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Indonesia Buka Masker
Demi Ekonomi

HONG KONG, BI -  Presiden Jokowi secara resmi
telah mengumumkan bahwa warga Indonesia boleh buka
masker di ruang tertutup ataupun terbuka yang tidak
ramai, namun untuk situasi seperti di angkutan umum
atau diruang tertutup yang ramai masker  harus tetap
digunakan.

Pakai masker juga masih wajib dilakukan bagi
masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia  juga
mereka yang yang memiliki penyakit bawaan atau
komorbid dan gejala Covid-19.

Efek pengumuman tersebut membuat warga Indone-
sia berada di posisi bahagia dan cemas meskipun tidak
sedikit yang menanggapi di akun pribadinya jika aturan
bebas masker tak akan mempengaruhi dirinya karena
alasan kenyaman memakai masker daripada tidak.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga
berkomentar dimedia dan mengingatkan jika masyarakat
boleh melepas masker asalkan di tempat aman.

“Boleh buka masker dalam kondisi yang memang kita
yakini tempat itu aman, terbuka dan jumlah orang tidak
terlalu banyak,” kata Edy.

Edy meminta masyarakat tetap hati-hati. Ia
mengatakan pandemi Covid-19 belum benar-benar usai.

Ia pun tak lupa mengingatkan masyarakat untuk
mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang diseleng-
garakan pemerintah.

“Covid-19 belum selesai. Tetap kita harus waspadai.
Kapolda, pangdam terus gencar lakukan vaksinasi,
karena itu rasa kehadiran pemerintah untuk menyayangi
rakyatnya. Kalau ada teledor-teledor dengan Covid-19,
sudah vaksin, sehingga imunnya kuat apabila virus datang
ini tidak menjadi persoalan,” ujarnya.

Menurut Edy, keputusan Jokowi melonggarkan
pemakaian masker itu bertalian dengan tujuan memulihkan
perekonomian nasional jadi bukan kebebasan tanpa
syarat, karena seperti diketahui pandemi berdampak pada
berbagai aspek, termasuk ekonomi.

“Presiden menyatakan ini dalam rangka perekonomian
ini harus segera tumbuh. Kalau terus tiga tahun seperti
ini, komunikasi susah, rasa takut dan ekonomi sulit pulih
kembali seperti sediakala,” ucap dia.

Edy juga menuturkan kasus Covid-19 di Sumut saat
ini sudah terkendali. Ia mengatakan berdasarkan data,
dalam tiga bulan terakhir hanya ada enam kasus Covid-
19 di Sumut, jadi Sumut menjadi yang terbaik saat
ini.(fnr/tsa)

Terima Kasus BA.2.12.1
Pertama, Ahli Tak Kawatir

HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) mengumumkan penemuan
kasus pertama subvarian BA.2.12.1 dari Omi-
cron di Hong Kong di komunitas, meski
demikian para ahli tidak khawatirkan  adanya
keungkinan Hong Kong akan ada wabah besar.

Kasus baru baru ini melibatkan pasangan
yang terbang dari Amerika Serikat pada 3 Mei
dan dikarantina di Hotel Lan Kwai Fong @
Kau Yu Fong.

Para pejabat mengatakan mereka telah di
tes selama 7 hari dengan hasil negatif virus
selama karantina, namun setelah  mereka
melakukan tes di pusat pengujian komunitas
pada 14 Mei kembali positif.

Wanita itu, 64, memiliki viral load yang
tinggi, sementara suaminya, 65, tidak
menunjukkan gejala. Mereka berdua
divaksinasi.

Mereka mengunjungi berbagai restoran
cepat saji di Shau Kei Wan dan Quarry Bay
sebelum mereka dikonfirmasi positif,
selebihnya otoritas akan mengeluarkan
pemberitahuan tes wajib terhadap 11 tempat
yang mereka kunjungi sebelum positif.

“Pasangan itu sebagian besar tinggal di
rumah dan mengenakan masker wajah dengan
benar ketika mereka keluar. Jadi untuk saat
ini, kami tidak dapat mengesampingkan sudah
ada penularan di masyarakat,” kata Albert Au
dari CHP.

Setelah penyelidikan lebih lanjut, CHP
menemukan bahwa seorang ayah dan anak
yang tinggal di hotel yang sama, lantai berbeda

antara 7 dan 10 Mei juga telah membawa vi-
rus   Omicron.

Pengurutan genomnya menunjukkan
mereka membawa jenis virus yang sama
dengan pasangan itu, kata para pejabat.

Setelah memeriksa hotel dengan pejabat
pemerintah, ahli mikrobiologi Yuen Kwok-
yung mengatakan transmisi vertikal yang
melibatkan pipa udara atau limbah di hotel
mungkin menjadi penyebabnya.

Namun, Yuen mengatakan orang tidak
perlu khawatir tentang kemungkinan wabah
besar lainnya di masyarakat, karena tingkat
vaksinasi di Hong Kong sudah cukup
tinggi.[bi]

Pemerintah China Resmi
Tunjuk John Lee Sebagai CE

HONG KONG, BI - Otorita China
secara resmi telah menunjuk John Lee
sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong
berikutnya – 12 hari setelah ia dipilih
oleh Komite Pemilihan yang berang-
gotakan 1.500 orang.

Sebagai tanggapan, Lee berterima
kasih kepada pemerintah pusat atas
penunjukan tersebut.

“Saya sangat tersanjung dengan
penunjukan itu dan sepenuhnya menya-
dari tanggung jawab besar yang ada pada saya.
Saya akan memikul misi saya dengan kesetiaan
dan ketekunan,” kata Lee dalam sebuah per-
nyataan. “Saya berjanji untuk memenuhi harapan
Pemerintah Rakyat Pusat dan rakyat Hong Kong.

Saya akan melakukan yang terbaik
untuk memimpin pemerintahan baru
untuk secara komprehensif dan
akurat menerapkan prinsip ‘satu
negara, dua sistem’,” Orang-orang
Hong Kong yang mengelola Hong
Kong’ dan otonomi tingkat tinggi
sesuai dengan Hukum Dasar.”

Dia berjanji untuk membantu
yang membutuhkan, menyatukan
masyarakat, dan “membangun Hong

Kong dengan semangat, harapan dan peluang
serta budaya keperdulian  dan inklusif”.

Lee akan menjabat mulai 1 Juli 2022 ini,
Hong Kong akan memiliki pemimpin baru
bersama harapan baru.[bi]

Albert Au, CHP

John Lee
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Dampak dan Pengendalian
PMK di Jawa Timur

dan jeroan.
Teknik pelayuan daging setelah dipotong ini

diperlukan untuk menurunkan pH daging yang
berefek pada penurunan jumlah virus PMK yang
mengontaminasi daging sapi tersebut. Di samping
itu, virus PMK tidak menyerang manusia. Maka,
daging sapi penderita PMK yang disembelih dan
mengalami pelayuan aman untuk dikonsumsi
masyarakat.

Pengendalian
Seperti virus RNA lainnya, virus PMK terus

berevolusi dan bermutasi sehingga salah satu
kesulitan dalam memvaksinasinya adalah variasi
yang sangat besar antara, dan bahkan di dalam,
serotipe yang sama. Tidak ada perlindungan
silang yang terlihat antara serotipe. Artinya, vaksin
untuk satu serotipe tidak akan melindungi terhadap
yang lain. Itu berarti vaksin PMK harus sangat
spesifik untuk strain yang terlibat.

Vaksinasi hanya memberikan kekebalan
sementara yang berlangsung dari bulan ke tahun.
Jadi, vaksinasi merupakan model pencegahan
yang baik jika menggunakan virus lokal yang
menyebabkan wabah PMK di daerah tersebut.

Virus PMK cukup sensitif terhadap pH di
lingkungan mikronya dan bukti menunjukkan
bahwa virus PMK dinonaktifkan di bawah pH
~6.0 dan di atas ~9.5. Virus bertahan cukup
baik di lingkungan yang dingin dan untuk jangka
waktu yang sangat lama di bawah titik beku.
Virus PMK telah menunjukkan penurunan
kelangsungan hidup pada suhu ~ 65oF dengan
degradasi yang sangat cepat terjadi pada 122oF
dan lebih tinggi. Virus ini juga cukup rentan
terhadap sejumlah disinfektan yang tersedia
secara umum, seperti natrium hidroksida dan
asam sitrat.

Sehingga pemahaman yang akurat tentang
parameter penularan merupakan komponen
penting dalam membangun model epidemiologi
yang dapat menginformasikan strategi dan
kebijakan pengendalian PMK. Jadi, vaksinasi
dengan virus lokal dan dikombinasikan dengan
penggunaan disinfeksi yang tepat untuk
pengeliminasian virus merupakan langkah yang
tepat untuk pengendalian wabah PMK ini. (*)

*) Penulis: MUSTOFA HELMI EFFENDI, Wakil
dekan bidang kerja sama penelitian dan publikasi
FKH Unair, guru besar di bidang kesehatan
masyarakat veteriner

KITA perlu mengenal PMK lebih terperinci
dengan harapan dapat mengeliminasi dampaknya
serta mampu menanganinya. PMK adalah
penyakit virus menular dan terkadang fatal yang
menyerang hewan berkuku belah. Termasuk sapi,
kerbau, domba, kambing, babi, kijang, dan rusa.
Virus tersebut menyebabkan demam tinggi yang
berlangsung selama dua sampai enam hari, diikuti
dengan lepuh di dalam mulut dan di kaki yang
dapat menyebabkan kepincangan.

PMK memiliki implikasi yang sangat parah
untuk peternakan karena sangat menular. Dan
dapat disebarkan relatif mudah melalui kontak
dengan peralatan peternakan yang
terkontaminasi, kendaraan, pakaian, dan pakan.
Penanganannya yang efektif adalah vaksinasi,
tetapi diperlukan langkah awal untuk mengetahui
serotipe yang menyebabkan wabah tersebut.
Serta harus segera ada pembatasan pergerakan
hewan terpapar PMK ke daerah lain.

PMK merupakan penyakit self-limiting dis-
ease untuk hewan dewasa. Sapi, kerbau, domba,
dan kambing dapat sembuh dengan sendirinya
dan menjadi pembawa setelah infeksi akut.
Artinya, mereka masih terinfeksi virus dalam
jumlah kecil, tetapi tampak sehat. Hewan dapat
menjadi pembawa hingga 1–2 tahun dan
dianggap sangat tidak mungkin menginfeksi
hewan lain. Meskipun bukti laboratorium
menunjukkan bahwa penularan dari pembawa
mungkin terjadi.

Beberapa spesies, terutama babi, dikenal
sebagai hewan yang mampu meningkatkan jumlah

virus atau amplifier. Sebab, mereka sering
mengeluarkan sejumlah besar virus PMK. Sapi
yang terinfeksi tidak melakukannya pada tingkat
yang hampir sama.

Penularan
Virus PMK dapat ditularkan dalam beberapa

cara. Di antaranya, kontak dekat, penyebaran
hewan ke hewan, penyebaran aerosol jarak jauh
dan fomites, atau benda mati seperti pakan ternak
dan kendaraan bermotor. Pakaian dan kulit
peternak, genangan air, sisa makanan mentah,
dan suplemen pakan yang mengandung produk
hewani yang terinfeksi juga dapat menjadi sumber
penularan virus. Sapi betina juga dapat tertular
PMK dari air mani sapi jantan yang terinfeksi.
Tindakan pengendalian, termasuk pelarangan
keluar masuk dari kandang hewan terpapar PMK,
harus diterapkan secara ketat.

Ada variasi kerentanan hewan terhadap
infeksi dan kemampuan untuk menyebarkan
penyakit antara spesies yang berbeda, strain vi-
rus, dan rute penularan. Misalnya, sapi jauh lebih
rentan daripada babi terhadap infeksi virus aero-
sol. Dan babi yang terinfeksi menghasilkan 30
kali jumlah virus aerosol dibandingkan dengan
sapi dan domba yang terinfeksi. Juga, babi sangat
rentan terhadap infeksi melalui rute oral. Selain
itu, virus dapat tetap aktif untuk waktu yang lama
pada bahan pakan tertentu, terutama bungkil
kedelai.

Penularan virus PMK dimungkinkan sebelum
hewan memiliki tanda-tanda penyakit yang jelas.

Kondisi itu menjadi faktor yang meningkatkan
risiko persebaran virus secara signifikan sebelum
wabah terdeteksi. Diperkirakan periode sapi yang
terinfeksi menjadi 1–7 hari, tetapi sapi dapat
menularkan virus selama beberapa jam sebelum
mereka mengalami demam atau lesi pada PMK.

Hewan yang terpapar PMK dan terinfeksi
biasanya menampakkan gejala klinis segera (2–
14 hari) setelah infeksi awal. Sangat jarang hewan
peliharaan tidak menunjukkan setidaknya
beberapa tanda klinis, yakni tanda-tanda yang
segera mengingatkan pemilik bahwa hewan
tersebut sakit.

Penanganan Daging Sapi Terpapar PMK
Pada fase akut infeksi PMK, virus biasanya

menyebar cukup luas ke seluruh tubuh dan dapat
diisolasi dari darah, susu, sekret oral, sekret
hidung, dll. Hal ini menunjukkan bahwa virus dapat
hadir dalam jaringan otot hewan di waktu
penyembelihan. Terutama jika hewan secara
klinis terpengaruh/sakit.

Hewan pembawa, yaitu hewan yang telah
sembuh dari penyakit tetapi terus menampung dan
melepaskan organisme untuk jangka waktu
terbatas, cukup jarang, tetapi dapat terjadi. Infeksi
biasanya bertahan di saluran hidung dan faring
pada hewan pembawa.

Setelah hewan disembelih, asam laktat
terakumulasi dalam jaringan otot karena glikogen
habis, yang mengakibatkan penurunan pH dari
~7,0 menjadi ~5,5. Lamanya waktu yang
dibutuhkan untuk penurunan pH ini bervariasi
karena sejumlah kondisi (misalnya pendinginan
yang cepat menghasilkan penurunan pH yang
lebih lambat), tetapi pada dasarnya selalu selesai
pada ~24 jam pasca pemotongan. Proses
”pengasaman” post-mortem ini unik untuk jaringan
otot dan karena itu tidak terjadi di dalam tulang,
jaringan kelenjar, seperti kelenjar getah bening,
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Pekan ini kita dikejutkan dengan letusan wabah
penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi di Jawa
Timur. Hal ini merupakan fenomena yang agak aneh.
Sebab, sejak 1986 Indonesia sudah dinyatakan bebas
dari PMK. Dampak PMK sudah menjangkiti ribuan sapi
dan beberapa anak sapi yang mati. Mustofa Helmi Effendi

>> GAGALKAN PEREDARAN...DARI HLM  19

Tersangka mengaku memakai ganja
tersebut untuk obat diabetes. Selain itu, ganja
kering juga dijual lewat medsos dengan harga
Rp 250 ribu per setiap ukuran segumpal
tangan.

Kasus kedua melibatkan dua tersangka.
Yakni Haidar Gilang, warga Jalan Thamrin,
Klojen, Malang, dan Aji Handoko, warga Jalan
Kencana, Wagir, Malang. Dari keduanya,
petugas menyita barang bukti ganja 15 bungkus
ganja dengan berat 14,981 kilogram.

Setelah diringkus, petugas melakukan
interogasi dan pengembangan. Kemudian pada
malam harinya, HG dikeler menuju ke
Lapangan Bandulan. Di lokasi tersebut HG
bersama petugas menunggu penerima
berinisial AH. Setelah dihubungi HG, tersangka
AH akhirnya datang dan mengambil paket yang
dimuat di bak belakang mobil pikap.

Saat membawa paket tersebut AH
ditangkap. Namun, dia melarikan diri. Petugas
sudah memberikan dua tembakan peringatan

ke udara. Karena tak digubris, petugas
menindak tegas dengan menembak betis kiri
tersangka.

“HGA mengaku diperintah atasanya Sinyo
(DPO). Sedangkan AH diperintah PB (DPO).
AH sudah menerima lima kali paket ganja,”
paparnya.

Dari dua pengungkapan kasus tersebut,
petugas menyita barang bukti ganja hampir 17
Kg. “Ini melibatkan jaringan Sumatera Utara,”
katanya. (rus/rek)
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HONG KONG, BI – Banyak orang
Indonesia yang penasaran dengan
aktor Marcus Kwok Tin Chun suka
berperan sebagai dokter, karena dalam
melakukan aktingnya perannya
Marcus tampak alami dan hebat hingga
membuat penonton bertanya - tanya
tentang totalitas aktor Marcus dalam
mendalami perannya.

Marcus memnag seorang dokter,
dia pernah betugas  di departemen A&E
pada sebuah rumah sakit di negara
Australia. Dia kembali ke Hong Kong

Marcus, Aktor HK Yang
Pandai Bahasa Indonesia

pada tahun 2009 untuk mengikuti ajang
pencarian “Mr. Hong Kong” dan
memulai karir aktingnya.

Dalam sinetrom di TVB Marcus
mengaku telah memainkan peran
sebagai dokter sebanyak seratus kali.

Ada perbuatan Marcus yang jadi
sorortan orang Hong Kong dan Indone-
sia beberapa waktu lalu,  selama
pandemi covid-19 melanda Marcus
membuat video pencegahan epidemi
dalam bahasa Indonesia dan
membagikannya sebagai Dr. Marcus.

Perhatian Dr. Marcus terhadap
komunitas Indonesia yang ada di Hong
Kong membuat orang Indonesia
semakin penasaran tentang siapa Dr.
Marcus sebenarnya.

Jadi, Marcus memang punya ayah
dari Indonesia keturunan Tionghoa
yang menikah dengan gadis Beijng.
dari sini Marcus lahir di Hong Kong
dan tumbuh jadi anak - anak di Indone-
sia, bahkan dia mengenyam pendidikan
sekolah dasar di Indonesia sebelum
akhirnya melanjutkan sekolah ke Aus-
tralia. Jadi, bahasa dasar Marcus
adalah Bahasa Indonesia dan Manda-
rin.

Ayah Marsus seorang pengusaha
dan suka berpindah tempat, jadi
Marcus mengikutinya berpindah -
pindah hingga merasa tidak bahagia,
meski sekarang dia bersyukur dengan
kepindahan ke berbagai negara
tersebut telah membuatnya mampu
berbahasa Mandarin, Kantonis, Indo-
nesia, Melayu, Jepang dan Inggris.

Karena kefasihannya dalam
berbahasa Indonesia dia sering
dimintai tolong oleh orang - orang yang
perlu komunikasi dengan
pembantunya, relasinya atau temannya
yang kebetulan belum bisa berbahasa

Inggris atau berbahasa kanton.
“Banyak perusahaan di Hong Kong

yang perlu mengerti bahasa Indonesia
juga meminta saya untuk menjadi
pembawa acara. Meskipun sudah jauh
dari Indesia tapi saya masih nyaman
berbahasa Indonesia.” cerita Marcus.

Marcus juga pernah berjalan - jalan
di Victoria Park dan ajak teman - teman
Indonesia ngobrol, menurut Marcus or-
ang Indonesia cenderung pemalu dan
diam jika menghadapi majikan.[bi]

Banyak Perusahaan Hong Kong
Cari Staf Baru

HONG KONG, BI - Hong Kong
mengalami kenaikan jumlah
pengangguran tertinggi selama 10
bulan terakhir, angka data yang
dirilis hari ini [19/5] oleh fihak
berwenan di 5,4 persen. Naik dari
5 persen pada periode Januari-
Maret.

Data diatas merupakan angka
pengangguran terbaru yang
mencakup Februari hingga April,
mencakup waktu adanya puncak
gelombang wabah infeksi Omicron
hingga dimulainya pelonggaran
aturan pandemi secara bertahap.

Penyebab utama kenaikan
pengangguran disebabkan oleh
melemahkan  pekerjaan di hampir
semua sektor dalam tiga bulan,
yang berakhir pada bulan April
2022.

Pekerjaan di sektor deko-
rasi, perbaikan dan pemeli-
haraan untuk bangunan, sektor
ritel, akomodasi dan jasa maka-
nan semua mencatat adanya
penurunan dalam bisnis.

Tingkat setengah penganggu-
ran juga naik, dari 3,1 persen men-
jadi 3,8 persen.

Sebuah agen perekrutan juga

mengatakan kegiatan perekrutan
meningkat di semua sektor pada bulan
April, dengan banyak perusahaan
secara proaktif mempekerjakan staf.

“Fungsi termasuk teknologi,
keuangan dan akuntansi, layanan
keuangan, serta hukum ... ini semua
adalah tim yang kami lihat aktivitasnya
lebih kuat di seluruh bidang,” kata Olga
Yung, direktur pelaksana Michael Page
Hong Kong. Tetapi dia menunjukkan

PNS HK Naik Gaji,
Swasta Disarankan

bahwa sektor ritel, di antara yang
paling terpukul oleh pandemi, telah
mengalami pemulihan yang lebih
lambat.

Yung juga mengatakan orang-
orang dari luar negeri tertarik untuk
bekerja di Hong Kong, situasi ini
mementahkan pandangan orang
tentang orang Hong Kong yang
memilih untuk pergi dan bekerja
diluar negeri. [bi]

HONG KONG, BI -  Pegawai negeri
di Hong Kong akan naik gaji sebesar
2,04 persen untuk pegawai negeri sipil
junior, 4,55 persen untuk pekerja tingkat
menengah, dan 7,26 persen untuk staf
senior – setelah dikurangi biaya
kenaikan.

Lee Luen-fai, ketua Komite Tren
Pembayaran yang ditunjuk pemerintah
mengatakan proposal perhitungkan
perubahan gaji hampir 130.000
karyawan di sekitar 110 perusahaan
pada tahun lalu. Dia percaya angka
tersebut secara akurat mencerminkan
situasi di pasar kerja, mencatat
ekonomi telah tumbuh sekitar enam
persen tahun lalu.

“Kami hanya mencerminkan
pasar. Bagi saya itu angka yang benar
dan akurat. Kami menerimanya.” kata
Lee.

Lee juga mengatakan bahwa
mayoritas perusahaan yang disurvei
telah memutuskan penyesuaian gaji
mereka sendiri sebelum Februari lalu,
dan perusahaan swasta mungkin juga
telah menghabiskan lebih banyak bo-
nus untuk mempertahankan manajer
senior.

Sementara itu, selama pandemi vi-
rus korono kemari pemerintah telah
membekukan gaji dari 180.000 pegawai
negeri sipil selama dua tahun tanpa
kenaikan.[bi]
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JAKARTA, BI - Menteri Pendidi-
kan, Kebudayaan, Riset, dan Tekno-
logi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar
Makarim menjelaskan peran gotong
royong sebagai landasan transformasi
pendidikan Indonesia melalui tero-
bosan Merdeka Belajar. Hal itu dia
sampaikan dalam pertemuan kedua
Kelompok Kerja Pendidikan (Educa-
tion Working Group/EdWG) G20.

Nadiem menggarisbawahi prinsip
gotong royong sebagai nilai yang
dipegang teguh bangsa Indonesia.
Nilai gotong royong diyakininya dapat
menginspirasi dan menjadi kunci bagi
para delegasi untuk berkolaborasi
menuju masa depan pendidikan yang
lebih baik.

Ekosistem pendidikan Indonesia,
secara bergotong royong telah
melakukan akselerasi transformasi
sebagai solusi krisis pembelajaran.
Melalui berbagai terobosan Merdeka
Belajar, pemulihan pembelajaran
dilakukan antara lain dengan
menghadirkan Kurikulum Merdeka,
Asesmen Nasional, dan Program Guru
Penggerak.

Pada Presidensi G20 oleh Indo-
nesia, terdapat empat agenda EdWG
yang menjadi prioritas pembahasan,

Terobosan Indonesia
Merdeka Belajar

yakni Pendidikan Berkualitas untuk
Semua, Teknologi Digital dalam
Pendidikan, Solidaritas dan

Kemitraan, serta Masa Depan Dunia
Kerja Pasca Covid-19.

Terkait agenda prioritas pertama,

yaitu Pendidikan Berkualitas untuk
Semua, Nadiem mengambil contoh
transformasi pembiayaan pendidikan
yang kini lebih berkeadilan sosial
seperti dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS). Selain itu ada pula
perluasan cakupan berbagai jenis
beasiswa.

”Kemendikbudristek melakukan
banyak terobosan yang belum pernah
dilakukan sebelumnya seperti plat-
form Merdeka Mengajar. Tidak seperti
pandangan umum yang fokus pada
aplikasi belajar daring, platform yang
dirancang

Kemendikbudristek berfokus untuk
memberdayakan dan mendukung
kepala sekolah serta guru untuk
mengoptimalkan potensi mereka,”
jelasnya.[*]

BUMN dan G20 Empower
Berdayakan Perempuan

JAKARTA, BI - Menteri BUMN Erick Thohir
percaya BUMN dan Forum G20 Empower memiliki
komitmen sama dalam pemberdayaan dan
emansipasi perempuan di dunia bisnis maupun
profesional.

“Saya percaya BUMN dan Forum G20 Em-
power memiliki komitmen yang sama dalam hal
pemberdayaan serta emansipasi perempuan baik
di dunia bisnis maupun profesional,” ujar Erick
Thohir seperti dikutip dari akun YouTube G20
EMPOWER di Jakarta, Kamis.

Menteri BUMN sangat mengapresiasi atas
tujuannya diadakannya Forum G20 Empower
tersebut.

“Saya berharap BUMN dan pemangku
kepentingan terkait dari Forum G20 Empower dapat
terus berkolaborasi dalam memperkuat potensi
perempuan di dunia bisnis dan profesional,” kata
Erick Thohir.

Dengan demikian, lanjutnya, perempuan Indo-

nesia dapat meningkatkan kontribusinya dalam
pertumbuhan ekonomi sosial dan kesejahteraan
bangsa Indonesia, guna mewujudkan Indonesia
yang maju, makmur dan mendunia.

Menteri BUMN Erick Thohir bersemangat
dan sangat mendukung penuh terhadap
emansipasi perempuan baik di dunia
bisnis maupun profesional.

Menurut Erick, Negara Indonesia
terdiri dari 49,5 persen kaum perempuan
yang artinya setengah dari penduduk In-
donesia adalah perempuan. Dalam hal
kontribusi terhadap perekonomian,

perempuan Indonesia mampu
memasuki hampir seluruh mata
rantai usaha.

Meski begitu, tidak di-
pungkiri masih terdapat
banyak tantangan yang
dihadapi oleh perem-

Pemerintah Cabut Larangan Ekspor Migor 2022. Kebijakan yang hanya ber-
laku kurang lebih 3 pekan tersebut
merupakan revisi dari pernyataan
pemerintah sebelumnya yang masih
membolehkan ekspor CPO. (fik)JAKARTA, BI - Pemerintah memu-

tuskan untuk mencabut larangan
sementara ekspor minyak goreng dan
bahan baku minyak goreng karena
pasokan dan harga minyak goreng
curah kembali stabil.

Sejak dilaksanakannya pelara-
ngan sementara ekspor minyak goreng
dan bahan baku minyak goreng per
tanggal 28 April 2022, katanya,
pemerintah telah melakukan langkah
dan koordinasi serta evaluasi untuk
melakukan pemantauan di lapangan
sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan minyak goreng dengan

dengan harga terjangkau di
masyarakat.

Dari sisi kebutuhan dan pasokan,
kebutuhan minyak goreng curah di
dalam negeri sebesar 194.634 ton per
bulan. Sedangkan sebelum dilakukan
kebijakan pelarangan ekspor, pasokan
minyak goreng curah pada Maret hanya
mencapai 64.626,52 ton atau 33,2
persen dari kebutuhan per bulan.

Namun setelah dilakukan kebi-
jakan pelarangan ekspor, pasokan
minyak goreng curah pada April
meningkat menjadi 211.638,65 ton per
bulan atau 108, 74 persen dari kebu-

tuhan yang melebihi kebutuhan
bulanan nasional.

Kemudian dari sisi stabilisasi
harga, sebelumnya pelarangan harga
minyak goreng curah terpantau
mencapai Rp19.800 per liter. “Namun
sesudah pelarangan ekspor ini turun
menjadi di kisaran Rp17.200 sampai
Rp17.500 per liter,” ucap Menko
Airlangga Hartarto.

Pencabutan kembali larangan
ekspor produk minyak sawit termasuk
minyak goreng dan Crude Palm Oil
(CPO) disampaikan Presiden Joko
Widodo lewat pernyataan resminya.

“Berdasarkan kondisi pasokan
dan harga minyak goreng saat ini,
serta mempertimbangkan adanya 17
juta orang tenaga di industri sawit
petani dan pekerja dan tenaga pendu-
kung lainnya maka saya memutuskan
ekspor minyak goreng akan dibuka
kembali pada Senin 23 Mei 2022,”
katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi
secara resmi melarang ekspor minyak
goreng dan bahan baku turunannya,
termasuk CPO pada Kamis 28 April

JAKARTA, BI - Kementerian
Kesehatan menyampaikan bahwa
pemerintah tidak mengeluarkan
kebijakan untuk melakukan penutupan
terhadap sekolah karena hepatitis
akut.

“Kita sama
sekali tidak ada
kebijakan kalau
ada hepatitis akut
sekolah akan
ditutup,” ujar

Sekretaris Di-
rektorat Jenderal
Kesehatan Ma-
syarakat Kemen-
kes Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi
dialektika demokrasi bertema “Hepa-
titis Akut Mengancam, Bagaimana
Antisipasinya?” yang diikuti di Jakarta,
Kamis.

Menurut dia, penyebaran dan
penularan hepatitis akut di Indonesia
masih relatif terkendali.

Berdasarkan data kasus di Indo-
nesia yang dimiliki Kemenkes, tercatat
tujuh di antara 14 kasus hepatitis akut
terjadi pada usia di bawah lima tahun,
tiga orang dengan usia 11-16 tahun,
dan empat orang berusia 5-10 tahun.

“Risiko anak di bawah lima tahun
lebih besar. Jadi kami merasa tidak
perlu melakukan evaluasi pembela-
jaran tatap muka (PTM),” ucapnya.

Dalam rangka mencegah penye-
baran hepatitis akut di sekolah,
Kemenkes akan melakukan koor-
dinasi dengan Kementerian Pendi-
dikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek).

“Kita akan mengeluarkan infor-
masi serta program bagaimana edu-
kasi yang bisa dilakukan sekolah
dalam mengantisipasi hepatitis akut,
termasuk memperkuat program UKS
(Unit Kesehatan Sekolah),” tuturnya.

Di samping itu, pihaknya akan
mendorong sekolah bekerja sama
dengan puskesmas setempat untuk
menjalankan surveilans.

“Kalau ada kasus segera lakukan
pelacakan, dilakukan kontak
investigasi dan gak perlu dilakukan
penutupan sekolah,” ucapnya.[*]

Pemerintah Tak
Tutup Sekolah

Karena Hepatitis

puan Indonesia yang hendak berkiprah di dunia
bisnis maupun profesional, seperti kurangnya
representasi perempuan di level strategis maupun
pucuk kepemimpinan, ketimpangan akses

terhadap teknologi, kekerasan dan
diskriminasi berbasis gender, hingga kurangnya
ruang aman bagi perempuan di tempat bekerja.

“Oleh karena itu, sejak awal masa
kepemimpinan saya di Kementerian BUMN, kami
memberikan

perhatian khusus dalam memberikan rasa
aman, nyaman dan membuka kesempatan yang

seluasluasnya bagi perempuan di BUMN,
termasuk mengupayakan lingkungan kerja

yang bebas dari
diskriminasi maupun kekerasan

berbasis gender. Kesetaraan hak dan
kesempatan,” kata Erick Thohir.

G20 Empower merupakan salah
satu working group pada Presidensi
G20 Indonesia yang

bertujuan mengakselerasi
kepemimpinan dan

p e m b e r d a y a a n
perempuan di sektor
swasta.[*]

Erick Thohir

Siti Nadia Tarmizi

Airlangga Hartarto
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LONDON, BI - Sue Radford, Ibu
22 anak menghadiri acara peng-
hargaan mewah pada Jumat lalu (13/
5) setelah dinominasikan untuk
penghargaan bergengsi.

Sue dan Noel - orang tua dari kelu-
arga terbesar di Inggris - hadir di acara
penghargaan untuk toko kue mereka
di North West Family Business
Awards, yang diadakan di Rum Ware-
house, Titanic Hotel di Liverpool.

Sang ibu, yang memiliki anak

Miliki 22 Anak dan Tetap
Bisa Tampil Memukau

berusia antara 2 tahun hingga 32 tahun
ini terlihat mengenakan gaun hitam
dan sepatu hak tinggi.

Sue dan Noel, 51, adalah orang
tua dari Chris, 32, Sophie, 28, Chloe,
26, Jack, 25, Daniel, 23, Luke, 21,
Millie, 20, Katie, 19, James, 18, Ellie,
16, Aimee , 16, Josh, 14, Max, 13,
Tillie, 11, Oscar, 10, Casper, sembilan,
Hallie, enam, Phoebe, lima, Archie,
empat, Bonnie, tiga, dan Heidie, dua.
Sayangnya anak ke-17 pasangan itu

yakni Alfie meninggal saat masih
berada di dalam rahim sang ibu.

Sue ditemani oleh putranya Luke,
21, putri hamil Chloe, 26, dan
pasangannya Jake Wallace. Chloe,
yang mengumumkan kehamilannya
pada Februari lalu dan akan
menambahkan cucu ke-8 ke keluarga
yang sudah besar, memamerkan perut
buncitnya dalam gaun merah panjang
yang menarik perhatian.

Sue, 46, dari Lancashire, langsung

berbagi kebahagiaan ke Instagram
melalui serangkaian jepretan dari
malam itu.

“Semua berdandan dan siap
berpesta,” ujarnya.

Meski toko kuenya tidak berhasil
memenangkan penghargaan kali ini,
sepertinya Sue dan keluarga
bersenang-senang merayakannya.
Dia mengungkapkan bagaimana dia
harus menukar sepatu haknya dengan
sepatu kets menjelang akhir malam.

Baru minggu lalu ibu dari 22 anak
ini mengungkapkan bagaimana usaha
keluarga mereka telah dinominasikan
di acar itu.

“Hari belanja yang sukses untuk
Penghargaan Bisnis Keluarga Barat
Laut yang kami cukup beruntung untuk
dinominasikan,” ujarnya.

Perusahaan pai keluarga ini
sebelumnya telah memenangkan
penghargaan. Noel meraih
penghargaan perak di British Pie
Awards, seperti yang
didokumentasikan di acara TV Chan-
nel 5 mereka, 22 Kids and Counting.

Noel dan putrinya sama-sama
berharap untuk sukses di acara
bergengsi itu - sang patriark dengan

opsi Green Thai vegan-nya dan Chloe
dengan opsi ayam dan prosecco-nya.

Tetapi sementara Noel diberi
kabar bahwa Vegan Special-nya telah
mengklaim hadiah perak pada
upacara tersebut, namun Chloe tidak
mendapatkan penghargaan apapun.

Noel baru-baru ini memamerkan
pai raksasa yang dia buat untuk makan
malam, dan memajangnya di sebelah
pai keluarga biasa untuk menunjukkan
perbedaan ukurannya.

“Pai biasa versus pai keluarga
untuk kami,” tulis Noel di Instagram.

Keluarga ini memiliki toko kue
Radford. “Kami telah memiliki toko roti
kami sendiri sejak 1999 yang
merupakan cara kami menyediakan
(dan memberi makan) keluarga kami
yang besar dan berkembang serta
untuk penduduk lokal Heysham dan
Morecambe,” tulis toko kue itu di akun
bisnisnya.

Keluarga tersebut kini telah
memperluas bisnis mereka untuk
melayani pesanan online dari seluruh
Inggris. Bisnis ini adalah bisnis
keluarga, dengan Noel sebagai
pimpinan dan anak-anak Chloe dan
Daniel ikut membantu. (sst)

membuat Israel bisa melonggarkan kewajiban
menggunakan masker saat pandemi. Lewat
pernyataan Kementerian Kesehatan Israel,
negara ini resmi mencabut kewajiban
menggunakan masker sejak April 2021.

3. Inggris
Inggris menjadi salah satu negara di Benua

Eropa yang sudah membebaskan warganya untuk
membuka masker, baik itu di dalam ruangan
maupun di luar ruangan. Mengutip The Guard-
ian, hal ini selaras dengan perkataan Perdana
Menteri Inggris Boris Johnson untuk
menghentikan rencana penanggulangan pandemi
Covid-19 pada 26 Januari 2022 lalu.

Sementara itu, sejumlah maskapai
penerbangan Inggris masih mewajibkan

5 Negara yang Sudah Lepas
Masker Sebelum Indonesia

Berikut beberapa negara yang sudah bisa
lepas masker  baik untuk di dalam ruangan
maupun saat beraktivitas di luar sebelum
Presiden Joko Widodo mengumumkannya.

1. Amerika Serikat (AS)
Kebijakan bebas masker rupanya sudah

diterapkan Amerika Serikat sejak tahun 2021.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
AS atau CDC menyampaikan peraturan ini pada
Mei 2021 lalu yang kemudian langsung
diapresiasi oleh Presiden Joe Biden.

Adapun syarat untuk bisa melepas masker
di AS adalah wajib mendapat vaksin Covid-19
terlebih dahulu. Upaya ini diharapkan
pemerintah Amerika Serikat agar menambah
minat warga terhadap vaksin. Namun, masih
ada beberapa tempat yang mewajibkan
penggunaan masker seperti fasilitas pelayanan
kesehatan.

2. Israel
Program vaksinasi yang dimulai lebih

cepat, yaitu sejak 20 Desember 2020 lalu,

penggunaan masker berdasarkan ketentuan
masing-masing negara tujuan. Dikutip dari
Forbes, salah satu maskapai terbang unggul
di Inggris EasyJet sudah tidak lagi mewajibkan
penumpangnya pakai masker.

4. Selandia Baru
Dengan populasi yang cukup sedikit dan

penanganan Covid-19 yang mumpuni,
Selandia Baru ikut menyusul negara lain untuk
melonggarkan kewajiban penggunaan masker
yakni mulai April 2021 silam. Bersamaan
dengan itu, Selandia turut membuka kembali
sekolah dan mengizinkan acara konser
maupun pertandingan.

Kebijakan tersebut tentu berhasil
diresmikan setelah Selandia Baru berusaha
menangani pandemi Covid-19 di negaranya.
Saat munculnya 2.600 kasus Covid-19 dengan
jumlah kematian mencapai 26 orang, Selandia
Baru bergerak cepat memberlakukan
lockdown dan melarang warganya berpergian.

5. Uni Emirat Arab (UEA)
Uni Emirat Arab telah melonggarkan

kebijakan penggunaan masker sejak Maret
2022. Masker boleh dilepas ketika melakukan
aktivitas di luar ruangan. Namun, masker
harus tetap digunakan saat kegiatan di dalam
ruangan. Negara ini juga telah
memperbolehkan penggunaan stadium dan
teater dengan kapasitas penuh.(sst)

RAGAM
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KOREA UTARA, BI -  Korea Utara mulai melaporkan
kasus pertama Covid-19 beberapa pekan lalu, sejak itu Korut
melaporkan ratusan ribu kasus ‘demam misterius’ dan
sejumlah kematian.

Korut melaporkan 232.880 orang mengalami gejala

Kim Jong-un Perangi Covid di Negaranya
penguncian (lockdown) satu negara pun
mendeklarasikan “sistem pencegahan
darurat maksimal epidemi” setelah
mengakui keberadaan kasus Covid-19 di
Korea Utara.

3. Kerahkan Pesawat Perang untuk
Ambil Suplai Obat China

Korea Utara mengerahkan pesawat
perang ke China untuk mengambil suplai
obat di tengah penyebaran Covid-19
negara itu.

Tiga pesawat Air Koryo dari Korut
terbang ke Kota Shenyang, China, Senin
(16/5).

“Mereka bisa mengerahkan pesawat
tambahan mengingat jumlah yang mereka
kirimkan kali ini tak terlihat cukup,” kata
sumber anonim kepada Yonhap, dikutip
dari Reuters.

4. Minta Militer Stabilkan Suplai Obat
Covid

Kim Jong-un memerintahkan militer

Korut untuk menstabilkan distribusi obat
Covid-19 di Kota Pyongyang.

Kim dalam media pemerintah KCNA
mengatakan bahwa obat-obatan yang
dibeli Korut tak mencapai masyarakat
secara cepat dan akurat. Ini menjadi
alasan Kim mengerahkan pasukan medis
militernya untuk “menstabilkan suplai obat-
obatan di Kota Pyongyang.”

5. Minta Warga Kumur Air Garam
Pemantau komunitas Korut turut

membantu pemerintah mengendalikan
infeksi Covid-19 dengan meminta
masyarakat melangsungkan langkah-
langkah kebersihan, salah satunya
berkumur.

9“Unit kepala pemantau komunitas
mengunjungi setiap rumah pada pagi hari
dan sore hari, menekankan bahwa
mencuci tangan dan berkumur air garam
merupakan cara efektif mencegah virus
corona,” kata salah satu warga di provinsi
Pyongan Utara.(pwn/bac)

demam dan enam kematian pada Rabu
(18/5). Namun, Pyongyang tidak
memberikan detail berapa banyak kasus
positif Covid-19 dari orang yang demam
tersebut, dikutip dari Reuters.

Penyebaran Covid-19 di Korut sendiri
diduga disebabkan oleh penyelenggaraan
parade militer pada 25 April lalu.

Dalam mengatasi penyebaran Covid-
19 ini, pemimpin Korut Kim Jong-un
menerapkan berbagai kebijakan standar
hingga ‘gila’ untuk memerangi Covid-19
di negaranya.

1. Vaksinasi Tentara Perbatasan Korut
Pemerintah Korut memberikan vaksin

kepada tentara perbatasan mereka. Vaksin
yang diberikan adalah vaksin Sinovac
yang dibuat oleh China, dikutip dari Radio
Free Asia.

2. Terapkan Lockdown (Penguncian)
Satu Negara

Kim Jong-un memerintahkan

CHINA, BI - Negara China telah
mencabut persyaratan tes PCR Covid-
19 bagi pengunjung dari sejumlah
wilayah di Amerika Serikat dan
memangkas masa karantina.

Menurut Kedutaan China di
Amerika Serikat mulai Jumat (20/5)
pengujung dari Dallas, New York, San
Francisco, Seattle dan Chicago tak
perlu lagi menunjukkan tes PCR atau
tes antibodi sepekan sebelum
berangkat.

Sementara itu, pengunjung dari
Kanada baru bisa merasakan
kelonggaran protokol kesehatan di
China mulai Minggu (22/5), seperti
dikutip dari Reuters.

Namun demikian, para pengunjung
tetap perlu melakukan dua tes RT-
PCR dalam 48 atau 24 jam
penerbangan mereka, bergantung dari
bandara mana mereka berangkat.

Sebelumnya, China mewajibkan
pengunjung untuk melakukan hasil tes

China Cabut Syarat Tes
PCR Turis Asal AS

negatif PCR sepe-
kan sebelum kebe-
rangkatan. Selain
itu, mereka juga
harus menunjukkan
dua tes tambahan
yang diambil 48 atau
24 jam, dan harus
diberikan saat
keberangkatan.

Selain itu, China
juga memangkas

masa karantina yang mulanya 14 hari menjadi 10 hari.
Mereka yang sembuh dari Covid-19 tak perlu lagi memberikan

hasil rontgen atau pemindaian dada.
Untuk mencegah penularan virus corona, China menerapkan strategi

nol covid. Aturan itu di antaranya karantina wajib bagi pendatang saat
tiba, pembatalan penerbangan, wajib tes PCR, dan tes tambahan.

China sempat terhantam gelombang Covid-19 pada Maret lalu,
namun kini tren kasus tampak menurun.(isa/bac)

WASHINGTON, BI - Hampir
setengah dari 22,3 juta pengikut Twit-
ter Presiden Amerika Serikat (AS) Joe
Biden adalah akun palsu. Temuan ini
dilaporkan oleh Newsweek mengutip
analisis alat audit yang disediakan oleh
perusahaan perangkat lunak
SparkToro.

“Alat SparkToro menemukan
bahwa 49,3 persen akun yang
mengikuti akun Twitter resmi
@POTUS adalah ‘pengikut palsu’
berdasarkan analisis sejumlah faktor,
termasuk masalah lokasi, gambar
profil default, dan pengguna baru,”
seperti dialnsir Newsweek beberapa
waktu lalu.

SparkToro sendiri mendefinisikan
pengikut palsu sebagai akun yang
tidak dapat dijangkau dan tidak akan
melihat kicauan akun tersebut (baik
karena itu spam, bot, propaganda, dll
atau karena mereka tidak lagi aktif di
Twitter).

Alat perusahaan perangkat lunak itu juga menemukan
bahwa akun Biden memiliki lebih banyak pengikut palsu
daripada kebanyakan.

Racun Keberadaan akun palsu membuat CEO Tesla
Elon Musk menunda kesepakatan untuk mengakuisisi
Twitter. Musk mengatakan proses kesepakatan senilai
USD44 miliar itu tidak dapat dilanjutkan sampai masalah
dengan akun palsu diselesaikan dan dia tampaknya
mengkritik CEO Twitter Parag Agrawal.

Musk, orang terkaya di dunia, mengklaim bahwa 20
persen akun Twitter adalah akun palsu/spam dan angka
itu 4 kali lipat dari klaim Twitter, bisa jauh lebih tinggi.[bi]

Setengah Follower Biden
Adalah Akun Bodong

RUSIA, BI -  Dampak dari kebijakan
negara - negara terkait Rusia  mengusir total
85 diplomat dari tiga negara Eropa, Prancis,
Spanyol, dan Italia.

Kementerian Luar Negeri Rusia
mengatakan telah meminta 34 staf
diplomatik dari Prancis, 27 dari
Spanyol dan 24 dari Italia
meninggalkan kantor kedaat di
Negeri Beruang Merah.

Menanggapi tindakan Rusia,
Perdana Menteri Italia Mario Draghi
menyebut pengusiran itu sebagai
tindakan bermusuhan. Ia juga
mengatakan saluran diplomatik tak boleh
diganggu.

Mereka mengklaim stafnya di Rusia
selalu bertindak sesuai dengan konvensi
Wina soal hubungan diplomatik.

Terlepas dari soal pengusiran diplomat,
Italia tetap pada pendiriannya agar konflik di
Ukraina segera diakhiri.

“Mengulangi kecaman tegas kami atas
agresi Rusia terhadap Ukraina, Italia sangat

menuntut gencatan senjata segera yang
akan mengakhiri penderitaan penduduk
sipil dan menjamin dimulainya negosiasi
konkret untuk solusi politik berkelanjutan
mengenai konflik tersebut,” ujar pejabat

Kemlu Italia.
Adapun Prancis menyebut

langkah Rusia tak bisa dibenarkan.
Sementara itu, Spanyol menolak
keputusan Rusia karena dianggap
tak berdasarkan prinsip resiprokal
atau timbal balik.

Pengusiran itu merupakan
tindakan balasan Moskow, karena

negara tersebut telah memulangkan staf
kedutaan Rusia menyusul invasi yang
berlangsung di Ukraina. Dalam banyak
kasus, mereka menuduh Rusia memata-
matai.

Ini bukan kali pertama Rusia mengusir
staf kedutaan dari negaranya. Pada Januari
lalu, pemerintahan Vladimir Putin juga
memulangkan 45 diplomat Polandia, dan 40
warga Jerman. (isa/bac)

Rusia Usir 85 Diplomat dari
Tiga Negara Eropa

Cara bikin Avatar di Instagram
Buka aplikasi Instagram di ponsel Anda

Klik ikon foto profil yang tertera di bagian
bawah layar aplikasi untuk mengakses
menu “Profil” Setelah halaman profil
terbuka, klik ikon garis tiga berjajar vertikal
dan pilih opsi “Pengaturan” Kemudian, klik
opsi “Akun” dan pilih opsi “Avatar”.

Selanjutnya, bakal muncul halaman
pembuatan Avatar Silakan buat atau
susun Avatar dari koleksi animasi yang
tersedia. Anda bisa memilih bentuk wajah,
warna kulit, rambut, penutup kepala,
kacamata, dan sebagainya. Bila telah
selesai membuat Avatar, silakan klik opsi
“Selesai”.[*]

>>BIKIN AVATAR...DARI HLM 11
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Namun kabar baiknya adalah
masih banyak budaya yang diwariskan
turun temurun dan terus terjaga hingga
kini. Salah satunya adalah budaya suku
Jawa yang terkenal kental dan masih
dilakukan hingga sekarang.

Lantas apa saja
kebudayaan Jawa yang
tidak lekang oleh waktu
tersebut? Simak uraian
berikut ini:

1. Kesenian Wayang
Kulit

Konon katanya, kese-
nian wayang kulit
dipopulerkan oleh Raja
Jayabaya. Kesenian ini
sangat khas karena
cirinya menggunakan
lembaran kulit kerbau
sebagai bahan membuat
wayang.

Gerakan dinamis
wayang kulit terletak pada
bagian siku-siku
tubuhnya. Siku-siku ini kemudian
disambung dengan sekrup dari tanduk.
Kesenian wayang kulit akan dimainkan
oleh seorang narator yang dikenal
dengan sebutan dalang.

2. Tari Serimpi
Berasal dari Surakarta, kesenian

tari Serimpi merupakan salah satu
budaya Jawa yang masih terus
bertahan hingga sekarang. Bermula
saat dikenalkan oleh Kesultanan

Mataram, tarian kesenian
ini khas akan gerakan
lemah gemulainya.

Tari Serimpi juga
mencerminkan sebuah
makna kesopanan,
kehalusan budi dan
kelemahlembutan. Hal ini
dapat kita lihat dari gestur
gerakannya dan diiringi
oleh suara gamelan yang
sangat merdu.

Selain tari Serimpi,
masih banyak seni tari
lain yang masih terus
dipertahankan di masing-
masing daerah, antara
lain:

Tari Bambangan
Cakil dari Jawa Tengah,

Tari Angguk dari Yogyakarta, Tari Ebeg
dari Banyumas, Tari Gandrung dari
Banyuwangi, Tari Kridhajati dari
Jepara, Tari Kuda Lumping dari Jawa
Tengah, Tari Reog dari Ponorogo, Tari
Remo dari Jawa Timur, Tari Emprak

5 Budaya Jawa yang Tak Lekang Oleh Waktu
Pada zaman modern ini, banyak perubahan terjadi yang
mengharuskan manusia beradaptasi. Tidak jarang perubahan
juga terjadi pada berbagai budaya yang telah ada sejak
zaman nenek moyang.

dari Jawa Tengah, Tari Golek Menak
dari Yogyakarta, dan Tari Sintren dari
Jawa Tengah.

3. Keris
Kebudayaan Jawa yang tak lekang

oleh waktu selanjutnya adalah keris.
Keris merupakan senjata tradisional
khas Jawa dengan nilai seni yang tinggi
dengan ciri berujung runcing dan tajam
pada kedua sisinya.

Pada masa lalu, keris berfungsi
sebagai senjata, sekaligus sebagai
benda pelengkap sesajian. Pada
penggunaannya kini, keris merupakan
benda aksesori (ageman) dalam
berbusana, memiliki sejumlah simbol
budaya, atau menjadi benda koleksi
yang dinilai dari segi estetikanya.

Keris, selain terus mencerminkan
kebudayaan Jawa hingga kini juga telah
berhasil menjadi budaya dunia.
Terbukti bahwa keris telah diresmikan
oleh UNESCO sebagai Warisan
Budaya Dunia Non-Bendawi Manusia
sejak 2005.

4. Filosofi Kehidupan
Suku Jawa juga dikenal memiliki

filosofi kehidupan yang kabarnya

dikenalkan oleh Sunan Kalijaga.
Filosofi kehidupan tersebut tertuang
dalam Dasa Pitutur yang masih
dijalankan sampai sekarang.

Beberapa filosofi yang termuat di
dalamnya di antaranya adalah urip iku
urup, memayu hayuning bawana
ambrasta dur hangkara, sura dira jaya
jayaningrat lebur dening pangastuti,
ngluruk tanpa bala menang tanpa
ngasorake sekti tanpa aji-aji sugih
tanpa bandha, dan sebagainya.

5. Alat Musik Gamelan
Budaya khas Jawa lainnya yang

tidak boleh dilupakan tentu alat musik.

Salah satunya adalah gamelan yang
cukup terkenal hingga sekarang.
Gamelan Jawa merupakan budaya
Hindu yang diubah oleh Sunan Bonang.

Sampai saat ini, kesenian gamelan
Jawa masih sering dipentaskan pada
beberapa acara formal. Beberapa di
antaranya seperti ritual budaya di
keraton, hajatan dan berbagai acara
lainnya.

Selain gamelan, masih banyak alat
musik khas Jawa yang masih terus
digunakan hingga sekarang. Sebagai
contoh adalah Kendang, Boning
Barung, Boning Penerus, Saron,
Slenthem, dan Gender. [*]
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tersebar di warga Jogja ini.
“Soalnya plengkung gading cuma buat

pintu keluar Sultan Jogja yang sudah
meninggal terus dimakamin di imogiri kalo gk
salah,” ungkap warganet.

“MITOS nya hanya jenazah sultan yang
bole lewat situ kalo masih hidup gabole, tapi
rakyat biasa boleh lewat situ ,kalo jenazah
raykat biasa ga boleh,” ungkap warganet lain.

“Biasanya plengkung gading jadi jalur buat
iring-iringan ke pemakaman semisal ada raja
yang wafat,” kata warganet.

“Hanya boleh dilewati sultan ketika sudah
wafat & dari dulu digunakan sbg jalan bagi
jenazah para sultan terdahulu menuju makam

imogiri,” tulis warganet.
“Setauku karena tradisinya turun temurun

plengkung gading hanya boleh dilewati sultan
ketika nanti beliau wafat. iring iringan dari keraton
menuju pemakaman,” tulis warganet lain.

Melalui sumber yang diperoleh dari Suara
Jogja, diketahui bahwa memang benar adanya
mitos tersebut. Sultan yang masih hidup dan
bertakhta dilarang untuk melewati Plengkung
Gading, hanya sultan yang telah wafat alias
jenazahnya saja yang boleh melewati bangunan
ini.

Hal ini karena Plengkung Gading menjadi
pintu keluar bagi jenazah sultan dan para keluarga
Keraton yang hendak dimakamkan. Raja yang
mangkat, jenazahnya akan dibawa keluar dari
Keraton melalui Plengkung Gading yang

kemudian selanjutnya akan dimakamkan di
Makam Raja-raja Imogiri yang berada di Desa
Girirejo dan Desa Wukirsari, Imogiri, Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Mitos lain yang berkembang, terkait dengan
kesakralan dari Plengkung Gading, ternyata
jenazah rakyat biasa pun tidak diperbolehkan untuk
melintas di bawah plengkung ini. Misalkan ada
masyarakat biasa yang hendak memakamkan
jenazah di dekat Plengkung Gading ini,
rombongan jenazah harus memutar menghindari
lorong Plengkung Gading.

Hal yang dapat dipetik dari narasi di atas
adalah, Plengkung Gading hanya boleh dilewati
oleh masyarakat biasa yang masih hidup,
sedangkan sultan boleh melewati Plengkung
Gading ketika telah meninggal.[*]

sepeda berjenis road bike, yang dimulai
ketika pandemi Covid-19 merebak. Meski
awalnya masih rutin didampingi coach
khusus, ia sekarang sudah lebih lihai termasuk
saat bersepeda pleton ke berbagai daerah di
Indonesia.

Rutin bersepeda hingga puluhan kilome-
ter bukan hanya membuatnya lebih awet
muda namun juga efektif menjaga berat
badannya.

Selain bersepeda wanita bernama asli Sri
Wulandari Lorraine Joko Guritno itu juga
menjalani olahraga angkat beban, berkuda,
menembak hingga yoga, dan yang terpenting
Wulan tetap memastikan dirinya berolah raga
pada setiap harinya.[bi]

>> WULAN JAGA...DARI HLM 14
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Pemesanan Vaksin Ke-4 Online Mulai Rabu
HONG KONG, BI - Pejabat kesehatan pada

hari Sabtu[21/5] mengatakan bahwa individu
yang tidak terinfeksi berusia 18 hingga 59 tahun
atau warga yang membutuhkan suntikan Covid
karena alasan lain seperti studi di luar negeri
mulai sekarang sudah bisa mendapatkan
suntikan ke 4 vaksin covid.

Sistem pemesanan online saat ini sedang
diperbarui, sehingga dari Sabtu hingga Rabu

depan orang yang memenuhi syarat untuk jab
keempat dapat pergi ke Pusat Vaksinasi
Komunitas terdekat untuk mendapatkan tiket,
kecuali di rumah sakit swasta dan Pusat
Vaksinasi Komunitas Satelit di Leighton Cen-
ter.

Pemesanan vaksin secara online baru bisa
dilakukan nanti pada hari rabu, pukul 8 pagi.

Para penasihat mengatakan bahwa

meskipun tiga dosis BioNTech atau Sinovac
sangat efektif dalam menangkal penyakit
serius atau kematian namun tingkat
perlindungan berkurang setelah beberapa
bulan.

Orang yang berusia 60 tahun ke atas juga
direkomendasikan untuk mendapatkan suntikan
keempat untuk memperpanjang masa
kekebalan.[bi]

HONG KONG, BI -  Polisi menggerebek
dua panti pijat di Shung Shui karena dicurigai
sebagai panti pijat ilegal, Kepolisian dari Tim
Investigasi Lain-lain Divisi Sheung Shui dan
Tai Po bekerjasama  dalam tindak
penegakan hukum yang disebut sebagai
operasi di Wilayah Utara New Territories.

Berdasarkan informasi dan penyelidikan
mendalam, pada hari jumat kemarin (20/1)
pihaknya memberangkatkan telik sandi /
petugas yang menyamar sebagai pelanggan
untuk melakukan razia di dua panti pijat tak
berizin di Jalan Luen On dan Jalan Po On,
Tai Po.Selama operasi, polisi menangkap
dua orang wanita yang bertanggung jawab
masing-masing berusia 61 tahun dan 58 tahun
karena dicurigai “mengoperasikan panti pijat
tanpa izin”. Tempat tidur pijat, minyak pijat
dan handuk disita sebagai barang bukti
sekaligus bahan penyelidikan lebih lanjut.[bi]

HONG KONG, BI - Water Taxi atau taksi air
akhirnya mulai beroperasi lagi seiring dengan
membaiknya situasi  wabah virus korona
gelombang kelima di Hong Kong.

Pelonggaran langkah-langkah jarak sosial
oleh pemerintah maka  taksi air juga telah
beroperasi untuk melanjutkan layanan yang telah
dihentikan selama ini, mulai saptu [21/5], bukan
hanya dibuka kembali namun pihak perusahaan
juga mengumumkan bahwa mereka akan
menambah rute langsung dari Central ke Tai O.

Perjalanan feri pulang pergi dari Tai O akan
dimulai pada hari Minggu, tanggal 29 mei 2022
ini.

Tarif pulang pergi adalah HK$130 dan waktu
perjalanan sekali jalan adalah sekitar 90 menit.
Lebih mudah bagi warga untuk melakukan
perjalanan ke Tai O pada hari Minggu. Taksi Air
Hong Kong menyatakan bahwa hanya ada dua
perjalanan langsung antara Central dan Tai O
pada hari Minggu.

Perjalanan yang pertama berangkat dari Cen-
tral Pier 9 pada pukul 09:30 pagi, dan yang
lainnya berangkat pada 16:15 sore. Dari Dermaga
Umum Tai O, tarif pulang-pergi adalah HK$130
per orang, dan harganya sama untuk dewasa dan
anak-anak. Bayi di bawah 3 tahun gratis.

Feri akan melewati Terminal Kontainer Kwai
Tsing, Jembatan Tsing Ma, Pantai Emas Tuen

Water Taxi Tawarkan
Perjalanan Yang Indah

Mun, Bandara Internasional Hong Kong, dekat
bagian bawah Jembatan Hong Kong-Zhuhai-
Makau dan Tseng Kwan Shek.

Sepanjang perjalanan diatas jika penumpnag
beruntung akan bisa melihat lumba-lumba putih
China. [bi]

Polisi Tangkap
Pelaku Panti
Pijat Ilegal

Polisi Terus Galakan Operasi Obat Haram
HONG KONG, BI - Menindak lanjuti adanya laporan

dan informasi serte penyelidikan yang mendalam, Tim
Satgas Kepolisian Distrik Kowloon City melancarkan
operasi antinarkoba sekitar pukul 18.30 pada hari
kamis lalu (19/5) dan menggerebek 2 unit di Jalan Lai
Chi Kok No. 168 , Mong Kok.

Dari penggerebekan Polisi berhasil menyita 1
kilogram  diduga heroin sekitar 300 gram, kokain
sekitar 40 gram dan ganja, sekitar 10 gram,  tersangka
sabu, 3 parang, 1 batang baja teleskopik, 2 batang
baja, 1 pedang katana, dan 1 keris. Nilai pasar total
obat-obatan dalam kasus ini adalah sekitar HK$1,4
juta.

Setelah penyelidikan, polisi menangkap seorang
pria lokal bermarga Chu (44 tahun), dua pria asing
berusia 53 dan 64 tahun, dan seorang wanita asing
berusia 33 tahun di unit tersebut atas dugaan
“perdagangan narkoba”, “kepemilikan narkoba” dan “
kepemilikan senjata ofensif”.

Selain itu, petugas polisi juga menemukan
seorang pria mencurigakan di dekat unit tersebut.
Setelah dilakukan penyadapan dan pemeriksaan, di
tubuhnya disita sekitar 40 gram sabu seberat 40 gram.
Pria (57 tahun) ditangkap atas dugaan “kepemilikan
narkoba”. Semua pria dan wanita yang ditangkap
sedang ditahan untuk penyelidikan.[bi]

HONG KONG, BI - Menteri Kesehatan Sophia
Chan terang - terangan menolak saran dari dua
profesor Universitas Hong Kong untuk membatalkan
persyaratan “izin vaksin” untuk orang dewasa dan
muda, karena menurutnya itu tidak pantas dilakukan
karena hanya akan membbuat orang meragukan
kepentingan vaksin.

Dua ahli yang dimaksud Chan adalah  ahli
epidemiologi Benjamin Cowling dan asisten profesor
farmasi Theo Chan yang sebelumnya mengatakan
pemerintah secara efektif memaksa orang dewasa
muda untuk disuntik karena mereka tidak akan dapat

pergi bekerja jika tidak patuh. Menulis di Ming Pao, sekretaris makanan dan kesehatan
mengatakan izin vaksin masih diperlukan untuk membangun kekebalan Hong Kong
terhadap Covid-19 sehingga kota itu dapat melanjutkan aktivitas normal, karena
berusaha untuk mencapai nol dinamis.

Chan mencatat bahwa beberapa orang mungkin tidak percaya bahwa manfaat
dari mendapatkan vaksinasi tinggi bagi mereka, oleh karena itu mereka merasa
enggan untuk disuntik. [BI]

Sophia Chan Tolak Saran
Bebas Vaccine Pass

Sophia Chan
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Karena Pandemi Hobi
Rechal  Berubah

PANDEMI ternyata juga bisa berimbas pada
hobi, Rechal Pekerja MIgran asal Pati-Jawa Tengah
yang dulu hobi maju ke panggung modeling dari
acra ke acara berubah jadi mainan video dan
Youtube setelah banyaknya aturan darurat pandemi.

Rechal senang bercerita tentang hobi masa
lalunya sebelum wabah covid menerpa Hong Kong,
dia menjahit pakaian yang mau di pakai show
sendiri hingga dia pasrah saat menemui kenyataan
pesaingnya yang cantik - cantik, untungnya waktu
itu tema busana panggungnya casual Army.

Menurut Rechal, pengalaman yang paling
berkesan saat awal - awal ikut catwalk dan jurinya
orang Amerika, “tujuanku buat pengalaman saja,
karena banyak yang lebih bagus dari saya, dari
segi catwalk dan rancangan busananya meskipun
endingnya saya dapat juara 2, jadi shock!”

Rechal jugs merasa beruntung karena ada basik
ilmu menjahit yang dia dapat saat sekolah lanjutan
pertamanya, dengan alat seadanya dia semangat
membuat baju pentas sendiri, meskipun tidak
banyak kesalahan dalam memotong namun karena

Bea Cukai Tangkap
Pengedar Game Palsu

HONG KONG, BI - Bea Cukai Hong Kong
sedang melakukan operasi khusus untuk
memerangi penjualan game elektronik bajakan
dan aksesoris game palsu. Hasilnya 8 orang
ditangkap, sebanyak 283 set konsol game yang
berisi game elektronik yang diduga bajakan
dan 160 aksesoris game palsu dengan
perkiraan nilai pasar sekitar HK$280.000
disita.  Sebelumnya, Bea Cukai melakukan
pemeriksaan di toko ritel game elektronik
populer di berbagai distrik dan menggunakan
sistem analitik data besar untuk melacak toko
yang menjual game elektronik yang diduga
bajakan melalui platform online.

Setelah penyelidikan mendalam, dengan
bantuan pemilik hak cipta, Bea Cukai kemarin
mengambil tindakan penegakan hukum dan
menggerebek tujuh toko ritel dan dua fasilitas

penyimpanan di Sham Shui Po, dan barang-
barang yang diduga bajakan dan palsu disita.

Konsol game yang disita memiliki berbagai
desain. Beberapa datang dengan desain
pengontrol game arcade, sementara beberapa
memiliki desain konsol game rumahan retro
atau perangkat game genggam yang ringan.

Konsol game ini dimuat dengan sekitar
3.000 hingga 4.000 jenis game elektronik yang
diduga bajakan, yang sebagian besar adalah
game nostalgia.

Beberapa konsol game yang disita bahkan
dapat mengakses situs web yang ditunjuk untuk
mengunduh lebih banyak game elektronik yang
diduga bajakan.

 Selama operasi, tujuh pria dan satu wanita
berusia antara 34 dan 44 ditangkap, terdiri dari
empat pemilik toko dan empat penjual. [bi]

menjahitnya dengan tangan jadi suka ketusuk jarum
dan hasilnya tidak serapi kalau pakai mesin.

“kalau salah - salah sih nggak yah tapi karena
jahitnya pakai tangan terus jahitnya malam - malam
jadi ketusuk - tusuk jarus jariku.” kisahnya.

Rechal datang ke Hong Kong tahun 2013,
dengan semangat ingin memperkaiki ekonomi dan
mencari pengalaman baru untuk bekal hidup dimasa
depan.

Saat Rechal aktif ikut berpetualan dengan
kelompok Youtuber Hong Kong untuk mengisi hari
liburnya, meskipun dia tidak banyak membuat
konten sendiri namun dia bahagia bisa gabung
bersma teman - temannya dalam konten bertema
milik N3 ,Soul Acting dan Mo’ay Production.

Sebelum ke Hong Kong Rachel juga sempat
menjadi pemain gamelan gendang, drum dan
gendang.

“Saya suka kesenian, sejak SD sudah bisa
mainin kendang, SMP sudah nge-drum dan belajar
seni jahit baju juga. Pokoke kesenian saya suka.”
tukasnya.

Kesukaan Rachel pada kesenian rupanya
diturunkan dari kakek dan ayahnya yang menyukai
seni karawitan dan kasusatran jawa / sastra jawa.

Terkait hasil kerja kerasnya di Hong Kong,
Rachel sudah mewujudkan impiannya dengan
mendirikan sebuah kios sembako di Kalimantan
yang saat ini dikelola oleh adiknya yang bertugas
diwilayah tersebut.[ida]
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Pendengar Podcast  Indonesia
Terbesar Ke 2 Dunia

di Indonesia yang gemar menikmati
konten podcast tiap minggunya.

Namun, apabila mengacu pada
hasil riset terpisah dari kedua lembaga
tersebut yang ditujukan khusus Indo-
nesia, yaitu yang berjudul “Digital 2022
Indonesia”, jumlah pengguna internet
di Indonesia disebut mencapai 204,7
juta per Januari 2022.

Angka tersebut merupakan 73,7
persen dari total populasi Indonesia

yang diklaim mencapai 277,7 juta jiwa,
di mana lebih dari 75 persennya (lebih
dari 208 juta jiwa) berusia 16 hingga
64 tahun.

Dengan kata lain, jika dihitung
secara kasar, pengguna internat di In-
donesia berusia 16 hingga 64 tahun
yang senang mendengarkan podcast
tiap minggunya berjumlah lebih dari
73 juta jiwa (35,2 persen dari 208 juta
jiwa).

JAKARTA, BI - Fitur Avatar
Instagram memungkinkan setiap
pengguna untuk membuat karakter
animasi 3D yang menggambarkan
dirinya. Avatar tersebut nantinya
bisa dibagikan pengguna ke Sto-
ries atau Direct Message (DM)
dalam bentuk stiker, layaknya fitur
musik dan GIF. Sebelum bisa
membagikannya, pengguna harus
membuat Avatar di Instagram
terlebih dahulu.

Beranda Fitur ini memiliki
koleksi animasi bentuk wajah dan
aksesoris yang cukup lengkap.
Dengan koleksi tersebut, pengguna
bisa memilih bentuk wajah dan
aksesoris mana yang lebih cocok
untuk menggambarkan dirinya
lewat Avatar Instagram.

Setelah selesai dibuat,
Instagram bakal secara otomatis
menerbitkan stiker dengan desain
dasar menggunakan Avatar
tersebut. Lalu, stiker itu bisa
dibagikan ke pengguna lain lewat
Stories atau DM.

Jumlah stiker yang diterbitkan
Instagram dari Avatar itu terbilang
cukup banyak. Setidaknya terdapat
40 stiker dengan beragam gaya
yang bisa dipilih untuk dibagikan
ke Stories atau DM. Bila Anda pena-
saran dengan bagaimana cara
membuat Avatar di Instagram, sila-
kan ikuti penjelasan di bawah ini.

Bikin Avatar
di Instagram

Cara Cadangkan Data Pribadi di Smartphone
JAKARTA, BI - Adanya cadangan data akan

membuat orang merasa aman karena tidak terus
dilanda kekawatiran akan kerusakan laptop atau
perangkat lainya. Jadi setiap orang memang perlu
mempunyai data ganda yang simpan pada berbagai
media simpan, dan untuk saat ini data juga bisa
disimpan di internet jadi kita tidak lagi perlu tempat
fisik untuk menyimpan data cadangan, akan aman
selama akun kita juga aman. Berikut ada 3 cara
yang bisa di aplikasikan bagi kalain yang
membutuhkan adanya data cadangan:

1. Google Drive
Melakukan backup dengan Google

merupakan salah satu cara yang mudah untuk
memastikan Anda dapat mengakses dan
memulihkan data yang hilang ke smartphone baru.
Langkah-langkahnya:

- Buka menu “Setting” di ponsel dan pilih “Sys-
tem”, lalu buka “Backup”.

- Jika Anda tidak dapat menemukan opsi ini,
gunakan fungsi pencarian dan cari “Backup”.

- Kemudian klik “Backup”, setelah itu akan
terbuka halaman dengan opsi “Back up to Google
Drive”. Pada halaman ini Anda dapat dengan jelas

melihat semua data yang akan di-backup.
- Lalu aktifkan opsi Backup dan pilih akun

Google tempat data ini perlu dicadangkan.
- Setelah ini selesai, smartphone secara

berkala akan mengambil cadangan dari hal-hal
yang disebutkan di atas yang dapat Anda “Re-
cover” saat Anda mengatur ulang perangkat atau
membeli yang baru.

2. Google Photos
Foto merupakan salah satu data yang sangat

berharga bagi sebagian besar orang dan

kemungkinkan disimpan di ponsel. Jika
smartphone Anda rusak atau hilang, pastinya
akan sangat disayangkan karena bisa saja
kehilangan foto-foto berharga yang ada di
dalamnya. Untungnya, Google menyediakan fitur
mencadangkan foto dengan aman dan otomatis,
begini caranya: Buka Google Photos, klik
lingkaran di pojok kanan atas untuk mengakses
menu “Settings”. Kemudian Buka “Photos Set-
tings” dan buka “Backup and Sync”. Klik “On”
pada “Switch” yang tersedia.

3. Backup data ke PC
Jika Anda merasa tidak nyaman melakukan

backup dengan Google atau aplikasi pihak ketiga
mana pun, bisa melakukannya langsung ke PC.
Caranya cukup dengan menghubungkan kabel
dari PC ke smartphone.

Pertama - tama hubungkan kabel smartphone
Android ke PC dengan kabel USB, kemudia buka
jendela Windows Explorer dan arahkan ke
smartphone. Dari sini akan terlihat banyak folder,
termasuk foto, video, dan dokumen lainnya. Lalu
pergilah ke setiap folder yang mau di  salin dan
simpan ke PC untuk diamankan.[*]

penyakit atau kondisi yang
menyebabkan penurunan kadar
oksigen tersebut.

Pada penderita hipoksia yang
masih dapat bernapas, hipoksia bisa
ditangani dengan pemberian oksigen,
baik menggunakan tabung maupun

konsentrator oksigen kemudian
disalurkan menggunakan selang atau
masker.

Sedangkan pada penderita yang
sudah mengalami penurunan
kesadaran atau tidak dapat bernapas,
dokter akan memberikan oksigen

melalui ventilator dan melakukan
perawatan di ruang ICU.

Bila Anda dinyatakan terinfeksi vi-
rus Corona, tetaplah rutin memantau
kadar oksigen menggunakan
oksimeter untuk mencegah terjadinya
happy hypoxia.[bi/alldok]

positif COVID-19 tetap perlu
waspada meski tidak mengalami
gejala apa pun.

Penanganan Happy Hypoxia

Kondisi hipoksia, baik yang yang
bergejala maupun tidak, perlu segera
ditangani oleh dokter. Untuk menangani
hipoksia, dokter akan memberikan
terapi oksigen serta menangani
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Secara keseluruhan, konten
podcast sendiri tampaknya makin
digemari oleh pengguna internet di
seluruh dunia, di mana jumlahnya
mencapai 5 miliar pengguna
internet. Dari angka tersebut,
sekitar 20,3 persen pengguna
internet berusia 16 hingga 64 tahun
suka menikmati konten podcast
tiap minggu, di mana mayoritas
penikmat didominasi oleh usia 16
hingga 24 tahun.

Informasi lebih lengkap
mengenai riset Digital 2022: April
Global Statshot Report ini bisa
dilihat melalui tautan berikut ini.[*]

AGENSI MARKETING We Are
Social dan platform manajemen me-
dia sosial Hootsuite merilis laporan
terbarunya yang berjudul “Digital
2022: April Global Statshot Report”.

Secara umum, laporan tersebut
menyajikan informasi tentang tren
dan lanskap digital dan internet glo-
bal untuk tahun 2022. Salah satu
yang dijabarkan adalah jumlah
pengguna yang gemar menikmati
konten siaran dalam bentuk

suara alias podcast.

Berdasarkan laporan tersebut,
diketahui bahwa Indonesia menjadi
negara kedua dengan jumlah
pendengar podcast terbanyak di
dunia.

Sekitar 35,2 persen pengguna
internet Indonesia yang berusia 16
hingga 64 tahun rajin mendengarkan
podcast tiap minggunya.

Indonesia berada di bawah Bra-
zil sebagai negara dengan
pendengar podcast terbanyak di
dunia dengan 39 persen pengguna
internet berusia 16 hingga 64 tahun

yang getol mendengarkan
podcast.

Di bawah Indonesia ada
Meksiko, Swedia, Irlandia,
dan Afrika Utara. Keempat
negara ini masing-masing
hanya memiliki sekitar 34,3
persen, 27,6 persen, 27,4

persen, dan 25,7 persen
pengguna internet berusia 16

hingga 64 tahun yang mendengarkan
podcast tiap minggunya.

Jumlah pendengar podcast Riset
yang dirilis We Are Social dan
Hootsuite ini sebenarnya tidak
menyebutkan berapa jumlah
pengguna di usia 16 hingga 64 tahun
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JAKARTA, BI - Film horor akan selalu laris
di Indonesia bahkan di manca negara, lantas
kenapa orang suka  nonton film horor, padahal
kita tahu bahwa kita sedang ditakut-takuti?

Apa sih yang menyebabkan seseorang
kecanduan menonton film horor? Ini
penjelasan ilmiahnya!

1. Mencari hiburan dan menangkal
kebosanan

Tujuan orang untuk menonton film adalah
agar terhibur. Mungkin sebagian orang akan
merasa janggal, bagaimana kita bisa terhibur
bila sepanjang film kita ditakut-takuti? Well,
ini terjadi karena penonton film horor
menyukai sesuatu yang bisa memacu
adrenalin mereka.

Selain itu, alasan lainnya adalah film horor
dapat menangkal kebosanan. Dibanding
dengan genre lain, jalan cerita dan ending
film horor cukup sulit ditebak. Itulah yang
menyebabkan sebagian orang menggemari
menonton film horor.

2. Cara film horor mengungkapkan
kejahatan

Alasan lain yang membuat seseorang
menyukai menonton film horor adalah dari
caranya mengungkapkan kejahatan. As we
know, di film horor pasti ada sosok yang jadi
antagonis, entah itu hantu yang suka meneror
manusia atau psikopat keji yang suka
membunuh. Sepanjang film, jantung kita akan
dibuat berdebar-debar karenanya.

Lalu, kita sebagai penonton akan
menebak-nebak apa alasan tokoh itu menjadi
sosok yang kejam dan bagaimana ending-
nya nanti. Ini akan menjadi semakin seru

Kenapa  Orang Suka Nonton Film Horor?

ketika tebakan kita salah dan film tersebut
berakhir jadi twist ending.

3. Berpikir bahwa hal-hal buruk cuma terjadi
di film

ika di kehidupan nyata kita dikejar oleh sosok
mengerikan, kita akan mengerahkan segala cara
untuk kabur darinya. Namun, ketika hal itu terjadi
di film, kita hanya perlu mengalihkan rasa takut
kita saja.

4. Kita bisa mengontrol kecemasan dan rasa
takut

Kita bisa mengontrol rasa takut dan
kecemasan karena menganggap bahwa

semuanya hanya terjadi di film dan kita baik-
baik saja di dunia nyata.

Søren Birkvad dalam laman Science Nordic
menyebut bahwa film horor merupakan terapi
untuk menghadapi kecemasan kita sendiri.

Beberapa remaja laki-laki sengaja menonton
film horor bersama-sama sebagai semacam
tes kejantanan untuk mengetahui siapakah
yang paling berani di antara mereka.

5. Mencari sensasi dan menantang
adrenalin

Penonton film horor merasa semakin
berkeringat, tangan mendingin dan jantung
berdebar-debar karena takut justru terasa
semakin senang!

6. Sengaja mencari ketegangan dan
jumpscare

Ada tipe penggemar yang justru menyukai
jumpscare karena bisa membuat mereka
berteriak lepas. Teriakan ini membuat mereka

lega dan bisa melepas beban
yang dimiliki. Selain itu,
mereka juga bisa mem-
band ing - band ingkan
jumpscare manakah yang
paling seram dari satu film
ke film lainnya.

7. Film horor bisa
menimbulkan kesenangan

Terakhir, menonton film
horor bisa memunculkan
kesenangan pada diri kita.
Ketika kita menonton film
horor, berbagai hormon akan
dikeluarkan oleh tubuh,

seperti hormon endorfin, adrenalin, dopamin,
serotonin dan oksitosin, ungkap laman
Flavorwire. Respons fisiologis ini
menyebabkan kita senang, bersemangat dan
merasa sukacita.[*]

HONG KONG, BI - Ahli mikrobiologi
Yuen Kwok-yung membuat sejumlah
saran pada otoritas untuk lebih
melonggarkan aturan Covid di Hong
Kong, dengan mengatakan sekarang
adalah waktu terbaik bagi kota untuk

Hong Kong Diharapkan
Akan Kembali Normal

kembali normal berkat penghalang
kekebalan yang kuat.

Menulis di Ming Pao, dia mendesak
pemerintah untuk lebih mempersingkat
periode karantina bagi pelancong yang
datang menjadi lima hari, menambahkan

bahwa karantina hotel dapat diganti
dengan karantina rumah pada fase
berikutnya jika situasi epidemi tetap
stabil. Dia juga mengatakan kontak dekat
pasien Covid dapat dikecualikan dari
karantina jika mereka divaksinasi, tetapi
mereka harus diuji selama tujuh hari
berturut-turut.

Berbicara di sebuah program radio,
Yuen mengatakan tim penelitinya
menemukan bahwa Hong Kong telah
membangun penghalang kekebalan
yang “aman” dan harus memanfaat-

kannya.
“Jangan lupa penghalang akan

runtuh secara bertahap karena tingkat
antibodi pada orang yang divaksinasi
akan turun. Oleh karena itu, Hong Kong
telah sampai pada tahap ini bahwa kami
memiliki kesempatan emas untuk
kembali normal,” katanya. “Jika kita tidak
menangkap peluang ini, kita mungkin
melihat gelombang infeksi lain di musim
dingin. Itu sebabnya saya katakan jika
kita ingin melonggarkan aturan, saatnya
melakukannya sekarang.”

Dia mengatakan sementara
vaksinasi sangat penting dalam
mengatasi pandemi, tingkat sirkulasi vi-
rus yang rendah di musim panas dapat
meningkatkan kekebalan orang dan
membantu mencegah wabah besar
lainnya di musim dingin.

Yuen juga mengatakan jumlah
infeksi diperkirakan akan meningkat
setelah aturan Covid lebih dilonggarkan,
tetapi kuncinya adalah memastikan
kasus tidak akan melumpuhkan sistem
perawatan kesehatan.[bi]

HONG KONG, BI - Sebuah
kelompok industri katering melaporkan
hasil survei yang didukungnya yang
menunjukkan banyak orang enggan
untuk mulai makan di luar lagi, bahkan
ketika aturan jarak sosial pandemi
dilonggarkan mereka masih memilih
hati - hati.

 Federasi Restoran &
Perdagangan Terkait Hong Kong

mengatakan survei terhadap sekitar
1.100 orang menunjukkan bahwa satu
dari lima orang berniat untuk makan di
restoran lebih jarang di masa depan,
dengan alasan kekhawatiran
kebersihan atau fakta bahwa mereka
telah terbiasa menerima makanan
dibawa pulang selama pandemi.

Studi ini juga melibatkan berbicara
dengan operator dan pekerja di industri

dan mengidentifikasi masalah dengan
merekrut dan mempertahankan staf
karena upah rendah dan jam kerja yang
panjang.

Theo Cheung, anggota federasi,
mengatakan teknologi dapat
membantu mengubah banyak hal,
tetapi ini tidak akan menjadi langkah
yang mudah.

“Kupon digital dapat menumbuhkan

lebih banyak penjualan,
memasarkan ke lebih
banyak orang dengan
mudah namun hal-hal itu
membutuhkan waktu
untuk memahami dan
beradaptasi. Staf garis
depan perlu mempro-
mosikannya, juga perlu
tahu cara menerima
kupon ... jadi banyak
pelatihan yang terlibat,
”katanya.[bi]

Orang  Mulai Malas Makan di Restoran

Penyelundupan Hewan
Peliharaan Murah

HONG KONG, BI - Hong Kong sedang
dilanda masalah pemburu ilegal dan
pengiriman binatang secara ilegal, oleh karena
itu seorang pakar hukum hewan
mengatakan, penyelundupan
hewan akan terus berlanjut
selama ada permintaan hewan
peliharaan dengan harga
murah.

Amanda Whitfort, seorang
profesor hukum di University
of Hong Kong, berkomentar
setelah pihak berwenang
menyita lebih dari 130 kucing
dan anjing di atas speedboat
yang memasuki Hong Kong. Hewan-
hewan itu dikatakan memiliki nilai pasar
HK$1,4 juta.

Profesor Whitfort juga mengatakan jika
situasi penyeludupan hewan murah ini di Hong

Kong diperburuk oleh kedekatan Hong Kong
dengan daratan, di mana hewan

mudah dikembangbiakkan
dalam kondisi yang  buruk.

“Tidak peduli berapa
banyak yang kami lakukan
untuk memperbaiki undang-
undang di sini di Hong Kong
- misalnya membawa
undang-undang perdagangan

untuk memastikan semua
peternak anjing memiliki lisensi

supaya orang tetap pergi ke tempat
mereka untuk   mendapatkan hewan

dengan biaya termurah.” ungkap Profesor
Whitfort. [BI]

HONG KONG, BI -  Hari jumat [20/5] kemarin
Polisi menerima panggilan dari seorang wanita,
perepuan tersebur melaporkan dari Hung Lok
House, Perkebunan Hung Fuk, Hung Shui Kiu
bahwasannya putranya yang berusia 18 tahun
pingsan setelah berolahraga di kediamannya.

Polisi menerima panggilan tersebut dari
mengirim tim medis, ambulans tiba dengan awak
medis untuk memeriksa kondisi pasien dan
memastikan jika pemuda itu telah meninggal dan
tidak perlu dikirim ke rumah sakit.

Menurut keluarga  pemuda tersebut diatas
tercatat sebagai seorang mahasiswa yang sehat
tanpa gejala penyakit serius, dan saat menjelang
kematiannya dia sedang bermain game Nintendo
Switch.

Sementara Polisi menemukan kondisi
pemuda itu tengah mengalami pendarahan dari
telinga dan hidung. Polisi percaya bahwa kasus
itu tidak mencurigakan dan penyebab
kematiannya akan dicari melalui proses
otopsi.[bi]

Meninggal Setelah Main
Game Nintendo Switch
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Indra Suka Nukang Hingga
Buat Kursi Sendiri

Jakarta, BI - Indra Bruggman suka memperbaiki rumah
dan isi rumahnya sendiri, menurut Indra dia memang suka
membangun atau sekedar memperbaiki apa yang rusak.

Hobi Indra Bruggman ini termasuk unik karena suka
menjadi seorang tukang, bahkan dia tidak kapok meskipun

jari telunjuk tangannya terluka karena gergaji mesin
miliknya.

 “Hobi yang susah
dilepaskan, walaupun jari

hampir putus karena
main gergaji

mesin,” tulis
I n d r a

Bruggman
di story

Instagram.

Meski terluka, namun aktor 41 tahun itu mengaku
tidak pernah merasa bosan. Ia juga kerap menggunakan
waktu kosong untuk memperbaiki atau mengerjakan
sesuatu.  “Kalau jadi tukang kayaknya nggak pernah
bosan. Semisal ada waktu luang, pasti ada aja yang
dikerjain,” ujar Indra Bruggman.

Pria asal Tasikmalaya itu mengaku tidak kapok meski
imbas dari aktivitas tersebut bisa saja melukai tubuhnya
atau bahkan terasa remuk.

“Ada kepuasan tersendiri kalau bisa memperbaiki
sesuatu, sekalian biar bisa betah di rumah,” tutur.

Ia pun memberikan bukti dengan menunjukkan kalau
sejumlah properti di kedai kopinya adalah hasil kerja
kerasnya dia selama ini.

“Kalau kalian ke sana, bakal lihat meja dan sofa yang
gue kerjakan sendiri bersama keponakan dan adik ipar,”
jelas Indra Bruggman. [bi]

JAKARTA, BI - Wulan Guritno dinilai sukses
mempertahankan penampilan tetap muda meski
sudah berusia 41 tahun. Aktris kelahiran tahun 1982
ini tidak terlihat seperti wanita yang sudah memiliki
empat anak.

Anak tertuanya Shalom Razade sudah berusia
23 tahun dengan postur yang tubuh tinggi dan
tambpak dewasa jadi seringkali Wulan Guritno dan
Shalom terlihat seperti kakak adik, karena
penampilan Wulan yang tetap bugar dengan kulit

Wulan Jaga Kecantikan dengan Kurangi Gula
kencang.

Lantas apa rahasia kesehatan dan kecantikan
Wulan tersebut?  Wulan Guritno telah menjalani pola
makan sehat dan rutin menjalani berbagai metode
olahraga, selain itu Wulan juga mengaku tidak lagi
mengkonsumsi gula sejak usia 35 tahun dengan
alasan asupan gula bisa mempercepat penuaan.

Wulan Guritno berkisah saat awal - awal
mengurangi gula dia merasa lemas, moodnya juga
sensitif hingga mempengaruhi pola emosinya.

Namun setelah terbiasa tanpa gula dia merasa
tubuhnya  lebih ringan dan pahanya menjadi lebih
ramping.

Usaha sehat Wulan bukan hanya sebatas
meniadakan gula pada menunya namun aktris
keturunan Jawa dan Inggris ini juga rutin berolahraga,
seperti yang kerap ditampilkannya di Instagram.

Saat ini Wulan sedang intens menekuni olahraga
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LAMPUNG,BI – Viral di sosial me-
dia kisah warag yang merasa resah
karena adanya seorang wanita berca-
dar putih dan berkaca mata hitam suka
mengetuk pintu minta sumbangan,
bahkan hingga pada jam 12 malam dia
masi berkeliaran minta uang kepada
warga.

Kurang ajarnya lagi jika tidak dibu-
kakan pintunya orang bercadar ter-
sebut akan mematikan lampu melalui
saklar meteran yang berada diluar
rumah.

Karena kekawatiran warga tentang

Perempuan Misterius
Maksa Minta Sumbangan

aksi wanita yang diketahu berinisial
NH, 43, tersebut akhirnya pihak ber-
wajib bertindak dan menangkap
perempuan peneror tersebut.

Diketahui alasan aksinya berke-
liling Pringsewu, Lampung meminta
sumbangan ke rumah-rumah warga
lantaran dia depresi akibat terlilit utang
puluhan juta rupiah dari sejumlah apli-
kasi pinjaman online (pinjol).

“Kegiatan meminta sumbangan
tersebut telah dilakukan dalam kurun
waktu satu tahun terakhir, dan
dipergunakan untuk membayar utang

dari aplikasi pinjaman online, yang
mencapai Rp 39 juta,” jelas Kapolres
Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi
dalam keterangan tertulis.

Karena tidak memiliki pekerjaan,
NH mengambil langkah mendatangi
rumah rumah warga untuk meminta
sumbangan.

“Dalam aksinya tersebut, NH tidak
melakukan suatu tindak pidana, tetapi
hanya meresahkan karena memakai
pakaian tertutup, bercadar dan mema-
kai kacamata,” jelasnya.

NH juga sudah membuat video

pernyataan meminta maaf kepada
seluruh masyarakat Lampung dan
Kabupaten Pringsewu khususnya dan
berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

“Kami lakukan mengundang pihak
keluarga dan aparat Pekon untuk
bersama-sama menjaga NH untuk
tidak kembali melakukan aktivitas

yang meresahkan warga,” ungkap
Kapolres.

NH sendiri diamankan saat sedang
beraksi di wilayah kecamatan
Sukoharjo Minggu (15/5) pukul 10.00
WIB karena kehebohan warga atasl
kehadiran wanita tersebut dengan
pakaian yang mencuri perhatian.[bi]

Mitos Plengkung Gading  Tidak Boleh Dilewati
Kota Yogyakarta. Bangunan yang
berbentuk gapura ataupun pintu masuk
ini berlokasi sekitar 300 meter dair Alun-
alun.

Dalam unggahannya, pria ini
menyatakan, “Ada yang udah tahu belum,
kalau Sultan Yogyakarta selama
memegang takhta tidak boleh lewat sini”.

Karena pernyataannya tersebut,
banyak warganet yang ikut berkomentar
untuk menjawab alasan dari mitos yang

SALAH satu tempat sakral yang masih
menjadi bagian dari Keraton Jogja adalah
Plengkung Gading, plengkun ini memiliki
satu mitos yang terkenal di kalangan
masyarakat.

Mitos yang berkembang di Plengkung
Gading adalah sultan yang masih memiliki
takhta di Keraton Jogja tidak boleh melewati
bangunan berwarna putih yang berbentuk
seperti terowongan ini.

Video yang diunggah oleh @peltakpak
pada Minggu (15/05) ini telah ditayangkan

sebanyak 2.3 juta kali dan mendapatkan
sejumlah 121 ribu suka dari netizen di Tiktok.
Dalam unggahannya, pria ini meng-
ungkapkan baru mengetahui mitos mengenai
Plengkung Gading belakangan ini,
meskipun dirinya telah tinggal di Kota Jogja
selama 15 tahun.

Dalam video tersebut, terlihat
pengunggah video ini sedang melewati
Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya
Gading yang berada di Jalan Patehan Kidul,
Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton,
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JAKARTA, BI - COVID-19 dapat
menimbulkan berbagai gejala, seperti
demam, batuk, dan pilek. Pada kasus yang
parah, penyakit ini bisa menyebabkan sesak
napas dan penurunan kesadaran akibat
kekurangan oksigen.

Namun ada pula penderita COVID-19
yang tidak merasakan gejala apa pun. Nah,
meski terkadang tidak bergejala, ternyata
infeksi virus Corona bisa saja membuat
tubuh penderitanya mengalami penurunan
oksigen secara perlahan. Fenomena
berkurangnya jumlah oksigen di dalam
tubuh tanpa menimbulkan gejala inilah yang
dikenal dengan sebutan happy hypoxia.

Hipoksemia dan Happy Hypoxia
Normalnya, kadar oksigen di dalam darah

(saturasi oksigen) ada pada rentang 95–100% atau
sekitar 75–100 mmHg. Ketika kadar oksigen di
dalam darah berkurang hingga di bawah angka
tersebut, tubuh akan mengalami kekurangan
oksigen. Kondisi ini disebut hipoksemia atau
hipoksia.

Ada banyak hal yang dapat menyebabkan sese-
orang mengalami hipoksia, di antaranya: Kelainan
jantung, gangguan fungsi paru-paru, seperti asma,
emfisema, bronkitis, pneumonia, PPOK, dan

kanker paru-paru, sleep apnea, anemia.
Selain itu, hipoksia juga dapat terjadi pada or-

ang yang menyelam hingga kedalaman tertentu
atau berada di ketinggian tertentu.

Hipoksia yang tidak ditangani dengan baik bisa
menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan dan
organ tubuh, seperti otak dan jantung. Ketika hal
ini terjadi, fungsi organ akan terganggu sehingga
menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

Sebagian besar penderita yang mengalami
hipoksia akan mengalami gejala sesak napas,

lemas, kulit pucat, perubahan denyut
jantung, dan peningkatan frekuensi
pernapasan. Jika sudah parah, hipoksia
bisa membuat penderitanya mengalami
penurunan kesadaran atau bahkan koma.

Meski demikian, pada kasus tertentu,
hipoksia bisa terjadi tanpa gejala apa pun
dan baru terdeteksi ketika penderita
menjalani pemeriksaan darah atau
pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat
pulse oximeter. Kondisi ini dinamakan si-
lent hypoxia atau happy hypoxia.

Penyebab Terjadinya Happy Hypoxia
Ada teori yang menyebutkan bahwa

happy hypoxia terjadi akibat peradangan
pada jaringan paru-paru yang disebabkan

infeksi virus Corona. Ada pula yang menyebutkan
bahwa hal ini terjadi karena masalah pada sistem
saraf yang mengatur fungsi pernapasan dan kadar
oksigen dalam darah.

Meskipun penyebab terjadinya happy hypoxia
pada penderita COVID-19 belum dapat dipastikan,
beberapa penelitian menunjukkan bahwa happy
hypoxia dapat meningkatkan risiko kematian pada
penderita COVID-19.

Oleh karena itu, setiap orang yang dinyatakan
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JAKARTA, BI - Hepatitis misterius pada anak
jadi fenomena yang menyedot perhatian semua
negara. Sebab penyebabnya belum diketahui
hingga sekarang, namun banyak asumsi
mengkaitkan Hepatitis akut misterius ini dengan
Covid-19.

Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid bahwa penyakit

Perbedaan Hepatitis Misterius dan Covid-19
Hepatitis sudah ada sejak lama di berbagai
negara, termasuk Indonesia. Namun,
penyebabnya diketahui karena virus Hepatitis
A,B,C,D dan E, terkecuali Hepatitis akut
misterius.

Hepatitis akut misterius ini telah diuji ke
laboratorium, dsitu ditemukan adanya virus Ad-
enovirus dan virus non Hepatitis ABCDE.

Sehingga, kemunculan Hepatitis akut misterius
dijadikan sebagai penyakit yang harus
diwaspadai oleh Organisasi Kesehatan Dunia
[WHO].

Nadia menjelaskan bila pola penyebaran vi-
rus Covid-19 diketahui dari Cina. Kemudian
menyebar ke berbagai negara, melalui perjalanan
(luar negeri/domestik).[bi/alldok]

JAKARTA, BI - Mentimun telah
lama dikenal sebagai salah
satu makanan yang kaya akan
kandungan air. Selain itu,
mentimun juga kaya akan
berbagai kandungan gizi dan
nutrisi yang sangat baik untuk
kesehatan tubuh. Berikut
penjelasannya, seperti dikutip
laman Healthline.

1. Membuat tubuh terhidrasi
hingga bisa berfungsi dengan
baik tanpa air. Kebanyakan or-

7 Manfaat Air Mentimun
ang harus minum enam hingga
delapan gelas air per hari, itu menurut
American Academy of Family Physi-
cians.

Anda seharusnya minum air
sepanjang hari, tetapi terkadang air
putih membosankan. Mengonsumsi air
mentimun bisa mendorong Anda untuk
minum lebih banyak.

2. Membantu menurunkan berat
badan Jika Anda mencoba menurunkan
berat badan, mengganti soda manis,
minuman olahraga, dan jus dengan air
mentimun bisa membantu mengurangi
beberapa kalori dari diet kamu.

3. Kaya antioksidan
Antioksidan adalah zat yang

membantu mencegah dan
menunda kerusakan sel

akibat stres oksidatif
yang disebabkan oleh

radikal bebas.
Stres oksidatif

b i s a
menyebabkan

k o n d i s i
k ron is

seperti, kanker, diabetes, penyakit
jantung, Alzheimer, degenerasi mata.

Penelitian telah menunjukkan
bahwa antioksidan mungkin bisa
membalikkan atau menghentikan
kerusakan ini.

4.Selain antioksidan,
mentimun juga memiliki senyawa
yang disebut cucurbitacins dan
sekelompok nutrisi yang disebut
lignan, yang mungkin berperan
dalam melindungi kita dari
kanker.

Satu studi di Journal of Can-
cer Research menyarankan bahwa
diet flavonoid fisetin, yang
ditemukan dalam mentimun bisa
membantu memperlambat
perkembangan kanker prostat.

5. Mentimun bisa turunksn tekanan
darah,  Salah satu faktor yang
berkontribusi terhadap tekanan darah
tinggi adalah terlalu banyak garam
(natrium) dan terlalu sedikit kalium
dalam makanan Anda. Kelebihan

garam menyebabkan tubuh Anda
menahan cairan, yang meningkatkan
tekanan darah.

Kalium adalah elektrolit yang
membantu mengatur jumlah natrium
yang ditahan oleh ginjal. Mentimun
adalah sumber potasium yang baik.
Minum air mentimun membantu tubuh
mendapatkan lebih banyak potasium
yang berpotensi membantu menurunkan
tekanan darah.

6. Air mentimun juga bisa
membantu menenangkan kulit  dari
dalam ke luar dengan membantu
tubuh untuk mengeluarkan racun dan
menjaga kulit tetap sehat. Mentimun
juga kaya akan asam pantotenat atau
vitamin B-5, yang telah digunakan
untuk mengobati jerawat.

Satu cangkir irisan mentimun
mengandung sekitar 5 persen dari nilai
vitamin B-5 harian yang
direkomendasikan.

7. Mentimun mengandung vitamin
K yang tinggi, satu cangkir irisan
mentimun memiliki sekitar 19 persen
dari nilai harian yang direko-
mendasikan. Tubuh kita membutuhkan
vitamin K untuk membantu membentuk
protein yang dibutuhkan membuat
tulang dan jaringan yang sehat serta
membantu pembekuan darah dengan
baik.(BI)

Mengenal Happy Hypoxia pada COVID-19
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ADA beberapa cara yang dapat Anda
lakukan untuk mencegah mata bengkak, antara
lain:

Menghindari penyebab alergi
Lakukan pemeriksaan alergi untuk

mengetahui dengan pasti apa saja penyebab
alergi yang Anda alami. Dengan demikian, Anda
dapat menghindari penyebab tersebut untuk
mencegah terjadinya mata bengkak.

Menggunakan pelindung mata
Bagi Anda yang sering melakukan aktivitas

dengan risiko tinggi cedera mata, penting untuk
selalu menggunakan pelindung mata. Jika Anda
sering beraktivitas di bawah terik sinar
matahari, gunakan kacamata hitam yang
mampu melindungi mata Anda dari sinar ultra-
violet.

Menggunakan obat tetes mata tanpa
pengawet

Gunakan obat tetes mata yang tidak
mengandung bahan pengawet. Obat tetes mata
dengan pengawet kemungkinan mengandung
zat iritatif yang dapat menyebabkan iritasi mata.

Mencuci tangan secara rutin
Sering mencuci tangan dan menghentikan

kebiasaan menyentuh mata dapat mengurangi
risiko infeksi pada mata yang dapat
menyebabkan mata bengkak. Gunakan handuk
atau tisu bersih saat membersihkan wajah dan
mata..[*]

Tips Mencegah
Mata Bengkak
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BADARAWUHI dideskripsikan
sebagai wanita berbadan ular dan
mempunyai peran ‘penting’ dalam
cer i ta  KKN d i  Desa Penar i
tersebut.

Salah satu praktisi spiritual, Hari
Hao atau yang akrab disapa Om Hao
membahas lebih lanjut tentang
Badarawuhi. Ia mengungkapkan
wujud dan sejumlah misteri dari
sang penguasa hutan tersebut
dengan memberika 5 fakta sosok

Sosok Badarawuhi Di Film KKN
Di Indonesia sosok Badarawuhi sedang jadi bahan omongan karena
dunia perfilman tanah air sedang tayang cerita horor KKN di Desa
Penari yang baru  dirilis pada 30 April 2022 lalu.  Dalam kisah
mistis yang berasal dari sebuah cuitan di Twitter itu, terdapat sosok
gaib penari bernama Badarawuhi  yang disebut-sebut sebagai
penguasa hutan.

Badarawuhi menurutnya.

1.Dianggap sebagai penari
Om Hao membeberkan wujud

Badarawuhi adalah wanita cantik
berbadan ular yang mengenakan
selendang. Badarawuhi kerap
merasuki jiwa para penari untuk
melakukan tarian yang magis. Selain
merasuki, Badarawuhi diyakini juga
bertugas untuk menghibur ‘penjaga’
hutan lain.

2.Pemilik sinden atau tempat
mandi para penari

Alasan Badarawuhi kerap menari
saat merasuk jiwa yakni karena ia
diduga memiliki tempat mandi untuk
para penari sebelum mereka tampil dan
disaksikan oleh makhluk-makhluk as-
tral yang ada di hutan.

3. Akan merasa sakit setelah
kerasukan

Penari yang
pernah dirasuki oleh
Badarawuhi akan
merasakan sakit
secara fisik dan sangat
kelelahan sampai
mereka tidak bisa
mengulangi tarian.
Para penari masih
merasakan sakit
walaupun sosoknya
sudah mening-
galkan tubuh

penari.

4.Memberi kutukan
sampai sakit

Awal mula sebuah KKN
menjadi mistis yaitu saat dua
peserta dengan nama
samaran Bima dan Ayu,
mengotori kesucian
tempat pemandian penari.
Kejadian itu membuat

Badarawuhi naik pitam lalu mengutuk
mereka.  Ayu dan Bima dikabarkan
sakit selama tiga bulan setelah
peristiwa tersebut. Penyakit yang
diderita mereka berdua bersifat non

medis kemudian menjadi medis.

5. Berada di dimensi lain
Om Hao mengaku bahwa

dirinya mendapatkan
visualisasi para Badara-
wuhi dengan cara masuk ke
dimensi lain alias alam

gaib. Ia membeberkan
kalau bukan fisik yang
masuk untuk
‘bertemu’ Badarawuhi
dan ‘penghuni’ di Desa

Penari melainkan jin
pelindungnya atau yang

biasa disebut
Qorin.[*]

rakyatnya. .

4. Nyi Mas Gadung Melati
Nyi Mas Gadung Melati, merupakan

sosok perempuan cantik yang sudah menjada
ini dipercaya memberikan kesuburan dan
alam yang hijau dilereng Merapi. Nyai Gadung
Melati menurut kepercayaan Jawa memiliki
tugas untuk memelihara kehijauan taman
Merapi. \

5. Nyi Rantam Sari
Di Jawa Tenga ada sosok mistis yang

disegani ia adalah Nyi Rantam Sari atau Dewi
Rantam Sari. Kendati hanya ada dalam
mistos, namun bagi warga Brebes, Tegal dan
Slawi, Wanita ini nyatanya sangat ditakuti
dan disegani.

Untuk hari-hari tertentu ada sesaji khusus
untuk Nyi Rantamsari. Yang menariknya,
yang biasa meramaikan pesta sesaji itu selalu
ada yang kesurupan akibat dirasuki roh putri
yang diyakini sangat cantik

5 Sosok Yang Ditakuti Di Tanah Jawa
SAMA seperti siluman Badarawuhi, berikut

ini juga ada lima sosok paling ditakuti di Tanah
Jawa.

1. Sabda Palon
Merupakan sosok makluk gaib yang

menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di
Tanah Jawa dari sejak 525 tahun sebelum
Masehi.

Sabda Palon sebenarnya, merupakan
penasihat spiritual yang memiliki ilmu tinggi dari
raja Brawijaya V yakni Raja Majapahit terakhir.
Sabda Palon juga disebut-sebut dapat membuat
kawah air panas di atas jumlah gunung berapi
di tanah Jawa.

Sabda Palon diduga juga memiliki kekuatan
supranatural yang bisa membuat Waturenggong
sangat kagum, sehingga diangkat menjadi
pendeta kerajaan.

Ada juga yang mengatakan, jika Sabda
Palon sosok makhluk gaib yang menjaga
Gunung Tidar Magelang, sehingga dirinya
terlibat pertarungan sengit dengan Syeh
Subakir. Di mana Syekh Subakir merupakan
sosok ulama besar yang diutus kesultanan Turki
Usmania untuk membersihkan
tanah Jawa dari pengaruh gaib.

2. Semar
Semar merupakan tokoh

wayang nun sakti. Eyang
sepuh asa pandawa lima ini
begitu populer dalam
penokohan kedudukannya
sebagai ayah dari petruk,
gareng, serta bagong. Semar
merupakan penjaga Jawa
yang paling tua usianya.

Di kalangan Tanah Jawa pada umumnya,
keberadaan Semar begitu diyakini berupa suara
tanpa rupa.

Keberadaan Semar diyakini dengan istilah
mencolok putri, yang artinya dapat berwujud dan

menyamar sebagai manusia biasa. Dalam
perwujudannya menjadi manusia, biasa
Semar mencirikan karakter sebagai

Begawan atau Pandita.

3. Prabu Siliwangi
Selain dikenal sebagai raja

yang arif dan bijaksana, Prabu
Siliwangi juga dikenal memiliki ilmu
sakti dan mandraguna. Sosok Prabu
Siliwangi begitu dihormati dan

disegani oleh kepercayaan lokal.
Selama hidupnya, Prabu Siliwangi
begitu ditakuti dan disegani semua



Kimia Kebahagiaan Dunia
IMAM GHAZALI menyatakan dunia

ini adalah sebuah panggung atau pasar
yang disinggahi oleh para musafir di
tengah perjalannya ke tempat lain. Di
sinilah mereka membekali diri dengan
berbagai perbekalan untuk perjalanan
itu.

“Jelasnya, di sini manusia dengan
menggunakan indra-indra jasmani-
ahnya, memperoleh sejumlah
pengetahuan tentang karya-karya Al-
lah serta, melalui karya-karya tersebut,
tentang Allah sendiri,” ujar al-Ghazali
dalam buku berjudul “ Kimia
Kebahagiaan “ yang merupakan
terjemahan dari buku aslinya yang

berbahasa Inggris The Alchemy of
Happiness.

Menurut Imam Ghazali, suatu
pandangan tentang-Nya akan
menentukan kebahagiaan masa-
depannya. Untuk memperoleh
pengetahuan inilah ruh manusia
diturunkan ke alam air dan lempung
ini.

Selama indera-inderanya masih
tinggal bersamanya, dikatakan bahwa
ia berada di “alam ini”. Jika kesemua-
nya itu pergi dan hanya sifat-sifat esen-
sinya saja yang tinggal, dikatakan ia
telah pergi ke “alam lain”.

Sementara manusia berada di

dunia ini ada dua hal yang perlu
baginya. Pertama, perlindungan dan
pemeliharaan jiwanya; kedua,
perawatan dan pemeliharaan
jasadnya.

Pemeliharaan yang tepat atas
jiwanya, menurut Imam Ghazali,
adalah pengetahuan dan cinta akan
Tuhan. Terserap ke dalam kecintaan
akan segala sesuatu selain Allah
berarti keruntuhan jiwa. Jasad bisa
dikatakan sebagai sekadar hewan
tunggangan jiwa dan musnah,
sementara jiwa terus abadi.

Jiwa mesti merawat badan persis
sebagaimana seorang peziarah,

dalam perjalanannya ke Makkah,
merawat ontanya. Tetapi jika sang
peziarah menghabiskan waktunya
untuk memberi makan dan menghiasi
ontanya, kafilah pun akan mening-
galkannya dan ia akan mati di padang
pasir.

Kebutuhan-kebutuhan jasmaniah
manusia itu sederhana saja, hanya
terdiri dari tiga hal; makanan, pakaian
dan tempat tinggal.

Tetapi nafsu-nafsu jasmaniah yang
tertanam di dalam dirinya dan ke-
inginan untuk memenuhinya cen-
derung untuk memberontak melawan
nalar yang lebih belakangan tumbuh
dari nafsu-nafsu itu.

Sesuai dengan itu, sebagaimana
kita lihat di atas, mereka perlu dikekang
dan dikendalikan
dengan hukum-hukum
Tuhan yang disebarkan
oleh para nabi.
Sedangkan mengenai
dunia yang mesti kita
garap, kita dapati ia
terkelompokkan dalam
tiga bagian, hewan,
tetumbuhan dan barang
tambah.

Produk-produk dari
ketiganya terus-
menerus dibutuhkan
oleh manusia dan telah
mengembangkan tiga
pekerjaan besar;
pekerjaan para penenun, pembangun
dan pekerja logam.

Pengetahuan tentang Tuhan
Sekali lagi, semuanya itu memiliki
banyak cabang yang lebih rendah
seperti penjahit, tukang batu dan
tukang besi. Tidak ada daripadanya
yang bisa sama sekali bebas dari yang
lain. Hal ini menimbulkan berbagai
macam hubungan perdagangan dan
seringkali mengakibatkan kebencian,
iri hari, cemburu dan lain-lain penyakit
jiwa.

Karenanya timbullah pertengkaran
dan perselisihan, kebutuhan akan
pemerintahan politik dan sipil serta
ilmu hukum. Demikianlah, pekerjaan-
pekerjaan dan bisnis-bisnis di dunia
ini telah menjadi semakin rumit dan
menimbulkan kekacauan.

Sebab utamanya adalah manusia
telah lupa bahwa kebutuhan-
kebutuhan mereka sebenarnya hanya
tiga; pakaian, makanan dan tempat
tinggal, dan bahwa kesemuanya itu
ada hanya demi menjadikan jasad
sebagai kendaraan yang layak bagi

jiwa di dalam perjalanannya menuju
dunia berikutnya.

Mereka terjerumus ke dalam
kesalahan yang sama sebagaimana
sang peziarah menuju Makkah yang,
karena melupakan tujuan ziarah dan
dirinya sendiri, terpaksa
menghabiskan seluruh waktunya
untuk memberi makan dan menghiasi
ontanya.

Seseorang pasti akan terpikat dan
tersibukkan oleh dunia - yang oleh
Rasulullah dikatakan sebagai tukang
sihir yang lebih kuat daripada Harut
dan Marut - kecuali jika orang tersebut
menyelenggarakan pengawasan yang
paling ketat. Watak penipu dari dunia
ini bisa mengambil berbagai bentuk,
menurut Imam Ghazali.

“Pertama, ia
berpura-pura seakan-
akan bakal selalu tinggal
dengan anda, sementara
nyatanya ia pelan-pelan
menyingkir dari anda dan
menyampaikan salam
p e r p i s a h a n ,
sebagaimana suatu
bayangan yang
tampaknya tetap, tetapi
kenyatannya selalu
bergerak.” ujarnya.

Demikian pula, kata
Imam Ghazali, dunia
menampilkan dirinya di
balik kedok nenek sihir

yang berseri-seri tetapi tak bermoral,
berpura-pura mencintai anda,
menyayangi anda dan kemudian
membelot kepada musuh anda,
meninggalkan anda mati merana
karena rasa kecewa dan putus asa.

Isa as melihat dunia terungkapkan
dalam bentuk seorang wanita tua yang
buruk muka. Ia bertanya kepada wanita
itu, berapa banyak suami yang
dipunyainya, dan mendapat jawaban,
jumlahnya tak terhitung. Ia bertanya
lagi, telah matikah mereka ataukah
diceraikan. Kata si wanita, ia telah
memenggal mereka semua.

“Saya heran”, kata Isa as, “atas
kepandiran orang yang melihat apa
yang telah kamu kerjakan kepada or-
ang lain, tetapi masih tetap
menginginimu.” Wanita sihir ini
mematut dirinya dengan pakaian indah-
indah dan penuh permata, menutupi
mukanya dengan cadar, kemudian
mulai merayu manusia.

Didunia ini banyak sekali dari
mereka yang mengikuti nafsu ilusinya
menuju kehancuran diri sendiri.[**]
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https://prayertimes.date/hong-kong/may/2022

5/1/2022 04:32 05:52 12:20 15:43 18:50 18:50 20:04
5/2/2022 04:31 05:51 12:20 15:43 18:50 18:50 20:05
5/3/2022 04:30 05:50 12:20 15:43 18:50 18:50 20:06
5/4/2022 04:30 05:50 12:20 15:42 18:51 18:51 20:06
5/5/2022 04:29 05:49 12:20 15:42 18:51 18:51 20:07
5/6/2022 04:28 05:48 12:20 15:42 18:52 18:52 20:07
5/7/2022 04:27 05:48 12:20 15:42 18:52 18:52 20:08
5/8/2022 04:27 05:47 12:20 15:41 18:53 18:53 20:09
5/9/2022 04:26 05:47 12:20 15:41 18:53 18:53 20:09
5/10/2022 04:25 05:46 12:20 15:41 18:54 18:54 20:10
5/11/2022 04:24 05:46 12:20 15:40 18:54 18:54 20:10
5/12/2022 04:24 05:45 12:20 15:40 18:54 18:54 20:11
5/13/2022 04:23 05:45 12:20 15:40 18:55 18:55 20:12
5/14/2022 04:22 05:44 12:20 15:40 18:55 18:55 20:12
5/15/2022 04:22 05:44 12:20 15:39 18:56 18:56 20:13
5/16/2022 04:21 05:43 12:20 15:39 18:56 18:56 20:14
5/17/2022 04:21 05:43 12:20 15:39 18:57 18:57 20:14
5/18/2022 04:20 05:43 12:20 15:39 18:57 18:57 20:15
5/19/2022 04:19 05:42 12:20 15:38 18:58 18:58 20:15
5/20/2022 04:19 05:42 12:20 15:38 18:58 18:58 20:16
5/21/2022 04:18 05:41 12:20 15:38 18:59 18:59 20:17
5/22/2022 04:18 05:41 12:20 15:38 18:59 18:59 20:17
5/23/2022 04:17 05:41 12:20 15:38 18:59 18:59 20:18
5/24/2022 04:17 05:41 12:20 15:38 19:00 19:00 20:18
5/25/2022 04:17 05:40 12:20 15:37 19:00 19:00 20:19
5/26/2022 04:16 05:40 12:20 15:37 19:01 19:01 20:20
5/27/2022 04:16 05:40 12:20 15:37 19:01 19:01 20:20
5/28/2022 04:15 05:40 12:21 15:37 19:02 19:02 20:21
5/29/2022 04:15 05:39 12:21 15:37 19:02 19:02 20:21
5/30/2022 04:15 05:39 12:21 15:37 19:03 19:03 20:22
5/31/2022 04:14 05:39 12:21 15:37 19:03 19:03 20:22

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

Jasad bisa
dikatakan

sebagai sekadar
hewan

tunggangan jiwa
dan musnah,

sementara jiwa
terus abadi
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Dihantam Ombak, Tembok
Musala Wates Jebol

Lekok, BI - Banjir rob disertai
cuaca buruk masih terjadi di
kawasan pesisir di Pasuruan.
Kemarin (19/5), ombak tinggi disertai
angin membuat sebuah musala jebol
di Dusun Pasir Panjang, Desa
Wates, Lekok, Kabupaten Pasuruan.

Sepanjang hari itu, air laut
memang pasang. Angin bertiup
kencang di laut, membuat ombak
tinggi datang bertubi-tubi.
Menghantam semua bangunan yang
ada di pinggir pantai. Termasuk
bangunan musala di Pasir Panjang.

Tak kuat menahan terjangan
ombak, bangunan musala pun
ambrol. Dinding musala di sebelah
tempat imam jebol. Bagian dalam
musala pun langsung tembus
pandang.

Zulham, seorang warga setempat
mengatakan, musala itu selama ini
selalu difungsikan warga. Meskipun
kondisinya sudah tua. Selain untuk
salat berjamaah, musala juga

dimanfaatkan untuk anak-anak
setempat mengaji.

“Mulai pukul sepuluh pagi
memang ombaknya tinggi disertai
angin. Lalu sekitar pukul dua belas
siang tembok musala jebol cukup
parah,” katanya.

Posisi musala itu sendiri
memang rawan jebol. Sebab,
bangunan musala berada tepat di
pinggir laut. Setiap ombak yang
datang pasti langsung menghantam
dinding musala. Tidak ada tembok
atau dinding pembatas yang bisa
menahan terjangan ombak.

Warga, menurut Zulham,
sebenarnya ingin dibangun tembok
penahan ombak. Sehingga bangunan
yang tepat berada di tepi laut selamat
dari gempuran ombak. Sebab, tanah
yang merupakan perbatasan antara
pantai dan perkampungan sudah
tergerus.

Sementara ini, warga membuat
penahan dengan alat seadanya.

Tujuannya agar kerusakan akibat
ombak pada musala tidak semakin
parah Kades Wates Mahrus berharap

dibangun tangkis di pinggir pantai.
Agar tidak terjadi lagi kerusakan
yang serupa dengan musala. (sid/hn)

Tiga Rumah Jebol Tersambar Petir rumah tidak lama pingsan akibat
mengalami shock.

“Setelah pingsan dia diung-
sikan ke rumah saudaranya,”
tambahnya.

Marsitoh mengakui, akibat
kejadian tersebut dirinya
mengalami gangguan pende-
ngaran.

“Saya jadi kurang bisa dengar
sekarang,” ucapnya.

Pihak keluarga menyam-
paikan, usai kejadian sudah ada
pihak RT, RW, dan Kelurahan yang
mendatangi rumahnya.

Atas kejadian ini, Marsitoh dan
keluarga berharap ada bantuan
dari pemerintah setempat untuk
menanggulangi kerusakan akibat
bencana tersebut.[jp]

BOGOR, BI -  Tiga rumah di
Kampung Blok Asem RT 4 RW 2,
Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan
Tanah Sereal, Kota Bogor alami
kerusakan cukup berat akibat
tersambar petir pada hari kamis
sore  (19/5) lalu.

Sambaran petir menye-
babkan beberapa kerusakan
seperti tembok jebol, kaca
pecah, meteran listrik dan antena
hancur, dan terbakarnya kabel
listrik.

Salah satu korban, Masitoh
(54) menuturkan saat kejadian
terdapat tiga orang yang sedang

berada di dalam rumah, yakni Ia,
ibunya yang sedang sakit parah,
serta tetangganya.

Dirinya menjelaskan, ketika
petir menyambar, Ia sedang
berbincang dengan tetangga di
dalam rumah. Ketika petir
menyambar rumahnya ia langsung
pergi ke belakang rumah sambil
berteriak histeris.

“Seisi rumah langsung
berwarna merah. Saya teriak
sambil lari ke belakang,” ujar
Masitoh.

Dirinya menuturkan, tetang-
ganya yang saat itu lari ke luar

BALI, BI – Unggahan video di akun
Tiktok milik bule wanita bernama
Valleria Vasilieva mendadak ramai
menuai kecaman warga Bali. Lantaran
wanita itu dinilai menghina dan
menuduh polisi di Pulau Dewata
korupsi.

Ternyata, ungkapan Miss Global
2022 yang akan mewakili negara Es-
tonia di Bali ini tercetus usai dirinya
ditilang polisi akibat melanggar
peraturan lalu lintas saat berkendara.
Bahkan wanita yang disebut-sebut
berada di Kuta Utara, Badung itu tak
segan mengumbar kata-kata kasar.

“If you want to travel to Bali be
ready (kalau kamu mau liburan ke Bali
siap-siap), because the police would
stop you everywhere and inspect your

document (karena polisi akan
menghentikanmu di mana saja dan
memeriksa dokumenmu), until you will
pay all of the money you have to this
f*cking coruption police (sampai kamu
membayarkan semua uangmu ke polisi
korup sialan ini),” ujarnya dalam video
tersebut.

Tentu saja netizen bereaksi keras
atas perkataan wanita cantik yang
pernah meraih predikat Miss Bond Girl
Estonia 2021 ini. Bahkan publik figur
Niluh Djelantik turut menyoroti
kelakuan bule tersebut lewat akun
media sosialnya. Desainer sepatu
yang sudah mendunia itu menandai
akun Instagram milik Valeria sambil
memberitahu jika taat aturan tidak
akan ditindak pihak berwajib.

Valeria juga dianggap
menggiring opini publik dengan
mengatai f*cking police korupsi.
Kalau tidak ada bukti, Djelantik
memperingatkan bule itu bisa
terkena pasal
pembohongan publik dan
pencemaran nama baik.
Namun setelah
videonya viral dan
menuai kecaman,
Valeria segera
menghapusnya. Dia
langsung mengunggah
video baru berupa
permintaan maaf.

“I’d like to apolo-
gize for the coment i had
this morning (aku ingin

minta maaf mengenai
komentarku pagi ini), i dont want

to be rude or to hurt your feel-
ings (aku tidak

bermaksud kasat atau
menyakiti hati
kalian), im really
sorry, we are all hu-
mans and make
mistake and this is

my big mistake, i
regret it (aku minta maaf, kita
semua manusia kadang
berbuat salah dan ini
kesalahan besarku, aku
menyesalinya),” sesalnya
sembari mengatakan cinta

masyarakat, saya kultur tradisi dan
hukum di Bali. Dia berharap netizen
Indonesia dan polisi memberinya
maaf.

Sementara itu, Dirreskrimsus
Polda Bali Kombespol Hendri Fiuser
didampingi Kasubdit V Cyber
Ditreskrimsus Kompol Nanang
Prihasmoko menjelaskan pihaknya
sudah perintahkan jajaran untuk
mencari Valeria.

“Tentunya nanti akan diperiksa
mengenai maksud ucapannya, kami
lakukan profiling untuk mencari
keberadaan miss Estonia ini,” tandas
mereka.

Pihaknya sempat mencari bule itu
di beberapa tempat seperti di hotel TS,
Seminyak, Kuta dan Bidadari and Spa,
Kerobokan, Kuta Utara, tapi dia sudah
meninggalkan lokasi. Berdasar
koordinasi dengan Imigrasi wanita
tersebut diduga masih di Bali.[bi]

Miss Global Estonia Hina Polisi Karena Ditilang

SURABAYA, BI - Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) Jatim
menggagalkan peredaran 16,96 kilo-
gram ganja kering yang dipasok dari
Sumatera. Tiga orang diamankan.

Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol
M Aris Purnomo mengatakan,
pengungkapan kasus peredaran ganja
itu hasil kerja sama BNNP Jatim
dengan BNNP Sumut. Kasus pertama
melibatkan Yoga Firmansyah alias YF.
Dia dibekuk petugas saat berada di
Jalan Kedurus II, Karang Pilang,
Surabaya, Sabtu (7/5) malam.

Dari penggeledahan awal, petugas
menemukan sepoket ganja berat 7
gram. “Setelah dikembangkan dan
dilakukan penggeledahan ditemukan
empat bungkus paket ganja dengan
berat 1,981 kilogram,” ujarnya, Kamis
(19/5).

Menurut Aris, ganja tersebut dibeli
tersangka dari PT melalui salah satu
akun media sosial. Kemudian
tersangka berkomunikasi dengan PT
(buron) melalui Telegram. Oleh PT,
tersangka diarahkan memesan
melalui salah satu akun Instagram
yang menjual kopi. Hal itu dilakukan
untuk mengelabuhi petugas.

Ganja kering 1,981 gram tersebut
dibeli tersangka dengan harga Rp 12
juta. Namun, tersangka tak langsung
membayar. Uang tersebut akan
dibayarkan setelah paket diterima.
“Tersangka kita tangkap dulu.
Pengakuannya sudah enam kali
menerima,” paparnya.

Gagalkan
Peredaran 16,96
Kg Ganja Kering

Sumatera
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Cegah Datangnya Jerawat Sejak Awal
JAKARTA, BI - Membahas jerawat

itu tidak hanya tentang mengganggu
saat muncul, namun juga dapat
meninggalkan bekas jerawat yang
merusak penampilan. Untuk meng-
hilangkannya, tentu membutuhkan
upaya dan dana yang cukup besar.

Menggunakan pembersih dengan
kandungan ekstrak thyme, rutin
menggunakan pelembap dan rajin
berolahraga, merupakan
beberapa cara yang bisa
dilakukan untuk mencegah
jerawat.

Manfaat Pembersih
Thymo-T Essence (TT)

Langkah awal yang dapat
dilakukan untuk menghindari
munculnya jerawat di wajah
adalah dengan membersihkan
wajah secara rutin setidaknya
dua kali sehari. Proses ini
akan mengangkat kotoran
yang menempel di wajah, sel
kulit mati serta minyak pada
permukaan kulit, yang sering menjadi
penyebab jerawat.

Namun dalam membersihkan
wajah, perhatikan pembersih wajah
yang digunakan. Hindari sabun
pembersih wajah yang mengandung
bahan kimia yang terlalu keras, agar

terhindar dari iritasi kulit dan
peradangan. Gunakan pembersih
wajah yang dapat bekerja bersama kulit
untuk menghadapi masalah dan
penyebab jerawat.

Pembersih muka berbahan alami
yang mengandung Thymo-T Essence
(TT) dapat menjadi pilihan. Penelitian
menunjukkan, tumbuhan herbal yang
berasal dari keluarga mint ini memiliki

efek antibakteri sekaligus antipe-
radangan. Sehingga Thymo-T Essence
(TT) mampu mencegah muncul dan
kembalinya jerawat pada kulit wajah.

Tips Mengatasi dan Mencegah
Jerawat

Selain rajin membersihkan wajah,
beberapa cara berikut mungkin bisa
Anda coba lakukan sebagai upaya
dalam mengatasi jerawat dan mence-
gahnya muncul kembali :

Hindari memegang area wajah
Kebiasaan menyentuh wajah atau

bertopang dagu dapat meningkatkan
risiko munculnya jerawat di wajah. Hal

ini terkait dengan penyebaran
bakteri dari tangan yang
menyebar di wajah, sehingga
timbul infeksi dan peradangan
pada kulit. Selain itu, jangan
pernah memencet jerawat
karena dapat menyebabkan
munculnya jaringan parut dan
infeksi.

Jaga kelembapan kulit
Sebagian besar produk anti

jerawat mengandung bahan
yang mengeringkan kulit,
sehingga penting menggunakan
pelembap setelah mencuci

muka. Dalam memilih produk anti
jerawat, carilah dengan label
nonkomedogenik karena tidak
menimbulkan munculnya jerawat saat
penggunaannya. Selain pembersih
wajahnya, pelembap yang mengandung
Thymo-T Essence (TT) juga bisa

membantu mencegah jerawat muncul
kembali. Gunakan pelembap ini setelah
mencuci wajah hingga bersih.

Manfaatkan tabir surya
Sinar matahari dapat menyebabkan

radang dan kemerahan pada kulit,
terutama jika Anda menggunakan obat
antijerawat seperti retinoic acid. Untuk
itu, gunakanlah tabir surya dengan SPF
minimal 30 dalam waktu 20 menit
sebelum bepergian keluar rumah. Pilih
produk tabir surya yang berbahan
nonkomedogenik. SPF juga penting
untuk sehari-hari, guna menghalau efek
buruk yang dapat ditimbulkan oleh papa-
ran sinar ultraviolet berlebih pada kulit.

Hindari penggunaan make up
berlebih

Penggunaan make up berlebih
ternyata dapat memicu munculnya
jerawat di wajah. Jika Anda harus
menggunakan make up, pastikan
bahwa kosmetik yang dipilih bebas
minyak, tanpa pewarna dan bahan kimia
lainnya yang dapat memicu munculnya
jerawat. Jangan lupa pula untuk selalu
membersihkan wajah setelah
mengenakan make up.

Stop merokok
Nikotin yang terkandung dalam

rokok dapat meningkatkan penumpukan
sebum dan sel kulit mati pada kulit
wajah. Sehingga mempercepat
pembentukan komedo yang dapat

JAKARTA, BI - Sunburn atau kulit
terbakar dapat terjadi ketika kulit
terlalu lama terpapar sinar matahari
secara langsung. Nah, bila Anda
seorang pekerja lapangan atau sering
beraktivitas di luar ruangan, ada
beberapa cara mengatasi sunburn
yang dapat Anda lakukan dengan
mudah di rumah.

Matahari memancarkan sinar ul-
traviolet atau sinar UV. Tak hanya
matahari, beberapa alat untuk
menggelapkan warna kulit, seperti tan-
ning bed, juga dapat memancarkan
sinar UV.

Sinar matahari ini sebenarnya
baik untuk kesehatan karena dapat
merangsang pembentukan vitamin D
pada kulit. Namun, paparan sinar UV
yang berlebihan bisa berdampak buruk
pada kulit karena dapat menyebabkan
kulit menjadi terbakar.

Ketahui Penyebab dan Gejala Sun-
burn pada Kulit

Anda bisa mengalami sunburn,
yang termasuk dalam luka bakar
derajat 1, apabila berjemur terlalu lama
di bawah terik matahari. Biasanya,
diperlukan waktu sekitar 20–30 menit
atau lebih hingga muncul gejala kulit
terbakar.

Pada jam 10 pagi hingga 2 siang,
Anda bahkan bisa mengalami sunburn
meski hanya berjemur selama 15–30
menit, terlebih jika Anda tidak
menggunakan tabir surya.

Jika kulit Anda mengalami sun-
burn, berikut ini adalah beberapa gejala
yang dapat muncul:

menyumbat pori-pori wajah dan
memicu timbulnya jerawat.

Olahraga rutin
Manfaat olahraga teratur rupanya

juga baik untuk kesehatan kulit, kare-
na dapat memperlancar sirkulasi
peredaran darah. Sehingga suplai
oksigen dan nutrisi lain yang dibu-
tuhkan kulit tercukupi dengan baik.

Mengurangi stres, menjaga pola
makan yang sehat, memperbanyak
minum air putih dan istirahat yang
cukup juga penting untuk mencegah
timbulnya jerawat.

Biasanya jerawat akan membaik
setelah usia 25 tahun, namun bebe-
rapa orang dapat mengalami jerawat
menetap, terlebih jika memiliki faktor
risiko seperti faktor genetik,
pengobatan seperti kortikosteroid
jangka panjang atau terapi hormonal,
dan tinggal di iklim yang lembap.

Melawan jerawat kerap kali
dianggap tricky untuk dilakukan.
Namun, jika ingin terhindar dari
gangguan jerawat dan perawatan
yang menguras kantong, mulailah
membersihkan wajah secara
teratur. Pilih bahan pembersih
yang sesuai dengan jenis kulit.
Anda bisa memilih produk
pembersih wajah dengan
kandungan Thymo-T Essence
(TT) untuk mengatasi jerawat dan
mencegah jerawat kembali
lagi.[alldok]

-   Kulit terasa panas dan perih saat
     disentuh
-   Kulit melepuh dan bengkak
-   Kulit mengelupas
-   Pusing

Pada kasus yang parah, sunburn
bisa menimbulkan gejala lain seperti
demam dan mati rasa pada kulit. Kulit
yang terbakar juga sering kali muncul
disertai gangguan lain, seperti heat-
stroke dan dehidrasi. Gejala tersebut
bisa muncul dalam waktu beberapa
menit atau beberapa jam setelah Anda
terpapar sinar matahari.

Dalam jangka panjang, paparan
sinar matahari yang berlebihan dapat
memicu terjadinya penuaan dini pada
kulit. Kondisi ini dapat membuat kulit
menjadi kering, berkeriput, dan muncul
flek kehitaman. Paparan sinar
matahari berlebih pada kulit juga lama-
kelamaan bisa meningkatkan risiko
terjadinya kanker kulit.

Kenali Cara Mengatasi Sunburn
Sebenarnya, kondisi sunburn

dapat sembuh dengan sendirinya
dalam beberapa hari, tergantung
seberapa parah kondisi yang Anda
alami. Namun, untuk
mempercepat penyembuhan,
Anda dapat melakukan
beberapa cara mengatasi
sunburn berikut ini:

1. Kompres kulit
dengan air sejuk

Salah satu cara
untuk mengatasi

sunburn pada kulit adalah
mengompres area kulit yang terbakar
dengan air yang sejuk. Gunakan kain
berbahan lembut dan bersih untuk
mengompres kulit.

Tak hanya mengompres, Anda
juga bisa menggunakan air yang sejuk
untuk mandi atau berendam. Setelah
selesai, hindari mengeringkan tubuh
dengan cara menggesek handuk
ke kulit untuk
mencegah iritasi.
Anda cukup
menepuk-
nepuk kulit
secara

lembut dan perlahan hingga kering.

2. Gunakan lidah buaya
Untuk mempercepat proses

penyembuhan kulit serta meredakan
gejala nyeri dan bengkak akibat kulit
terbakar sinar matahari, Anda bisa
menggunakan lidah buaya atau produk
pelembap, losion, dan gel yang
mengandung lidah buaya.

Lidah buaya mengandung zat yang
bersifat antiradang sehingga dapat
mengurangi peradangan pada kulit yang
terbakar sinar matahari. Bila Anda
hendak menggunakan lidah buaya segar
untuk mengatasi sunburn, jangan lupa
untuk mencucinya terlebih dahulu, ya.

3. Jangan memecahkan atau
menyentuh lepuhan yang muncul di
kulit

Kondisi kulit terbakar yang cukup
parah bisa menimbulkan lepuhan
berisi cairan dan luka di kulit. Jika
Anda mengalaminya, jangan
memecah atau menyentuh lepuhan
karena berisiko menyebabkan iritasi
dan infeksi. Lepuhan tersebut
biasanya dapat kempes dengan

sendirinya seiring proses
penyembuhan kulit.

4. Lindungi area kulit yang
terbakar sinar matahari

Kenakan pakaian yang menutupi
kulit saat berada di luar ruangan.
Pastikan pakaian yang Anda kenakan
aman, nyaman, lembut, dan tidak
tembus cahaya matahari.

Jika sunburn menyebabkan rasa
perih yang mengganggu, Anda bisa
menggunakan obat pereda nyeri
seperti paracetamol untuk meredakan
nyeri.

Cara Mencegah Terjadinya Sun-
burn

Ada beberapa hal yang bisa Anda
lakukan untuk mencegah kulit terbakar
saat berada di bawah sinar matahari
langsung, antara lain:

Jika Anda ingin berjemur di bawah
sinar matahari pagi, cukup lakukan
selama 10–15 menit saja.

Ketika Anda harus beraktivitas di
bawah teriknya sinar matahari,
kenakan pakaian yang nyaman dan
menutupi seluruh kulit. Gunakan pula
kacamata dengan UV-Protector.

Bila Anda hendak ke luar rumah,
gunakan selalu sunscreen atau tabir
surya yang cocok dengan kulit,
terutama di area tubuh yang mudah
terpapar matahari. Ulangi pemakaian
jika Anda mudah berkeringat atau
ketika Anda sedang berenang.

Sinar UV memang memberikan
manfaat bagi tubuh, tetapi terlalu
lama terpapar sinar UV juga tidak
baik untuk kesehatan tubuh, terutama
pada kulit. Oleh karena itu, hindari
berada di bawah sinar matahari
terlalu lama.

Bila gejala sunburn yang Anda
alami disertai demam, sakit kepala,

pusing, dan mual, segera periksakan
diri ke dokter untuk mendapatkan
penanganan yang tepat.[Alldok]

Cara Mengatasi Sunburn



akan segala karunia-Nya, dan parade kaum
Muslimin untuk meninggikan syi’ar Islam.

Pada Hari Raya, kita pergi bersama
menuju ke lapangan untuk menunaikan solat
idul fitri karena Allah, menuju ke jalan Allah,
kembali kepada-Nya, mensyukuri nikmat-
Nya dan menunjukkan syirar Islam kepada
orang-orang di sekeliling kita bahwa kita umat
Islam bisa hidup bersama di negeri Hong
Kong yang aman damai ini.

Di hari Raya, engkau menerima hadiah

dan penghargaan tertinggi atas jerih payahmu
di bulan Ramadhan. Allah telah
menyempurnakan pahalamu. Berusahalah
selalu dengan sungguh-sungguh untuk
mengisinya dengan kebaikan. Dan jauh lebih
penting lagi, persiapkanlah dirimu untuk
menyambut kedatangan hari raya akbar di
akhirat kelak, yaitu pada hari engkau
memperoleh keuntungan yang besar berupa
ridho dan ampunan Allah dan engkau
terbebas dari api neaka yang menyala-nyala
Insya Allah.

Penyesalan dan kerugian
akan menimpa siapa saja yang
hanya mengenal Tuhannya hanya
pada bulan Ramadhan. Merugilah
orang yang pada saat Ramadhan
tiba ia solat dan berpuasa, berzikir
dan membaca Al-Qur ’an,
meninggalkan maksiat dan
melakukan ibadat, lalu ketika hari
raya datang ia kembali kepada
keadaan semula seperti sebelum
Ramadhan, jauh dari Tuhannya
dan menghabiskan umurnya
dalam kesia-siaan.[*]
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kedalam bak penampungan atau wadah selapis demi
selapis kemudian dimasukkan nasi yang telah
berjamur untuk mempercepat proses pelapukkan
kemudian wadah di tutup.

Lebih kurang satu bulan kompos dapat
dimanfaatkan sebagai media tanam untuk mempercepat
proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Pembibitan ada 2 cara
Beberapa jenis tanaman sayuran dan buah ada

yang harus dilakukan penyemaian terlebih dahulu
dan ada yang langsung dilakukan penanaman
langsung di polybag atau dilahan tanpa harus
melewati tahap penyemaian.

Ada banyak tanaman hortikultura yang dibudidayakan
dengan melalui tahap penyemaian terlebih dahulu.
Tujuannya adalah untuk mengurangi kematian akibat
tanaman yang belum siap dengan kondisi lapangan, untuk
melindungi tanaman dari cuaca atau gangguan tanaman lainya.

Untuk tanaman buah seperti buah pepaya dan pisang  dapat
dilakukan dengan jalan membuat lubang dengan kedalaman 1 meter dan sekitar lubang diberikan
pupuk kandang yang telah matang untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat berjalan dengan
baik. Bagi yang tertarik untuk melakukan usaha pembenihan bisa pelajari lebih jauh dari
berbagai buku atau langsung ke orang yang sudah berpengalaman. [bi]

>> PROSPEK USAHA...DARI HLM 22

HONG KONG, BI -      Departemen Kesehatan
[DH] kembali menarik peredaran obat herbal dari
China yang dijual di toko - toko obat berlisensi

sebagai  Hongkong Dongxingtang Technology
Development Company Limited (Dongxingtang)
dan Kwok Shing Hong Medicine Company Lim-

ited (Kwok Shing Hong).
Bersamaan pengumuman ini otoritas

meminta pedagang dan konsumen yang
memiliki untuk secara sukarela memberika
kepada Kantor Pengaturan Pengobatan
Tiongkok DH di 16/F, AIA Kowloon Tower, Land-
mark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong,
selama jam kerja untuk dimusnahkan.

Obat yang ditarik diatas termasuk Fructus
Corni (nomor batch: 20180301) dan Rhizoma
Alismatis (nomor batch: 63022110) masing-
masing terdeteksi mengandung pestisida
organofosfat.

 Hasil pengujian dari Laboratorium
Pemerintah mengungkapkan bahwa pestisida
organofosfat terdeteksi mengandung 0,14
miligram triazofos , dan setiap kilogram Rhizoma
Alismatis mengandung 0,26mg triazofos dan
0,15mg klorpirifos.

Sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh
Dewan Pengobatan Cina dari Dewan
Pengobatan Cina Hong Kong (CMCHK),
triazofos dan klorpirifos tidak diperbolehkan
masuk kedalam rebusan.

 “Berdasarkan tingkat residu pestisida yang
terdeteksi dalam sampel, efek kesehatan yang
merugikan tidak akan ditimbulkan jika
dikonsumsi untuk pengobatan penyakit. Namun,
asupan triazofos atau klorpirifos dalam jangka

panjang dapat mempengaruhi sistem saraf.
Sejauh ini, tidak ada laporan yang merugikan
terkait penggunaan produk tersebut di atas yang
diterima. Penyelidikan akan terus ditegakan
demi konsumen SAR,” kata juru bicara DH.

Menurut Chinese Medicine Ordinance
(Cap. 549), Fructus Corni dan Rhizoma
Alismatis adalah Jadwal 2 Chm. Fructus Corni,
sarcocarp Cornus officinalis Sieb. et Zucc.,
digunakan untuk menguatkan dan
menyehatkan ginjal dan hati. Rhizoma
Alismatis, umbi Alisma orientalis (Sam.)
Juzep., digunakan untuk melancarkan buang
air kecil dan mengeringkan kelembapan.

 Untuk pertanyaan terkait obat herbal diatas
warga bisa menghubungi Dongxingtang (5188
8631) dan Kwok Shing Hong (2547 1166), semua
nomor dari CHina Daratan.

 Resiko hukum, apabila seseorang atau
instnasi menjual obat apa pun yang tidak
memiliki sifat, bahan, atau kualitas yang diminta
oleh pembeli dapat dikenai hukuman maksimum
$10.000 dan tiga bulan penjara [ menurut bagian
52 dari Ordonansi Layanan Kesehatan
Masyarakat dan Kota (Bab 132)]

Departemen Kehakiman dalam hal
penuntutan dan juga akan merujuk kasus
tersebut ke CMCHK untuk kemungkinan
tindakan disipliner.[bi]

HK Tarik Obat China Yang
Mengandung Pestisida
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INDONESIA memiliki wilayah yang sangat
luas dengan iklim tropis menjadi limpahan rezeki
bagi pebisnis tanaman buah. Kesuburan tanahnya
sangat memungkinkan untuk mengembangkan
usaha tanaman buah. Prospeknya sangat
menjanjikan.

Selain karena permintaan produksi buah yang
semakin meningkat, juga tersedianya banyak
lahan untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang
dapat dipilih cukup variatif dan bisa disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan.

Oleh sebab itu, bibit tanaman selalu
dibutuhkan setiap waktu untuk memenuhi
kebutuhan, baik dari kalangan petani maupun
untuk kebutuhan umum. Sebagian masyarakat
Indonesia sudah sejak lama menjalankan usaha
pembibitan tanaman buah.

Dahulu para penangkar tanaman buah hanya
berkutat pada jenis tanaman buah tertentu, seperti
durian. Pasalnya, buah ini paling digemari oleh
masyarakat. Mangga dan rambutan juga
merupakan buah yang paling dominan ditangkar
pembibitan tanaman buah.

Ketiga jenis buah tropis ini mudah untuk
diperbanyak. Jenis buah lainnya yang juga
sering ditemui di usaha pembibitan di antaranya
manggis, jeruk, pisang, dan pepaya.

Belakangan ini, penangkar mulai giat
mengusahakan pembibitan buah lengkeng
dataran rendah. Buah lengkeng berkualitas baik
umumnya diperoleh dari dataran tinggi dengan
kondisi iklim yang dingin.

Sebelum ada jenis lengkeng dataran rendah,
banyak penangkar yang tinggal di dataran rendah
membibitkan lengkeng dengan hasil yang relatif
mengecewakan. Misalnya, lengkeng yang
dihasilkan memerlukan waktu relatif lama untuk
berbuah dan buah yang dihasilkan pun berukuran

kecil.
Masuknya jenis lengkeng dataran rendah

membuka peluang bagi penangkar untuk
membibitkan tanaman tersebut dengan kualitas
bibit yang baik. Pasalnya, lengkeng dataran
rendah relatif lebih cepat berbuah daripada
lengkeng dataran tinggi.

Selain lengkeng, tren pembibitan tanaman
buah saat ini juga terfokus pada buah srikaya.
Padahal, dahulu buah ini hampir tidak dilirik oleh
pembudidaya tanaman buah. Namun, dengan
adanya srikaya jumbo hasil biakan Australia,
banyak kalangan mulai meminati buah yang satu
ini.

Bahkan, srikaya jumbo sempat menjadi buah
yang tren di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di
daerah Bogor sendiri, sekitar tahun 2007 harga
bibit srikaya jumbo mencapai Rp400.000 per
tanaman. Namun saat ini, harga bibit tanaman
srikaya jumbo sudah turun drastis, yakni berkisar
Rp60.000—Rp70.000 per tanaman.

Keadaan di atas
m e n g g a m b a r k a n
dinamika yang terjadi di
kalangan penangkar

oleh Dr. Ir. M. Rahmad Suhartanto, M.Si dan
Endang Gunawan, SP, M.Si ini akan menjawab
banyak permasalahan membangun usaha
pembibitan tanaman buah dengan cara yang
sederhana dan mudah dipahami sehingga bisa
diaplikasikan oleh siapa saja.

Di dalam buku terbitan AgroMedia Pustaka
ini dibahas segala hal tentang teknis dan tip-tip
mengenai bisnis pembibitan tanaman buah, mulai
dari kriteria lahan yang cocok untuk usaha, jenis
bibit buah yang sedang tren dan banyak dicari,
kiat mudah memperbanyak tanaman, sertifikasi
pembibitan, jalur pemasaran dan promosi, hingga
analisis usaha sesuai skala yang diinginkan.

Dalam usaha budidaya tanaman sayuran dan
buah-buahan salah satu komponen penting dalam
keberhasilanya adalah mempersiapkan media
tanam yang sesuai bagi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman. Komposisi unsur hara
yang dibutuhkan oleh tanaman harus tersedia
dalam jumlah dan komposisi yang mencukupi.

Media tanam yang alami terdiri atas campuran
tanah dan bahan-bahan organik yang memiliki
kandungan hara yang tinggi. Selain itu
ketersediaan air dalam media tanam  harus
mencukupi atau tingkat kelembaban yang relatif
lebih tinggi dari areal tanam biasa.

Tanaman buah dan sayur-
sayuran sangat menyukai bahan
organik berupa pupuk kompos
yang berasal dari sisa bahan-
bahan organik, kotoran ayam,
kotoran kambing maupun kotoran
sapi yang telah matang. Tanah
yang dipegunakan untuk media
tanam adalah tanah yang diambil
pada kedalaman 5 cm dibawah
permukaan. Tanah yang
berlempung pasir adalah media
tanam yang baik karena tanah
tersebut memiliki karakteristik
yang baik lempung berfungsi
sebagai perekat media tanam,
sedangkan pasir bermanfaat
untuk memberikan porositas yang
baik bagi tanaman.

Adapun caranya sebagai
berikut :

Campurkan bagian tanah dan
pupuk organik atau pupuk kompos

dengan perbandingan 2 bagian tanah dan 1 bagian
pupuk organik atau kompos.

Setelah di campur baru kemudian
dimasukkan kedalam polybag, atau bahan -bahan
yang sudah tidak di pakai di rumah seperti kantung
plastik, botol air mineral yang di belah, sabut
kelapa, bekas plastik pembungkus mie atau sisa
bahan-bahan yang sudah tidak dipergunakan lagi.

Mempersiapkan media tanam faktor
pentingnya adalah pupuk kompos karena
keberhasilan penanaman buah dan sayur-syuran
terletak pada penyediaan bahan organik dan
pupuk kompos yang sudah matang.

Cara mempersiapkan media kompos adalah
sebagia berikut :

Untuk Kompos dari sisa sampah dapur : sisa
potongan sayur yang berdaun hijau, kulit kacang,
tongkol jagung, kulit telur. Untuk bak
penampungan bisa menggunakan karung goni,
atau tanah yang di buat lubang.

Bahan yang telah disiapkan dimasukkan

bibit buah-buahan. Jadi, penting bagi seseorang
penangkar untuk tahu segala perkembangan tren
dan permintaan pasar yang terjadi. Karena itu,

seorang penangkar atau pengusaha pembibitan
tanaman buah harus update terhadap informasi.

Tren di kalangan pembibit tanaman buah
tidak bedanya dengan yang terjadi di tanaman
hias. Namun, lonjakan harga bibit tanaman
buah tidak sehebat loncatan harga tanaman
hias.

Dengan banyaknya informasi yang didapat,
penangkar akan lebih mudah memutuskan
jenis tanaman buah apa saja yang akan
diproduksi. Pertimbangan ini terkait juga
dengan umur bibit. Jika bibit tidak terjual,
otomatis tanaman tetap tumbuh membesar dan
menjadi tanaman produksi, bukan lagi disebut
tanaman bibit. Situasi ini tentunya akan
merugikan pengusaha pembibitan tanaman
buah.

Nah, buku Untung Besar dari Bisnis Bibit
Tanaman Buah ini akan membantu Anda dalam
mengelola usaha pembibitan tanaman secara
baik dan menguntungkan. Buku yang ditulis >>  BERSAMBUNG KE HLM   21

Prospek Usaha Pembibitan
Tanaman Buah

Dalam usaha budidaya tanaman salah satu
komponen penting dalam keberhasilanya adalah

mempersiapkan media tanam yang sesuai



Khutbah Idul Fitri 2022

ALLAHU AKBAR 7X

Ramadhan telah meninggalkan kita dan kita
juga meninggalkannya. Ramadhan telah
meninggalkan sejuta kenangan dan memori
indah, berkah, rahmah, maghfirah, taqwa,
kedisiplinan, pendidikan, muhasabah dan lain
sebagainya.

Selama sebulan lamanya kita merasakan
kenikamatan dalam pesta yang indah, malam
yang semerbak antara zikir dan do’a, solat dan
puasa,juga antara ketenangan jiwa dan
ketenteraman minda.

Ramadhan meninggalkan wasiat singkat
untuk umat Islam yang telah merasakan indahnya
menjaga diri dari segala perbuatan maksiat.
Pesanan singkat itu hanya ditunjukkan kepada
mereka yang berusaha untuk tetap berada dalam
kenikmatan dan kebahagiaan. Pesanan mahal
yang diberikan kepada kekasih Allah ini berupa
kalimat “Waspadalah!” setelah ditinggalkan

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

Ramadhan.
Ketika hari lebaran tiba, pada saat itu para

malaikat turun dari langit, bergerombolan dan
sendiri-sendiri, malaikat-malaikat rahmat turun
dengan pakaian yang indah dan gagah. Mereka
turun pada hari itu dan bersama mereka
lembaran-lembaran catatan. Mereka berdiri di
jalan-jalan dan di segala penjuru, mencatat or-
ang-orang yang pergi ke tempat salat,
mengirimkan kepada mereka hadiah
penghargaan simbolik atas instruksi Allah untuk
diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang taat
dalam bulan Ramadhan maupun di luar
Ramadhan.

Barangsiapa menghabiskan Ramadhan
dengan puasa, shalat pada waktu malamnya,
berzikir, membaca Al-Qur’an, beribadah dengan
penuh kekhusyu’an, maka Allah akan
menerimanya pada hari raya dan memakaikannya
dengan kebaruan tobat bersama baju barunya.
Allah memasukkannya ke dalam maghfirah dan
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syurga-Nya. Tapi barangsiapa yang
menyia-nyiakan Ramadhan, tetap
bermaksiat, menantang kehormatan
bulan suci itu, melampaui batas dan
melecehkan kehormatan Allah,
sungguh tiada gunanya baju barunya,
ia akan beroleh penyesalan, kerugian
dan kegagalan.

Hari Raya bukanlah milik orang
orang yang memakai baju baru, yang
membangga-banggakan kekayaan
yang dimilikinya. Sesungguhnya Hari

Raya hanyalah milik mereka yang takut
akan hari kiamat dan azab serta
bertaqwa kepada Allah SWT.

Hari Raya bukanlah hari yang
dirayakan dengan musik dan lagu-lagu
setani, bukan pula pesta pora yang
penuh dengan keseronokan tanpa arti.
Sesungguhnya Hari Raya adalah hari
di mana rasa syukur kepada Allah
harus diekspresikan, dengan mengakui
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