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HK Siapkan Aturan
Uji Covid-19 Baru

Dinkes Surabaya Sosialisasi
Tanaman Obat Keluarga

SURABAYA, BI - Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kota Surabaya menggelar sosialisasi dan
pendampingan pemanfaatan Tanaman Obat
Keluarga (Toga) dan Akupresur di Kecamatan
Gunung Anyar, Jumat (17/6).

Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik
Sukristina mengatakan pemanfaatan Toga
pada gangguan kesehatan ringan adalah
bisa menjadi ramuan herbal bagi calon
pengantin (catin), seperti membantu
memelihara kesuburan dan mening-
katkan produksi ASI.

“Ramuan herbal juga meningkatkan
nafsu makan, mengatasi maag,
meningkatkan konsentrasi belajar,
mengatasi keluhan keputihan, hingga
mengurangi nyeri lutut,” jelas Nanik.

Adapun Akupresur adalah salah

satu jenis perawatan kesehatan yang dilakukan
melalui teknik penekanan di permukaan tubuh
pada titik-titik akupuntur dengan penggunaan jari

atau bagian tubuh lain atau alat bantu yang
ujungnya tumpul.

Jepang Sebut BA.4 dan
BA.5 Lebih Mematikan

JEPANG, BI - Varian Omicron dari Covid-
19 kini bermutasi menjadi subvarian BA.4 dan
BA.5 yang sudah ditetapkan sebagai varian
yang menjadi perhatian oleh Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO). Penelitian di
Jepang mengungkapkan fakta bahwa kedua
subvarian ini memiliki kemiripan varian
asalnya yakni Alpha dan Delta.

Data dari University of Tokyo
menunjukkan BA.4 dan BA.5 berperilaku lebih
mirip seperti varian Covid-19 sebelumnya dan
lebih mematikan, yaitu Alpha dan Delta. Varian
Alpha adalah bentuk pertama dari Covid-19
yang melanda seluruh dunia pada akhir 2019.

“Sepertinya varian ini beralih kembali ke
bentuk infeksi yang lebih berbahaya, jadi turun
ke paru-paru,” kata ahli virologi di University
of Leeds, dr. Stephen Griffin, seperti laporan
Express. Berdasar laporan Very Well Health,
para peneliti di Tokyo mengatakan versi baru
Omicron lebih mungkin menyebabkan
penyakit parah daripada yang terakhir,
menurut sebuah studi pracetak.

Dalam tes laboratorium, ketika orang yang
tidak divaksinasi pulih dari infeksi BA.1 atau
BA.2, mereka tidak memiliki cukup antibodi

untuk melindungi terhadap BA.4 dan BA.5.
Tim peneliti juga menemukan bahwa BA.4 dan
BA.5 lebih mudah bereplikasi di sel paru-paru
manusia dan menyebabkan penyakit yang
lebih parah pada hamster daripada BA.2.

“Temuan awal ini menunjukkan risiko
BA.4 dan BA.5 terhadap kesehatan global
berpotensi lebih besar daripada BA.2 asli,”
tulis seorang profesor virologi di Universitas
Tokyo dan penulis utama studi tersebut, Kei
Sato, PhD, mengatakan kepada Verywell
melalui email.

Studi pracetak lainnya menunjukkan
bahwa pada orang yang divaksinasi dan
booster, antibodi monoklonal secara signifikan
kurang efektif terhadap BA.4 dan BA.5
dibandingkan terhadap BA.2.12.1. Terlepas
dari laporan awal ini, para ilmuwan belum tahu
persis bagaimana BA.4 dan BA.5 berperilaku
tanpa lebih banyak data klinis.

Data dunia nyata tentang BA.4 dan BA.5
terbatas, tetapi negara lain dapat memberikan
beberapa petunjuk. Di Portugal misalnya,
BA.5 telah melampaui BA.2. Di sana, BA.5
tampaknya menyebar sekitar 13 persen lebih
cepat daripada varian BA.2.[JP]
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ini pada bulan Agustus, tambah ketua
pelaksana.

Lam menambahkan jika situasi dan
keadaan covid di Hong Kong saat ini
belum memerlukan pengetatan
langkah-langkah jarak sosial.

“Untuk saat ini saya tegaskan,
kasus-kasus yang menanjak seperti
ini, menurut para ahli, tidak terduga.
Karena kita sudah hampir kembali nor-
mal dalam hal kegiatan sosial, jadi ini
bukan alarm. bel belum,” kata Lam
pada konferensi pers.

“Kami akan memantau situasi
dengan cermat,” lanjutnya.

CE juga mengimbau orang-orang
untuk membatasi pertemuan lintas
keluarga pada Hari Ayah,
menambahkan bahwa dia telah
membatalkan semua pertemuan
makanan perpisahan lepas jabatan
dengan legislator dan pejabat senior
demi menjaga jarak sosial.[bi]

Carrie Lam
Kepala Eksekutif  HK

HONG KONG, BI - Kepala Eksekutif Carrie Lam
mengatakan bahwa  otoritas kesehatan memang

belum membunyikan alarm terkait Rebound
Covid-19, namun beberapa persyaratan

pengujian sedang diperbarui untuk
efektivitas.

Lam mengatakan meskipun jumlah
kasus harian kini telah meningkat

menjadi lebih dari 1.000 lagi, tekanan pada rumah
sakit umum tidak meningkat dan jumlah orang dalam
kondisi serius atau kritis tetap stabil.

Dia mengatakan pemerintah akan mewajibkan
pekerja rumahan untuk menjalani tes PCR setiap
dua minggu, selain tes cepat harian mereka, mulai
22 Juni. Mereka juga akan diminta untuk mendapatkan
suntikan Covid ketiga untuk bekerja, sekali.
pengaturan telah diselesaikan.

Semua anak sekolah juga harus terus menjalani
tes cepat setiap hari hingga akhir tahun ajaran saat
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NAMUN, menghadapi tantangan-tantangan ini
Hari Bumi tetap mengglobal dan makin
menjangkau banyak orang.

Selama satu dekade hingga 2020 Hari Bumi
berhasil membangkitkan kesadaran di 193 negara.
Hari Bumi akhirnya berhasil melibatkan 1 miliar
orang setiap tahunnya dan menjadi batu loncatan
utama di sepanjang jalur keterlibatan seputar
perlindungan lingkungan. Memasuki dekade 2020,
Hari Bumi secara luas diakui sebagai salah satu
perayaan besar dunia, yang ditandai oleh lebih
dari satu miliar orang setiap tahun.

Hari Bumi diperingati sebagai hari aksi untuk
mengubah perilaku manusia dan menciptakan
perubahan kebijakan global, nasional, dan lokal.

Saat ini, perjuangan untuk lingkungan yang
bersih berlanjut dengan urgensi yang meningkat,
karena kerusakan akibat perubahan iklim menjadi
semakin nyata setiap hari. Seiring dengan
tumbuhnya kesadaran akan krisis iklim kita, begitu
pula mobilisasi masyarakat sipil, yang mencapai
puncaknya di seluruh dunia saat ini.

Semakin besarnya gerakan untuk
menciptakan lingkungan yang bersih ini,
berangkat dari rasa kecewa dengan rendahnya
ambisi setelah adopsi Perjanjian Paris pada 2015.
Dipicu oleh rasa frustrasi dengan kelesuan
lingkungan internasional, warga dunia bangkit
untuk menuntut tindakan yang jauh lebih besar
bagi bumi dan penduduknya.  Earth Day Organi-
zation mengemukakan lingkungan sosial dan
budaya yang terlihat pada 1970 bangkit kembali
saat ini. Dengan munculnya generasi muda yang
segar dan frustrasi yang menolak untuk menerima
basa-basi dan menuntut jalan baru ke depan.

Media digital dan sosial membawa
percakapan, protes, pemogokan, dan mobilisasi
mengenai isu lingkungan kepada audiens global,
menyatukan warga yang peduli yang belum
pernah ada sebelumnya dan mengkatalisasi antar
generasi untuk bergabung bersama menghadapi
tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia.

Sejarah Kemunculan Hari Bumi
Hari Bumi pertama kali dicetuskan oleh

Gaylord Nelson, seorang Senator dari Negara Bagian Wisconsin, yang
telah lama mengkawatirkan kerusakan lingkungan yang makin
memburuk di Amerika Serikat (AS).

Pada dekade 1960-an, AS merupakan negara yang mengonsumsi
sumber daya berbasis fosil terbesar di dunia. Industrialisme yang
berkembang pesat memang mampu memakmurkan negara tersebut.
Namun, di sisi lain masalah lingkungan semakin merebak dan
mengancam ekosistem.

Kesadaran akan isu lingkungan semakin meningkat, dengan
munculnya buku ‘Silent Spring’ karya Rachel Carson. Buku yang
terbit pada 1962 ini berhasil terjual hingga 500.000 eksemplar di 24
negara.

Buku tersebut mewakili momen penting, karena
meningkatkan kesadaran publik dan kepedulian terhadap
organisme hidup, lingkungan dan hubungan yang tidak
dapat dipisahkan antara polusi dan kesehatan
masyarakat. Kemudian, pada 1969 terjadi bencana
tumpahan minyak di Santa Barbara, California.

Melihat ancaman terhadap lingkungan yang
semakin besar, Nelson ingin memunculkan kesadaran
publik tentang polusi udara dan air. Dengan
mengadopsi semangat anti-perang, Nelson
mengumumkan gagasan untuk mengajar di
kampus-kampus dan ke media nasional.

 Ia kemudian membujuk Pete McCloskey,
seorang anggota Kongres Partai Republik yang
peduli akan lingkungan dan pentingnya
konservasi. Mereka akhirnya merekrut Denis
Hayes, seorang aktivis muda, untuk mengatur
pengajaran di kampus terkait hari bumi.[*]

Perkembangan Hari Bumi
2010 hingga Kini
Selama satu dekade sejak Hari Bumi
semakin mengglobal, gerakan ini masih
menghadapi tantangan besar. Sama
seperti saat kemunculannya hingga
perjalanannya selama tiga dekade
lebih, Hari Bumi menghadapi
penentangan sinisme penyangkal
perubahan iklim, pelobi perusahaan
minyak, politisi pendiam, publik yang
tidak tertarik atau pasif, dan komunitas
lingkungan yang terpecah.

Sya’wanah Al-Ubullah, Sufi Yang Suka Menangis
RABIATUL AL-ADAWIYAH merupakan

seorang sufi perempuan yang cukup populer
karena telah memperkenalkan konsep cinta
kepada Sang Pencipta. Seorang mantan budak
ini, juga merupakan penyair yang terkenal pada
zamannya.

Selain Rabiatul Al-Adawiyah, ada pula
Sya’wanah Al-Ubullah. Meski tidak sepopuler
Rabiatul Al-Adawiyah, Sya’wanah juga memiliki
peran penting sebagai seorang sufi pada abad
pertengahan. Konon, beliau dikagumi oleh Imam
Al-Ghazali lantaran dikenal suka menangis
karena Allah SWT.

Sya’wanah Al-Ubullah merupakan seorang
sufi perempuan yang berasal dari persia.

Diperkirakan beliau hidup
sekitar abad ke-8

Masehi. Sya’wanah
juga dikenal

sebagai sosok
yang sangat
b e r i m a n
kepada Allah
S W T ,
memiliki
s u a r a
y a n g

merdu, dan bacaan Al-Qurannya yang bagus.
Sya’wanah memang perempuan yang

sangat terkesan dengan keterbatasannya
sendiri dalam mengabdi kepada Allah SWT. Ia
juga sangat merindukan persatuan atau
perjuampaan dengan-Nya, sehingga terus saja
menangis. Meski begitu, kebiasaannya yang
suka menangis tidak menghalangi dirinya untuk
menyampaikan ilmu pengetahuan.

Tangisan yang keluar dari mata Sya’wanah
bukanlah tangisan yang dibuat-buat. Justru ia
menangis dengan tulus, sehingga banyak pula
orang yang turut menangis.

Awal kisah mengapa Sya’wanah sering
menangis ini dimulai ketika dirinya jauh
sebelum menjadi sufi dulu Sya’wanah hampir

setiap hari pergi ke tempat-tempat hiburan. Pada
suatu hari, ia bersama budak perempuan lainnya
berjalan menyusuri salah satu jalanan di
Bashrah. Hingga mereka sampai di depan pintu
rumah, Sya’wanah mendengar suara teriakan.

“Subhanallah, begitu memilukan. Suara apa
itu?” Sya’wanah pun segera menyuruh budak
perempuannya untuk mencari tahu apa yang
sedang terjadi. Namun, budah yang disuruh
pergi tak kunjung kembali. Ia pun meminta
budak lainnya untuk melihat apa yang terjadi.
Sama. Budak itupun tidak kembali. Hingga untuk
kesekian kalinya, ada seorang budah
perempuan yang berkata, “Tuan putri, teriakan
tadi bukan teriakan orang-orang yang sedang
berduka karena ada yang sedang meninggal
dunia, tetapi itu tangisan orang-orang yang
sedang menyesali dosa-dosanya, tangisan or-
ang yang sedih karena penuhnya catatan hidup
mereka dengan goresan-goresan tinta hitam
maksiat.”

Setelah mendengar penjelasan tersebut,
Sya’wanah pun pergi ke balkon rumah tersebut
dan melihat seorang pendakwah yang dikelilingi
oleh banyak orang. Rupanya, pendakwah itu
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“Allah Subhanahu wa ta’ala adalah
Zat Yang Maha Penyayang dari
segala penyayang, tentu engkau

akan diampuni jika mau bertaubat
kepada-Nya dengan taubat yang

sebenar-benarnya.”
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Desakan Jam Kerja Di Lingkup
Rumah Tangga Hong Kong

HONG KONG, BI - Badan Koordinasi Migran Asia telah
mendesak pemerintah untuk membuat langkah-langkah
untuk membatasi jam kerja pembantu rumah tangga yang
tinggal di rumah, sehingga mereka tidak akan terlalu banyak
bekerja dan dieksploitasi.

Juru bicara kelompok tersebut, Eman Villanueva,
berkomentar setelah pemeriksaan memutuskan bahwa
seorang pekerja Filipina berusia 46 tahun yang ditemukan
tidak sadarkan diri di rumah majikannya pada tahun 2017

hingga meninggal karena sebab alami.
Leonita Arcillas Quinto datang ke Hong Kong pada akhir

2016 untuk bekerja untuk sebuah keluarga beranggotakan
empat orang di Mei Foo dan dikatakan telah mengeluh tentang
kondisi kerjanya.

Villanueva mengatakan jika diluar sana banyak pekerja
yang bekerja antara 11 dan 16 jam sehari dan eksploitasi
dapat terjadi karena mereka dipaksa untuk tinggal di tempat
kerja mereka.[bi]

HONG KONG, BI - Polisi menangkap sembilan
orang  karena mendapatkan properti melalui
penipuan lebih dari 10 penipuan komisi “click-
farming” senilai total HK$1,9 juta rabu lalu [15/6]
.Petugas melakukan operasi SKYROCKET pada
hari Rabu setelah analisis intelijen dan
penyelidikan mendalam dan menangkap tujuh pria
dan dua wanita berusia 18 hingga 55 tahun di

Investasi Abal–Abal Renggut HK$1,9 Juta
seluruh kota.

Mereka semua adalah pemegang kartu
identitas HK dan dilaporkan sebagai pekerja
logistik, koki, manajer restoran, tenaga penjualan,
dan pengangguran.

Berbicara kepada wartawan Kamis, inspektur
Thomas Lo dari regu kejahatan distrik Wan Chai
mengatakan para korban terutama direkrut melalui

telepon, media sosial,
atau aplikasi SMS
instan, dengan para
penjahat tidak
menyoroti tingkat
pendidikan atau
pengalaman khusus
yang diperlukan, tetapi
sejumlah besar komisi
dijamin.

Penjahat kemudian
membuat platform
belanja online palsu
dan menampilkan foto
barang, harganya, dan
komisi yang dapat
diterima korban dari
pertanian klik mereka.

Setelah mendapatkan kepercayaan para
korban, mereka akan meminta para korban untuk
lebih berpartisipasi dalam pekerjaan pertanian
klik yang diklaim menawarkan lebih banyak
komisi dan memberitahu mereka untuk
mentransfer uang ke rekening antek sebelumnya.

Setelah menerima uang, para penjahat
kemudian akan menghilang tanpa jejak.

Lo menambahkan bahwa kerugian para
korban berkisar antara HK$10.000 dan
HK$850.000 dalam setiap penipuan dan jumlah
totalnya mencapai HK$1,9 juta.

Lo melanjutkan bahwa 10 tersangka
dibebaskan dengan jaminan dan tidak menutup

kemungkinan penangkapan lebih lanjut karena
penyelidikan masih berlangsung.

Dia meminta warga untuk tetap waspada
ketika calon majikan memberitahu mereka untuk
mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang
tidak dikenal sebelum memulai pekerjaan yang
diiklankan. Mereka harus berhati-hati ketika iklan
perekrutan tidak menunjukkan informasi latar
belakang tentang perusahaan dan hanya memiliki
akun di media sosial.

Warga yang menemukan penipuan serupa
atau ingin melaporkan aktivitas mencurigakan
disarankan untuk menghubungi saluran bantuan
anti-penipuan 18222. [bi]

Pemerasan Anak
Terhadap Anak

HONG KONG, BI - Seorang anak laki-laki
berusia 16 tahun pada hari Kamis dikirim ke
pusat penahanan setelah dia menyerang dan
mengambil foto dan video telanjang teman
sekelasnya. Rekaman pribadi tersebut ada
dalam polselnya  yang hilang senilai
HK$4.800.

Selebihnya pelaku pencurian melakukan
pemerasan terhadap pemilik video dan foto
telanjang tersebut dengan ancaman
penyebarluasan dokumen.

Anak laki-laki yang diidentifikasi sebagai
C.Y.K. dihadrikan di Pengadilan Magistrates
Kowloon Barat,  di hadapan hakim Amy Chan
Wai-man pada hari Kamis [16/6] dia mengaku
bersalah atas penyerangan yang
menyebabkan cedera fisik, membuat dan
memiliki pornografi anak serta tindak kriminal

pemerasan.
Chan menggarisbawahi beratnya

kejahatan bocah itu tetapi mencatat usianya
yang masih muda dan mengirimnya ke pusat
penahanan seperti yang disarankan oleh
petugas masa percobaan.

Pengadilan mendengar bahwa teman
sekelas - disebut sebagai “X” - meminjam
telepon terdakwa tetapi hilang pada Novem-
ber 2020.

Terdakwa meminta X untuk memberikan
kompensasi kepadanya HK$4.800, dan
keduanya bertemu di tangga di 36/F Rumah
Hiu Kwai di Kwai Chung Estate pada tanggal
4 Desember tahun itu.

Namun, terdakwa menemukan bahwa X
tidak membawa sejumlah uang yang dia minta
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JAKARTA, BI - Kasus Covid-19 di
sejumlah negara mengalami kenaikan
dipicu munculnya subvarian baru Omi-
cron BA.4 dan BA.5 yang lebih menular.
Di Indonesia, sudah terdeteksi sebanyak
8 kasus.

Juru Bicara Pemerintah Untuk
Covid-19 Prof Wiku Adisasmito
mengatakan, ada beberapa potensi
kenaikan kasus yang dapat
diidentifikasi. Seperti mobilitas
penduduk yang terus naik jika
dibandingkan sepanjang tahun 2021.

“Selain itu, mutasi virus dengan
varian baru BA.4 dan BA.5 sudah masuk
Indonesia,” katanya dalam keterangan
virtual dan laporan Satgas Covid-19
baru-baru ini.

Varian ini pertama kali dilaporkan di
Indonesia pada 6 Juni 2022, dan kini 8

Varian Omicron BA.4 dan BA.5 Meluas Di RI
kasus telah teridentifikasi. Seberapa
cepat penularannya?

Omicron BA.4
Dari karakteristiknya, secara

epidemiologi, varian BA.4 teridentifikasi
di 61 negara melalui 7.524 sekuens yang
telah dilaporkan melalui GISAID.
Sekuens terbanyak teridentifikasi di
Afrika Selatan, Amerika Serikat, Britania
Raya, Denmark, dan Israel.

Omicron BA.5
Sedangkan varian BA.5

teridentifikasi di 65 negara melalui
10.442 sekuens yang telah dilaporkan
melalui GISAID. Sekuens paling banyak
teridentifikasi di Amerika Serikat, Por-
tugal, Jerman, Britania Raya, dan Afrika
Selatan.

Tingkat Penularan Dipantau 2-4
Pekan

Menurut Prof Wiku, transmisibilitas
atau penularan dari varian ini memiliki
kemungkinan menyebar lebih cepat,
tanpa indikasi menyebabkan kesakitan
lebih parah dibandingkan varian Omi-
cron lainnya. Kenaikan kasus ini penting
diperhatikan selama 2-4 minggu ke
depan.

“Karena perlu waktu untuk melihat
dampak dari suatu faktor penyebab
terhadap kenaikan kasus,” tambahnya.

Secara bersamaan, Prof Wiku
mengatakan penting juga dilakukan
surveilans molekuler epidemiologi,
dengan metode yang benar dan
sistematis. Agar penyebab kenaikan
kasus dan asal kasus yang beredar di
masyarakat terdeteksi dengan baik.

“Untuk itu, terlepas dari apapun
penyebab kenaikan kasus saat ini,
pentingnya kembali bergotong royong
oleh seluruh lapisan masyarakat dan
pemerintah untuk menekan kasus positif,
mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
Salah satu cara termurah dan termudah
adalah dengan kembali menerapkan
disiplin protokol kesehatan,” jelasnya.[*]

Naiknya Aktivitas Picu Naiknya Kasus Covid
JAKARTA, BI - Pemerintah

sempat mengeluarkan kebijakan
melonggarkan pembatasan kegiatan
masyarakat, salah satunya
mengizinkan melepas masker di luar
ruangan. Keputusan itu diikuti dengan
tren penurunan kasus Covid-19

dengan positivity rate di bawah 1
persen. Akan tetapi, dalam sepekan
terakhir, munculnya subvarian Omi-
cron BA.4 dan BA.5 membuat
kenaikan kasus Covid-19 di atas
seribu kasus.

Juru Bicara Pemerintah untuk
Penanganan Covid-19 Prof Wiku
Adisasmito mengingatkan

masyarakat tetap waspada dan siaga
selama dalam masa transisi pandemi
Covid-19. Meski kondisi masih
terkendali, namun aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat yang
cenderung meningkat, dapat pula
meningkatkan potensi penularan.

Kenaikan kasus dipicu oleh
aktivitas masyarakat yang semakin
padat. Data dari Google Mobility per
10 Juni lalu, selama 5 minggu
terakhir menunjukan peningkatan
mobilitas di berbagai fasilitas publik.

“Memang, peningkatan aktivitas
masyarakat ini merupakan kabar baik
demi meningkatkan pemulihan
ekonomi nasional akibat Covid-19.
Namun perlu diperhatikan dalam
beraktivitas, agar terus menerapkan
prokes, khususnya disiplin memakai
masker,” katanya secara virtual
baru-baru ini dalam laoran Satgas

Puncak BA.4 dan BA.5 RI Bisa 25 Ribu per Hari
Jakarta, BI - Menteri Kesehatan Budi

Gunadi Sadikin memperkirakan puncak
kasus Covid-19 Omicron varian baru
BA.4 dan BA.5 maksimum mencapai
25.000 kasus per hari. Hal ini berkaca
pada pemantauan varian tersebut di
negara lain.

“Kita percaya nanti akan ada
kenaikan mungkin maksimumnya 25 ribu
per hari,” kata Budi Gunadi Sadikin

dalam keterangannya secara daring di
sela acara Penyambutan Kenegaraan
Presiden Republik Federal Jerman, di
Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/6).

Menkes menjelaskan di Afrika
Selatan puncak kasus BA.4 dan BA.5
hanya sepertiga dari puncak kasus
Covid-19 varian Omicron atau Delta
sebelumnya. Padahal Afsel adalah
negara pertama varian baru tersebut

teridentifikasi.
Menurut Menkes, jika pada saat

puncak varian Delta dan Omicron
sebelumnya di Indonesia terjadi 60.000
kasus per hari, maka diperkirakan
puncak Omicron varian BA.4 dan BA.5
hanya akan mencapai 20.000-25.000
kasus per hari.

Dia mengatakan puncak kasus
biasanya terjadi satu bulan setelah

kasus pertama teridentifikasi. Dalam hal
ini, diperkirakan puncak kasus BA.4 dan
BA.5 di Indonesia kemungkinan terjadi
pada pekan ketiga dan keempat Juli 2022.
“Setelahnya akan turun kembali,” jelas
Menkes. Selain itu dia mengatakan
bahwa tingkat kematian dari varian baru
ini jauh lebih rendah, yakni hanya
seperduabelas atau sepersepuluh dari
Delta dan Omicron.[JP}

JAKARTA, BI - Menteri Koordi-
nator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy masih berupaya
menyelesaikan persoalan kemiskinan
ekstrem. Hal itu masih menjadi peker-
jaan rumah yang harus segera ditun-
taskan oleh pemerintah.

Merujuk pada data Badan Pusat
Statistik (BPS), tingkat kemiskinan

ekstrem pada 2021 adalah 4 persen
atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka
kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen.
Presiden RI Joko Widodo menarget-
kan tingkat kemiskinan ekstrem bisa
mencapai nol persen pada 2024.

Muhadjir mengatakan, penghapu-
san kemiskinan ekstrem merupakan
tantangan yang sangat berat.
Meskipun jumlahnya relatif kecil, tapi

tak ada jaminan bisa lebih mudah
diatasi.

Muhadjir mengibaratkan, kemiski-
nan sebagai sepanci nasi. Sedangkan
kemiskinan ekstrem bagian dari kerak
dari nasi. Jumlahnya sedikit tetapi
untuk diatasi lebih sulit.

Covid-19.
Terutama di tempat-tempat yang

padat diharapkan terus menerapkan
pola hidup bersih dan sehat demi
menjaga imun tubuh selalu dalam
kondisi terbaik. Prof Wiku meminta
masyarakat tetap waspada.

“Tidak henti-hentinya saya
mengingatkan kepada masyarakat
untuk tetap waspada dan siaga di
setiap aktivitas dikarenakan kita
masih dalam situasi Pandemi,”
tegas Prof Wiku.

Sebelumnya Kementerian
Kesehatan mengumumkan sudah
ada 8 kasus subvarian Omicron
BA.4 dan BA.5 di tanah air.
Subvarian tersebut sudah memicu
kenaikan kasus di sejumlah negara
dan ditetapkan sebagai varian yang
menjadi perhatian oleh Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO).[jpnn]

Kemiskinan Ektrem Di Indonesia Mengintip

>> BERSAMBUNG KE HLM 19

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito

penggambaran diri sese-
orang. Alhasil, benda pusaka
harus selalu dirawat dengan
cara dicuci setiap pergantian
tahun.

Sementara itu, Abdi Dalem
Bagian Pariwisata dan Museum
Pura Mangkunegaran, Joko
Pramudya, mengatakan bahwa
jamasan pusaka di Pura
Mangkunegaran merupakan
tradisi merawat atau memetri
warisan dari para leluhur.

Menurutnya, pusaka
mengandung banyak makna
karena merupakan buah hasil
karya cipta yang memiliki
falsafah kehidupan, kearifan,
sumber inspirasi, dan motivasi
kehidupan.[*]

>> 1 SURO ...DARI HLM 08
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ARAB SAUDI, BI - Pihak
berwenang Arab Saudi menyita
barang-barang hingga mainan
“pelangi’ yang dinilai mempromosikan

Arab Saudi Razia Barang
Hingga Mainan ‘Pelangi’

Menurut laporan saluran berita
pemerintah, Al-Ekhbariya, sebagian
besar barang yang dirazia tampak
dibuat untuk anak-anak.

“Kami merazia barang-barang
yang bertentangan dengan agama Is-
lam dan moral publik, di mana
mempromosikan homoseksual yang
menargetkan generasi muda,” ucap
seorang pejabat Kementerian
Perdagangan Saudi.

Sambil menunjuk ke arah bendera
berwarna pelangi, seorang wartawan
dalam laporan itu mengatakan:
“bendera homoseksualitas ada di salah
satu pasar Riyadh.” “Warna-warna itu
mengirimkan pesan beracun kepada
anak-anak,” bunyi laporan saluran
berita tersebut seperti dikutip AFP.

Laporan Al-Ekhbariya tak merinci
berapa perusahaan yang menjadi
sasaran atau barang-barang yang
disita dalam razia pemerintah itu.

Razia promosi LGBT ini
dikerahkan Saudi setelah pihak
berwenang menyensor sejumlah film
luar yang memiliki konten
mempromosikan LGBT di dalamnya.

April lalu, Saudi mendesak pihak
Disney memotong satu adegan film
Marvel ‘Doctor Strange in the
Multiverse of Madness’. Adegan itu
menggambarkan dua pasangan
perempuan tengah bersama anak
mereka. Namun, pihak Disney
menolaknya. Akhirnya, Saudi pun tak
mengizinkan film Doctor Strange in the
Multiverse of Madness diputar di
negara kerajaan. (rds)

Ganja Di Thailand Dijual Layaknya Teh
BANGKOK, BI - Warga Thailand

senang menyambut legalisasi ganja
di negaranya yang berlaku sejak 9
Juni lalu, situasi tersebut membuat
banyak warga asing penasaran,
salah satu warga asing yang
penasaran tersebut adalah Azizudin
Muhammad.

Ia mengaku penasaran mencoba
minuman ekstrak ganja yang dijual
di Bangkok usai pemerintah mele-
galkan ganja untuk keperluan medis
dan bisnis.

Aziz membeli minuman itu
setelah bepergian dari Bangkok dan
dia mengatakan minuman ekstrak
ganja itu tak berdampak apa pun
terhadap dirinya.

Thailand melegalkan ganja untuk
keperluan medis dan kosmetik pada
9 Juni lalu. Langkah ini ditempuh

untuk meringankan kondisi
kesehatan dan membantu ekonomi
negara.

Untuk merealisasikan rencana
itu, pemerintah kemudian membagi-
bagikan tanaman
ganja ke setiap rumah
tangga, kecuali rumah
tangga asing.

Lebih jauh ia
menjelaskan di
tempat tinggalnya
sekarang, Thung
Khru, Aziz tak melihat
ada warga tanam
ganja di halaman
depan atau belakang
rumah mereka.
Sebab, di distrik itu
mayoritas beragama
Islam.

Di distrik Thung Krhu yang toko
yang menjual ganja hanya di depan
kampus Aziz. Itu pun dalam ekstrak
yang dikemas menjadi minuman
ringan.

Meski sudah melegalisasi ganja,
pemerintah Thailand tetap mene-
rapkan sejumlah aturan.Salah satu-
nya batasan ekstraksi ganja.
Berdasarkan aturan ini, kadar
senyawa psikoaktif dalam ganja tak
boleh melebihi 0,2 persen tetrahy-
drocannabinol (THC).

Pemerintah juga akan melarang
ganja dijual ke
perempuan hamil
dan kelompok usia
di bawah 20 tahun.

Selain itu, ma-
syarakat yang
mengisap ganja di
tempat umum dan
menyebabkan
kegaduhan, akan
dikenakan huku-
man penjara hingga
tiga bulan dan
denda 25 ribu baht
atau sekitar Rp10,3
juta. (isa/bac)

KIEV, BI  - Militer Ukraina
mengancam akan menghan-
curkan  Jembatan Kerch,
jembatan terpanjang di Eropa,
dengan rudal canggih Barat.
Jembatan itu menghubungkan
Crimea dengan daratan Rusia .

Ancaman itu dilontarkan
komandan pertahanan
Mykolaiv, Ukraina, Mayor
Jenderal Dmitry Marchenko
kepada Crimea Realit ies
(Krym.Realii), media proyek
Radio Free Europe/Radio Lib-
erty—lembaga penyiaran yang
didanai pemerintah Amerika
Serikat (AS).

Jenderal Marchenko me-
ngatakan Jembatan Kerch atau
juga dikenal sebagai Jembatan
Crimea adalah target nomor
satu untuk senjata Barat.
“Jembatan Kerch benar-benar
target nomor satu kami,”
katanya.

Jembatan itu diresmikan
Presiden Rusia Vladimir Putin
pada 2018, empat tahun setelah
Crimea berpisah dari Ukraina
dan bergabung dengan Rusia.

Sebelumnya pada hari itu,
Presiden AS Joe Biden
mengumumkan bantuan militer
senilai USD1 miliar, termasuk
rudal anti-kapal, roket jarak
jauh, dan lebih banyak artileri.
Sementara Washington hanya
mengirim empat peluncur roket
HIMARS—yang belum menca-
pai Ukraina—sekutu NATO
lainnya telah menjanjikan
peralatan yang kompatibel.

Kepala kebijakan Pentagon
pada hari Selasa meng-

Ukraina
Ancam

Akan Rudal
Jembatan

kaum homoseksual dari setiap toko di
Ibu Kota Riyadh (15/6).

Barang-barang yang ditargetkan
dalam razia tersebut yakni pita, rok,

topi, tempat pensil berwarna pelangi
yang selama ini dekat dengan simbol
komunitas Lesbian, Gay, Biseksual,
dan Transgender (LGBT).
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tengah memberikan nasihat, meng-
ingatkan mereka akan siksaan Allah SWT
sehingga mereka menangis bercucuran air
mata.

Ketika Sya’wanah bergabung dengan or-
ang-orang tersebut, sang pendakwah
sedang membacakan ayat dalam QS. Al-
Furqan ayat 12-13 yang artinya:

“Apabila neraka itu melihat mereka dari
tempat yang jauh, mereka mendengar
kegeramannya dan suara nyalanya. Dan
apabila mereka dilemparkan ke tempat yang
sempit di neraka itu dengan dibelenggu,

>> SYA’WANAH...DARI HLM 02
mereka di sana mengharapkan kebinasaan.”

Tanpa sadar, Sya’wanah merasakan sakit dan
kepedihan yang menyayat dalam kalbunya. Ia pun
berkata, “Wahai syaikh, aku adalah salah satu or-
ang hina penghuni tempat sempit itu di neraka. Jika
aku bertaubat, apakah Tuhan akan meng-
ampuniku?”

Sang pendakwah menjawab, “Tentu, jika engkau
bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-
benarnya, walaupun dosamu sebanyak dosa
Sya’wanah.”

Kemudian Sya’wanah berkata, “Wahai Syaikh,
Sya’wanah (Yang Anda sebut tadi) adalah saya, yang
setelah ini tidak akan lagi berbuat dosa.”

Sang pendakwah berkata, “Allah Subhanahu wa
ta’ala adalah Zat Yang Maha Penyayang dari segala
penyayang, tentu engkau akan diampuni jika mau
bertaubat kepada-Nya dengan taubat yang
sebenar-benarnya.”

Setelahnya, Sya’wanah selalu meng-
habiskan malam-malamnya dengan salat
dan bermunajat kepada Tuhan, lalu
menangis karena takut kepada Allah
SWT. Dari sinilah Sya’wanah mulai
sering menangis, bahkan sampai
membuat orang-orang khawatir jika
Sya’wanah mengalami kebutaan
karena terlalu sering menangis.[*]
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Laboratorium Sekolah
Rumah Honai

Perhiasan Perak Kinclong
Berkat Soda Garam

Kopi Unik dan Langka Siap Mendunia
INDONESIA memiliki ragam dan

varian kopi, sebut saja Arabika,
Ekselsa, Liberika, dan Robusta.
Varian ini sudah populer dan menjadi
komoditi di berbagai dunia.

Namun selain itu, beberapa per-
kebunan kopi di Amerika Latin sudah
mulai mengembangkan
varietas baru di luar varietas
yang ada selama ini. Jika
selama ini Geisha dari
Panama atau caturra diang-
gap andalan dari Amerika
Latin, maka belakangan jenis
itu pun dirasa kurang cukup.

Arya Kinantha selaku
pebisnis coffee roastery
menyebut varian Coffea
Eugenioides akan
menggeser Panama Geisha.
Kopi ini disebut-sebut
merupakan induk dari

arabika. Namun, varietas kopi yang
satu ini masih sangat langka, bahkan
harganya dibanderol cukup fantastis.

Melansir Sprudge, Coffea
Eugenioides sempat tidak dilirik atau
ditinggalkan oleh para petani kopi.
Eugenioides baru kembali tenar

dalam beberapa dekade terakhir,
lewat kerja keras dari Finca
Inmaculada, kelompok petani di
Kolombia. Lewat upaya yang
dilakukan oleh perkebunan yang
dimiliki oleh keluarga Holguin, dan
sebelumnya Camilo Merizalde, kopi

eugenioides bangkit
kembali.

Lantas, apa yang
istimewa dari Kopi
Eugenioides?

Selain memiliki kan-
dungan kafein yang lebih
rendah secara alami,
Eugenioides juga mena-
warkan serangkaian
karakteristik rasa yang
sangat bersemangat dan
unik. Pada dasarnya
manis, seperti yang

diungkap Arya.
Cita rasa manis itu kemung-

kinan muncul karena kurang
adanya kepahitan dari kafein.
Bahkan, Kopi Eugenioides sering
dikatakan memiliki rasa yang ce-
ria dan tidak biasa, seperti wijen,
marshmallow panggang, tetes
lemon, dan susu sereal. Beberapa
orang merasa rasanya tidak seperti
kopi sama sekali.

Secara fisik, pohon kopi
eugenioides punya tampilan daun
dan ceri buah yang lebih kecil dari
arabika. Kopi ini tumbuh di Rwanda,
Tanzania, Uganda, Kenya dan
Republik Demokratik Kongo.
Namun, kini pertanian Finca Inma-
culada di Kolombia Barat menjadi
pertanian terbesar yang mempro-
duksi kopi ini, dan ditanam pada
ketinggian 1900-2000 mdpl. (hel)

ungkapkan bahwa AS akan
menyediakan rudal dengan
jangkauan 70 kilometer.

“Ukraina memberi Wash-
ington jaminan bahwa mereka
tidak akan menggunakan
sistem ini terhadap target di
wilayah Rusia,” kata Menteri
Luar Negeri AS Antony Blinken
awal bulan ini.

Namun, AS menolak untuk
mengakui Crimea sebagai
wilayah Rusia, menyebut
semenanjung itu dicaplok
secara ilegal oleh Moskow.
Tidak jelas senjata mana yang
akan digunakan Marchenko
untuk menyerang jembatan itu,
yang sebelumnya juga telah
diancam akan diserang oleh
pasukan pemerintah di Kiev.

Meskipun jembatan itu
memang satu-satunya cara
untuk mencapai Crimea dari
daratan Rusia selama
beberapa tahun, saat ini
seluruh pantai Laut Hitam dari
Kherson hingga Mariupol
berada di bawah kendali Rusia
dan pasukan sekutu-nya dari
republik Donbas. Lihat Juga:
AS Tangkap Komadan Senior
ISIS Ahli Pembuat Bom di
Suriah (min)

Proses pembersihan perhiasan
perak pun bisa langsung dilakukan
dengan memasukkan perhiasan ke
dalam wadah berisi cairan pembersih
sembari digoyang- goyangkan selama
kurang lebih tiga menit.

“Proses pembersihannya tidak
sampai 5 menit kok, setelah digoyang-
goyang, perhiasan yang sudah
dimasukkan bisa diambil da dicuci
dengan sabun cuci piring. Dikeringkan
dan setelah itu akan terlihat lebih bersih
dan putih kembali,” kata Wijayanto.

Adapun beberapa perhiasan yang
bisa dibersihkan dengan metode ini
dapat berupa kalung, anting, dan cincin.
Jika anda memiliki perhiasan perak
yang kusam, kini anda bisa mencoba
membersihkannya secara mandiri di
rumah. (mrt)
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SEMARANG. BI -  Agar siswa tidak
cepat dan lebih kreatif Sekolah Kebon
Dalem, Semarang mendirikan
laboratorium sekolah berbasis alam di
kawasan perbukitan Tembalang,
Semarang.

Di sini, siswa belajar di Rumah Honai
dan tempat tempat terbuka sembari
menghirup udara segar dan menikmati
keindahan alam sekitar.

Bentuk bangunan laboratorium alam
ini cukup unik, ada enam bangunan kelas
berbentuk Rumah Honai yang merupakan
rumah adat suku Papua.

Menempati lahan seluas lima ribu
meter pesegi, dulu lahan tersebut
semulanya adalah kebun dan kemudian
disulap menjadi laboratorium alam
sarana untuk belajar di Kota Semarang.

Laboratorium alam ini menggunakan
konsep Kurikulum Merdeka, siswa
digembleng belajar di tempat terbuka
dengan bisa memanfaatkan segala potensi
yang disediakan oleh alam.

Konsep belajar yang didapat
langsung dari alam, dipercaya bisa
membuat anak tidak cepat bisan dan lebih
kreatif.[*]

PERHIASAN perak memang
menjadi salah satu pilihan
perhiasan yang diminati, apalagi
banyak mereka yang enggan
menggunakan perhiasan emas
karena terlalu mencolok. Apalagi
harga terjangkau serta warnanya
yang lebih netral, membuat
perhiasan ini lebih mudah
dipadukan dengan busana lain.

Tapi, berbeda dengan emas,
perak memiliki kekurangannya
yakni mudah kusam. Seringkali
kita pun malas untuk member-
sihkan perhiasan perak tersebut,
hingga akhirnya memilih untuk
menyimpannya.

Wijayanto, pengrajin sekali-
gus pembuat UMKM aksesoris

sendok teh baking soda dan
setengah sendok teh garam ke
sebuah wadah.

Setelah itu, masukkan
potongan alumunium foil dengan
takaran secukupnya ke dalam
wadah tersebut. Potongan
alumunium foil bisa berbentuk
kotak 2x 2 cm sebanyak 3 buah,
atau bisa sesuai selera
pengguna.

Air hangat menjadi penutup
dari cairan pembersih itu untuk
membuat semua bahan- bahan
menjadi aktif bekerja. Jangan
terlalu banyak menuangkan air
hangat, masukkan secukupnya
dan buat cairan tersebut menjadi
pekat.

perak asal Yogyakarta WK Col-
lection, membagikan kiat mudah
untuk para pemilik perhiasan
perak dalam hal merawat dan
menghilangkan kusam di akse-
sorisnya.

“Bahannya mudah, kita cuma
membutuhkan baking soda, garam,
potongan alumunium foil, dan air
hangat,” kata Wijayanto seperti
dilansir dari Antara.

Setelah memiliki semua
bahan yang disebutkan, langkah
pertama yang harus dilakukan
adalah memasukkan bahan- bahan
berbentuk bubuk terlebih dahulu.
Untuk pembersihan satu kalung
atau satu- dua cincin perak, anda
cukup memasukkan setengah
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MALAM satu Suro merupakan
malam istimewa yang sering dianggap
mistis dan keramat sekaligus penuh
berkah dan sakral.

Sebagian besar masyarakat Jawa
masih mempercayai bahwa malam
satu Suro memang malam istimewa.
Di berbagai daerah banyak tradisi
memperingati Tahun Baru Jawa
sekaligus Islam ini. Sementara itu, di
lingkungan Keraton Surakarta dan
Yogyakarta, beragam ritual dan kirab
digelar. Ramai dan semarak.

Tradisi malam satu Suro bermula
saat zaman Sultan Agung. Saat itu,
masyarakat umumnya mengikuti
sistem penanggalan tahun Saka yang
diwariskan dari tradisi Hindu.
Sementara Kesultanan Mataram Islam
sudah menggunakan sistem kalender
Hijriah (Islam).

Sultan Agung yang ingin
memperluas ajaran Islam di Tanah
Jawa berinisiatif memadukan kalender
Saka dengan kalender Hijriah menjadi
kalender Jawa.

Penyatuan kalender ini dimulai
sejak Jumat Legi bulan Jumadil Akhir
tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633
Masehi. Satu Suro adalah hari pertama
dalam kalender Jawa di bulan Suro,
bertepatan dengan 1 Muharram dalam
kalender Hijriyah

Menurut Muhammad Solikhin
dalam Misteri Bulan Suro, Perspektif
Islam Jawa, kata “Suro” berasal dari
kata “Asyura” dalam bahasa Arab yang
berarti “sepuluh”. Kata Asyura di sini
merujuk pada tanggal 10 bulan
Muharam, yang berkaitan dengan
peristiwa wafatnya Sayyidina Husein,
cucu Nabi Muhamad di Karbala
(sekarang masuk Irak).

“Dari Sultan Agung inilah kemudian
pola peringatan tahun Hijriah
dilaksanakan secara resmi oleh
negara, dan diikuti seluruh masyarakat
Jawa. Berbagai ritual perayaan
Muharram dan Asyura di Indonesia
terus lestari sampai sekarang berkat
jasa Sultan Agung,” tulis Muhammad

Solikhin.
Hingga saat ini, setiap tahunnya

tradisi malam satu Suro selalu
diadakan oleh masyarakat Jawa. Satu
suro biasanya diperingati pada malam
hari setelah magrib pada hari sebelum.
Sebab, pergantian hari Jawa dimulai
pada saat matahari terbenam dari hari
sebelumnya, bukan pada tengah
malam.

Beragam tradisi seringkali digelar
untuk menyambut bulan Suro seperti
jamas pusoko, ruwatan, hingga tapa
brata. Dalam tradisi keraton, para abdi
dalem keraton mengarak hasil

kekayaan alam berupa gunungan
tumpeng serta kirab benda pusaka.

Di Keraton Surakarta, menurut
Dian Uswatina dalam tesisnya
“Akulturasi Budaya Jawa dan Islam
(Kajian Budaya Kirab Pusaka Malam
1 Suro di Keraton Surakarta
Hadiningrat Masa Pemerintahan Paku
Buwono XII)”, peringatan 1 Suro
dilakukan dengan cara bersyukur,
tafakur (merenung) dan taqarrub
(mendekatkan diri) kepada Allah yang
dipusatkan di Masjid Pujasana. Pada

masa Paku Buwono XII, upacara kirab
pusaka malam 1 Suro dilaksanakan
seminggu sekali pada hari Jumat.
Itupun hanya mengelilingi bagian
dalam keraton.

Sekira 1973, Presiden Soeharto
meminta kepada Sinuhun untuk turut
berdoa demi ketentraman negara.
Maka, “Sinuhun Paku Buwono XII
mulai melaksanakan kirab pusaka di
luar tembok keraton dan
mengikutsertakan kebo bule yang
dianggap sebagai bentuk pusaka
keraton yang bernyawa,” sebut Dian
Uswatina.

Kebo bule menjadi salah satu daya
tarik bagi warga yang menyaksikan
perayaan malam satu Suro. Ia bukan
sembarang kerbau, karena leluhurnya
merupakan hewan klangenan atau
kesayangan Paku Buwono II. Leluhur
kerbau bule itu merupakan hadiah dari
Kyai Hasan Besari Tegalsari
Ponorogo. Secara turun-temurun kebo
bule menjadi cucuk lampah (pengawal)
pusaka keraton yang bernama Kyai
Slamet sehingga masyarakat
menyebutnya kebo bule Kyai Slamet.

Dalam kirab satu Suro, orang-or-
ang berdesak-desakan dan berebut
kotoran kebo bule. Kotoran kebo bule
dianggap dapat membawa berkah dan
keselamatan. Berbeda dari Solo, di
Yogyakarta perayaan malam satu Suro
biasanya identik dengan membawa
keris dan benda pusaka sebagai
bagian dari iring-iringan kirab.

Tradisi malam satu Suro
menitikberatkan pada ketentraman

batin dan keselamatan. Karenanya,
pada malam satu Suro biasanya selalu
diselingi dengan ritual pembacaan doa
dari semua umat yang hadir
merayakannya. Hal ini bertujuan untuk
mendapatkan berkah dan menangkal
datangnya marabahaya.

Selain itu, terdapat pula tradisi
mubeng beteng atau mengelilingi
benteng keraton. Menurut Hersapandi
dkk dalam Suran: Antara Kuasa
Tradisi dan Ekspresi Seni, konsep
mubeng beteng kemungkinan besar
terpengaruh oleh pradaksina dan
prasawya dalam Hindu dan Buddha.
Pradaksina adalah ritual berjalan kaki
mengeliling benteng sesuai arah jarum
jam. Sedangkan prasawya yaitu ritual
berjalan kaki mengelilingi benteng
kebalikan arah jarum jam.

“Jika orang berjalan dengan
menggunakan pradaksina, maka
secara simbolis dia memohon
kebutuhan lahiriah. Jika berjalan

dengan menggunakan prasawya,
maka secara simbolis lebih bersifat
ilmu kesempurnaan hidup (batiniah),”
tulis Hersapandi dkk.

Ada banyak cara dilakukan
masyarakat Jawa untuk menyambut satu
Suro. Tapi umumnya melakukan “laku
prihatin” untuk tidak tidur semalaman.
Aktivitas yang dilakukan adalah
tirakatan, menyaksikan kesenian
wayang, dan acara kesenian lainnya.

Sepanjang bulan Suro masyarakat
Jawa meyakini untuk terus bersikap
eling (ingat) dan waspada. Eling disini
memiliki arti manusia harus tetap ingat
siapa dirinya dan di mana kedudu-
kannya sebagai ciptaan Tuhan.
Sementara waspada berarti manusia
juga harus terjaga dan waspada dari
godaan yang menyesatkan. *

Makna Tradisi Pencucian Pusaka
Keris

Pencucian benda pusaka atau
jamasan pusaka merupakan ritual
yang dilakukan oleh pihak keraton
setiap bulan Suro. Hal tersebut
dilakukan lantaran benda pusaka,
termasuk keris, dianggap sakral
sehingga perlu dipelihara dan dirawat.

Orang Jawa melihat benda pusaka
sebagai visualisasi dari laki-laki yang
artinya imam atau pemimpin. Sejarah
di Tengah Kota Solo “Salah satu
visualisasi itu adalah keris atau
pusaka. Kalau pusakanya itu terawat
dengan baik, tentu dia akan berakhlak
baik. Kalau pusakanya tidak pernah
dirawat, tentu sebaliknya,” ujarnya.

Saat tiba malam satu suro warga akan desak-desakan di
sekitar Keraton Surakarta hingga memenuhi jalanan kota
untuk melihat berlangsungnya acara kirab yang hendak
digelar dan kebo bule yang dinantikan masyarakat juga akan
diboyong keluar.

1 Suro Malam Sakral Masyarakat Jawa

>> BERSAMBUNG KE HLM 05



HK NEWS 09  EDISI 228/JUNI/2022

BANYAK cara untuk merayakan
hari kelahiran, ada yang menari,
rekreasi atau makan - makanan yang
langka atau jarang dia makan. Nisrina,
seorang Pekerja Migran Indonesia
[PMI] asal Tulungagung Jawa Timur
ini, karena dia seorang Make Up Artis
maka dia merayakan ulang tahunnya
dengan mengumpulkan teman - teman
PMI perias untuk bersaing secara
sehat dengan saling unjuk kemampuan
merias dengan konsep Green Cos-
tume pada 5 juni 2022 kemarin.

Di usianya yang ke 36 ini Nisrina
berhasil mengumpulkan  teman - teman
perias dan model untuk diajak pesta
dandan berkonsep serba hijau diatas.

Menurut Nisrina sebenarnya ini
bukan kali pertama dia
mengumpulkan teman
sesama perias dalam
sebuah even, namun
sudah 6 kali dalam dua
tahun terakhir ini.
Bahkan ketika Hong
Kong menerapkan
aturan jarak sosial
yang paling ketat pun
Nirima tetap bisa
beraktivitas meski
harus mematuhi aturan jaga
jarak 1 meter dan

Nisrina MUA Bekerja Dengan Prinsip
hanya boleh berkumpul hanya
dengan dua orang saja.

“alkhamdulillah mesli
pandemi kami tetap bisa belajar
merias meski pun harus tetap
patuh protokol kesehatan
dengan memakai masker dan
jaga jarak.” ungkapnya.

Nisrina adalah PMI Yang
Berprinsip Pada Tujuan
Bekerja

Nisrina merupakan seorang
istri dan ibu dari 1 anak, dia
berangkat ke Hong Kong
dengan alasan hendak

memperbaiki ekonomi demi
kedua buah hatinya

tersebut diatas, dengan
alasan ingin punya

rumah, kebun,
kendaraan dan
kelak juga ada
usaha dirumah
setelah pensiun jadi PMI.

Oleh karena itu pada
6 tahun pertama kerja di
Hong Kong Nisrina
memilih lebih banyak

lembur kerja dan jarang
keluar libur hingga semua

tujuan awalnya bekerja di Hong Kong
tercapai.

Setelah semuanya di tangan
Nisrina berganti majikan ke 2 dan pada
kontrak keduanya ini dia meneruskan
hobi dan kesenangannya merias
wajah, dari yang dulu hanya merias

anak wisuda sekolah kini dia
belajar pakem tata ria
pengantin.

Kegiatan belajar
tata rias pengantin
diharapkan Nisrina
bisa dibawanya

pulang ke
Tulungagung
dan dija-
d i k a n n y a
l a p a n g a n
p e k e r j a a n
ditanah air setelah
selesai bekerja jadi
PMI Hong Kong.

Lantas Bagaimana Kesan
Peserta Even?

Eva, salah satu perserta
yang memiliki kemampuan
merias sekaligus berpose
sebagai model  MUA memiliki
kesan rasa bangga jadi warga
negara indonesia yang
memiliki beragam budaya
adat, kususnya budaya adat
pengantin tradisional maupun
moderen, diacara Green Cos-

tume tersebut kita
bisa berkumpul
dan saling
menunjukan
karya masing -
masing serta
bisa berbagi
pengetahuan
satu sama
lainya.

Dalam even
Green Costume

kemarin daia meraih
juara 1 dengan tema riasan

Ratu Ular.
Jadi pesan Eva terhadap teman -

temannya adalah tetap semangat, terus
berkembang untuk BMI dimanapun
anda bekerja, luangkanlah waktu untuk
kegiatan positif yang bermanfaat untuk
bangsa, diri kita sendiri dan orang lain.

Sementara, untuk Bunda Dewi
sebagai perias Ratu ular memiliki
kesan jika acara kompetisi itu memilik
kesan menyenangkan hingga bisa
buat menambah pengetauan meski
awalnya juga grogi karena even ini
berkonsep.[*]

dan dengan marah mendo-
rongnya menuruni tangga, memu-
kulinya dengan sandal hingga
membekas.

Dia bahkan
menyuruh X mele-
pas semua pakai-
annya dan meng-
instruksikan seo-
rang gadis berusia
14 tahun yang
menemaninya
untuk mengambil
foto dan video
telanjang X, meng-
ancam X untuk
membayarnya HK$9,000 atau foto
dan video tersebut akan dipu-
blikasikan.

Pada dini hari keesokan harinya,
gadis itu menelepon X dan menyu-

ruhnya untuk melunasi hutangnya
dalam tiga kali cicilan — HK$3000
seminggu. X kemudian memberi

tahu ayahnya ten-
tang kejadian itu dan
melaporkannya ke
polisi. X kemudian
dirawat di rumah
sakit untuk peme-
riksaan medis me-
nyeluruh dan dite-
mukan memar di
telinga dan luka di
pipi kanan, rahang,
dan anggota badan.

Di bawah keha-
ti-hatian polisi, terdakwa mengaku
bahwa dia sangat marah dan
kehilangan kendali, melakukan
kejahatan ketika X menolak untuk
membayarnya kembali.[bi]

>> PEMERASAN ANAK TERHADAP ANAK ...DARI HLM  04

HONG KONG, BI - Setelah
timbul beberapa klaster dari bar
otoritas Hong Kong
terus berusaha
untuk mengekang
rebound kasus vi-
rus corona, apalagi
bulan depan ada
peringatan 25 tahun
kembalinya Hong
Kong ke pangkuan
China, setelah 100
tahun dikuasai
Inggris.

Mulai hari
Kamis [16/6] semua
orang yang akan

Peraturan Baru HK: Masuk
Bar Wajib Tes Covid

mengunjungi bar / klab malam harus
dites covid dengan hasil negatif untuk

mengekang timbulnya penularan
baru.

Sekretaris Kesehatan Sophia
Chan mengatakan pengunjung  bar
dan klub harus menunjukkan bukti
hasil tes antigen yang diperoleh
dalam kurun waktu 24 jam sebelum

mengunjungi bar.
Persyaratan

baru ini akan ber-
laku hingga seti-
daknya 29 Juni
mendatang

Chan menga-
takan kekawa-
tirannya terkait
penyebaran covid
di bar dan klub
karena adanya
p e l a n g g a r a n
aturan darurat
pandemi.[bi]
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Temuan Baru: Tungau Bisa
Bantu Atasi Alergi

HONG KONG, BI - Para peneliti di Chi-
nese University of Hong Kong (CUHK) pada
hari Kamis [16/6] mengatakan bahwa tim
penelitinya telah menemukan evolusi DNA
tungau, dan temuan tentang mengapa mereka
begitu adaptif dengan lingkungan Hong Kong
ini dapat membantu studi lebih lanjut dalam
mengatasi alergi tungau.

Para peneliti mengatakan jika debu dan

tungau sering ada pada barang yang disimpan
lama, dan penyimpanan yang tidak bersih
tersebut bisa sebabkan alergi, dan di Hong
Kong lebih dari 50 persen orang memiliki
setidaknya satu bentuk alergi, dengan jumlah
anak yang menderita alergi meningkat dalam
beberapa dekade terakhir.

Dr Angel Wan, anggota tim peneliti,
mengatakan lingkungan hidup Hong Kong
sangat ideal untuk tungau.

“Kelembaban relatif sekitar 50 sampai 75
persen dan 25 derajat Celcius paling
menguntungkan untuk pertumbuhan tungau.
Di Hong Kong kami memiliki rentang waktu
yang panjang yang memiliki kondisi ini untuk
tungau tumbuh,” katanya.

Dr Xiong Qing, seorang rekan
postdoctoral dari School of Biomedical Sci-
ences di Fakultas Kedokteran CUHK,
mengatakan analisis genom tungau
menunjukkan telah terjadi transfer gen hori-
zontal, atau berbagi DNA antara genom bakteri
sejak ratusan juta tahun yang lalu.[bi]

“Dapat dilakukan sebanyak 30 kali atau dapat
diulang beberapa kali sehari,” bebernya. Untuk
memaksimalkan pemanfaatan Toga dan
Akupresur, perlu membentuk kelompok yang
terdiri dari 5-10 keluarga binaan dan dikoordinasi
oleh kader Surabaya Hebat.

Naniek menjelaskan terdapat SK Walikota
Surabaya tentang Tim Pembina Kelompok
Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan Tanaman
Obat Keluarga dan Akupresur. Kegiatan
pendampingan yang diberikan berupa penguatan
ilmu dan keterampilan bagi kelompok asuhan
mandiri.

Tujuan pendampingan pemanfaatan Toga dan
Akupresur bagi masyarakat adalah supaya  dapat
melakukan tindakan preventif untuk mengatasi
gangguan kesehatan ringan secara mandiri dan
meningkatkan kekebalan tubuh.(mcr23/jpnn)

>>  DINKES SURABAYA...DARI HLM 01

Tingkat Pengangguran
Hong Kong Turun

HONG KONG, BI -
Cathay Pacific Airways Ltd.
terus mengalami tingkat
pengunduran diri dari  pilot,
dan untuk menenangkan kru
yang telah dipotong gajinya
fihak perusahaan memberi
tunjangan lebih.

COS18 mengacu pada
kontrak yang diperkenalkan
pada 2018 untuk karyawan
baru, dan diperluas ke se-
mua kru yang ada pada
Oktober 2020, yang memo-
tong gaji pilot sekitar 40%
dan mengurangi tunjangan perumahan
dan pensiun.  “Kami benar-benar perca-
ya bahwa ini adalah paket remunerasi
yang kompetitif untuk pilot Hong Kong,”
kata Hughes. “Itu tidak berarti itu memu-
askan untuk semua orang.”

Tenaga kerja Cathay telah menyusut
hampir 40% selama pandemi karena
pembatasan perjalanan yang ketat di HK

dan penutupan perbatasan yang efektif
membuat maskapai ini menghabiskan
uang, memaksanya untuk secara drastis
mengurangi staf dan operasi.

Selain pemecatan, mereka yang
pensiun atau pergi untuk bergabung
dengan maskapai atau industri lain,
ratusan karyawan Cathay keluar setelah
terjebak dalam tindakan keras

Banyak Pilot Cathay
Pacific Mundur

pemerintah terhadap infeksi.
Maskapai akan terus

menyesuaikan tunjangan
untuk mempertahankan staf,
Hughes ditunjukkan dalam
pertemuan, yang diadakan
untuk memperbarui staf
tentang bisnis pada kuartal
kedua.

CEO Cathay Augustus
Tang  mengatakan jika per-
usahaan memiliki keyakinan
pada peran Hong Kong
sebagai pusat penerbangan
internasional dan jalannya

untuk membuka kembali sepenuhnya
untuk bepergian.

Sebagai persiapan untuk itu, Cathay
berencana untuk mempekerjakan 4.000
orang pada akhir tahun depan, termasuk
700 pilot, kata Tang. Maskapai ini secara
terpisah berencana untuk merekrut dan
melatih 800 pilot junior baru pada tahun
2025 nanti.[bi]

HONG KONG, BI - Tingkat
pengangguran terbaru Hong Kong
turun menjadi 5,1 persen, dengan
situasi ketenagakerjaan membaik
untuk sebagian besar industri.

Pemerintah mengatakan sekitar
191.400 orang menganggur selama
periode Maret hingga Mei, 0,3 poin
persentase lebih rendah dari periode
Februari hingga April. Para pejabat
mengatakan situasi pekerjaan
membaik untuk sebagian besar
sektor, terutama konstruksi, ritel,
akomodasi dan layanan makanan,

serta industri seni, hiburan dan
rekreasi.

Tingkat setengah pengangguran
terbaru, sementara itu, berada di 3,5
persen, turun dari 3,8 persen dari
periode tiga bulan sebelumnya.

“Ke depan, asalkan epidemi
lokal tetap terkendali, kegiatan
ekonomi domestik dan dengan
demikian kondisi pasar tenaga
kerja akan terus membaik dalam
beberapa bulan mendatang,” kata
menteri tenaga kerja Law Chi-
kwong. [bi]
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1. Bermain Video Games
Ponsel bisa menjadi panas saat kita

menggunakannya. Misalnya, jika Anda
menggunakan untuk bermain video game dengan
grafis yang sangat tinggi. Ponsel Anda
kemungkinan akan memanas. Seharusnya tidak
pernah terlalu panas untuk disentuh.

Memainkan game dan menonton video terus-
menerus akan membuat prosesor ponsel bekerja
keras, yang dapat menghabiskan banyak daya
dan menyebabkan ponsel menjadi lebih panas
dari waktu ke waktu.

Pastikan untuk beristirahat secara teratur dari
bermain game yang lama.

2. Faktor Lingkungan
Jika Anda pernah meninggalkan iPhone atau

ponsel Android di dalam mobil pada hari musim
panas untuk waktu yang lama, Anda mungkin
pernah mengalami ponsel yang terlalu panas.
Selain itu, kemungkinan besar suhu internal akan
naik saat Anda menghabiskan hari di pantai
setelah terlalu lama berada di bawah sinar
matahari.

3. Streaming Video
Penonton tayangan streaming seperti

Kebiasaan Ini Bikin HP Cepat Rusak
YouTube atau Netflix selama berjam-jam
membuat prosesor ponsel Anda bekerja terlalu
keras. Streaming konten atau menonton TV online
berarti ponsel Anda harus memuat data video
dan menjaga layar tetap aktif untuk waktu yang
lama. Beristirahatlah saat bermain game atau
streaming video. Selain itu, hindari mengisi daya
ponsel Anda saat bermain game atau streaming.

4. Aplikasi Usang dan Butuh Pembaruan
Hal ini dapat menyebabkan peningkatan suhu

ponsel dengan menggunakan prosesor perangkat
Anda secara berlebihan. Menjaga agar aplikasi
dan sistem operasi Anda diperbarui adalah
penting karena pembaruan sering kali
menyertakan perbaikan bug.

Setelah Anda menerapkan pembaruan,
ponsel Anda akan memiliki kinerja yang lebih
baik dan lebih jarang terjadi panas berlebih.

Setelah Anda pahami penyebab dari HP yang
tiba-tiba panas, sekarang saatnya memepelajari
bagaimana mengatasi masalah tersebut, caranya:

1.  Tidak menggunakan HP saat di-charge
2.  Kurangi kecerahan layar
3.  Ubah baterai ke mode hemat baterai atau mode
      pesawat 4. Menggunakan adaptor dan baterai

Apple Batasi Batasi
Telegram Web

PENDIRI aplikasi pesan singkat Telegram
Pavel Durov menuding Apple membatasi
pengembangan fitur-fitur Telegram Web.

Pria 37 tahun itu berharap platform
perpesanan berbasis webnya itu dikirimkan
sebagai aplikasi web.

 Namun, pihaknya tak bisa menawarkan
pengalaman penuh pada pengguna di
perangkat seluler Apple karena keterbatasan
browser Safari iOS.

“Kami menduga bahwa Apple mungkin
dengan sengaja melumpuhkan aplikasi
web untuk memaksa penggunanya
mengunduh lebih banyak
aplikasi asli di mana Apple
dapat membebankan komisi
30 persen,” ujar Durov
seperti dikutip dari The Reg-
ister.

Meskipun Telegram tersedia
di App Store, platform tersebut telah
menghadapi beberapa masalah
dengan proses peninjauan Apple di
masa lalu karena saluran publik Tele-
gram yang tidak memiliki batasan konten.

Untuk melewati beberapa batasan itu,
Telegram juga menawarkan versi web
lengkap, dengan hampir menyuguhkan hampir
sama dengan versi seluler.

Durov menunjukkan bagaimana banyak
pengembang mengeluh dengan
mengatakan”Safari sedang membunuh web”
karena keterbatasannya.

Dia juga menyoroti artikel yang
diterbitkan pengembang Telegram versi Web
pada April lalu, dengan daftar 10 masalah
terkait Safari versi iOS yang tidak memiliki
fitur push notification, codec VP8 dan CP9,
hingga artefak visual.

Pria asal Rusia itu menduga alasan Apple

“melumpuhkan” aplikasi web adalah untuk
memaksa pengguna mengunduh aplikasi dari
App Store, sehingga perusahaan dapat
mengumpulkan komisi dari pengembang.

Tidak seperti macOS, iOS tidak
membiarkan para pengembangnya memilih
engine web berbeda untuk aplikasi mereka.
Setiap aplikasi yang butuh implementasi web
harus menggunakan WebKit milik Apple.

Yang mengejutkan, Apple benar-benar
membatasi apa yang bisa dilakukan aplikasi
versi web dibandingkan dengan aplikasi

aslinya.
Dikutip dari 9to5Mac, Apple

sedang dalam investigasi
Pemerintah Britania

Raya lantaran diduga

membatasi peramban (browser) rival agar
berbeda dari milik Apple, Safari. Otoritas
Pasar dan Kompetisi (CMA) yakin
pembatasan itu menyunat kemampuan
aplikasi tersebut di iPhone dan iPad.

Dalam situs resmi pemerintah Britania
Raya, CMA lewat studinya menilai Apple
dan Google telah secara efektif melakukan
duopoli di ekosistem ponsel. Itu membuat
mereka punya cengkeraman yang kuat di
pasar termasuk soal sistem operasinya,
toko aplikasi, dan perambaan versi ponsel.
(can/lth)

            original
5.  Menghapus aplikasi tidak penting
6.  Tutup aplikasi yang tidak digunakan
7.  Hindari menyalakan WiFi non-stop
8.  Hindari ponsel dari paparan matahari

9. Lepaskan casing Ponsel Cara
memperbaiki baterai HP cepat habis di atas
sering kali dilakukan teknisi HP saat
memperbaiki kerusakan daya cepat
berkurang.[bi]
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JAKARTA, BI - Melansir dari Pshycology
Today, Panik merupakan reaksi ketakutan
dalam diri yang dapat membajak tubuh dan
pikiran. Hal ini didorong oleh respons
melawan dan melarikan diri yang didukung
oleh cabang simpatik dari sistem saraf
otonom.

Penelitian menunjukkan bahwa Cognitive
Behavioral Therapy (CBT) dapat menjadi
pengobatan efektik untuk panik.

 Jurus Ampuh Atasi Serangan Panik
Tujuan CBT bukan untuk memastikan bahwa

kepanikan tidak pernah terjadi lagi, karena panik
pada dasarnya tidak dapat diprediksi dan sulit
dikendalikan.

Selain itu, mencoba menghindari kepanikan
sebenarnya membuat kita lebih mungkin
mengalami serangan panik. Pengobatan dengan
CBT membantu kita melakukan apa yang penting
bagi kita, bahkan ketika kepanikan mungkin
terjadi.

1. Mengambil napas secara perlahan
Napas terikat langsung dengan sistem saraf,

sehingga ketika mengambil napas secara
perlahan dapat memberikan efek pada sistem
saraf parasimpatis, atau sistem penangkal saraf
simpatis.

Tarik napas dapat dilakukan sebanyak empat
hitungan, dan buang napas sebanyak enam
hitungan atau lebih. Hal ini dilakukan bukan untuk
memastikan bahwa kita tidak panik, hanya saja
mengambil napas dapat menenangkan dan

mengambil alih titik fokus kita terhadap situasi
yang membuat kepanikan.

2. Tidak menyangkal bahwa kita
mengalami serangan panik

Kepanikan adalah pengalaman
yang luar biasa, yang membuat or-
ang mudah untuk dapat
menghabiskan banyak energi

ketika mencoba mengusirnya.
Namun, resistensi terhadap panik

cenderung memperburuk gejala,
sementara bersedia untuk panik
sebenarnya bisa membuat
kemungkinan kepanikan menjadi lebih
kecil.

Seolah-olah dengan mengatakan “ya” pada
apa yang kita rasakan, otak memahami bahwa
tidak ada keadaan darurat yang sedang terjadi.

3. Hadapi prediksi menakutkan
Kepanikan biasanya mengalihkan pikiran kita

ke arah mengharapkan yang terburuk. Jika kita
sudah pernah mengalami kepanikan, mungkin
kita memperhatikan bahwa ketakutan terkait
kepanikan ini umumnya tidak menjadi kenyataan.

Pada saat panik mungkin kita merasa bahwa
pikiran itu benar, tetapi sebagian dari kita dapat
melihat bahwa pikiran ketakutan kita tidak akurat.

Dengan latihan, kita dapat mengenali bahwa
prediksi pikiran kita adalah manifestasi dari
ketakutan dan bukan cerminan realitas yang
sebenarnya.

4. Olahraga
Meluangkan waktu untuk berolahraga dapat

melatih fisik dan menurunkan tingkat stres
dalam diri, karena olahraga meningkatkan
kadar endorphin.

Stres menjadi salah satu penyebab
serangan panik. Olahraga dapat membuat
jantung menjadi lebih tenang. Selain olahraga,
mengonsumsi makanan yang baik dan
menjaga pola makan juga dapat menyeim-
bangkan tubuh dan pikiran.

Contoh olahraga fisik dalam CBT seperti
hiperventilasi dapat mengatasi pening,
bernapas melalui sedotan untuk mengurangi
sesak napas), dan jumping jacks.

5. Hadapi situasi yang menakutkan secara
bertahap

Cara ini, dapat dilakukan dengan memulai
aktivitas yang sedikit menantang tujuannya
untuk membangun kepercayaan diri secara
progresif.[*]

HK Berlakukan Undang-Undang Anti-Doxing
HONG KONG, BI - Doxing, atau

doxxing (berasal dari kata “dox”,
singkatan dari dokumen), adalah sebuah
tindakan berbasis internet untuk meneliti
dan menyebarluaskan informasi pribadi
secara publik (termasuk data pribadi)
terhadap seseorang individu atau
organisasi. Metode ini digunakan untuk
memperoleh informasi termasuk mencari
basis data yang tersedia untuk umum dan
situs sosial media (seperti Facebook),
meretas, dan rekayasa sosial.

Tindakan diatas berkaitan erat

dengan vigilantisme internet dan
hacktivisme.

Komisaris Privasi Ada Chung telah
menegaskan melalui  media lokal Hong
Kong bahwa  undang-undang anti-
doxxing yang diperkenalkan tahun lalu
tahun telah efektif dalam membatasi
pelanggaran melalui internet diatas.

Dia mengatakan pada konferensi
pers bahwa sejak undang-undang itu
mulai berlaku Oktober lalu, pengawas
telah mengeluarkan 774 pemberitahuan
penghentian ke 14 platform untuk

menghapus total 3.900 pesan, dengan
tingkat kepatuhan sekitar 90 persen.

Media lokal sebelumnya melaporkan
bahwa pengawas sedang memper-
timbangkan untuk melarang akses publik
ke aplikasi perpesanan Telegram
sebagai bagian dari upaya untuk
menekan aktivitas doxxing.

Ketika diminta untuk memverifikasi
laporan tersebut, Chung hanya akan
mengatakan bahwa pengawas akan
melakukan apa pun untuk menekan
pelanggaran privasi.[bi]

HK Tidak Akan Diperketat Meski Covid Naik
HONG KONG, BI – Pemerintah Hong

Kong tidak akan memperketat pembatasan
anti epidemi hingga 1 Juli  meskipun kasus
COVID-19 di Hong Kong meningkat, karena
menurut Kepala Eksekutif kota Carrie Lam
situasi rumah sakit masih aman dan
terkendali hingga tengah bulan juni ini.

“Peningkatan jumlah kasus positif tidak
membawa tekanan yang tak tertahankan
pada sistem perawatan kesehatan dan itu
disebabkan sifat Omicron,” kata Lam.

Berdasarkan situasi itu, “hingga akhir
Juni, fihak pemerintah juga tidak akan

melakukan  relaksasi yang lebih rilek dari
sekarang, sebab menurut Carry Lam kota
masih perlu “berhati-hati” tentang kasus-
kasus impor.

Pembatasan kelompok dan pemakaian
masker masih harus diberlakukan hingga
saat ini, begitu juga dengan aturan
karantinabagi pendatang mau pun bagi
warga yang membutuhkannya.

Sementara itu, Kepala eksekutif baru
Lee yang akan menjabat mulai 1 juli 2022
mendatang telah didesak oleh berbagai
kelompok masyarakat yang berkepentingan

untuk membubarkan aturan karantina bagi
para pelancong dan membuka diri ke seluruh
dunia karena urgensi diperlukan untuk
memulihkan status kota itu sebagai pusat
keuangan internasional.

Kelompok tersebut diatas juga sedang
mempersiapkan “daftar keinginan” yang
lebih besar dari apa yang diharapkan dari
Lee.

Daftar yang perlu diperbaiki termasuk
mengizinkan perdagangan blok dan hari libur
serta membuka akses ke pintu negara
lain.[bi]

HONG KONG, BI - Tahap kedua pemberian
voucher konsumsi elektronik sejumlah HK$5.000
akan segera diterbitkan. Saat itu, jumlah opera-
tor akan bertambah dari empat menjadi enam.

Voucher konsumsi elektronik senilai
HK$5.000 akan diterbitkan secara bertahap pada
bulan Agustus. Semua warga negara yang
memenuhi syarat dapat menerima voucher
konsumsi segera setelah 7 Agustus.

Fase kedua voucher HK$2.000 bagi mereka
yang memilih untuk menerima melalui kartu Oc-
topus akan dimulai pada 1 Oktober. Mereka yang
telah menghabiskan lebih dari HK$4,000 pada
atau sebelum 16 Desember dapat mengumpulkan
sisa HK$1.000 sebelum akhir September tahun
depan.

BoC Pay dan PayMe dari HSBC akan
ditambahkan di antara 4 operator Stored Value
Facility yang ada. Periode pendaftaran adalah
dari tanggal 23 bulan ini hingga 23 Juli.

Untuk mengurangi tekanan ekonomi yang

dihadapi masyarakat akibat gelombang kelima
epidemi, pemerintah telah menggunakan
informasi dari Skema Voucher Konsumsi 2021
untuk mendistribusikan kupon konsumen
HK$5.000 tahap pertama kepada sekitar 6,3 juta
warga pada 7 April.

Jumlah operator SVF yang dipilih untuk
membantu penerbitan voucher konsumen pada
tahap kedua akan bertambah menjadi enam,
termasuk Alipay Hong Kong, BoC Pay, Octopus,
PayMe dari HSBC, Tap & Go dan WeChat Pay
HK.

Sementara itu, pihak berwenang juga telah
memberlakukan pembatasan baru yang
mencakup mereka yang meninggalkan Hong
Kong secara permanen tidak akan memenuhi
syarat untuk menerima voucher konsumsi
putaran kedua.

Dia juga menunjukkan bahwa orang yang
baru memenuhi syarat, termasuk penduduk tetap
berusia 18 tahun ke atas dan pendatang baru,

dapat mendaftar secara online.
Pendatang baru dan penduduk Hong
Kong yang memenuhi syarat untuk
menjadi penduduk tetap juga dapat
menerima setengah dari jumlah
tersebut.

Pihak berwenang telah
menambahkan pembatasan baru
untuk keberangkatan dari Hong
Kong. Jika seorang warga negara
telah absen/ tidak berada  di Hong
Kong dari 18 Juni 2019 hingga 12
bulan ini dan telah mengajukan
penarikan MPF   dengan alasan
keberangkatan permanen dari Hong
Kong tidak akan mendapatkan vocer
belanja. [bi]

Warga Yang Pergi Tak Akan
Terima Vocer Belanja
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Rohimah Dagang
Lontong Usai Cerai
JAKARTA, BI - Niat Rohimah mendapatkan

kehidupan lebih layak dengan menikahi pria
asing berujung nestapa. Pria Turki yang
menikahinya Februari silam itu, tegas menolak
untuk menafkahi anak-anak Rohimah.

Alasan itulah yang kemudian membuat
janda komedian Kiwil tersebut memilih bercerai
dan kembali ke Indonesia. Kini, dia kembali
harus bekerja keras untuk menghidupi
kebutuhan anak-anaknya.

Untuk menyambung hidup, Rohimah
kembali berdagang lontong sayur di teras
rumahnya. “Alhamdulillah, dikasih sehat dan
berkah dari Allah jadi bisa buka kedai lagi,”
ujarnya

Ibu empat anak itu menata dagangannya di
atas meja karena gerobak dagangannya sudah
dijual anak-anaknya. Hal itu dilakukan anak-
anaknya karena tak ada simpanan uang untuk

Lebaran.
Rohimah mengaku, kembali berdagang

karena tak ingin mengemis kepada orang lain.
“Terpenting, jangan sampai aku mengemis-
ngemis sama orang. Kalau anak-anak mau
minta sama bapaknya kan wajar. Mas Kiwil
itu bapaknya,” tuturnya.

Meski dalam kondisi terbatas, namun
perempuan 43 tahun itu mengaku, sangat
menikmati kegiatan barunya berdagang
makanan. Fokusnya saat ini adalah
bagaimana bisa menemani dan
menghidupi anak-anaknya.

Seperti diketahui, Rohimah
dinikahi pria Turki bernama Zeki
Bayrak Iskander, pada 24 Februari
2022. Namun hanya dalam waktu 3
bulan, dia memutuskan bercerai dan
kembali ke Indonesia.[*]

JAKARTA, BI - Ayushita santai masih
berstatus jomblo meski telah berusia 33 tahun.
Dirinya tak mempermasalahkan belum
menikah di usia yang telah matang tersebut.

“Aku belum ada, beneran deh. Banyak
banget mungkin anak-anak muda atau
perempuan sudah sampai segini. Ternyata
belum ada yang cocok,” ujar Ayushita, saat
ditemui di Kawasan Senayan Jakarta Pusat.

Menurut Ayushita, pernikahan bukanlah
kompetisi yang harus dibandingkan dengan
orang lain. “Berat ya hidup ini bukan kompe-
tisi, semua orang punya timing sendiri-sendiri
bidang apapun itu dalam hidup,” ucapnya.

“Jadi aku sekarang mencoba untuk
menikmati ada didepan. Aku mencoba
mengucapkan syukur, kesehatan, badan, fisik
dan batinku gitu aja,” jelasnya.

Ayushita tak ngoyo
belum mendapatkan
jodohnya. Baginya
jodoh telah diatur oleh
Tuhan YME.

“Nggak usah dikejar
ada aja, apapun itu
termasuk rezeki atau jodoh
apapun itu. Apaan sih or-
ang enggak ada.
Tapi pilihan apa
aja, dikasih
sama Gusti Al-
lah aku mau
ya,” pung-
k a s n y a .
(aln)

Ayushita:
Pernikahan Bukan

Kompetisi

Kebahagiaan Cinta Tak Tergantung Pria
JAKARTA, BI - Cinta Laura Kiehl mengakui jika saat ini

dirinya masih betah sendiri, dia juga mengaku belum punya
pasangan dan sampai saat ini masih nyaman dengan statusnya
sebagai jomblo.

Selain menikmati hidup sendiri, ia merasa lebih memiliki
power untuk menjalani rutinitasnya sehari-hari.

“Aku dalam fase hidup aku di mana aku nyaman banget
dengan diri aku sendiri. Yes, I’m very happy with my life. I feel
very powerful,” ujar Cinta Laura.

Lebih lanjut, Cinta Laura juga merasa
beruntung mendapat dukungan penuh dari
lingkungan sekitarnya. Menurutnya, orang-orang
yang ada di circle terdekatnya memang
mengakomodir keputusannya untuk tidak memiliki
pasangan.

“Bukan aku enggak mau pasangan, ya. Of

>> BERSAMBUNG KE HLM  20
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Wanita Ini Jual
Rambut Rp 1 Juta

VIRAL video seorang wanita menjual rambutnya
yang dihargai Rp1 juta di media sosial. Tanpa ragu,
wanita tersebut menyetujui permintaan sang pemangkas
rambut dan menerima segepok uang lima puluh ribuan
secara tunai.

Video itu dibagikan oleh akun Instagram
@andreli_48. Terlihat, seorang
pria berbaju hitam yang
memakai topi sedang menawar
rambut wanita berbaju kuning
yang terjuntai dengan panjang
seharga Rp1 juta.

Wanita tersebut hanya
berdiri terdiam, tak memberikan
penolakan. Bahkan, dia
langsung menerima uang Rp1
juta itu tanpa melakukan tawar-
menawar.

Rambut wanita berbaju
kuning itu memang terlihat lebat,
sehat, dan super panjang
melebihi bokongnya. Agar lebih
rapi dan mudah dipangkas,
rambutnya sengaja dikuncir
model ponytail dengan dua ikat
rambut berjarak di bagian atas.

Setelah menerima uang
tersebut, sang pemangkas
rambut pun mulai memotong
rambut sang wanita secara
perlahan, tepat di atas kunciran
paling bawah. Hasilnya, rambut

wanita itu pun menjadi sangat pendek dengan panjang
seleher.

Tentu saja unggahan itu langsung dibanjiri beragam
reaksi netizen. Banyak yang mengaku jika transaksi
jual-beli rambut di daerahnya sudah biasa dilakukan,
tak sedikit pula yang menyebut harga itu terlalu murah

untuk rambut sang wanita.
“Dari dulu laku .. orang sa-

lon kalo ada yang potong
rambut panjang senang,” tulis
dedi**

“Kalau saya ogah jual
dengan harga cuma segitu, apa
lagi cuma satu juta doank, jual
harga tinggi donk, terima atau
gak terserah mereka yang mau
beli jangan mau dibodohi
dengan bersilat lidah,” tulis
bg_**.

“Belinya 1 juta. Dijual lagi
bisa 5x lipat. Info dari narsum
saya. Dijadikan rambut exten-
sion itu per 100 lembar (1
lembar terdiri dari kurleb 150
helai) harganya 2,5jt. 1 kepala
itu bisa dapet 300 lembar,” tulis
bay**.

“Rambut temenku laku
500rb. Orang salon yang beli.
Tp gak asal rambut panjang,
salon nyarinya yang lurus dan
tebal,” tulis hari.**

BEREDAR VIDEO di
media sosial yang mem-
perlihatkan uang tabungan
di sebuah celengan rusak
digerogoti rayap.

Dikutip dari akun
Instagram @memomedsos,
terlihat bahwa uang yang
kini sudah rusak digerogoti
rayap itu awalnya untuk
tabungan beli motor. Uang
yang dikumpulkan itu pun
mayoritas pecahan
Rp10.000.

Netizen ini mengumpulkan
uangnya di celengan kaleng dengan
tulian untuk beli motor.

Sayangnya, uang-uang itu malah
sudah berbentuk tak beraturan dan
kotor.

Celengannya pun nampak juga
rusak yang diduga ikut digerogoti
rayap.

“Seorang wanita menabung di
celengan untuk membeli motor. Tapi
saat dibuka, semua uangnya dimakan
rayap,” tulis akun tersebut.

Dalam akhir video, netizen ini
malah memasukkan uangnya ke dalam
alat kebersihan.

Belum diketahui pasti, apakah
uang ini akan dibuang atau ditukar ke
Bank Indonesia (BI).

Tapi, apakah uang yang sudah
rusak itu dapat ditukar di BI?

Direktur Eksekutif Komunikasi BI
Onny Widjarnako mengatakan, krieria

uang Rupiah kertas dan logam rusak
yang diberikan penggantian sesuai
dengan nilai nominal berlaku.

Di mana uang rupiah kertas dalam
hal fisik uang Rupiah kertas lebih
besar dari 2/3 ukuran aslinya dan ciri
uang Rupiah dapat dikenali
keasliannya, diberikan penggantian
sebesar nilai nominal uang Rupiah
yang ditukarkan dengan persyaratan:

- Uang Rupiah kertas masih
merupakan satu kesatuan dengan atau
tanpa nomor seri yang lengkap.

- Uang Rupiah kertas tidak
merupakan satu kesatuan dan kedua
nomor seri pada uang Rupiah rusak
tersebut lengkap dan sama.

“Dalam hal fisik uang Rupiah
kertas sama dengan atau kurang dari
2/3 ukuran aslinya, tidak diberikan

Viral! Uang Tabungan
Rusak Digerogoti Rayap

>> BERSAMBUNG KE HLM  20
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TERPAPAR suhu panas dalam
jangka waktu yang lama dapat membuat
suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini,
tubuh akan secara alami mengeluarkan
keringat sebagai cara untuk mendi-
nginkan diri.

Akan tetapi, bila paparan suhu pa-
nas di luar batas toleransi tubuh, maka
ini dapat memicu heatstroke yang
gejalanya berupa sakit kepala, kulit
memerah, dan jantung berdebar. Papa-
ran cuaca yang terlalu panas juga
berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit
terbakar, pusing, rasa lelah yang berle-
bihan, dan mual.

Selain menimbulkan keluhan fisik,
paparan suhu panas juga dapat meme-
ngaruhi kondisi emosional. Ketika
terpapar suhu panas, kamu bisa menjadi
mudah marah, sedih, cemas, gelisah,
linglung, dan stres.

Supaya terhindar dari dampak bu-
ruk akibat cuaca panas, kamu dianjur-
kan menjaga kesehatan tubuhmu de-
ngan melakukan cara-cara berikut ini:

1. Cukupi kebutuhan cairan
Minum air putih sebanyak 2–3 liter

Menjaga Kesehatan
Saat Cuaca Panas

per hari akan membuat tubuhmu terhi-
drasi meski cuaca sedang panas terik.
Selain air putih, kamu juga bisa meng-
onsumsi buah tinggi air dan air kelapa
yang bisa membantu menyejukkan
tubuh saat hawa panas. Kamu disa-
rankan membatasi minuman berkafein,
seperti teh dan kopi, serta yang tinggi
gula. Meski terasa menyegarkan, jika
tidak diimbangi dengan konsumsi air
putih yang cukup, jenis minuman
tersebut justru dapat memicu dehidrasi.

2. Gunakan tabir surya
Menggunakan tabir surya atau sun-

screen menjadi hal yang wajib dilaku-
kan, baik itu saat cuaca panas, men-
dung, atau bahkan hujan. Skincare ini
akan melindungi kulitmu dari bahaya
sinar UV yang dapat menyebabkan kulit
terbakar dan memicu penuaan dini.

Pilihlah tabir surya dengan SPF
minimal 30. Oleskan kembali setiap 2
jam atau lebih sering kalau kamu
sedang beraktivitas di bawah terik
matahari.

3. Gunakan pakaian yang tertutup

Meski sudah memakai tabir surya,
kamu tetap perlu menggunakan pakaian
lengan panjang dan celana panjang
untuk memberikan perlindungan ekstra.
Hindari baju berwarna gelap, karena
warna ini menyerap panas dan hanya
akan membuatmu semakin kepanasan.

Lebih baik, gunakan pakaian
berwarna cerah, longgar, dan
berbahan lembut,
seperti poliester,

rayon, dan katun. Jangan lupa juga
pakai topi dan kacamata hitam saat
beraktivitas di luar ruangan guna
melindungi mata dan kulit wajahmu
dari paparan sinar matahari.

4. Makan makanan ringan lebih
sering

Seringkali, cuaca panas
membuat nafsu makan menurun.
Nah, agar tetap berenergi, kamu bisa

mengonsumsi makanan ringan
dalam porsi kecil tapi lebih sering.
Pilihlah snack yang kaya akan pro-
tein, seperti yoghurt, kuaci, hazel-
nut, walnut, atau kacang mete.

Selain itu, pastikan juga kamu
selalu menerapkan pola makan
sehat, supaya tubuh tetap fit
sepanjang hari dan terhindar dari
berbagai masalah kesehatan.

5. Hindari paparan sinar matahari
dalam durasi yang lama

Sebisa mungkin, hindari
beraktivitas di luar ruangan saat
panas matahari sedang terik-
teriknya, yaitu pada pukul 10 pagi
hingga 2 siang. Bila tidak memung-

kinkan, kamu bisa
menyiasatinya dengan
s e r i n g - s e r i n g
berteduh ditempat
yang sejuk, misalnya

di bawah pohon rindang
atau masuk ke dalam

ruangan ber-AC.

6. Olahraga di dalam ruangan
Rutin berolahraga akan membuat

tubuh tetap fit dan prima meski cuaca
sedang panas-panasnya. Kendati
demikian, hindari olahraga di luar
ruangan karena berisiko tinggi
menyebabkan heatstroke, dehidrasi
berat, dan gangguan kesehatan
lainnya.[*]

ADA BERBAGAI langkah perto-
longan pertama asam lambung naik
yang perlu diketahui penderita penyakit
asam lambung atau dikenal juga GERD.
Langkah ini dapat dilakukan ketika
gejala asam lambung naik muncul,
tetapi Anda tidak memiliki obat-obatan
medis untuk mengatasinya.

Pertolongan pertama asam
lambung naik bisa mengurangi rasa
tidak nyaman yang muncul. Beberapa
langkah yang dapat Anda lakukan
meliputi:

1. Melonggarkan pakaian yang
dikenakan

Saat asam lambung naik, Anda
dianjurkan untuk mengendurkan ikat
pinggang atau melepas kancing
celana yang digunakan. Ini karena
salah satu pemicu asam lambung naik
adalah tekanan pada perut akibat dari

Pertolongan Pertama
Saat Asam Lambung Naik

penggunaan pakaian atau celana yang
terlalu ketat.

2. Menegakkan posisi duduk
Jika asam lambung naik saat Anda

sedang berbaring, cobalah untuk
segera bangun dan duduk tegak.
Postur tubuh yang tegak bisa
mengurangi tekanan pada katup antara
kerongkongan dan lambung, sehingga
menghentikan naiknya asam lambung

3. Meninggikan posisi kepala
Apabila naiknya asam lambung

terjadi saat malam atau saat waktu
tidur tiba, tidurlah dengan posisi kepala
lebih tinggi. Bila perlu, sangga bagian
pinggang dengan bantal agar posisi
tidur membentuk sudut 30–45 derajat.
Posisi tidur seperti ini bisa
meringankan keluhan asam lambung
naik.

4. Mengonsumsi minuman yang
mengandung jahe

Pertolongan pertama asam
lambung naik selanjutnya adalah
mengonsumsi minuman jahe. Jahe
diketahui mengandung asam fenolik
yang diduga mampu meredakan iritasi
pada saluran cerna dan mencegah
naiknya asam lambung.

Kandungan zat antiradang di
dalam jahe pun dapat meredakan mual
yang biasanya juga muncul saat asam
lambung naik.

5. Mengunyah permen karet
Mengunyah permen karet bisa

meredakan gejala asam lambung
naik, sebab gerakan mengunyah bisa
membuat produksi air liur meningkat
dan membuat Anda menelan lebih
banyak.

Tindakan ini bisa mengencerkan
dan membersihkan asam lambung di
kerongkongan, sehingga gejala asam
lambung membaik.

6. Mengonsumsi madu
Konsumsi madu dapat meringan-

kan asam lambung naik, karena kan-
dungan di dalamnya diduga mampu
melindungi dinding kerongkongan dari
iritasi, bahkan mengurangi perada-
ngan.

Untuk mendapatkan manfaat madu
ini, Anda dapat mengonsumsi 1
sendok teh madu secara langsung atau
bisa juga mencampurnya ke dalam air
hangat atau teh yang akan dikonsumsi.

Selain hal di atas, langkah lain
yang bisa dilakukan untuk mengatasi
asam lambung naik adalah mengubah
kebiasaan makan dan memperhatikan
pola makan. Hindari makan dengan
porsi banyak, makan terlalu cepat, dan
tidur setelah makan.[*]

Daun Sirih Merah
Penangkal Kanker

JAKARTA, BI - Daun sirih
merah memang kurang populer jika
dibanding daun sirih hijau. Namun,
manfaat daun sirih merah ternyata
juga luar biasa. Daun sirih merah
memiliki kandungan berkhasiat
seperti flavonoid, senyawa
polevenolad, dan minyak atsi. Per
100 gram daun sirih hanya
mengandung 44 kalori dan 0,4-1
persen lemak, daun sirih merah
aman bagi para penderita diabetes
atau pun kolesterol.

Berikut ini penjelasannya:
1. Penangkal kanker

Antioksidan eugenol yang
terkandung
d a l a m
rebusan
dauh sirih
hijau dan merah
bisa membantu
memerangi

radikal bebas yang menjadi pemicu
penyakit kronis kanker pada
penderita diabetes tipe 2.

2. Mempercepat penyembuhan
luka bakar Manfaat daun sirih
lainnya adalah mempercepat
penyembuhan luka, terutama luka
bakar. Hal ini masih dikaitkan
dengan kandungan antioksidannya.

Seseorang yang mengalami
luka bakar juga mengalami stres
oksidatif yang cukup tinggi dalam
tubuhnya. Stres oksidatif akan
menghambat proses penyembuhan

luka. Daun sirih adalah antisep-
tik yang luar biasa, yang juga
mampu memberikan perlindu-

ngan ganda dari infeksi kuman
karena tinggi kandungan poli-

fenolnya.
3. Menurunkan

depresi Riset
menunjukkan
bahwa daun sirih
bisa membantu
mengendalikan

gejala depresi pada or-
ang-orang yang memilikinya.

Salah satu penelitian mela-
porkan, mengunyah dauh sirih

atau meminum air rebusan daun
sirih bisa memicu otak untuk mem-
produksi hormon bahagia serotonin
yang lebih banyak.(genpi/jpnn)

Sirih Merah
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GUNUNG API yang dikenal paling aktif  di
Pulau Jawa ini berada di 4 wilayah kabupaten
sekaligus yaitu Magelang, Sleman, Klaten dan
Boyolali. Keindahan alam berbanding dengan
tragedi letusannya, yaitu luar biasa.

Merapi menyimpan banyak cerita mistis.
Menariknya, sebagian besar mitos itu dipercaya
sampai sekarang. Berikut kisahnya yang kami
rangkum dari berbagai sumber.

Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung
Merapi awalnya bernama Jamurdwipa dan
terletak di Laut Selatan Jawa. Gunung indah ini
menjulang tinggi, dijaga oleh sepasang kakak
beradik pengrajin keris.

Melihat Pulau Jawa yang nyaris tenggelam
karena lebih condong ke arah barat, para dewa
berniat memindahkan satu gunung ke tengah-
tengah sebagai penyeimbang. Gunung
Jamurdwipa ini yang dipilih, karena letaknya
nggak seberapa jauh.

Sayangnya saat itu kedua pengrajin keris
belum merampungkan pekerjaannya. Mereka
meminta sedikit waktu, namun para dewa
menolak dan segera memindahkan gunung ke
lokasi Merapi saat ini.

Sepasang pengrajin keris itu mengancam,
jika mereka dipindahkan paksa dengan kondisi
perapian yang masih menyala maka kelak akan
terjadi petaka abadi. Benar saja, magma di dalam
Merapi hingga kini tak henti-hentinya memanas.
Hanya menunggu waktu saja untuk meletus dan
mengalir ke luar.

Tak hanya legenda asal usul terbentuknya
Merapi, beberapa tempat diyakini para pendaki
memiliki suasan angker dan terbukti
kebenarannya.

1. Pasar Bubrah
Tempat angker yang paling terkenal di

Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar

Mitos Gunung Merapi yang Melegenda

Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang
tepat berada di bawah kawah Merapi.

Keadaan di lokasi ini cukup datar dan
didominasi dengan bebatuan sisa letusan
terdahulu.

Di lokasi ini juga tidak terdapat pepohonan
tinggi besar. Jaraknya yang hanya satu kilome-
ter sebelum kawah puncak Merapi
membuat Pasar Bubrah menjadi
lokasi favorit untuk beristirahat.
Banyak pendaki yang mendirikan
tenda di sini untuk bermalam dan
menunggu matahari terbit
keesokan harinya.

Nah ketika malam hari itulah
para pendaki biasanya
mendengar suara riuh di lokasi
tersebut. Di bawah puncak
Gunung Merapi ada daerah batuan
dan pasir yang dikenal dengan
nama Pasar Bubrah.

Masyarakat setempat dan
pendaki yang pernah kesana
percaya bahwa tempat itu sangat
angker. Banyak orang meyakini
lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi,
dan pada batu besar yang berserakan di daerah
itu dianggap sebagai warung dan meja kursi milik
roh dan makhluk halus. Ketika para pendaki
mencapai kawasan ini, mereka akan dihimbau
untuk menjaga kata dan perilaku

2. Bunker ‘berlangsungnya’ kisah misteri
Gunung Merapi

Pada suatu hari, di sebuah hari Minggu, ada
seorang wisatawan yang mengikuti lava tour dan
perlahan menghampiri bunker. Bunker itu
memiliki tangga menurun ke arah pintu. Dia turun
dan menengok situasi di dalam bunker yang

memang gelap.
Setelah pintu besi bunker yang berat

didorong, terlihat satu ruangan lapang
seukuran ruang kelas di dalam bunker. Bentuk
ruangannya setengah lingkaran, dengan bekas
lahar panas yang telah membatu di tengah bun-
ker.

 Satu-satunya sumber penerangan hanyalah
cahaya dari pintu masuk bunker. Beberapa saat
kemudian, dia segera beranjak keluar dari bun-
ker. Tiba-tiba ada suara menangis dari bunker
yang dia tinggalkan itu.

3. Kraton Merapi

Di atas telah banyak disinggung jika Gunung
Merapi dikuasai oleh kerajaan gaib yang sering
disebut sebagai Kraton Merapi. Kraton Merapi
ini sudah ada semenjak jaman Keraton Mataram.
Bedanya, Keraton Merapi semuanya dihuni dan
dikendalikan oleh bangsa jin.

Kraton Merapi dikenal memiliki hubungan
yang erat dengan Keraton Mataram pada masa
lampau. Bahkan ada cerita yang mengatakan jika
Keraton Merapi membantu Kerajaan Mataram
untuk mengalahkan Kerajaan Pajang dengan cara
menewaskan pasukan Kerajaan pajang lewat
letusannya.

Kraton Merapi memiliki banyak tokoh
terkenal yang namanya sudah tidak asing lagi di
telinga penduduk sekitar Merapi. Berikut adalah
beberapa tokoh yang dipercaya sebagai penghuni
dari Keraton Merapi:

Eyang Merapi
Eyang Merapi merupakan seorang raja alias

pemimpin dari para makhluk gaib yang mendiami
Keraton Merapi.

Eyang Sapu Jagad
Eyang Sapu Jagad merupakan penunggu

kawah Merapi dan menjadi pengambil keputusan
apakah Merapi akan meletus atau tidak. Eyang
Sapu Jagad memiliki dua orang panglima yang
bernama Kyai Grinjing Wesi dan Kyai Grinjing
Kawat.

Eyang Megantara
Eyang Megantara merupakan salah satu

tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi.
Tugasnya adalah untuk mengendalikan cuaca
dan mengawasi daerah sekitar Merapi.

Nyi Gadung Melati
Seperti diulas di atas, Nyi Gadung Melati

merupakan pimpinan para pasukan wanita
Keraton Merapi dan bertugas untuk menjaga
kesuburan tanaman dan juga menjaga binatang

Kehororan Gunung Merapi sempat difilmkan dan di sinetronkan oleh
televisi nasional Indonesia, dengan tokoh jahat bernama Mak Lampir,
mesti bukan gunung tertinggi atau terbesar di Indonesia, tapi gunung
tersebut selalu berhasil menyita perhatian banyak orang.
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Membesuk Orang Sakit
Sebagai Pelebur Dosa

menyembuhkanmu,” melainkan Allah
akan menyembuhkannya dari penyakit
itu.”

Riwayat at-Tirmidzi (2083) dan
Abu Dawud (3106) dan dishahihkan
oleh al-Albani dalam kitab Shahih al-
Jami’ (5766).Kunjungan kepada orang
sakit tidak terbatasi oleh sekat agama.
Rasulullah SAW pernah menjenguk
seorang anak Yahudi dan pamannya,
Abu Thâlib yang masih musyrik.

Saat berkunjung, Rasulullah me-
motivasi dan menanamkan optimisme
pada si sakit. Bahwa penyakit yang
diderita bukan sebuah mimpi buruk.
Ada rahasia Ilahi di baliknya. Dengan
demikian, si sakit akan merasa lebih
tenang, tidak mengeluhkan takdir atau
mencaci penyakit yang sedang
dideritanya. Beliau SAW pernah
menegur orang yang mencaci demam
(alhumma ) dengan sabdanya:

Janganlah engkau
cela demam itu….
[HR.Muslim, 2575].

Beliau SAW menye-
but penyakit yang me-
nimpa seorang muslim
sebagai thahûr (pem-
bersih dosa) atau kaffârah
(pelebur dosa). Ucapan
beliau SAW ketika
mengunjungi orang sakit:

Tidak masalah, ia
(penyakit ini) menjadi
pembersih (dosa) insya
Allah. [HR al-Bukhâri,
5656].

Dari Ibnu Abbas RA
bahwasanya Nabi SAW pernah
menemui seorang Arab Badui untuk
membesuknya. Ia melanjutkan: “Nabi
SAW dahulu apabila menemui orang
sakit yang beliau besuk maka beliau
mendoakannya dengan:“Tidak
mengapa. Sebagai pelebur dosa
insyaallah.”

Badui itu berkata: “Engkau
katakan, “Sebagai pelebur dosa?”
Tidak demikian. Bahkan sebaliknya,
sakit ini demam yang panas atau
mendidih, yang menimpa orang tua
renta, yang menyebabkannya masuk
ke dalam pusara.

Nabi SAW lalu berkata: “Ya sudah
(akan benar terjadi seperti persangka-
anmu itu).” 42 Riwayat al-Bukhari
(5656).

Ucapan orang Badui itu, “Bahkan
sebaliknya, sakit ini demam yang
panas,” merupakan ungkapan bahwa
bisa jadi seseorang mendapatkan

hukuman karena sebab ucapannya
yang mengandung unsur putus asa dari
rahmat Allah dan bantahan terhadap
Rasulullah SAW. Pada riwayat ath-
Thabrani dijelaskan bahwa Badui ini
akhirnya benar-benar meninggal.
Disebutkan bahwa Nabi SAW berkata
kepadanya setelah itu:

“Kalau begitu ya sudah, apa yang
Allah kehendaki pasti akan terjadi.”
Belum sampai beliau pergi ternyata
orang itu meninggal dunia. Riwayat
ath-Thabrani dalam ad-Du’a (2024).

Beliau SAW membesarkan hati
Ummu ‘Alâ, bibi Hizâm bin Hakîm al-
Anshâri yang sedang sakit dengan
berkata: “Bergembiralah, wahai Ummu
‘Alâ. Sesungguhnya Allah akan
menggugurkan dosa-dosa orang yang
sakit dengan penyakitnya, sebagai-
mana api menghilangkan kotoran-
kotoran dari biji besi”. [Hadits hasan

riwayat Abu Dawud,
Shahîh at-Targhîb,
3438].

Dalam melakukan
kunjungan kepada si
sakit, Rasulullah SAW
duduk berdekatan
dengan arah kepala or-
ang yang sakit. Atau
meletakkan tangan di
kening, wajah dan meng-
usap-usap dada dan
perut si sakit.

Beliau SAW mena-
nyakan kondisinya.
Beliau SAW juga
pernah menanyakan

tentang apa yang diinginkan oleh or-
ang sakit itu. Apabila menginginkan
sesuatu yang tidak berbahaya, maka
beliau SAW meminta seseorang untuk
membawakannya. Dan sembari
menempelkan tangan kanannya di
tubuh orang yang sakit, beliau SAW
melantunkan doa (di antaranya):

Aku memohon kepada Allah Yang
Maha Agung, Penguasa Arsy yang
agung untuk menyembuhkanmu.
Dibaca tujuh kali. [Lihat Shahîh Adabil-
Mufrad, 416].

Membesuk orang sakit, menurut
Ibrahim, disyariatkan bila penyakitnya
tidak menular. Bila penyakitnya
menular maka cukup mendoakannya
saja. Sebab Nabi SAW bersabda pada
hadits Abu Hurairah yang telah
disebutkan sebelumnya, bahwa:
“Janganlah sekali-kali pemilik unta
menyatukan unta yang sakit dengan
unta yang sehat.” (mhy)
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Membesuk orang
sakit, menurut

Ibrahim,
disyariatkan bila
penyakitnya tidak

menular. Bila
penyakitnya

menular
maka cukup

mendoakannya
saja.

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

6/1/2022 04:14 05:39 12:21 15:37 19:03 19:03 20:23
6/2/2022 04:14 05:39 12:21 15:37 19:04 19:04 20:24
6/3/2022 04:14 05:39 12:21 15:37 19:04 19:04 20:24
6/4/2022 04:13 05:39 12:22 15:37 19:05 19:05 20:25
6/5/2022 04:13 05:38 12:22 15:38 19:05 19:05 20:25
6/6/2022 04:13 05:38 12:22 15:38 19:05 19:05 20:26
6/7/2022 04:13 05:38 12:22 15:39 19:06 19:06 20:26
6/8/2022 04:13 05:38 12:22 15:39 19:06 19:06 20:27
6/9/2022 04:13 05:38 12:22 15:40 19:07 19:07 20:27
6/10/2022 04:13 05:38 12:23 15:40 19:07 19:07 20:27
6/11/2022 04:13 05:39 12:23 15:41 19:07 19:07 20:28
6/12/2022 04:13 05:39 12:23 15:41 19:08 19:08 20:28
6/13/2022 04:13 05:39 12:23 15:41 19:08 19:08 20:29
6/14/2022 04:13 05:39 12:23 15:42 19:08 19:08 20:29
6/15/2022 04:13 05:39 12:24 15:42 19:09 19:09 20:29
6/16/2022 04:13 05:39 12:24 15:42 19:09 19:09 20:30
6/17/2022 04:13 05:39 12:24 15:43 19:09 19:09 20:30
6/18/2022 04:13 05:39 12:24 15:43 19:09 19:09 20:30
6/19/2022 04:13 05:40 12:25 15:43 19:10 19:10 20:31
6/20/2022 04:13 05:40 12:25 15:43 19:10 19:10 20:31
6/21/2022 04:14 05:40 12:25 15:44 19:10 19:10 20:31
6/22/2022 04:14 05:40 12:25 15:44 19:10 19:10 20:31
6/23/2022 04:14 05:40 12:25 15:44 19:10 19:10 20:31
6/24/2022 04:14 05:41 12:26 15:44 19:11 19:11 20:32
6/25/2022 04:15 05:41 12:26 15:44 19:11 19:11 20:32
6/26/2022 04:15 05:41 12:26 15:45 19:11 19:11 20:32
6/27/2022 4:15 05:41 12:26 15:45 19:11 19:11 20:32
6/28/2022 04:16 05:42 12:26 15:45 19:11 19:11 20:32
6/29/2022 04:16 05:42 12:27 15:45 19:11 19:11 20:32
6/30/2022 04:16 05:42 12:27 15:45 19:11 19:11 20:32

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

KUNJUNGAN kepada orang sakit termasuk
salah satu hak seorang muslim dengan muslim
lainnya hukumnya mustahab. Supaya setiap
individu tidak hanya berpikir urusan pribadinya
saja, tetapi juga memiliki kepedulian kepada
orang lain.

Untuk memotivasi umat supaya gemar
melakukan kegiatan sosial ini, Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam (SAW) bersabda:

Orang yang menjenguk orang sakit akan
berada di kebun-kebun surga sampai ia pulang.
[HR Muslim, no. 2568].

Menurut cendekiawan Arab Saudi, Syeikh
Prof. Dr. Ibrahim bin Amir ar-Ruhailiy, membesuk
orang sakit dan mendoakannya dengan doa yang
ada tuntunannya termasuk sebab kesembuhan.

Disamping itu, juga merupakan bentuk
hiburan dan dapat menyenangkan hatinya. Dari
Ibnu Abbas radhiyaAllahu ‘anhuma (RA), dari
Nabi SAW bersabda:

“Siapa yang mengunjungi orang sakit yang
belum tiba ajalnya, lalu mendoakannya sebanyak
tujuh kali, “Aku memohon kepada Allah yang
Maha agung, Rabb ‘arsy yang agung agar
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MATARAM, BI - Kapal pengangkut
30 pekerja migran Indonesia (PMI)
ilegal yang sebagian besar berasal

30 PMI Terlibat
Kecelakaan di Batam

dari Nusa Tenggara Barat dengan
tujuan Malaysia mengalami
kecelakaan di perairan laut Pulau Putri

Batam, Kepulauan Riau, Kamis (16/
6), sekitar pukul 19.30 WIB.

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UPT BP2MI) Nusa
Tenggara Barat Abri Danar Prabawa
yang dihubungi di Mataram, Jumat,
membenarkan adanya kecelakaan
kapal pengangkut PMI ilegal tersebut,
di mana sebagian besar warga NTB.

“Kami mendapatkan informasi dari
BP2MI Kepulauan Riau,” katanya.

Ia menyebutkan 23 di antara 30
penumpang kapal yang menjadi
korban, sudah berhasil diselamatkan,
sedangkan sisanya tujuh orang masih
dalam pencarian.

Semua PMI yang berhasil
diselamatkan berasal dari NTB.
Mereka sudah berada di Markas
Komando Pangkalan TNI Angkatan
Laut Batam.

“Untuk tujuh korban yang belum
ditemukan, pihak SAR masih mela-

kukan pencarian di lokasi kejadian,”
ujarnya.

Pihaknya juga masih berkoor-
dinasi dengan BP2MI Kepulauan Riau
dan Lanal Batam untuk proses
pemulangan para korban yang selamat
dalam peristiwa itu. “Saat ini, mereka
(korban, red.) selamat masih proses
pemulihan setelah kecelakaan dan
akan lanjut proses pendalaman terkait
keberangkatannya,” ucap Abri
Danar.[bi]

JAKARTA, BI - Kementerian
Kesehatan melaksanakan Pen-
didikan dan Pelatihan Kekaran-
tinaan Kesehatan Tingkat Dasar
Tahun 2022 guna memperkuat
sumber daya manusia bidang
kesehatan, khususnya di pintu-
pintu masuk negara.

Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
Kemenkes dr. Maxi Rein
Rondonuwu dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Kamis,
mengatakan sektor kesehatan saat
ini dihadapkan pada tantangan baru
yang semakin kompleks, dengan
munculnya berbagai penyakit
infeksi.

“Berbagai penyakit seperti hepa-
titis akut misterius, monkeypox dan
penyakit infeksi lainnya menjadi
alarm bagi pemerintah untuk
memperkuat kesiapsiagaan, deteksi
dan respons di pintu masuk negara
untuk mencegah terjadinya

Kemenkes Perkuat SDM Pintu Masuk Negara
transmisi/penularan
penyakit baik antardaerah
maupun antarnegara,”
katanya.

Diklat dilaksanakan
di Resimen Induk Daerah
Militer (Rindam) Jaya TNI
Angkatan Darat, Jakarta,
selama 14 hari, 13-27
Juni 2022, diikuti 30
peserta perwakilan dari
KKP Kelas I, II, III, dan IV
di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan
ketiga fungsi tersebut
dilaksanakan oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan
(KKP) sebagai otoritas
yang berwenang untuk melakukan
pencegahan masuk dan keluarnya
penyakit yang berpotensi menimbulkan
wabah.

Untuk itu, kesiapsiagaan dan
kewaspadaan KKP harus diperkuat
dengan adanya SDM kesehatan yang

terampil secara teknis, bermutu dan
profesional dalam melaksanakan
kekarantinaan kesehatan.

“Penguatan SDM melalui Diklat
Karantina Kesehatan ini menjadi salah
satu hal yang mutlak untuk

menghadirkan penyeleng-
garaan kekarantinaan
kesehatan yang profesio-
nal,” ujar dia.

Ia berpesan kepada
seluruh peserta pelatihan,
agar memanfaatkan sebaik
mungkin kesempatan
belajar ini karena ilmu dan
keterampilan yang diper-
oleh bisa menjadi bekal
untuk peningkatan kinerja
organisasi Kementerian
Kesehatan.

Oleh karena masih
dalam suasana pandemi
COVID-19,  Maxi juga
berpesan kepada mereka

untuk saling bahu-membahu
menjaga kesehatan diri dan
lingkungan, serta tetap disiplin
melaksanakan protokol kesehatan,
seperti memakai masker, menjaga
jarak, dan rutin mencuci tangan
memakai sabun.[antara]

PRAYA, LOMBOK
TENGAH, BI - Jamaah
calon haji (JCH) asal
Provinsi Nusa Teng-
gara Barat (NTB)
akan diberangkatkan
ke Tanah Suci meng-
gunakan pesawat
Garuda Indonesia
dengan enam kelom-
pok terbang (kloter),
sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan
pemerintah.

“JCH asal NTB
mulai diberangkatkan
tanggal 20-27 Juni
menuju Jeddah,” kata
Juru Bicara PT Angkasa Pura I
Bandara Internasional Lombok Arif
Haryanto di Praya, Jumat.

Pesawat Garuda Indonesia jenis
Boeing 777-300 yang akan digunakan
untuk membawa calon haji itu akan

datang pada tanggal 19 atau sebelum
jadwal keberangkatan. Bandara
Lombok sudah bisa untuk pendaratan
pesawat sekelas Boeing 777,
sehingga para calon haji langsung
diterbangkan dari Embarkasi Lombok

menuju embarkasi haji di
Tanah Suci Mekkah, tanpa
harus transit.

Penerbangan kloter 1
jamaah asal NTB pada
tanggal 20 Juni, pukul
08.55 Wita, kloter 2
tanggal 21 Juni, pukul
17.30 Wita, kloter 3
tanggal 22 Juni, pukul
02.30 Wita, kloter 4
tanggal 24 Juni, pukul
11.05 Wita, kloter 5
tanggal 25 Juni, pukul
21.30 Wita, dan kloter 6
tanggal 27 Juni, pukul
03.50 Wita.

“Total JCH asal NTB
yang berangkat tahun ini termasuk
pendamping sebanyak 2.074 calon
haji,” katanya.

Sebagai salah satu persiapan
melakukan penerbangan haji tahun ini,
Tim Garuda Indonesia telah

melakukan survei teknis operasional
fasilitas sisi udara Bandara Lombok.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
rencana pengoperasian pesawat
berbadan besar jenis Boeing 777-
300ER yang akan digunakan oleh
maskapai itu untuk mengangkut JCH
dari NTB tahun ini.

“Berdasarkan hasil survei teknis
operasional terhadap fasilitas taxiway,
apron, dan runway Bandara Lombok
siap untuk melayani penerbangan haji
dengan pesawat B777-300ER dengan
MTOW (Maximum Take Off Weight)
atau berat lepas landas maksimum,”
katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kemen-
terian Agama Nusa Tenggara Barat,
Zaidi Abdad mengatakan pihaknya
tengah melakukan persiapan
pelunasan dan keberangkatan khusus
bagi jamaah yang sudah masuk daftar
sesuai kuota sebanyak 2.054 orang.

“Sementara itu untuk BPIH tahun
ini sebesar Rp41.647,041, jumlah itu
meningkat dibanding tahun
sebelumnya sekitar Rp38 jutaan,”
katanya.[antara]

Calon Haji Asal NTB Dibagi 6 Kloter

“Ibarat ngeliwet, kemiskinan
ekstrem ini adalah intipnya
(kerak). Mengerok intip jauh
lebih sulit dari pada mengambil
nasi yang di atasnya. Walaupun
nasinya banyak ambilnya
mudah. Tapi kalau sudah jadi
intip, itu memang sulit untuk
dikerok,” imbuhnya.

Karena itu untuk
mengentaskan kemiksinan
ekstrem memerlukan daya
ungkit yang ekstra keras. Dia
meminta kerja sama dan
kekompakkan dari semua unsur
terkait.

Keterpaduan dan sinergi
program serta kerjasama antar
kementerian/lembaga dan juga
kekuatan di luar pemerintah
seperti organisasi filantropi
bidang sosial kemasyarakatan,
sangat diperlukan dalam
membuat daya ungkit yang besar
untuk menghapuskan
kemiskinan ekstrem.

“Ini harus kita galang
bersama untuk menjadi kekuatan
besar. Sehingga target kita untuk
menghapus kemiskinan ekstrem
2024 tercapai,” jelasnya.

Sebagai informasi, Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 4
Tahun 2022 Tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem telah ditetapkan pada
tanggal 8 Juni 2022. NInpres
tersebut telah mengamanatkan
kepada 22 Kementerian, 6
Lembaga, dan Pemerintah
Daerah (Gubernur/Bupati/Wali
Kota) untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai
tugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing untuk
melakukan percepatan
penghapusan kemiskinan
ekstrem.[JP]
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DURASI atau kecepatan seseorang
dalam melupakan pengalaman yang
amat buruk tergantung seberapa berat
“luka” tersebut. Jika benar-benar
terpuruk dan dihadapkan pada situasi
hidup-mati, trauma dapat membekas
seumur hidup.

Bangkit dari trauma memang tak
mudah dan butuh proses. Namun,
jangan menyerah dengan keadaan.
Cobalah mengatasinya dengan
berbagai cara. Jika terus dibiarkan
begitu saja, trauma bisa memengaruhi
kualitas hidup kamu.

Berikut beberapa cara
menghilangkan trauma yang dapat
dicoba:

1. Terapi dengan Psikolog atau
Psikiater

Cara menghilangkan trauma masa
lalu memang bisa berbeda-beda. Hal
ini bergantung pada tingkat
keparahannya. Namun, jika trauma
sudah menjadi post-traumatic stress
disorder, terapi utamanya adalah
psikoterapi. Ada kalanya pemberian
obat juga dibutuhkan sebagai bagian
dari terapi.

2. Akui dan Bersikaplah Lebih
Terbuka

Trauma masa lalu terkadang
berupa peristiwa memalukan yang

tidak mau dibagi kepada orang lain.
Namun, semakin kamu menyimpannya
rapat-rapat, bisa makin parah dampak
traumanya. Untuk itu, cobalah
mengakui kesalahan, memaafkan diri
sendiri, dan tumbuhkan lagi
kepercayaan diri.

3. Dekatkan Diri dengan Orang-
Orang yang Bikin Kamu Tenang

Cemas dalam tahapan tertentu
memang wajar. Namun, kalau terlalu
sering, hal itu dapat berefek buruk
pada psikis orang yang punya trauma.
Untuk mengurangi rasa cemas
tersebut, kelilingilah dirimu dengan
orang-orang yang menenangkan.
Energi positif mereka bisa membantu
untuk mengalihkan kecemasan.

4. Mengalihkan Pikiran Negatif
Pengalihan  pikiran negatif ke hal

yang positif, usahakan alihkan pikiran
negatif kamu. Caranya adalah
menyibukkan diri, misalnya menekuni
hobi, menjadi relawan kegiatan sosial,
atau bergabung dengan suatu
komunitas.

5. Relaksasi
Kamu bisa mencoba untuk

bermeditasi dan melakukan
peregangan sebagai cara mengatasi
trauma masa lalu. Langkah ini

Mengatasi Trauma Yang Seperti Hantu
Trauma memang mengerikan layaknya hantu yang
memberikan ketakutan tersendiri untuk penderitanya, bagi
seseorang yang mederita trauma akan membutuhkan waktu
lama untuk bisa sembuh dan normal.

umumnya cukup ampuh
bila dilakukan rutin.

Pusatkan konsentrasi,
pikiran, dan perasaan pada hal-
hal positif serta menumbuhkan
semangat. Pikirkan peristiwa-
peristiwa atau hal yang membuat
kamu bahagia!

6. Berusaha Menghadapi Rasa
Takut

Takut dan cemas akibat peristiwa
traumatis itu wajar, kok. Akan tetapi,
terus-menerus takut dan kadarnya
berlebihan akan menurunkan
produktivitas.

Secara bertahap, kuatkan diri dan
jadilah berani dalam menghadapi
ketakutan. Jangan biarkan masa lalu
yang buruk menghalangi kamu untuk
bergerak ke depan.

7. Bersabar dan Beranilah
Jika kamu atau kerabat dekat

sedang mengalami trauma, salah satu
cara menyembuhkan trauma masa

lalu yang tak kalah penting adalah
sabar.

Menghilangkan trauma itu butuh
waktu yang cukup panjang dan
keberanian yang kuat untuk
menghadapinya. Jadi, sebaiknya tidak
bersikap terlalu keras pada diri sendiri
demi pulih dari trauma. Lakukan
perlahan dan sabar namun konsisten,
ya.

8. Fokus pada Masa Sekarang
Cara menghilangkan trauma

lainnya adalah berusaha fokus pada
masa kini. Biarlah masa lalu menjadi
masa lalu. Jangan sampai masa lalu
terus mengendalikan kehidupan kamu

seterusnya.
Semakin kamu berusaha

fokus pada apa yang dijalani
sekarang, pikiran negatif akan

semakin sulit mengontrol. Hal ini
akan memberikan kebebasan pada
pilihan yang kamu ambil di masa
sekarang.

9. Peduli pada Diri Sendiri
Lakukan perawatan diri, seperti

melakukan hal-hal menyenangkan dan
memberikan waktu kepada diri sendiri.
Dengarkan diri sendiri, apa yang
menjadi kebutuhan kamu.

Penyembuhan trauma berlangsung
dalam lima fase:

1. Pre-trauma, saat kamu masih
memegang sifat dan sudut pandang
sebelum trauma terjadi

2. Perenungan, ketika otak
berusaha melihat trauma

3. Mengubah apa yang ingin kamu
lakukan ke depan

4. Kontrol, saat kamu mulai
mengambil langkah aktif untuk
mengubah hidup dan mengatasi gejala
trauma

5. Menyesuaikan diri dan trauma
sudah tidak mengendalikan hidup

6. Pemulihan trauma tidak selalu
sesuai fase tersebut. Lamanya waktu
penyembuhan juga bergantung pada
diri sendiri.[*]

course, suatu hari, kalau Tuhan
kasih aku pasangan yang tepat

buat aku, aku akan embrace itu,”
tuturnya.

Yang pasti, Cinta Laura
mengatakan jika dirinya tak ingin
menggantungkan kebahagiaannya
pada pasangan. Jika pun nanti
memiliki pasangan, pria tersebut
harus bisa melengkapi kebaha-
giaannya yang dirasa ketika
menjadi wanita single.

“I’m happy on my own. Kalau
ada satu orang yang datang ke
dalam hidup aku dan menambahkan
kebahagiaan itu, I’ll embrace it.
Tapi, orang itu bukanlah menjadi
sumber kebahagiaan aku,”
pungkasnya. [*]
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penggantian,” katanya.
Sedangkan, uang rupiah logam

dalam hal fisik uang Rupiah logam
lebih besar dari 1/2 ukuran aslinya
dan ciri uang Rupiah dapat
dikenali keasliannya, diberikan
penggantian sebesar nilai nominal
uang Rupiah yang ditukarkan.

Dalam hal fisik uang Rupiah
logam sama dengan atau kurang
dari 1/2 ukuran aslinya, tidak
diberikan penggantian. Untuk
menukarkan uang Rupiah rusak ke

BI, masyarakat cukup membawa
uang Rupiah rusak yang masih
memenuhi persyaratan ke Kantor
BI sesuai jadwal layanan. (ZWD)
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ternak di sekitar Gunung
Merapi.

Eyang Antaboga
Tokoh selanjutnya adalah

Eyang Antaboga yang ditugaskan
untuk menjaga keseimbangan
gunung agar tidak sampai tengge-
lam ke dalam bumi.

Kyai Petruk
Kyai Petruk bertanggung

jawab terhadap keselamatan
penduduk Merapi. Ia ditugaskan
untuk memberi tahu warga ketika
akan terjadi letusan sehingga
mereka dapat menyelamatkan diri.

Kyai Sapu Angin
Kyai sapu Angin merupakan

salah satu pimpinan roh halus

yang bertugas untuk mengatur arah
angin.

Kyai Wola Wali
Kyai Wola Wali merupakan

salah satu tokoh
yang tinggal di istana
Kraton Merapi.
Tugasnya adalah
untuk menjaga dan
membersihkan teras
Kraton Merapi.

Kartadimejo
Selain sebagai

komandan pasukan,
Kartadimejo juga
bertugas untuk men-

jaga ternak dan satwa yang ada di
gunung. Ia juga sering memberikan
informasi mengenai waktu terjadinya
letusan kepada para penduduk di
sekitar Gunung Merapi.

4. Hutan, bukit, telaga, batu, dan
goa semuanya angker

Beberapa hutan yang dianggap
angker yaitu Hutan Patuk Alap-
Alap, yang digunakan sebagai
tempat penggembalaan ternak milik
Keraton Merapi. Ada lagi Hutan
Gamelan dan Bingungan, serta
Hutan Pijen dan Blumbang.
Katanya, beberapa jenis binatang
keramat tinggal di hutan sekeliling
gunung Merapi. (yus)

>> MITOS GUNUNG...DARI HLM 17



HK NEWS 21  EDISI 228/JUNI/2022

HONG KONG, BI - Otoritas
Rumah Sakit (HA) berjanji untuk
mempersingkat waktu tunggu bagi
pasien untuk menerima perawatan
spesialis, dengan mengatakan
bahwa tidak ideal bahwa beberapa
pasien baru perlu menunggu sekitar
dua tahun untuk janji mereka.

Menurut angka HA pada bulan
Maret, pasien baru menghadapi
menunggu maksimal sekitar dua
tahun dua bulan sebelum mereka
bisa melihat dokter penyakit dalam
umum. Penantian hampir dua tahun
untuk pasien operasi, mata, dan
telinga, hidung dan tenggorokan.

Lau Ka-hin, seorang manajer
kepala di HA, mengatakan ada
waktu tunggu yang lebih singkat
di beberapa klinik pada akhir
tahun 2021, karena tenaga kerja
ditingkatkan untuk bekerja melalui

Otoritas Rumah Sakit HK Akan
Perpendek Jam Tunggu

antrian. Dia mengatakan angka
tersebut terus turun selama gelombang
kelima pandemi, tetapi mulai pulih
belakangan ini.

Lau mengatakan untuk memberikan
perawatan medis yang tepat waktu,
mereka telah mendirikan lebih dari

seratus klinik terpadu untuk pasien
yang menderita 19 bentuk penyakit untuk
menemui perawat atau profesional
medis lainnya sebelum penunjukan
dokter mereka.

Misalnya, dia mengatakan orang
lanjut usia dengan masalah pendengaran

mungkin harus menunggu sekitar
satu tahun untuk memesan klinik
spesialis mereka, tetapi mereka
dapat menemui perawat dan ahli
audiologi di klinik terpadu dan
memasang alat bantu dengar dalam
waktu setengah tahun.

Lau mengatakan HA akan terus
mendirikan lebih banyak klinik
semacam itu di berbagai disiplin
ilmu. Dia mengatakan dokter
spesialis juga akan menasihati
dokter keluarga tentang kondisi
pasien, untuk mengurangi rujukan
yang tidak perlu ke klinik spesialis
rawat jalan (SOPC).

Lau mengatakan HA juga
merujuk sekitar 500 pasien ke
praktisi kesehatan swasta dalam
kemitraan dengan sektor ini, untuk
membebaskan janji temu bagi
pasien lain.[bi]

HONG KONG, BI - Dampak adanya
klaster di klub malam sudah terlihat
dampaknya, Ketua Asosiasi SoHo
mengatakan jika tindakan baru yang
mengharuskan pengunjung bar dan
klub menunjukan hasil tes negatif
Covid-19.

Richard Feldman berkomentar jika
peraturan tes wajib sebelum masuk bar
telah berdampak buruk dan jatuhnya
angka pengunjung bar. Sementara jika
dihitung jumlah wabah dari bar  hanya
berjumlah tiga persen dari total kasus
di Hong Kong.

Dia menambahkan: “Saya khawatir
bahwa kebijakan ini akan menyebabkan
orang pergi ke bar bawah tanah atau
ilegal, atau tinggal di rumah dan
berpesta di rumah di mana tidak ada
ventilasi, tidak ada persyaratan
kapasitas, tidak ada jarak sosial, tidak
ada aplikasi LeaveHomeSafe dan tidak
ada vaksinasi. “Jadi kekhawatiran saya
adalah bahwa itu benar-benar akan
menyebabkan penyebaran virus.”
pungkasnya.[bi]

Pemilik Restoran Pesimistis Lagi..
HONG KONG, BI - Simon Wong Ka-wo,

presiden Federasi Restoran dan Perdagangan
Hong Kong, mengatakan pada hari ayah tahun
ini tempat makannya hanya menerima pesanan
40 persen  kursi.

Wong mengatakan alasan utama prediksi
pesimisnya adalah suasana belanja yang suram
di tengah ekonomi yang lemah.

Orang-orang telah menggunakan semua
voucher konsumsi HK$5.000 yang diterbitkan
pada bulan April, dan cicilan voucher HK$5.000

kedua tidak akan tiba hingga 7 Agustus ini.
Wong mengatakan situasi pandemi di Hong

Kong tetap tidak stabil, dengan langkah-langkah
jarak sosial tetap berlaku untuk restoran-restoran..

“Tetapi orang-orang tidak lagi dalam mood
belanja, jadi tahun ini tidak akan seramai dan
semarak tahun lalu. Banyak orang hanya akan
memilih untuk makan malam di rumah.”

“Ayah saya telah menggunakan teleponnya
saat ini selama empat tahun dan itu mulai rusak
dari waktu ke waktu,” katanya. “Tapi ayah saya

tidak ingin mengubahnya karena dia
menganggap ponsel baru mahal. Jadi
saya membelikannya yang baru untuk
Hari Ayah.”

Ayah lain mengatakan bahwa yang
dia inginkan di hari istimewanya
adalah ciuman dari putrinya yang
berusia tiga tahun. Dan ketika dia lebih
tua, “Saya harap dia hanya memasak
makan malam untuk saya.”

Siapa pun yang merayakan Hari
Ayah di luar ruangan harus membawa
payung karena otoritas ramalan cuaca

sudah memperingatkan jika pada hari itu akan ada hujan
dan badai petir.[bi]

Aturan Tes
Wajib Telah
Rugikan Bar

Penjual Toko Obat Ditangkap
HONG KONG, BI - Petugas bea cukai

menangkap seorang penjual toko obat di Tai
Wai yang diduga telah melakukan dagang obat
palsu yang bertentangan dengan Undang-
Undang Deskripsi Dagang 17/6].

Seorang juru bicara Bea Cukai
mengatakan mereka telah menerima informasi
yang mengatakan jiaka penjual obat tersebut
dicurigai membuat klaim palsu dalam menjual
obat dengan mengatakan bahwa itu adalah
merek obat tertentu.

“Namun, pelanggan kemudian menemukan
bahwa obat itu bukan merek yang ditentukan

olehnya,” kata juru bicara itu.
Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas

Bea Cukai hari ini menangkap seorang pria
berusia 40 tahun yang diduga terkait dengan
kasus tersebut.

Investigasi sedang berlangsung dan pria
yang ditangkap telah dibebaskan dengan
jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih
lanjut.

Dalam tindak penagkapannya petugas juga
menyita 28 botol obat palsu senilai HK$1.000
yang memiliki kemasan, nama, serta obat palsu
itu  mirip dengan merek obat yang asli.[bi]
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KARENA PENGANTIN adalah raja dna ratu
dalam sebuah acara pernikahan maka tak boleh
ada yang salah  dalam proses acara dan
penampilan.

Jika Anda tertarik untuk menjadi perias
pengantin sebelumnya yang pertama harus Anda
siapkan adalah skil merias dan peralatan merias
pengantin pria mau pun wanita, yang kedua
adalah peralatan dekorasi yang berbentuk kursi
pelaminan hingga hiasan - hiasan yang
dibutuhkan dalam pembuatan singgasana
pengantin, termasuk lampu - lampu dan tulisan
nama kedua mempelai.

Untuk dekorasi singgasana perias juga bisa
melakukan kerjasama dengan fihak lain, jadi
untuk pemula bisa tidak memiliki peralatan dekor
yang berjenis aneka dan banyak sekali, namun
jika ingin memilikinya itu juga baik karena bisa
menambah penghasilan sebagai perias hingga
pemberian diskon paket rias pengantin dan seni
dekorasinya.

Lantas bagaimana cara memulai usaha Rias
Pengantin? Berikut ada beberapa cara dan tips
yang bisa kita terapkan:

1. Melakukan promosi dengan menyebarkan
kartu nama berisi lokasi tempat usaha Anda.

2. Manfaatkan juga sosial media sebagai

Usaha Tata Rias Pernikahan

sarana promosi agar pelanggan bisa
melihat contoh produk Anda.

3. Dokumentasikan setiap hasil
karya kita sebagai acuan
pelanggan.

4. Berikan harga yang
kompetitif.

5. Tawarkan bonus atau
harga yang lebih murah ketika
si pengantin mengajak
keluarganya untuk menata
rias di tempat Anda.

6. Berusahalah untuk
mengerti keinginan pe-
langgan.

7. Bekerja sama
dengan fotografer, katering

dan sebagainnya untuk saling membantu
promosi.

Lalu, apakah ada hambatan usaha Tata Rias
Pengantin?

Dalam setiap usaha pasti ada hambatannya,
besar kecilnya hambatan tersebut tergantung dari
bagaimana kita atau pengusaha tersebut dalam
menyikapinya. berikut contoh dari hambatan
menjadi pekerja acara pernikahan.

1. Berkurangnya pelanggan karena paket-
paket pernikahan yang biasa diberikan wedding
organizer.

2. Kurang gencarnya promosi.
3. Bisnis ini termasuk bisnis

musiman.

Tips Sukses jadi penata risa
pengantin:

1. Ketahuilah selalu tren tata
rias yang sedang digemari.

2. Teruslah belajar tentang
tata rias sehingga pelanggan
puas dengan pelayan Anda.

3. Jagalah kualitas dengan
hanya menggunakan alat tata
rias dengan merek yang
terpercaya.[*]

Usaha Tata Rias Pengantin merupakan usaha musiman dan
perlu dedikasi yang tinggi karena  membutuhkan tenaga dan
waktu yang panjang dalam penangannya, dari persiapan
peralatan  hingga persiapan kapan mulai merias supaya bisa
selesai ketika waktunya acara sudah siap tanpa cacat.

Gambaran modal awal yang dibutuhkan
Biaya kursus tata rias Rp1.500.000
Koleksi alat rias dan make up Rp2.000.000
Koleksi busana pengantin dan
perlengkapan Rp3.000.000
Koleksi busana lain(Kebaya dan jas)
Rp1.000.000
Lemari pakaian khususmRp1.500.000
Koper Rp500.000
Papan nama Rp250.000

Jadi contoh modal awal dan bisa berusaha
sesuai dengan harga masing masing berkisar
Rp9.750.000

Masa manfaat peralatan:
Semua peralatan akan ada masa layak

pakainya, untuk peralatan - peralatan modal
awal di atas memiliki masa layak kurang lebih
3 tahun atau 36 bulan dan memiliki nilai kurang
sebesar Rp100.000.

Biaya penyusutan per bulan dari
Rp9.750.000 - Rp100.000 lalu dibagi 36 bulan
menjadi Rp269.000 per bulan.

Asumsi dalam sebulan menangani 2

orderan dengan harga jasa Rp2.500.000 per
order:

Stok alat rias Rp250.000
Referensi bacaan (majalah mode)
Rp50.000
Gaji pegawai 2 orang Rp1.000.000
Transportasi Rp300.000
Telepon Rp100.000
Biaya penyusutan peralatan Rp269.000
Total biaya operasional Rp1.969.000

Analisis BEP (Break Event Point)

Dengan omzet Rp5.000.000 (2 orderan per
bulan) total biaya operasional Rp1.969.000
maka laba menjadi Rp3.031.000.

Prediksi dalam 3 bulan modal awal sudah
kembali dengan peraihan dana 3.031.000 X 3
= 9.093.000

Waktu sisa dari 3 bulan sudah bisa disebut
sebagai keuntungan usaha tata rias pengantin.
Jadi apakah Anda tertarik untuk menjadi perias
pengantin?[*]



Membisniskan Niat
 “Sesungguhnya amal-perbuatan itu
tergantung pada niat dan seseorang
itu akan mendapatkan hasilnya sesuai
dengan apa yang ia niatkan” (HR
Bukhari & Muslim)

ADA ORANG bertanya: Apakah
niat itu bisa dibisniskan? Lalu kepada
siapa niat itu dibisniskan? Jawaban-
nya: Bisa. Niat, sebagaimana yang kita
ketahui adalah penentu
kualitas suatu amal. Di
samping itu, niat, juga meru-
pakan aktivitas jiwa.
Karenanya niat bisa menjadi
komoditi yang dibisniskan.
Tentunya bisnis ini hanya
bisa berlaku apabila
ditransaksikan dengan Allah
(swt) semata.

Lalu bagaimana
membisniskan niat ini?
Perlu diketahui bahwa
siapapun yang berniat kuat
untuk mengerjakan suatu
amalan karena Allah, ia
pasti akan mendapatkan
dividen pahala. Demikian
pula jika seseorang itu
berniat hendak melakukan sesuatu
yang baik, akan tetapi gagal dilakukan,
maka dalam hal ini, orang itu pun tetap
menerima bagian bonus pahalanya.

Transaksi bisnis seperti ini telah
dilangsir oleh hadis Nabi (saw) yang
berbunyi:” Niat seseorang itu lebih baik

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

MIMBAR AGAMA & ROHANI ANDA

daripada amalannya.” (Tabrani). Hadis
ini menjelaskan bahwa meniatkan
sesuatu yang tidak jadi dilakukan
karena adanya halangan yang tidak
dapat dihindarkan, adalah lebih baik
daripada sesuatu amalan yang benar-
benar dilaksanakan, tetapi tanpa
disertai niat yang benar.

Di samping itu, dalam amalan yang
hukumnya mubah seperti tidur, makan-
minum, atau jalan-jalan, maka jika
perbuatan tersebut diniatkan agar
nantinya lebih kuat beribadah atau bisa

melihat keagungan Allah (swt) atau
menyenangkan keluarga, tentulah
amalan tersebut akan membuahkan
pahala yang besar.

Sedangkan kalau tidak disertai
niat apa-apa, misalnya makan hanya
supaya kenyang saja, atau bersenang-
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senang saja, maka orang itu tidak akan
mendapatkan bonus pahala sedikit pun.
Ini sesuai dengan pernyataan hadis
Nabi (saw):” Sesungguhnya tiada suatu
nafkah yang engkau berikan dengan
niat untuk mendapatkan keridhaan Al-
lah, melainkan engkau pasti akan diberi
pahalanya, sekalipun sesuatu yang
engkau berikan itu berupa makanan
untuk isterimu.” (Bukhari)

Sebenarnya satu pekerjaan yang
mubah itu dapat dilipat gandakan
niatnya, sehingga pahala yang

diperoleh akan sesuai dengan
lipatan niat yang telah
diniatkan. Misalnya ketika
akan pergi ke satu masjid, kita
bisa niatkan untuk shalat
fardhu Jum’at, bisa diniatkan
untuk i’tikaf, niat berdzikir, niat
bertemu dengan sesama
saudara Muslim, mendengar
khutbah, menaruh infaq dan
lain sebagainya.

Contoh lain seperti dalam
berteman. Seseorang
berteman yang niatnya murni
karena Allah tentunya tidak
akan mudah sakit hati.
Walaupun ia sudah berpuluh
tahun berteman baik dengan
seseorang, tiba-tiba orang

tersebut meninggalkannya tanpa alasan
yang jelas; terlebih lagi jika orang itu
malah memusuhinya. Orang yang
memiliki niat berteman karena Allah
maka Ia tidak akan terluka dan tersakiti
hatinya.

Orang yang berniat karena Allah

tidak akan merasa sakit hati ketika ia
disakiti. Hal tersebut dikarenakan apa
yang terjadi ia kembalikan semuanya
kepada Allah SWT. Orang tersebut
secara tidak langsung juga sudah
belajar untuk menjadi orang yang sabar
dalam menghadapi suatu masalah.

Oleh karena itu alangkah ruginya
seseorang yang tidak meniatkan
pekerjaan  kesehariannya dengan niat
yang baik. Niat yang baik itu adalah
niat yang memiliki nilai ibadah seperti
niat agar semakin dekat dengan Allah
SWT, niat mengikuti Sunnah Nabi
Muhammad SAW, niat menjauhi
larangan-larangan Syari’at Allah.

Jadi, pandai-pandailah kita
meniatkan sesuatu amalan, walaupun
tidak semua yang telah kita niatkan
bisa terlaksana semuanya, namun ia
tetap mendapatkan pahala. Begitulah
rahasia bisnis niat.

Nabi bersabda:” Sesungguhnya
Allah mencatat kebaikan dan
kejelekan.” Kemudian Rasulullah (saw)
menerangkan,” Barang siapa yang
berniat melakukan kebaikan, tetapi ia
tidak jadi mengerjakannya, maka Al-
lah mencatat itu sebagai satu kebaikan
penuh di sisi-Nya. Jika ia meniatkan
perbuatan baik dan dapat menger-
jakannya, maka Allah mencatat di sisi-
Nya sepuluh kebaikan sampai tujuh

ratus kali lipat, hingga kelipatan yang
sangat banyak. Sebaliknya jika ia
berniat melakukan perbuatan jelek,
tetapi tidak jadi melakukannya, maka
Allah mencatat hal itu sebagai satu
kebaikan yang sempurna di sisi-Nya.
Jika ia meniatkan perbuatan jelek itu,
lalu melaksanakannya, maka Allah
mencatatnya sebagai satu kejelekan.”
(Muslim)

Kegagalan atau keberhasilan kita
dalam berbisnis niat ini tentunya
kembali kepada kepiawaian kita.
Kepiawaian kita tergantung pada
kedalaman ilmu kita. Semakin dalam
ilmu agama seseorang, maka semakin
tahu bagaimana ia menginvestasikan
dan membisniskan niat ini.

Disinilah letak kecerdasan spiri-
tual, sangat mempengaruhi kualitas dan
kuantitas niat seseorang. Tidak jarang
orang yang gagal dalam bisnis niat ini,
tetapi juga tidak sedikit mereka yang
berhasil.

Keberhasilan mereka tersebut,
selain adanya unsur kepiawaian, juga
lebih banyak dipengaruhi keikhlasan
dan kebersihan jiwa. Sehingga
keberhasilan bisnis yang sudah dicapai
selama hidup, tidak terpolusi oleh vi-
rus riya’, ujub, takabbur atau penyakit
kronis lainnya yang bisa merusak
kesuksesan amal dan niat. [*]
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