
Satgas: Kasus Covid-19 Naik
5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

HONG KONG, BI - Omicron datang dengan
karakternya sendiri hingga penanganannya juga
harus berbeda dengan varian Covid sebelumnya.

Seorang ahli medis terkemuka Hong Kong
memperingatkan bahwa cara menghadapi
gelombang  varian virus corona sebelumnya
mungkin tidak bekerja dengan baik jika
diterapkan pada varian Omicron.

Benjamin Cowling dari Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Hong Kong mengatakan
bahwa bekerja dari rumah dan penutupan
sekolah mungkin tidak efektif karena varian
Omicron jauh lebih menular daripada varian
sebelumnya.

“Jika kita melihat langkah-langkah yang
digunakan pada gelombang ketiga dan
gelombang keempat – yang berarti penutupan
sekolah, bekerja di rumah, menjaga jarak dan
tidak berkerumun dalam sebuah acara

sebagainya yang sudah dilakukan pada
gelombang ketiga dan keempat itu hanya cukup
untuk mengendalikan virus itu,” kata Cowling.

“Omicron, yang kita hadapi sekarang, jauh
lebih menular dan saya tidak yakin bahwa tindakan
yang digunakan sebelumnya akan cukup untuk
mengendalikan Omicron
yang ada di masyarakat
sekarang.”

Cowling mengatakan
fokusnya harus pada
vaksinasi orang tua,
daripada membiarkan
anak-anak semuda lima
tahun untuk diinokulasi.

Dia juga meme-
rintahkan untuk memus-
nahkan hamster dan hewan
kecil yang tiba di SAR pada
akhir Desember dan sete-
lahnya karena penularan
dari hewan ke manusia  sudah terjadi.

Cowling juga mengulangi seruannya kepada
SAR untuk mempertimbangkan berinvestasi di
fasilitas karantina yang ditunjuk untuk mengelola
risiko infeksi dari pendatang baru.

“Kami benar-benar membutuhkan fasilitas
khusus untuk karantina pada saat kedatangan,
sayangnya sekarang ini kami memiliki transmisi
di hotel karantina yang sudah terjadi wabah
komunitasnya.” katanya.

“Saya pikir jika kita ingin mempertahankan
nol Covid, kita benar-benar harus  serius dalam
mengendalikan pelancong yang datang,
mengendalikan risiko dari wisatawan yang datang
dengan membangun fasilitas yang  khusus di
dekat bandara.”[bi]

WELLINGTON, BI - Selandia Baru adalah salah
satu dari sedikit negara yang masih terhindar dari
wabah varian omicron . Tapi, Perdana Menteri
Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan wabah
tidak dapat dihindari dan negaranya akan
memperketat pembatasan segera setelah terdeteksi.

Namun, dia juga mengatakan bahwa Selandia
Baru tidak akan memberlakukan penguncian yang
telah digunakan sebelumnya, termasuk untuk varian
delta.

“Tahap pandemi ini berbeda dengan apa yang
telah kita tangani sebelum-
nya. Omicron lebih menu-
lar,” kata Ardern.

“Itu akan membuat
lebih sulit untuk mena-
hannya, tetapi itu juga
akan membuatnya lebih
sulit untuk dikendalikan
begitu tiba. Tapi sama
seperti sebelumnya,
ketika COVID berubah,
kami berubah,” lanjutnya.

Ardern mengatakan
bahwa dalam waktu 24 hingga
48 jam setelah omicron terdeteksi di komunitas,
negara akan beralih ke pengaturan “merah”.

 Itu akan memungkinkan bisnis tetap buka dan
perjalanan domestik berlanjut, tetapi akan
mengharuskan anak sekolah untuk memakai
masker dan membatasi kerumunan hingga 100
orang.

Saat ini sebagian besar Selandia Baru berada
pada pengaturan “oranye”, yang mengharuskan
pemakaian masker dan bukti vaksinasi tetapi tidak
membatasi ukuran kerumunan.

Selandia Baru yang berusia 12 tahun ke atas
telah divaksinasi lengkap dan 52% telah
mendapatkan suntikan booster. Negara ini baru saja
mulai memvaksinasi anak-anak berusia antara 5
dan 11 tahun. [sindo]

Selandia Baru Tak
Akan Lockdown Meski

Omicron Menyebar

JAKARTA, BI -  Juru Bicara Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku
Adisasmito mengatakan, jumlah kasus positif
Covid-19 di Indonesia meningkat lima kali lipat

dalam tiga pekan terakhir. Kasus positif
Covid-19 disebut naik dari 1.123 menjadi
5.454.

“Jumlah kasus positif nasional
mengalami peningkatan dalam tiga minggu

terakhir yaitu meningkat 5 kali
lipat dari 1.123 kasus

menjadi 5.454

kasus,” kata Wiku dalam konferensi pers
melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden,
Kamis (20/1/2022).

Wiku menambahkan, peningkatan kasus
Covid-19 tidak diikuti dengan kenaikan angka
kematian. Namun, pola peningkatan kasus
positif bersamaan dengan meningkatnya kasus
aktif Covid-19.

“Pada minggu ini, kasus aktif berjumlah
8.605 kasus di mana naik lebih dari 3.000
dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya
5.494 kasus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, naiknya
kasus positif Covid-19 disebabkan dari dua
sumber, yaitu transmisi lokal dan pelaku
perjalanan luar negeri.

Ia melanjutkan, saat ini, kasus positif Covid-
19 lebih banyak berasal dari transmisi lokal
dibandingkan pelaku perjalanan dari luar negeri.

“Bahkan per tanggal 15 Januari 2022,
(sebanyak) 63 persen kasus positif merupakan
transmisi lokal, sedangkan untuk data pelaku
perjalanan luar negeri menunjukkan
peningkatan,” ucap dia.[*]
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Imlek:
Perayaan Keagamaan

Atau Budaya?
PERAYAAN Tahun Baru Imlek

Tahun 2022 sudah semakin dekat.
Aroma suasana Imlek juga sudah mulai
terasa di di Hong Kong dan Indonesia.

Imlek merupakan salah satu hari
libur nasional. Imlek disetarakan libur
sama halnya seperti libur Idul Fitri, Natal
libur hari besar lainnya.

Pada periode 1965-1998, perayaan
tahun baru Imlek dilarang dirayakan di
depan umum. Pelarangan ini dipertegas
dengan Instruksi Presiden Nomor 14
Tahun 1967. Rezim orde baru di bawah
pemerintahan Soeharto melarang
segala hal yang berbau Tionghoa, di
antaranya Imlek.

Dan saya adalah produk generasi
yang terlahir dan mulai mempelajari

Menunggu Gerbang Surga Terbuka
ZAMAN DAHULU ada seorang lelaki baik hati.

Ia telah menjalani hidupnya dengan melakukan segala
hal yang memungkinkan orang masuk surga . Ia
menolong orang miskin , mengasihi sesamanya, dan
melayani mereka.

Mengingat pentingnya kesabaran , ia bertahan
menanggung kesulitan besar yang terkadang tak
terduga, dan sering kali ini dilakukannya demi
kebahagian orang lain.

Ia pun berkelana ke berbagai tempat untuk
mendapatkan pengetahuan. Kerendahan hati dan
perilakunya yang pantas ditiru dikenal dari Timur ke
Barat dan dari Utara ke Selatan; orang-orang
memujinya sebagai seorang bijaksana dan warga
yang baik.

Segala kebajikan ia jalankan kapan pun ia ingat
untuk melakukannya. Namun, ia mempunyai satu
kekurangan yaitu kurang perhatian.
Kecenderungan ini memang tidak begitu kuat,
ia menyadarinya, dan bila dibandingkan dengan
semua kelebihanya, kekurangan itu sungguh
hanyalah cacat kecil saja.

Ada sejumlah orang miskin yang belum
ditolongnya, sebab dari waktu ke waktu ia
kurang perhatian terhadap kebutuhan mereka.
Cinta kasih dan pelayanan pun kadang
terlupakan apabila apa yang dipikirkannya
adalah keperluan atau hasrat pribadi yang
muncul dalam dirinya.

Ia suka sekali tidur. Dan kadang-
kadang ketika ia sedang tidur, kesempatan
untuk mendapatkan pengetahuan, atau
memahaminya, atau melaksanakan
kerendahan hati, atau menambahkan
jumlah tindakan-tindakannya yang baik,
kesempatan-kesempatan serupa itu lewat

begitu saja, dan tidak kembali lagi.
Sama seperti karakternya yang baik

meninggalkan kesan pada diri sejatinya, begitu pula
karakternya yang buruk tadi. Kemudian, ia
meninggal. Menyadari dirinya berada di alam baka,
dan sedang berjalan menuju pintu-pintu Taman
Bertembok, orang itu berhenti sebentar.

Ia menguji kata hatinya. Ia merasa mempunyai
kesempatan yang besar untuk memasuki Gerbang
Mulia itu. Tiba-tiba, dilihatnya gerbang itu tertutup;
lalu terdengar suara berkata kepadanya: “Berjaga-
jagalah senantiasa; sebab gerbang ini hanya terbuka
sekali dalam seratus tahun.”

Ia pun tinggal di sana menunggu, penuh gairah
menantikan dibukanya kembali gerbang tersebut.

Tetapi, mengabaikan kesempatan untuk melakukan
kebajikan bagi manusia, ia mendapati bahwa
kemampuannya untuk memperhatikan tidaklah cukup
bagi dirinya.

Setelah berjaga terus selama waktu yang
rasanya sudah seabad, kepalanya terkantuk-kantuk.
Segera saja kelopak matanya menutup. Dan dalam
saat yang sekejap itu gerbang pun terbuka. Sebelum
mata lelaki itu benar-benar terbuka kembali, gerbang
itu pun tertutup dengan suara gemuruh yang cukup
dahsyat untuk membangunkan orang mati.

Kisah ini merupakan bahan ajaran darwis yang
disukai, kadang- kadang disebut ‘Perumpamaan
tentang Kurangnya Perhatian.’ Walaupun dikenal
sebagai cerita rakyat, asal usulnya tidak diketahui.
Beberapa orang menganggapnya berasal dari
Hadrat Ali bin Abu Thalib. Yang lain mengatakan

bahwa kisah ini begitu penting sehingga
disampaikan oleh Nabi sendiri, secara
rahasia. Yang pasti, kisah ini tidak
ditemukan dalam Hadits Nabi yang
sahih.

Bentuk sastra yang ditampilkan di
sini berasal dari karya seorang darwis
tak dikenal dari abad ketujuh belas,
Amil-Baba, yang naskah-naskahnya
menekankan bahwa ‘pengarang sejati
adalah dia yang karangannya tanpa
nama karena dengan cara itu tak ada
yang berdiri di antara pelajar dan
yang dipelajarinya.’

Kisah ini dinukil dari Idries
Shah “Tales of The Dervishes”
diterjemahkan Ahmad Bahar
menjadi Harta Karun dari Timur
Tengah - Kisah Bijak Para Sufi.**

Makna dari perayaan Imlek adalah
mensyukuri anugerah yang telah
diberikan Tuhan dan memohon
perlindungan di masa mendatang.
Selain itu, Imlek juga selalu dijadikan
sarana silaturahmi untuk saling
mengunjungi kerabat. Biasanya yang
muda mengunjungi yang tua, kemudian
yang tua memberikan semacam hadiah
yang biasa disebut angpao kepada yang
muda.

Memang kalau dilihat dari cara dan
gayanya, Imlek itu memiliki kaitan erat

terutama dengan Konghucu. Tapi
sebenarnya Imlek bukan semata
perayaan ritual keagamaan. Imlek
sudah ada sejak ribuan tahun sebelum
masehi. Bahkan sebelum orang-orang
Tionghoa mengenal agama.

Imlek di Cina sudah ada sejak
zaman prasejarah. Namun ajaran Tao
dan Konghucu baru muncul sekitar
tahun 600 atau 500 sebelum masehi,
yaitu pada masa dinasti Zhou. Begitu
juga Buddha yang baru muncul pada
tahun 65 masehi di era Dinasti Han.

Bagi yang beragama Konghucu,
Imlek menjadi perayaan agama. Tapi
bagi umat lain, baik itu Islam atau
Kristen keturunan Tionghoa, Imlek
bermakna budaya. Jadi suku Tionghoa
agama apapun tetap boleh merayakan
Imlek, karena itu budaya suku
Tionghoa.

Kalau dihitung dari jumlah
tahunnya, perayaan Imlek sudah
dirayakan sejak sekitar 7.000 tahun
silam. Sekali lagi, saya menjelaskan
bahwa perayaan Imlek bukanlah
perayaan agama, melainkan sebuah
budaya yang harus dirayakan demi
menjaga nilai-nilai leluhur.

Perayaan Imlek juga kadang
disebut Chun Cie (pesta musim semi).
Hal itu erat kaitannya dengan keadaan
musim di Cina, di mana masyarakat
mengalami perubahan dari musim
dingin yang suram menjadi musim semi
yang cerah dan sejuk, serta penuh
dengan kehidupan baru dari flora dan
fauna. Maka kedatangan musim semi
sangat disyukuri dan dirasakan patut
dirayakan dengan penuh sukacita.

*Penulis: Sandy, wiraswasta,
tinggal di Kota Tebing Tinggi*

Untuk hal tersebut, saya ingin
menjelaskan bahwa perayaan Imlek
adalah perayaan suku Tionghoa, bukan
perayaan suatu agama. Perayaan Imlek
itu sebenarnya merupakan pesta rakyat
suku Tionghoa yang sudah menjadi
kebudayaan dalam kurun waktu
setahun sekali.

Perayaan Imlek merupakan pesta
rakyat orang Tionghoa yang dirayakan
selama 15 hari dari tanggal satu Imlek
(Che it) dari penanggalan Cina, hingga
ditutup pada tanggal 15 (Cap Go Meh).
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pengetahuan di sekolah pada periode
itu. Suku Tionghoa di Indonesia
kembali mendapatkan kebebasan
merayakan Tahun Baru Imlek pada
tahun 2000 ketika Presiden
Abdurrahman Wahid mencabut Inpres
Nomor 14/1967.

Kemudian, Megawati Soekarno-
putri menindaklanjutinya dengan
mengeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 19/2002 tertanggal 9 April 2002
yang meresmikan Imlek sebagai hari
libur nasional. Mulai 2003, Imlek resmi
dinyatakan sebagai salah satu hari libur
nasional.

Lalu, apakah Imlek itu ada
kaitannya dengan ritual keagamaan
tertentu? Banyak masyarakat keliru
dengan hal ini.

 Banyak masyarakat beragama
Buddha dan Konghucu berdatangan ke
vihara dan kelenteng pada saat
perayaan Imlek. Mereka mendatangi
tempat ibadah untuk sembahyang dan
berdoa kepada dewa dan para leluhur.
Hal ini makin menguatkan persepsi
kalau Imlek adalah termasuk perayaan
ritual agama Konghucu atau Buddha.
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Situasi Covid di HK Semakin Serius

Masyarakat HK Disarankan
Memakai 2 Masker Sekaligus

HONG KONG, BI
- Virus mutan Omi-
cron menyebar de-
ngan cepat dalam
komunitas lokal,
kondisi tersebut bisa
memicu terjadinya
gelombang kelima
epidemi di Hong
Kong.

Konsultan ahli
pemerintah Yuen Kwok-yung mengatakan
setelah melalukan berbagai penelitian dan
memeriksa gedung tempat terjadinya  kasus
penularan secara vertikal tersebut dia
mengambil kesimpulan jika varian Omicron
memiliki kemampuan udara yang kuat, oleh
karena itu masyarakat disarankan untuk
“mengenakan dua masker  untuk

m e n i n g k a t k a n
perlindungan diri
dari infeksi.

Dua masker
terdiri dari satu
masker bedah dan
stu masker kain,
dengan posisi mas-
ker meletakan mas-
ker bedah didalam
dan masker kain

yang lebih lentur diluarnya. Cara mengenakan
masker tersebut dipercaya para ahli dunia bisa
meningkatkan perlindungan.

Terkait usulan masyarakat setempat untuk
memakai masker N95 di Amerika Serikat, dia
menilai karena masyarakat Hong Kong yang
tidak memiliki banyak kasus maka untuk saat
ini warga tidak perlu memakai masker N95. [bi]

HONG KONG, BI -
Pemerintah telah meng-
umumkan  bahwa anak-
anak berusia 5 hingga 11
tahun sudah dapat mene-
rima vaksin Sinovac
mulai hari Jumat [21/1]
lalu, sementara suntikan
BioNTech akan diberikan
kepada kelompok usia ini
mulai 16 Februari.

Pemesanan untuk jab Sinovac dibuka pada
jam 8 pagi, untuk pengambilan gambar akan
dilakukan  pada hari yang sama. Jab kedua dapat
diberikan 28 hari kemudian. Anak-anak dapat
diinokulasi di pusat vaksinasi komunitas, pusat
layanan kesehatan siswa atau klinik swasta.

Pihak berwenang mengatakan mereka juga akan
bekerja dengan sekolah untuk membuat pengaturan
transportasi khusus untuk membawa anak-anak

mendapatkan suntikan
mereka, serta membawa
dokter langsung ke
sekolah untuk membe-
rikan vaksin Sinovac.

Pemesanan untuk
jab BioNTech, semen-
tara itu, akan dimulai
pada 9 Februari, de-
ngan vaksinasi akan
dimulai seminggu

kemudian. Jab kedua dapat diambil 12 minggu
kemudian. Sekretaris Layanan Sipil Patrick Nip,
“Kami siap untuk vaksinasi untuk anak-anak kami,
dan kami berharap mereka akan maju untuk menda-
patkan perlindungan,” katanya. Dia mengatakan
bahwa pusat khusus untuk suntikan BioNTech
diperlukan karena pengaturan khusus harus dibuat
untuk memastikan anak-anak mendapatkan hanya
sepertiga dari dosis orang dewasa.[bi]

Vaksinasi Anak dan Larangan
Masuk Ke Restauran

HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan di
Hong Kong semakain kawatir dengan
penyebaran infeksi covid-19 di wilayahnya. Hal
tersebut disampaikan seraya meminta  masya-

rakat umum dan penduduk di Mei Foo dan Sham
Shui Po untuk dites Covid-19 semua, mengingat
pertumbuhan klaster di wilayah tersebut telah
membuat situasi epidemi jadi parah.

Pihak berwenang juga melaporkan adanya
kasus baru yang diantaranya  infeksi lokal. dan
diantara pasien yang dikonfirmasi terbaru adalah
mereka yang terkait dengan klaster Tai Hang
Tung Estate di Sham Shui Po.

Setelah tiga siswa di Delia Memorial School
(Broadway) di Mei Foo terjangkit virus, seorang
guru yang hadir pada ujian salah satunya juga
dinyatakan positif awal. Dr Chuang Shuk-kwan
dari Pusat Perlindungan Kesehatan mengatakan
dia menemukan kasus itu “aneh” karena
seharusnya tidak ada banyak kontak di antara
orang-orang selama ujian.

Dia mengatakan para pejabat sedang
menyelidiki apakah itu adalah peristiwa
penyebaran super.

“Dua kelas memang memiliki peristiwa
penyebaran, peristiwa transmisi di kelas. Jadi,
kita perlu memastikan berapa banyak guru dan
siswa yang terjangkit sebelum kita
menyimpulkan apakah ada peristiwa
penyebaran super atau bukan,” kata Chuang
dalam konferensi pers.

Dia juga mengatakan ada kasus awal yang
tidak terkait yang melibatkan seorang siswa di
Sekolah Anglo-Cina St. Joseph di Kwun Tong.

Chuang mengatakan dia mungkin terkait

dengan cluster hamster karena tampaknya dia
memiliki varian Delta.

Tetapi penyelidikan awal menunjukkan
bahwa siswa berusia 17 tahun itu tidak pergi ke
toko hewan peliharaan Little Boss, atau telah
melakukan kontak dengan hamster.

Kasus pendahuluan lain yang tidak terkait
melibatkan seorang pekerja angkutan udara yang
sebagian besar bekerja sendirian di pusat
pengangkutan di bandara. Dia tinggal di Yat Kwai
House di Kwai Chung Estate, blok yang sama di
mana sebuah kasus baru yang tidak terkait yang
dikonfirmasi melibatkan seorang pria, 79, juga
tinggal di wilayah yang sama.

Para pejabat sedang memeriksa apakah
mereka telah melakukan kontak satu sama lain.

“Kami memang sangat khawatir dengan
meningkatnya jumlah kasus yang tidak diketahui
di masyarakat, dengan Delta di beberapa kasus
dan Omicron di kasus lain,” kata Chuang.

“Ada tanda-tanda masih ada kasus yang
muncul dari pusat pengujian komunitas, jadi
kami mengimbau masyarakat untuk waspada
tentang kebersihan tangan dan menghindari
kegiatan sosial sebanyak mungkin.”

Tetap patuhi protokol kesehatan dan jauhi
kerumunan.[bi]



NASIONAL 05  EDISI 223/JANUARI/2022

Pandemi Belum Berakhir
Pengawasan Pintu Gerbang

Negara Jadi Sorotan

Menkes: Angka Kasus
Omicron di RI Jadi 1.400

melakukan vaksinasi COVID-19
bagi anak umur 6 tahun sampai 11
tahun.

“Jadi saat ini, Kemenkes sudah
mendorong pemerintah daerah
untuk pelaksanaan vaksinasi bagi
anak umur 6 sampai 11 tahun tanpa
harus melihat capaian vaksinasi dan
tidak seperti sebelumnya. Untuk itu,
kita minta Pemda bisa segera
melakukan sosialisasi untuk
percepatan vaksinasi bagi anak ini,”
kata Sutarmijdi.

Dia mengatakan, percepatan
vaksinasi bagi anak tersebut juga
akan digencarkan bersamaan
vaksinasi booster bagi masyarakat
yang sudah mendapatkan vaksinasi
sebanyak dua kali, sesuai
ketentuan yang berlaku.

“Jadi, stok vaksin sudah terse-
dia, tinggal bagaimana pemda
mempercepat melaksanakan vak-
sinnya. Jangan takut stok tidak ada,
karena ini sudah dijamin oleh
Kemenkes,” tuturnya.  (*)

JAKARTA, BI - Kasus corona di
Indonesia terus meningkat, hal itu
dibarengi dengan peningkatan kasus
varian Omicron yang tengah
menyebar sangat cepat di
masyarakat.

Namun, beberapa pihak ada yang
mengatakan bahwa setelah
munculnya varian Omicron,
pandemi COVID-19 akan menjadi
endemis.

Melihat hal itu, Epidemiolog UI
Pandu Riono mengatakan, hal itu
bisa saja terjadi. Musababnya Omi-
cron tidak memberikan efek berat bagi
pasien, namun tetap memberikan
imunitas bagi mereka yang sudah
terinfeksi.

“Karena Omicron mudah-
mudahan dan efeknya rendah sekali,
sehingga hampir semua penduduk
pasti akan terkena Omicron dan itu
akan memberikan kekebalan,” ujar
Pandu saat dihubungi kumparan,
Rabu (19/1).

Meski begitu, Pandu mengatakan
ada juga pihak yang meragukan co-
rona jadi endemis usai varian Omi-
cron meningkat. Sebab kekebalan
yang muncul akibat terinfeksi Omi-
cron belum tentu sekuat saat
terinfeksi varian Delta.

Untuk itu, Pandu berharap
dengan program booster vaksin yang
sedang berjalan dapat memberikan
kekebalan imunitas lebih pada
masyarakat. Sehingga tidak banyak
masyarakat yang harus dirawat di
rumah sakit karena terinfeksi Omi-
cron. “Harapannya tidak akan
berdampak pada peningkatan orang
masuk rumah sakit, kalau booster ini
lebih cepet sekarang maka
puncaknya tidak akan terlalu tinggi,”
pungkasnya.[kumparan]

Epidemiolog:
Hampir Semua
Penduduk Akan

Terkena Omicron

Budi G. Sadikin
Menkes RI

Cegah Omicron, Kapolri Cek
Prokes dan Karantina di PPLN
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dengan penerapan prokes dan masa
karantina wajib bagi para PPLN. Upaya
tersebut, kata Sigit untuk mencegah
persebaran virus Covid-19 terutama varian
Omicron.

“Karena itu kita ingin memastikan
bagaimana proses pemeriksaan terhadap
PMI ataupun PPLN yang masuk melalui
PLBN Entikong,” ujar mantan Kabareskrim
Polri itu.

Demi memastikan pintu wilayah Indo-
nesia aman dari penyebaran Omicron, Sigit
melakukan pengecekan langsung
pemeriksaan kesehatan para PPLN hingga
proses selanjutnya menuju ke lokasi
karantina yang telah disiapkan.

“Mulai dari pintu masuknya, bagaimana

JAKARTA, BI - Pandemi covid-
19 belum berakhir. Apalagi varian
omicron menular ke sejumlah negara,
termasuk Indonesia. Pengawasan
pintu gerbang dan perbatasan negara
menjadi sorotan Menteri Hukum dan
HAM (Menkumham) Yasonna H.
Laoly.

“Pengawasan terhadap pintu
gerbang negara dan perbatasan
menjadi sesuatu yang penting.
Karena tiga tahun ini pandemi Covid-
19 telah melanda negeri ini,” ujar
Yasonna H. Laoly saat memimpin
apel gabungan di Dermaga 99
Harbour Bay, Batam pada Rabu (19/
1). Apel gabungan itu merupakan
salah satu rangkaian acara menuju
Hari Bhakti Imigrasi Ke-72.

Ya s o n n a m e n g a t a k a n ,
pengawasan dan pengamanan
terhadap keluar masuknya WNA

maupun WNI ke dalam dan ke luar
negeri menjadi bagian dari
pencegahan masuknya virus covid-
19. Apalagi Covid-19 memiliki
beragam varian virus. Terbaru varian
omicron yang masuk dari luar negeri.

Di samping pengawasan
terhadap antisipasi penularan Covid-
19, Yasonna mengingatkan juga
kewaspadaan aparat keimigrasian di
perbatasan maupun pintu gerbang
negara. Sebab, di perbatasan
terdapat banyak pengaruh negatif
atau kejahatan yang dibawa dari luar
negeri.

“Untuk itu dibutuhkan kolaborasi
dan sinergi antar para penegak
hukum, penjaga perbatasan, dan
penjaga kedaulatan,” imbuh politikus
PDIP itu.

Yasonna juga menyinggung
kondisi perairan Batam. Menurut dia,

perairan yang berbatasan dengan
negara tetangga itu memiliki tingkat
kerawanan tinggi terhadap tindak
pidana transnasional seperti
penyelundupan barang dan orang.
Oleh karena itu, Imigrasi tergabung
dalam Tim Pengawasan Orang Asing
(TIMPORA). Tim itu melibatkan
stakeholder dari berbagai instansi

yang terkait dengan lalu lintas dan
keberadaan orang asing di Indone-
sia. “Saya mengajak seluruh jajaran
Kemenkumham khususnya jajaran
imigrasi agar terus membuka diri,
perluas wawasan dan perkuat jejaring
antar instansi sehingga penegakan
hukum dapat berjalan dengan efektif,”
tandasnya.[jawapos]

JAKARTA, BI -
Menteri Kesehatan
Budi G. Sadikin, me-
ngatakan saat ini
terjadi kenaikan kasus
COVID-19 varian
Omicron di Indonesia,
yang mencapai 1400
kasus.

“Untuk kasus yang
terbanyak berada di
Jakarta. Namun, untuk
Kalbar masih belum
ditemukan,” kata Budi
saat melakukan pan-
tauan kegiatan vaksinasi di Kubu
Raya, Provinsi Kalbar, bersama
Kepala Kepolisian Republik Indone-
sia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit

Prabowo, Rabu.
Budi menjelaskan,

meski kasus COVID-19
varian Omicron ini kenai-
kan kasusnya cukup cepat,
namun tingkat masyarakat
yang masuk rumah sakit
dan meninggal angkanya
sangat rendah.

“Saat ini varian Omi-
cron sudah masuk di Indo-
nesia dan peningkatan
kasusnya cepat, namun
yang masuk rumah sakit
dan angka yang meninggal

itu rendah. Salah satu sebabnya
karena sudah banyak masyarakat kita
yang sudah divaksin, masyarakat
menyikapi ini jangan panik,” tuturnya.

Namun, kata Budi yang perlu
diperhatikan adalah penularan pada
orang tua, sehingga masyarakat
diminta untuk bisa menjaga keluar-
ganya, khususnya orang tua agar
tidak mudah terkonfirmasi COVID-
19. Sehingga, masyarakat diminta
untuk terus menerapkan Prokes dan
jika terkonfirmasi agar segera
melakukan isolasi.

Menurutnya, masyarakat jangan
takut untuk rutin dites, kalau positif
tidak apa-apa biar bisa cepat dita-
ngani. Terlebih, katanya, Pemda
juga sudah menyiapkan tempat
isolasi, namun jika memungkinkan
isolasi di rumah, silahkan isolasi
mandiri.

“Terkait kegiatan vaksinasi,
dirinya mengajak seluruh keluarga
untuk divaksinasi, ini untuk memini-
malisasi risiko dari terjangkitnya
COVID-19,” katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur
Kallimantan Barat Sutarmijdi juga
mendorong pemerintah daerah untuk

ditentukan.
“Hari ini saya dengan pak Menkes

meninjau langsung wilayah PLBN di Entikong.
Karena di Entikong salah satu pintu masuk
para PPLN, pekerja migran yang masuk ke
wilayah Indonesia. Kita tahu saat ini varian
baru Omicron masuk dan kebanyakan memang
dari data yang kita punya rata-rata berasal dari
PPLN,” kata Sigit, [19/1).

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan,
semua personel TNI-Polri dan pihak terkait
lainnya tidak boleh lengah ataupun abai terkait

KALIMANTAN, BI – Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo mengecek langsung
penerapan protokol kesehatan (prokes) dan
prosedur pelaksanaan karantina bagi para
Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong,
Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam tinjauannya bersama Menteri
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin,
Sigit menekankan penerapan prokes dan
karantina yang harus dilakukan sesuai dengan
standar operasional prosedur yang telah



JAKARTA, BI - Madu, senyawa yang
diproduksi oleh lebah madu ini amat digemari
oleh manusia karena rasanya yang manis dan
manfaatnya yang besar jika dikonsumsi secara
teratur. Namun hal-hal menarik seputar madu
bukan hanya terbatas sampai di sana. Simak
uraian berikut:

Produksi madu libatkan air liur
Madu dibuat oleh lebah sudah menjadi

pengetahuan umum. Namun tahukah anda
bagaimana cara lebah membuat madu?

Jika memakai sudut pandang manusia, cara
lebah dalam membuat madu terbilang menjijikan
karena turut melibatkan air liur.

Lebah punya 2 lambung
Lebah memiliki 2 jenis lambung dalam

tubuhnya : lambung untuk menyimpan nektar dan
lambung untuk makan. Saat lebah hinggap pada
bunga untuk menghisap nektar, lebah akan
menyimpan nektar tersebut dalam lambung
nektarnya.

Lebah yang sudah menghisap nektar
selanjutnya akan terbang kembali ke sarangnya.
Setibanya di sarang, ia sudah ditunggu oleh
lebah pekerja lain. Lebah yang baru kembali dari
luar sarang kemudian akan memuntahkan nektar
tersebut ke dalam mulut lebah yang sudah
menunggunya tadi.

Lebah yang menerima muntahan nektar tadi
kemudian akan pergi mencari bilik sarang yang
kosong. Di sana, lebah akan memuntahkan
sebagian nektar ke dalam bilik. Saat nektar
tersebut mengalami kontak
dengan udara, terjadi
reaksi kimia yang
mengubah komposisi zat
gizi dalam nektar.

Lebah kemudian
akan menghisap kembali
nektar yang sudah

dimuntahkannya tadi supaya
bercampur dengan nektar yang
belum ia muntahkan. Sesudah itu,
lebah akan kembali memuntahkan
sebagian nektar dan menelannya
kembali. Proses ini dilakukan
berkali-kali oleh lebah selama
beberapa menit.

Langkah berikutnya yang perlu
dilakukan oleh lebah adalah
mengurangi kadar air dalam nektar.
Untuk melakukannya, lebah akan
mengipasi nektar dalam bilik supaya
airnya menguap. Sesudah itu, lebah
akan menutup pintu bilik dengan zat
lilin. Pada tahap ini, nektar sudah
berubah sepenuhnya menjadi madu
yang siap dimakan oleh seluruh
penghuni sarang.

Ada Madu Gila
Madu gila adalah madu yang dimaksud di

sini. Istilah “madu gila” diberikan karena jika
madu ini sampai dimakan oleh manusia, maka
orang yang memakannya bisa bertingkah liar
bak orang gila.

Madu gila sendiri aslinya adalah madu lebah
yang nektarnya berasal dari bunga beracun,
misalnya Rhododendron ponticum.

Madu gila nampak serupa dengan madu
biasa. Hal tersebut lantas dimanfaatkan oleh
Kerajaan Pontus – suatu kerajaan kuno yang
wilayahnya berada di tepi Laut Hitam – dalam
perang melawan bangsa Romawi di tahun 65
SM.

Saat pasukan Romawi yang dipimpin oleh
Pompey sampai di pesisir selatan Laut Hitam,
mereka menemukan sarang lebah yang penuh

berisi madu. Pasukan Romawi spontan
langsung menyantap madu tersebut. Mereka
tidak tahu kalau sarang lebah tersebut berisi
madu beracun dan sengaja ditinggalkan di
sana oleh pasukan Pontus.

Tidak lama kemudian, para prajurit Romawi
tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri.
Momen tersebut lantas dimanfaatkan oleh

pasukan Pontus untuk menghabisi
pasukan Romawi. Sebanyak 1.000
tentara Romawi dikabarkan tewas
dalam peristiwa tersebut.

Meskipun madu memiliki rasa
yang enak dan membawa banyak
manfaat, bukan berarti madu

tidak memiliki bahaya sama sekali. Bahkan madu
yang tidak mengandung racun sekalipun tetap bisa
membahayakan manusia jika tidak disimpan
sebagaimana mestinya.

Madu yang terpapar suhu hangat atau terkena
sinar matahari dalam rentang waktu yang terlalu
lama bisa mengalami fermentasi. Saat madu
mengalami fermentasi, maka madu tersebut
cenderung terasa masam saat dicicip.

Fermentasi bukan hanya berdampak pada
berubahnya rasa madu. Jika madu tersebut
kebetulan berada dalam wadah yang tertutup
rapat, maka gas karbon dioksida yang ada di
dalam wadah akan terakumulasi.

Madu Bisa Meledak
Jika gas yang terkumpul sudah terlampau

banyak, wadah tersebut akan meledak. Jika
kebetulan ada orang yang berada di dekat wadah,
maka orang tersebut bisa terluka akibat terkena
tutup atau serpihan wadah yang terpental akibat
ledakan.

Madu yang mengandung terlalu banyak air atau
tidak mengalami proses pasteurisasi juga
cenderung lebih mudah mengalami fermentasi.

Untungnya, proses fermentasi pada madu bisa
dicegah dengan memakai cara yang mudah. Jika
madu tersebut disimpan di suhu yang dingin
(misalnya lemari es), maka madu tersebut tidak
akan mengalami fermentasi.

Madu Aman Dikonsumsi Meski Sudah
Tahunan

Bangsa Mesir Kuno dikenal dengan

peninggalannya yang berumur
panjang. Mulai dari piramida, patung
Sphinx, hingga mumi. Di makam
Mesir Kuno pulalah, ilmuwan pernah
menemukan madu yang tetap berada
dalam kondisi awet meskipun sudah
berusia ribuan tahun.

Madu-madu tersebut ditemukan
tersimpan dalam kendi. Bangsa
Mesir Kuno sendiri meninggalkan
madu di makam karena adanya
kepercayaan bahwa saat seseorang
meninggal dunia, benda-benda yang
disimpan dalam makamnya akan
turut dibawa oleh arwah orang
tersebut saat menuju alam sesudah
kematian.

Lantas, bagaimana cara bangsa
Mesir Kuno menjaga supaya madu

tersebut tetap berada dalam kondisi awet?
Penyebab pertama ada pada metode
penyimpanan yang digunakan oleh bangsa
Mesir Kuno. Karena madu-madu tersebut
disimpan dalam kendi yang tertutup rapat, madu
tersebut tidak bisa dimasuki oleh organisme
pengurai.

Penyebab kedua ada pada madu itu sendiri.
Madu memiliki kadar air yang rendah dan tingkat
keasaman yang tinggi. Kedua hal tersebut
menyebabkan bakteri yang ada di dalam madu
tidak akan bisa bertahan hidup.

Madu untuk Obat Bangsa Mesir
Madu banyak digunakan oleh bangsa Mesir

Kuno sebagai obat. Selain untuk diminum, bangsa
Mesir Kuno kerap menggunakan madu untuk
mengobati penyakit mata dan luka pada kulit.

Madu memiliki rasa yang manis. Itulah
sebabnya manusia gemar mengkonsumsi madu,
baik dengan cara diminum langsung ataupun
dijadikan campuran pada hidangan lain. Dan
bukan hanya manusia yang menyukai madu.
Hewan-hewan seperti semut, ngengat, hingga
beruang semuanya gemar memakan madu.

Madu untuk Menyiksa Orang
Di lain pihak, banyaknya hewan yang gemar

mengkonsumsi madu menyebabkan benda ini di
masa lampau juga pernah digunakan sebagai alat
untuk menyiksa orang hingga mati. Bagaimana
cara kerjanya?

Bangsa Persia adalah bangsa yang diketahui
pernah menggunakan metode eksekusi ini. Mula-
mula, korban akan diikat dan kemudian disirami
dengan madu serta susu. Korban juga bakal
disuapi dengan madu hingga korban merasa
kekenyangan.

Sampai sini, hal tersebut tidak nampak
sebagai siksaan. Namun apa yang terjadi
kemudian bakal membuat siapapun merasa ngeri.
Karena sekujur tubuh korban kini dilumuri oleh
madu, hewan-hewan seperti semut dan tikus pun
kemudian akan berdatangan mengerubungi tubuh
korban.

Hewan-hewan tersebut selanjutnya akan
menggerogoti tubuh korban dari luar dan dalam.
Yang bisa dilakukan korban kini hanyalah pasrah
menanti ajalnya sambil menahan rasa sakit yang
tidak kunjung hilang. Sesudah 2 minggu lebih,
biasanya korban sudah meninggal dunia dalam
kondisi tercabik-cabik.[bi/—]

Fakta Unik dan Menakutkan Seputar Madu

pengecekan terhadap protokol kesehatannya
dan kemudian setelah itu bagaimana proses
karantinanya. Kita harus meyakinkan bahwa
semuanya itu berjalan dengan baik,” ucap eks
Kadiv Propam Polri itu.

Sigit bersyukur prosedur protokol
kesehatan dan karantina di sana sudah
berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ia
tetap mengimbau agar pemantauan dan
pengawasan ketat tetap berjalan ke depannya.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Sigit
menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia
Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan
pengawasan dan penegakan protokol

kesehatan ketat terhadap PPLN yang masuk ke
wilayah Indonesia. Salah satunya, dengan
meluncurkan aplikasi Monitoring Karantina
Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri.

Platform itu besutan Korps Bhayangkara
yang merupakan representasi kehadiran negara
untuk melindungi masyarakat dari transmisi
penyebaran varian Covid-19. Penggunaan
Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini akan
diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah
Indonesia. Mulai dari Bandara Soekarno Hatta,
Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi,
Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang,
Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN
Motaain.[jawapos]
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KUALA LUMPUR, BI - Departemen Imigrasi
Malaysia (JIM) menginformasikan pihaknya akan
menindak semua nelayan asing yang masih gagal
mengajukan Izin Kunjungan Kerja Sementara
(PLKS) mulai Januari 2022.

Dirjen Imigrasi JIM, Khairul Dzaimee Bin Daud
mengemukakan hal itu kepada media di Putrajaya,
Selasa (18/1).

“Tindakan ini sejalan dengan keputusan Rapat
Komite Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Sumber Daya Manusia tentang
Pengelolaan Tenaga Kerja Asing, tanggal 5, Nomor
1 Tahun 2021 yang memutuskan moratorium
perolehan PLKS diberikan kepada warga negara

Imigrasi Malaysia Akan Tindak
Tegas Nelayan Ilegal

asing yang bekerja di kapal penangkap ikan
lokal sampai dengan 31 Desember 2021 saja,”
ujarnya.

Setelah tanggal tersebut, ujar dia, PLKS
jangka pendek wajib bagi semua orang asing
yang bekerja di kapal penangkap ikan lokal.

Sebagai catatan, per 31 Desember 2021,
total 6.000 permohonan PLKS oleh nelayan
asing telah disetujui dari total 6.298 permohonan
yang diajukan.

“Tarif pembayaran PLKS untuk subsektor
perikanan/nelayan adalah RM 505,00 (Rp 1,7
juta). Tambahan RM 500,00 akan dikenakan
untuk setiap aplikasi baru, untuk tujuan biaya

pertukaran pass (surat izin),”katanya.
Terkait dengan hal tersebut, ujar dia, JIM

menyarankan kepada seluruh pengusaha
untuk memastikan bahwa semua karyawan

memiliki PLKS yang valid dan berhubungan
langsung dengan Departemen Imigrasi Malaysia dan
Departemen Perikanan Malaysia tanpa melalui
pihak ketiga. (ant/dil/jpnn)

WASHINGRON, BI - Puluhan yayasan
sosial milik orang-orang terkaya dunia,
termasuk milik Bill Gates, berkirim surat
ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka
meminta izin untuk
kumpul di Bali.

Hal itu
diungkapkan Menteri
Koordinator Bidang
Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan. Luhut
mengaku mengetahui
informasi itu tadi
malam saat dia
berbincang dengan
Jokowi.

Ada puluhan
yayasan sosial besar dunia yang kirim surat
ke Jokowi, di antaranya ada The Rockefeller
Foundation hingga Bill Gates Foundation

“Tadi malam saya lapor Bapak
Presiden, tiba-tiba ada sekian puluh foun-
dation dunia yang besar-besar, sebut sajalah
Rockefeller, Bill Gates, semua mereka nulis
surat ke Presiden, saya dikasih copy-nya
tadi malam,” tuturnya dalam acara
Peluncuran Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia 2022, (19/1).

Ternyata para foundation besar dunia
itu berkirim surat ke Jokowi mengajukan
izin untuk berkumpul di Bali pada April 2022.
Mereka berniat mengadakan acara untuk
membantu Indonesia dalam menangani
perubahan iklim, sampah plastik di laut
hingga membantu UMKM RI.

“Kenapa itu mereka datang, Presiden
tanya saya tadi malam, ‘Pak Luhut kenapa
mereka datang?’ ‘Saya juga nggak tau pak’.
Tapi mereka minta izin apakah Bapak
Presiden bersedia nanti bertemu dengan
mereka. ‘Ini kalau ada UMKM-nya saya
bersedia Pak Luhut, satu hari, dua hari pun
oke’. Jadi Anda bayangkan perhatian
Presiden itu dan perhatian dunia,” tuturnya.

Luhut menegaskan bahwa itu
merupakan bukti bahwa Jokowi memiliki
perhatian besar terhadap UMKM. Selain itu
UMKM RI juga mendapatkan perhatian besar
dari dunia.[*]

Bill Gates cs Minta
Izin Kumpul di Bali

Ujaran Kebencian Hindu Radikal
India ke Muslim Tuai Kecaman

INDIA, BI - Ujaran
kebencian terhadap umat Mus-
lim oleh kelompok radikal Hindu
di India menuai kecaman
masyarakat. Sebelumnya,
seorang warga Hindu terekam
menyuarakan pernyataan yang
mengancam umat Islam.

“Jika 100 dari kita menjadi
tentara dan bersiap untuk
membunuh dua juta (umat Mus-
lim), maka kita akan menang,
melindungi India, dan
membuatnya menjadi negara
Hindu,” kata seorang anggota
partai sayap kanan Hindu
Mahasabha, Pooja Shakun
Pandey, dalam sebuah video acara konferensi
di Haridwar, negara bagian Uttarakhand, bulan
lalu.

Kemunculan video ini menuai amarah dari
masyarakat. Sejumlah masyarakat menilai
respons pemerintah India lambat dalam
menangani masalah ujaran kebencian itu.

Seorang aktivis perempuan dan co-

founder kelompok Bharatiya Muslim Mahila
Andolan, Zakia Soman, menilai kegagalan
pemerintah India menyebabkan kelompok
ekstremis sayap kanan semakin meningkat.

“Komunitas kami membuat kami sadar,
kami telah menjadi warga kelas dua di negara
kami sendiri,” tutur Soman.

“Pemukulan dan kebencian terhadap

minoritas menjadi biasa dan nor-
mal. Saat intensitasnya mening-
kat, racun dan kekerasan di dalam
bahasa mereka juga ikut naik,”
lanjutnya.

Menurut pengacara Vrinda
Grover, penghasutan kekerasan
dilarang dalam hukum India.

“Kepolisian, negara bagian,
dan pemerintah bertanggung
jawab menjaga (penghasutan
kekerasan) tidak terjadi. Namun
negara bagian, lewat kelam-
banannya, sebetulnya malah
mengizinkan kelompok seperti ini
bergerak, sembari membahaya-
kan masyarakat Muslim yang
menjadi target,” ungkap Grover.

Seorang pelajar Muslim di
New Delhi yang meminta
identitasnya dirahasiakan,
mengatakan banyak umat Muslim
yang merasa terancam saat
kelompok sayap kanan Hindu In-

dia melontarkan ujaran kebencian.
“Itu membuat kami merasa kami tak pantas

berada di sana,” katanya.
Analis menuturkan, keberanian kelompok

ekstremis ini muncul karena upaya penanganan
pemerintah yang masih kurang. Keadaan tersebut
berpotensi membawa bahaya bagi kelompok
minoritas, terutama Muslim di India.[cnn/bi]

WASHINGTON, BI - Kepala Penasihat
Medis Gedung Putih Anthony Fauci menyebut
masih terlalu dini untuk menyimpulkan varian
Omicron akan menjadi akhir dari pandemi. Ia
menilai, akhir pandemi bisa terjadi bila tak ada
kemunculan varian virus corona lain.

Dengan kemunculan Omicron, menurut
Fauci, mungkin saja pandemi ini bisa segera
berakhir dengan memasuki fase endemi. Omi-
cron sendiri diyakini umumnya menyebabkan
gejala ringan meski sangat menular ketimbang
Covid-19 varian lain.

“Tapi itu hanya akan terjadi jika kita tidak
mendapatkan varian lain yang lolos dari respons
imun dari varian sebelumnya,” ujar Fauci

kepada Agenda Davos, seperti dikutip dari CNN,
Rabu (19/1).

Fauci menilai kehadiran Omicron merupakan
suatu keberuntungan. Sebab, varian itu tak memiliki
sejumlah karakteristik yang sama dengan varian
Delta yang diketahui lebih mematikan.

“Tetapi banyaknya orang yang terinfeksi
mengesampingkan tingkat patogenitas yang lebih
rendah itu,” ujarnya.

“Ini adalah pertanyaan terbuka, apakah Omicron
akan menjadi vaksinasi virus hidup yang diharapkan
semua orang?” katanya.

Kehadiran Omicron bukan berarti pertempuran
melawan Covid-19 sudah usai. Sebab, saat ini masih
banyak rumah sakit yang kewalahan menunda
operasi elektif serta sekolah-sekolah, terutama di
luar negeri, yang beralih ke pembelajaran jarak jauh.

Di Amerika, banyak rumah sakit yang dilaporkan
kekurangan staf. Mereka merawat lebih banyak
pasien Covid-19 dalam beberapa hari belakangan.
Setidaknya ada 156.676 pasien Covid-19 di AS yang
dirawat di rumah sakit per hari senin (17/1).[cnn/bi]

Terlalu Dini Simpulkan
Omicron Akhir dari Pandemi

Anthony Fauci



Perayaan Imlek atau seringkali dikenal
dengan Spring Festival dipenuhi dengan berbagai
mitos dan tradisi yang telah berkembang selama
ratusan dekade. Bahkan, kamu dapat menemukan
berbagai hidangan tradisional khas China yang
akan disajikan selama perayaan Imlek.

Nah, beberapa hidangan keberuntungan khas
China ini telah dijadikan sebagai makanan utama
yang dapat kamu temukan selama perayaan Imlek.
Biasanya masyarakat Tionghoa percaya bahwa
hidangan tersebut mampu membawa makna dan
harapan positif sepanjang tahunnya.

1. Lumpia
Lumpia menjadi salah satu hidangan

tradisional yang akan dikonsumsi selama festival
musim semi, di mana menu dimsum khas Kanton
berbentuk silinder ini akan diberikan isian
sayuran, daging, dan bahan lainnya. Kemudian,
isian tersebut dibungkus menggunakan adonan
tipis dan digoreng sampai berwarna keemasan.

Dengan bentuk yang menyerupai batangan
emas, lumpia dipercaya dapat membawa
keberuntungan dan kekayaan pada tahun yang
akan datang. Nah, hidangan populer khas Imlek
ini juga seringkali dijadikan sebagai makanan
penutup pada acara formal di berbagai belahan
dunia, lho.

2. Ikan
Ikan seringkali disajikan

sebagai menu utama dalam
merayarakan Tahun Baru Imlek.
Ikan mampu melambangkan
kelimpahan pada tahun yang
akan datang dan kesatuan di
dalam keluarga. Dalam bahasa
Mandarin, ikan memiliki
pengucapan yu yang memiliki
arti surplus. Dengan ini
masyarakat berharap agar
mendapatkan surplus pada akhir
tahun.

Salah satu menu ikan
populer yang seringkali
disajikan pada perayaan Imlek
adalah ikan yang akan dikukus dengan
menggunakan jahe dan daun bawang. Nah, jenis
ikan yang dipilih pada perayaan ini juga akan
disesuaikan dengan homofonik tertentu, seperti
crucian carp dan Chinese mud carp yang
membawa makna keberuntungan.

3. Mi
Mi menjadi salah satu makanan

keberuntungan yang disajikan untuk merayakan
Tahun Baru Imlek, di mana hidangan tradisional
ini seringkali dilengkapi dengan irisan daging
ayam, daging babi, dan sayuran. Nah, kamu dapat

menyajikan mi tersebut
dengan menggoreng
ataupun merebus adonan
sesuai dengan kebutuhan
kamu.

Chángshòu miàn atau
longevity noodles
melambangkan keinginan
untuk berumur panjang,
kesehatan, dan kehidupan
yang bahagia. Mi yang
digunakan dalam perayaan
Imlek ini memiliki ukuran
yang lebih panjang daripada
biasanya. Menurut tradisi
masyrakat China,
keberuntungan yang kamu

dapatkan akan sesuai dengan panjangnya mi.

4. Pangsit
Pangsit dijadikan sebagai salah satu hidangan

tradisional yang disajikan pada malam Tahun
Baru Imlek, di mana pangsit melambangkan

Filosofi Hidangan Keberuntungan Khas Imlek

kekayaan melalui bentuknya yang menyerupai
batangan perak dan emas kuno. Nah, jumlah
pangsit yang kamu konsumsi selama perayaan
Imlek menandakan jumlah uang yang akan kamu
hasilkan sepanjang tahun, lho.

Secara umum, pangsit terbuat dari daging
cincang dan sayuran halus yang akan dibungkus
dengan menggunakan kulit adonan tipis.
Kemudian, pangsit tersebut akan melalui proses
penggorengan, perebusan, pengkukusan, ataupun
pemanggangan yang dapat disesuaikan dengan
keinginan dan kebutuhan keluarga kamu.

5. Kue keranjang
Niángâo atau seringkali dikenal dengan nama

kue keranjang telah dijadikan sebagai salah satu
menu desert yang akan disajikan pada malam
Tahun Baru Imlek. Dalam tradisi masyarakat
China, kue keranjang melambangkan kesuksesan
dan kemakmuran bisnis dalam kehidupan. Hal ini
ditandai dengan adanya ungkapan semakin tinggi
dari tahun ke tahun.

Secara umum, kue keranjang dibuat dengan
menggunakan berbagai bahan umum, seperti
ketan, gula, kurma, kastanye, dan daun teratai.
Nah, hidangan tradisional yang dapat kamu
temukan pada perayaan Imlek ini awalnya
digunakan sebagai hidangan untuk memuja dewa
dan leluhur oleh masyarakat China.

Tahun Baru Imlek dilengkapi dengan berbagai
mitos dan tradisi yang telah berkembang selama
ratusan abad. Beberapa hidangan keberuntungan
khas Tiongkok di atas pun seringkali dijadikan
sebagai makanan pokok yang mampu

melambangkan makna dan
harapan positif dari
masyarakat sepanjang
tahunnya.

6.Manisan segi delapan
Manisan segi delapan

terdiri berbagai jenis
manisan yang akan disusun
berdampingan. Biasanya
manisan segi delapan akan
diisi dengan manisan melon,
jeruk, leci, dan lain-lain.

Filosofi manisan segi
delapan: Sesuai dengan
kepercayaan masyarakat
tionghoa di mana angka
delapan pada manisan segi
delapan ini memiliki arti

keberuntungan dan keluarga yang bahagia.

7. Jeruk
Jeruk menjadi salah satu makanan yang selalu

ada saat perayaan imlek karena kata “jeruk”
terdengar mirip dengan kata “kemakmuran” jika
diucapkan dalam bahasa mandarin sehingga tidak
mengherankan jika jeruk juga akan menjadi
pajangan di meja makan dan ruang tamu.

Filosofi jeruk: Jeruk melambangkan
kemakmuran karena terdengar mirip dengan kata
“kemakmuran” dalam bahasa mandarin selain itu
jeruk yang berwarna oranye cerah merupakan
warna yang dipercayai dengan keberuntungan.

8. Lapis legit
Kue yang berlapis- lapis dengan rasa manis

dan legit ini selalu hadir dalam perayaan Imlek.
Bagi masyarakat Tionghoa, lapis legit memiiki
makna tersendiri yang sudah diturunkan turun-
temurun.

Filosofi lapis legit: Bentuknya yang berlapis-
lapis memiliki arti rezeki yang berlapis-lapis dan
saling tumpang tindih serta rasanya yang manis
merupakan simbol akan harapan memiliki
kehidupan yang manis.

9. Kuaci
Makanan ringan yang terbuat dari biji matahari

dan biji labu ini merupakan cemilan khas dan wajib
saat perayaan Imlek. Biji-bijian yang dikeringkan
ini memiliki arti khusus bagi masyarakat Tionghoa
yaitu kuaci dipercaya dapat memberikan
kesuburan bagi yang memakannya.[*]
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Virus Diduga Telah Menyebar Di Blok Kwai Chung

HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan
Hong Kong mengatakan mereka menjadi
semakin yakin bahwa Covid-19 menular dari
hewan ke manusia, setelah dua orang lainnya
yang mengunjungi toko hewan peliharaan
dites positif awal untuk virus terkait.

Salah satu pasien membeli hamster dari
toko Little Boss di Causeway Bay yang telah
dikaitkan dengan kasus Covid lainnya,
dengan pelanggan lain dan seorang anggota
staf sebelumnya terkena penyakit tersebut.

Pasien baru lainnya melakukan
pembelian awal bulan ini di toko hewan
peliharaan I Love Rabbit di Mong Kok, yang
juga menjual hamster.

Sampel yang dikumpulkan dari kandang
hamster di cabang I Love Rabbit lainnya, di
Yuen Long, juga positif, kata pihak berwenang.

Sementara itu, para pejabat telah
menemukan bahwa urutan genom untuk strain
Delta Covid yang ditangkap oleh pekerja toko
Little Boss berbeda dengan pelanggan
pertama yang dites positif.

“Prediksi sementara penularan terjadi
bukan dari manusia yang bekerja sebagai
pelayan toko kepada pelanggan secara
langsung, namun ada kemungkinan
“pelanggan” yang datang tinggal di lingkungan
yang ada hewannya, atau dia punya hamster
di rumah. Jadi kami tidak tahu mana sumber
infeksi yang tepat, tetapi ada kemungkinan
penularan dari hewan ke manusia memang
terjadi,” kata Dr Chuang Shuk-kwan dari Pusat
Perlindungan Kesehatan.

Pengurutan genom juga menemukan
bahwa seorang siswa berusia 17 tahun yang
memiliki varian Delta tidak terkait dengan
kelompok toko hewan peliharaan Little Boss.
Pihak berwenang mengatakan mereka masih
berusaha melacak sumber infeksinya.

Dugaan infeksi baru lainnya yang tidak
dapat dilacak termasuk asisten pekerjaan
sosial yang bekerja di Kwai Chung dan tinggal
di Cheung Sha Wan dan seorang wanita yang
bekerja di Kwun Tong dan tinggal di Tsuen
Wan.[bi]

Dugaan  Penularan
Covid-19 dari

Hamster Makin Kuat

HONG KONG, BI - Biro Investigasi
Kejahatan Cyber     Security and Technology,
bersama dengan Regu Kejahatan Distrik Wan
Chai melakukan operasi penangkapan
bersama (19/1) untuk menindak sindikat
penipuan yang terlibat dalam penipuan kencan
dan pemerasan obrolan telanjang.

Petugas menangkap dua pria dan dua
wanita (19-36 tahun) dari sindikat penipuan,
termasuk dalang dan anggota inti pemegang
akun proxy. Mereka semua diduga melakukan
“pemerasan” dan “mendapatkan harta benda
dengan cara menipu”.

Sindikat tersebut diatas terlibat dalam 18
kasus penipuan online di berbagai distrik
wilayah Hong Kong, yang melibatkan sekitar
HK$420.000, dan kerugian terbesar sekitar
HK$120.000.

Sejak bulan Januari 2020 hingga Septem-
ber 2021 lalu polisi telah menerima laporan

Kencan Online dan Pemerasan
Masih Marak di HK

dari 18 pria, mereka semua jatuh ke scam setelah
mengetahui scammers melalui aplikasi media
sosial, dan mentransfer dana ke rekening bank
yang dikendalikan scammers melalui “FPS”.

Pasukan Kejahatan Berat Distrik Polisi Wan

Chai kemudian mengambil alih penyelidikan dan
melancarkan operasi penangkapan kemarin,
menangkap empat orang yang disebutkan di atas,
dan menyita dua komputer laptop, lima ponsel,
delapan kartu ATM bank dan kartu kredit.[bi]

HONG KONG, BI - Bea Cukai
Hong Kong pada hari kamis [20/1]
telah  menangkap seorang pria ber-
usia 34 tahun, pemilik merangkap
penjual dari toko ritel ponsel yang
dicurigai menerapkan perdagangan
palsu.

Toko tersebut telah melakukan
pembodohan dalam layanan
perbaikan ponsel hingga berten-
tangan dengan Trade Description
Ordinance (TDO).

Bea Cukai sebelumnya
menerima informasi yang
menyatakan bahwa pemilik laki-
laki sekaligus penjual dari toko
ritel ponsel di Shau Kei Wan
tersebut menyatakan bahwa dia
sudah memperbaiki sebuah ponsel
milik pelanggan dan sedang
dikirim ke toko.

Namun setelah diselidiki
terungkap fakta jika toko tak pernah
memperbaiki dan telah meng-

hilangkan ponsel milik pelanggan tersebut.
Karena kasus tersebut Bea Cukai kembali mengingatkan

para pelaku perdagangan untuk selalu mematuhi persyaratan
TDO dan berikan  layanan terbaik buat konsumen.

Berdasarkan TDO, setiap pedagang yang menerapkan
deskripsi perdagangan dan layanan palsu adalah pelanggaran
dengan maksimum hukuman setelah terbukti bersalah adalah
denda $ 500.000 dan penjara selama lima tahun

Anggota masyarakat dapat melaporkan dugaan
pelanggaran TDO ke hotline 24 jam Bea Cukai 2545 6182
atau akun email pelaporan kejahatan khusus (crimereport
@customs .gov.hk).

Ditangkap Polisi Karena
Hilangkan Ponsel Pelanggan

HONG KONG, BI - Seorang ibu rumah
tangga menabrak truk di Yuen Long pada
Februari tahun lalu. Dia bernegosiasi dengan
sopir truk untuk kompensasi dan mencoba
untuk pergi tiba-tiba.

Pengemudi truk menempel di kaca depan
mobilnya, dan dia terus bergerak maju sejauh
lebih dari 100 meter dan menerobos lampu
merah dua kali. Dia kemudian melaju ke Yuen
Long Highway, menabrak bus dan terbalik.

Dia mengaku bersalah atas empat
kejahatan termasuk mengemudi berbahaya
dan mengemudi sembarangan bulan lalu.

Hakim Distrik menilai sikap mengemudi
wanita tersebut benar-benar buruk, perilaku-
nya dianggap buruk, dan bukan itu yang
seharusnya dilakukan pengemudi yang wajar
dan bijaksana,[20/1]. Dia dijatuhi hukuman
16 bulan penjara dan denda HK$1.800. Hakim
juga memerintahkannya untuk menang-
guhkan lisensinya/ SIM selama 18 bulan. [bi]

Mengemudi
Sembarangan, Sopir
di Penjara 16 Bulan

HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan
menduga Covid-19 mungkin telah menyebar
di blok perumahan umum di Kwai Chung
Estate setelah terjadi banyak warga yang
positif covid-19.

Terakhir pada Sabtu [22/1] tim medis
yang melakukan tes masal menemukan
adanya 70 orang yang positif covid-19.

Dr Chuang Shuk-kwan dari Pusat
Perlindungan Kesehatan mengatakan kasus
telah muncul dari tujuh unit di lantai terpisah
dan menghadap ke arah yang berbeda, dan
para ahli akan mengunjungi gedung untuk

memeriksa bagaimana mungkin infeksi
tersebut bisa terjadi.

“Saya telah menyebutkan beberapa
mekanisme yang umum diketahui, seperti
naik lift, membuang sampah atau tinggal di
lobi. Atau mereka mengobrol dengan
tetangga atau menggunakan fasilitas umum,
seperti kotak surat dan kenop pintu lainnya.
Atau mereka bahkan tinggal di luar atau di
dalam gedungnya namun mereka dekat satu
sama lain,” katanya.

Chuang mengatakan penularan virus
secara vertikal atau horizontal juga mungkin

terjadi. Adapun infeksi seorang guru taman
kanak-kanak yang tinggal di Mei Foo Sun
Chuen, otoritas kesehatan kini telah
mengaitkannya dengan cluster mengenai
seorang wanita yang dites positif setelah
menyelesaikan karantina hotelnya.

Pengurutan genom menunjukkan guru
dan wanita Pakistan memiliki strain yang
sama. Para pejabat mengatakan guru itu
mungkin tertular virus ketika dia melewati
anak-anak wanita itu di stasiun MTR Mei
Foo, meskipun mereka semua mengenakan
masker.[bi]
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HONG KONG, BI - Bea Cukai Hong
Kong telah menggerebek stasiun
pengisian bahan bakar ilegal di Yuen
Long dan menyita sekitar 4.100 liter
yang dicurigai sebagai spirit motor
ilegal dengan perkiraan nilai pasar
sekitar HK$83.000 dan potensi pajak
sekitar HK$25.000.

Dalam operasi anti bahan bakar
gelap yang dilakukan di Hung Shui Kiu,
Yuen Long, pagi ini, petugas Bea Cukai
menyita sejumlah spirit  motor dan
sejumlah peralatan pengisian minyak
dari dalam area berpagar.

Seorang pria berusia 46 tahun juga ditangkap
ditempat kejadian karena diduga terkait dengan
aksi perdagangan ilegal tersebut diatas.

Di bawah Undang-Undang Komoditas yang
Dapat Dikenakan Pajak, siapa pun yang terlibat

dalam berurusan dengan, menjual, membeli, atau
menggunakan spirit motor ilegal adalah
melakukan pelanggaran.  Hukuman maksimum
setelah terbukti bersalah adalah denda HK$1 juta
dan penjara selama dua tahun.[bi]

Bea Cukai HK Grebek Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Ilegal

PTM Ditunda, Kelas Dibagi
Sesuai Suspensi

HONG KONG, BI - Pemerintah pada hari Jumat
[21/1] mengumumkan penguncian selama  lima hari
Yat Kwai House,  Kwai Chung Estate.

Sekretaris Makanan dan Kesehatan Sophia
Chan menggambarkannya ada sebagai peristiwa
“penyebaran super berisiko tinggi” di Yat Kwai House
yang melibatkan 20 orang terkena infeksi Covid-
19. Sekitar 2.700 warga harus menjalani tes harian
dan tinggal di rumah sampai Rabu [26/1] pagi, dan
pemerintah akan memberika makanan dan
kebutuhan sehari-hari.

Pusat pengujian sementara  didirikan di blok
tersebut, dan staf juga akan mendatangai rumah
warga lanjut usia atau orang cacat untuk melakukan
pengujian.

“Meskipun [penguncian] dapat membuat
mereka tidak nyaman namun  ini pemeriksaan masal
ini dilakukan demi kebaikan, untuk melindungi
semua orang di Hong Kong, tidak hanya mereka
yang berada di gedung,” kata Chan.

Menteri kesehatan juga meminta pengusaha
Bea Cukai Hong Kong Kembali

Sita  Cendana Merah

Yat Kwai House Di Kunci Selama 5 Hari
untuk tidak memotong gaji pekerja mereka jika
mereka terjebak dalam penguncian.

“Saya berharap mereka benar-benar
memperlakukan situasi ini dengan lebih terbuka dan
pengertian, sehingga mereka tidak memotong gaji
orang dan hal-hal seperti itu,” katanya.

Chan juga  mengatakan jika  penguncian di
tempat lebih cocok dibanding dengan mengirim
warga ke tempat karantina.

Pengendali Pusat Perlindungan Kesehatan,
Edwin Tsui, juga mengatakan tidak perlu
mengevakuasi warga karena tidak ada masalah
struktural dengan blok perumahan yang dapat
menyebabkan transmisi vertikal atau horizontal.

Sementara itu Chan  yakin jika penyebaran
super yang terjadi di gedung  itu ada kaitannya
dengan seorang  pemulung  yang terindikasi salag
seorang dari klaster Hotel Silka.

Pria itu diyakini telah melakukan kontak dengan
petugas kebersihan di  Yat Kwai House yang sejak
itu dinyatakan positif awal.[bi]

HONG KONG, BI - Bea Cukai Hong Kong
kembali menyita sekitar 3.378 kilogram
dugaan kayu cendana merah pada jumat lalu
[21/1], dengan perkiraan nilai pasar sekitar $17
juta, di Bandara Internasional Hong Kong.

Melalui penilaian risiko, petugas Bea Cukai
hari ini memeriksa kiriman udara, yang
dinyatakan membawa bahan baku furnitur, tiba
di Hong Kong dari Dubai. Setelah diperiksa,
petugas Bea Cukai menemukan tumpukan
kayu cendana merah yang diduga terjadwal di
dalam dua kotak kayu besar.

Kasus ini diserahkan ke Departemen

Pertanian, Perikanan dan Konservasi untuk
penyelidikan lebih lanjut.

Di bawah Undang-undang Perlindungan
Spesies Hewan dan Tumbuhan yang Terancam
Punah, siapa pun yang terbukti bersalah
mengimpor atau mengekspor spesies yang
terancam punah tanpa izin dapat dikenai denda
maksimum $10 juta dan penjara selama 10
tahun.Anggota masyarakat dapat melaporkan
setiap dugaan kegiatan penyelundupan ke
hotline 24 jam Pabean 2545 6182 atau akun
email pelaporan kejahatan khusus  di
crimereport@customs.gov.hk.[bi]

HONG KONG, BI - Biro Pendidikan
memutuskan untuk menunda kelas tatap muka,
kecuali kelas atas yang akan segera
menghadapi ujian.

Keputusan tersebut menimbulkan beragam
reaksi dari siswa sekolah menengah, ada yang
menilai wajar ada pula yang menilai tidak adil.

Mereka akan diizinkan kembali ke kampus

tidak lebih dari setengah hari, asalkan ada
tindakan anti-Covid yang ketat.

Seorang murid sekolah menengah bermarga
Chan mengatakan jika dia senang dengan
keputusan pemerintah.

“Saya bisa bolos ujian Senin depan, jadi
saya sangat senang,” katanya sambil cekikikan.

Namun, seorang siswa formulir enam
bermarga Lau mengatakan pengaturan itu tidak
adil. “Itu masuk akal, tapi aku masih sedikit kesal.
Kesehatan kita juga penting, tetapi mengapa
hanya formulir enam  yang harus bersekolah?
Ini sedikit tidak adil,” katanya.

Seorang siswa formulir 6 yang bermarga
Ma juga menyatakan keprihatinan tentang harus
pergi ke sekolah dengan transportasi umum.

“Saya ingin kembali ke sekolah untuk
mempersiapkan diri untuk ujian DSE; tapi tiap
pagi ke sekolah naik MTR, banyak orang. Saya
sedikit takut tertular Covid, dan khawatir dengan
kesehatan saya,” katanya.[rthk/bi]
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 dan Bagaimana
FaktanyaAPA ITU NFT

Mengutip The Verge, non-fungible berarti unik
dan tidak bisa diganti dengan yang lain. NFT sering
diibaratkan seperti lukisan Mona Lisa ciptaan
Leonardo da Vinci. Walau replikanya ada banyak,
yang orisinal hanya ada satu di dunia.

Sementara, sesuatu yang “fungible” bisa
ditukar dengan item yang setara. Dilansir
Investopedia, contoh barang-barang fungible
adalah komoditas, saham umum, dan tagihan dolar.
Uang juga termasuk barang yang fungible karena
nominalnya pasti.

2. APA YANG BISA DIPERJUALBELIKAN
DENGAN NFT?

Banyak item yang bisa dijual sebagai NFT,
seperti karya seni, foto, musik, dan pernak-pernik
digital lainnya. Item ini dianggap keren, eksklusif,
dan bergengsi. Pembeli pun bisa mengklaim
kepemilikan atas item tersebut.

Gambar di atas adalah contohnya.
Namanya Bored Ape Yacht
Club, koleksi digital unik yang
“hidup” di blockchain Ethereum.
Saat ini jumlahnya sekitar
10.000 NFT. Salah satu yang
termahal terjual dengan harga
740 ETH atau setara dengan 2,9
juta dolar AS (Rp41 milyar).

Uniknya, penjualan tidak
selalu melibatkan transfer
objek. Misalnya NFT
lukisan terkenal telah
terjual. Tetapi, pembeli
tidak mendapatkan
bentuk fisik dari
lukisan itu, dilansir
Live Mint.

A l i h - a l i h ,
p e m b e l i

Secara garis besar, NFT adalah barang digital yang diperjualbelikan
menggunakan teknologi blockchain. Hampir mirip dengan
cryptocurrency, NFT dijual dan dibeli di platform khusus. Seperti
OpenSea, Rarible, Mintable, hingga SuperRare.

memperoleh sertifikat kepemilikan NFT yang
terdaftar di blockchain. Sertifikat tersimpan dalam
dompet digital, namun bisa juga berwujud kode
yang dicetak pada selembar kertas.

3. SEPERTI APA PROSES JUAL-BELI NFT?
Sebagian besar NFT adalah bagian dari

blockchain Ethereum. Mengutip The Verge,
Ethereum (ETH) adalah cryptocurrency, seperti
bitcoin atau dogecoin. Nilai 1 ETH setara dengan
Rp46,5 juta per Jum’at (14/1/2022) dan bisa naik-
turun sewaktu-waktu.

Untuk membeli NFT, dompet digital harus
mengandung cukup banyak cryptocurrency yang
relevan. Misalnya mata uang ETH jika orang
tersebut hendak membeli token pada blockchain
Ethereum, SOL untuk Solana, atau WAXP untuk
Worldwide Asset eXchange (WAX).

Untuk menjual item digital kita,
pergilah ke situs website NFT mana
pun yang diinginkan. Lalu, klik
tombol “jual”, cantumkan NFT, dan
patoklah harga. Kita juga bisa
membuat lelang (auction) dengan
jangka waktu tertentu.

4. APA KELEMAHAN
NFT?

Dilansir The Verge,
siapa pun bisa menyalin
atau menyimpan file
digital sebanyak yang
kita inginkan. Ter-
masuk seni dalam
bentuk NFT. Menga-
pa orang mau ber-
susah payah
membayar mahal
jika bisa gratis?

Ini karena NFT dirancang untuk memberi
pembeli kepemilikan karya (ownership of the
work). Sama seperti karya seni fisik, kreator atau
penciptanya masih memiliki hak cipta (copyright)
dan hak reproduksi (reproduction rights).

Kurang lebih analoginya adalah “Siapa pun
bisa membeli replika lukisan Claude Monet, tetapi
hanya satu orang yang bisa memiliki yang asli.
Kebanggaan dan gengsi inilah yang dicari
sebagian orang, terutama kalangan atas yang
menjadikannya sebagai koleksi.

Selain itu, sebagian orang kadang-kadang
kurang memahami proses teknis dalam
perdagangan NFT. Seperti biaya untuk membayar
penambangan (mining) dalam setiap interaksi
dengan blockchain.

Mengutip Live Mint, penambangan didefinisi-
kan sebagai perhitungan komputer yang membu-
tuhkan energi dalam jumlah besar untuk mem-
verifikasi setiap transaksi. Investopedia menjelas-
kan bahwa transaksi Ethereum membutuhkan

220,05 kilowatt-jam (kWh) listrik atau setara
dengan 7,44 hari konsumsi listrik rata-rata rumah
tangga AS.

5. SEPERTI  APA  MASA  DEPAN  NFT?
NFT mulai dilirik oleh banyak perusahaan

besar. Seperti Nike yang mematenkan metode
untuk memverifikasi keaslian sneakers meng-
gunakan sistem NFT, yang disebut CryptoKicks,
dilansir The Verge.

Paten ini dilakukan pada Desember 2019 lalu.
Mengutip Boardroom, pembeli akan menerima NFT
menggunakan teknologi blockchain untuk
memverifikasi keaslian dan kepemilikan. Apabila
sepatu hendak dijual lagi, token digital akan
mengikuti pembeli selanjutnya. Konsumen pun
lega karena mengetahui keotentikan barang yang
dibeli. Tidak hanya Nike, Marvel juga melakukan
hal yang sama. Pada 19 Agustus 2021, komik
Marvel seri klasik diluncurkan sebagai NFT di
platform VeVe. Diprediksi bahwa menggunakan
blockchain untuk mencatat riwayat kepemilikan
suatu barang akan menjadi umum di masa depan.[*]

JAKARTA, BI - WhatsApp Web ternyata
bisa dimanfaatkan untuk melacak nomor ponsel
penipu. Caranya pun cukup mudah, asal PC
atau laptop terhubung dengan internet.

Dirangkum dari berbagai sumber, supaya
bisa melacak nomor penipu, buka terlebih
dahulu WhatsApp Web di PC atau laptop.

Lacak Nomor Penipu
Melalui WhatsApp Web

Jangan lupa, pastikan PC atau laptop
terhubung dengan internet, untuk langkah
selengkapnya di bawah ini.

1. Buka pesan terakhir dari penipu untuk
melacak lokasinya.

2. Pancing lagi agar penipu membalas
pesan, jika chat terakhir sudah dilakukan
beberapa hari lalu. Pesan terakhir ini akan
melacak alamat IP penipu.

3. Lacak dengan menekan tombol Ctrl + Alt
+ Del secara bersamaan sampai muncul Task
Manager.

4. Tekan Windows + R.
5. Ketik cmd dan tekan tombol enter. 6.

Tulis netstat dan kembali tekan enter. Setelah
itu, bakal muncul alamat IP pelaku di command
prompt sebelah kanan. Dan, silakan lacak
lokasi nomor ponsel penipu tersebut lewat web
pencari IP di internet. [bi]
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JAKARTA, BI - Robin Berzin, pendiri
Parsley Health dan penulis State
Change, mengatakan penting untuk
melacak kebiasaan kecil yang tidak
disadari yang kita lakukan setiap hari,
karena ini dapat berkembang seiring
waktu dan memengaruhi kesejahteraan
mental.

1. Penggunaan teknologi malam
Paparan cahaya biru di malam hari

berpotensi menyabotase waktu tidur,
yang memiliki efek hilir untuk
kesejahteraan mental).

“Apa yang belum banyak kita
bicarakan adalah cara teknologi, dan
informasi yang kita peroleh darinya,
merangsang kita dan menjaga kita dari
mencapai tidur yang lebih dalam,” kata
Robin Berzin.

“Kami tidak menganggap ini cukup
serius.” ungkapnya lagi.

Saat Anda memiliki dunia di ujung
jari, informasi dengan satu sentuhan
tombol, dan itu luar biasa dan mem-
berdayakan — tetapi itu juga berpotensi
mengganggu kesehatan mental dan
emosional.

“Banyak orang menggulir hingga
waktu tidur, dan sifat informasi yang kami
lihat sebenarnya dapat membuat otak
Anda [terhubung],” tambahnya.

2. Kurang gerak
“Kami dirancang sebagai manusia

untuk menggerakkan emosi melalui
gerakan,” kata Berzin. “Tubuh dirancang
untuk melakukan itu, dan ketika Anda

tidak bergerak dan hanya duduk rata-
rata 11 jam sehari, Anda menyimpan
emosi Anda.” Dan emosi yang “terjebak”
itu dapat menyebabkan konsekuensi
fisik dan mental dalam tubuh Anda.

Ketika Anda memiliki pikiran, seperti
takut, atau kesal, atau marah, Anda
mungkin bahkan tidak mencatat kata-
katanya, tetapi otak telah merasakan
ancaman atau sesuatu yang menantang
secara emosional atau negatif. Anda
harus meluangkan waktu untuk
memproses emosi itu, merasakannya,
dan mengalaminya melalui gerakan,”

Kurang Tidur Bisa Sabotase Kesehatan Mental

catat Berzin, atau itu akan memengaruhi
bagian lain dari hidup Anda.

Itulah mengapa Berzin memuji
pentingnya gerakan teratur, apakah Anda
memilih jalan kaki, lari, kelas yoga, sesi
HIIT—dan banyak penelitian mendukung
hubungan antara olahraga dan kesehatan
mental. “Tidak masalah bagaimana Anda
bergerak. Bergerak saja,” katanya.

3. Alkohol
Dalam hal kesehatan mental

penting kita untuk bertanya pada diri
sendiri: Apakah Anda minum alkohol
untuk merasa lebih baik, atau apakah
Anda minum alkohol untuk merasa lebih
baik? “Jika alkohol adalah metode Anda
untuk menghadapi kehidupan, itu
mungkin menunjukkan kepada Anda
bahwa Anda menggunakannya dengan
cara yang bermasalah,” catat Berzin.

Dari sana, ia juga merekomen-
dasikan untuk merenungkan bagaimana

alkohol memengaruhi kualitas tidur
Anda. “Alkohol itu membuat tubuh Anda
tidak mungkin mencapai detak jantung
istirahat yang lebih rendah dan suhu
tubuh yang lebih rendah yang perlu Anda
capai di malam hari untuk tidur nyenyak,”
jelasnya. “Akibatnya, kualitas tidur Anda
jauh lebih rendah.”

“Ada kurangnya kesadaran
tentang bagaimana [kesehatan men-
tal] benar-benar dapat memburuk
hanya dengan penggunaan alkohol
tingkat rendah,” tambahnya.

Jika Anda tidak yakin apakah
kebiasaan minum Anda memengaruhi
keadaan emosi Anda, Berzin juga
menyarankan untuk mengambil cuti
selama dua minggu untuk eksperimen
pribadi. Selama 14 hari, tanpa alkohol,
dan perhatikan bagaimana perasaan
Anda,” katanya. “Ini memberi Anda cara
objektif untuk melihat dampak dari
perubahan itu.” [*]

BICARA SOAL keberhasilan kerja seorang
Pekerja Migran Migran [PMI]  tak melulu sukses
selesaikan kontrak atau selesai kontrak tapi tak
punya tabungan, parahnya lagi ada PMI
yang malah memiliki hutang
banyak setelah selesai
kontrak.

Kisah nyata ini
dibagikan oleh Nur [32]
sebagai contoh buruk
yang tak perlu dilakukan,
juga sebagai pelajaran dan
pengetahuan bersama
sehingga tidak ada PMI
yang gagal karena apapun.

Nur adalah mantan PMI
asal Pandaan, Jawa TImur
yang sudah 2 kali kontrak
kerja di Taiwan,
pertama kali pada
tahun 2013 - 2016,
Nur kerja selama
3 tahun dan
menghasilkan
aset tanah dan
tabungan. Sengaja
Nur pulang tak
meninggalkan kontrak
kerja di Taiwan karena ingin
berlama lama di kampung bersama
keluarga.

Setelah 4 bulan Nur  merasa
tabungannya semakin menipis dan dia
beringinan untuk pergi kerja lagi di Taiwan, Nur
berangkat pada tahun 2017 - 2020, 3 tahun.
Namun kepulangan Nur kali ini membawa drama
yang begitu melelahkan, karena dia pulang
karena deportasi setelah dipenjara selama 50
hari di Nantou.

Kenapa Nur dipenjara? Karena tertangkap
basah bekerja secara ilegal disebuah pabrik
susu wilayah Hsincu.

Sebelum bekerja secara ilegal Nur bekerja
merawat orang tua jompo di rumah pribadinya,
dia kabur karena memang sudah tidak kuat
dengan pekerjaannya.

Namun sebelum Nur menjadi orang yang
berani jadi kaburan ternyata Nur memang sudah
didera masalah pribadi yang Nur sendiri
menganggap itu adalah kebodohan dan
kesalahan besar yang bisa dijadikan pelajaran
dirinya dalam melangkah ke depan.

Keruwetan Hidup Nur Dimulai Dari Sini ...

Pada tahun 2017 Nur berkenalan dengan
Rendi asal Malang, mereka berkenalan melalui
temannya sesama PMI Taiwan.

Mereka bertiga akrab dan saling mengisi
hari – hari mereka bersama hingga suatu hari
mereka pun saling suka dan menjalin hubungan
asmara.

Nur sangat menikamti hubungannya dengan
Rendi hingga dia merasa nyaman dan menikmati
hari – harinya dengan indah bersama laki – laki
tersebut.

Bahkan dari fihak keluarga juga sudah saling
berhubungan satu sama lain, saling berkenalan
dan bersilaturahmi untuk mendukung hubungan
mereka.

Semua tampak baik baik saja hingga sampai
pada saat Pandemi, virus korona membatasi
dan menghentikan aktivitas pabrik, Rendi yang
notabennya pekerja pabrik jadi sering
menganggur, seminggu kerja hanya 3 kali tanpa
ada leburan.

Dengan kondisi kerjaan yang seperti itu
membuat Rendi jadi kekurangan uang,

sementara dari fihak keluarga selalu menuntut
untuk dikirimi uang, Rendi tertekan dan Nur pun
kasihan.

Posisi Nur yang bekerja di rumah majikan
aman dari pengurangan waktu kerja dan gaji, jadi
Nur masih bisa membantu Rendi dalam
memenuhi kebutuhan keluarganya yang
cenderung materialistis.

Nur tak pernah berpikir panjang atau berpikir
buruk dengan hubungannya dengan Rendi
sehingga apapun yang menjadi kesusahan Rendi
dia pasti akan  membantunya.

Dari sini bisa dipahami jika gaji Nur tak akan
pernah ada sisa untuk ditabung.

Diluar pekerjaannya mengurus orang tua
jompo dia mencari uang tambahan dengan
menjalankan usaha perdagangan mebel dan
perabot rumah secara online.

Dalam perjalanannya berjualan online Nur
sering tombok karena terkena PHP [pemberi
harapan palsu], sebab dalam setiap melakukan
pesanan barang Nur harus mengeluarkan uang
duluan. Dari sini Nur juga mulai berhutang karena
harus menutupi setiap kerugian yang ada.

Kisah PMI Taiwan Yang Pulang Membawa Hutang
Barang banyak yang hanya ditumpuk

dirumah, sebagian dilelang ibunya di kampung
sebagian yang tidak terjual dipakai sendiri.

Semakin kesini Nur semakin rugi dan
bertambah hutang – hutangnya, celakanya
dalam membayar hutang Nur juga berhutang
dari dari fihak lain hingga akhirnya terbelit
dengan uang hutangan.

Dalam situasi terbelit Nur sebenarnya
berharap Rendi berganti membantunya namun

apa yang dilakukan laki – laki yang
sangat dicintainya tersebut

malah diluar dugaan, Rendi
meminta putuskan
hubungannya dengan Nur
karena tak mau disangkut
pautkan dengan masalah
hutang – hutangan.

Nur hancur sehancurnya,
dia menangis siang malam

hingga mendekati depresi,
bahkan tiap hari dalam
penderitaan batinnya Nur
meminum obat penenang
supaya bisa mengistirahatkan
pikirannya.

Bersama dengan kondisi
sakit hatinya tersebut Nur tak lagi

bisa konsentrasi dan kuat untuk
bekerja merawat orang tua jompo

lagi, akhirnya dia pun kabur pada
8 november 2020 dan mendapatkan

pekerjaan secara ilegal di pabrik susu
tersebut diatas.

Orang Tua Nur Membayar Hutangnya
Meskipun merasa jengkel dan berat orang

tua Nur tetap bertanggung jawab dan membantu
anaknya membayar hutang orang – orang yang
datang menagih kerumahnya.

Dan, karena yang dipinjam Nur uangnya
berbentuk mata uang Taiwan maka krusnya di
Indonesia juga semakin banyak, hingga saat ini
orang tua Nur sudah membayar hutang kisaran
100 juta rupiah.

Dan menurut orang tua Nur itu masih ada
sisa hutang yang harus dibayar.

Nur Proses Kerja ke Hong Kong
Setelah Hong Kong membuka penerbangan

bagi PMI akhirnya Nur pada 22 mei 2021 bisa
daftar menjadi PMI Hong Kong melalui sebuah
PJTKI di wilayah tempat tinggalnya.

Saat ini Nur sedang menunggu antrian hotel
karantina yang mengular di  Penny’s Bay.

Meski tak sabar menunggu keberangkatan
tapi Nur tetap bertahan karena hanya ini satu
satunya cara agar Nur bisa menyelesaikan sisa
hutangnya yang hampir 100 juta lagi.

Harapan Nur
Nur memiliki harapan besar dalam kontrak

kerjanya kali ini, dia bisa membayar hutang,
menabung dan punya usaha dirumah agar tak
pergi pergi lagi.

Tentang masalalunya yang hancur itu Nur
akan jadikan sebagai pelajaran  yang harus
diingat agar tak mengulanginya lagi.
[idapermata]

bendanya saja, bahkan bagaimana dengan
uang tersebut syahwatnya terpuaskan. Tidak
demikian halnya dengan orang yang ma’rifat,
hadirnya uang sangat identik dengan hadirnya
syukur. Hadirnya uang akan membawanya
untuk semakin dekat dengan Pemberi uang,
yaitu Allah. Sebab itu, tidak heran, dengan
ma’rifatullah dan zikrullah, puncak-puncak
kemuliaan akhlak akan menjadi bagian dari
diri.

Orang-orang makrifatullah itu jumlahnya
sangat sedikit. Mereka bisa datang dari
kalangan mana saja, tidak harus dari kalangan
ulama. Mereka bisa saja dari kalangan tukang
sapu, pembantu rumah, pegawai rendahan,
pembisnis, pejabat, ataupun raja. Cirinya
sangat ketara, mereka sangat Allah oriented.
Segala senarionya senantiasa dihubungkan

melakukan kekhilafan, ia
akan segera mengatakan
astaghfirullah.

Dampak dari itu semua,
hidup mereka sangat
ter jaga. Dipuj i -d icaci ,
punya uang-tidak punya
uang, kaya-miskin, sehat-
saki t ,  untung-rugi ,
semuanya sama saja bagi
mereka. Ia t idak
mempersoalkan kaya atau
miskin, cantik atau tidak,
sebab ia yakin bahwa

semua itu adalah dalam kekuasaan Allah.
Semuanya mengandung kebaikan yang
akan mendekatkannya kepada Allah. Kalau
begitu adanya, alangkah indahnya bila kita
termasuk salah seorang dari mereka![*]

>> MERUBAH DERITA...DARI HLM  23

dengan Allah. Ketika mendapatkan ni’mat
misalnya, ia akan serta-merta menghubungi
Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Ketika
mendapatkan musibah dan kegagalan, ia
langsung berucap inna li l lah. Ketika
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JAKARTA, BI - Freeze Egg
atau juga sering disebut
pembekuan telur adalah suatu
prosedur di mana sel telur dari
seorang wanita diambil, dibekukan
lalu disimpan. Teknik ini dilakukan
agar menjaga sel telur agar
dikemudian hari saat sudah
memasuki usia tua, sel telur
tersebut dapat dipakai.

Dengan cara ini, seorang wanita
dapat hamil dengan sel telur yang
disimpan tersebut meskipun usianya
sudah sangat tua.

Menurut Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO), usia subur wanita adalah
pada saat mereka berusia 14-49 tahun,
puncak subur pada usia 20-30 tahun.

Metode Freeze Egg ini ditemukan
pada tahun 1986, dan telah puluhan
tahun metode ini telah berhasil

menghasilkan lebih dari seribu bayi.
Untuk prosesnya sendiri pertama-

tama seorang wanita akan terlebih
dahulu diperiksa oleh dokter untuk
mengetahui apakan menderita penyakit
menular atau tidak.

Kemudian wanita tersebut akan
diberikan waktu selama 8-10 hari
suntikan untuk merangsang ovarium.
Suntikan tersebut berkerja untuk
menghasilkan beberapa telur dimana

telur tersebut pengumpulannya
melalui prosedur sederhana
menggunakan jarum tipis.

Setelah telur dikumpulkan,
telur tersebut dikultur dalam
inkubator selama 2-4 jam untuk
mendorong pematangan telur.
Telur-telur itu kemudian di
vitrifikasi dan disimpan sampai
siap untuk dicairkan.

Tujuna pembekuan sel telur sendiri
antara lain:

1. Memperluas kesempatan kamil
dimasa tua

2. Sel telur berguna agar tak
membuang  embrio dari proses bayi
tabung.

3. Kesuburan terlindungi selama
perawatan medis

4. Semakin muda menyimpan sel
telur semakin baik[*]

Apa Itu Freeze Egg atau Pembekuan Telur

JAKARTA, BI - Aktris Luna Maya
masih betah melajang, padahal usianya
sudah hampir kepala empat. Meski
belum terpikir untuk berumah tangga,
dia mengaku sudah mempersiapkan
diri untuk memiliki momongan.

“Aku sudah freeze egg,” kata Luna
Maya di kanal Venna Melinda.

Luna Maya Jalani
Pembekuan Sel Telur

Luna  memutuskan untuk
membekukan sel telurnya karena
berharap memiliki anak meski usianya
tak lagi muda.

“Aku pikir dengan teknologi dan
pola hidupku, aku cukup sehat dan
masih punya energi ,” ujarnya. Pemain
film The Doll itu pun mengaku sudah

tidak terbebani lagi setelah melakukan
pembekuan sel telur.

Luna Maya juga bilang jika dirinya
sudah berniat membekukan sel telurnya
sejak 2018. Namun, dia baru
merealisasikannya tahun lalu. “Baru
kesampaian tahun lalu karena ternyata
di Indonesia ada,” tutur Luna Maya.[*]
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Warga Malaysia Tionghoa
Rawat Anak WNI Yang Terlantar

Ibu Rohana dikabarkan terpaksa pulang ke
Indonesia. Seorang guru di sekolah itu, Chee
Hoi Lan (83), tergerak hatinya untuk merawat
Rohana seperti anaknya sendiri.

Kendati bukan seorang Muslim, Chee
menyekolahkan Rohana di Kelas Dasar Fardu
Ain (Kafa)—sekolah dasar Islam di Malaysia—
dengan menggunakan uangnya sendiri agar dia
mengenal Islam.

Dalam sebuah video yang diunggah di
YouTube, Rohana tampak fasih berbahasa Man-
darin dan Bahasa Melayu.

“Saya sayangkan dia seperti anak sendiri.
Sejak kecil, saya pastikan dia makan makanan
halal dan melakukan ibadat sebagai seorang
Muslim hingga hari ini,” kata Chee.

Chee mengaku dia berharap sebelum
meninggal bisa melihat Rohana menikah,
bekerja dan hidup bahagia.

Dia juga telah mengurus kewarganegaraan
Rohana ke Ketua Majelis Perwakilan Penduduk
Zon Batu, Gulam Muszaffar Ghulam Mustakim.

Saat ini Rohana sedang menunggu kabar
baik akan statusnya sebagai warga
negara Malaysia yang sah agar semua
menjadi jelas. [bi]

MALAYSIA, BI - Viral kisah seorang anak
keturunan Indonesia yang asuh oleh warga Ma-
laysia kerununan Tionghoa, perbedaan tak
membuat mereka tidak bisa bersama dan saling
menyanyangi.

Kisah dua anak manusia yang saling menja-
ga ini juga si dengar oleh Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainuddin, bahkan ia meng-
akut tersentuh hatinya setelah membaca cerita
hidupnya Rohana Abdullah (22).

“Saya merasa tersentuh apabila diinfor-
masikan terkait perkara ini pada Minggu lalu,”
kata Hamzah.

Rohana adalah seorang anak keturunan
warga negara Indonesia (WNI) yang ditinggalkan
ibunya, kemudian dirawat dan diasuh oleh  warga

Malaysia sejak usia dua bulan.
Hamzah, seorang politikus dari Partai Pribumi

Malaysia Bersatu ini telah meminta pegawainya
untuk menyelidiki kebenaran informasi itu sebelum
membuat keputusan apapun terkait masa depan
Rohana.

Menurut informasi, Rohana yang saat ini belum
mempunyai kewarganegaraan telah memohon
kewarganegaraan Malaysia pada 2016,
namun belum diproses hingga kini.

Harian Metro sebelumnya mela-
porkan bahwa 22 tahun lalu, Rohana
ditinggalkan oleh ibunya di sebuah
Taman Kanak-Kanak, tempatnya
bekerja sebagai petugas keber-
sihan.

Rajut Mi Ramen Jadi Jaring-Jaring Panjang Bak Syal
CHINA, BI - Viral seorang wanita merajut mi ramen

dengan sumpit dan tusuk gigi. Hal tersebut dibagikan
melalui akun TikTok @dynkhjqp84wa.

Dalam unggahannya, tampak mi ramen yang
sedang dirajut dan sudah jadi cukup panjang.
Dikisahkan seorang wanita yang merajut menggunakan
mi tersebut berasal dari Provinsi Heilongjiang, China.

Videonya itu juga viral di Douyin (TikTok China
Server). Wanita yang tak ingin diketahui namanya itu
mengaku tidak pernah ikut dalam kelas merajut, atau
belajar merajut secara profesional.

Ia mengaku bahwa kemampuannya tersebut didapat

dari hasil belajar lewat video merajut yang ada di internet.
Mereka heran dengan kemampuan sang wanita yang

merajut mi helai demi helai. Pasalnya, mi mempunyai
tekstur licin berminyak karena kuah dan mudah putus
ketimbang benang wol.

Aksi kesabaran dalam merajut mi helaian mi satu
per satu yang dikaitkan di sumpit membuat para
warganet heran dan kagum. Wanita tersebut juga
menggunakan tusuk gigi sebagai alat bantu
memindahkan mi ke sumpit. Ia melakukannya dengan
penuh kehati-hatian. Hingga menghasilkan rajutan yang
membentuk jaring-jaring panjang dan cukup tebal seperti

syal.
Video berdurasi 12 detik itu mencuri perhatian

warganet. Banyak yang tidak menyangka dengan hasil
rajutan dari mi ramen yang keren.

Hingga kini, video rajutan mi ramen itu telah ditonton
lebih dari 26,7 juta kali di TikTok dengan komentar yang
beragam, antara lain:

“Enggak jadi makan malah buat mainan,” tulis akun
@an***ri. “Ketika tukang rajut makan mi,” ujar akun
@xx***_. “Beginilah jadinya kalau orang terlalu kreatif
beraksi,” tulis akun @si***2.

“Gabutnya orang seni mah lain,” kata akun @gi***d.



SEHAT DAN BUGAR 16  EDISI 223/JANUARI/2022

JAKARTA, BI - Label nutrisi
merupakan informasi mengenai nilai
gizi yang terkandung di dalam suatu
produk makanan atau minuman. Jika
Anda dapat memahami dan

Pentingnya Membaca
Label Nutrisi Produk

membacanya dengan baik, label nutrisi
dapat memberikan banyak manfaat
bagi kesehatan, di antaranya:

Mengelola jumlah konsumsi kalori

Pada setiap label kemasan, tertulis
angka energi total dalam satuan kkal
per takaran saji. Angka ini dapat
menjadi patokan berapa jumlah kalori
yang Anda dapatkan jika

mengonsumsi satu kemasan produk
tersebut.

Dengan demikian, Anda pun akan
lebih mudah mengelola asupan kalori
harian agar sesuai dengan kebutuhan.

Mengatur berat badan
Jika ingin menurunkan berat

badan, asupan kalori harus lebih kecil
daripada jumlah kalori yang dibakar.
Dengan membaca label nutrisi, Anda
akan mengetahui produk makanan atau
minuman mana saja yang sesuai
dengan kebutuhan kalori harian.

Beberapa Kandungan Nutrisi yang
Perlu Dibatasi. Lemak tidak jenuh
ganda (polyunsaturated fat), Lemak
tidak jenuh tunggal (monosaturated
fat), Kalsium (Ca), Serat, Vitamin, Zat
besi, Protein

Karbohidrat atau gula
Kadar karbohidrat dalam suatu

produk dapat dikatakan tinggi bila
mengandung lebih dari 22,5 gram
karbohidrat atau gula per 100 gram,
dan masuk rendah jika hanya

mengandung 5 gram karbohidrat.

Total lemak
Total lemak dalam satu kemasan

produk makanan tergolong tinggi jika
melebihi 17,5 gram per 100 gram
takaran saji dan terbilang rendah bila
kurang dari 3 gram per 100 gram
takaran saji.

Lemak jenuh (saturated fat)
Kandungan lemak jenuh di dalam

suatu produk tergolong tinggi jika
jumlahnya melebihi 5 gram per 100
gram takaran saji dan tergolong rendah
jika kurang dari 1,5 gram per 100 gram
takaran saji.

Garam (sodium atau natrium)
Kandungan garam / sodium dapat

dikatakan tinggi bila suatu produk
mengandung lebih dari 1,5 gram garam
per 100 gram takaran saji dan
tergolong rendah jika hanya
mengandung 1,5 gram garam atau
kurang per 100 gram takaran saji.[bi/
aldok]

1. Singkong
Singkong adalah salah satu jenis

umbi-umbian yang padat nutrisi.
Singkong dapat diolah menjadi
berbagai macam menu makanan,
camilan, hingga bahan masakan,
seperti tepung. Tak hanya murah,
singkong juga mengandung beragam
nutrisi berikut ini:

Karbohidrat, Serat, Protein, Gula
Vitamin, termasuk vitamin A, vita-

min B, dan vitamin C
Magnesium, Kalium, Selenium,

Kalsium dan Zat besi

Karena ragam nutrisi tersebut,
singkong baik dikonsumsi untuk
memenuhi asupan nutrisi sehari-hari
atau sebagai pangan pengganti nasi.
Singkong juga membuat Anda kenyang
lebih lama, sehingga baik dikonsumsi
saat sedang diet atau hendak menjaga
berat badan.

Kandungan vitamin C pada
singkong memiliki efek antioksidan
dan penting untuk menjaga daya tahan
tubuh tetap kuat, sedangkan
kandungan kalium pada singkong
berperan penting untuk mengontrol
tekanan darah.

Singkong juga mengandung serat,
protein, dan antioksidan yang mampu
mencegah dan mengatasi sembelit
serta menurunkan risiko penyakit dia-
betes dan penyakit jantung.

Meski demikian, ingatlah untuk
selalu mengonsumsi singkong yang
telah matang sepenuhnya. Hal ini
karena singkong mentah mengandung
racun yang berbahaya bagi tubuh.

2. Ubi jalar
Umbi-umbian ini bervariasi mulai

dari ubi ungu, ubi kuning, maupun
oranye, sering diolah menjadi salah
satu makanan tradisional, yaitu kolak
ubi jalar.

Selain rasanya yang lezat, ubi jalar
juga mengandung beragam nutrisi
yang baik untuk kesehatan tubuh,
seperti:

Karbohidrat, Protein, Serat, Gula,
Vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B,

folat, vitamin C, vitamin D, dan,
vitamin E, Kalsium, Fosfor,
Magnesium, Kalium, Zat besi,
Zinc.

Ubi jalar merupakan salah
satu sumber vitamin A dan beta
karoten terbaik. Kandungan vi-
tamin A pada ubi jalar bahkan
jauh lebih tinggi daripada wortel.
Vitamin ini berperan penting
untuk menjaga kesehatan dan
fungsi mata, memperbaiki
jaringan tubuh yang rusak,
serta memperkuat daya tahan
tubuh.

Selain itu, jenis umbi yang
satu ini juga baik dikonsumsi
untuk melancarkan pencernaan
dan mengontrol tekanan darah.

Meski demikian, konsumsi
ubi jalar mungkin perlu dibatasi
bagi para penderita diabetes
karena memiliki indeks
glikemik yang cukup tinggi. Ini
artinya, ubi jalar dapat
meningkatkan kadar gula darah
dengan cepat.

3. Lobak
Ada banyak jenis lobak yang

cukup umum dikonsumsi, yaitu lobak
ungu, lobak merah, lobak putih, dan
lobak Jepang atau daikon. Selain

umb inya ,
ternyata daun

lobak juga bisa
diolah menjadi

makanan yang
sehat untuk tubuh.

Berikut ini adalah beragam nutrisi
yang terkandung di dalam lobak dan
baik untuk kesehatan tubuh:

Karbohidrat, Serat, Protein, Vita-
min, termasuk vitamin A, vitamin B,
folat, dan vitamin C, Fosfor, Kalsium,

Mangan, Kalium, Zat besi.
Tak hanya itu, lobak

juga mengandung
antioksidan yang cukup
tinggi. Berkat beragam
nutrisi yang terkandung di
dalamnya, tanaman umbi ini

baik dikonsumsi untuk
menangkal efek radikal bebas,
melancarkan pencernaan,
menurunkan risiko kanker, serta
mengontrol gula darah dan
tekanan darah.

Umbi yang satu ini juga baik
dikonsumsi untuk mengurangi
kolesterol dan mencegah

penyakit kardiovaskular, seperti
stroke dan penyakit jantung.

4. Kentang.
Kentang mengandung

banyak nutrisi yang sayang jika
dilewatkan, antara lain:
Protein, Karbohidrat, Gula, Serat,

Vitamin, termasuk vitamin B6, folat,
dan vitamin C, Kalium.

Kentang mengandung cukup
banyak kalium yang baik untuk
mengontrol tekanan darah. Selain itu,
kentang juga banyak mengandung
serat yang baik untuk memelihara
kesehatan jantung dan mencegah
sembelit.

Kandungan nutrisi kentang banyak

terdapat di bagian kulitnya. Oleh
karena itu, Anda dapat mengolah dan
mengonsumsi kentang beserta
kulitnya setelah dicuci hingga bersih.

Agar lebih sehat, sebaiknya batasi
konsumsi kentang yang diolah dengan
cara digoreng dengan minyak dan
batasi pemberian garamnya.

5. Bengkuang
Sama halnya dengan kentang,

tanaman umbi yang satu ini juga cukup
populer di Indonesia. Bengkuang
memiliki kulit tebal kecokelatan dan
daging umbi berwarna putih.

Karena teksturnya yang renyah
dan rasanya yang manis, bengkuang
cukup sering dikonsumsi sebagai
lalapan atau campuran rujak.
Beberapa nutrisi yang terkandung di
dalam bengkuang adalah:

Serat, Karbohidrat, Gula, Protein,
Vitamin C, Vitamin B6, Air

Selain itu, bengkuang juga
mengandung antioksidan yang cukup
tinggi. Karena kandungannya tersebut,
bengkuang baik dikonsumsi untuk
melancarkan pencernaan, memelihara
kesehatan kulit, menurunkan
kolesterol, serta memperkuat daya
tahan tubuh.

Agar lebih sehat, Anda juga perlu
menjaga keseimbangan pola makan
dengan mengonsumsi beragam jenis
makanan bergizi lain selain umbi,
seperti telur, ikan, daging tanpa lemak,
kacang-kacangan, serta buah dan
sayuran.[bi/aldok]

Nutrisi dan Manfaatnya bagi Tubuh Umbi – Umbian

sembelit, dan juga menurunkan risiko
kanker usus.

Artichoke juga mengandung
inulin, yaitu jenis serat yang
berperan sebagai prebiotik.
Prebiotik adalah komponen yang
penting dalam makanan kita, karena
merupakan asupan nutrisi bagi
bakteri baik di dalam usus. Dengan
menjaga keseimbangan bakteri
baik, kesehatan sistem pencernaan
dan tubuh secara menyeluruh juga
akan terjaga.

Kandungan Nutrisi dan Manfaat Artichoke
JAKARTA, BI - Sebagian besar

kandungan artichoke adalah karbo-
hidrat yang terdiri dari serat dan pati.
Mengonsumsi satu buah artichoke
sudah memenuhi kurang lebih 25% dari
jumlah asupan harian serat yang
direkomendasikan.

Tidak hanya itu, artichoke juga
mengandung beberapa nutrisi penting
lainnya, seperti: Protein, Vitamin K,
Vitamin C, Vitamin B kompleks, ter-

utama vitamin B9 (asam folat), Mineral,
seperti magnesium, zat besi, seng,
fosfor, potassium, dan kalsium.

Hebatnya lagi, artichoke
termasuk ke dalam sayu-
ran dengan antioksidan
paling tinggi. Maka dari
itu, tidak heran bila ar-
tichoke memberikan
beragam manfaat bagi
kesehatan.

Manfaat Artichoke bagi Kesehatan
1. Menjaga kesehatan sistem
pencernaan

Artichoke sangat
kaya akan serat, nutrisi ini

memiliki peran
penting dalam
menjaga sistem
pencernaan tetap
sehat, mencegah
atau meredakan
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bagaimana caranya membuat 1000 candi.
Akhirnya ia bertanya kepada penasehatnya.
“Saya percaya tuanku bias membuat candi

tersebut dengan bantuan Jin!”, kata penasehat.
“Ya, benar juga usulmu, siapkan peralatan

yang kubutuhkan!”
Setelah perlengkapan di siapkan. Bandung

Bondowoso berdiri di depan altar batu. Kedua
lengannya dibentangkan lebar-lebar.

“Pasukan jin, Bantulah aku!” teriaknya
dengan suara menggelegar. Tak lama kemudian,
langit menjadi gelap. Angin menderu-deru. Sesaat
kemudian, pasukan jin sudah mengerumuni
Bandung Bondowoso.

“Apa yang harus kami lakukan Tuan ?”, tanya

KISAH LORO JONGGRANG berlatar
belakang sebuah kerajaan besar yang bernama
Prambanan yang msmpu mrmbuat rakyatnya
hidup tenteran dan damai. Hingga suatu masa
datanglah kerajaan lain yang bernama Pengging
yang merubah semua kedamaian jadi kericuhan.

Ketentraman Kerajaan Prambanan jadi
terganggu dengan perang antar kerajaan, sialnya
lagi para tentara Kerajaan Prambanan tidak
mampu menghadapi serangan pasukan tentara
dari Pengging.

Akhirnya, kerajaan Prambanan dikuasai oleh
Pengging, dan dipimpin oleh Bandung
Bondowoso.

Bandung Bondowoso dikenal dengan seorang
pemimpin yang kejam dan sadis, dia selalu
mengancam setiap orang dengan hukuman berat.

“Siapapun yang tidak menuruti perintahku,
akan dijatuhi hukuman berat!”, ujar Bandung
Bondowoso pada rakyatnya.

Bandung Bondowoso
adalah seorang yang sakti dan
mempunyai pasukan jin.
Namun sehebat apapun
kesaktian seseorang pasti ada
kelemahannya. Setelah sekian
lama Bandung Bondowoso
memimpin Prambanan dia
bertemu dengan seorang putri
dari kerajaan yang dia jajah, tak
lain dia adalah Loro Jonggrang.

Bandung Bondowoso suka
mengamati gerak-gerik Loro
Jonggrang, putri Raja
Prambanan yang cantik jelita.

“Cantik nian putri itu. Aku
ingin dia menjadi
permaisuriku,” pikir Bandung
Bondowoso.

Esok harinya, Bondowoso mendekati Loro
Jonggrang.

“Kamu cantik sekali, maukah kau menjadi
permaisuriku ?”, Tanya Bandung Bondowoso
kepada Loro Jonggrang.

Loro Jonggrang tersentak, mendengar
pertanyaan Bondowoso.

“Laki-laki ini lancang sekali, belum kenal
denganku langsung menginginkanku menjadi
permaisurinya”, ujar Loro Jongrang dalam hati.
“Apa yang harus aku lakukan ?”.

Loro Jonggrang menjadi kebingungan.
Pikirannya berputar-putar. Jika ia menolak, maka
Bandung Bondowoso akan marah besar dan
membahayakan keluarganya serta rakyat
Prambanan.

Untuk mengiyakannya pun tidak mungkin,
karena Loro Jonggrang memang tidak suka
dengan Bandung Bondowoso.

“Bagaimana, Loro Jonggrang ?” desak
Bondowoso.

Akhirnya Loro Jonggrang mendapatkan ide.
“Saya bersedia menjadi istri Tuan, tetapi ada

syaratnya,” Katanya.
“Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah?

Atau Istana yang megah?”.
“Bukan itu, tuanku, kata Loro Jonggrang.

Saya minta dibuatkan candi, jumlahnya harus
seribu buah.

“Seribu buah?” teriak Bondowoso.
“Ya, dan candi itu harus selesai dalam waktu

semalam.” Bandung Bondowoso menatap Loro
Jonggrang, bibirnya bergetar menahan amarah.

Sejak saat itu Bandung Bondowoso berpikir

pemimpin jin
“Bantu aku membangun seribu candi,” pinta

Bandung Bondowoso. Para jin segera bergerak
ke sana kemari, melaksanakan tugas masing-
masing. Dalam waktu singkat bangunan candi
sudah tersusun hampir mencapai seribu buah.

Sementara itu, diam-diam Loro Jonggrang
mengamati dari kejauhan. Ia cemas, mengetahui
Bondowoso dibantu oleh pasukan jin.

“Wah, bagaimana ini?”, ujar Loro Jonggrang
dalam hati.

Ia mencari akal. Para dayang kerajaan
disuruhnya berkumpul dan ditugaskan
mengumpulkan jerami.

“Cepat bakar semua jerami itu!” perintah Loro

Jonggrang. Sebagian dayang lainnya disuruhnya
menumbuk lesung.

Dung… dung…dung! Semburat warna merah
memancar ke langit dengan diiringi suara hiruk
pikuk, sehingga mirip seperti fajar yang
menyingsing.

Pasukan jin mengira fajar sudah
menyingsing.

“Wah, matahari akan terbit!” seru jin.
“Kita harus segera pergi sebelum tubuh kita

dihanguskan matahari,” sambung jin yang lain.
Para jin tersebut berhamburan pergi

meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso
sempat heran melihat kepanikan pasukan jin
tersebut.

Paginya, Bandung Bondowoso mengajak
Loro Jonggrang ke tempat candi.

“Candi yang kau minta sudah berdiri!”. Loro
Jonggrang segera menghitung jumlah candi itu.
Ternyata jumlahnya hanya 999 buah!.

“Jumlahnya kurang satu!” seru Loro
Jonggrang. “Berarti tuan telah gagal memenuhi
syarat yang saya ajukan”.

Bandung Bondowoso terkejut mengetahui
kekurangan itu. Ia menjadi sangat murka.

“Tidak mungkin…”, kata Bondowoso sambil
menatap tajam pada Loro Jonggrang.

“Kalau begitu kau saja yang melengkapinya!”
katanya sambil mengarahkan jarinya pada Loro
Jonggrang dan putri Prambanan itu pun menjadi
patung sebagai pelengkap 1000 candi
permintaannya.

Sampai saat ini candi-candi tersebut masih
ada, patung – patung tersebut terletak di wilayah
Prambanan, Jawa Tengah dan disebut sebagai
Candi Loro Jonggrang.[*]
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Legenda Candi Loro Jonggrang

2. Membantu meredakan gejala irritable
bowel syndrome

Artichoke dapat menyehatkan usus dengan
meredakan kram otot usus yang disebabkan
oleh peradangan. Di samping itu, antioksidan
dalam artichoke juga dapat mengurangi
peradangan yang ada pada usus.

Nutrisi dan manfaat artichoke ini sangat
berguna untuk penderita irritable bowel syn-
drome (IBS) yang sering mengalami gejala
seperti sakit perut, kram perut, diare, kembung,
dan sembelit.

3. Membantu menjaga kesehatan hati
Sebuah studi mengungkapkan bahwa

mengonsumsi ekstrak daun artichoke secara
teratur dapat membantu menjaga kesehatan hati,
serta memperbaiki fungsi hati yang terganggu
akibat perlemakan hati. Para ahli menduga bahwa
hal ini bisa terjadi berkat peran antioksidan benama
cynarin dan silymarin yang terkandung dalam ar-
tichoke.

4. Menurunkan kolesterol jahat (LDL)
Pada sebuah penelitian, ekstrak daun arti-

choke yang diminum setiap hari selama 6 minggu
terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol jahat
(LDL) sekaligus meningkatkan kadar kolesterol
baik (HDL).

Hal ini bisa terjadi karena artichoke
mengandung antioksidan luteolin yang berperan
dalam mencegah pembentukan kolesterol, serta

merangsang tubuh agar lebih efektif dalam
memproses kolesterol.

5. Menurunkan tekanan darah
Sebuah studi mengungkapkan bahwa

penderita hipertensi yang mengonsumsi ekstrak
artichoke setiap hari selama 3 bulan dapat
mengalami penurunan tekanan darah diastolik
maupun sistolik.

Hal ini diyakini terjadi berkat kandungan ka-
lium pada artichoke yang berperan cukup besar
dalam mengendalikan tekanan darah.

Selain manfaat-manfaat yang telah dipaparkan
di atas, artichoke juga diduga berguna untuk
meningkatkan kesehatan tulang, membantu
menurunkan gula darah, serta melawan
pertumbuhan sel kanker.[bi/aldok]
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Perempuan Pemintal Benang Yang Kesepian
KISAH INI tentang seorang perem-

puan kaya raya namun hidupnya sangat
kesepian. Terjadi di era sebelum Islam

datang.  Perempuan tersebut bernama
Rithah Al Hamqa, berkebangsaan
Arab dari Bani Makhzum . Hari-
harinya dilanda kesedihan karena
jodohnya tak kunjung tiba. Padahal
Rithah merupakan perempuan
yang cukup jelita lagi banyak harta.
Namun tetap saja tak ada pria yang
bersedia meminangnya.

Dinukil dari “Kisah-kisah Al-
Qur’an: Pelajaran dari Orang-or-
ang Dahulu” karya Shalah A.

Fattah Al-Khalidy, dikisahkan
bahwa Rithah selalu dilanda
kesedihan sepanjang hi
dupnya , karena jodoh

yang tak kunjung tiba. Padahal Rithah
merupakan perempuan yang cukup jelita
lagi banyak harta . Namun tetap saja tak
ada pria yang bersedia meminangnya .

Saat orang tuanya masih hidup, ke-
duanya selalu mencari pasangan untuk
Rithah. Ayahnya selalu mendatangi ber-
hala dan meminta seorang mantu. Namun
berhala yang hanya sebongkah batu ber-
bentuk itu tentu tak bisa mengabulkannya.
Ibunya sering pergi ke ahli nujum ingin
melihat masa depan anaknya. Namun Ahli
nujum tentu hanya bisa berdusta bahwa
Rithah akan mendapat jodoh dalam waktu
dekat.  Tahun demi tahun berlalu dengan
amat sangat lambat dalam hidup Rithah.
Musim demi musim dijalaninya dengan
penantian yang tak berujung. Hingga or-
ang tuanya meninggal, Rithah belum juga
mendapat pasangan.

Kini satu-satunya yang Rithah miliki
hanyalah harta warisan . Tak ada yang
bisa menyibukkan hari-hari Rithah.
Hartanya terlalu banyak hingga mem-
buatnya tak perlu bekerja. Ia pun tak
punya sahabat untuk dikunjungi.

Setiap hari yang ia lakukan hanya-
lah menunggu seorang pria mengetuk
pintu rumahnya. Namun ratusan bahkan
ribuan hari berlalu, penungguan itu tetap
sia belaka. Hingga usia Rithah pun tak
lagi muda.  Setelah menjadi perawan tua,
Rithah tiba-tiba dikejutkan dengan sebu-
ah kabar. Seorang kerabatnya
dari Bani Tamim akan ber-
kunjung. Bukan kunjungan
biasa, sang kerabat memba-
wa serta seorang pria muda
bernama Sukhr yang akan
melamar Rithah. Betapa gi-
rang hati Rithah. Penantian
panjangnya kini berbuah,
kesendiriannya akan berakhir
sudah. Rithah pun menikah
dengan Sukhr dan menjadi
perempuan paling bahagia.
Namun ternyata kebahagiaan
Rithah hanya sekedipan
mata. Suaminya menghilang
bak di telan bumi. Sukhr kabur
membawa harta yang sangat banyak
milik Rithah. Suami muda itu pun
dicarinya. Namun ternyata Sukhr telah
diusir dari kampungnya karena berbuat
jahat bersama sekumpulan pemuda.

Rithah tak masalah jika suaminya
seorang penjahat, asalkan ia tak hidup
seorang diri. Ia pun mencari dan terus
mencari.

Setelah sekian lama mencari, ia pun
bertemu dengan Sukhr. Namun betapa
menyakitkan hati, ternyata Sukhr justru
menolak dengan alasan Rithah terlalu
tua untuk dirinya. Si pemuda jahat
mengaku menikahi Rithah hanya karena
ingin mengambil hartanya.

Betapa hancur hati Rithah. Ia pulang
ke rumahnya untuk kembali menjadi
seorang perempuan yang kesepian. Hari
demi hari berlalu, Rithah menyendiri di
rumahnya yang megah dengan harta
yang tak kunjung habis meski sudah
dicuri oleh suaminya. Setiap hari ia
hanya bisa meratapi jalan hidupnya. Ia
menangis siang dan malam tanpa henti.

ingga suatu hari, Rithah memegang
alat pintal milik ibunda. Ia kemudian
memintal benang dengan alat tersebut.
Keesokan harinya, Rithah nampak tak
lagi berduka. Ia pergi ke pasar membeli
banyak benang dan memanggil beberapa
gadis ke rumahnya untuk memintal
benang bersama.

Para gadis dibayarnya sekian
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https://prayertimes.date/hong-kong/december/2021

1/1/2022 05:43 07:03 12:27 15:30 17:51 17:51 19:06
1/2/2022 05:44 07:03 12:27 15:31 17:51 17:51 19:07
1/3/2022 05:44 07:04 12:28 15:31 17:52 17:52 19:07
1/4/2022 05:44 07:04 12:28 15:32 17:53 17:53 19:08
1/5/2022 05:45 07:04 12:29 15:33 17:53 17:53 19:08
1/6/2022 05:45 07:04 12:29 15:33 17:54 17:54 19:09
1/7/2022 05:45 07:05 12:30 15:34 17:55 17:55 19:10
1/8/2022 05:46 07:05 12:30 15:34 17:55 17:55 19:10
1/9/2022 05:46 07:05 12:31 15:35 17:56 17:56 19:11
1/10/2022 05:46 07:05 12:31 15:36 17:57 17:57 19:11
1/11/2022 05:46 07:05 12:31 15:36 17:58 17:58 19:12
1/12/2022 05:46 07:05 12:32 15:37 17:58 17:58 19:13
1/13/2022 05:47 07:05 12:32 15:38 17:59 17:59 19:13
1/14/2022 05:47 07:06 12:32 15:38 18:00 18:00 19:14
1/15/2022 05:47 07:06 12:33 15:39 18:00 18:00 19:14
1/16/2022 05:47 07:06 12:33 15:40 18:01 18:01 19:15
1/17/2022 05:47 07:06 12:34 15:40 18:02 18:02 19:16
1/18/2022 05:47 07:05 12:34 15:41 18:02 18:02 19:16
1/19/2022 05:47 07:05 12:34 15:41 18:03 18:03 19:17
1/20/2022 05:47 07:05 12:34 15:42 18:04 18:04 19:17
1/21/2022 05:47 07:05 12:35 15:43 18:05 18:05 19:18
1/22/2022 05:47 07:05 12:35 15:43 18:05 18:05 19:19
1/23/2022 05:47 07:05 12:35 15:44 18:06 18:06 19:19
1/24/2022 05:47 07:05 12:36 15:44 18:07 18:07 19:20
1/25/2022 05:47 07:05 12:36 15:45 18:07 18:07 19:20
1/26/2022 05:47 07:04 12:36 15:45 18:08 18:08 19:21
1/27/2022 05:47 07:04 12:36 15:46 18:09 18:09 19:22
1/28/2022 05:46 07:04 12:36 15:47 18:09 18:09 19:22
1/29/2022 05:46 07:03 12:37 15:47 18:10 18:10 19:23
1/30/2022 05:46 07:03 12:37 15:48 18:11 18:11 19:23
1/31/2022 05:46 07:03 12:37 15:48 18:11 18:11 19:24

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

dirham untuk memintal benang di
rumahnya. Demikian hari demi hari para
gadis bekerja memintal benang untuk
Rithah. Mereka selalu datang ke rumah
Rithah dan menemaninya. Namun siapa
sangka, ternyata setiap malam, Rithah
selalu mengurai benang yang telah
dipintal kencang.

Hasil pintalan itu tak pernah ia jual
ataupun ia kenakan pribadi. Keesokan
harinya, ia bersama para gadis
memintalnya kembali. Namun malam
hari Rithah akan menguraikan benang
itu lagi dan lagi. Demikianlah aktivitas
Rithah sehari-hari.

Ia telah kehilangan akalnya.
Kedukaan dan kesepiannya membuat
Rithah menjadi perempuan bodoh lagi
gila. Ia pun kemudian dikenal sebagai
Rithah Al Hamqa yang berarti si bodoh
Rithah.

Keshahihan kisah Rithah masih
diperdebatkan para ahli tafsir. Mereka
berbeda pendapat mengenai kisah
wanita pemintal benang yang disebut
dalam Al Qur’an sebagai sebuah per-
umpamaan yang sangat indah.

Allah berfirman, “Dan janganlah
kamu seperti perempuan yang meng-
uraikan benangnya yang sudah dipintal
dengan kuat, menjadi tercerai berai
kembali.” (QS. An Nahl: 92).

Si wanita pemintal benang menjadi
perumpamaan bagi dua
perkara. Pertama yakni
tentang kaum yang
melakukan perjanjian
dengan Rasulullah agar tak
melanggarnya. Lalu kedua
yakni umat Islam yang telah
beribadah dan melakukan
banyak amalan di siang hari,
hendaknya jangan meru-
saknya dan menyiakannya
dengan melakukan maksiat
di malam hari.

Sebagaimana Rithah si
wanita bodoh yang mengurai
benang yang telah
dipintalnya kuat-kuat.

Jadi ..
Benar tidaknya kisah mengenai

Rithah, jalan ceritanya mengajarkan
bahwa hanya Allah yang mampu
mengabulkan doa seseorang. Bahwa
para ahli nujum dan berhala-berhala
adalah hal yang tidak patut dipercaya
apalagi disembah.

Melalui kisah ini kita juga diingatkan
untuk tidak cepat berputus asa dan selalu
bersabar atas segala cobaan yang
datang, seperti dinukilkan dari surah Al-
Baqarah ayat 45: “Dan jadikanlah sabar
dan halat sebagai penolongmu.

Sesungguhnya yang demikian itu
amat berat kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk, yaitu orang-orang yang
meyakini bahwa mereka akan menemui
Rabbnya dan mereka akan kembali
pada-Nya.”  Selain itu, sentiasa bersang-
ka baik (husnudzan) kepada-Nya.
Karena, sesuatu yang kita cintai atau
sesuatu yang kita anggap baik (jodoh)
belum tentu baik bagi kita menurut Al-
lah. Begitu pula sebaliknya. Sesuatu
yang kita anggap buruk bagi diri kita
belum tentu buruk menurut Allah.

“Boleh jadi kamu mencintai sesuatu
padahal sesuatu itu amat buruk bagimu
dan boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal itu amat baik bagimu. Kamu
tidak mengetahui sedangkan Allah
MahaMengetahui,” demikian surah Al-
Baqarah ayat 216. [**]

Namun betapa
menyakitkan
hati, ternyata
Sukhr justru

menolak
dengan alasan
Rithah terlalu

tua untuk
dirinya.
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BANYUWANGI, BI -
Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur,
mencatat ada empat
kecamatan yang cakupan
vaksinasi COVID-19
masih di bawah rata-rata
kabupaten, yakni Keca-
matan Srono, Wongsorejo,
Purwoharjo, dan Pesang-
garan.

Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani meminta
aparat di keempat kecama-
tan itu untuk memperkuat
kolaborasi forum pimpinan
kecamatan (forpimka) dan
lebih aktif bergerak jemput bola
menuntaskan target sasaran vaksinasi
COVID-19.

“Harus kolaborasi, tidak bisa
bekerja sendiri-sendiri. Para tenaga
kesehatan, camat, kepala desa,
Babinsa, Babinkamtibmas, juga para
tokoh agama dan tokoh masyarakat
harus saling bekerja sama menyuk-
seskan vaksinasi di wilayahnya,”
katanya saat audiensi secara virtual
dengan empat kecamatan di sela
pelaksanaan vaksinasi  COVID-19 di
Balai Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat,
Banyuwangi, Rabu.

Dalam audiensi virtual itu, Bupati
Ipuk menanyakan kendala-kendala
yang dialami di empat kecamatan yang
menyebabkan capaian vaksinasi
masih di bawah rata-rata.

“Semuanya harus bergerak lebih

aktif jemput bola vaksinasi agar
aktivitas ekonomi bisa dilakukan lebih
leluasa, untuk mendorong pemulihan
ekonomi. Begitu juga sektor-sektor
lainnya,” kata Ipuk.

Turut hadir dalam vaksinasi
tersebut, Deputi Bidang Penindakan
dan Pembinaan Kemampuan Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) Irjen Polisi Ibnu Suhendra. Ia
juga mengimbau para aparat kepolisian
dan TNI turut mendukung pelaksanaan
vaksinasi di wilayahnya.

“Kapolri dan Panglima TNI aktif
safari ke daerah-daerah untuk
memastikan vaksinasi berjalan dengan
baik. Ini harus diimbangi oleh aparat di
daerah. Maka, saya minta Kapolsek dan
Danramil ikut mendukung para camat
dan kepala desa, menyukseskan
vaksinasi di wilayah tugas masing-

Banyuwangi, Ada  4 Kecamatan
Masih Rendah Capaian Vaksinasinya

masing,” ujar Ibnu.
Di Kabupaten

Banyuwangi telah
diperbolehkan melakukan
vaksinasi booster karena
telah memenuhi ketentuan
dari Kementerian Kese-
hatan, yakni capaian vak-
sinasi dosis satu untuk
masyarakat umum telah
melebihi 70 persen, dan
capaian vaksinasi lansia
minimal 60 persen.

Sementara capaian
vaksinasi di Banyuwangi
untuk masyarakat telah
mencapai 88 persen, dan

lansia di angka 75 persen. Oleh karena
itu, vaksinasi dosis satu dan dua segera
dituntaskan, karena vaksinasi dosis
ketiga hanya bisa dilakukan pada
mereka yang telah divaksin dosis
kedua. Vaksinasi booster dilakukan
beriringan dengan vaksinasi anak yang
ditarget tuntas dosis satu-nya pada
akhir Januari 2022. Saat ini, vaksinasi
anak dosis satu sudah hampir mencapai
100 persen.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
Amir Hidayat mengemukakan stok
vaksin untuk keperluan booster sangat
mencukupi. Pemkab menyiapkan
beberapa jenis vaksin, seperti pfizer,
astra zeneca, dan moderna.

Pemanfaatannya akan disesuaikan
dengan jenis vaksin primer yang
didapatkan warga sebelumnya. [Antara]

GRESIK, BI - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
memperluas tempat pelaksanaan vaksinasi penguat atau booster di wilayah
itu dengan menyebarkan surat kepada 19 rumah sakit agar masyarakat
bisa lebih leluasa memilih tempat untuk vaksinasi.

Kepala Dinas Kesehatan Gresik Mukhibatul Khusna di Gresik, Rabu,
mengatakan meski tempat pelaksanaannya diperluas, namun masih dalam
jumlah kecil dan sesuai permintaan dari rumah sakit bersangkutan.

“Jumlahnya berbeda-beda, tergantung pengajuan vaksin dari RS, sebab
dalam pekan ini stok vaksin memang hanya tersedia untuk kuota rutin.
Sehingga belum bisa memulai vaksinasi booster secara massal,” kata
mantan Kepala Puskesmas Sukomulyo ini.

Ia berharap pada pekan depan vaksinasi booster akan mulai dilakukan
secara massal sebab peningkatan kekebalan tubuh masyarakat perlu
dilakukan secara cepat di tengah risiko varian baru COVID-19, yakni
Omicron.

“Ini sebagai antisipasi dan pencegahan lonjakan gelombang tiga. Jadi,
meski tidak ada target dari pemerintah, diharap masyarakat antusias ikut
dalam program vaksin booster ini,” katanya. Sebelumnya, Pemkab Gresik
pada pelaksanaan awal vaksinasi booster tanggal 12 Januari 2022 hanya
membuka pelayanan vaksinasi di 30 puskesmas, dengan berbagai jenis
vaksin yang disediakan, seperti AstraZeneca, Pfizer dan Sinovac secara
gratis dan tidak dipungut biaya. [antara]

Gresik Perluas Tempat
Vaksinasi Booster

Aceh Barat Bangun Tugu Santri Pancasila
ACEH BARAT, BI  - Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Aceh Barat bersama Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda
), mulai membangun Tugu Kongres Santri
Pancasila di depan Masjid Agung Baitul
Makmur Meulaboh , Desa Seneubok,
Kecamatan Johan Pahlawan pada rabu (19/
01).

Tugu setinggi 11 meter berlambang burung
garuda di atasnya itu, dibangun untuk
mengenang jasa para santri dan ulama, yang
terlibat dalam menjemput kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan tugu itu juga akan menjadi
ikon baru Kota Meulaboh, menghabiskan

anggaran hingga Rp 400 juta yang bersumber
dari sumbangan pihak ketiga yang tidak
mengikat. Kendati pun, ini merupakan tugu
perdana santri pancasila yang dibangun di In-
donesia.

Bupati Aceh Barat, Ramli MS mengatakan,
pemerintah juga akan membangun balai santri
pancasila, letaknya berdekatan dengan balai
pengkajian tauhid tasawuf milik MPTT
setempat, yakni di Kecamatan Mereubo.

Sehingga dengan adanya tugu dan balai
tersebut, ideologi pancasila semakin melekat
dalam kehidupan masyarakat di kota dengan
julukan Tauhid Sufi tersebut.

“Tugu ini melambangkan semangat

dalam mempertahankan nilai-nilai pancasila,
sebab dalam perjuangan kemerdekaan,
santri dan ulama merupakan garda terdepan
saat melawan penjajah pada masa lalu,”
katanya.

Ramli menjelaskan, pada tugu santri
pancasila terdapat lima pilar yang
menandakan isi butir-butir pancasila. Kelima
pilar tersebut merupakan nilai yang sudah
tertanam dalam jiwa para santri dan ulama.

Dengan lima warna pilar yakni, hijau
bermakna agama, kuning melambangkan
kerajaan, merah berarti memiliki keberanian dan
kepahlawanan, hitam bermakna keteguhan dan
putih melambangkan kesatuan.(afsah/bi)

Indonesia. Budidaya ini tidak harus dilakukan
di daerah kota yang ramai penduduk, Anda bisa
menjadikannya sebagai pilihan untuk bisnis
di daerah sepi.

Sebelum memulai budidaya jamur tiram,
Anda harus mempersiapkan dulu rumahnya
atau istilahnya kumbung. Kumbung terbuat dari
kayu yang memiliki fungsi untuk melindungi
bibit jamur dari hujan dan menjaga suhu
ruangan. Saat masa panen tiba, kamu bisa
menjualnya di pasar atau restoran-restoran
vegetarian, karena jamur sangat bagus untuk
yang sedang dalam program diet. Usaha kerajinan khas

juga bisa dikenal oleh banyak orang dari
berbagai daerah tentunya.

Industri Makanan Khas
Masing-masing daerah memiliki kudapan

khas sendiri, hal ini bisa menjadi peluang untuk
bisnis di daerah sepi. Seperti misalnya bakpia
dari Jogja, atau keripik tempe dari Purwokerto,
nah kebanyakan industri makanan khas itu
dilakukan di daerah-daerah sepi yang mungkin
jauh dari pusat kota.

Tapi strategi pemasarannya tetap di pusat
kota atau di daerah wisata, meski proses
produksinya di daerah sepi. Anda juga menjual
produk Anda secara online lewat media
sosial.[*]

Bisnis di daerah sepi selanjutnya adalah
berjualan kerajinan khas. Misalnya saja
menjual kerajinan tangan yang terbuat dari kayu,
anyaman bambu, atau kain rajut khas.

Anda tidak perlu memiliki lokasi usaha yang
ada di pusat kota atau pusat keramaian, di
tengah desa sepi penduduk saja Anda tetap
bisa menjalankan bisnis di daerah sepi ini.
Tinggal cara pemasarannya saja harus tepat.
Biasanya jika kerajinan-kerajinan memang
dibuatnya di pedesaan, tapi dipasarkannya di
toko-toko khas di pusat kota atau lokasi wisata.

Jika ingin lebih inovatif lagi, jual secara
online karena sekarang pasar digital lebih
menggiurkan dibandingkan pasar tradisional.
Dengan terjun ke dunia online, hasil kerajinan

>> POTENSI BISNIS...DARI HLM  22
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JAKARTA, BI - Pola pikir
berkembang (growth mindset) adalah
keyakinan yang dimiliki oleh sese-
orang bahwa keterampilan dan
kecerdasan merupakan sesuatu yang
dapat dipelajari dan diusahakan. Or-
ang dengan growth mindset lebih suka
mencoba hal baru dan menjadikan
kegagalan sebagai peluang supaya
lebih berkembang.

Berbeda dengan orang yang
memiliki pola pikir tetap (fixed
mindset). Mereka meyakini kalau
kemampuan yang dimiliki sudah
ditetapkan sejak lahir dan sulit
dikembangkan. Mereka juga meng-
anggap bahwa kegagalan terjadi akibat
kurangnya kapasitas diri.

Manfaat Memiliki Pola Pikir
Berkembang

Pola pikir berkembang menjadi
salah satu hal penting yang harus kamu
miliki dalam hidup. Ketika memili-
kinya, kamu akan jauh lebih bisa
menikmati tantangan dalam hidup dan
pantang menyerah dalam mencapai
tujuanmu.

Selain itu, manfaat lain yang bisa
kamu dapatkan dari memiliki pola pikir

Manfaat dan Cara Miliki Pola Pikir Berkembang
berkembang adalah:

Memiliki prestasi yang lebih
unggul, baik dalam dunia pendidikan,
pekerjaan, maupun sosial, Mampu
menghargai proses, Mampu
mengambil pelajaran dari kegagalan,
Memecahkan masalah dengan
mudah, Mengambil kepu-
tusan dengan tepat, Meng-
asah keterampilan baru,
Mewujudkan sesuatu lebih
mudah,Lebih percaya diri,
Lebih bisa menghargai or-
ang lain.

Cara Mengasah Pola
Pikir Berkembang

Melatih diri untuk memi-
liki pola pikir berkembang
memang tidak mudah.
Ketakutan akan kega-
galan juga mungkin
bisa menghantui piki-
ranmu. Namun, kamu tenang saja, ya.
Semua hal tentu perlu waktu, termasuk
membentuk pola pikir berkembang.
Simak uraian berikut:

1. Cintai diri sendiri
Langkah pertama untuk memiliki

pola pikir berkembang adalah kamu
harus bisa menyayangi dan mencintai
diri sendiri.

Pahami bahwa kekurangan dan
ketidaksempurnaan yang kita miliki
b u k a n

sebuah keterbatasan, namun bisa
dikembangkan menjadi sesuatu yang
unik.

Kamu juga tidak perlu meminta
validasi dari orang lain atas semua
yang kamu lakukan. Pasalnya, ini
justru bisa menghambat terbentuknya

growth mindset, lho.

2. Berani menghadapi tantangan
Coba deh mulai berani menghadapi

setiap tantangan hidup yang terjadi
padamu. Ketika kamu berani, biasanya

kamu akan lebih percaya diri.
Anggap saja, tantangan yang ada
di depan mata itu adalah peluang
untuk meraih kesejahteraan dan
kesuksesan.

Dalam menghadapi tanta-
ngan, biasakan diri untuk men-
coba hal-hal baru, ya.

Menyelesaikan tantangan
dengan hal-hal yang belum

pernah dilakukan sebelumnya
bisa menambah daftar skill dan
kreativitasmu, lho.

3. Tumbuhkan pikiran
positif

Untuk menumbuhkan
pola pikir berkembang, kamu harus bisa
berpikir lebih luas dan positif. Sibuk
memikirkan sesuatu yang negatif
hanya akan membuatmu stuck dan
menimbulkan perasaan yang semakin
buruk. Alhasil, kamu jadi kurang
produktif dan tidak bisa melakukan apa

pun dengan baik.

4. Pahami bahwa kegagalan bukan
akhir dari segalanya

Ingat ya, gagal bukan berarti kamu
boleh berhenti mencoba. Justru,
kegagalan yang terjadi seharusnya
bisa kamu jadikan proses dari
pembelajaran. Setelahnya, kamu
harus bangkit lagi supaya bisa
mengubah keadaan.

Jika kamu mendapatkan kritikan
dari kegagalanmu, jadikan ini sebagai
semangat yang membangun, ya.
Jangan pusingkan diri memikirkan
omongan-omongan orang lain yang
nggak akan pernah ada abisnya.

5. Hargai prosesnya
Cara lain yang perlu kamu lakukan

untuk mengasah pola pikir
berkembang adalah tidak menilai
segala sesuatunya hanya dari hasil
akhirnya saja. Hargailah prosesnya
dan jangan hanya hasilnya.

Kalau hanya terpaku pada hasil,
kamu tidak akan bisa belajar dari
kegagalan dan lebih mudah menyerah
ketika menghadapi tantangan
serupa.[allodokter]

Makan Buah Langsung atau Dijus
JAKARTA –  Sebuah penelitian

gabungan ilmuwan dari Inggris dan
Singapura dari Harvard School of
Public Health mengatakan memakan
buah dapat mengurangi risiko terkena
diabetes tipe 2 sedangkan meminum
jus justru dapat meningkatkan risiko
penyakit gula.

Diyakini proses pembuatan jus
justru menghancurkan senyawa kimia
yang bermanfaat seperti antioksidan
dan juga menghilangkan sebagian
serat yang sangat bermanfaat untuk
pencernaan. Belum lagi jus yang
berasal dari pabrikasi dan diproduksi
massal, seringnya mengandung lebih
sedikit manfaat ketimbang buah asli.

Berikut adalah beberapa hal yang
kamu lewatkan ketika memilih jus
ketimbang mengonsumsi buah
langsung, yaitu:

Kulit Buah
Ternyata kulit buah yang sering-

nya dikupas saat akan dijus memiliki
manfaat untuk kesehatan. Beberapa
buah yang memiliki khasiat utama
pada kulitnya adalah apel, aprikot,
anggur, pir, stroberi, plum dan
kismis. Menurut penelitian kulit
banyak menyerap sinar matahari
sehingga membentuk karotenoid
dan flavonoid yang merupakan
sumber nutrisi. Kebiasaan
mengupas kulit sebelum
menjus membuatmu kehila-
ngan manfaat nutrisi kulit buah
yang sesungguhnya.

Serat Asli Buah
Konsumsi buah

langsung atau dijus?
Memang kalau di-
timbang dari man-

faat dan nutrisi maksimalnya lebih
baik untuk mengonsumsinya lang-
sung. Contohnya saja jeruk, ketika
kamu menjus jeruk, kamu akan
kehilangan pulpa dari buah jeruh yang
mengandung serat paling banyak.
Bahkan proses menjus merusak serat
asli buah sehingga tidak maksimal
lagi diserap oleh tubuh.

Mengandung Pemanis Buatan
Seringnya jus buah hasil pabrik

mengandung pemanis buatan yang
justru tidak baik untuk kesehatan.
Makanya sebelum membeli jus
pabrikasi perhatikan dengan detail
kandungannya serta proses
pembuatannya supaya kamu tidak
hanya membeli kalori dan gula saja.
Pemanis buatan memiliki beberapa

r is iko

kesehatan yang sering dianggap
sepele seperti peningkatan berat
badan, diabetes tipe 2, hipertensi
dan penyakit kardiovaskular.
(Baca juga: Bahaya Mengintai di
Balik Susu Formula Kedaluwarsa)

Mix Buah dengan Sayur
Bukan berarti kamu tidak bisa

mengonsumsi jus, ya. Jus juga
baik secara kesehatan walaupun
tidak semaksimal memakan
buahnya langsung. Untuk men-
dapatkan manfaat yang lebih
besar, ada baiknya kamu me-
nyiasati dengan mencampur buah
dan sayur kemudian menjusnya
berbarengan.

Lebih baik lagi kalau kamu
tidak membuang ampasnya
supaya tidak kehilangan manfaat
serat dari jus yang kamu bikin.

Proses yang Membuatnya
Lebih Bermanfaat

Sebenarnya menurut para ahli
proses ketika kamu memakan
buah secara langsung, seperti
menggigit, mengunyah dan mene-

lan buah tersebut membuat
nutrisi dari buah tersebut

lebih terserap sempurna.
Juga, pergerakan gigi
dan mulut membuat
kamu memiliki usaha

lebih untuk memakan-
nya sehingga efek

kenyang lebih bertahan
lama. Ini berbeda dengan

menenggak langsung jus
tanpa melalui tahapan proses
yang pada akhirnya mem-
berikan efek kenyang
sementara.[halodoc]

JAKARTA, BI - Manfaat dari mengon-
sumsi makanan pedas paling banyak
didapatkan dari senyawa aktif bernama
capsaicin. Nah, capsaicin ini adalah
senyawa aktif unik yang memberi cita
rasa pedas dan panas dalam beragam
bahan makanan, seperti cabai, paprika,
jalapeno, dan lada.

Berikut ini adalah beberapa manfaat
konsumsi makanan pedas bagi
kesehatan yang bisa kamu peroleh:

1. Menurunkan berat badan
Capsaicin yang umumnya terkan-

dung di sejumlah bahan makanan pedas
diketahui dapat membantu meningkatkan
proses metabolisme tubuh. Beberapa
penelitian bahkan menyatakan bahwa
senyawa ini bisa meningkatkan
kemampuan tubuh dalam memecah
lemak untuk menghasilkan energi.

Selain itu, senyawa capsaicin
dalam makanan pedas juga mampu
menghambat nafsu makan dan
membuat rasa kenyang bertahan lebih
lama. Nah, hal-hal inilah yang membuat
konsumsi makanan pedas disebut bisa
membantu menurunkan berat badan dan
menjaga berat badan tetap ideal.

2. Menjaga kesehatan jantung
Seperti yang dijelaskan sebelumnya,

makanan pedas dapat meningkatkan
kemampuan tubuh dalam memecah
lemak. Menurut beberapa penelitian, hal
ini sering dikaitkan penurunan risiko
terjadinya hipertensi dan kolesterol tinggi.

Dengan menurunnya risiko hipertensi
dan kolesterol tinggi, maka kesehatan
jantung pun bisa lebih terjaga.

3. Mendukung pertumbuhan bakteri

baik pada usus
Penelitian menyebutkan, senyawa

capsaicin pada makanan pedas juga
dapat mendukung pertumbuhan bakteri
baik dalam usus, yang berguna untuk
melindungi dan memelihara kesehatan
sistem pencernaan.

Tidak hanya itu, dengan terjaganya
pertumbuhan bakteri baik dalam usus,
maka kerja sistem kekebalan tubuh juga
bisa meningkat, sehingga kamu tidak
akan mudah terserang
penyakit.

4. Menurunkan risiko terjadinya
kanker

Capsaicin yang banyak terkandung
dalam bahan makanan pedas, terutama
pada cabai, juga diketahui dapat
memperlambat pertumbuhan sel kanker.
Walau demikian, manfaat makanan
pedas yang satu ini masih memerlukan
penelitian lebih lanjut.

Nah, itulah beberapa manfaat
kesehatan yang bisa kamu peroleh dari
mengonsumsi makanan pedas. Namun,
penting untuk diingat, walau manfaatnya
memang banyak, tetapi makanan pedas
juga tidak disarankan untuk dikonsumsi
secara berlebihan..[Alodokter]

Manfaat Konsumsi
Makanan Pedas
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HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan Kesehatan
(CHP) Departemen Kesehatan (DH) mengingatkan
pada semua anggota masyarakat bahwa “deklarasi
pengujian pembatasan” (RTD) telah dibuat untuk
tempat tinggal salah satu kasus yang dinyatakan
positif sebelumnya.

CHP mewanti - wanti  warga  bahwa mereka
harus mematuhi operasi RTD karena setiap orang
yang tidak bisa menunjukan bukti berupa notifikasi
SMS hasil tes atau gelang bukti telah menjalani tes
maka mereka akan dikenai denda HK $5.000.

Selain denda orang tersebut juga akan diperintah
untuk melakukan tes wajib.

Jika warga yang sudah diperingatkan dan masih
tidak bunya bukti telah mematuhi perintah pengujian
wajib atau RTD maka warga tersebut telah melanggar
peraturan dan bisa dikenakan denda tingkat 4 dengan
denda H$25.000 dan penjara selama enam bulan.[bi]

HONG KONG, BI - Saat ini Pemerintah
sedang fokus mencari asal usul virus yang
tiba - tiba sudah menyebar ditengah
masyarakat. Kasus ini melibatkan seorang pria
berusia 40 tahun yang tinggal di 35-37 Nam
Cheong Street, Sham Shui Po.

Dia bekerja di lokasi konstruksi dan
terakhir bekerja pada 19 Januari. Dia
mengalami gejala pada 19 Januari dan mencari
perhatian medis di rumah sakit umum pada 20
Januari. Sampel yang dikumpulkan dinyatakan
positif. Ia menerima dua dosis vaksinasi
COVID-19 (Comirnaty) pada 24 Agustus dan
14 September 2021 di Hong Kong.

CHP sekarang sedang menyelidiki tempat-
tempat yang dikunjungi pasien selama masa
inkubasi untuk memastikan sumber infeksi dan
untuk mengakhiri rantai penularan diam-diam
di masyarakat.

Pemerintah telah membuat pembatasan
untuk gedung tempat tinggal pasien (Jalan 35-
37 Nam Cheong, Sham Shui Po) dan orang-
orang yang tinggal atau bekerja di gedung itu
akan menerima aturan wajib tes[21/1].

Tempat-tempat yang dikunjungi pasien
selama masa inkubasi juga akan dimasukkan
dalam daftar uji wajib covid-19.

 Mengingat rantai penularan baru-baru ini

di beberapa daerah distrik Sham Shui Po
(termasuk  Tai Hang Tung Village, Mei Foo
Sun Chuen, Jalan Nam Cheong dan Jalan
Hing Wah) di mana risiko penularan
masyarakat lebih tinggi, maka otoritas
meminta supaya masyarakat yang bekerja
dan biasa beraktivitas tiaphari untuk sadar
melakukan tes wajib.

Pemerintah juga menghimbau kepada
semua individu yang merasa tidak sehat
atau meragukan kondisi kesehatannya
segera menjalani tes untuk identifikasi
untuk mengurangi risiko penularan COVID-
19.[bi]

Penyelidikan Asal Usul Virus
Pekerja Kontruksi

Ancaman Denda
dan Penjara Bagi Tak

Mau Tes Covid-19

HONG KONG, BI - Polisi Hong Kong akan
menghadapi pencinta binatang yang mencoba
menghentikan orang-orang yang menyerahkan
hamster mereka untuk dimusnahkan, atau yang
menawarkan untuk merawat hamster yang
ditinggalkan. Demikian kata pihak berwenang
setelah mereka memerintahkan pemusnahan
hewan pengerat itu demi menekan risiko
penularan virus corona.

Ribuan orang telah menawarkan untuk
mengadopsi hamster yang tidak diinginkan di
tengah protes publik terhadap pemerintah dan
penasihat pandemi. Departemen Pertanian,
Perikanan, dan Konservasi (AFCD) mengatakan
segala upaya untuk mencoba menyelamatkan
hamster akan ditindak meski
harus menempuh jalur
hukum.

“Jika orang yang
bersangkutan terus
melakukannya atau batal
mengembalikan hamster
yang diambil, AFCD akan
menangani dan
menyerahkan urusan kepada
polisi,” kata departemen
yang juga menyarankan or-
ang-orang untuk tidak
mencium hewan
peliharaannya itu.

Pemerintah mengatakan
hewan-hewan tersebut
dikirim secara manusiawi
dan meminta semua sektor

masyarakat untuk bersatu memerangi
penyebaran virus corona. Di seluruh dunia, telah
muncul kasus virus corona pada berbagai hewan
termasuk anjing dan kucing, meskipun para
ilmuwan mengatakan tidak ada bukti bahwa
hewan punya peran utama dalam penularan vi-
rus corona pada manusia.

Pemerintah Hong Kong mengatakan mereka
tidak mau mengambil risiko. Tidak seperti kota-
kota lain, Hong Kong mempertahankan strategi
‘zero COVID’.

Hong Kong juga sudah memeriksa kelinci
dan chinchilla tapi hanya hamster yang positif
Covid-19. Hewan-hewan itu diimpor dari
Belanda.[rep/bi]

Polisi Akan Hadapi Penghalang
Pemusnahan Hamster



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

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

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

Lalu bagaimana agar Anda bisa mendapat ide
dan inspirasi untuk berbisnis? Tentunya tidak bisa
hanya dengan diam saja. Ada beberapa hal yang

Kemana Cari Ide dan Inspirasi Usaha

perlu Anda lakukan biar inspirasi bisa lebih cepat
datang, seperti ini:

Perbanyak networking
Hal pertama yang penting untuk Anda lakukan

adalah perbanyak networking atau jaringan bisnis
Anda. Inspirasi usaha enggak datang begitu saja
kan? Dengan memperbanyak jaringan bisnis, tentu
Anda akan mendapatkan pengalaman dan
pembelajaran lebih banyak lagi.

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

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

pebisnis. Seminar ini biasanya digelar
oleh komunitas-komunitas pebisnis.

Salah satu kendala orang yang ingin memulai usaha adalah adanya ketiadaan
ide atau inspirasi usaha apa yang akan dijalankan. Kondisi itu lumrah terjadi
di masa awal kita akan merintis suatu usaha.

Berlibur bersama rekan atau keluarga
Inspirasi usaha tidak akan muncul kalau

pikiranmu tidak jernih. Dari pusing memikirkan
pekerjaan sampai penat karena masalah-masalah
lainnya. Karena itu, penting bagi Anda untuk me-
refresh pikiran agar kembali jernih. Dengan isi
kepala yang sudah segar kembali, biasanya
muncul ide-ide maupun inspirasi usaha yang tak
terduga. Selain itu, refreshing juga menyegarkan
kembali pikiran sehingga menghilangkan rasa
penat. Caranya bagaimana? Simpel saja. Anda
bisa me-refresh pikiran, salah satunya dengan
berlibur bersama rekan maupun keluarga. Atau
Anda juga bisa melakukan hal-hal yang disukai
seperti menonton atau sekadar bersantai
merelaksasi diri. Pikiran yang jernih dan suasana
hati yang nyaman, biasanya akan membuat Anda
lebih mudah menemukan ide atau inspirasi usaha

dalam berbisnis.

Rajin membaca
Hal termudah yang bisa menjadi sumber

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

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

ini adalah bisnis di daerah sepi.
Popularitas ikan lele sebagai

bahan makanan ini tidak hanya
hadir karena harganya yang relatif murah,
namun juga ikan lele mengandung nutrisi yang
bermanfaat bagi tubuh. Diketahui bahwa ikan
lele memiliki kandungan protein serta vita-
min B12. Dalam menjalankan bisnis budidaya
ikan lele, Anda pun bisa melakukannya tanpa
perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar,
seperti memiliki penangkaran atau tambak
budidaya ikan lele yang khusus.

Anda bisa mulai melakukan aktivitas
budidaya ikan lele secara kecil-kecilan di
rumah Anda. Namun perlu diingat, kemudahan
yang ada dalam budidaya lele juga
menghadirkan kekurangan. Kekurangan
tersebut di antaranya adalah bau amis yang
bisa membuat tidak nyaman Anda dan
keluarga.

Budidaya jamur tiram
Jamur tiram merupakan komoditas yang

cocok dibudidayakan di daerah tropis seperti

Potensi Bisnis di Daerah Yang Sepi
BISNIS di daerah sepi terdengar tidak

menjanjikan untuk memberi peluang
berkembang lebih besar. Pasalnya, usaha di
tempat yang sepi sering dianggap tidak akan
menghadirkan pelanggan dalam jumlah yang
masif.

Namun, bisnis di daerah yang sepi tidak
mutlak menjadi penentu kegagalan berbisnis.
Tidak sedikit yang mencari peluang untuk bisnis
di daerah sepi, bahkan ada pula usaha yang
cocok di tempat sepi. Dengan sedikit kreativitas,
Anda tetap dapat mendulang sukses di tempat-
tempat terpencil seperti ini.

Belum lagi setelah pandemi COVID-19
melanda, tidak sedikit orang kehilangan
pekerjaan. Fenomena tersebut akhirnya
membuat masyarakat berpikir untuk tetap
bertahan hidup meski hanya di rumah saja.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah
menjalankan bisnis, meski bisnis di daerah sepi
karena rumahnya berada di lokasi tidak terlalu
ramai.

Beternak Ayam
Beternak ayam bisa menjadi jenis bisnis di

daerah sepi yang Anda coba. Bisnis ini juga
akan lebih mendukung untuk dilakukan di tempat

yang sepi atau jauh dari pemukiman. Anda bisa
memulai bisnis di daerah sepi ini dengan
menernak ayam di halaman rumah sendiri jika
ukurannya cukup luas.

Baik ayam petelur ataupun ayam kampung,
bisa diternak di halaman rumah. Meskipun
diternak di daerah sepi, pada akhirnya Anda
akan pergi ke daerah ramai untuk memasarkan
ayam-ayam ternak Anda. Suatu keuntungan
bagi Anda jika di sekitar peternakan terdapat
rumah-rumah makan yang membutuhkan
pasokan ayam dan telur. Atau Anda bisa
menjajakan hasil ternak dengan sistem online.

Budidaya Tanaman

Jika Anda kebetulan tinggal di
daerah pegunungan yang sejuk, sepi
dan jauh dari kebisingan kota, maka
budidaya tanaman adalah salah
satu peluang bisnis di daerah sepi yang bisa
Anda jalankan.

Tanaman yang bisa Anda budidayakan salah
satunya adalah tanaman hias yang berbunga.
Kemudian, hasil dari budidayanya bisa dijual
ke pusat kota ataupun memasarkannya melalui
situs online atau media sosial. Terlebih, saat ini
sudah banyak platform sebagai tempat
berjualan online.

Budidaya ikan lele
Demi menjaga kondisi finansial yang stabil

di masa pandemi, banyak orang mulai memulai
bisnis secara mandiri meski bisnis di daerah
sepi. Tidak jarang ditemukan pendekatan
berbisnis yang cukup unik. Salah satunya
adalah bisnis budidaya ikan lele.

Ikan lele merupakan salah satu komoditas
bahan makanan yang cukup populer di Indone-
sia. Melihat potensi yang besar dalam
memperkuat kondisi finansial, membuat
budidaya ikan lele jadi salah satu model bisnis
yang cukup menggiurkan untuk dijalankan meski
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berbobot, sehingga dapat
menggagalkan niat jahatnya untuk
menebas batang leher Rasulullah
(saw)

Ketika Nabi Ibrahim divonis bakar
sampai mati, hati dan keyakinannya
langsung terhubung dengan Allah yang
Maha Penyelamat. Beliau pasrahkan
seratus persen urusannya
kepada-Nya, hidup dan
matinya hanya milik Allah.
Tiada daya dan upaya kecuali
dengan izin Allah. Setelah
memasrahkan hidup-matinya
kepada-Nya, ketika hanya
tinggal beberapa jengkal saja
Ibrahim sampai kedalam
kobaran api, dia berdo’a
hasbunallah wani’mal wakil
ni’mal maula wani’man-nasir,
lalu Allah berfirman kepada api,
”Ya naar! Kuni bardan wa
salaman ’ala Ibrahim.”
Seketika itu pula api yang
biasanya membakar dan
menghanguskan, tiba-tiba
menjadi dingin dan
mensejahterakan. Orang-or-
ang menganggap bahwa
Ibrahim telah mati hangus
terbakar. Namun apa yang terjadi!
Ibrahim sedang menikmati
keseronokan hidup di tempat yang
mengerikan itu. Tempat penyiksaan itu
disulap Allah menjadi tempat yang
mendamaikan dan membahagiakan.
Ibrahim bagaikan sedang berada di
hotel bintang lima yang amat

Merubah Derita Menjadi Bahagia
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RASULULLAH saw bersabda:”
Aku amat ta’ajjub terhadap sikap diri
seorang Muslim, semua urusannya
membawa kebaikan, yakni apabila
memperoleh kenikmatan, ia bersyukur
dan hal itu baik baginya. Dan apabila
tertimpa musibah, ia bersabar, dan
kesabaran itu amat baik baginya.”
(H.R. Imam Ahmad)

Sesungguhnya terbukanya hijab
atau sekat pembatas antara kita dengan
Allah adalah sumber ketenangan dan
kebahagiaan hidup. Ketika hijab telah
terbuka, semua yang kita alami
hanyalah kenikmatan belaka. Betapa
tidak, dalam setiap kondisi, kita akan
merasakan kehadiran Allah Azza wa
Jalla. Lebih jauh lagi, kita akan
merasakan keberadaan Allah dalam
setiap kejadian. Sesungguhnya, inilah
keindahan hidup yang tak bertepi.

Pantas saja bila Rasulullah (saw)
mengungkapkan keajaibannya
terhadap orang beriman, yaitu orang
yang telah terbuka hijabnya. Sebab
semua yang dialaminya selalu berbuah

kebaikan. Diberi kenikmatan ia
bersyukur, dan syukur itu baik baginya.
Demikian pula ketika ia diberi ujian, ia
pun bersabar, dan kesabarannya itu
adalah satu kebaikan baginya. Ia pun
bisa lebih dekat lagi dengan Allah
(swt).

Orang yang telah terbuka hijabnya,
hatinya akan selalu dipenuhi oleh
keyakinan bahwa Allah akan selalu
menolongnya. Lihatlah bagaimana
ketika Da’tsur menodongkan
pedangnya ke leher Rasulullah (saw)
sambil membentak beliau. ”Hai
Muhammad! Siapakah yang akan
menolongmu sekarang?” Dengan
sangat yakin beliau menjawab, ”Allah!”
Seketika itu pula tangan Da’tsur
bergetar, dan pedangnya langsung
terjatuh. Rasulullah, dengan izin Al-
lah, mampu melakukan hal tersebut,
kerana beliau tidak ada lagi hijab atau
penghadang dengan Allah.
Keyakinannya mendatangkan
pertolongan Allah. Kata-katanya
sungguh powerful dan sangat

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
menyenangkan.

Orang yang memiliki mata hati
akan berusaha mengubah
kesengsaraan menjadi kenikmatan,
dan mengubah kerugian menjadi
keuntungan berlipat ganda. Akan tetapi
ada juga orang yang justeru semakin
memperdalam kesengsaraan dan

membuat kerugian berlipat ganda. Or-
ang jenis pertama selalu menyerahkan
urusannya kepada Zat Yang Maha
Melihat, hingga mata hatinya terang
dan kalbunya damai sejahtera. Karena
itu, dia bisa melihat kebaikan dan
keuntungan dibalik suatu musibah, di
saat orang lain tidak bisa melihatnya.

Hati orang ini memiliki banyak mata.
Hingga melihat apa yang tak bisa
dilihat orang biasa. Adapun jenis kedua
menyerahkan urusannya kepada
setan, hingga deritanya semakin besar
dan tidak memperoleh sinar Ilahi.
Karena itu wajahnya diliputi mendung
sedih dan duka. Bukannya bersabar,
melainkan terus mengeluh dan
mencaci.

Ciri khas orang yang dekat dengan
Allah adalah lebih fokus pada dalang
dari pada wayang. Hatinya akan lebih
tertambat kepada Allah dari pada

makhluk-Nya. Boleh jadi
penglihatannya sama dengan orang
lain. Namun ada nilai plus dari
penglihatannya tersebut. Melihat uang
misalnya, orang yang hatinya terhijab
daripada Allah, ia akan melihatnya dari
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