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Australia Serius Waspadai Wabah PMK itu. Menteri Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Australia Murray Watt mengatakan
langkah-langkah baru ini akan dibangun di atas
kerangka kuat yang sudah ada.

 “Ini adalah paket dua cabang yang
berupaya membantu tetangga kita dari ancaman
saat ini di luar negeri, sambil menjaga
perbatasan kita tetap kuat,” kata Watt.

“Pemerintah Federal menganggap serius
akan hal ini, dan kami membutuhkan

setiap pelancong untuk melakukan
hal yang sama.”

Paket ini di atas pengumuman
bantuan sejuta vaksin PMK untuk
Indonesia yang diumumkan kemarin,
dan dukungan biosekuriti industri ke
industri senilai A$500.000 (Rp5,1
miliar) melalui Meat and Livestock
Australia.[int-sind]

JAKARTA, BI - Masyarakat diimbau lebih
hati-hati setelah Covid-19 subvarian BA 2.75
masuk ke Indonesia. Masyarakat perlu
meningkatkan kewaspadaan, tetap menerapkan
protokol kesehatan , ikut vaksin lengkap, dan
hidup sehat.

Diketahui, positif Covid-19 di Indonesia per
Jumat 22 Juli 2022 bertambah 4.834 kasus.
“Memang dari sisi fatalitas rate (BA 2.75) tidak
parah. Tapi tetap akan berisiko bagi yang belum
divaksin.

Presiden Ajak Warga
Bermasker Lagi

JAKARTA, BI - Fenomena gelombang panas
melanda sejumlah negara di Eropa dan China dalam
beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, gelombang
panas di Eropa dilaporkan telah menelan banyak
korban jiwa. Ribuan orang di Eropa meninggal akibat
gelombang panas yang diprediksi masih akan terjadi
dalam beberapa waktu ke depan.

Bukan hanya jiwa, aspal jalanan juga dikabarkan
meleleh dan berubah warna kecoklatan di Broadstone
Road hingga jalanan menjadi lengket karena aspal
mencair terkena panas.

Bagaimana dengan Indonesia yang memiliki
musim panas ini?

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) memastikan bahwa Indonesia tidak akan

mengalami gelombang panas seperti di
Eropa yang bisa mencapai 42 hingga 47
derajat seperti yang terjadi di Portugal,
namun   Indonesia hanya mengalami suhu
panas yang tinggi kisaran 34 hingg 36
derajat celcius pada siang hari.

Menurut World Meteorological Orga-
nization (WMO), dibeberkan Guswanto,
gelombang panas atau populer dikenal
dengan ‘heatwave’ merupakan fenomena
kondisi udara panas yang

berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-
turut. Di mana suhu maksimum harian lebih tinggi dari
suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat celsius atau
lebih.

Lebih lanjut, Guswanto menjelaskan, gelombang
panas yang terjadi di wilayah Eropa atau Amerika
biasanya terjadi pada saat periode musim panas
berlangsung. Secara umum, gelombang panas dipicu
oleh kondisi dinamika atmosfer di wilayah Eropa ataupun
Amerika. Berbeda dengan Indonesia. Fenomena suhu
panas yang terjadi di Indonesia lebih kepada pengaruh
posisi matahari dan kondisi tutupan awan yang sangat
kurang pada siang hari. Ditekankan Guswanto, kedua
faktor ini menjadi penyebab utama kondisi suhu panas
di wilayah Indonesia.[bi]
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AUSTRALIA, BI - Perdana Menteri Australia Anthony
Albanese telah mengumumkan langkah-langkah terbaru
untuk lebih memperkuat perlindungan Australia dari ancaman
biosekuriti internasional.

Salah satunya dengan mengucurkan dana senilai A$14
juta atau sekitar Rp145 miliar untuk paket biosekuriti. Paket
biosekuriti itu akan memperkuat pertahanan garis depan
Australia dan memberikan lebih banyak dukungan teknis
bagi negara-negara yang saat ini sedang berjuang melawan
penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease
(LSD).

Paket sebesar A$9 juta (Rp93,4 miliar) untuk biosekuriti
garis depan dan langkah-langkah kesiapan industri untuk
melindungi Australia dari risiko yang ditimbulkan oleh PMK
dan LSD.  Ini termasuk 18 petugas biosekuriti baru di
bandara dan tempat dimana surat masuk maupun keluar

diproses, dan kegiatan diagnostik dan pengawasan yang
ditargetkan untuk PMK dan LSD.

“Dana tambahan sebesar A$5 juta (Rp51,8 miliar) akan
digunakan untuk menyediakan keahlian teknis dan
dukungan kepada Indonesia, Timor-Leste dan Papua
Nugini untuk membantu pekerjaan mereka dalam
memerangi penyakit
ternak,” kata Kedubes
Australia dalam
keterangan tertulis yang
tertanggal 22 juli 2022.

“Termasuk dukungan
personel dan logistik untuk
distribusi vaksin, bersamaan
dengan pengujian dan pekerjaan
epidemiologis,” sambung keterangan
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Memaknai Kegagalan
& Pejuang Mimpi

Kisah Seorang Sufi Yang Gagal Haji tidak ada manfaatnya sebuah ritual ibadah tanpa
mempelajari esensi dari ibadah tersebut. Rumi
mengibaratkan ini seperti seorang petani yang
rajin menyimpan gandum dalam karung, namun
karung tersebut berlubang.

Ini seperti fenomena yang terjadi di Indone-
sia sebagai negara berpenduduk muslim
terbesar di dunia. Dengan penduduk yang
mayoritas muslim ini, kita masih sering
menemui tindak kejahatan di mana-mana,
korupsi merajalela, dan penyelenggara negara
yang dzalim.

Karim Zamani, seorang penafsir asal Iran
memberikan beberapa catatan atas kisah Abu
Yazid yang tidak bisa melanjutkan perjalanan
ibadah haji. Beliau menafsirkan bahwa kakek
tunanetra tersebut merupakan simbol dari
Mustadhafin yang perlu mendapat bantuan.

Bahwa ketika Abu Yazid memberikan
semua uangnya kepada kakek tersebut berarti
bahwa menghilangkan kesedihan seseorang
dan membantu orang lain yang lebih
membutuhkan adalah lebih utama daripada
melakukan ibadah haji.

Fenomena ini tentu pernah kita temui,
beberapa orang yang rajin menunaikan umrah
atau haji dengan jalur ONH Plus. Namun
mereka abai dengan tetangga yang
membutuhkan pertolongan. Mereka merasa
ibadah ke tanah suci lebih tinggi derajatnya
daripada membantu tetangga yang kelaparan.
Aspek ibadah sosial inilah yang diingatkan oleh
Jalaludin Rumi.

Bahwa Tuhan tidak hanya bisa “dijumpai”
di rumah Tuhan, Kakbah. Tuhan juga ada
bersama kaum dhuafa dan fakir miskin di
sekitar kita.

Konsep keshalehan sosial ini juga pernah
dituliskan oleh K.H. Sahal Mahfudz, Rais Aam
PBNU tahun 1999 – 2014. Menurut Mbah Sahal,
manusia yang shaleh bukan hanya mereka yang
rajin melakukan aktifitas ibadah mahdhah yang
bersifat individual antara seorang hamba
dengan Tuhannya. Namun juga harus turut
berperan aktif, bermanfaat, dan terampil dalam
kehidupan sosial.(*)

NAMA Abu Yazid Al Bushtami tidak asing di
telinga para pelaku tarekat dan tasawuf. Beliau
merupakan seorang Sufi Besar abad ke 3 Hijriah
yang lahir di kota Bastam, Iran.

Beliau mendapatkan julukan Akbar
Masyayikh dan Sulthan al-Arifin dari para sufi
lain yang pernah berguru kepada beliau. Ini
merupakan pengakuan atas kedalaman ilmu
makrifat beliau.

Ada sebuah riwayat menarik saat beliau
sedang melakukan perjalanan menuju Makkah
untuk berhaji. Setiap singgah di suatu kota, ia
mencari seorang alim untuk mereguk hikmah dan
kebijaksanaan.

 Setelah melewati beberapa kota, Abu
Yazid menjumpai seorang kakek tunanetra.
Abu Yazid meyakini beliau adalah seorang
wali karena merasakan pancaran cahaya
yang kuat dari badan kakek ini.

Kakek itu bertanya kepada Abu Yazid
“Kau hendak pergi kemana? Bekal apa yang
kau siapkan?.. Abu Yazid menjelaskan
bahwa ia akan menunaikan ibadah haji dan
membawa 200 dirham perak. Sang kakek
kemudian menjawab “Berikan bekalmu
kepadaku dan bertawaflah tujuh kali
mengeliliku. Jika Ka’bah adalah rumah
Tuhan, maka dalam hatiku Tuhan juga
bersemayam”.

Abu Yazid menyerahkan uang tersebut
kepada sang kakek, dan mengikuti
perintahnya untuk mengelilingi sang kakek
sebanyak tujuh kali. Konon kakek
Tunanetra ini adalah Nabi Khidir A.S. yang
ingin menguji kebersihan hati Abu Yazid.

Kisah Abu Yazid Al Bushtami ini
didapatkan dari kitab Risalat al-Nur abad
ke 5 Hijriah, juga dalam kitab Tadzkirat al-
Auliya karya Syekh Fariduddin Athar
Nishaburi.

Jalaludin Rumi juga mengabadikan
kisah mengenai Abu Yazid Al Bushtami

sekali ini saja kau ziarahi diri
Kakbah adalah rumah cinta-Nya, jika benar

kau telah melihat,
tunjukkan jejak cinta ini
Mana bunga yang kau petik dari taman,

mana permata dari lautan rahmat Ilahi
Dengan segala kepayahan yang kau

lewati, harta karun itu masih saja terhalang
takbir.

Puisi ini mengabadikan kisah Abu Yazid
Al-Bushtami sekaligus memberikan pelajaran
kepada kita semua. Satu hal yang perlu
digarisbawahi, Jalaludin Rumi dan Abu Yazid

Al-Bushtami bukan
mengesampingkan ibadah haji
yang merupakan bagian dari
rukun Islam.

Bisa kita baca ada kalimat
“Sepuluh kali telah kau
kunjungi Kakbah”, ini
menandakan bahwa beliau
berdua setidaknya pernah
melakukan ibadah haji. Hal ini
juga tercatat pada beberapa
kitab klasik bahwa kedua sufi
ini pernah melakukan ibadah
haji.

Lalu apa yang ingin
disampaikan oleh Abu Yazid
dalam kisahnya, dan Jalaludin
Rumi dalam puisinya?

Yaitu mengenai pentingnya
memperhatikan dimensi
ruhaniah dalam memaknai
setiap ritual ibadah. Karena
kemampuan menyelami makna
batin inilah yang membuat
seorang pelaku ibadah akan
mampu melakukan sebuah
transformasi kepribadian.

Dalam perspektif tasawuf,

tersebut dalam Divan-e Syams ghazal ke 648.
Jalaludin Rumi merupakan seorang penyair sufi
yang lahir di Khurasan dan kemudian menetap
di Konya. Pada masa remaja, beliau pernah
belajar kepada Syekh Fariduddin Athar.

Wahai kafilah haji, kemana engkau akan
pergi,

yang kau cinta ada di sini
Ia begitu dekat, melekat di dinding hatimu,
usah berpayah di gurun pasir
Jika kau mampu menangkap gambaran cinta,
engkaulah kakbah itu sendiri
Sepuluh kali telah kau kunjungi kakbah,

Kegagalan merupakan bagian dari proses
menuju keberhasilan. Kegagalan juga
identik dengan sebuah perjuangan yang
dilalui oleh seorang pejuang dalam
mengejar mimpi dan target yang ingin
dicapainya.

KEGAGALAN juga mengajarkan kita tentang arti dari sebuah
proses, proses yang dapat menjadikan kita sebagai manusia
yang lebih baik lagi kedepannya.

Saat kita mendapatkan sebuah kegagalan, kita akan
merasa jatuh. Jatuh sedalam-dalamnya dalam luapan

kesedihan juga kekecewaan.
Merasa bahwa perjuangan kita sia-sia, tidak ada lagi

artinya. Jatuh bangun berjuang, jatuh bangun berusaha namun
hasilnya tidak ada apa-apanya.

Tapi, percayalah bahwa proses ini akan menjadikanmu
lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan dan juga masalah
lainnya yang akan ditemukan kedepan. dan jangan terlalu
lama merasa rapuh.

Rapuh karena tidak ada yang memberikan dukungan,
rapuh karena merasa kita tidak ada apa-apanya dibanding
orang-orang. Saat menghadapi kegagalan, fase merasa rapuh
memang tidak dapat kita hindari. Oleh karenanya, beristirahat
sejenak menjadi solusinya. Tenangkan pikiran, perbanyak
evaluasi diri agar tahu sebuah kesalahan.

Saat waktu istirahat sudah selesai, bangkitlah. Mimpimu
akan sangat disayangkan untuk berhenti diperjuangkan.
Sembuhkan luka kegagalan dan sambut keberhasilanmu.[*]
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Staf KMB - LWB Naik
Gaji Sebesar 3,5 Persen

HONG KONG, BI - Kowloon Mo-
tor Bus (KMB) dan afiliasinya Long
Win Bus (LWB) mengumumkan
tentang  kenaikan gaji sebesar 3,5
persen untuk semua staf, setelah dua
tahun pembekuan gaji.

Peningkatan tersebut tidak
mencapai kenaikan 7 persen seperti
apa yang diminta oleh serikat
pekerja yang mewakili pengemudi.

Dalam sebuah pernyataan,
perusahaan mengatakan telah terjadi
penurunan jumlah penumpang,
dengan alasan faktor eksternal
seperti situasi Covid yang tidak
stabil dan perluasan jaringan kereta
api.

Mereka juga mengatakan jika
harga minyak mesin yang tinggi
telah menyebabkan melonjaknya
biaya operasional.

“Semua faktor ini tidak menun-
jukkan tanda-tanda kelegaan dalam

jangka pendek, yang mengarah ke
lingkungan operasional yang
menantang,” kata pernyataan itu.

“Dengan mempertimbangkan
situasi operasional, lingkungan
pasar, dan hasil survei tren pem-
bayaran, serta dedikasi, profesi-
onalisme, dan ketekunan staf kami
selama masa sulit ini, KMB dan LWB
telah membuat rencana peninjauan
upah tahun ini.”

Seorang juru bicara KMB
berterima kasih kepada serikat
pekerja atas “komunikasi proaktif
dan praktis mereka tentang tinjauan
upah”.

Kedua perusahaan mengucap-
kan terima kasih kepada staf atas
pengertian mereka mengingat
lingkungan bisnis yang semakin
menantang. Kenaikan gaji untuk
pekerja administrasi akan efektif
mulai 1 September mendatang. [bi]

Departemen Transportasi
Umumkan Kenaikan Tarif Taxi

HONG KONG, BI - Biaya buka pintu untuk
taksi di seluruh Hong Kong akan menjadi
HK$3 lebih tinggi mulai hari minggu [17/7]
lalu.

Dalam sebuah pengumumannya minggu
lalu Departemen Transportasi mengatakan
bahwa harga taksi merah akan naik dari
HK$24 menjadi HK$27.

Penumpang taksi hijau di New Territo-
ries akan membayar HK$23,5 saat buka
pintu, sedangkan biaya awal untuk
menggunakan taksi Lantau biru adalah
HK$22. Biaya tambahan berikutnya akan
menjadi 10 hingga 20 sen lebih mahal
daripada saat ini, tergantung pada jarak
perjalanan. Pemerintah juga mengatakan
pengemudi taksi perlu menampilkan tabel
konversi tarif untuk referensi penumpang jika
meter mereka tidak sesuai.[bi]

HONG KONG, BI - Para peneliti di
Gratia Christian College merilis hasil
surveinya pada 13 juli lalu, dengan
hasil bahwa pembelajaran online
selama pandemi telah berdampak pada
kesehatan mental anak-anak sekolah,
menambahkan bahwa orang tua dan
sektor pendidikan harus memberikan
lebih banyak dukungan.

College dan Junior Chamber In-
ternational Apex menemukan bahwa
20 persen dari 1.500 anak sekolah
yang disurvei mengalami stres lebih
dari biasanya, sementara 10 persen
lainnya menderita depresi atau
kecemasan.

Salah satu peneliti, Chin Fung,
mengatakan kesehatan mental siswa
terkait erat dengan lingkungan belajar
mereka.

“Kalau kita menggunakan studi
online, itu semacam studi virtual yang
sulit untuk ditindaklanjuti maka Anda
akan kehilangan minat, terutama jika
lingkungan rumah Anda tidak
mendukung.

Akibatnya itu akan mempengaruhi
motivasi Anda dan menyebabkan Anda
sangat menderita karena merasa  tidak
punya tempat untuk pergi, dan itu juga

Survei Buktikan Belajar
Online Sebabkan Stres

akan mempengaruhi kesehatan men-
tal, perkembangan sosial, dan perkem-
bangan emosional Anda,” katanya.

Chin mendesak orang tua untuk
memberikan lebih banyak dukungan
emosional kepada anak-anak mereka,
seperti membantu mereka menetapkan

tujuan dan membangun pemikiran
positif.

Para peneliti juga meminta peme-
rintah untuk menempatkan lebih banyak
sumber daya dalam mempromosikan
kesejahteraan emosional anak-
anak.[bi]

Waspadai Kandungan
Natrium Pada Dim Sum

HONG KONG, BI -
Pusat Keamanan Pa-
ngan memperingatkan
warga penyuka kuliner
cina seperti dim sum
untuk memperhatikan
kadar natrium yang ada
di dalamnya. Sebab
asupan natrium yang
berlebihan dapat menye-
babkan masalah kese-
hatan seperti hipertensi.

Pusat tersebut
menguji 120 sampel dim
sum yang dikumpulkan
dari 50 restoran Cina, termasuk 12 jenis
dim sum dan empat jenis saus.

Di antara sampel, dikatakan
kandungan natrium dari udang siu mai,
lumpia dengan udang dan bakso
daging cincang kukus cukup tinggi.

Christine Wong, salah satu
petugas mengatakan untuk orang
dewasa akan tercukupi kebutuhan
natrium hariannya hanya dengan
mengkonsumsi siu mai udang dan
hidangan lumpia udang.

Wong mengatakan, meski
kandungan natrium dalam dim sum
secara umum telah turun jika
dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya, konsumen tetap harus
berhati-hati.

Selain itu, mereka dapat meminta
saus untuk disajikan secara terpisah.
Mereka bisa mencicipinya sebelum
mencelupkannya ke dalam saus,”
katanya, seraya menyarankan jika
makan nasi gulung dengan daging
babi, nasi gulung sapi panggang, atau
nasi gulung kukus bisa menjadi
alternatif makan lebih sehat. Wong
juga mendesak restoran untuk
menyajikan saus secara terpisah dan
dalam porsi yang lebih kecil.[bi]

HK Sita Rokok Ilegal
Terbanyak Bulan Ini

HONG KONG, BI - Peredaran
rokok ilegal dipasaran hanya
menguntungkan sebelah pihak,
oleh karena itu Hong Kong selalu
bersikap tegas terhadap pelaku
pekerjaan ilegal.

Pada hari jumat kemarin
petugas bea cukai Hong Kong  telah
melakukan penyitaan rokok ilegal
yang klim oleh otoritas sebagai
penyitaan terbesar dalam kurun
waktu selama 21 tahun terakhir.

Ini merupakan salah satu kasus
yang terungkap dari 20 kasus

penyelundupan rokok pada operasi
antilegal yang berjalan selama
seminggu dari 6-12 Juli kemarin.

Petugas telah menyita sekitar
78 juta batang rokok dengan
perkiraan nilai pasar sekitar
HK$220 juta dari  gudang kontainer
pengiriman, dan truk yang mereka
hentikan di Yuen Long.

Petugas juga menyita dan
menangkap 23 orang terkait kasus
tersebut diatas, mereka berusia
antara 23 dan 71 tahun.
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SETIAP stoples yang berjajar rapi
di rumah Bhre di Pacar Keling
Surabaya berbeda isinya. Ada stoples
yang isinya puntung rokok yang masih
utuh, ada sisa-sisa tembakau, kertas
rokok, filter rokok dan filter rokok yang
sudah dipotong kecil-kecil.

Anak berusia 10 tahun ini mengaku
prihatin ketika melihat banyaknya
puntung rokok yang berserakan di
mana-mana, sehingga membuat
berinisiatif untuk membuatnya menjadi
barang yang berguna.

Terlebih dari informasi yang Bhre
dapatkan dari internet, puntung rokok
adalah sampah yang terbanyak di
dunia dan belum banyak yang peduli
terhadap keberadaannya.

Selama ini sampah rokok dianggap
sampah kecil yang tidak mengganggu
lingkungan hidup. Padahal sampah
rokok termasuk sampah jenis limbah
yang memerlukan waktu hingga
puluhan tahun untuk bisa terurai di
dalam tanah.

Dari internet pula Bhre
mendapatkan informasi jika puntung
rokok bisa diolah menjadi barang-
barang yang berguna dan bernilai
ekonomis. Seperti di India, puntung
rokok bisa diolah menjadi boneka,
bantal dan kasur. Bahkan di Amerika
diolah menjadi plastik dan bantalan rel,
di Australia diolah menjadi batu bata
dan lapisan jalan.

Sedang di Indonesia sebagai
penyumbang sampah puntung rokok

Bhre Bhawana, Ubah Puntung Rokok
Jadi Lukisan dan Kerajinan

Surabaya, BI - Sejumlah stoples berukuran besar penuh
dengan puntung rokok terlihat di sudut rumah Bhre Bhawana
Praja Kawula, siswa sekolah dasar (SD) kelas IV SDN Pacar
Keling V, Kota Surabaya, Jawa Timur.

terbesar ke dua di dunia, puntung rokok
puntung rokok belum banyak yang
mengelolanya.

Inisiatif pertama muncul ketika
Bhre sepulang dari bermain bola
melihat banyak puntung rokok
berserakan di mana-mana.

“Kok seperti mengganggu
kebersihan dan tidak ada yang
peduli. Padahal puntung rokok kan
sampah. Lalu saya diskusikan
sama ayahku, apa bisa diolah. Lalu
oleh ayahku, saya disuruh buka
internet dan youtube,” kata Bhre
ketika ditanya dari mana ide
mengolah puntung rokok itu.

Dari sinilah kegiatan Bhre yang
berhubungan dengan puntung
rokok dimulai. Dia mulai
mengumpulkan puntung rokok yang
berserakan di sekitar kampungnya.
Dia tak malu-malu memungut
puntung rokok di lapangan, pasar,
pinggir jalan hingga di sekitaran
warung kopi.

Aktivitas ini dilakukannya
sepulang sekolah atau sebelum
berangkat sekolah. Hingga dalam
sebulan Bhre bisa mengumpulkan
1.300 lebih puntung rokok.

Bhre mengaku pernah dianggap
anak tidak waras oleh beberapa orang
karena memungut dan mengumpulkan
puntung rokok.

“Ada juga yang marah-marah,
katanya orang tuamu bagaimana kok
nyuruh anaknya ‘ngothes’ (Ngothes

adalah kosa kata Surabaya yang
berarti memungut puntung rokok).
Sejak itu saya dijuluki Bhre Othes,”
kata dia.

Menurut Bhre, puntung rokok yang
terkumpul lagi dia pisah menjadi tiga
bagian yaitu kertasnya, filternya dan

tembakaunya. Masing-masing bagian
itu diolah menjadi kerajinan yang
berbeda. Kertasnya dia olah menjadi
kertas daur ulang, patung, miniatur
daun dan kotak perhiasan.

Sedang filternya diolah menjadi
miniatur pohon, miniatur meja dan

kursi, lukisan, tempat pensil, pigura
foto, pot dan vas bunga, gantungan
kunci hingga kopiah. Sedang temba-
kaunya bisa diolah menjadi pestisida
alami.

Setelah dipisahkan menjadi tiga
bagian, sebelum diolah menjadi
kerajinan filter rokok direndam dahulu
dengan air yang dicampur dengan
larutan cuka, garam dan jeruk nipis
selama sehari semalam.

Fungsinya untuk menghilangkan
zat-zat berbahaya yang masih
menempel di filter. Setelah itu
dikeringkan di bawah sinar matahari
hingga kering. Lalu dicuci kembali
menggunakan pewangi untuk
menghilangkan bau rokoknya. Jadi
puntung rokok yang diolah menjadi
kerajinan sudah tidak lagi berbau
rokok dan sudah higienis.

Proyek Lingkungan
Ketua Senior Tunas Hijau Mocha-

mad Zamroni mengatakan ada ratusan
anak di Kota Surabaya yang saat ini
membuat proyek lingkungan hidup
berkelanjutan.

Menurut Zamroni, Tunas Hijau
memberikan pendampingan terhadap
siswa-siswi yang memiliki proyek
lingkungan. Pendampingan tersebut
juga diwujudkan dalam Pengan-
ugerahan Pangeran dan Putri Lingku-
ngan Hidup 2022.

“Kami buat pelatihan awalnya,
kemudian kurikulum pengembangan
proyeknya yang direalisasikan ber-
bulan-bulan,” kata Roni.

Selain apa yang sudah dilakukan
Bhre, ada juga siswa SD yang sehari
olah minimal 60 kilogram sampah
organik untuk budidaya maggot yang
merupakan larva dari jenis lalat Black
Soldier Fly untuk digunakan sebagai
pakan lele. Bahkan siswa tersebut
telah membina di banyak kampung.

SAAT INI, putra kedua pasangan
Sardiyoko dan Mela Damayanti itu tidak
lagi hanya memungut puntung rokok di
jalanan, tetapi dia juga bekerja sama
dengan warkop, kafe, rumah makan dan
tetangga sekitarnya yang dinamai “Bank
Putung”.

Lewat Bank Puntung inilah Bhre
mengedukasi pemilik warkop, kafe,
rumah makan maupun tetangganya
untuk tidak lagi membuang puntung
rokok sembarangan, namun
dikumpulkan dalam wadah yang Bhre
taruh.

Dampak dari Bank Puntung ini
sekarang sudah ada 25 tempat yang
tidak lagi membuang sampah puntung
rokoknya sembarangan. Ketika wadah
Bank Puntung sudah penuh terisi,
pemilik warkop akan menghubungi
Bhre untuk diambil.

Dari Maret-Juli, Bhre sudah
mengumpulkan 33 ribu lebih puntung
rokok dan mengolahnya menjadi 174
buah kerajinan yang terdiri dari 12
jenis.

Tidak hanya itu Bhre juga telah
mensosialisasikan tentang bahaya
puntung rokok dan bagaimana cara
mengolahnya kepada 1.500 lebih or-
ang.

Sementara itu, Sardiyoko ayah
Bhre memberikan dukungan anak
keduanya itu. Apalagi ide tersebut
belum ada yang mengerjakan di Indo-
nesia bahkan di dunia yang dilakukan
oleh anak kecil.

Bahkan, Sardiyoko juga membe-
rikan masukan untuk ide-ide membuat
jenis kerajinan baru dari puntung rokok.

Tidak hanya itu, Bhre juga pernah
diminta menjadi pembicara dalam
Webinar Hidup Sehat dan Produktif
Tanpa Rokok yang diadakan oleh Tu-
nas Hijau dan juga diundang menjadi
narasumber dalam acara Kelas

Inspiratif Anak yang diadakan oleh
Kampung Lali Gadget.

Dari hasil kegiatannya ini saat ini
Bhre terpilih menjadi finalis dalam
acara Penganugerahan Pangeran dan
Putri Lingkungan Hidup 2022 yang
diselenggarakan oleh Tunas Hijau.

Bhre juga pernah mengikuti
pameran lukisan skala nasional di
salah satu mal Gresik dengan
menampilkan lima karya lukisnya dari
puntung rokok.

Saat ini Bhre membutuhkan kerja
sama dalam menyediakan tempat
puntung rokok untuk Bank Puntung
yang akan dia taruh di warkop, kafe,
rumah makan, mal dan toko swalayan.
Bhre butuh ratusan tempat puntung
rokok.

“Cita-cita Bhre nantinya bisa
membuka industri yang mengolah
puntung rokok menjadi barang-barang
yang bernilai ekonomis,” kata
Sardiyoko yang juga mantan aktivis
lingkungan tersebut.[*]

Bank Puntung

>> BERSAMBUNG KE HLM 07
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PELUNCURAN program BTS yang
berlangsung di Pendopo Kabupaten
Banyuwangi diawali dengan
penandatanganan pakta integritas yang
dilakukan oleh pimpinan organisasi
perangkat daerah (OPD), camat dan
kepala desa.

Stunting adalah kondisi gagal
tumbuh pada bayi di bawah lima tahun
(balita) akibat kekurangan gizi atau gizi
buruk.

“Sengaja kami undang semua
karena penanganan stunting harus
dilakukan secara bersamaan. Stunting
adalah masalah krusial yang harus
segera ditangani karena apabila tidak,
akan terjadi permasalahan dalam jangka
waktu yang lama,” ujar Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Dalam program BTS, terdapat lima
langkah yang yang terdiri atas dua ba-
sis dan tiga pilar. Dua basis tersebut

Banyuwangi Tanggap Stunting

adalah bangun kolaborasi dengan semua
pihak. Basis lainnya adalah upayakan
secara maksimal menuju Banyuwangi
nol stunting.

Sementara tiga pilar adalah
identifikasi balita stunting (by name, by
adress/coordinat, by problem). Kedua,
perbaiki problem faktor penyebab stunt-
ing, misalnya masalah ekonomi, kondisi
kesehatan, gizi, dan lainnya.

Pilar ketiga, mengukur secara
berkala tumbuh kembang janin hingga
anak berusia di bawah 2 tahun atau 1.000
hari pertama kelahiran. Apabila stunting
ditemukan lebih dari 1.000 hari akan
lebih sulit penanganannya.

Bupati Ipuk mengatakan tenaga dan
sumber daya manusia yang ada sangat
terbatas sehingga harus ada skala
prioritas penanganan dan
pencegahannya.

Pertama adalah penanganan. Untuk

penanganan prioritas utama adalah
penanganan anak usia kurang dari 2
tahun. Prioritas kedua adalah anak usia
2 hingga  5 tahun.

Kedua adalah pencegahan. Untuk
pencegahan prioritas pertama adalah Ibu
hamil berisiko tinggi juga menjadi
prioritas utama. Ibu hamil harus dipantau
untuk memastikan tidak ada kelahiran
dengan dengan berat badan lahir rendah
(BBLR).

Sementara untuk prioritas kedua
pencegahan adalah calon pengantin,
dengan memberikan pendampingan dan
konseling terkait stunting. Prioritas ketiga
adalah remaja putri.

“Meski tenaga terbatas, tapi banyak
yang bisa dilibatkan. Seperti organisasi
wanita, misalnya Aisyiah, Muslimat,
PKK, dan lainnya,” ujar Ipuk.

Untuk mendukung program ini, Hari
Belanja Pasar Tradisional dan UMKM

yang digelar tiap bulan pada tanggal
cantik diarahkan pada kebutuhan anak-
anak stunting, seperti belanja susu, vi-
tamin, makanan berprotein, dan lainnya.

Pada tiap Hari Belanja mampu
menghasilkan Rp700 juta yang akan
digunakan untuk sasaran 7 ribu balita,
ibu hamil dan menyusui.

Ipuk mengatakan tiap dua minggu
sekali akan dilakukan evaluasi.
Bagaimana perkembangan stunting di
tiap desa dan kecamatan. Data akan
terus ter-update di database sehingga
camat, kepala desa, kepala OPD bisa
memantau. “Saya akan memantau dan
meminta laporan penanganan tiap dua
minggu sekali,” katanya.

Hadir dalam peluncuran program
tersebut, Deputi Bidang Advokasi
Penggerakan dan Informasi (BKKBN)
Sukaryo Teguh Santoso, Kepala
Perwakilan BKKBN Jatim Maria
Ernawati, Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Banyuwangi,
anggota DPRD Banyuwangi, kepala
puskesmas dan pemangku kepentingan
lainnya. Program tersebut diapresiasi
oleh BKKBN Pusat. Menurut Teguh, pro-
gram BTS sangat tepat karena stunting
persoalan serius.

“Kami hanya menyisakan waktu 18
bulan untuk mencapai  penurunan stunt-
ing sesuai target Presiden. Ini
membutuhkan terobosan dan inovasi.
Alhamdulillah konsep Banyuwangi
sangat tepat,” kata Sukaryo Teguh
Santoso. (*antara)

BOGOR, BI - Usai memantau
harga kebutuhan pokok di Pasar
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, Jumat, Menteri Perda-
gangan (Mendag) Zulkifli Hasan
mengatakan telah berhasil
mengendalikan harga minyak
goreng.

“Kalau minyak goreng sudah-
lah. Minyak goreng curah itu di
mana-mana, bahkan di Jawa-Bali
sudah di bawah Rp15 ribu, rata-
rata antara Rp13 ribu-Rp13,5 ribu
(per liter). Kalau Rp14 ribu itu dia
biasanya pakai botol,” ujar
Mendag Zulkifli Hasan.

Menurutnya, Kementerian
Perdagangan (Kemendag) ber-
sama pihak-pihak terkait telah
mengupayakan berbagai cara
untuk mengendalikan harga baik
minyak goreng curah maupun
minyak goreng kemasan.

“Kami diperintah Presiden
Joko Widodo untuk mengha-
puskan beberapa bea pungutan
atau pajak ekspor dan lainnya
hingga bisa menstabilkan harga
minyak goreng dan lainnya,” kata
Ketua Umum Partai Amanat
Nasional (PAN) itu.

Mendag Zulkifli menyebutkan
dalam waktu dekat ia akan
bertemu dengan beberapa peng-
usaha untuk memaksimalkan
pengendalian harga minyak
goreng baik curah maupun kema-

Mendag Mengaku Mampu
Mengendalikan Harga Migor

san, terutama di wilayah Indonesia
bagian timur.

“Walaupun tidak mudah, kami
berharap mereka (pengusaha) mau
berkomitmen dan menandatangani
gentlemen agreement,” ujar Mendag.
Selain memantau harga minyak
goreng, Mendag juga mendapati
penurunan harga sejumlah bahan
pokok saat mengunjungi Pasar
Cibinong. Komoditas yang mengalami
penurunan harga cukup signifikan
seperti cabai dan bawang merah.

“Kalau yang turunnya banyak itu
bawang merah, yang tadinya Rp70
ribu jadi Rp40 ribu (per kilogram), kita
lihat sendiri tadi kan. Cabai dari
Rp150 ribu sekarang tinggal Rp70

TANGERANG, BI -  Dinas Kese-
hatan Kota Tangerang Banten meng-
gelar swab acak surveilans dengan
target sasaran adalah 1.650 pelajar,
yang dilaksanakan mulai tanggal 20 -
23 Juli di 32 SD dan 18 SMP.

Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tangerang dr Dini Anggraeni di
Tangerang Jumat kegiatan swab acak
ini untuk menekan penyebaran
COVID-19 agar pelaksanaan
pembelajaran tatap muka (PTM)
berjala lancar.

Ia mengatakan nantinya dalam
pelaksanaan swab acak tersebut,
akan di ambil 33 sampel dari setiap
sekolah, termasuk tiga orang tenaga
pendidik.

Jika dalam pelaksanaan swab
acak tersebut kemudian ditemukan
adanya kasus positif COVID-19 maka
akan ditindak lanjuti dengan tracing

Swab Acak Pelajar di 32
Sekolah Tangerang

kontak erat warga sekolah dan
keluarga.

“Jadi, jika positivity ratenya di atas
lima persen maka akan dilakukan
penutupan sekolah dan jika kurang dari
lima persen kita akan lakukan
penutupan kelas, setelah kita tracing
warga sekolah dan keluarga,” kata dr
Dini dalam keterangannya.

Selain melakukan swab acak,
sebagai langkah penanggulangan
COVID-19, dr. Dini, mengimbau
kepada orang tua agar selalu
perhatikan protokol kesehatan dan
selalu terapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) baik di lingkungan
sekolah ataupun di rumah.

“Selain menerapkan 5M yang telah
lama kita ketahui dan jalani. Kita
sebagai orang tua juga harus
menerapkan PHBS, salah satunya
dengan memberi makanan bergizi. Hal
ini untuk mengantisipasi anak-anak
kita jajan di luar, bukan hanya agar
terhindar dari Covid19 tetapi juga dari
penyakit lain,” katanya.

Eni Suherni, Guru Kelas dan
Pembimbing UKS SDN Tanah Tinggi
3 mengaku senang dengan swab acak
yang dilakukan Dinas Kesehatan
melalui Puskesmas Tanah Tinggi.

“Dengan tes ini kita akan merasa
lebih tenang untuk menjalankan PTM
apalagi seluruh guru dan peserta didik
sudah divaksin baik dosis satu dan
dua, hingga booster. Harapannya kita
semua warga sekolah sehat dan PTM
berjalan dengan lancar,” katanya.
[antara]

ribu, cabai keriting Rp80 ribu, turun
banyak,” paparnya.[*]

Banyuwangi, BI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, Kamis, meluncurkan program Banyuwangi Tanggap
Stunting (BTS) untuk percepatan penurunan dan penanganan
stunting di daerah setempat.
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Pilot Citilink Meninggal Kala Bertugas
SURABAYA, BI - Pesawat Citilink In-

donesia rute Surabaya-Makassar
mendarat darurat di Bandara Juanda,
Surabaya. Pilot Citilink Indonesia yang
bernama Capt Boy Awalia (48) mengalami
sakit di atas pesawat hingga meninggal
dunia.

Dirut PT Citilink Indonesia Dewa
Kadek Rai menjelaskan kronologi
pendaratan darurat ini. Pesawat Citilink

itu lepas landas sesuai jadwal pada
Kamis (21/7) pada pukul 06.00 WIB dari
Bandara Juanda.

Namun, setelah 15 menit terbang,
kesehatan pilot menurun. Lalu diputuskan
pesawat tersebut mendarat darurat pukul
07.00 WIB di Bandara Juanda.

Petugas Citilink Indonesia di
Surabaya memberikan penjelasan kepada
para penumpang terkait pendaratan

darurat. Lalu, Citilink Indonesia melaku-
kan penggantian pesawat serta seluruh
crew, dan penerbangan tersebut diter-
bangkan kembali pada pukul 10.46 WIB.

Penanganan terhadap pilot dilakukan
oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Namun, nyawanya tidak tertolong.
Jenazah pilot langsung diterbangkan dan
disemayamkan di Jakarta sesuai dengan
penanganan prosedur yang berlaku.[bi]

JAKARTA, BI - Presiden Joko
Widodo merespons perkembangan
insiden baku tembak antarpolisi di
rumah mantan Kadiv Propam Polri
Irjen Ferdy Sambo di daerah Duren
Tiga, Jakarta Selatan. Jokowi mene-
gaskan agar kasus tersebut diusut
tuntas dengan transparan.

“Saya kan sudah sampaikan, usut
tuntas, buka apa adanya, jangan ada
yang ditutup-tutupi, transparan,” kata
Jokowi (21/7).

Kepala Negara juga menegaskan
bahwa pengusutan secara tuntas dan
transparan tersebut penting untuk
dilakukan agar tidak ada keragu-
raguan dari masyarakat terhadap
peristiwa tersebut. Menurutnya, Polri

Jokowi: Jangan Ada Yang Ditutupi
Soal Baku Tembak Polisi

juga harus bisa menjaga kepercayaan
publik pada institusinya.

“Itu penting untuk agar masyarakat
tidak ada keraguan-keraguan terha-
dap peristiwa yang ada. Ini yang harus
dijaga, kepercayaan publik terhadap
Polri harus dijaga,” imbuhnya.

Sebelumnya, pengusutan kasus
tewasnya Brigadir Novriansyah Yosua
Hutabarat atau Brigadir J mengalami
perkembangan setelah Kadiv Humas
Polri Irjen Dedi Prasetyo meng-
umumkan bahwa pihaknya mene-
mukan bukti petunjuk CCTV.

Menurutnya, CCTV tersebut akan
didalami oleh tim khusus yang telah
dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo.[JP]

BATAM, BI - Badan Narko-
tika Nasional (BNN) mengungkap
kasus pabrik pembuatan narkoba
di rumah sewaan di Batam,
Provinsi Kepulauan Riau. Dalam
pengungkapan itu, BNN turut
mengamankan sejumlah pelaku.

K e p a l a
BNN Komjen
P e t r u s
R e i n h a r d
G o l o s e
menyatakan
dalam peng-
ungkapan itu
petugas ber-
hasil men-
d a p a t k a n
sabu-sabu
yang sudah
berupa kristal
maupun yang
masih perlu diolah sebanyak
5.032 gram.

Jenderal bintang tiga ini
mengatakan dalam kasus itu,
salah satu pelaku mantan anggota
polisi dari Malaysia berinisial MS
(34), sedangkan dua orang
lainnya dari Batam, NS (47) dan
AS (25).

Barang bukti yang diperoleh
petugas sedang dilakukan
pengecekan di laboratorium untuk
mengetahui apakah benar-benar
bahan pokok sabu-sabu seperti
dikatakan para pelaku.

“Saat ini kami sudah mengi-
rimkan beberapa sampel dan
melakukan pengecekan di lab
BNN RI di Bogor, nanti dari kete-
rangan tersangka dan dari proses
pemeriksaan ini apakah sesuai
nanti dengan kami periksa di lab,”
katanya di Batam, Kamis (21/7).

Terkait dengan bahan baku
pembuatan narkotika tersebut,
Petrus mengatakan masih harus
melakukan penyelidikan lebih
dalam karena kasus ini baru saja
terungkap.

Menurut keterangan semen-
tara dari para pelaku, kata dia,
barang sudah diolah dari Ma-
laysia dan dibawa ke daerah itu.
[jpnn]

BNN: Ada
Pabrik

Narkoba di
Batam

JAKARTA, BI - Kepala Seksi
Transportasi Daerah Kerja Makkah,
Asep Subhana mengatakan, pembe-
rangkatan jamaah dari Makkah ke
Madinah skemanya berbeda dengan
pemberangkaran dari Makkah ke
Jeddah. Di mana barang bawaan jama-
ah diangkut bersamaan.

“Kalau dari Makkah ke Jeddah
koper sudah diangkut oleh pihak
penerbangan H-1, namun untuk dari
Makkah ke Madinah barang bawaan
atau koper jamaah itu melekat kepada
bus yang digunakan oleh jemaah,” kata
Asep.

Menurutnya, ada dua hal krusial.
Pertama, dari sisi jemaah diimbau tidak
membawa barang berlebih selain koper,
koper kecil dan tas dokumen. Karena
kapasitas bagasi bus yang terbatas.

“Diimbau agar jamaah jangan
semua barang dibeli di Makkah dibawa
semua ke Madinah. Itu bisa jadi prob-
lem nanti. Kalau jamaah membawa
barang bawaan berlebih dengan setiap
bus diisi 45 orang, maka akan kesulitan
membawanya di bagasi bus yang
kapasitasnya terbatas,” kata Asep.

“Jadi jamaah kalau mau belanja-
belanja nanti di Madinah saja, karena
jamaah nanti pulang ke Tanah Air
melalui Bandara Madinah,” imbuhnya.

Meski demikian, kata Asep, barang

Jamaah Haji Disarankan Belanja di Madinah
jamaah yang tertinggal di Makkah akan diangkut menuju
Madinah, namun membutuhkan waktu lebih. “Kita
kumpulkan dulu barang-barang tersebut dari beberapa
kloter, baru nanti kita kirim ke Madinah menggunakan
truk,” jelasnya.

Kedua, dari sisi petugas harus mengecek dengan
teliti setiap bus sesuai spesifikasi yang tertera di kontrak.
“Kalau bus yang mengangkut jamaah di luar spesifikasi
kontrak, petugas tersebut harus lapor ke Daker, nanti
dalam waktu satu jam kendaraan itu harus kita ganti,”
tegasnya.

Selanjutnya, petugas juga harus menata koper-koper
jamaah supaya seoptimal mungkin bisa terangkut bus
tersebut, bus yang sama dengan jamaahnya.[JP]

adalah timbulnya kepedulian
terhadap lingkungan yang ada di
Surabaya.

Hal ini dimulai dari hal kecil yang
dilakukan oleh anak-anak kecil hingga
orang dewasa.[antara]

Tidak hanya itu, ada siswi SD juga
yang budidaya lebih dari 10 ribu
tanaman jahe merah sampai
kampungnya dijuluki kampung wisata
Jahe Merah (Jahara). Hal ini dika-
renakan setiap rumah warga budidaya
jahe merah dan beragam produk
olahan dihasilkan di kampung itu.

Sementara itu, Wali Kota
Surabaya Eri Cahyadi mendorong agar
apa yang sudah dicapai oleh anak-
anak itu terus dilanjutkan. Eri meminta
kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya, para guru, para

kepala sekolah, dan Tunas Hijau untuk
terus memberikan pendampingan
terhadap anak-anak tersebut.

Wali Kota juga memiliki rencana
agar produk-produk olahan tersebut
bisa menembus industri perhotelan
dan UMKM. Bahkan, ada
beberapa produk yang
sudah diperjualbelikan
melalui aplikasi E-Peken
milik Pemkot Surabaya.
Meski demikian, sebelum-
nya produk-produk itu
harus memenuhi standar
yang berlaku.

Harapan dari semua itu

Petrus R Golose
Kepala BNN
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Tradisi malam 1 Suro ini yakni
bersih diri di malam tahun baru Islam.
Di sejumlah daerah di Jawa Tengah
kerap disebut sebagai malam 1 Suro.

Lokasi yang biasa dipakai untuk
tradisi ritual malam satu Suro yakni di
area bernama beach pool.

Lokasi tersebut dinamakan dengan
kolam pantai, karena di dalam pantai
terdapat jembatan setengah lingkaran

yang mengelilingi pantai dan seolah-
olah membuat daerah pantai tersebut,
menyerupai sebuah kolam.

Biasanya malam 1 suro suasana
malamnya akan cerah, itu karena
masih masuk musim di  kemarau,
walaupun beberapa waktu lalu juga
sempat turun hujan di wilayah  Jakarta.

Sekitar pukul 9 malam niasanya
sudah terlihat tanda sejumlah orang

Ritual Malam 1 Suro
di Pantai Ancol

JAKARTA, BI - Ritual malam 1 Suro tak hanya ada di daerah
tertentu saja. Tapi di Jakarta juga ada ritual bersih-bersih
itu. Tempatnya di kawasan pantai di Ancol, Jakarta Utara.

yang melakukan ritual malam 1 Suro
di tempat. Beberapa orang sudah ada
yang menyalakan dupa. Banyak juga
yang mulai berdatangan.

Semakin larut ribuan orang
berdatangan dan memadati Beach Pool
Ancol. Pantai yang tadinya masih sepi
mulai padat oleh orang-orang dengan
aktivitasnya masing-masing.
Kebanyakan dari pengunjung sengaja

datang untuk mencari tempat
keramaian yang bertepatan dengan
malam 1 Suro tersebut.

Orang – orang yang berdatangan
banyak yang dari Bekasi, Kemayoran,
Tangerang, dan sekitaran Pantai Ancol.
Rupa-rupa tujuan mereka, ada yang
benar-benar bersih diri dan ada juga
yang ikut-ikutan temannya. Memang
tradisi bersih diri ini biasanya
dilakukan di pantai.

Ritual malam itu ada yang
membakar dupa, ada yang
menaburkan bunga tujuh rupa di pantai.
Proses ini dilakukan di sepanjang
Pantai Ancol dan yang paling ramai
adalah di Beach Pool Ancol.

Tak sedikit juga pengunjung yang
melakukan ritual ini adalah perempuan
cantik. Konon katanya mereka ini
perempuan penghibur di
Jakarta. yang dibuang celana
dalam dan bra.

Lokasi tempat perempuan
membuang celana dalam dan
bra ada di kawasan timur lokasi
yang disebut beach pool. Bisa
dilihat, perempuan-perempuan
itu turun dari mobil, lalu ke
pantai. Di pantai, beberapa lama
mereka berendam dan keluar
dari pantai dengan
menyilangkan tangan ke dada.

Perempuan-perempuan itu
kemudian naik ke mobil dan
meninggalkan lokasi pantai. Tak
diketahui kemana mereka pergi
selanjutnya.

Namun, informasi dari
sejumlah pengunjung,
biasanya aktivitas buang CD
dan bra i tu di lakukan
perempuan penghibur. Entah
mengapa mesti membuang CD

dan bra di malam satu suro tak ada
yang tahu walau konon ada kaitan
dengan urusan penglaris.

Seorang pengunjung yang tahu
soal aktivitas itu mengaku, sudah
beberapa tahun ini setiap malam 1 suro
perempuan itu datang ke Ancol. Ritual
buang bra dan CD juga sudah terkenal,
karenanya banyak pengunjung yang
menemukan bra dan CD saat bermain
di pantai.

“Itu perempuan penghibur. Mungkin
disuruh dukunnya, biar laris kali,”
salah seorang yang pernah melihat
ritual buang CD seraya menyayangkan
dirinya yang tak berhasil mendapatkan
informasi apapun terkait rituan buang
daleman tersebut karena  mereka
memilih pergi menyimpan cerita dan
kisahnya masing-masing.**
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terbagi dalam tiga tahap
(Arafah, Masy’ar dan Mina) yang
kesemuanya harus dilalui. Allah
telah memberikan nama mulia
kepada ketiganya: Arafah yang
berarti sains atau
pengetahuan,
M a s y ’ a r
b e r a r t i
kesadaran
d a n
pengertian,
dan Mina
b e r a r t i
cinta dan
keyakinan.

P a d a
tanggal 10
Dzul Hij jah,
engkau akan diuji
d e n g a n
mengorbankan apa
yang kamu cintai.
Dengan berkorban
ini engkau akan belajar dari
Ibrahim. Inilah ujian Ibrahim, ia
harus memilih untuk mengikuti
perasaannya atau mentaati

perintah Allah dengan
mengorbankan Ismail anak satu-
satunya. Cinta dan kebenaran
berperang di dalam batinnya.
Seandainya yang diperintahkan
Allah itu mengorbankan dirinya,

bagi Ibrahim hal itu akan lebih
mudah. Tetapi perasaan
yang seperti itulah yang

merupakan sikap
mementingkan diri

sendiri dan
kelemahan

d i r i n y a .
A k a n
t e t a p i
I b r a h i m
d a p a t

m e l a l u i
ujian yang

maha berat dan
drama yang amat

dasyat ini dengan menuruti
perintah Allah, seperti apa

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:”
Ketahuilah bahwasannya harta
kekayaan dan anak-anakmu itu
adalah ujian.” (Al-Anfal: 28)

LARUNG sesaji tiap 1 Muharram
(1 Suro) merupakan tradisi turun-
temurun warga pesisir pantai Selatan,
khususnya di Pantai Tambakrejo,
Kecamatan Wonotirto, Kabupaten
Blitar. Tradisi ini merupakan wujud
syukur atas nikmat tuhan berupa rejeki,
keselamatan serta hasil alam yang
melimpah.

Saat masa pandemi Tradisi Larung
Sesaji juga masih diadakan, namun
dengan cara sesederhana mungkin
dan tertutup untuk umum supaya tidak
menimbulkan kerumunan.

Prosesi Larung Sesaji diawali
dengan pembacaan doa (Ujub) oleh
ketua adat yang berisi ungkapan-
ungkapan syukur atas hasil laut yang
diperoleh selama setahun, serta
harapan memperoleh hasil yang baik
tanpa ada halangan dan terhindar dari
wabah dan musibah.

Bupati Blitar wajib hadir dalam
kegiatan tersebut, biasa pemim-
pinkabupaten Blitar akan didampingi

oleh Ketua Dekranasda dan beberapa
kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Blitar. Hadir pula dalam
agenda ini perangkat desa dan tokoh
masyarakat Desa Tambakrejo.

Larung Sesaji Tambakrejo biasa
juga disebut sebagai sedekah laut ini
harus diuri-uri dan dilestarikan
sebagai ungkapan rasa syukur

Larung Sesaji Blitar Masuk Warisan
Budaya Tak Benda

masyarakat dan para nelayan kepada
Tuhan atas limpahan hasil tangkapan
ikan selama satu tahun.

Selain itu Larung Sesaji Tambakrejo
merupakan tradisi budaya warisan leluhur
yang telah dinobatkan sebagai Warisan
Budaya Tak Benda (WBTB) oleh
Kementerian Pendidikan dan Budaya RI.
Oleh karena itu, keberlangsungannya
harus tetap dijaga dan dilestarikan.[*]
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Tips: Edit Video Untuk Pemula
tampilan yang unik.

Keduanya cukup penting ketika kamu ingin
cuplikan terlihat realistis dan emosi penonton ikut
bermain dalam video.

5. Ikuti aturan 321
Mengutip Creativebloq, pakar video editing

akan selalu mengikuti aturan 321. Yaitu memiliki
tiga salinan, di dua tempat berbeda, di mana salah

Berikut ini adalah lima tips video editing yang
perlu dipahami oleh pemula:

1. Pilih software yang sesuai
Tips pertama sebelum mengedit video adalah

untuk mempertimbangkan software yang terbaik.
Sebenarnya, semua perangkat lunak yang

kamu butuhkan untuk melakukan pengeditan
video telah tersedia secara online.

Kendati demikian, kamu tetap harus memilih
satu di antara yang lain. Kamu bisa
mempertimbangkannya dengan melihat
kegunaan, user interface, hingga fitur-fitur
pendukungnya.

Kuncinya adalah untuk memilih software
yang cocok untuk gaya pengeditan kamu dan
bukan hanya karena program pengeditan video
yang terpilih merupakan perangkat paling
canggih.

Menurut Adorama, software video editing
terbaik adalah After Effects, Premiere Pro, Avid
Media Composer, Final Cut Pro, dan DaVinci
Resolve, yang menawarkan versi Lite gratis
dengan tools untuk editing yang lengkap.

2. Perhatikan bahasa tubuh subjek
Selanjutnya adalah untuk selalu

memerhatikan gerak tubuh subjek di kamera.
Mengapa demikian? Karena, selama tersorot

kamera, subjek dapat mengungkapkan banyak
hal melalui bahasa tubuh mereka.

Selain itu, setiap orang akan memiliki intonasi
dan irama yang unik dalam bahasa tubuh mereka.

Maka dari itu, jika kamu telah menyorot gerak
tubuh subjek, dan menangkap detail kecil seperti
cara subjek berbicara, atau gestur mereka saat
bergerak, hindari editing berlebih pada segmen
tersebut.

Selain itu, bahasa tubuh memberikan durasi
pada hasil rekaman yang terkadang sulit untuk
dihapus selama pengeditan video.

Bila editor kurang tanggap, dan banyak
memotong segmen karena tidak memerhatikan
bahasa tubuh subjek, penonton akan merasa
janggal saat menyaksikan adegan.

3. Jangan ragu untuk mengedit kesalahan
Tips mengedit video berikutnya untuk pemula

adalah untuk menghapus kesalahan yang terjadi
selama proses rekaman.

Melansir Goliath, mengedit kesalahan teknis
yang minor atau memperbaiki adegan di mana
subjek tidak terlihat dengan baik merupakan hal
yang biasa.

Namun, jika kamu dapat melakukannya
dengan mulus, maka kamu akan memiliki nilai
plus dibandingkan videografer lainnya.

Salah satu metode yang sering digunakan
untuk mengedit kesalahan adalah untuk memotong
sebuah adegan.

Teknik ini melibatkan pemotongan dari satu
shot ke shot lainnya dan memasukan sebuah
gambar dari sudut dan adegan yang berbeda.

4. Percantik video dengan intonasi warna
Warna merupakan elemen utama yang dapat

dimanipulasi untuk menyoroti subjek tertentu,
membangkitkan emosi, dan mengatur suasana
dalam sebuah adegan.

Untungnya, dewasa ini, program pengeditan
video sudah memberikan banyak opsi terkait
pengeditan warna.

Biasanya, para editor akan melakukan
koreksi warna  untuk memastikan bahwa suasana
dalam rekaman tetap konsisten di setiap adegan,
serta penilaian warna, untuk memberikan video

satunya disimpan secara online.
Layanan online seperti Google Drive bisa

menjadi tempat yang baik untuk cadangan file.
Itulah lima tips mengedit video yang perlu
diketahui pemula videografi.

Proses editing mungkin merupakan sebuah
momok mengerikan bagi para perintis di dunia
videografi, tetapi, tahap tersebut krusial bagi nilai
video yang akan diterbitkan.

Yang terpenting adalah untuk tetap percaya
diri, dan pahami tips-tips video editing agar
proses penyuntingan berjalan dengan lancar.[bi]

3 Cara Penjahat Siber
Serang Target

JAKARTA, BI - Digitalisasi memaksa
berbagai aktivitas manusia bergeser ke
platform digital yang berpotensi
dimanfaatkan oleh penjahat siber lewat
berbagai modus. Dilansir dari Norton,
berikut ciri-ciri serangan malware yang
harus diwaspadai:

1. Media sosial spam
Jika Anda pengguna aktif Twitter, Anda

pasti pernah diikuti oleh pengguna dengan
nama yang tidak jelas dengan nol pengikut
yang kerap mengirim tweet yang disertai
tautan mencurigakan.

Lingkungan Facebook juga memiliki

banyak profil palsu, tetapi sebagian besar ada hanya
untuk memberikan Likes palsu. Namun ada juga yang
menggunakannya untuk mengirim spam kepada
pengguna asli dengan tautan phishing.

Maka dari itu, betapapun meyakinkannya sebuah
pesan, jangan pernah mengklik tautan yang dikirim
oleh orang asing, terlebih jika tautan tersebut berujung
meminta sejumlah uang.

Pasalnya, tautan semacam ini bisa saja mencuri
identitas Anda atau menanamkan aplikasi malware
ke perangkat.

2. SMS phishing
Hal serupa juga berlaku untuk modus lama yang

biasa dilakukan lewat SMS. Nomor asing biasanya
mengaku sebagai sebuah lembaga tertentu
memberikan penawaran atau hal lain yang
mengharuskan pengguna untuk melakukan klik pada
sebuah link. Maka dari itu, pengguna perlu berhati-
hati saat mengklik tautan yang dikirimkan melalui SMS
jika berasal dari pengirim yang tidak dikenal. Pengguna
selalu dapat melakukan Googling pada nomor telepon

pengirim dan jika itu adalah penipuan,
biasanya akan ada banyak laporan
penipuan online. Selain itu, pengguna

juga dapat menggunakan aplikasi untuk
melihat “nama pemilik nomor yang

diberikan pengguna lain” dengan menggu-
nakan aplikasi pihak ketiga.[cnn]
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Bea Cukai mengatakan mereka telah menyita
259 juta batang rokok ilegal sejak Januari tahun
ini, meningkat 21 persen
dibandingkan periode
yang sama tahun lalu. Lee
Hoi-man, wakil kepala
Biro Investigasi Kejahatan
Pendapatan mengatakan
bahwa situasi pandemi
dan aturan pembatasan
kemarin bisa jadi juga
telah menghambat rantai
pasokan rokok ilegal.

“Tahun lalu sulit men-
cari peti kemas bahkan

sulit untuk mengirimkan peti kemas dari satu
tempat ke tempat lain. Selama triwulan kedua
tahun ini, kondisinya tampak stabil. Mereka
memanfaatkan kesempatan untuk menye-
lundupkan rokok dalam jumlah besar ke Hong

Kong sekaligus untuk di
disimpan sebagai stok
barang di Hong Kong.”
katanya.

Lee juga mengatakan
dan yakin jika pelaku
perdagangan ilegal ini
juga telah merencanakan
untuk mengekspor sekitar
40 persen dari rokok yang
disita otoritas Hong Kong
tersebut  untuk dikirim
ulang tempat lain.[bi]

>>  HK SITA ROKOK...DARI HLM 04

HONG KONG, BI - Pada momen perayaan
Hari Raya Idul Adha kemarin Kepala Eksekutif
John Lee menyempatkan diri untuk memberikan
pesan terhadap komunitas Muslim Di Hong
Kong.

Menurut John Lee Umat Muslim di Hong
Kong berjumlah kurang lebih 300.000 orang dan
mereka semua memiliki peran penting dalam
membangun ekonomi Hong Kong pada pasca
pandemi covid-19.

John Lee Akui Peran Komunitas Muslim Di HK

HONG KONG, BI – Seiring dengan berja-
lannya waktu Hong Kong terus berbenah, Kepala
Eksekutif John Lee juga telah menyatakan jika
dirinya tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam
membangun pendidikan patriotik, dan
mengoreksi nilai-nilai yang salah dari kaum muda
yang telah disesatkan demi sikap nasionalis.

Berbicara pada upacara pembukaan pusat
pendidikan patriotik yang didirikan oleh Federasi
Pekerja Pendidikan, Lee mengatakan beberapa
orang di masa lalu telah berkolusi dengan
pasukan asing dan menstigmatisasi pendidikan
nasional dengan tidak benar.

Kepala Eksekutif yang baru ini juga

mengatakan jika  remaja adalah masa depan
Hong Kong, generasi penerus yang kelak akan
meneruskan “satu negara dengan dua sistim”
yang harus dipupuk jiwa nasionalisnya sejak dini.

Pemimpin juga mengatakan jika Biro
Pendidikan akan menawarkan dukungan penuh
kepada sekolah dalam merencanakan dan
melaksanakan pendidikan nasional, sehingga
siswa akan belajar sejarah dan nilai-nilai
Tiongkok, menghormati simbol negara, serta
memahami pentingnya Konstitusi, Hukum Dasar
dan keamanan nasional. Dia juga meminta dunia
pendidikan untuk memanfaatkan pusat
pendidikan patriotik dengan baik.[bi]

Bandara HK Jadi Airport
Terbaik Tahun 2022

HONG KONG, BI - Bandara Internasional
Hong Kong masih dianugerahi “Bandara
Terbaik Tahun 2022” dalam “Penghargaan
Kargo Udara Dunia” yang diselenggarakan
oleh “Pekan Kargo Udara”.

Penghargaan ini dianggap sebagai salah
satu pengakuan paling bergengsi di industri
kargo udara secara global.

Pemenang dipilih oleh kelompok industri
dari rantai pasokan kargo udara, perusahaan
jasa logistik dan pemasok.

Otoritas Bandara mengatakan jika volume
lalu lintas udara bandara pada bulan Juni adalah
295.000 penumpang, meningkat lebih dari 2,5
kali dari tahun ke tahun, berkat pelonggaran
langkah-langkah pencegahan epidemi.

Namun, rantai pasokan global dilanda
epidemi, dan situasi geopolitik di Eropa terus
tegang. Lalu lintas kargo turun 9% tahun-ke-

tahun menjadi 363.000 ton, sementara
pergerakan pesawat meningkat 1% dari tahun-
ke-tahun.

Otoritas Bandara (AA) mengatakan bahwa
dalam enam bulan pertama tahun ini, lalu lintas
penumpang bandara meningkat lebih dari 1,2
kali YoY menjadi 842.000 penumpang,
sementara lalu lintas kargo turun 8,2% menjadi
2,1 juta ton.

Pergerakan pesawat turun 1,1 persen
menjadi lebih dari 62.000 sorti. AA
menunjukkan bahwa dengan relaksasi
langkah-langkah pariwisata inbound, transit
atau transit, jumlah penumpang termasuk
penduduk Hong Kong, turis inbound dan
penumpang transit meningkat secara
signifikan pada bulan Juni, dengan peningkatan
terbesar dalam lalu lintas penumpang ke dan
dari Asia Tenggara.[bi]

“Saya dengan senang hati menawarkan harapan
terbaik untuk komunitas Muslim di Hong Kong, pada
kesempatan Idul Adha tahun ini, yang jatuh pada
tanggal 10 Juli hingga 14 Juli. Sebuah perayaan yang
memberi pengajaran penting untuk berkorban dan
berbagi yang mencakup segalanya.” katanya dalam
surat tersebut.

John Lee juga mengatakan jika umat muslim di
Hong Kong memiliki kontribusi pada kesuksesan Hong
Kong sebagai global ekonomi, kota yang beragam,

peduli dan kaya akan  budaya.
Kerjasama dalam melawan covid yang belum

usai  juga telah menjadi bukti bahwa Muslim di Hong
Kong memiliki tempat yang baik, dan kerjasama akan
terus berlangsung hingga Hong Kong kembali setelah
pandemi usai.

Dalam kalimat terakhirnya John Lee berharap
dikemudian hari dapat bekerja sama dengan komunitas
Muslim untuk menjadikan Hong Kong sebagai rumah
yang lebih baik bagi seluruh komunitasnya.[bi]John  Lee

Hong Kong Terus Bangun Sikap Nasionalis
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Bea Cukai mengatakan mereka telah menyita
259 juta batang rokok ilegal sejak Januari tahun
ini, meningkat 21 persen
dibandingkan periode
yang sama tahun lalu. Lee
Hoi-man, wakil kepala
Biro Investigasi Kejahatan
Pendapatan mengatakan
bahwa situasi pandemi
dan aturan pembatasan
kemarin bisa jadi juga
telah menghambat rantai
pasokan rokok ilegal.

“Tahun lalu sulit men-
cari peti kemas bahkan

sulit untuk mengirimkan peti kemas dari satu
tempat ke tempat lain. Selama triwulan kedua
tahun ini, kondisinya tampak stabil. Mereka
memanfaatkan kesempatan untuk menye-
lundupkan rokok dalam jumlah besar ke Hong

Kong sekaligus untuk di
disimpan sebagai stok
barang di Hong Kong.”
katanya.

Lee juga mengatakan
dan yakin jika pelaku
perdagangan ilegal ini
juga telah merencanakan
untuk mengekspor sekitar
40 persen dari rokok yang
disita otoritas Hong Kong
tersebut  untuk dikirim
ulang tempat lain.[bi]
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HONG KONG, BI - Pada momen perayaan
Hari Raya Idul Adha kemarin Kepala Eksekutif
Jhon Lee menyempatkan diri untuk memberikan
pesan terhadap komunitas Muslim Di Hong
Kong.

Menurut Jhon Lee Umat Muslim di Hong
Kong berjumlah kurang lebih 300.000 orang dan
mereka semua memiliki peran penting dalam
membangun ekonomi Hong Kong pada pasca
pandemi covid-19.

Jhone Lee Akui Peran Komunitas Muslim Di HK

HONG KONG, BI – Seiring dengan berja-
lannya waktu Hong Kong terus berbenah, Kepala
Eksekutif John Lee juga telah menyatakan jika
dirinya tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam
membangun pendidikan patriotik, dan
mengoreksi nilai-nilai yang salah dari kaum muda
yang telah disesatkan demi sikap nasionalis.

Berbicara pada upacara pembukaan pusat
pendidikan patriotik yang didirikan oleh Federasi
Pekerja Pendidikan, Lee mengatakan beberapa
orang di masa lalu telah berkolusi dengan
pasukan asing dan menstigmatisasi pendidikan
nasional dengan tidak benar.

Kepala Eksekutif yang baru ini juga

mengatakan jika  remaja adalah masa depan
Hong Kong, generasi penerus yang kelak akan
meneruskan “satu negara dengan dua sistim”
yang harus dipupuk jiwa nasionalisnya sejak dini.

Pemimpin juga mengatakan jika Biro
Pendidikan akan menawarkan dukungan penuh
kepada sekolah dalam merencanakan dan
melaksanakan pendidikan nasional, sehingga
siswa akan belajar sejarah dan nilai-nilai
Tiongkok, menghormati simbol negara, serta
memahami pentingnya Konstitusi, Hukum Dasar
dan keamanan nasional. Dia juga meminta dunia
pendidikan untuk memanfaatkan pusat
pendidikan patriotik dengan baik.[bi]

Hong Kong Terus Bangun Sikap Nasionalis

Bandara HK Jadi Airport
Terbaik Tahun 2022

HONG KONG, BI - Bandara Internasional
Hong Kong masih dianugerahi “Bandara
Terbaik Tahun 2022” dalam “Penghargaan
Kargo Udara Dunia” yang diselenggarakan
oleh “Pekan Kargo Udara”.

Penghargaan ini dianggap sebagai salah
satu pengakuan paling bergengsi di industri
kargo udara secara global.

Pemenang dipilih oleh kelompok industri
dari rantai pasokan kargo udara, perusahaan
jasa logistik dan pemasok.

Otoritas Bandara mengatakan jika volume
lalu lintas udara bandara pada bulan Juni adalah
295.000 penumpang, meningkat lebih dari 2,5
kali dari tahun ke tahun, berkat pelonggaran
langkah-langkah pencegahan epidemi.

Namun, rantai pasokan global dilanda
epidemi, dan situasi geopolitik di Eropa terus
tegang. Lalu lintas kargo turun 9% tahun-ke-

tahun menjadi 363.000 ton, sementara
pergerakan pesawat meningkat 1% dari tahun-
ke-tahun.

Otoritas Bandara (AA) mengatakan bahwa
dalam enam bulan pertama tahun ini, lalu lintas
penumpang bandara meningkat lebih dari 1,2
kali YoY menjadi 842.000 penumpang,
sementara lalu lintas kargo turun 8,2% menjadi
2,1 juta ton.

Pergerakan pesawat turun 1,1 persen
menjadi lebih dari 62.000 sorti. AA
menunjukkan bahwa dengan relaksasi
langkah-langkah pariwisata inbound, transit
atau transit, jumlah penumpang termasuk
penduduk Hong Kong, turis inbound dan
penumpang transit meningkat secara
signifikan pada bulan Juni, dengan peningkatan
terbesar dalam lalu lintas penumpang ke dan
dari Asia Tenggara.[bi]

“Saya dengan senang hati menawarkan harapan
terbaik untuk komunitas Muslim di Hong Kong, pada
kesempatan Idul Adha tahun ini, yang jatuh pada
tanggal 10 Juli hingga 14 Juli. Sebuah perayaan yang
memberi pengajaran penting untuk berkorban dan
berbagi yang mencakup segalanya.” katanya dalam
surat tersebut.

Jhon Lee juga mengatakan jika umat muslim di
Hong Kong memiliki kontribusi pada kesuksesan Hong
Kong sebagai global ekonomi, kota yang beragam,

peduli dan kaya akan  budaya.
Kerjasama dalam melawan covid yang belum

usai  juga telah menjadi bukti bahwa Muslim di Hong
Kong memiliki tempat yang baik, dan kerjasama akan
terus berlangsung hingga Hong Kong kembali setelah
pandemi usai.

Dalam kalimat terakhirnya Jhon Lee berharap
dikemudian hari dapat bekerja sama dengan komunitas
Muslim untuk menjadikan Hong Kong sebagai rumah
yang lebih baik bagi seluruh komunitasnya.[bi]Jhon Lee

Hong Kong Terus Bangun Sikap Nasionalis
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Setidaknya itulah yang dirasakan
Suci Suryati, mantan Pekerja Migran
[PMI] Taiwan yang kini jadi sudah jadi
PMI Hong Kong selama 3 tahun.

Suci rupanya sudah jatuh hati
dengan Hong Kong, dia mengatakan:

“saya di hongkong sudah 3 tahun
,sebelumnya saya bekerja di Taiwan
selama 5 tahun, dan menurut saya
Hong Kong ternyata jauh berbeda
dengan perkiraan saya. dari pekerjaan
dan tradisi nya.”

“ dan hongkong benar - benar
indah, yang sebelumnya tak terbesit
sedikit pun untuk bekerja di Hong Kong
malah sekarang jadi sangat menyukai
hongkong.”

Suci PMI Hong Kong yang berasal

Suci Bernyanyi dengan Harapan Ayah
Setiap tempat memang memiliki keistimewaan masing –
masing, seperti Hong Kong yang memiliki aneka kebudyaan
dan ras orang yang tinggal dan bekerja di tanah airnya. Meski
satu negara dengan China namun Hong Kong ada kawasan
istemewa yang telah dijadikan sebangai Internasionalnya
China jadi Hong Kong tetaplah berbeda.

dari banyumas, Jawa Tengah, usia 29
tahun dan telah menikah selama 4
tahun dengan sesama PMI yang saat
ini bekerja di Taiwan.

Suci Keluhkan Jam Kerja di Hong
Kong

Dari semua yang menyenangkan
dari Suci ada satu hal yang tidak ia
sukai meski pun dia harus
menerimanya, yaitu jam kerja yang
molor molor.

Suci Suka Ikut Lomba Nyanyi
Kecintaan Suci terhdap dunia

nayanyi berawal dari kecintaan
ayahnya terhadap dunia tarik suara
juga yang mana beliau sangat

menyukai suara merdu sinden, sehingga ayah Suci juga sering menyaksikan pagelaran
wayang kulit.

Menurut suci nama  “Suryati” mengansung doa dan harapan ayahnya yang sangat
meninginkan anak punya suara merdu semerdu sinden.

Dalam perjalanannya Suci memang sering ikut lomba
menyanyi, dari kecil hingga dia sudah menjadi Pekerja Migran
di Taiwan dan Hong Kong.

Suci juga pernah menjajal keberuntungannya ikut audisi
ajang pencarian bakat    pada televisi nasional di tahun 2015
yang bernama D’academy Indosiar.

Meski hasilnya Suci tidak lolos namun peristiwa itu tak
membuatnya patah semangat dalam berkarya seni suara,
buktinya dia masih tetap mengikuti berbagai lomba dan tetap
bahagia dengan hobi bernyanyinya.

Karena menurut Suci dengan menekuni nyanyi dia
bisa terus menambah teman dan dapat pengalaman

lebih banyak juga, soal jadi terkenal itu hanya bo-
nus. Suci juga suka membagikan aksinya di chanel

youtube suci suryati.[*id]
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nyeri payudara, sakit kepala, kram perut, hingga
muncul jerawat.

2. Endometriosis
Endometriosis juga bisa menjadi penyebab

sakit pinggang pada wanita. Kondisi ini terjadi ketika
jaringan yang melapisi rahim atau endometrium
tumbuh di luar rahim, misalnya di sel telur atau
ovum, otot panggul, bahkan usus.

Endometriosis dapat menimbulkan rasa nyeri
atau kram hebat di bagian pinggul dan bawah perut,
terutama selama periode menstruasi. Selain itu,
endometriosis juga dapat menimbulkan keluhan lain,
seperti rasa sakit saat berhubungan seksual, diare,
atau perut kembung.

3. Dismenore
Penyebab sakit pinggang pada wanita selanjutnya

adalah dismenore, yaitu nyeri atau kram di perut bagian
bawah yang umumnya muncul beberapa hari sebelum
atau saat menstruasi. Hal ini dipicu oleh kadar hormon
prostaglandin yang meningkat di hari awal menstruasi.

Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko
wanita mengalami dismenore, seperti memiliki penyakit
radang panggul, perokok aktif, berusia di bawah 20 tahun,
dan adanya anggota keluarga dengan riwayat
dismenore.

4. Kehamilan
Saat hamil, wanita akan berisiko lebih tinggi

mengalami sakit pinggang. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor, mulai dari kenaikan berat badan hingga
perubahan hormon selama kehamilan. Pada umumnya,

sakit pinggang akan dirasakan pada usia
kehamilan 5–7 bulan.

Namun, tidak menutup kemungkinan sakit
pinggang terjadi lebih awal pada masa
kehamilan. Terlebih lagi bila ibu hamil
memiliki riwayat penyakit atau kondisi
medis tertentu di area pinggang, misalnya
skoliosis.

Untuk mengatasinya, perlu disesuaikan
dengan penyebab yang mendasarinya. Namun,
untuk meredakan rasa nyeri yang ditimbulkan, Anda
bisa dengan mengompresnya dengan air  hangat,
mandi air hangat atau dengan olahraga ringan
misalnya yoga, guna menguatkan otot di area
pinggang. Anda juga bisa mengonsumsi obat
pereda nyeri yang dijual bebas, seperti
paracetamol.[bi]
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Hati - Hati Memilih Minyak Goreng di HK
HONG KONG, BI - Dewan Konsu-

men pada hari Senin memper-
ingatkan pembeli untuk memilih
minyak goreng dengan hati-hati,
setelah menemukan kontaminan atau
karsinogen di beberapa produk
populer dari supermarket dan depart-
ment store.

Kontaminan pengolahan maka-
nan karsinogenik (FPCs) adalah zat
yang ada dalam makanan sebagai
hasil dari pengolahan/persiapan
makanan yang dianggap
memberikan efek fisiologis
(toksikologis) yang merugikan pada
manusia, yaitu zat yang

menimbulkan potensi atau risiko
nyata untuk kesehatan.

Pengawas menguji 50 sampel
minyak goreng dan menemukan
bahwa semua kecuali tiga meng-
andung satu atau lebih kontaminan
berbahaya, sementara sekitar 60
persen mengandung zat karsi-
nogenik.

Dalam dua sampel, katanya,
tingkat karsinogen genotoksik mele-
bihi standar keamanan Uni Eropa.

Wakil ketua komite penelitian dan
pengujian dewan, Lui Wing-cheong,
mengatakan konsumen harus
memperhatikan label nutrisi dan

mengganti produk dari waktu ke
waktu.

“Dalam memilih minyak goreng,
selain memperhatikan informasi pada
kemasan dan memilih produk yang
memiliki nilai gizi tinggi, konsumen
juga dihimbau untuk mengganti
produk minyak gorengnya secara
berkala untuk memastikan asupan
gizi yang seimbang,” kata Lui.

Dia menyarankan orang untuk
mengurangi penggunaan metode
memasak suhu tinggi yang
membutuhkan minyak dalam jumlah
besar, untuk mencegah risiko
kesehatan.[bi]

HONG KONG, BI - Center for Food Safety (CFS)
Food and Environmental Hygiene Department hari
ini mengimbau masyarakat untuk tidak

Larangan Makan Mie Cup Asal Jepang di HK
mengkonsumsi sejenis mi
cup yang didatangkan dari
Jepang.

Kenapa?
Karena dalam menu

diduga telah mengandung
pestisida, ethylene oxide
yang membahayakan
kesehatan.

Siklus perdagangan
terkait harus segera berhenti
untuk menggunakan dan
menjual produk yang
bersangkutan jika masih
memilikinya.

Detail produk adalah sebagai berikut:

Nama Produk: Acecook premium golden salt ramen

Merk : Acecook
Tempat asal: Jepang
Berat bersih: 101 gram
Tanggal terbaik sebelum: 9 September 2022
Importir: Man Tung Trading Company Limited

Seorang juru bicara CFS mengatakan, “CFS
sebelumnya melalui Sistem Pengawasan Insiden
Makanan mencatat pemberitahuan dari Food and
Drug Administration Taiwan bahwa produk yang
disebutkan di atas ditemukan dengan etilen oksida
pada tingkat yang melebihi standar.

Setelah mendapatkan informasi dari fihak
berwenang Taiwan, CFS Hong Kong  segera
menghubungi importir lokal untuk menindak lanjuti.
Investigasi awal menemukan bahwa importir yang
disebutkan di atas telah mengimpor batch produk
ke Hong Kong. Karena etilen oksida tidak diizinkan
oleh Uni Eropa, maka demi kehati-hatian importir
yang disebutkan di atas telah berhenti menjual
dan mengeluarkan semua produk dari dari rak -
rak toko yang menjualnya.

Anggota masyarakat dapat menghubungi
hotline importir di 2947 7038 selama jam kerja
untuk menanyakan tentang penarikan tersebut.

Bagi masyarakat yang terlanjur membeli dan
belum dikonsumsi sebaiknya jangan dikonsumsi
demi kesehatan.[bi]

Perusahaan Taxi Merasa
Rugi Karena Uber

HONG KONG, BI - Perwakilan industri
taksi mengadakan konferensi pers [18/7] dan
menyatakan    bahwa pemerintah telah menye-
tujui platform layanan pemesanan mobil online
‘Uber’,  dan itu menyebabkan industri kehi-
langan HK$21 juta per hari, mengkritik plat-
form tersebut karena beroperasi di “wilayah
abu-abu ”, sehingga menyulitkan industri taksi
untuk beroperasi.

Juru bicara itu meminta pemerintah untuk
menghapus aplikasi car-hailing dan mengikuti
langkah pemerintah Macao untuk mengatur
layanan transportasi tanpa izin.

Kelompok tersebut menyatakan bahwa
mereka telah berulang kali meminta bantuan
polisi tentang masalah panggilan mobil online,
tetapi polisi mengatakan bahwa di bawah
batasan peraturan, mereka tidak dapat
menuntut perusahaan terkait, dan mereka
berharap pemerintah akan merevisi undang-
undang tersebut. di masa depan.

Salah satu operator taksi menunjukkan
bahwa lebih dari setengah taksi telah gulung
tikar karena munculnya Uber. Uber fleksibel
dalam pengoperasiannya dan dapat menye-
suaikan biayanya selama jam sibuk atau jam

tidak sibuk.
Kurangnya fleksibilitas

dalam biaya menyulitkan indus-
tri untuk bersaing dengan plat-
form berbagi perjalanan.

Wong Wing-chung, ketua
N.W. Asosiasi Pengemudi &
Operator Taksi Area mene-
kankan bahwa industri tidak
mengambil tindakan yang
relevan sekarang karena
khawatir daya saing taksi akan
menurun setelah kenaikan tarif
taksi baru-baru ini seraya
berjanji akan berusaha untuk
memberikan layanan yang lebih
baik di masa depan.[bi]
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Redakan Stres Dengan Hewan Peliharaan
JAKARTA, BI - Mempunyai hewan

peliharaan ternyata juga dapat membawa
sejumlah manfaat kesehatan, seperti
meredakan stres dan meningkatkan
aktivitas fisik.

Setiap orang mungkin memiliki
alasannya masing-masing saat
memutuskan untuk memelihara
hewan di rumah, misalnya untuk
menemani kegiatan sehari-hari atau
menjaga rumah. Namun, terlepas dari
tujuan memelihara- n y a ,
kehadiran hewan
peliharaan di rumah
nyatanya juga memi-
liki manfaat positif bagi
pemiliknya.

Di bawah ini
adalah sejumlah
manfaat meme-
lihara hewan bagi
kesehatan yang
bisa kamu per-
oleh:

1 .
Meningkatkan
akt iv i tas
fisik

J a l a n -
jalan sore
bersama anjing,
bermain tali dengan
kucing, atau bermain kejar-
kejaran dengan kelinci, mungkin
hanya terdengar seperti kegiatan yang
biasa dilakukan bersama hewan peliharaan.

Padahal, tanpa disadari, melakukan
berbagai kegiatan tersebut ternyata juga dapat
meningkatkan aktivitas fisikmu, sehingga tubuh

bisa terasa lebih fit dan bugar.

2. Meredakan stres
Penelitian menyebutkan, dengan

bermain bersama hewan peliharaan
dan melihat tingkah lakunya
yang menggemaskan dapat
membuat pikiran lebih relaks
dan membantu meredakan

stres.
Alasannya ada-

lah karena mela-
kukan berbagai
kegiatan menye-
nangkan seperti
ini bisa mem-
bantu mening-
katkan produksi
hormon keba-
h a g i a a n ,
s e p e r t i
endorfin dan
o x i t o s i n ,
serta menu-

runkan kadar
hormon stres,

s e p e r t i
kortisol.

3. Menjaga
kesehatan jantung

Memelihara anjing,
kucing, dan hewan lain juga

dikaitkan tekanan darah dan

denyut jantung yang
lebih stabil. Hal ini
tentunya bisa membuat
jantung lebih sehat.

Perlu diketahui,
biasanya saat sese-
orang mengalami
stres, denyut jantung
dan tekanan darah
akan lebih tinggi. Nah,
sebuah penelitian yang
melibatkan pemelihara
hewan menyebutkan, dengan memelihara
hewan, denyut jantung dan tekanan darah yang
sempat tinggi ini dapat lebih cepat kembali ke
tingkat yang normal.

4. Menurunkan risiko alergi
Meski belum diketahui pasti efektivitasnya,

salah satu penelitian mengungkapkan adanya
penurunan risiko terjadinya reaksi alergi
tertentu, seperti asma dan eksim, pada anak-
anak yang memiliki hewan peliharaan.

Hal tersebut dikaitkan dengan mening-
katnya kerja dan fungsi sistem kekebalan tubuh
anak saat terpapar dengan hewan
peliharaannya. Kendati demikian, perlu diingat
bahwa alergi bisa dipicu oleh beragam faktor
dan kondisi, termasuk riwayat keluarga yang
memang alergi terhadap bahan atau zat tertentu
dan juga lingkungan.

Jadi, jika anak memang alergi terhadap bulu
hewan peliharaan, maka menjauhkannya dari
hewan peliharaan adalah cara yang paling baik
untuk mencegah kemunculan alergi.

5. Meningkatkan kesehatan mental

Adanya hewan
peliharaan di rumah juga
bisa menumbuhkan rasa
kasih sayang, meng-
urangi rasa kesepian,
memunculkan kembali
motivasi, bahkan
meningkatkan harga diri
pemiliknya. Inilah alasan
mengapa mempunyai
hewan peliharaan
disebut mampu menjaga

kesehatan mental seseorang.
Penelitian bahkan menyebutkan,

memelihara hewan dapat membantu
mengurangi gejala dari gangguan kecemasan,
depresi, dan gangguan stres pascatrauma.

Nah, itulah beragam manfaat memelihara
hewan bagi kesehatan yang bisa kamu peroleh.
Akan tetapi, penting untuk diingat, meski
memelihara hewan memang bermanfaat, tapi
terkadang hewan peliharaan juga dapat
membawa kuman penyebab penyakit.

Oleh sebab itu, bila kamu memiliki hewan
peliharaan di rumah, peliharalah kebersihannya
dan jaga kesehatan hewan peliharaanmu
dengan cara memberi makanan khusus hewan,
memvaksin hewan peliharaan, serta memberi
vitamin, obat cacing, dan obat kutunya secara
berkala. Selain itu, jangan lupa juga untuk selalu
mencuci tangan sebelum dan sesudah
berinteraksi dengan hewan peliharaanmu.
Namun, jika setelah berinteraksi dengan hewan
peliharaan kamu mengalami reaksi alergi atau
gejala lain, seperti demam atau ruam kulit,
segera ke dokter untuk diperiksa dan diberikan
penanganan yang tepat.[alldok]
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JAKARTA, BI – Sebagai upaya untuk
mendukung kebaya agar
diakui sebagai warisan

budaya oleh UNESCO, artis
cantik Dian Sastro pun

mengunggah fotonya
berkebaya baru-baru ini.
Dalam postingannya itu

Dian terlihat anggun kenakan
kebaya kutu baru
berwarna hitam

yang dipadu
padankan

dengan
rok batik.

Dian Sastro Ingin Kebaya
Jadi Warisan Budaya

IBU dua anak itu tampil
dengan rambut disanggul dan
menambahkan aksesori kacamata,
selendang, dan perhiasan. Tak lupa dia
membawa tas kecil untuk menunjang
penampilannya.

Wanita 40 tahun itu berharap ajakannya
untuk melestarikan kebaya ini dapat diikuti oleh
banyak perempuan di Indonesia. “Mari
lestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa
dan turut bangga menjadikannya bagian dari
warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk
dunia,” tambahnya.

Sementara itu, desainer Oscar Lawalata
menyambut baik apa yang digaungkan oleh
Dian Sastro untuk mengajak masyarakat Indo-
nesia melestarikan warisan budaya.

“Setuju sekali. Karena hal-hal kaya gini kita
harus sama-sama seluruh masyarakat Indo-
nesia. Mulai dari segala lapisan dan juga umur
untuk menggaungkan dengan caranya masing-
masing. Saya rasa kita harus sama-sama,” tutur
Oscar saat ditemui MNC Portal usai acara
pagelaran busana Oscar Lawalata bersama
srikandi BUMN bertajuk Ikat Suara Dari Timur,
baru-baru ini.

Oscar menambahkan, setiap negara
memiliki batik maupun tenun, tapi di Indonesia
ragamnya yang paling banyak. “Itu kemenangan
kita. Nah itu yang harus kita gaungkan dan
angkat. Jangan sampai punah dan harus kita
perjuangkan agar manjadi salah satu warisan
budaya tak benda UNESCO,” tutup Oscar. (mrt)

JAKARTA, BI  - Paranormal Mbah Gareng
menerawang ada tujuh sosok makhluk tak
kasatmata yang mengelilingi presenter Ruben
Onsu. Menurut dia, dirinya sudah berhasil
mengusir satu sosok makhluk tak kasatmata
ketika menjalankan ritual ruwat untuk Ruben,
beberapa waktu lalu.

“Eksistensi dari tujuh makhluk tersebut salah
satunya telah dilebur,” kata Mbah Gareng

Mbah Gareng mengatakan masih tersisa
enam makhluk yang mengelilingi Ruben dan
keluarga. Adapun dua di antaranya diduga
menempel pada tubuh sahabat Ivan Gunawan.

Sementara itu, empat makhluk lainnya berada
di penjuru kediaman Ruben Onsu.  “Salah satunya
adalah siluman kera,” imbuh Mbah Gareng. Dia
mengungkapkan makhluk tak kasatmat itu berasal
dari  kiriman mistis orang jahil.

Dia pun mengungkapkan alasan ingin
membantu Ruben karena mengetahui pihak yang
mengirim hal mistis tersebut.

Mbah Gareng khawatir apabila tak kunjung
ditangani Ruben Onsu mendapatkan malapetaka.

“Seperti yang teman-teman lihat, saat ritual,
banyak hal yang tidak terduga,” ungkap dia. Baru-
baru ini, Ruben Onsu dikabarkan sakit. Rumornya,
Ruben Onsu tidak hanya menderita penyakit yang
dapat dideteksi oleh medis. (mcr31/jpnn)

Ruben Dikirimi
Siluman KeraDian Sastro Ingin Kebaya

Jadi Warisan Budaya
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Viral Citayam Fashion Week
JAKARTA, BI - Baru-baru ini netizen di

Indonesia tengah dihebohkan dengan video
‘Citayam Fashion Week’ di kawasan SCBD,

Jakarta Selatan yang viral di TikTok.
Video ‘Citayam Fashion Week’ yang

diunggah oleh akun TikTok @abdulsofiallail
pada Minggu, 17 Juli 2022 saat ini sudah

disaksikan lebih dari 5,9 juta pasang mata.
Dalam video tersebut terlihat tiga anak

muda melakukan catwalk layaknya model
papan atas di zebra cross atau marka

penyeberangan pejalan kaki di kawasan
Sudirman.

Mereka pun berlenggak lenggok dengan
mengenakan beragam outfit dan ditonton oleh

banyak orang.
Hingga berita ini terbit, video viral tersebut

telah mendapatkan 490,8 likes, 10.000
komentar, dan dibagikan sebanyak 6015 kali.

Menanggapi video itu, sebagian besar
netizen memberi respons positif. Tak sedikit

pula yang mendukung acara tersebut.
“Keren dan kreatif sih, semoga acara-acara

kek gini bisa ngembangin brand lokal

GARUT, BI - Viral di media sosial
penemuan ikan arapaima di tengah
banjir bandang yang menerjang
Kabupaten Garut. Setelah ditelusuri,
ternyata tiga ikan arapaima itu
kepunyaan warga yang kabur saat
banjir terjadi.

Video penemuan ikan raksasa
saat proses penanggulangan banjir >> BERSAMBUNG KE HLM  19

Ikan Raksasa Terseret  Banjir Garut
bandang di Garut belakangan ini
beredar di media sosial dan menjadi
perbincangan. Tampak dalam video
tersebut bagaimana warga saat
mengevakuasi ikan raksasa tersebut.

Belakangan diketahui, penemuan
ikan raksasa tersebut terjadi di aliran
Sungai Cipeujeuh sesaat setelah
banjir bandang melanda Garut pada

Sabtu (16/7) lalu. Ikan tersebut
diketahui ditemukan oleh warga
setempat yang sedang melakukan
penyisiran sungai.

Menurut informasi yang dihimpun,
ada sekitar 3 ekor ikan berukuran
raksasa yang ditemukan oleh warga.
Bentuk tubuhnya, sama semua. Jika
dilihat sekilas, ikan tersebut mirip ikan

arwana dengan bagian kepala
yang terlihat runcing.

Namun, di media sosial,
banyak warganet yang
meyakini ikan tersebut
merupakan ikan arapaima gi-
gas. Salah satu jenis ikan air
tawar terbesar di dunia, yang
habitatnya berada di Amerika

“Sebenarnya ini potensi ga si, kalau
difasilitasi mungkin mereka punya bakat di
bidang fashion,” tulis akun @yoursupp01.

“Keren loh… kita harus dukung deh… ini
adalah sebuah proses, bukti kalau negeri ini
sedang berkembang ke tahap lebih baik,” tulis
akun @gagaalejandro

Selain mendukung acara tersebut, banyak
juga netizen yang memuji cara berjalan dari
ketiga anak muda seperti model sungguhan.

“Keren kok, gayanya seperti udah profesional
banget,” tulis akun @lowwm0.

“Tapi jalannya keren kayak model
Balenciaga,” tulis akun @trsh0512.

Beberapa netizen juga memberikan wejangan
kepada anak-anak muda tersebut agar tetap tertib
dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Sebenarnya gapapa si asal jangan buang
sampah sembarangan soalnya bikin kumuh,”
tulis akun @rebahanteroooos. “Jujur saya
apresiasi banget kreatifitas mereka, ini bener-
bener keren. Pesannya satu yang penting jangan
sampai mengganggu ketertiban umum ya adek-
adek,” tulis akun @kunang2niswara.***
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Cara Bersihkan Kotoran
Telinga Yang Benar

“Bersihkan bagian luar (telinga) dengan jari sabun atau
waslap,” imbuh Dr. Bradley, mengutip Huffingtonpost,

Minggu (17/7). Namun, seperti yang disebutkan
sebelumnya, kita benar-benar tidak perlu

membersihkan kotoran telinga dengan korek
kuping. Kecuali memang telinga mengalami
masalah, dan jika ada masalah sebaiknya
segera ke dokter agar bisa ditangani

langsung oleh profesional medis.
Mengingat, sebagaimana

disebut Dr. Lawrence, telinga
adalah area sensitif yang
menyimpan banyak saraf.

“Saluran telinga itu
sensitif dan memiliki banyak
ujung saraf. Sentuhan ringan

yang mungkin terasa seperti
hanya gelitik di area tubuh

lain, bisa sangat menya-
kitkan di telinga. Jadi

saya tidak akan
mencoba mema-

sukkan benda-
benda ke area
t e l i n g a , ”
p u n g k a s -
nya.[bi]

JAKARTA, BI - Membersihkan atau mengorek-
ngorek telinga menggunakan korek kuping sebenarnya
tidak boleh dilakukan?

Sebab ternyata telinga merupakan area tubuh yang
sifatnya self-cleaning, alias bisa membersihkan dirinya
sendiri. Jadi, sebetulnya kita tidak begitu perlu
membersihkan mengorek-mengorek kotoran yang ada
di bagian dalam telinga.

Namun jika membersihkan telinga sendiri di rumah
sudah jadi kebiasaan, pastikan Anda membersihkannya
dengan cara yang benar dan tidak menggunakan cotton
bud alias korek kuping. Cotton buds diketahui bisa
menggores saluran telinga dan menyebabkan
pendarahan atau bahkan yang lebih parah bisa
menyebabkan kerusakan gendang telinga.

Jika Anda masih ingin membersihkan telinga, fokus

saja pada area luar dan kotoran yang sudah keluar.
“Rekomendasi saya, biarkan tubuh melakukan

tugasnya. Biarkan kulit migrasi dengan lilin (dari
telinga) keluar dengan sendirinya. Cukup ambil kain
bersih yang sudah dibasahkan, tempelkan pada jari
lalu bersihkan telingan di area titik masuknya,” saran
Dr. Lawrence R. Lustig, kepala Department of
Otolaryngology-Head & Neck Surgery
dari Columbia University Vagelos Col-
lege of Physicians and Surgeons.

Senada dengan Dr. Lawrence, ahli
THT dan bedah leher, Dr. Bradley B.
Block juga menyarankan cara yang
sama, yakni memang hanya cukup
menggunakan kain bersih atau jari
yang bersabun saat mandi.

JAKARTA, BI - Umbi porang
(Amorphophallus oncophyllus)
merupakan umbi asli Indonesia.
Umbi porang masih satu kerabat
dengan konjac (konnyaku), yaitu
umbi yang kerap diolah menjadi
shirataki. Di Indonesia, budidaya
porang sedang digalakkan untuk
mencukupi kebutuhan ekspor dan
menunjang ketahanan pangan
masyarakat.

Selain mengandung
glukomanan, beras porang juga
merupakan salah satu sumber
oligosakarida yang mampu bertindak
sebagai prebiotik. Hal ini menjadikan
beras porang memiliki berbagai manfaat
bagi kesehatan, di antaranya:

1. Menjaga kesehatan saluran
pencernaan

Oligosakarida dalam beras porang
berperan sebagai prebiotik yang
menyediakan makanan untuk bakteri
baik, sekaligus menghambat pertum-
buhan bakteri jahat dalam usus. Hal

ini dapat mengurangi gejala irritable
bowel syndrome (IBS) dan penyakit
Crohn.

Selain itu, kandungan glukomanan
dalam beras porang juga dipercaya
mampu mengatasi sembelit pada orang
dewasa.

2. Menurunkan berat badan
Tak hanya rendah akan kalori,

beras porang juga dapat membuat Anda
merasa kenyang lebih lama karena
kandungan glukomanan di dalamnya.
Saat merasa kenyang, Anda tidak akan
makan berlebihan dan asupan kalori pun
bisa berkurang.

Penelitian bahkan mengung-
kapkan manfaat glukomanan dalam
mengurangi asupan kalori dan
karbohidrat secara signifi-
kan. Dengan demikian, Anda

Mengenal Manfaat Beras Porang,
Shirataki Asli Indonesia

dapat mencapai defisit kalori yang
diharapkan untuk menurunkan berat
badan.

3. Menurunkan kadar kolesterol dan
gula darah

Glukomanan dalam beras porang
merupakan sumber serat larut yang
dapat memperlambat penyerapan
kolesterol dan gula dalam darah. Oleh
karena itu, beras ini baik untuk
dikonsumsi oleh penderita kolesterol
tinggi dan diabetes.

Saat gula diserap lebih lambat oleh
tubuh, peningkatan gula dalam darah
bisa dicegah dan resistensi insulin bisa
ditekan. Faktor-faktor inilah yang
membantu mengendalikan diabetes.

4. Memperkuat
sistem kekebalan
tubuh

S e l a i n
berperan
sebagai

prebiotik, oligosakarida dalam
beras porang juga mampu
memperkuat sistem kekebalan
tubuh, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Secara langsung, oligosa-
karida dapat melindungi tubuh
dari alergi dan infeksi. Semen-
tara secara tidak langsung,
oligosakarida yang berperan
sebagai prebiotik akan men-
dorong pertumbuhan bakteri
baik, seperti Bifidobacteria dan

Lactobacili, untuk melawan bakteri
berbahaya di dalam usus.

Selain beberapa manfaat di atas,
beras porang juga diduga dapat menjaga
kesehatan kulit, mengurangi faktor risiko
terkena penyakit jantung, hingga
menurunkan tekanan darah tinggi.
Namun, manfaat beras porang bagi
kesehatan ini masih memerlukan
penelitian lebih lanjut guna memastikan
efektivitasnya.

Meski tinggi akan serat, konsumsi
beras porang yang berlebihan justru
dapat menyebabkan berbagai gangguan
kesehatan, seperti kembung, mual, sakit
perut, dan diare. Oleh karena itu, pastikan
untuk mengonsumsi beras porang dalam
porsi wajar dan sesuai dengan

kebutuhan kalori harian
Anda.[alldok/bi]

JAKARTA, BI - Buah cranberry segar mengandung air dengan kadar
yang tinggi, karbohidrat, dan serat. Selain itu, di dalam buah cranberry juga
terdapat vitamin C, vitamin E, mangan, potasium, dan senyawa fitokimia,
seperti proanthocyanidins tipe A, polifenol, quercetin, dan myricetin.

Berkat kandungannya tersebut, cranberry dapat memberikan beragam
manfaat bagi kesehatan, seperti:

1. Menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih
Menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih (ISK) adalah salah

satu manfaat cranberry yang cukup terkenal. Salah satu bakteri yang paling
sering menyebabkan ISK adalah E. coli. Bakteri ini umumnya akan
menempel pada lapisan saluran kemih dan kandung kemih dan kemudian
dapat menyebabkan infeksi.

Cranberry mengandung senyawa proanthocyanidins tipe A dan polifenol.
Senyawa ini diketahui bisa mencegah
menempelnya bakteri E. coli pada
lapisan kandung kemih. Hal
inilah yang kemudian bisa
menurunkan risiko terjadinya
ISK.

Namun, perlu diingat, cran-
berry tidak bisa mem-
bunuh bakteri. Oleh
karena itu, jika kamu
sudah mengalami
gejala ISK, tetap lakukan
pemeriksaan ke dokter untuk
mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisimu.

2. Menjaga kesehatan gigi dan mulut
Selain bisa mencegah melekatnya bakteri di dinding kandung kemih,

senyawa proanthocyanidins tipe A juga bisa mencegah perkembangan bakteri
jahat dan pembentukan asam di gigi dan mulut.

Hal inilah yang kemudian membuat cranberry dipercaya mampu
mencegah terjadinya gigi berlubang yang bisa berujung pada sakit gigi.
Kendati demikian, kamu tidak bisa hanya mengandalkan cranberry saja,
ya.

Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut serta mencegah terjadinya
gigi berlubang, kamu juga harus menerapkan kebiasaan sikat gigi minimal
2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride
dan rajin memeriksakan diri ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali.

3. Menurunkan risiko terjadinya gangguan pada lambung
Salah satu penyebab terjadinya gastritis dan infeksi lambung adalah

Manfaat Cranberry
bagi Kesehatan
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SAAT itu dikisahkan ada sepuluh matahari
yang terbit sekaligus dan terasa seperti musim
panas yang terik. Dalam satu cerita legenda, Yi
menjadi terkenal karena aksi memanahnya
tersebut hingga lupa akan istrinya, Chang’e.

Dengan kekuatan barunya tersebut, Yi
mendapat tawaran ramuan keabadian. Namun,
Chang’e yang pada Yi karena berubah kejam,
mencuri ramuan itu, meminumnya sendiri, lalu
melarikan diri ke bulan.

Yi yang marah kemudian menembakkan
panah ke arah Chang’e saat dia terbang ke bulan,
tetapi tidak mengenai sasarannya.

Sejarah kue bulan juga berasal dari zaman
kuno, dalam hal ini pada masa
kemenangan sosial dan
politik, seperti contoh
penggulingan dinasti Mon-
gol.

Pada abad ke-13,
bangsa Mongol berhasil
menguasai China
setelah banyak
upaya yang
dilakukan. Saat itu,
Kubilai Khan
mendirikan Dinasti Yuan
dan memerintah secara ketat.

Dia memerintahkan penjaga Mongolia
berjaga di luar semua rumah penduduk China.
Orang kepercayaan dari pemimpin pemberontak,
Liu Bowen, menyarankan pemberontakan
bertepatan dengan Festival Pertengahan Musim
Gugur.

Dia mendapat izin untuk membagikan kue
bulan kepada setiap penduduk China sebagai
berkah untuk mendoakan kaisar Mongol agar

Tentang Asal-Usul Kue Bulan

panjang umur.
Di dalam setiap kue ada selembar kertas

yang mengatakan “bunuh orang-orang Mongol
pada hari ke-15 bulan kedelapan.”

Karena Bangsa Mongol tidak makan kue
bulan, rencana mereka berhasil dan bangsa Mon-
gol digulingkan.

Sementara itu, dikutip dari
www.chinahighlights.com, Festival Pertengahan
Musim Gugur berasal dari kebiasaan pemujaan
bulan selama Dinasti Zhou lebih dari 3.000 tahun
yang lalu.

Di Tiongkok kuno, sebagian besar kaisar
menyembah bulan setiap tahun. Kemudian

kebiasaan itu diterima oleh rakyat dan menjadi
semakin populer dari waktu ke waktu.

Awal Pemujaan
Bulan Berasal dari
Dinasti Zhou (1045 –
221 SM)

Kaisar Tiongkok
kuno memuja bulan saat
panen di musim gugur.
Hal ini dikarenakan
mereka percaya, praktik
tersebut akan memberi
mereka panen berlimpah

di tahun berikutnya.
Kebiasaan mempersembahkan kurban ke

bulan berasal dari pemujaan dewi bulan.
Tercatat, raja mempersembahkan kurban ke

bulan pada musim gugur selama Dinasti Zhou
Barat (1045 – 770 SM).

Istilah “Pertengahan Musim Gugur” pertama
kali muncul dalam buku Rites of Zhou (hT<y),

yang ditulis dalam kurun waktu 475 – 221 SM.
Namun, saat itu istilah tersebut hanya

berkaitan dengan waktu dan musim; festival tidak
ada pada saat itu.

Pada Dinasti Tang (618 – 907 M), memuja
bulan menjadi populer di kalangan kelas atas.,
termasuk Kaisar, pedagang, dan pejabat kaya
mengadakan pesta besar di istana mereka.
Mereka merayakannya dengan meminum dan
memuja bulan, juga menggelar musik dan tarian.

Disisi lain, warga biasa hanya berdoa pada
bulan untuk panen yang baik. Kemudian di Dinasti
Tang, tidak hanya para pedagang dan pejabat
kaya, tetapi juga warga biasa, mulai memuja
bulan bersama-sama

Kue Bulan Dimulai dari Dinasti Yuan (1279 –
1368)

Tradisi makan kue bulan selama festival
dimulai pada Dinasti Yuan (1279 – 1368), sebuah
dinasti yang diperintah oleh bangsa Mongol.

Pesan untuk memberontak melawan Mongol

disebarkan di dalam kue bulan.

Popularitas Kue Bulan Memuncak pada
Dinasti Ming dan Qing (1368 – 1912)

Selama Dinasti Ming (1368 – 1644 M) dan
Dinasti Qing (1644 – 1912 M), Festival
Pertengahan Musim Gugur sama populernya
dengan Tahun Baru Imlek.

Orang-orang mempromosikan berbagai
kegiatan untuk merayakannya, seperti membakar
pagoda dan menampilkan tarian naga api.

Tentang Festival Musim Gugur
Dikutip dari chinatown.co.uk, belum banyak

hal yang diketahui mengenai Festival
Pertengahan Musim Gugur – sebuah perayaan
yang hampir sama pentingnya bagi orang
Tionghoa dengan Tahun Baru bagi orang barat.

Festival Musim Gugur dirayakan setiap
musim gugur pada pada tanggal 15 bulan 8
kalender lunar. Tahun ini, Festival Musim Gugur
pada tanggal 1 Oktober.

Dikisahkan seorang pahlawan kuno Hou Yi yang pandai memanah hingga secara
heroik dai bisa menembak sembilan dari sepuluh matahari selama tahun bencana.

Pada Dinasti Song Utara (960–1279 M), tanggal 15 bulan lunar ke-8 ditetapkan sebagai
“Festival Pertengahan Musim Gugur”.

Sejak saat itu, persembahan untuk bulan sangat populer dan telah menjadi kebiasaan.

Menjadi Festival di Dinasti Song (960 – 1279)

Kue bulan chocolate and custard
milk dan white lotus paste with black
sesame.

Kue bulan chocolate and custard
milk dan white lotus paste with black
sesame. (Hotel JW Marriott Jakarta)

Menurut Youlen Chan, manajer dan
kepala pembuat roti Phoenix Bakery di
Chinatown, dua minggu ke depan adalah
perayaan Festival Bulan China tahunan.

Selama perayaan, akan ada tradisi
makan serta memberi kue bulan.

Kue-kue khusus ini identik dengan
liburan dan menjadi bagian penting
budaya Tiongkok sejak tahun 1600 SM.
Kue bulan, yang juga dijuluki kue guru,
terdiri dari isian yang dibungkus lapisan
tipis.

Isian Kue Bulan

Hidangan khusus dalam acara suci ini adalah kue bulan.
Karena kue bulan sangat identik perayaan Festival Musim Gugur, festival ini juga mendapat

julukan Hari Kue Bulan. Orang China akan berkumpul bersama dan makan irisan kue bulan
pada Festival Musim Gugur. Saat ini, banyak kegiatan tradisional menghilang dari Festival
Musim Gugur, tetapi tren baru telah muncul, sebagian besar pekerja dan siswa menganggapnya
hanya sebagai hari libur umum untuk melarikan diri dari pekerjaan dan sekolah.[*]



Penghafal Al-Qur’an
Murtad Karena Wanita

akhirnya.” (HR Al-Bukhari 6607) Kisah
Tabiin penghafal Qur’an yang murtad
di akhir hayatnya ini patut kita jadikan
ibrah.

Berikut kisahnya diceritakan
Ustaz Abdul Mu’thi Al-Maidani dalam
“Nasihat Sahabat”.

Seorang lelaki gagah yang
termasuk Tabi’in (270 H). Namanya
sebaik-baik nama “Abdah bin
Abdurrahiim.” Keimanannya tak
diragukan, ia adalah seorang Hafiz. Di
medan perang, ia dikenal sangat berani
mengayunkan pedangnya menebas
satu demi satu tubuh pasukan Romawi.

Selain hafal Al-Qur’an, ia terkenal
akan keilmuannya, kezuhudannya,
ibadahnya, puasa Daudnya, serta
ketakwaan dan keimanannya? Namun
tak dinyana, terjadi musibah di akhir
hayatnya. Dia mati dengan tidak
membawa iman keislamannya.
Padahal dahulunya ia
hafal semua isi Kitabullah.
Namun semua hilang tak
tersisa kecuali dua ayat
saja.

Ayat apakah itu? dan
apa pula yang melatar
belakangi dia keluar dari
agama Allah?

Pedangnya masih
berkilat di tengah padang
pasir yang gersang. Ia
hantarkan pasukan Roma-
wi itu ke Neraka dengan
pedangnya. Tak disangka
pula, nantinya dirinya pun
dihantar ke Neraka oleh seorang
wanita Romawi. Tidak dengan pedang,
melainkan dengan asmara.

Dikisahkan, kaum Muslimin
sedang mengepung kampung Romawi.
Tiba-tiba mata ‘Abdah tertuju kepada
seorang wanita Romawi di dalam
benteng. Kecantikan dan pesona
wanita pirang itu begitu dahsyat
mengobrak-abrik relung-hatinya. Dia
lupa, bahwa tak seorang pun dijamin
lolos dari su’ul khatimah.

Tak tahan, ia pun mengirimkan
surat cinta kepada wanita itu. Isinya
kurang lebih: “Adinda, bagaimana
caranya agar aku bisa sampai ke
pangkuanmu?”

Perempuan itu menjawab: “Masuk
lah agamaku, maka aku jadi milikmu.”

Syahwat yang memenuhi relung
hati Abdah sampai-sampai ia melu-
pakan imannya dan Al-Qur’an yang
ada di hatinya. Ia seakan-akan menjadi

buta dan tuli.
“Allah telah mengunci mati hati

dan pendengaran mereka, dan
penglihatan mereka ditutup. Dan bagi
mereka siksa yang amat berat.” (QS.
Al-Baqarah: 7)

Astaghfirullah, pesona wanita
Romawi itu telah mengubur imannya
di dasar samudera. Demi tubuh cantik
nan fana itu ia rela meninggalkan Is-
lam. Abdah pun menikahi prempuan
itu di dalam benteng Romawi. Kaum
Muslimin yang menyaksikan ini
sangat terguncang.

Bagaimana bisa seorang hafiz
yang hatinya dipenuhi Al-Qur’an
meninggalkan Allah? Ketika dibujuk
untuk bertaubat, ia tak bisa.Ketika
ditanyakan kepadanya: “Di mana Al-
Qur’an mu yang dulu?” Ia menjawab:
“Aku telah lupa semua isi Al-Qur’an
kecuali dua ayat saja.”

Dua ayat itu adalah:
Artinya: “Orang-or-

ang yang kafir itu
seringkali (nanti di
Akhirat) menginginkan,
kiranya mereka dahulu
(di dunia) menjadi or-
ang-orang Muslim.”

Dan satu ayatnya
adalah:

Artinya: “Biarkan-
lah mereka (di dunia ini)
makan dan bersenang-
senang, dan dilalaikan
oleh angan-angan
(kosong). Maka kelak
mereka akan menge-

tahui (akibat perbuatan mereka).” (QS.
Al Hijr: Ayat 2-3)

Seolah ayat ini adalah hujjah untuk
dirinya. Kutukan sekaligus peringatan
Allah yang terakhir, namun tak
digubrisnya. Dan ia bahagia hidup
berlimpah harta dan keturunan
bersama kaum Romawi.

Dalam keadaan seperti itulah
akhirnya ajal datang menjemputnya.
Ia Mati dalam keadaan murtad.
Astaghfirullah, seorang hafiz dan
Mujahid saja bisa kehilangan imannya,
bagaimana dengan kita yang kurang
amalan ini.

Rasulullah SAW pernah bersabda:
Tidak pernah kutinggalkan setelahku
fitnah yang lebih dahsyat bahayanya
bagi kaum pria, daripada fitnah wanita.”
(Muttafaqun ‘Alaih) Semoga Allah
melindungi kita dari fitnah wanita dan
fitnah dunia, serta dihindarkan dari
akhir yang buruk. [*]
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Tidak pernah
kutinggalkan

setelahku fitnah
yang lebih

dahsyat
bahayanya bagi

kaum pria,
daripada fitnah

wanita.”

BENARLAH apa yang disampaikan Nabi
Muhammad shollallahu ‘alaihi wasallam 14 abad
lebih lalu.

Beliau bersabda: “Sesungguhnya ada orang
yang melakukan perbuatan ahli surga, seperti
yang tampak pada banyak orang, padahal

sebenarnya ia ahli neraka. Dan ada orang yang
melakukan perbuatan ahli neraka, seperti yang
tampak pada banyak orang, padahal ia termasuk
ahli surga.”

Dalam riwayat yang shahih Beliau berpesan:
“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada

https://prayertimes.date/hong-kong/july/2022

7/2/2022 04:17 05:43 12:28 15:45 19:12 19:12 20:33
7/3/2022 04:18 05:44 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/4/2022 04:18 05:44 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/5/2022 04:19 05:44 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/6/2022 04:19 05:45 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/7/2022 04:19 05:45 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/8/2022 04:20 05:45 12:29 15:44 19:12 19:12 20:32
7/9/2022 04:20 05:46 12:29 15:44 19:12 19:12 20:32
7/10/2022 04:21 05:46 12:29 15:45 19:12 19:12 20:31
7/11/2022 04:21 05:46 12:29 15:45 19:11 19:11 20:31
/12/2022 04:22 05:47 12:29 15:45 19:11 19:11 20:31
7/13/2022 04:23 05:47 12:29 15:46 19:11 19:11 20:31
7/14/2022 04:23 05:48 12:29 15:46 19:11 19:11 20:30
7/15/2022 04:24 05:48 12:30 15:46 19:11 19:11 20:30
7/16/2022 04:24 05:49 12:30 15:47 19:11 19:11 20:30
7/17/2022 04:25 05:49 12:30 15:47 19:10 19:10 20:29
7/18/2022 04:25 05:49 12:30 15:47 19:10 19:10 20:29
7/19/2022 04:26 05:50 12:30 15:47 19:10 19:10 20:28
7/20/2022 04:26 05:50 12:30 15:48 19:09 19:09 20:28
7/21/2022 04:27 05:51 12:30 15:48 19:09 19:09 20:28
7/22/2022 04:28 05:51 12:30 15:48 19:09 19:09 20:27
7/23/2022 04:28 05:51 12:30 15:49 19:08 19:08 20:27
7/24/2022 04:29 05:52 12:30 15:49 19:08 19:08 20:26
7/25/2022 04:29 05:52 12:30 15:49 19:08 19:08 20:25
7/26/2022 04:30 05:53 12:30 15:49 19:07 19:07 20:25
7/27/2022 04:31 05:53 12:30 15:50 19:07 19:07 20:24
7/28/2022 04:31 05:54 12:30 15:50 19:06 19:06 20:24
7/29/2022 04:32 05:54 12:30 15:50 19:06 19:06 20:23
7/30/2022 04:32 05:54 12:30 15:50 19:05 19:05 20:22
7/31/2022 04:33 05:55 12:30 15:50 19:05 19:05 20:22

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

Sebuah kisah miris sekaligus memilukan, seorang Tabi’in yang dikenal sebagai
penghafal Al-Qur’an (hafizh) di masanya meninggal dengan tidak membawa
imannya. Ia murtad karena terpesona dengan kecantikan seorang wanita.
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KOLOMBO, BI - Keluarga mantan
Presiden Sri Lanka Gotabaya
Rajapaksa diduga memiliki berbagai
harta karun di sejumlah negara,
termasuk Swiss yang dikenal sebagai
salah satu surga pajak.

Hal itu diungkap Konsorsium
Internasional untuk Jurnalis
Investigatif (ICIJ) dalam Pandora Pa-
pers pada Oktober 2021. Dalam
laporan itu disebutkan satu anggota
dinasti Rajapaksa, Nirupama
Rajapaksa, dikabarkan memiliki 31
karya seni mewah yang kini tersimpan
di Swiss.

Sebanyak 31 karya seni tersebut,
termasuk sejumlah lukisan, jika ditotal
memiliki nilai hampir US$1 juta atau
sekitar Rp14 miliar.

ICIJ mengungkap perusahaan
cangkang di Samoa dengan nama
Pacific Commodities Ltd, terdaftar
sebagai pemilik karya-karya seni
tersebut. Namun, lanjut organisasi itu,
berdasarkan dokumen dari penyedia
layanan keuangan Asiaciti Trust,
Thirukumar Nadesan, suami dari
suami Nirupuma Rajapaksa, adalah
pemilik sebenarnya.

Nirupuma merupakan sepupu dari
eks Presiden Gotabaya Rajapaksa.

ICIJ menyatakan pasangan
Nadesan-Rajapaksa diduga
membangun perusahaan cangkang
kala perang sipil di Sri Lanka untuk
menyimpan karya seni, apartemen
mewah, dana, dan aset lain secara
diam-diam.

Sampai pada 2017, perusahaan

Sri Lanka Bangkrut,

Presiden Punya Harta Karun

cangkang Nirupama dan Nadesan
memiliki nilai aset sekitar US$18 juta
atau sekitar Rp260 miliar.

Sementara itu, dalam surel yang
dikirimkan ke Asiaciti, penasihat
Nadesan mengutarakan jumlah
kekayaannya pada 2011 mencapai
lebih dari US$160 juta atau Rp2,3
triliun.

Meski demikian, angka tersebut
masih belum bisa diverifikasi oleh
ICIJ.

Nirupama dan Nadesan juga
disebut-sebut sempat membeli
apartemen mewah di Sydney

menggunakan nama perusahaan
cangkang lain, Rosetti Ltd.

Perusahaan itu juga dipergunakan
untuk membeli tiga apartemen mewah
di London, salah satunya di dekat
Sungai Thames yang mereka jual
dengan harga US$850 ribu atau Rp12
miliar.

Sementara itu, dua apartemen
lain memiliki nilai lebih dari US$4 juta
kini disewakan untuk tujuan
komersial.

Ketika dimintai respons oleh ICIJ,
Nirupama dan Nadesan mengatakan
“masalah pribadi mereka ditangani
oleh [kedua orang itu] dengan baik
bersama penasihat mereka.”
Keduanya juga tidak mengomentari
pertanyaan mengenai perusahaan
yang mereka miliki.

Nadesan sendiri pernah ditangkap
pada 2016 lalu karena keterlibatannya
pada persoalan tanah di Malwana, kota
di bagian barat Sri Lanka.

Kondisi Sri Lanka sendiri saat ini
mengalami kebangkrutan karena
krisis hutan dan kenaikan harga
pangan serta energi. Rajapaksa sendiri
mundur dan kini negara itu dipimpin
oleh Ranil Wickremesinghe, mantan
perdana menteri. (pwn/asa)

Joe Biden Menderita Kanker
WASHINGTON, BI - Presiden

Amerika Serikat (AS) Joe Biden
mengatakan dalam pidato hari Rabu
bahwa dia menderita kanker.
Pengakuan mengejutkan ini
memaksa kantor pers Gedung Putih
untuk segera mengklarifikasi bahwa
Biden mengacu pada perawatan
kanker kulit yang dia miliki sebelum
menjabat sebagai presiden tahun
lalu.

Pernyataan itu awalnya tampak
seperti pengumuman kesehatan
biasa yang memukau selama pidato
tentang pemanasan global di mana
presiden menggambarkan emisi dari
kilang minyak di dekat rumah masa
kecilnya di Claymont, Delaware.
“Itulah mengapa saya dan banyak
orang lain yang tumbuh bersama
saya menderita kanker dan mengapa
untuk waktu yang lama Delaware
memiliki tingkat kanker tertinggi di
negara ini,” kata Biden.

Juru bicara Gedung Putih Andrew
Bates merujuk media ke sebuah
tweet dari kolumnis Washington
Post; Glenn Kessler, yang mencatat
bahwa Biden telah menghilangkan

“kanker kulit non-melanoma”
sebelum dia menjabat.

Tidak jelas mengapa Biden
membuat pengakuan seperti itu
seolah-olah menggambarkan dia
menderita kanker untuk saat ini.

“Dia berkata ‘Saya menderita
kanker’ dalam waktu sekarang, Anda
benar-benar dips-t,” bunyi tweet
Greg Price dari XStrategies LLC
sebagai tanggapan terhadap
Kessler. Kanker kulit sangat
umum, terutama di antara orang
dewasa yang lebih tua yang tidak
memakai tabir surya di masa
muda mereka, dan umumnya
tidak mengancam jiwa.

Dokter Biden, Dr Kevin
O’Connor, mengeluarkan laporan
kesehatan tahun lalu yang tidak
menyebut presiden menderita
kanker saat ini. Laporan
O’Connor menghubungkan

kanker kulit Biden dengan waktu di
bawah sinar matahari, daripada
paparan bahan kimia yang digunakan
oleh industri minyak.

“Sudah pasti bahwa Presiden
Biden menghabiskan banyak waktu
di bawah sinar matahari di masa
mudanya,” tulis O’Connor.

“Dia telah menjalani beberapa
kanker kulit non-melanoma lokal

yang diangkat dengan
operasi Mohs sebelum
dia memulai jabatannya
sebagai presiden. Lesi
ini benar-benar dipo-
tong, dengan margin
yang jelas,” imbuh dok-

ter, seperti dikutip
New York Post

(21/7).[min]

Pendemo Sri Lanka menyerbu
kediaman presiden Gotabaya
Rajapaksa menyusul kebangkrutan
yang dialami negara tersebut

Selatan seperti di Sungai Ama-
zon.

Lantas, kok bisa arapaima gi-
gas yang berhabitat di Sungai
Amazon nyasar ke Garut?

Lurah Paminggir, Ridwan
membenarkan penemuan tiga ikan
raksasa tersebut. Ridwan juga
mengatakan jika ikan tersebut
ditemukan warga saat tengah
melakukan penyisiran di aliran
Sungai Cipeujeuh, beberapa saat
setelah banjir bandang menerjang

kawasan tersebut.
Setelah ditelusuri, Asep

memastikan jika ikan tersebut bukan
ikan asli penghuni Sungai Cipeujeuh,
melainkan peliharaan warga yang
kabur saat banjir bandang menerjang.

“Jadi ada warga yang pelihara.
Saya enggak tahu jumlahnya
berapa, cuman lebih dari 10. Nah
saat banjir, kolamnya jebol dan
ikannya kabur semua,” kata
Ridwan.

Ridwan mengatakan, ikan
tersebut ditemukan warga dengan
kondisi yang berbeda. Satu
ditemukan dalam kondisi mati, dua
lainnya dalam kondisi hidup.

“Karena kan ikan itu katanya
harus airnya jernih, jadi kalau di
air lumpur pasti sakit hingga
akhirnya mati.” katanya. (mso/mso)
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infeksi bakteri H. pylori. Jika tidak
ditangani dengan tepat, kedua
kondisi ini dapat meningkatkan
risiko terjadinya kanker lambung.

Nah, senyawa proan-
thocyanidins tipe A
pada cranberry juga
diketahui mampu
mencegah per-
lekatan bakteri H.
pylori pada
l a m b u n g .
Dengan begitu,
risiko terjadinya infeksi
dan peradangan pada lambung bisa
berkurang.

4. Menjaga kesehatan jantung
Cranberry mengandung berba-

gai antioksidan, seperti anthocya-
nin, proanthocyanidins, dan quer-
cetin, yang diketahui bermanfaat
untuk menjaga kesehatan jantung,
dengan cara:

- Membantu meningkatkan
kadar kolesterol baik (HDL)

- Membantu menurunkan kadar
kolesterol buruk (LDL)

- Membantu menurunkan
tekanan darah

- Membantu mengurangi kadar
homocysteine, yaitu salah satu jenis

asam amino pembentuk protein
dalam darah, sehingga bisa
mengurangi risiko peradangan pada
pembuluh darah

Itulah beberapa
manfaat cranberry bagi

kesehatan yang
bisa kamu dapat.

Konsumsilah
c r a n b e r r y
segar dan hin-
dari produk
yang menam-

bahkan gula
atau pemanis buatan secara
berlebihan. Bukannya membawa
manfaat, mengonsumsi cranberry
yang ditambahkan banyak pemanis
justru berisiko menyebabkan
obesitas.

Jadi, agar kamu mendapatkan
manfaat cranberry dengan mak-
simal, usahakan untuk mengon-
sumsinya dengan cara yang sehat,
misalnya dengan mencampurnya
dengan oatmeal, salad, atau yogurt.

Selain itu, jika dikonsumsi
dalam jumlah yang berlebihan, cran-
berry juga bisa menyebabkan sakit
perut, diare, bahkan peningkatan
kadar gula darah. Jadi konsumsi
sewajarnya saja.[bi]
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Wajah Mengalami
Over-Exfoliation
Jakarta, BI - Exfoliation atau eksfoliasi adalah perawatan
kulit yang dilakukan untuk mengangkat sel-sel kulit mati

dan kotoran yang ada di permukaan kulit. Eksfoliasi pada
wajah bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mencegah

munculnya jerawat, mengurangi tanda-tanda
penuaan dini, dan meningkatkan

efektivitas produk perawatan kulit.

P A D A
dasarnya, ada 2

cara untuk me-
lakukan eksfoliasi

wajah, yaitu dengan
eksfoliasi kimia dan

mekanik.
Eksfoliasi kimia dilakukan

dengan menggunakan produk
perawatan kulit yang mengan-

dung bahan kimia tertentu, seperti al-
pha-hydroxy acid (AHA) dan beta-hy-
droxy acid (BHA). Sementara,
eksfoliasi mekanik dilakukan dengan
menggosok kulit wajah secara lembut
menggunakan alat tertentu, seperti
spons atau scrub.

Umumnya, eksfoliasi wajah hanya
perlu dilakukan sebanyak 1–2 kali
dalam seminggu. Apabila dilakukan

terlalu sering, alih-alih membawa
manfaat, kulit wajahmu justru bisa
mengalami kerusakan.

Nah, berikut ini adalah beberapa
tanda-tanda yang akan muncul pada
kulit jika mengalami over-exfolia-
tion:

Kulit kemerahan, Kulit mengelu-
pas, Kulit kering dan bersisik, Kulit
terasa terbakar, Muncul bercak merah
yang tidak merata, Muncul jerawat,
terutama jerawat-jerawat kecil atau
bruntusan, Kulit terasa lebih sensitif
terhadap produk perawatan kulit yang
biasa digunakan.

Selain itu, kulit yang terlihat terlalu
glowing hingga terkesan kering juga
bisa menjadi tanda bahwa kulitmu
mengalami over-exfoliation. Kondisi
ini bisa menandakan bahwa sel-sel
dan minyak alami pada kulitmu justru
hilang.

Apabila kulit wajahmu menun-
jukkan tanda-tanda over-exfoliation
seperti di atas, beberapa cara ini bisa
kamu coba untuk membantu menga-
tasinya:

1. Hentikan eksfoliasi
Saat kulit mengalami kerusakan

akibat over-exfoliation, hal pertama
yang perlu kamu lakukan adalah
berhenti melakukan eksfoliasi, baik
eksfoliasi kimia maupun mekanik,
hingga tanda-tanda over-exfoliation
mereda dan kulitmu kembali ke

keadaan normalnya.
Perlu diketahui juga bahwa

keadaan normal setiap kulit bisa
berbeda-beda. Sebagai contoh, bila
tipe kulitmu biasanya berjerawat, maka
saat tanda kelebihan ekfoliasi mereda,
maka bisa saja akan muncul jerawat
kembali.

2. Gunakan produk perawatan kulit
dasar

Selama kulit wajahmu masih
menunjukkan tanda-tanda over-exfo-
liation, sebisa mungkin gunakan ba-
sic skincare atau produk perawatan
kulit dasar saja, seperti pembersih
wajah, pelembab, dan sunscreen.
Jangan lupa juga untuk memilih produk
perawatan kulit yang ringan dan tanpa
pewangi.

3. Kompres dingin
Untuk mengurangi rasa terbakar,

kemerahan, dan peradangan pada kulit
akibat over-exfoliation, kamu juga bisa
menggunakan kompres dingin di
wajah. Selain kompres dingin, gel
lidah buaya yang sudah didinginkan
juga dapat membantu menenangkan
wajah yang mengalami over-exfolia-
tion.

Umumnya, pemulihan kulit yang
mengalami over-exfoliation bisa
memakan waktu hingga 1 bulan. Jadi,
lakukanlah cara-cara di atas dengan
konsisten.[bi/alldok]

JAKARTA, BI - Kelopak mata
gatal dapat disebabkan oleh berbagai
hal, misalnya dermatitis atau eksim,
mata kering, herpes, atau infeksi
akibat penggunaan lensa kontak.

Meski terkesan tidak berbahaya,
kelopak mata gatal yang tidak diobati
bisa menimbulkan rasa tidak nyaman
pada mata sehingga mengganggu
aktivitas sehari-hari. Agar tidak
semakin parah, Anda bisa mencoba
sejumlah cara sederhana mengatasi
kelopak mata gatal di bawah ini.

Secara umum, pengobatan untuk
kelopak mata gatal perlu disesuaikan
dengan hal yang menyebabkannya,
baik alergi, iritasi, maupun infeksi.

Pada kasus kelopak mata gatal
yang ringan, Anda bisa mengobatinya
dengan melakukan cara sederhana
di rumah. Namun, jika kondisi kelo-
pak mata gatal cenderung parah,
Anda kemungkinan membutuhkan
pengobatan medis oleh dokter untuk
mengatasinya.

Nah, ada beberapa cara mudah
dan aman yang bisa dilakukan untuk
mengatasi kelopak mata gatal, antara
lain:

1. Kompres mata dengan air
dingin

Mengompres kelopak mata
dengan air dingin bisa mengurangi
rasa gatal dan bengkak pada kelopak
mata. Untuk melakukannya, Anda
hanya perlu merendam handuk bersih
dengan air dingin, lalu peras
kelebihan air pada handuk.

Letakkan kompres di bagian
kelopak mata yang gatal selama 15

Atasi Kelopak Mata Gatal Di Rumah

menit dan ulangi beberapa kali sehari
sesuai kebutuhan.

2. Kompres mata dengan air hangat
Selain kompres dingin, Anda juga

bisa mengompres dengan air hangat
untuk meredakan rasa gatal pada
kelopak mata. Caranya pun tidak jauh
berbeda dengan kompres dingin, yaitu
dengan merendam handuk ke dalam
wadah berisi air hangat, kemudian peras
dan letakkan handuk pada kelopak mata
yang gatal. Rendam kompres dengan air
hangat kembali setiap 5 menit dan
lakukan selama 15–30 menit.

3. Cuci mata dengan air atau cairan
saline

Kelopak mata gatal yang
disebabkan oleh alergi atau paparan
bahan yang memicu iritasi dapat diatasi
dengan mencuci mata sebagai
pertolongan pertama. Anda bisa
menggunakan air dari keran atau cairan
saline untuk membersihkan mata dari
pemicu alergi atau bahan iritan yang
menempel pada kelopak mata.

4. Gunakan alat pelembap udara
Udara yang kering juga sering

menyebabkan atau memperburuk gejala
mata kering, sehingga kelopak mata
menjadi gatal. Kondisi seperti ini
umumnya dialami saat berada di dalam
ruangan ber-AC untuk jangka waktu
lama.

Alat pelembap udara bisa Anda
gunakan untuk mengatasinya. Dengan
menggunakan alat ini, udara di sekitar
Anda akan menjadi lebih lembap dan
tidak kering sehingga kelopak mata tidak
mudah gatal.

5. Gunakan obat tetes mata
Obat tetes mata dapat melembapkan

mata dan mengatasi mata kering. Tak
hanya itu, obat tetes mata juga bisa
meredakan rasa gatal dan mengurangi
bengkak pada kelopak mata gatal akibat
alergi.

Anda dapat menggunakan obat tetes
mata yang bisa dibeli bebas di pasaran,
biasanya obat ini akan memiliki label
dengan fungsi yang berbeda, misalnya

obat tetes mata untuk mata kering atau
alergi mata. Pastikan pula
pemakaiannya dilakukan sesuai
petunjuk pada kemasan.

6. Hentikan pemakaian lensa
kontak

Pada kasus tertentu, kelopak
mata gatal dapat disebabkan oleh
infeksi akibat pemakaian lensa kontak.
Oleh karena itu, jika Anda sering
menggunakan lensa kontak,
sebaiknya hentikan dulu hingga
infeksi atau iritasi membaik.

Selain menerapkan cara di atas
hindari kebiasaan menggosok atau
mengucek mata hindari   alergen dan
bahan pemicu iritasi, misalnya asap
rokok, serbuk sari, dan debu.

Batasi aktivitas melihat layar gad-
get terlalu lama karena bisa memper-
buruk kondisi mata kering

Gunakan produk sabun
cuci muka untuk kulit sensitif
dan berlabel hypoallergenic,
terutama saat member-
sihkan daerah sekitar
mata, gunakan kaca-
mata untuk melin-
dungi kelopak
mata dari
u d a r a
ding in ,
a n g i n ,
dan de-
bu. Kon-
sumsi banyak
makanan yang mengan-
dung vitamin A dan
omega 3 untuk mem-
persehat mata.[bi]

JAKARTA, BI - Sakit
pinggang bisa terjadi karena
berbagai hal, seperti trauma
fisik di area pinggang, penyakit
ginjal, kelebihan berat badan,
kebiasaan mengangkat beban
berat, bahkan jarang olahraga.

Nyeri di area pinggang juga
cenderung lebih banyak terjadi
pada wanita. Penyebabnya pun
beragam, tetapi umumnya
dipengaruhi oleh faktor hor-
monal.

Berikut ini adalah beragam
penyebab sakit pinggang pada
wanita yang umum terjadi:

1.  Sindrom pramenstruasi
(PMS)

Penyebab sakit ping-
gang yang paling umum
terjadi pada wanita adalah

PMS. Kondisi ini terjadi karena
adanya perubahan kadar

hormon prostaglandin yang
menyebabkan otot rahim

berkontraksi untuk
m e n g e l u a r k a n

darah dari dalam
rahim. Hal ini lah
yang memicu

terjadinya sakit
pinggang saat PMS.

Selain sakit pinggang, ada
juga gejala lain yang biasanya
muncul saat PMS, seperti

4 Penyebab
Sakit Pinggang
pada Wanita
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Jangan Jual Rekening Pada Orang Asing
HONG KONG, BI - Polisi New Terri-

tories South Region melakukan operasi
sejak Senin (11/7) hingga kemarin (17/
7) untuk memerangi kejahatan yang
melibatkan teknologi.

Dalam operasi tersebut polisi
menangkap 43 pria dan 20 wanita,
mereka berusia 18 hingga 65 tahun,
semua terjerat dalam 53 jenis kasus.

Tuduhan tersebut termasuk
“memperoleh properti dengan penipuan”
dan “pencucian uang” yang
menyebabkan kerugian hingga HK$54
juta.

Selama operasi, banyak orang yang
ditangkap karena pemegang rekening

proxy, yang sebagian besar dari pemilik
rekening ditipu oleh penjahat untuk
membuka rekening investasi bank, atau
menjual rekening pribadinya kepada
tersangka untuk melancarkan aksinya
dalam mencuci hasil kejahatan dari
internet atau teknologi.

Polisi menghimbau kepada
masyarakat untuk berhati-hati dalam
melindungi data pribadinya dan tidak
menyerahkan data pribadinya kepada
orang asing, agar tidak terjerumus ke
dalam jebakan pencucian uang [money
laoundry].

Polisi juga menyampaikan jika
pemegang rekening mengaku tidak

mengetahui samasekali tentang rekening
pribadinya yang digunakan untuk aksi
pencucian uang, meski demikian ia tidak
dapat dibebaskan dari tanggung jawab
karena rekeknig atas namanya.

Kejahatan “pencucian uang”, di
Hong Kong akan berhadapan dengan
hukuman penjara hingga 14 tahun dan
denda sebesar HK$5 juta.

Jadi, untu Pekerja Migran Indone-
sia jangan terpengaruh bujuk rayu or-
ang asing yang ingin meminjam data
pribadi untuk membuka rekening baru
atau membeli rekening anda yang sudah
ada dengan segala bentuk penawaran
manis.[bi]

HONG KONG, BI - Penipuan berkedok
cinta online masih terus terjadi hingga saat
ini, di Hong Kong seorang wanita berusia 31
tahun kehilangan uang sebesar HK$560.000
karena jatuh cinta dengan seorang pria yang
mengaku sebagai anak tidak sah dari
mendiang raja kasino Stanley Ho Hung-sun,
kata polisi.

Mereka bertemu di aplikasi kencan Tin-
der bulan ini, dan dia mengembangkan
keterikatan romantis dalam seminggu
meskipun tidak pernah bertemu pria itu.

Pria itu, yang mengaku sebagai anak
haram Ho, berhasil membuatnya percaya
bahwa dia menjalankan bisnis perkapalan.

“Dia kemudian mengaku mengalami
masalah bisnis dan meminta bantuan,” jelas

polisi.
“Wanita itu menyetorkan HK$560.000 ke

empat rekening bank lokal yang berbeda,
tetapi tidak satu pun miliknya,” kata polisi.

Petugas mendesak orang untuk
memeriksa akun sosial pihak lain dan
lingkaran teman untuk kelainan.

Pengguna aplikasi kencan dapat
mencoba melakukan panggilan video untuk
menepis sedikit keraguan. Mereka juga
harus menahan diri untuk tidak mengunduh
aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, dan
waspada terhadap penawaran investasi

dengan janji hasil tidak masuk akal atau yang
terlalu tinggi.

Kasus lain terkait investasi bodong pada
bulan ini, petugas menerima empat laporan
penipuan “klik pertanian” selama dua hari
terakhir di mana dua penduduk setempat,
berusia 30 dan 34, seorang remaja perempuan
Pakistan berusia 18 tahun dan seorang wanita
asing berusia 36 tahun kehilangan lebih dari
HK $ 1,25. juta.

Mereka direkrut di media sosial untuk
“penjualan online” dan untuk membantu
meningkatkan popularitas pedagang online
dengan mengklik situs web mereka untuk
mendapatkan komisi.

Disuruh menyetor ke rekening bank untuk
tujuan berbelanja di platform, korban berusia
30 tahun dibawa seharga HK$120.000, yang
berusia 34 tahun seharga HK$860.000, remaja
seharga HK$130.000 dan yang berusia 36
tahun. tua seharga HK$148,000.[bi/TStdrt]

Waspadai Cinta Modus Investasi Bodong

Jadi harus tetap lebih hati-hati,” ujar anggota
Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

Kesadaran masyarakat saat ini untuk
divaksin maupun menerapkan protokol kesehatan
cenderung menurun. Sedangkan tingkat
keberhasilannya tergantung pada dukungan
masyarakat.

“Presiden juga sudah mengajak ayo
bermasker lagi. Vaksin booster jadi syarat untuk
transportasi umum dan aktivitas masuk mal dan
kantor. Sehingga partisipasi masyarakat untuk
divaksin diharapkan meningkat,” tuturnya.

Kendati demikian, masyarakat tidak perlu
khawatir yang berlebihan. Tetap beraktivitas
seperti biasa, tapi diikuti kewaspadaan ekstra.
Penyebaran BA 2.75 lebih tinggi, tapi tidak lebih

bahaya dari varian Omicron dan Delta.
“Tapi tetap hati-hati, disiplin prokes dan ikut

vaksin,” imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan,
jangan sampai masyarakat menggagap Covid-
19 sudah tidak ada atau tidak bahaya. Diluar
negeri telah terjadi kenaikan kasus Covid-19
hingga ratusan ribu per hari, itu karena adanya
pelonggaran aturan yang  luar biasa, masyarakat
bebas tidak bermasker, dan tidak protokol
kesehatan.

Dia menambahkan, jangan sampai kenaikan
kasus sebanyak itu terjadi di Indonesia. Secara
nasional kita masih darurat. Kita juga tidak tahu
kapan pandemi berakhir. Jangan sampai kita
mengikuti negara lain yang sudah bebas. Tetap
lindungi orang lain dengan protokol kesehatan,
sampai benar-benar penyakit ini bisa ditekan,”
pungkasnya.[bi]
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Waspadai Panas Ekstrim!
HONG KONG, BI - Otoritas Kesehatan

beberapa hari ini terus mengingatkan
masyarakat terkait dengan cuaca panas dengan
himbauan lebih banyak minum air dan menunda
keluar rumah jika memungkinkan.

Menurut Hong Kong Observatory situasi
cuaca  Hong Kong
secara umum cerah dan
sangat panas hingga
mencapai tingkat panas
35 derajat disore ini.

Sementara untuk
prakiraan cuaca untuk
malam ini dan besok
secara umun baik, suhu
minimum akan sekitar

29 derajat namun akan jadi sangat panas di
siang hari dengan suhu maksimum sekitar 35
derajat di daerah perkotaan, dan beberapa
derajat lebih tinggi di New Territories. Angin
selatan terasa ringan hingga sedang.

Pandangan selama akhir pekan hingga
awal minggu depan
suhu masih bisa
mencapai 35 derajat
di daerah perkotaan,
dan beberapa derajat
lebih tinggi di Wilayah
Baru. Masih sangat
panas dalam bebe-
rapa hari berikut-
nya.[bi]
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MEMBUKA bisnis menjahit bisa kamu
lakukan dengan mudah dari rumah.
Keuntungannya, kamutak perlu mengeluarkan
dana untuk sewa tempat yang tentunya cukup
mahal, namun, pastikan hunianmu cukup lapang
sebagai lokasi bisnis menjahit, ya.

Tidak hanya itu, berikut sejumlah cara
membuka usaha jasa jahit yang perlu kamu
pahami:

Mengapa Usaha Jasa Jahit?
Sandang merupakan salah satu kebutuhan

primer manusia. Seumur hidupnya, manusia akan
selalu membutuhkan pakaian. Oleh sebab itu,
usaha ini merupakan salah satu bisnis yang tak
ada matinya selama kamu senantiasa update
mengenai trend fashion terbaru dan
menjaga kualitas produk.

Dan berawal dari usaha jahit,
kamu bisa membuka butik sendiri
nantinya..

TIPS SUKSES MEMBUKA JASA
JAHIT

1. Pastikan Menguasai Ilmu
Dasar Menjahit

Menjahit bukan hanya perkara menyatukan
dua potong kain menjadi satu semata. Pada
prosesnya kamu harus menggambar pola,
menggunting bahan, serta mengobras.

Setelah menguasainya, barulah kamu bisa
menerima permintaan menjahit baju dari klien.
Jika dirasa keahlian masih kurang, cobalah
mengikuti kursus khusus menjahit dahulu atau,
latihan terus menerus di rumah menggunakan
beragam pola dan jenis kain.

Membuka Usaha Jasa Jahit Di Rumah

mulut.
Dari kepuasan satu

pelanggan menuju pelanggan
lainnya.

3. Berikan Harga yang Terjangkau Untuk Jasa
Jahit yang Ditawarkan

Setelah melakukan survey pasar dan target
konsumen, lakukan survey harga, selanjutna cari
tahu berapa harga yang dibandrol para penjahit
senior untuk satu jahitan mereka.

Saat baru memulai, jangan langsung
memasang harga yang terlalu tinggi, sebab harga
juga sering  menjadi pertimbangan banyak orang
dalam memilih penjahit.

Namun jangan juga letakkan harga yang
terlalu rendah karena akan merugikan
kedepannya.

Salah satu siasat yang dapat kamu lakukan
adalah, mematok di harga maksimal terlebih
dahulu lalu memberikan diskon berjangka pada
pelanggan. Sehingga setelah beberapa waktu,
akan lebih mudah untuk menaikkan standar harga
produk jahitanmu.

4. Tepati  Waktu Pengerjaan Sesuai
Kesepakatan

Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan,
jangan pernah ngaret menyelesaikan produk.
Kepercayaan memiliki peran penting dalam

menjaga performamu di bidang jasa.
Sekali kamu mengecewakan

pelanggan, tak hanya kehilangan
kepercayaan namun juga peluang untuk
direkomendasikan kepada lingkaran
sosial mereka.

Belajar mengatakan tidak
jika memang sejak awal merasa
tak mampu menepati tenggat
waktu yang diberikan.

5. Perkiraan Modal Awal
Untuk Membuka Bisnis Jasa
Jahit

Sebagai modal awal,
tentu kamu harus menge-

luarkan uang untuk membeli
seluruh peralatan yang

dibutuhkan.
Batas terendah untuk modal awal

usaha ini adalah Rp3 juta, sebab kamu
sudah tentu harus membeli alat jahit dan obras.

Kira-kira jika kita rincikan, pengeluaranmu
meliputi:
- Mesin jahit Rp2,5 juta (tergantung tipe mesin)
- Mesin obras Rp900 ribu (tergantung tipe mesin)
- Gunting kain Rp100 ribu
- Benang jahit Rp50 ribu (dengan aneka warna
dasar)
- Gunting kertas Rp20 ribu
- Benang obras Rp40 ribu (dengan aneka warna
dasar)
- Gunting benang Rp15 ribu
- Set jarum jahit Rp20 ribu
- Alat pendedel Rp5 ribu
- Penggaris khusus menjahit Rp15 ribu
- Meteran Rp10 ribu
- Pensil kapur untuk kain Rp10 ribu

Total modal usaha yang harus kamu
keluarkan adalah sekitar Rp4,2 juta bila
berdasarkan perhitungan di atas, namun semua
juga bisa lebih murah jika kamu sudah memiliki
beberapa peralatan lama yang masih bisa
dipakai, atau mungkin beli mesin bekas yang
masih normal.[*]

Hingga kini, kebutuhan akan jasa
jahit masih sangat tinggi di
masyarakat. Ini bisa kamu gunakan
sebagai dasar membuka usaha
menjahit di rumah. Jika tertarik
melakukannya, simak sejumlah tips
berikut ini, ya!

2. Survey Pasar dan
Tentukan Target Konsumen

Ada banyak jenis baju,
mulai dari tipe kasual hingga
formal seperti kebaya. Untuk
baju-baju formal, kamu akan

membutuhkan
teknik tingkat
lanjut seperti
payet dan lain-lain
dalam membuatnya.

M a k a n y a ,
penting untuk menentukan
sejak awal target pasar
dan konsumen yang
diinginkan. Jika ingin
berfokus pada baju pesta

dan kebaya, kuasai teknik payet dan drap-
ery.

Teknik-teknik tersebut sangat penting dalam
merealisasikan desain baju sesuai keinginan
pelanggan.

Memang, target konsumen utamamu
terbatas, namun, jika hasilnya bagus yakinlah
usaha rumahan milikmu tidak akan sepi
pelanggan. Karena promosi paling mudah dan
cepat dalam usaha ini adalah melalui mulut ke
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SELAIN mengandung dimensi
ibadah, haji mempunyai dimensi
sosial, ekonomi dan politik
yang tidak dapat dipisahkan
dari seluruh rangkaian haji.
Kalaulah makna-makna
tersebut belum menjadi
kesadaran kolektif para
jamaah haji, kesadaran in-
dividual akan mendorong
terbentuknya kesadaran
kolektif jamaah haji, yang
selanjutnya berimbas kepada
kesadaran kolektif umat.

Miqat misalnya adalah titik awal
seorang yang melakukan ibadah haji.
Di sini para jamaah menanggalkan
seluruh pakaiannya seraya
menggantikannya dengan kain putih
yang tidak dijahit sama sekali.
Pakaian yang melambangkan kelas
sosial, status, yang menjadi
pembatas palsu, diskriminasi,
perpecahan, ras, yang dipertuan dan
diperhamba dan sebagainya

ditanggalkan. Pada saat itulah
seluruh jamaah dipaksa untuk
mengakui bahwasannya manusia itu

sama dari manapun kelas status
sosialnya.

Kini lepaskanlah pakaianmu
begitu tiba di miqat. Kenakanlah kain
kafan, sehelai kain putih yang
sederhana. Yang engkau kenakan
adalah sama dengan yang lainnya.
Saksikanlah betapa keseragaman
bisa terjadi. Jadilah partikel dan
ikutlah massa. Laksana setetes air,
masuklah anda ke samudera.

Janganlah tinggi hati. Engkau di
sini bukan untuk mengunjungi
seorang manusia, tetapi hendaklah
engkau berendah hati karena engkau

hendak mengunjungi Allah.
Hendaklah engkau menjadi

seorang manusia yang
menyadari kefanaannya
atau menjadi manusia
yang fana yang me-
nyadari eksistensinya.

Ketika berada di
Miqat, engkau menyadari

apa yang harus engkau
lakukan dan mengapa hal itu

harus dilakukan. Dengan
memakai pakaian ihram engkau
melakukan salat, seraya berkata:” Ya
Allah, aku menghadap Engkau
sebagaimana Ibrahim menghadap,
tidak sebagai penindas, tidak sebagai
penipu, tidak sebagai penimbun harta,
tidak sebagai pemimpin dengan jubah

agama yang membodohi rakyat, tidak
sebagai koruptor yang menghisap
darah rakyat. Tidak! Aku menghadap
Engkau sebagai seorang manusia
dengan mengenakan pakaian yang
sama seperti yang akan kukenakan
ketika menghadap Engkau di akhirat
nanti.

Mengelilingi Ka’bah (tawaf) oleh
lautan manusia bagaikan air sungai
dan pusaranya. Ia bagaikan matahari
sebagai tata surya dan manusia
sebagai bintang-bintang yang
beredar di dalam orbitnya.

Dengan Ka’bah berada di-tengah-
tengah, manusia mengelilinginya
dalam sebuah gerakan sirkular.
Ka’bah melambangkan ketetapan dan
keabadian Allah, sedang manusia
berbondong-bondong menge-
lilinginya, melambangkan aktivitas
dan transisi makhluk-makhluk
ciptaannya, aktivitas yang terjadi
terus-menerus.

Sa’i adalah sebuah pencarian.
Dia adalah gerakan yang mempunyai
tujuan yang digambarkan dengan
gerakan berlari-lari serta bergegas-
gegas. Apapun yang terjadi bergerak
secara terus-menerus, humanitas dan
spiritualitas dan di antara keduanya
yang ada adalah disiplin. Inilah yang
dikatakan sebagai ibadah haji, tekad
untuk melakukan gerak abadi kesuatu

arah tertentu. Demikian púlalah
pergerakan seluruh alam semesta ini.

Inilah yang dilakukan Siti Hajar
sendirian, yang berlarian ke puncak-
puncak bukit untuk mencari air,
sumber kehidupan dan tidak duduk
termangu serta menangis putus asa.
Sa’i adalah perjuangan fisik yakni
menggerakkan seluruh tenaga di
dalam pencarian air dan roti untuk
menghilangkan lapar dan dahaga
anak-anakmu. Inilah cara untuk
memperoleh penghidupan yang lebih
baik. Sa’i adalah perjuangan mencari
hal-hal yang dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhanmu dari alam.
Sa’i bersifat material dan kebutuhan
materi.

Tawaf dan Sa’i adalah perpaduan
antara cinta yang mutlaq dan akal
yang mutlaq, yang menghilangkan
kontradiksi-kontradiksi, yang selalu
membingungkan umat manusia di
sepanjang zaman. Yang manakah
yang harus dipilih, materialisme atau
idealisme, rasionalisme atau hidayah,
dunia atau akhirat, kehendak Allah
atau kehendak manusia, bersandar
kepada Allah atau selain-Nya.

Perjalanan selanjutnya adalah
perjalanan kembali kepada Allah yang
terbagi dalam tiga tahap (Arafah,

Salah satu ritual terbesar umat Islam yang disatukan
dalam satu titik pusara adalah ibadah Haji. Berbeda
dengan ibadah-ibadah lainnya, haji mempunyai banyak
dimensi yang mesti digali oleh para pelakunya.

>>  BERSAMBUNG KE HLM 08




	01-TABLOID-JUL 2022-utama-HS JOB
	02-TABLOID-JUL 2022-redaksi
	03-TABLOID-JUL 2022-YCL HOMEPLUS
	04-TABLOID-JUL 2022-hk news
	05-TABLOID-JUL 2022-humaniora
	06-TABLOID-JUN 2022-daerah
	07-TABLOID-JUL 2022-nasional
	08-TABLOID-JUL 2022-budaya
	09-TABLOID-JUL 2022-tekno-WFA
	10-TABLOID-JUL 2022-hk news-AFREIGHT I
	10-TABLOID-JUL 2022-hk news-AFREIGHT
	11-TABLOID-JUL 2022-hong kong
	12-TABLOID JUL 2022--hong kong-SINCERE
	13-TABLOID JUL 2022-lifestyle-hong kong-HS FINANCE
	14-TABLOID-JUL 2022-seleb-LABOUR DEPT
	15-TABLOID-JUL 2022-viral-LABOUR DEPT G
	16-TABLOID-JUL 2022-sehatbugar
	17-TABLOID-JUL 2022-legenda
	18-TABLOID-JUL 2022-kisah hikmah-JADWAL SLT
	19-TABLOID-JUL 2022-internasional_1
	20-TABLOID-JUL 2022-serbawanita
	21-TABLOID-JUL 2022-hk news-LINCOLN
	22-TABLOID JUL 2022-inspirasi usaha
	23-TABLOID-JUL 2022-mimbar-IKLAN KOLOM I
	24-TABLOID-JUL 2022-PUBLIC FINANCE

