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JAKARTA, BI - Pemerintah Indonesia
dinilai sukses menjalankan Presidensi G20 In-
donesia sepanjang 2022. Puncak acara
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berhasil
melahirkan G20 Bali Declaration Leaders.

“Dalam penyelenggaraan, sampai saat ini
sudah sukses. Karena sudah berjalan dan ada
beberapa pertemuan seperti working grup, bi-
lateral, dan pertemuan lainnya. Dari segi ini
sudah berhasil,” kata Analis Hubungan
Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), Adriana Elisabeth.

Menurut Adriana, menjadi tuan rumah untuk
KTT G20 di tengah konflik antara Rusia dan
Ukraina bukan sesuatu yang mudah.

Apalagi, dia melanjutkan ketika 17 dari 20
kepala negara dan kepala pemerintahan anggota
G20 hadir di konferensi, hal itu merupakan
pencapaian yang luar biasa.

“Indonesia bisa meyakinkan negara-negara
G20 untuk hadir di Bali,” ujarnya.

Poin keberhasilan Indonesia sebagai tuan
rumah KTT G20, lanjut Adriana, juga dari
datang dari ungkapan apresiasi sejumlah
pemimpin negara, salah satunya Presiden
Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

“Ada pernyataan terima kasih dan hormat
atas kepemimpinan Indonesia selama satu
tahun ini, karena komitmen pada upaya
perbaikan ekonomi, kesehatan, dan perubahan

iklim global,” ujarnya.
Adriana menjelaskan, dengan keberhasilan

Indonesia sebagai Presidensi G20, Indonesia
akan disegani di mata internasional. Para
negara anggota G20 dan dunia memper-
hitungkan Indonesia karena memiliki potensi
sebagai kekuatan penengah.

“Konsensus-konsensus yang dihasilkan
dalam forum di G20 mewarnai tata kelola
ekonomi global dan tata kerja yang konkret untuk
isu kesehatan, perubahan iklim, dan ekonomi
digital. Ini harus terimplementasi nantinya,
termasuk di tingkat nasional,” imbuhnya.

Dia menambahkan peran media juga
sangat penting untuk mengangkat dan

menyiarkan tentang G20 dengan semua
keberhasilannya, bahwa bukan persoalan
mudah untuk presidensi kita karena ada perang
yang berdampak secara global.

Sementara Juru Bicara (Jubir)
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Teuku
Faizasyah mengungkapkan semua negara
peserta G20 memang berkomitmen turut
menyukseskan keberhasilan KTT G20 di Bali
Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam
beberapa kesempatan pertemuan bilateral pun
dikatakan Teuku Faizasyah telah juga
menerima secara langsung apresiasi atas
kepemimpinan Indonesia tersebut. [*]

KORSEL, BI - Presiden Ko-
rea Selatan, Yoon Suk Yeol,
marah usai Korea Utara me-
nembakkan rudal balistik antar-
benua pada  Jumat (18/11) lalu,
Ia memperingatkan bahwa
Korsel punya kemampuan besar
untuk membalas.

“Pemerintah punya kemam-
puan respons luar biasa dan
kemauan untuk segera bertindak
atas segala provokasi Korut, jadi
Korut tak boleh salah menilai,”
demikian pernyataan kantor

Yoon pun meminta militer AS
dan Korsel memperkuat perta-
hanan gabungan mereka sesuai

HA Prihatin Meningkatnya
Kasus Infeksi Covid-19 di HK

Korut Tembak Rudal
Antarbenua, Korsel Marah

HONG KONG, BI - Otoritas Rumah Sakit (HA)
prihatin dengan perkembangan epidemi baru-baru
ini dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-
19 yang dikonfirmasi. Sekitar 16 persen pasien
terkonfirmasi yang tinggal di rumah sakit umum
berasal dari panti jompo (RCHE).

HA telah mengerahkan tempat tidur tambahan
dan tenaga kerja di Pusat Pengendalian Infeksi
Hong Kong Rumah Sakit Lantau Utara dan rumah
sakit umum lainnya untuk memberikan
pengobatan dan perawatan yang tepat kepada

pasien yang membutuhkan
rawat inap.

Mengingat munculnya
klaster infeksi kasus
COVID-19 di RCHE baru-
baru ini, HA juga telah
meningkatkan layanan medis
penjangkauan untuk RCHE
guna mendukung pasien
yang membutuhkan.

Menanggapi peningkatan
jumlah kasus terkonfirmasi
di masyarakat, HA akan
memperkuat kapasitas
layanan tujuh Klinik Khusus
HA untuk Kasus Terkon-

firmasi COVID-19 (Designated Clinics) dan
layanan konsultasi jarak jauh untuk memberikan
dukungan medis bagi pasien terkonfirmasi di
masyarakat .

  Pada gelombang kelima wabah ini, ada
83.659 pasien yang telah sembuh sejauh ini,
termasuk 83.257 pasien yang telah dipulangkan.
Dan sejak awal tahun 2020, terdapat 96.039
pasien yang telah sembuh, termasuk 95.637
pasien yang telah dipulangkan.[bi]
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DARI beberapa referensi menye-
butkan kerajaan Babilonia merupakan
bangsa pertama yang merayakan tahun
baru. Bagi mereka, tahun baru ini
adalah kemenangan Dewa Langit
Marduk melawan Dewi Laut yang jahat,
Tiamat. Raja Babilonia menerima
mahkota baru.

Dalam penanggalan tahun masehi,
kerajaan Romawi dikenal sebagai
pencetus pertama penanggalan dan
pergantian tahun dengan siklus
matahari. Mereka menamai bulan
pertama dengan nama Janus, dewa
Romawi, yang memiliki dua muka untuk
memandang ke depan dan belakang.

Bangsa Romawi memperingati
tahun baru dengan berbagai pengor-
banan kepada Janus, bertukar hadiah,
mendekorasi rumah, dan mengunjungi
beberapa pesta.

Bangsa Mesir menandai pergantian
tahun dengan melihat banjir sungai Nil.
Perhitungan ini bersamaan dengan
munculnya bintang Sirius. Sedangkan
Cina menentukan tahun baru pada bulan
baru kedua saat titik balik Matahari
setelah musim gugur.

Pada abad pertengahan, Paus Gre-
gory XIII pada 1582 merubah dan
menetapan 1 Januari sebagai tahun
baru Masehi. Kekuasaan Kekristenan
Eropa memberi makna religius di seki-
tar pergantian tahun seperti 25
Desember sebagai Hari Natal dan
antara 22 dan 25 Maret sebagai pera-
yaan Paskah, seperti yang dirayakan
umat Nasrani hingga hari ini.

Dari rangkaian sejarah singkat di
atas, ditarik kesimpulan bahwa peraya-
an tahun baru Masehi disambut dengan
berbagai tradisi ritual yang berdimensi
religiusitas dan budaya, yang tentu saja
mengandung nilai-nilai kesakralan.

Bagaimana tahun kekinian?
Nampaknya perayaan tahun baru
masehi telah bergeser dan tercerabut
dari nilai-nilai religi yang sakral.

Bangsa-bangsa modern tetap
menyambut awal tahun, tapi dengan
nuansa hedonistik dan bahkan
bermaksiat, jauh dari nilai religius
semua agama-agama.

Bangsa-bangsa kekinian mempe-
ringatinya tanpa nilai. Mereka sekedar
berhura ria, berkumpul, berpesta,
penuh kesenangan. Celakanya,
sebagian generasi merayakannya
dengan pesta kemaksiatan, misalnya
mabuk bersama atau bahkan zina.

Dari rilis Prof. H. Nasir Mahmud,
guru besar UINAM via media sosial
mengemukakan beberapa tradisi
agama-agama terdahulu. Menurut
beliau membunyikan terompet adalah
tradisi agama Yahudi, sebagai
panggilan beribadah, mungkin
semacam azan dalam Islam.

Beliau juga mengutip Perjanjian
Lama, Kitab Imamat 23;24 dikatakan:

“Katakanlah kepada orang-orang
Isra’el, begini: Dalam bulan yang
ketujuh, pada tanggal satu bulan itu,
kamu harus mengadakan hari cuti
penuh yang diperingati dengan meniup
terompet, yakni hari pertemuan kudus”
(Imamat 23:24).

Beliau juga menuliskan riwayat
petasan sebagai tradisi masyarakat
Tiongkok/Cina. Tujuan menciptakan
petasan dalam masyarakat Tiongkok/
Cina adalah untuk mengusir roh jahat.
Dentuman yang keras tidak disenangi
para roh jahat, dan dentuman berkali-
kali disertai sinar berwarna membuat
roh jahat lari terbirit-birit.

Dalam perayaan tahun baru,
terompet dan petasan menjadi alat
populer di kalangan penyambut awal
tahun pada semua kalangan. Tapi
sayangnya, alat ritual agama Yahudi,
Nasrani atau pun Cina tersebut hanya
menjadi penghibur belaka.

 Bagi umat Islam, perayaan tahun
baru masehi kontroversial. Tidak
ditemukan keterangan dalam dalil
naqli, baik Al-Quran maupun hadis dan
keterangan sahabat. Meski demikian,
umat Islam seluruh dunia ikut bereuforia
pergantian tahun baru masehi.

Bolehkah umat Islam merayakan-
nya? Allahu ‘alam, tidak ada keterangan
yang jelas atas keharaman dan
kehalalannya. Para ulama lebih meng-
haramkan dengan dalih menyerupai
kaum Yahudi atau Nasrani yang me-
nyambut tahun baru masehi dengan
ritual agama mereka. Sebagian ulama
lainnya, mengharamkan perayaan
tahun baru masehi yang berbau maksiat
dan hura-hura.

Bagi umat Islam di Indonesia,
khususnya dari kalangan Nahdiyyin

Dalam tradisi klasik, bangsa-bangsa Yahudi, Majusi dan
Nasrani menyambut tahun baru dengan melakukan ritual
ibadah dan juga pesta pora.

mulai mentradisikan budaya baru
dengan menyambut tahun baru dengan
berbagai kegiatan keagamaan. Misal-
nya menggelar pengajian, diskusi,
zikiran atau istighozah.

Tradisi baru Nahdiyyin ini harus
dijalarkan ke segenap umat Islam,
bukan saja di Indonesia tetapi seluruh
dunia.

Langkah umat Islam di Indonesia
patut diapresiasi. Meski tidak ada
keterangan dalil tentang perayaan
tahun baru, tetapi dengan mengisinya
dengan kegiatan bernuansa Islami
akan menggeser budaya hedonis yang
mulai melekat dalam tahun baru
masehi.

Ciptakan perayaan tahun masehi
dengan tradisi keagamaan agar
masyarakat tidak terjebak pada
perilaku maksiat. Hal itu jauh lebih baik
daripada meributkan halal haramnya,
sementara hedonistik dan maksiat tak
terhalangi.

Bagaimana pun, tahun masehi
merupakan sistem penanggalan yang
berlaku universal dan digunakan umat
Islam seluruh dunia. Keberadaannya
sama dengan penanggalan tahun
Hijriyah yang ditetapkan pada masa
pemerintahan Umar bin Khattab.

Tahun masehi didasarkan pada
putaran matahari (syamsiyyah)
sementara tahun hijriyah berdasarkan
bulan (qamariyah). Kedua penanggalan
ini tetap relevan dengan ketetapan Al-
lah Swt tentang masa yaitu 12 bulan,
baca QS. At Taubah ayat 36. Allahu
a’lam bissawab.

[Penulis : Suherman Syach -
Direktur RED Institute dan Civitas
Akademika IAIN Parepare]

antarbenua yang ditembakkan
Korut jatuh di zona ekonomi
eksklusif Negeri Sakura.

Ini merupakan kali kedua Korut
menembakkan rudal pada pekan ini.
Korut juga melontarkan rudal ke
arah Laut Timur pada Kamis (17/
11) lalu.

Rudal pertama itu ditembakkan
tak lama setelah Menteri Luar
Negeri Korut, Choe Son Hui,
mengkritik pertemuan trilateral
antara AS, Korsel, dan Jepang di
sela KTT G20 Bali.

Dalam pertemuan itu, mereka
sepakat memperkuat kerja sama
keamanan di tengah ancaman
Korut. Ketiga kepala negara
bahkan tak menutup ke-
mungkinan menggunakan
senjata nuklir.

Menurut Choe, sikap AS,
Korsel, dan Jepang itu justru bakal
membawa “ancaman lebih serius
dan realistis” bagi diri mereka
sendiri. [bi]

sesuai dengan kese-
pakatan sebelumnya.

“Presiden Yoon me-
merintahkan penguatan
postur pertahanan gabu-
ngan Korea Selatan-AS
yang sudah disepakati
untuk memperkuat
pelaksanaan pence-
gahan terhadap Korea
Utara,” demikian pernya-
taan mereka.

Melalui pernyataan
itu, Korsel juga mene-
gaskan bakal meningkatkan kerja
sama pertahanan trilateral dengan AS
dan Jepang.

Lebih jauh, Yoon menyerukan
agar komunitas dan organisasi
internasional menjatuhkan sanksi
untuk Korut.

“Yoon mendesak tindakan
kecaman keras dan sanksi terhadap
Korut, termasuk tanggapan Dewan

Keamanan PBB, bersama dengan
Amerika Serikat dan komunitas
internasional,” demikian bunyi
pernyataannya.

Tak hanya Yoon, sejumlah
pemimpin negara lain, termasuk
Perdana Menteri Jepang, Fumio
Kishida, juga mengecam peluncuran
rudal Korut ini.

Menurut Kishida, rudal balistik
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SUHERMAN SYACH
Direktur RED Institute dan Civitas

Akademika IAIN Parepare

ditarik kesimpulan bahwa perayaan tahun baru
Masehi disambut dengan berbagai tradisi ritual yang
berdimensi religiusitas dan budaya, yang tentu saja

mengandung nilai-nilai kesakralan.

Ritual Sambut Tahun Baru
Pada Zaman Dulu

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
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HONG KONG, BI - Otoritas
pariwisata mengumumkan pengunjung
baru di Hong Kong tercatat   lebih dari
80.000 pada bulan Oktober, yang
menandai peningkatan bulanan sebe-
sar 22 persen, sementara jumlah
pelancong daratan terus menurun.

Menurut laporan statistik yang
dikeluarkan oleh Badan Pariwisata
Hong Kong, di antara pendatang baru
yang datang pada bulan Oktober,
pengunjung luar negeri meningkat 1,2
kali lipat dari bulan ke bulan, dengan
jumlah total hampir 33.000.

Namun, pelancong dari daratan
turun tujuh persen dibandingkan Sep-
tember, menandai angka 47.658.

“Kota mencatat sekitar 330.000
pendatang baru dari Januari hingga
Oktober tahun ini,” kata juru bicara

Dewan, mencatat angka bulanan
melihat sedikit peningkatan setelah
pelonggaran pembatasan masuk pada
bulan September.

“Pengunjung datang ke Hong Kong
terutama untuk singgah semalam,
perjalanan bisnis, kunjungan keluarga,
atau kebutuhan perjalanan penting
lainnya,” kata laporan itu.

Secara terpisah, pemerintah
mengumumkan akan mengadakan
Konferensi Logistik, Maritim, dan
Penerbangan Asia minggu depan,
menyambut lebih dari 14.000
pengunjung dari seluruh dunia untuk
berkumpul di Pusat Konvensi dan
Pameran Hong Kong dari 22 hingga 23
November ini.

“Hong Kong mengalami rata-rata
harian lebih dari 20.000 kendaraan

barang/kargo yang melintasi
perbatasan sebelumnya, sementara

jumlahnya turun menjadi 7.000 saat
ini,” kata Anggota parlemen Frankie

Yick Chi-ming dari sektor
transportasi.[bi]

HONG KONG, BI - Gemuruh
semangat para pengunjung terus
bergema terlebih ketika grup budaya
Indonesia tampil pada gelaran Interna-
tional Ethnic Cultural Performances di
Piazza Hong Kong Cultural Centre,
Tsim Sha Tsui, Minggu 13 November
2022 lalu. Kesenian Reog asal

Ponorogo oleh Paguyuban Singo
Wiromo Hong Kong menjadi tarian
pembuka pada gelaran acara tersebut
dan disusul oleh penampilan Angklung
dari Saung Angklung dan Tari. Tari
Sajojo oleh Golpindo dan Tari
Gandrung Banyuwangi oleh
Paguyuban Gandrung Laras Wangi

Indonesia Meriahkan International
Ethnic Cultural Performances

juga memukau para pengunjung.
Dihadiri sekitar 22.000 penonton,

beragam kesenian budaya lebih dari
20 negara/wilayah ditampilkan. Tak
hanya penampilan budaya di
panggung utama, puluhan booth dari
berbagai negara juga diramaikan oleh
kalangan umum untuk mengenal

budaya dari masing- m a s i n g
wilayah, termasuk Indo-
nesia.

Booth Indonesia
(Sanggar Budaya dan
Saung Angklung) mem-
berikan workshop gratis
perkenalan angklung serta
perkenalan budaya Indone-
sia melalui menghias
topeng dengan motif batik
yang juga diminati peng-
unjung. Pada bagian
Splendour of Masks ditam-
pilkan koleksi topeng budaya

Nomor Bantuan Untuk Orang Yang Ingin Bunuh Diri

Kedatangan Turis Ke
HK Naik 22 Persen

dari berbagai negara termasuk Indo-
nesia dengan beragam koleksi topeng
dari daerah-daerah di Indonesia.

International Ethnic Cultural Per-
formances diselenggarakan atas kerja
sama Leisure and Cultural Services
Department Hong Kong bersama
Konsulat asing yang ada di Hong Kong
yakni Indonesia, Bangladesh,
Kamboja, Kolombia, Republik
Dominika, Hungaria, Iran, Jepang,
Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Ma-
laysia, Nepal, Nigeria, Filipina, Arab
Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Thai-
land, UEA dan Venezuela.

Penampilan lengkap dapat
disaksikan di Youtube  KJRI
 Hong Kong.[*]

HONG KONG, BI -  Kecenderungan
ingin bunuhdiri itu bisa terjadi pada siapa
saja, termasuk kepada mereka yang
memiliki pekerjaan “membantu’
masyarakat seperti 3 orang anggota polisi
Hong Kong berikut ini.

Beberapa hari lalu diberitakan
seorang pria berusia 23 tahun mencoba
bunuh diri dengan menyalakan kompor
gas di Old Bailey Street Police Married
Quarters di No. 17A Old Bailey Street,
Central District.

Teman perempuannya melihat pesan
bunuh dirinya ditinggalkan di media

sosial dan menelepon polisi. Korban
masih sadar saat tim penyelamat tiba di
lokasi, dan dia dikirim ke rumah sakit
untuk perawatan. Petugas kepolisian tiba
di lokasi untuk menyelidiki dan menyita
sekantong barang bukti. Dilaporkan
bahwa korban adalah seorang polisi aktif,
dan penyebab percobaan bunuh dirinya
belum diselidiki oleh polisi.

Senin lalu (7) sekitar jam 6 sore,
seorang pria (50 tahun) gantung diri
dengan tali di Rumah Kawin Polisi Chai
Wan. Dia dinyatakan meninggal
kemudian. Polisi tidak menyita catatan

bunuh diri di tempat kejadian. Menurut
sumber, korban adalah seorang petugas
polisi yang ditempatkan di Departemen
Lalu Lintas Pulau Hong Kong. Dia
menderita penyakit emosional dan
sedang cuti sakit pada saat kejadian.

Pada pukul 10.13 pagi tanggal 1
November, alarm kebakaran berbunyi di
sebuah kamar di Hotel Acesite Knutsford
di No. 6-8, Jalan Observatorium, Tsim
Sha Tsui. Asap di dalam ruangan
memicu alarm yang menghubungkan
sistem kebakaran.

Petugas pemadam kebakaran

bergegas masuk ke dalam ruangan dan
menemukan seorang pria bermarga Tang
(29 tahun) tidak sadarkan diri dengan
sepanci arang yang terbakar di
sampingnya. Polisi tidak menemukan
catatan bunuh diri di tempat kejadian, dan
penyebab kematian akan ditentukan
setelah otopsi. Sumber mengatakan
almarhum adalah seorang polisi dari
Divisi Selatan Polisi Laut.

Jika Anda memiliki kecenderungan
bunuh diri atau depresi, hubungi hotline
multibahasa 24 jam di The Samaritans
Hong Kong : 28960000.[bi]
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MALANG, BI - Ratusan Aremania
mendatangi Kantor Pos Alun-Alun
Merdeka Kota Malang, Kamis (17/
11).Mereka bersurat kepada Presiden
Jokowi dengan harapan Tragedi
Kanjuruhan bisa terungkap sesuai
diharapkan.

Salah satu koordinator Aremania,
Firman mengatakan kedatangan
ratusan orang ke kantor pos itu bukan
untuk melakukan aksi, tetapi memang
ingin mengirim surat ke Presiden
Jokowi

“Ini salah satu bentuk cara kami
untuk mencari secercah keadilan yang
masih jauh dari harapan,” ucapnya.

Menurutnya, alasan Aremania
bersurat dari kantor pos karena itu
instansi resmi pemerintah.

Harapannya, lanjut dia, surat-surat
tersebut bisa benar-benar sampai ke
tangan Presiden Jokowi. “Semoga

Aremania Geruduk Kantor
Pos, Kirim 500 Surat

dengan itu, tuntutan yang diinginkan
Aremania bisa ada (terwujud),” tutur
Firman.

Jumlah total surat yang dikirim
mencapai lebih dari 500.

“Kami sudah berkoordinasi
dengan kantor pos. Katanya surat-
surat itu akan disampaikan,” katanya.
Kepala Kantor Pos Cabang Kota
Malang Ahmad Ridwan
mengungkapkan secara prosedur,
ratusan surat tersebut sudah sesuai
sehingga sudah layak untuk dilakukan
pengiriman.

“Ketika pengiriman, kami kabari
(Aremania) dan ketika sampai kepada
Presiden akan kami kabari,” ucapnya.
Dia juga menyatakan bahwa proses
pengiriman surat tersebut paling cepat
akan berlangsung selama dua hari.
Pengirimannya menggunakan sistem
ekspres ke Jakarta. (mcr26/jpnn)

TRENGGALEK, BI -
Hujan deras sporadis yang
mengguyur Kabupaten
Trenggaleksejak dua hari
terakhir membuat Sungai
Wancir yang melintasi
pesisir selatan Kecamatan
Watulimo meluap.

“Rabu sora air mulai
meluap dan menggenangi
jalan-jalan hingga permu-
kiman. Kami terus ber-
siaga,” kata Ketua Kam-
pung Siaga Bencana
Kumbo Karno beberapa hari lalu.
Banjir bandang menjadi momok baru
bagi warga di kawasan pesisir ini.
Sebab, dalam 30 hari terakhir di
perkampungan nelayan sudah dua kali
mengalami terjangan air bah yang
menerjang permukiman.

Ratusan rumah terendam, seba-
gian di antaranya rusak berat, beberapa

infrastruktur jembatan putus, jalan
rusak, dan harta benda hilang terbawa
banjir. Normalisasi baru saja selesai,
tetapi ancaman banjir bandang
kembali di depan mata.

“Ini tadi ketinggian air sudah
mencapai 30-an sentimeter. Tadi ada
beberapa material yang tersangkut
tiang jembatan,” ujarnya. Hujan yang

Banjir Menjadi Momok Warga Pesisir Trenggalek
mengguyur dengan inten-
sitas tinggi sejak siang
hingga sore hari membuat
debit air Sungai Wancir
yang bermuara di perairan
Prigi meluap.

Luapan banjir dipicu
aliran air tak lancar akibat
tumpukan material sampah
yang terbawa aliran dari hulu
dan menyangkut tiang
jembatan “Kami harap
pemerintah (daerah) segera
memperbaiki jembatan.

Sebab, kalau hujan deras, banyak
material dari atas menyangkut di tiang
jembatan. Kondisi itu yang menye-
babkan air (sungai) meluap ke pemu-
kiman,” jelasnya.

Meskipun saat ini ketinggian air
berangsur-angsur surut seiring curah
hujan yang mulai mereda, tetapi warga
masih dibuat was-was terjadi banjir

bandang karena wilayah selatan kerap
diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Kondisi itu dikhawatirkan memicu
banjir bandang karena konstruksi tiang
jembatan yang membuat material
sering menyangkut saat debit air
sungai meningkat.

“Kalau jembatan tidak segera
diperbaiki, kalau terjadi hujan deras
terus menjadi ancaman warga sini.
Kami was-was jika terjadi banjir
bandang lagi,” kata Kumbo Karno.

Sungai Wancir meluap akibat
adanya sampah yang menyumbat di
tiang jembatan bukan pertama kalinya
terjadi. Dari data yang dihimpun,
setidaknya terjadi dua peristiwa banjir
bandang dan satu banjir luapan akibat
sungai meluap. Dalam banjir bandang
beberapa waktu lalu, mengakibatkan
kerusakan sejumlah rumah warga
hingga berdampak pada ribuan jiwa
lainnya. (antara/mcr12/jpnn)

LOMBOK, BI - Pemkot
Mataram, Nusa Tenggara Barat,
menggelar Festival Seni Budaya
lokal untuk menyambut delegasi
sejumlah negara peserta KTT
G20 ke Pulau Lombok.

Kepala Dinas Pariwisata
(Dispar) Kota Mataram H Nizar
Denny Cahyadi mengatakan,

Festival Seni Budaya itu
direncanakan digelar di

Taman Sangkareang,
pekan depan, sesuai
dengan jadwal
kunjungan delegasi
sejumlah negara
peserta KTT G20.

“ K a l a u
tanggal 15-
17 Novem-
ber 2022,
d e l e g a s i
peserta G20
masih fokus

di Pulau Bali. Untuk jalan-jalan
informasinya minggu depan,”
katanya, Kamis (17/11).

Terkait dengan itu, pihaknya
masih menunggu kepastian
tanggal kedatangan para
delegasi negara peserta G20
dari pihak Provinsi NTB agar
Dispar bisa mengatur jadwal fes-
tival. Dalam kegiatan Festival
Seni Budaya, katanya, Dispar
telah menyiapkan berbagai
pementasan seni budaya lokal
bekerja sama dengan sejumlah
sanggar dan seniman yang ada
di Kota Mataram.  “Misalnya, tari
gandrung, ‘cilokak’, ‘gendang
beleq, dan lainnya. Prinsipnya,
untuk pagelaran ini kami siap,”
katanya.

Menurut dia, kegiatan
hiburan itu sebagai salah satu
ajang promosi pariwisata
khususnya Kota Mataram,
sekaligus memperkenalkan
kekayaan seni dan budaya lokal
kepada para tamu KTT G20.

KTT G20 Sukses
di Bali, Lombok

Ikut Panen

utara Halmahera-Papua Barat.
Sementara itu, perairan barat

Pulau Simeulue-Kepulauan
Mentawai, perairan Bengkulu,
perairan barat Lampung, Samudra
Hindia Barat Aceh-Kepulauan
Mentawai, Selat Sunda bagian
barat, Teluk Lampung, perairan
selatan Jawa Barat, dan Samudra
Hindia Selatan Jawa Tengah
berpeluang menghadapi gelombang
setinggi 2,5 sampai empat meter.

Gelombang yang lebih tinggi,
antara empat dan enam meter,
berpeluang menghampiri Samudra
Hindia barat Lampung, Selat Sunda
bagian selatan, perairan selatan
Banten, dan Samudra Hindia
Selatan Jawa Barat.

Peringatan Waspada Gelombang Ekstrem Di Pesisir
LOMBOK, BI -

Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geo-
fisika (BMKG) meminta
masyarakat pesisir
mewaspadai potensi
gelombang tinggi dan
gelombang ekstrem
setinggi hingga sem-
bilan meter di beberapa
bagian wilayah perairan
Indonesia pada 17
sampai 18 November
2022.

Menurut prakiraan
BMKG, gelombang setinggi 1,25
sampai 2,5 meter berpeluang terjadi

di Selat Malaka, perairan utara
Sabang, perairan barat Aceh, perairan

timur Pulau
Simeulue-Kepulauan
Mentawai, Selat
Sunda bagian utara,
perairan selatan Jawa
Tengah-Jawa Timur,
perairan selatan Bali-
Sumbawa, serta
Samudra Hindia
selatan Jawa-Nusa
Tenggara Barat
(NTB)-Nusa Tenggara
Timur (NTT).

“Masyarakat yang
tinggal dan berak-

tivitas di pesisir sekitar area yang
berpeluang terjadi gelombang tinggi

agar tetap selalu waspada,” kata
Kepala Pusat Meteorologi Maritim
BMKG Eko Prasetyo.

Gelombang setinggi 1,25 sampai
2,5 meter juga berpotensi muncul di
Selat Bali-Lombok-Alas bagian
selatan, perairan selatan Pulau
Sumba, Samudra Hindia selatan
Jawa Timur-NTT, Laut Natuna Utara,
Laut Natuna, Selat Karimata, Laut
Jawa, perairan selatan Kalimantan,
Laut Sumbawa, perairan Kepulauan
Sabalana-Kepulauan Selayar,
perairan Kepulauan Sangihe-
Kepulauan Talaud, Laut Maluku
bagian utara, perairan utara
Halmahera, dan Samudra Pasifik

>>  BERSAMBUNG KE HLM 07
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DALAM kegiatan tersebut,
Komandan Pos Kelila Satgas Yonif
Raider 142/KJ Lettu inf Sahita
Gurusinga menyampaikan bahwa
kegiatan tersebut merupakan suatu hal
rutin yang sering dilaksanakan. Kali
ini pos Satgas bersinergi dengan
Puskesmas Kelila melakukan
pemberian Imunisasi kepada anak-
anak.

“Ini dilakukan sebagai bentuk
kepedulian untuk mencegah setiap
penyakit yang akan menyerang ke
tubuh anak-anak,” ungkapnya.

Adapun pemberian imunisasi ini
dikhususkan kepada bayi berusia 1

Satgas Yonif Bersinergi dengan
Puskesmas Kelila, Papua

tahun sampai dengan 4 tahun yaitu
pemberian imunisasi dasar lengkap
yang sangat dibutuhkan bagi
perkembangan dan pertumbuhan
anak.

“Selain pemberian imunisasi, juga
dilaksanakan pemeriksaan kesehatan
terhadap anak-anak lain yang tidak di
imunisasi,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam
kegiatan tersebut terdiri tim 10 orang
anggota dipimpin oleh tenaga
kesehatan pos Kelila Pelda Suryadi.
“Mereka bersama petugas puskesmas
kelila memberikan pelayanan
imunisasi dan pelayanan kesehatan

Harapan  Wapres Terhadap
Muktamar Ke-48 Muhammadiyah

keterangannya, Jumat (18/11/2022).
“(Wapres) sanggup akan datang

untuk menutup Muktamar Muham-
madiyah nanti pada tanggal 20, Insya
Allah nanti di Solo,” kata Masduki.

Pada tema Muktamar Muham-
madiyah kali ini yaitu Memajukan In-
donesia, Mencerahkan Semesta. Se-
mentara Muktamar Aisyiyah adalah
Perempuan Berkemajuan Mence-
rahkan Peradaban Bangsa.

“Wapres dalam hal ini mengapre-
siasi dengan tema yang di yang
diusung oleh Muhammadiyah,
Wapres sangat mengapresiasi dan
Wapres menghubungkan ini dengan
Muktamar Muhammadiyah ini dengan
Indonesia emas yang tinggal 23 tahun
lagi,” kata Masduki.

“Muhammadiyah diharapkan oleh
Wapres punya peran besar ya untuk
menyongsong Indonesia emas,”
tegasnya.

Masduki mengatakan dengan
kemampuan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki oleh Muham-
madiyah, Wapres berharap besar

bagaimana kontribusi Muham-
madiyah terhadap bangsa dan negara
ini untuk menyongsong Indonesia
Emas 2045.

“Itu bisa digerakkan oleh teman
teman Muhammadiyah,” katanya.

Istilahnya Wapres, ada dua yakni
membangun SDM itu artinya
bagaimana membangun SDM-SDM
yang mempunyai pemahaman
keagamaan yang yang kompatibel
dengan paham kebangsaan yang
dalam. Artinya membangun Insinyur-
insinyur, ahli-ahli yang bisa
membangun negeri ini.

Jadi bagaimana agar umat Islam
tidak menjadi penonton dalam proses
pembangunan tetapi menjadi pihak
yang aktif membangun diri sendiri
membangun negeri ini.

“Itu yang diharapkan oleh Wakil
Presiden dalam Muhammadiyah
ini, sehingga ini adalah gong ini
untuk memulai bagaimana
menyongsong dari berbagai aspek
untuk mencapai Indonesia emas,”
pungkasnya.(Ari)

JAKARTA, BI -
Muktamar ke-48
Muhammadiyah
dan Aisyiyah akan
digelar mulai hari
ini, Jumat 18 hingga
20 November 2022
di Solo, Jawa
Tengah. Muktamar
akan dibuka
Presiden Joko
Widodo (Jokowi)
pada Sabtu, 19 No-
vember 2022.

K e m u d i a n ,
akan ditutup Wakil
Presiden (Wapres)
Ma’ruf Amin pada Minggu, 20 Novem-
ber 2022.

Informasi tersebut disampaikan

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi
usai Wapres menerima Pimpinan PP
Muhammadiyah di Kediaman Resmi

Wapres, beberapa
waktu lalu.

“Mereka (Muham-
madiyah) mau be-
Muktamar pada tang-
gal, akhir bulan ini ya,
tanggal berapa ya,
tanggal 19 (November)
dibuka oleh Bapak
Presiden (Jokowi),
ditutup tanggal 20 No-
vember oleh Wakil
Presiden. Jadi di para
Pimpinan Muham-
madiyah ini datang
khusus meminta ke-
pada Wakil Presiden

untuk menutup acara Muktamar
Muhammadiyah pada tanggal 20 di
Solo,” ungkap Masduki dikutip dalam

Cerita Jokowi soal Cangkul di KTT G20 Bali

JAKARTA, BI - Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
menyampaikan kabar buruk tentang
kasus Covid-19 subvarian Omicron
XBB sudah sangat tinggi di Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau
(Kepri). Menurutnya, ada sekitar 70-
80 persen subvarian virus itu di kota
tersebut.

“Batam tuh XBB-nya sudah
tinggi sekali, mungkin sudah 70-80
persen,” kata Budi di Kantor
Kementerian Kesehatan RI (18/11).

Budi membeberkan penyebab
XBB sudah mendominasi di kota
Batam. Alasannya, karena dekat
dengan negara Singapura.

Budi terus memantau apakah
dalam satu atau dua pekan ke depan
ada pelandaian kurva atau flatten-
ing curve di Kota Batam. Jika ada
flattening curve, maka benar
dominasi kasus XBB di Batam
karena dekat dengan Singapura.

“Sekarang tinggal saya lihat,
Batam dalam seminggu-dua minggu
ini flattening (curve) apa enggak.
Kalau Batam itu flattening, artinya
benar,” ucap Budi.

Data terbaru Satgas Covid-19
yang dirilis pada Jumat (18/11) 2022
memperlihatkan, terjadi penam-
bahan 6.699 kasus virus corona
dalam sehari. Pada periode yang
sama, ada 32 kasus kematian dan
dan 5.854 pasien sembuh.

Sementara, per hari ini, Jumat,
(18/11) 2022, Provinsi Kepri
memiliki penambahan kasus Covid-
19 sebanyak 20 kasus, sembuh 53,
dan meninggal akibat virus menular
tersebut satu orang. [bi]

Varian Omicron
XBB di Batam
Sangat Tinggi

BALI, BI - Presiden Indonesia Joko
Widodo membeberkan cerita cangkul
bergagang panjang yang dipilih untuk para
pemimpin negara dalam seremoni menanam
bakau di Taman Hutan Rakyat pada hari
kedua KTT G20 Bali pada hari rabu (16/11)
lalu. Cerita itu muncul saat Jokowi bertemu

dengan beberapa pemimpin media
massa di Apurva Hotel  sebelum

bertolak ke Bangkok.
Ia mengatakan mula-

nya para pemimpin
bakal menggunakan

sekop, tetapi dianggap tak terlalu cocok hing-
ga akhirnya diputuskan memakai cangkul.

Namun, sekop dikhawatirkan membuat
para pemimpin negara jadi terlalu menunduk
untuk menggunakannya. Sempat juga
diusulkan pacul yang gagangnya pendek,
tapi kendalanya tak jauh beda dengan sekop.

“Bambu sempat diusulkan (untuk
digunakan dalam seremoni tanam bakau,
tapi khawatir bisa melukai tangan,” tutur
Jokowi usai acara KTT G20 di Bali.

Pihak panitia pun akhirnya memutuskan
untuk memilih pacul dengan gagang yang

panjang sehingga para pemimpin negara
tidak sampai terlalu menunduk.

Cerita Jokowi soal cangkul di acara
tanam bakau di Tahura, Bali, mengemuka
saat menjawab pertanyaan soal tak adanya
tradisi foto-foto bersama para kepala negara
di KTT G20 Bali. Ia kemudian mengung-
kapkan bahwa momen bersejarah para
pemimpin dunia menanam bakau masih
bagian dari tradisi foto-foto bersama kepala
negara, bahkan lebih bermakna ketimbang
foto bersama di KTT G20 dengan pose
standar.[bi]

MamberamoTengah, BI - Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap
tumbuh kembang anak-anak di wilayah penugasan Papua, Satgas
Yonif Raider 142/KJ bersinergi dengan Puskesmas Distrik Kelila
menggelar imunisasi di Kampung Timeria Distrik Kelila Kabupaten
Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan [17/11].

yang lainnya,” kata Komandan Pos
Kelila Satgas Yonif Raider 142/KJ
Lettu inf Sahita Gurusinga.

Salah satu tenaga kesehatan dari
Puskesmas Kelila yaitu Bapak Andi
Amd. Kep (32) mengucapkan

terimakasih banyak kepada TNI Pos
Kelila, pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat bisa lebih efektif
karena bantuan tenaga dari Pos
Satgas sehingga kegiatan dapat
berjalan dengan lancar.[okz]
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KESUKSESAN para ilmuwan In-
donesia yang bisa sampai dikenal
di kancah internasional tentunya
merupakan kebanggaan tersendiri,
serta membuktikan bahwa Indonesia
punya banyak ilmuwan yang dapat
berkontribusi bagi ilmu pengetahuan.

Dirangkum dari berbagai sumber,
berikut ini adalah empat penemu
teknologi asal Indonesia yang diakui
dunia:

1. BJ Habibie
Presiden Ketiga Indonesia,

Bacharuddin Jusuf Habibi, atau yang
lebih dikenal dengan BJ Habibie
merupakan seorang insinyur dan
industrialis penerbangan.

BJ habibi sempat satu tahun
kuliah di ITB Bandung, kemudian 10

4 Penemu Teknologi Asal
Indonesia yang Diakui Dunia

Jakarta, BI - Indonesia memiliki sejumlah ilmuwan yang sukses
dan berpretasi. Bahkan, namanya tidak hanya dikenal di dalam
negeri, melainkan sudah diakui oleh dunia.

tahun kuliah hingga meraih gelar
konstruksi pesawat terbang di
Jerman dengan predikat Summa Cum
laude.

Kemudian, Habibie mengem-
bangkan teori tentang termodinamika,
konstruksi pesawata dan aero-
dinamika yang dikenal dunia sebagai
faktor Habibie, Teorema Habibie dan
Metode Habibie.

Selain itu, Habibie juga mempra-
karsai penggarapan pesawat N-250
ketika kembali ke Indonesia, lalu
diangkat sebagai CEO Indonesia Aero-
space pada tahun 1974 lalu.

2. Johny Setiawan
Johny Setiawan merupakan

seorang astronom dan astrofisikawan
yang dikenal sebagai penemu banyak

planet ekstrasurya. Johny bekerja
sebagai peneliti di Departemen
Pembentukan Bintang dan Planet,
Max Planck Institute for Astronomy di
Heidelberg, Jerman.

Setelah itu, Johny menyelesaikan
studi doktrolanya di Albert Ludwigs
University of Freiburg, Jerman. Ia
dikenal publik internasional karena

telah menemukan lebih dari 15 planet
baru di tata surya.

Salah satu planet yang ditemukan
Johny, dijadikan sebagai Top 10 Sci-
ence Discoveries di majalah TIME.
Johny menjadi satu-satunya ilmuwan
non-Jerman yang mengepalai proyek
tim di Institut Astronomi Max Planck
di Heidelberg, Jerman.

Johny Setiawan

3. Warsito Taruno
Warsita Taruno merupakan ahli

kimia dan elektro yang menemukan
Electrical CApacitance Vomuke To-
mography (ECVT) atau teknologi
pemindai 4D pertama di dunia.

Teknologi tersebut, lebih unggul
dari CT-scan atua MRI, karena sistem
4D memungkinkan pemindaian pasien
dilakukan dengan lebih cepat dan
mudah.

ECVT yang ditemukan dan
dikembangkan oleh Warsita bisa
melacak partikel bergerak secara
simultan dengan kecepatan sangat
tinggi dalam mesin reaktor. Hal itu,
merupakan sebuah hal yang
sebelumnya hanya bisa dilakukan
dengan simulasi super komputer.

Pada dunia medis, ECVT adalah
alternatif system pemindai dengan
biaya murah, bebas radiasi, deteksi
seketika atas kelainan dalam payudara
atau otak yang disebabkan oleh tumor,
Alzheimer, epilepsy serta disfungsi
otak lainnya.

4. Yogi Ahmad Erlangga
Yogi Ahmad Erlangga merupakan

ilmuwan yang berhasil memecahkan
persamaan Helmholtz memakai
matematika numerik secara cepat.
Rumus tersebut dikenal sangat sulit,
karena hampir 30 tahun sulit
dipecahkan.

Melalui riset doktoralnya, Yogi
sukses memecahkan rumus
persamaan Helmholtz dengan predikat
summa cumlaude di tahun 2010 di Delft
University of Technology (DUT),
Belanda.

Formula yang dibuat Yogi tersebut,
memungkinkan untuk para insinyur
untuk secara efektif dan mudah
menemukan minyak dari bumi, dengan
cara menghitung gelombang
elektromagnetik di dalamnya secara
akurat.

Tidak hanya itu, persamaan
Helmholtz yang dipecahkannya pun
bisa mengukur gelombang
elektromagnetik untuk laser,
penyimpanan data pada dusc blu-ray
dan radar penerbangan..(amj)

BJ Habibie

Warsito Taruno

Yogi Ahmad Erlangga

>> MAKANAN SIAP SAJI YANG SEHAT UNTUK USAHA...DARI HLM 22
bertebaran dimana-mana. Sahabat
Wirausaha harus siap bersaing
secara sehat dan berani
mengembangkan ide-ide segar.
Pangsa pasar usaha makanan siap
saji akan selalu ada, jadi kesempatan
emas juga selalu ada.

Ragam Makanan Siap Saji
Untuk Inspirasi Usaha

Saat ini pilihan makanan siap
saji sangat banyak dan beragam,
mulai dari makanan tradisional
hingga mancanegara. Berikut jenis
- jenis makan siap saji yang bisa
dijadikan pilihan usaha dirumah.

Makanan siap saji tradisional:
Aneka jenis bakso, Rawon,

Semur jengkol, Batagor, Gudeg,
Aneka oseng, Aneka garang, Ayam
taliwang, Ayam betutu, Sate lilit,
Seblak, Rendang.

Makanan siap saji asal
mancanegara:
Aneka pasta, Ikan laut : sushi,

Daging : shabu-shabu, Teriyaki,
Yakiniku, Sup krim, Makanan
kudapan.[*]

inovasi pada prosuk secara
berkala misalnya seperti modifikasi
resep, mengubah dekorasi gerai
makanan, mengadakan give away
dan kegiatan interaktif lainnya
terhadap pelanggan.

2. Jaga kualitas bahan
baku

Pengadaan bahan baku
sangatlah harus diperhatikan.
Penggunaan bahan baku yang
baik akan menghasilkan
makanan yang berkualitas
tinggi.

3. Strategi Promosi
Pastikan sosial media dan

web usaha Sahabat
Wirausaha bergerak dan aktif.
Jadwalkan secara rutin
konten-konten yang dapat
mengangkat persona brand
usaha.

4. Memberi pilihan mudah
Perttimbangkan masih belum

terlalu banyak rumah tangga yang
punya microwawe, Sahabat
Wirausaha dapat menawarkan
olahan siap saji yang dimasak di
kompor biasa. Berikan pilihan pada
konsumen untuk memproses produk

cukup dengan merebus atau
menumis.

Saat ini, sudah cukup banyak
usaha makanan siap saji yang

>> KTT G20 SUKSES...DARI HLM 05

Selain itu, dapat memberikan
dampak positif bagi pertumbuhan
ekonomi masyarakat Mataram.

Karenanya, meskipun agenda
skala dunia itu tidak berlangsung
di Kota Mataram, tapi sebagai
daerah penyangga, Mataram harus
mendukung kesuksesan perhelatan

akbar tersebut.
“Jadi meski G20 di

Pulau Bali yang tentunya
juga akan berdampak ke
Pulau Lombok dan Kota
Mataram khususnya.
Jadi kita harus
mendukung sukses
penye lenggaraan,
sukses ekonomi dan
sukses citra,” katanya.
(antrara/ket/jpnn)

>> PERINGATAN...DARI HLM 05

Selain itu, menurut BMKG,
gelombang ekstrem setinggi enam
sampai sembilan meter berpotensi
terjadi di Samudra Hindia selatan
Banten.

“Potensi gelombang tinggi di
beberapa wilayah tersebut dapat
berisiko terhadap keselamatan

pelayaran,” kata Eko Prasetyo.
Nelayan serta operator kapal

tongkang, kapal feri, dan kapal
pesiar diminta memantau
kecepatan angin dan tinggi
gelombang di jalur pelayaran serta
mewaspadai dampak gelombang
tinggi hingga ekstrem di sejumlah
wilayah perairan. (jpnn)



BERIKUT tradisi unik di berbagai
daerah saat terjadinya gerhana bulan:

1. Ritual adat tabuh gendang dan
gong

Masyarakat Beo Wajur, Desa
Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus
Barat, Kabupaten Manggarai Barat,
Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT)
memiliki tradisi unik saat gerhana
bulan terjadi. Tradisi ini disebut
Weleng Wulang.

Weleng Wulang sendiri meru-
pakan sebutan masyarakat setempat
untuk peristiwa gerhana bulan. Bagi
mereka, gerhana bulan tidak berbah-
aya. Sebaliknya, masyarakat setem-
pat percaya gerhana bulan mampu
memberikan tanda-tanda rezeki dalam

kehidupan masyarakat.
Saat gerhana bulan terjadi, mereka

melakukan ritual adat berkumpul di
rumah adat kampung setempat dan
melakukan tradisi menabuh gendang
serta gong. Masyarakat juga melantun-
kan nyanyian.

Weleng Wulang dipercaya
membawa tanda kebaikan dan
keberhasilan dalam usaha mengolah
pertanian.

2. Tabuh lesung
Bagi masyarakat Jawa, gerhana

bulan dimaknai hadirnya seorang
raksasa atau buto yang memakan
cahaya bulan. Warga pun beramai-
ramai membunyikan lesung serta
kentongan dan berharap raksasa

3 Tradisi Sambut Gerhana Bulan dari Masalalu

tersebut pergi.
Hingga saat ini tradisi tersebut

masih dipercaya oleh beberapa
masyarakat. Tak terkecuali warga
Kecamatan Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul,
Yogyakarta. Mereka menggelar
gejog lesung saat terjadi
gerhana pada alkhir bulan
oktober lalu.

Warga memukul lesung
dengan kayu hingga suara
nyaringnya terdengar silih
berganti. Beberapa orang juga
memukul kentongan mengiringi
berpadunya irama lesung dan
kayu. Mereka melantunkan shalawat
dan tembang-tembang Jawa.

Sejumlah warga lainnya bernyanyi
sembari bertepuk tangan. Selain
melestarikan tradisi, tabuh lesung ini
juga diyakini mempererat hubungan
antarwarga. Sebab saat gerhana,
mereka dapat berkumpul.

“Kepercayaan (mengenai cerita
raksasa) ini masih dipercaya, terlepas

dari cerita itu, kami ingin melestariakn
budaya,” kata seorang warga
Haryanto.

3. Tradisi bangunkan ternak
Warga di Pamekasan, Jawa Timur

memiliki tradisi tak kalah menarik saat

gerhana bulan terjadi. Mereka mem-
bangunkan hewan ternak, memba-
ngunkan anak-anak-anak serta me-
mukul-mukul pepohonan yang
dianggap tidur.

Salah seorang warga Desa
Sumber, Desa Lancar, Kecamatan
Larangan Muslimah mengaku
membangunkan ternak kambing dan
ayam di kandangnya setelah

mengetahui ada gerhana bulan.
“Kata kakek saya,

gerhana bulan itu terjadi
karena perasaan sakitnya
bulan atas meninggalnya

keturunan nabi. Maka seluruh
mahluk, termasuk hewan dan tumbuh-
tumbuhan harus dibangunkan untuk
ikut merasakan duka pula,”
ungkapnya.

Tradisi tersebut, kata Muslimah,
ada sejak dirinya masih kecil hingga
saat ini usianya telah paruh baya.
Meski demikian, ia mengaku tradisi
membangunkan ternak dan pepohonan
tersebut sudah mulai punah.[*]

Mengenal Budaya Mandok Hata dari Batak

Pada zaman dulu masyarakat Indonesia di berbagai daerah
memiliki kepercayaan dan tradisi dalam menyambut
gerhana bulan. Meskipun saat ini sudah mulai dilupakan
namun dibeberapa daerah dan sebagaian orang masih
memegang teguh tradisi turunan dari kakek dan nenek
moyang kita.

BATAK, BI - Tahukah anda bahwa Suku
Batak memiliki tradisi tahunan yang
berbeda dengan acara tahun baru pada
umumnya yang bernama Mandok Hata.

Mandok hata memiliki arti berbicara,
yang mana hal ini dapat dimaknai dengan
berkontemplasi. Mandok Hata adalah
tradisi wajib yang dijalankan oleh Suku
Batak dalam merayakan tahun baru.

Mandok Hata biasanya dimulai pukul
00:00 dan diawali dengan ibadah ucap
syukur kepada Tuhan atas tahun yang
sudah dilewati dan untuk menyongsong

tahun yang baru.
Acara ini dihadiri oleh seluruh anggota

keluarga mulai dari opung, anak, cucu, dan
lain sebagainya. Setelah melakukan
ibadah, semua orang yang berkumpul wajib
untuk mengucapkan sepatah dua patah kata
yang disaksikan seluruh anggota keluarga.

Biasanya dimulai dari anak yang pal-
ing kecil urut hingga dewasa. Topik yang
dibicarakan setiap orang dapat berupa
ucapan terima kasih, rasa bersykur, ucapan
maaf, curhat terkait kehidupan, serta
banyak yang melakukan intropeksi diri

serta resolusi di tahun yang akan datang.
Kegiatan Mandok Hata akan berakhir

apabila seluruh anggota keluarga telah
menyuarakan isi hatinya masing-masing.
Tidak ada batasan waktu, sehingga acara
ini dapat berlangsung berjam-jam apabila
dihadiri oleh orang banyak.

Diawali dengan doa acara ini pun ditutup
dengan doa.

Mandok Hata adalah warisan budaya
yang patut dilestarikan. Tradisi ini dapat
mengeratkan rasa kekeluargaan dan
kebersamaan. (*)
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Tempat Perkemahan
Kembali Beroperasi

HK Terus Relaksasi

Greenpeace Ingatkan
Otoritas Polusi

HONG KONG, BI - Sebuah kelompok
pemerhati kehijauan Greenpeace Hong
Kong pada hari Rabu lalu meminta
departemen pemerintah untuk menetapkan
target emisi karbon mereka sendiri dan
menyusun peta jalan yang lebih
komprehensif menuju netralitas karbon.

Dalam studi terbarunya, Greenpeace
berbicara kepada 74 departemen pada
bulan September tentang upaya emisi
karbon mereka, dan memeriksa Laporan
Kinerja Lingkungan yang dirilis pada tahun
2021 oleh 44 di antaranya.

Sementara target pemerintah adalah
agar Hong Kong mencapai netralitas karbon
sebelum tahun 2050, studi tersebut
menemukan bahwa tidak ada depar-

temennya yang menetapkan target emisi yang
dapat diukur atau jadwal untuk netralitas
karbon.

“Sebenarnya banyak sekali tindakan
yang bisa mereka lakukan. Saya akan
mengatakan bahwa setelah berapa tahun
mempromosikan netralitas karbon, mereka
tahu bagaimana melakukannya,” kata juru
kampanye Greenpeace Tom Ng.

“Mereka tahu tindakan apa yang
diperlukan, tetapi mereka juga perlu
menunjukkan kepada publik apa tujuan
mereka, dan kapan mereka akan mencapai
tujuan itu.”

Ng juga menyebut beberapa kebijakan
pengurangan karbon yang tercakup dalam
laporan pemerintah “ketinggalan zaman”,

dengan mengatakan
beberapa di antaranya telah
diterapkan selama hampir
satu dekade.

Dia mengatakan bahwa
misalnya dalam salah satu
laporan terbaru, “mengguna-
kan bensin bebas timbal”
disebutkan sebagai inisiatif
lingkungan, meskipun bensin
bertimbal dilarang sejak
1999.

Ng mendesak peme-
rintah untuk meluncurkan
kebijakan lingkungan
terkini untuk mewujudkan
tujuan netral karbonnya
pada tahun 2050.[*]

HONG KONG, BI - Departemen Pertanian,
Perikanan dan Konservasi (AFCD) hari ini [10/
11] mengumumkan bahwa ada 41 tempat
perkemahan taman pedesaan di bawah
departemen akan kembali beroperasi secara nor-
mal mulai 17 November.

AFCD hari ini juga meluncurkan skema
percontohan sistem pemesanan awal untuk
Perkemahan Twisk di Tai Lam Country Park
sehingga anggota masyarakat dapat memesan
ruang berkemah melalui sistem.

Detailnya informasinya dapat ditemukan di

situs web tema Enjoy Camping (www.
camping.gov.hk).

Seorang juru bicara departemen juga
mengingatkan pengunjung taman negara untuk
mematuhi langkah-langkah jarak sosial,
pengunjung juga harus tetap menjaga
kebersihan pribadi dan lingkungan dengan tidak
sampah dan membuang masker bekas
sembarangan.

Pertanyaan dapat diajukan ke departemen
di 2708 8885. Rincian tempat perkemahan
tersedia di situs web AFCD (www.afcd.gov.hk).

Kelompok Anti Merokok
Serukan Kenaikan Pajak

HONG KONG, BI - Seorang advokat anti-
tembakau memuji pekerjaan otoritas Hong Kong
dalam usaha menurunkan tingkat merokok di
kota selama 40 tahun terakhir, dan usaha
mengurangu asap rokok harus tetap di galakan
guna mencegah minat orang untuk
kembali merokok.

Dr Judith Mackay, direktur Asian
Consultancy on Tobacco Control,
mengatakan bahwa kota   telah
melakukan upaya yang sangat baik,
meloloskan banyak undang-undang
terkait rokok dan menaikkan pajak
tembakau. Tetapi Mackay menga-
takan pemerintah perlu melakukan
tindakan lebih lanjut karena masih
ada ratusan ribu perokok di
wilayah SAR.

Dia memberikan dukungan-
nya di balik proposal pemerintah
untuk terus menaikkan usia legal
merokok di kota tersebut, dengan mengatakan
penelitian menunjukkan usia rata-rata untuk
melakukan kebiasaan tersebut adalah di bawah
20 tahun, ketika otak anak-anak masih belum
berkembang sepenuhnya.

“Jadi, jika kita dapat mencegah orang mulai
merokok sampai mereka berusia 23 atau 24
tahun, kemungkinan besar mereka tidak akan
mulai merokok,” kata Mackay.

Pakar itu menambahkan bahwa menaikkan
pajak tembakau juga penting dalam mencegah
anak-anak untuk merokok.

“Mereka hanya tidak mampu
membeli rokok mahal. Sesederhana
itu. Jadi bukan pendidikan kesehatan
di sekolah, itu sebenarnya langkah
fiskal yang benar-benar membantu
mereka berhenti.

Dan kami belum mengalami
kenaikan pajak, entah kenapa, kami
belum tidak mengalami kenaikan
pajak sejak 2014,” kata Mackay.

Menteri Kesehatan Lo Chung-
mau mengatakan pada hari Selasa
minggu lalu bahwa pemerintah
sedang mempertimbangkan untuk
sepenuhnya melarang generasi

mendatang membeli produk tembakau.
Lo juga mengatakan tingkat merokok kota

saat ini sebesar 9,5 persen – turun dari 23 persen
pada awal 1980-an. [bi]
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Hubungan Indonesia dan
Hong Kong Semakin Erat

BANGKOK, BI - Kepala Eksekutif
John Lee dikabarkan telah
mengadakan pertemuan bilateral
dengan Presiden Indonesia Joko
Widodo selama KTT Kerja Sama
Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di

Bangkok [18/11] lalu,  kedua belah
pihak sama - sama menyatakan
keinginan untuk membina hubungan
yang lebih baik diantara kedua negara.

Dalam pertemuan yang diatur di
antara pertemuan resmi APEC, Lee

tersebut, seraya menambahkan
bahwa ia yakin kedua tempat tersebut
akan memiliki kerja sama yang lebih
erat di bawah kepemimpinan CE.

Kedua pemimpin juga saling
memberi selamat, Lee mengatakan
Indonesia menjadi tuan rumah KTT
para pemimpin G20 yang sukses
baru-baru ini, dan Widodo memberi
selamat kepada Lee karena terpilih
sebagai kepala eksekutif SAR awal
tahun ini.[bi]

mengatakan kepada Jokowi bahwa ada
hubungan perdagangan yang kuat
antara Hong Kong dan Indonesia, dan
dia senang mereka dapat bertemu dan
berbicara dalam rangka memperkuat
hubungan.

“Perdagangan tahunan sebesar
US$5 miliar tahun lalu, dan terus
meningkat. Saya sangat senang
bahwa hubungan antara Indonesia dan
Hong Kong semakin meningkat,”
katanya.

Pemimpin Hong Kong juga
berterima kasih kepada presiden
karena mendukung upaya SAR untuk
bergabung dengan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Regional
(RCEP) - sebuah perjanjian
perdagangan bebas di antara lebih dari
selusin negara Asia-Pasifik.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi
mengatakan partisipasi Hong Kong
dalam RCEP akan memperkuat
pertumbuhan ekonomi di kawasan

Melakukan Pelanggaran,
11 Pekerja Ilegal Dipenjara

HONG KONG, BI - Selama operasi “Break-
through” yang dilakukan pada tanggal 14 Novem-
ber, penyelidik Departemen Imigrasi
menggerebek sebuah pabrik pencuci piring di

penyelidik Imigrasi juga melakukan
penggerebekan pada sebuah bangunan tempat
tinggal di Tuen Mun dan menemukan 3 pekerja
ilegal, terdiri dari satu laki-laki Vietnam dan dua
perempuan Vietnam, berusia 50 hingga 52
tahun.

mereka ditangkap saat bekerja sebagai
petugas kebersihan.

Setelah pemeriksaan identitas, mereka tidak
dapat memberikan dokumen perjalanan yang sah.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa
mereka adalah imigran ilegal. Mereka divonis 15
bulan penjara.

Juru bicara pemerintahan menegaskan bahwa
mempekerjakan orang secara tidak sah
merupakan pelanggaran yang serius.

Overstayer di Hong Kong telah meningkat
secara signifikan dari denda $350.000, penjara
tiga tahun menjadi denda $500.000 dan penjara
10 tahun.[bi]

Tuen Mun.
Hasilnya ada delapan pekerja ilegal, terdiri

dari dua laki-laki Vietnam, lima perempuan Viet-
nam dan satu perempuan India, berusia 21 hingga
50 tahun, ditangkap saat bekerja.

Setelah pemeriksaan identitas, para pekerja
ilegal memberikan formulir pengakuan
pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Imigrasi,
yang melarang mereka untuk mengambil
pekerjaan.

Investigasi lebih lanjut mengungkapkan
bahwa tujuh pekerja ilegal adalah penggugat non-
refoulement. Seorang majikan yang diduga
mempekerjakan delapan pekerja ilegal juga
ditangkap dan penyelidikan sedang berlangsung.

Selama operasi “Breakthrough” yang
dilakukan pada tanggal 15 November lalu, para

Toilet Umum HK Diperbaiki,
Jadi Lebih Kinclong

HONG KONG, BI - Asosiasi Toilet Hong
Kong mengatakan jika kebersihan keseluruhan
toilet umum kota meningkat setelah pemerintah
meningkatkan upaya perbaikan, hingga
petugas lebih mudah untuk menjaganya tetap
bersih.

Kelompok tersebut mengajak anggota
masyarakat untuk menilai 250 toilet umum yang
tersebar di kota, sementara anggotanya juga
melakukan spot-check pada beberapa di
antaranya.

Asosiasi menyampaikan sudah ada tiga

toilet umum terbaik  yang ada di Peak, Stanley,
dan Rumsey Street di Central, yang telah
mengalami facelift selama dua tahun terakhir.

Ketua William So mengatakan matanya
“bersinar” ketika dia memeriksa kamar kecil
di Peak, memiliki sensor otomatis yang
dipasang di keran air, tempat sabun, dan
pengering tangan di dekat baskom.

Mantan ketua grup, Alex Chui, juga
mengatakan dia terkesan dengan pengaturan
“satu atap” di sana.

“Dulu, setelah mencuci tangan, Anda harus
berjalan ke kotak untuk mengambil kertas tisu,
dan kemudian air akan menetes di sepanjang
jalan. Tapi sekaran Anda bisa mencuci tangan,
mengambil sabun tangan, dan
mengeringkannya. mereka semua di tempat
yang sama,” kata Chui, menambahkan bahwa
semuanya tergantung pada manajemen yang
baik ke depannya.

“Ada dua toilet umum di Sham Shui Po
yang juga baru saja direnovasi. Satu dalam
kondisi sangat baik, dan yang lainnya sangat
buruk dan sekarang semui ajadi bagus setelah
di renovasi.”

>> BERSAMBUNG KE HLM  21
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Ada Toilet yang Mampu
Ubah Tinja Jadi Listrik

Korsel, BI - Toilet revolusioner bernama “BeeVi”
merupakan garapan Universitas di Korea. Ia
dilaporkan mampu mengubah tinja manusia menjadi
energi listrik.

JAKARTA, BI - Kelompok
hacker yang dikenal sebagai
‘Worok’ telah menyembunyikan
malware di dalam gambar PNG,
tujuannya mencuri data dan
membahayakan dengan target
korban kelas atas.

Para penelit i telah
menemukan bukti kelompok
hacker ini yang menggunakan file
PNG untuk mengirimkan muatan
berbahaya.

ESET dan Avast telah
menemukan kelompok hacker
Worok yang ternyata telah
menggunakan metode ini sejak
awal September 2022.

Rupanya, Worok sibuk
menyasar para korban kelas
atas, seperti organisasi peme-
rintah, dengan fokus khusus di
Timur Tengah, Asia Tenggara,
dan Afrika Selatan.

Avast menyampaikan, Worok
menggunakan serangan multi-
tahap yang rumit untuk
menyembunyikan aktivitasnya.
Metode yang digunakan untuk
menembus jaringan masih belum
diketahui, setelah digunakan,
tahap pertama menyalahgunakan
DLL sideloading untuk meng-
eksekusi malware CLRLoader di
memori.

Modul CLRLoader kemudian
digunakan untuk mengeksekusi
modul DLL tahap kedua (PNG
Loader), yang mengekstrak kode
tertentu yang tersembunyi di dalam
file gambar PNG. Kode tersebut
digunakan untuk mengumpulkan dua
file yang dapat dieksekusi.

Kode itu diterjemahkan menjadi
DropBoxControl, sebuah infostealer
.NET C# khusus yang menya-
lahgunakan hosting file Dropbox
untuk komunikasi dan pencurian data.

Malware ini tampaknya
mendukung banyak perintah,
termasuk menjalankan cmd /c,

Worok Sembunyikan Malware di Gambar PNG

meluncurkan fi le yang dapat
dieksekusi, mengunduh dan
mengunggah data ke dan dari
D r o p b o x ,
menghapus data
dari titik akhir tar-
get, menyiapkan
direktori baru
(untuk muatan
pintu belakang
tambahan), dan
m e n g e k s t r a k
informasi sistem.

W o r o k
s e n d i r i
mengembangkan

alatnya dan memanfaatkan alat yang
sudah ada untuk mengkompromikan
targetnya.

Mengingat toolkitnya, para
peneliti percaya Worok adalah karya
kelompok cyberespionage yang
bekerja secara diam-diam, suka
bergerak secara lateral melintasi
jaringan target, dan mencuri data
sensitif.

Worok juga menggunakan “least
significant bit (LSB) encoding”,
menyematkan potongan-potongan
kecil kode berbahaya di bit yang
paling tidak penting dari piksel
gambar.

Steganografi tampaknya semakin
populer sebagai taktik kejahatan
dunia maya. Dalam nada yang sama,
peneliti dari Check Point Research
(CPR) baru-baru ini menemukan

BEEVI telah dipasang di laboratorium
kampus tersebut, dan bahan bakar
organiknya, yakni tinja digunakan untuk
memberi daya listrik pada gedungnya.

Menurut pencipta BeeVi, Cho Jae-won,
rata-rata manusia buang air besar sekitar
500 gram per hari, di mana jumlah tersebut
bisa menghasilkan sekitar 50 liter gas metana

“Saya bisa buang air lima kali lebih banyak
dari rata-rata orang. Ini adalah waktuku,”
tambah netizen lainnya.

“Saya mengerti, jadi secara hipotetis, jika
kamu mengubah kursi di mobil menjadi toilet,
kamu bisa mengemudi selamanya,” timpal
Netizen yang melakukan cocoklogi.

“Mereka melakukan ini di Jepang beberapa

yang bisa menghasilkan 0,5 kilowatt jam (kWh).
Dengan kata lain, satu tempat pembuangan

sudah cukup untuk menjalankan mesin cuci
piring atau menggerakan mobil listrik sejauh
satu kilometer.

Energi tersebut, sangatlah berharga karena
itu BeeVi akan memberikan kompensasi
kepada para penyetor tinja atas kontribusi
mereka dalam bentuk mata uang virtual yang
disebut Ggool, atau dalam bahasa Korea berarti
“Sayang”.

Menariknya, siapa pun yang memakai toilet
akan menerima 10 Ggool sehari dan bisa
dibelanjakan makanan ringan atau buku pada
toko khusus di kampus.

Kabarnya, upah harian Ggool kira-kira bisa
menutupi harga kopi. Inovasi tersebut pun
banyak membuat para mahasiswa terkejut
sekaligus senang.

“Saya hanya pernah berpikir bahwa kotoran
itu kotor, tetapi sekarang itu adalah harta yang
sangat berharga bagi saya,” ujar salah satu
Mahasiswa kepada Reuters.

Toilet yang revolusioner itu pun lantas
mendadak viral, bahkan tidak hanya di Jepang,
tetapi di negara lainnya. Banyak komentar-
komentar netizen yang unik, dari mulai yang
mendukung teknologi tersebut, hingga ‘nyinyir’.

“Saya ingin hidup dari uang yang saya
hasilkan dengan buang air besar,” ujar seorang
netizen.

waktu lalu, tetapi itu datang dari bau busuk dan
tidak pernah hilang,” tutur Netizen yang
terkesan nyinyir.

Sayangnya belum ada detail lebih lengkap
tentang teknologi yang digunakan pada toilet
yang sangat inovatif tersebut, karena toilet itu
dikabarkan masih dalam tahap pengem-
bangan.(amj)

follow media sosial berita indonesia agar selalufollow media sosial berita indonesia agar selalufollow media sosial berita indonesia agar selalufollow media sosial berita indonesia agar selalufollow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:mendapatkan berita terupdate dari kami:mendapatkan berita terupdate dari kami:mendapatkan berita terupdate dari kami:mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK

paket berbahaya pada repositori
PyPI berbasis Python yang
menggunakan gambar untuk
mengirimkan malware Trojan.
Disebut apicolor, sebagian besar
menggunakan GitHub sebagai
metode distribusi.

Paket yang tampaknya jinak
mengunduh gambar dari web, dan
kemudian menginstal alat
tambahan yang memproses
gambar, dan kemudian memicu
keluaran pemrosesan yang
dihasilkan menggunakan perintah
exec.

Salah satu dari dua
persyaratan tersebut adalah kode
judyb, modul steganografi yang
mampu mengungkap pesan
tersembunyi di dalam gambar.

Itu membawa para peneliti
kembali ke gambar asli yang
ternyata mengunduh paket ber-
bahaya dari web ke titik akhir
korban. (amj)
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“POLA HIDUP anak muda
sekarang yang rata-rata tidak sehat
itu sangat memengaruhi mereka
mengalami diabetes lebih dini. Itu
yang ternyata sangat berperan lebih
besar dibanding [faktor]
keturunan,”ujar Wismandari.

Jadi walaupun Anda orang tua
memiliki riwayat penyakit diabetes
dan Anda tetap menjalani pola hidup

yang sehat, Wismandari mengatakan
penyakit diabetes akan terjauh dari
diri Anda.

Namun sebaliknya, jika orang tua
tidak memiliki riwayat diabetes dan
Anda menjalani pola hidup yang
sangat sedentari, penyakit diabetes
tentunya akan menghantui Anda.

Wismandari pun mengatakan
sebagian besar pengidap diabetes di

Keseringan Rebahan dan Mager Picu Diabetes
Dokter spesialis penyakit dalam subspesialisasi endokrin
metabolik diabetes Wismandari Wisnu mengatakan pola
hidup adalah salah satu faktor risiko dari penyakit diabetes.
Menurutnya, pola hidup memegang peranan jauh lebih
penting dibandingkan faktor genetik.

Indonesia berusia 40-60 tahun.
Namun, saat ini usia pengidapnya
menjadi lebih muda. Hal tersebut
diungkapkannya menjadi salah satu
hal yang mengkhawatirkan.

Gaya hidup sedentari adalah
kondisi di mana seseorang kurang
bergerak, tidak berolahraga dan lebih
banyak menghabiskan waktunya
dengan duduk dan berbaring. Dengan
kata lain, mager (males gerak).

Jika dilakukan dalam jangka
panjang, gaya hidup sedentari dapat
memicu sejumlah gangguan
kesehatan dan dipercaya menjadi
salah satu penyebab endemik
obesitas di seluruh dunia.

Melansir Medlineplus, memiliki
gaya hidup sedentari bisa menjadi
salah satu penyebab banyak penyakit
kronis. Dengan tidak berolahraga
secara teratur, Anda meningkatkan

risiko:
Obesitas, penyakit jantung atau

serangan jantung, tekanan darah tinggi,
stroke, sindrom metabolik, diabetes
tipe 2, berbagai macam kanker seperti
kanker usus besar, kanker payudara
dan kanker rahim, osteoporosis, dan
depresi dan kecemasan.

Memiliki gaya hidup tidak banyak
bergerak juga diketahui dapat
meningkatkan risiko kematian dini.[*]

DI HONG KONG ada Paguyuban Reyog
Singo Wiromo Hong Kong yang berdiri sejak  01
Oktober 2015. Diketuai oleh Mas Eko Prasetyo
sebagai ketua laki laki dan Lintang sebagai ketua
perempuan.

Dalam mengemban amanah, kedua ketua
paguyupan yang sudah menjabat selama 7 tahun
tersebut diatas dibantu oleh  pembina Ibu Katmini.

Untuk even Even International Paguyuban
Reyog Singo Wiromo Hong Kong sudah
beberapa kali dikut sertakan, antara lain dalam
acara tahunan Flower Show tahun 2016, 2017,
2018, 2019 (2020, 2021 ditiadakan karena
pandemi).

Acara International Ethnic Cultural Perfor-
mance sejak tahun 2017, 2018, dan 2022, Dan
beberapa acara bilateral juga ada yang yang
melibatkan Paguyuban Reyog Singo Wiromo
sebagai perwakilan.

“Dari semua acara kami sering mendapat
pujian “ wow amazing” dengan nada keheranan
karena berat dadak merak yang tak main - main.”
kisah lintang

Sebagai informasi kesenian asal Ponorogo
tersebut diatas sudah diakui oleh dunia, menurut
Data Lembaga Arsip Reyog Ponorogo, Reog dapat
ditemukan di berbagai negara seperti di Amerika
Serikat, Australia, Jerman, Rusia, Lebanon,
Suriname, Hongkong, Makau, Taiwan, Korea,
Jepang, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam
dan Malaysia. Reog yang ada di malaysia telah
ada lebih dari 100 tahun dan keberadaannya
terbanyak di luar Indonesia.

Reyog termasuk sebuah seni pertunjukan tua

yang bertahan dari gempuran zaman. Memiliki
nilai seni sekaligus nilai-nilai luhur. Reyog
Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh
berabad-abad lalu.

“Lintang sebagai ketua Paguyuban beserta
keluaraga besar pecinta Reyog Singo Wiromo
berharap kedepannya paguyuban seni dan
budaya tanah air akan tetap eksis dan tetap
semangat dalam memperjuangkan,
mempromosikan, dan melestarikan kesenian
reyog yang sudah ada di Hong Kong ini.”

Masih menurut Lintang, meski keberadaan
Paguyupan Reyok Singo Wiromo sudah diakui
di Hong Kong namun bukan berarti kita baik -
baik saja tanpa kendala, tapi bagi keluarga besar
Singo Wiromo kendala itu dijadikan sebagai
pegangan untuk tetap komitmen, solid, guyub
rukun dan memberikan yang terbaik untuk
paguyuban

Dalam kesempatan ini Keluarga Besar
Paguyupan Reyog SIngo Wiromo juga
mengucapkan terima kasih kepada Dinas
Pariwisata Kabupaten Ponorogo, KJRI Hong
Kong, segenap keluarga besar maupun
anggota Singo Wiromo, Mbak Heny sebagai
koordinator dan seluruh masyarakat Indone-
sia yang telah mendukung Singo Wiromo
hingga saat ini.

Soal Pengadaan Kostum Seni Reyog
Seperti masyarakat umum ketahui jika seni

reyok memiliki ciri dengan hadirnya dadak merak,
kuda lumping dan banyak lagi aksesoris yang

tidak bisa didapatkan di Hong
Kong.

Lintang menjelaskan jika
pengadaan kostum awalnya
paguyupan berusaha sendiri,
hingga akhirnya Dinas
Pariwisata Kabupaten Ponorogo
juga mulai membantu. Dari fihak
KJRI Hong Kong sendiri juga
memberikan bantuan tempat,
support, kesempatan tampil
dipanggung - panggung yang
keren, tak lupa ada bimbingan
dari fihak KJRI untuk menuju
yang lebih baik lagi.[id]

Hong Kong, BI - Sebagai Bangsa Indonesia kita wajib menjaga setiap jengkal
tanah, langkah dan semua seni budaya ciptaan dan peninggalan nenek
moyang kita. Senada dengan apa yang dilakukan oleh Pekerja MIgran Hong
Kong [PMI] yang mengisi hari libur mereka dengan berseni budaya Indonesia.

Lintang dan Paguyuban Reyog
Singo Wiromo Hong Kong
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JAKARTA, BI - Banyak artis yang
menjalankan bisnis, namun hanya
sedikit yang menjalankan usaha karena
hobi seperti 10 artis berikut ini:

1. Sissy Rice by Natasha Rizki &
Ratna Galih.

Inovasi memakan nasi dengan cara
yang unik diluncurkan oleh Natasha
Rizky dan Ratna Galih. Menu nasi yang
berbentuk bulat ini pun diisi dengan top-
ping khas Indonesia, yaitu ikan asin, tuna
matah, ayam taichan, udang balado dan
lidah cabe ijo.

2. Ayam Jerit by Titi Kamal.
Masakan ayam jerit oleh Titi kamal

10 Artis Yang Jalani
Bisnis karena Hobi

juga bisa kamu nikmatin di restorannya
langsung  yang berada di daerah
Bendungan Hilir, Jakarta ini juga sudah
menerima pesan antar dan order via
online. Wah, asyik ya!

3. Ayudia Bing Slamet / Dia
Fotografer.

Karena pada waktu persalinan tak
sempat untuk di dokumentasikan,
akhirnya Ayudia terinspirasi dari
pengalamannya itu sendiri dan kini
membuka jasa fotografi khusus
persalinan.

Bekerja dengan beberapa
fotografer, Ayudia juga ikut serta
membuat konsep Birth Photography ini.

Keren nih, usahanya!

4. Valerie Thomas / Lipstick by Val.
Putri dari Jeremy Thomas ini merilis

produk lip matte bernama Val by Valerie
Thomas.

Valerie meluncurkan lip matte
dengan beberapa shades yang
bermacam warna yang bisa digunakan
untuk remaja putri. Yuk, dicoba!

5. Jedar Koofee by Jessica
iskandar.

Ibunda dari El Barack juga
membuka usaha yaitu Jedar Koofee.
Jedar Koofee ini ada beberapa varian
rasa, yaitu red velvet, hazelnut dan juga

premium cold brew. Jessica Iskandar
juga sudah merilis Jedar Koofee
beberapa waktu lalu dan bisa dipesan
via aplikasi chat.

6. 3skinnyminnies by Dian Sastro.
Dengan para sahabatnya, Dian

Sastro juga membuka usaha diet cater-
ing dengan menu sehat. Menu diet yang
dipersembahkan Dian Sastro ini sudah
dihitung Angka Kebutuhan Gizi sesuai
bagi orang yang sedang menjalani diet.
Wah, kayaknya asyik nih, nyobain menu
diet catering ala artis!

7. Eyemissyoulashes by Nycta Gina
Selain menjadi penyiar radio, Nycta

Gina juga punya sebuah usaha berupa
merek bulu mata tambahan yang bisa
dipakai untuk kamu nih. Eyemissyou
lashes ini juga sudah bisa kamu temukan
di beberapa departement store juga.

8. LarvaWear by Dhini Aminarti
Istri dari Dimas Seto sekarang

sedang konsentrasi dengan usaha
pakaian muslimnya. Larva Wear yang
didesain khusus oleh Dhini Aminarti ini
menjual busana muslim untuk pria. Dude
Harlino juga ikutan memakai bajunya
lho.

9. YAY! by Raisa Andriana
Bernyanyi adalah keahlian Raisa

Andriana. Tapi ternyata selain hobi
bernyanyi Raisa juga memiliki usaha
clothing line yang diberi nama “YAY! by
Raisa”. Brand pakaian ini rilis sejak
beberapa bulan lalu dengan target
pembeli perempuan.

10. Wipe Stuff Treatment by Rio
Dewanto

Kalau kamu biasanya mendengar
Rio Dewanto berbisnis kafe kopi, eits!
Ternyata ada satu lagi usaha Rio
Dewanto yang kamu perlu tahu nih.
Jasa yang sedang Rio kembangkan
adalah jasa binatu sepatu di daerah
Jakarta.(brl/gib)Titi Kamal

 3skinnyminnies
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JIKA kebanyakan wisudawan
memilih untuk mempersiapkan
penampilan, pemuda ini justru berani
tampil beda dan unik. Seperti yang
terlihat pada unggahan video TikTok
milik akun @ad4181mo yang kini viral
di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak
seorang wisudawan yang diarak dengan
naik sapi. Diketahui wisudawan tersebut
berasal dari Universitas Veteran Bangun
Nusantara (Univet Bantara), Sukoharjo.

Pemuda itu tampil percaya diri
berangkat ke kampus dengan menung-
gangi sapinya yang berukuran besar.

Selama perjalanan, banyak orang
yang mengabadikan aksi unik wisuda-
wan tersebut. Berikut ulasannya yang
telah dihimpun Liputan6.com laman Tik-
Tok @ad4181mo, mahasiswa bawa sapi
saat rayakan wisuda, Sabtu (12/11) lalu.

Aksi wisudawan yang berasal dari

Mahasiswa Bawa Sapi
saat Rayakan Wisuda

Univet Bantara Sukoharjo itu pun
menarik perhatian banyak orang.
Pasalnya, ia memilih naik sapi untuk
merayakan wisudanya. Dalam video,
tampak pemuda itu menaiki sapi dengan
pakaian wisuda lengkap dan topi
toganya.

“Wisuda bawa mobil x wisuda bawa
sapi,” tulis pemilik akun TikTok
@ad4181mo dalam keterangan
unggahan, seperti dikutip Liputan6.com
pada Sabtu (12/11).

Aksi nyeleneh tersebut langsung
menjadi sorotan karena pemuda itu
tampak sangat santai saat
‘mengendarai’ sapinya. Saat si sapi
yang ditungganginya masuk ke area
Fakultas Teknik, semua orang tampak
heboh. Beberapa wisudawan ikut
mendekat dan menyalaminya.

Suasana semakin heboh, kala si
wisudawan berdiri di atas sapi yang

dibawanya. Ia tampak menyapa orang-
orang yang berada di sekitarnya. Aksi
kocaknya itu pun banyak direkam oleh
mahasiswa lainnya hingga beredar dan
viral di berbagai media sosial.

Video viral yang telah ditonton oleh
1,3 juta pengguna TikTok itu menuai
berbagai komentar dari warganet.
Banyak yang merasa terhibur dengan
aksi unik dari wisudawan tersebut. Ada
pula yang kagum terhadap sapi yang
dibawanya, karena begitu anteng dan
penurut. “Sapine yo pinter diam aja
banyak orang. Selamat mas sukses ya
mas,” tulis akun @weeeer07.

“MANTAAPPP BETULLL mase
pergi acara wisuda naik sapi seakan
naik mobil pajero sport warna putih,”
tulis akun @jamal.jogj. “Wes koyok
pangeran menunggangi kuda putih,”
tulis akun @ananda_fahma. “Kerennn...
gokil full,” tulis akun @.kopi.pahit.[*]

Gelar Pernikahan
di Atas Genting

BANYAK keluarga calon
pengantin yang memutar otak agar
dapat menyelenggarakan acara
pernikahan di rumah, meski tidak
punya halaman luas. Seperti yang
diunggah dalam video tik tok tentang
hajatan warga pada tanggal 11
november 2022 lalu ini.

TikTok @zoemakeup_15
mengunggah video pasangan
pengantin yang mengadakan acara
pernikahan di atas genting. Video itu
pun kemudian viral di media sosial.

Video viral pernikahan yang
digelar dengan cara unik itu kini telah
dihapus dari akun TikTok aslinya.
Namun, sudah sempat dibagikan oleh
berbagai laman media sosial di
Instagram. Meski lokasi
pelaminannya anti mainstream, acara
pernikahan tersebut tampak berjalan
lancar sesuai keinginan.

Dalam video tersebut,
memperlihatkan pelaminan yang

ditopang pakai kayu bambu
menyerupai panggung. Meski tampak
mengkhawatirkan, terlihat bahwa
panggung pelaminan itu begitu kuat
sehingga aman untuk pasangan
pengantin. Sepeti pernikahan pada
umumnya, pelaminan tersebut tetap
dihias menggunakan dekorasi bunga
yang indah.

Diperlihatkan, lokasi pernikahan
ada di sebuah pedesaan yang
memiliki dataran yang tidak rata.
Meski begitu, pasangan pengantin
bisa melihat pemandangan yang
berbeda dari lokasi lain. Hal itu juga
mempermudah fotografer untuk
menjadikannya spot foto terbaik.

Meski aman untuk pengantin dan
orangtua kedua belah pihak, namun
pelaminan tersebut tampak kecil jika
harus menampung tamu yang naik.
Maka dari itu, tamu undangan tetap
duduk di bagian bawah atau tepat di
depan rumah. Hal itu membuat

pelaminan tersebut terlihat
bak singgana raja dan ratu.
Bukan hanya bikin heran,
pemilihan lokasi di atas
genting itu juga membuat
kagum warganet. Selain
punya konsep unik,
pelaminan tersebut juga
m e n a w a r k a n
pemandangan yang
menyegarkan mata.[*]
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KETIKA kamu makan terburu-
buru, apalagi sambil menonton
televisi atau mendengarkan musik
dengan volume keras, justru dapat
membuatmu makan lebih banyak,
lho.

Suara dari televisi atau musik
dapat meredam suara mengunyah. Hal
tersebut bisa membuat tangan terus
menyuapi makanan ke mulut,
sedangkan mata dan telinga teralihkan
ke hal lain.

Bila sudah begini, kamu bisa tidak
menikmati makanan yang sedang
kamu santap dan merasa tidak puas.
Untuk menghilangkan rasa

Turunkan Berat Badan
Suara Mengunyah

ketidakpuasan tersebut, kamu akan
makan lagi dan lagi.

Namun, sebaliknya, ketika kamu
mendengar suara kunyahan, kamu
mungkin akan makan lebih sedikit.
Perlu kamu tahu, suara mengunyah
makanan merupakan salah satu hal
yang bisa menambah kenikmatan
suatu makanan.

Jika kamu lebih menikmati dan
meresapi kegiatan makan, termasuk
saat mendengarkan suara makanan
yang dikunyah, kamu bisa merasa
cepat puas dan tanpa sadar
mengurangi jumlah makanan yang
kamu santap. Dengan porsi makan

JAKARTA, BI - Makanan sehat
dan bergizi mengandung macam-
macam nutrisi yang dibutuhkan
oleh tubuh. Terpenuhiya kebutuhan
nutrisi harian akan meningkatkan
daya tahan tubuh, mendukung
kesehatan organ-organ tubuh, dan
membuat berat badan lebih stabil.

Nutrisi terbagi menjadi dua
jenis, yaitu makronutrien dan
mikronutrien. Berikut ini adalah
penjelasannya:

Makronutrien
Makronutrien atau zat gizi

makro adalah nutrisi yang
dibutuhkan tubuh dalam jumlah
besar, yaitu karbohidrat, protein,

JAKARTA, BI -
Makanan yang

dikonsumsi secara
perlahan dan

diperhatikan setiap
detail, seperti warna,
aroma, tekstur, rasa,
hingga suara ketika

dikunyah, akan
menimbulkan sensasi

tersendiri. Hal ini
disebut mindful eating

atau makan penuh
dengan perhatian.

yang terkontrol, berat badanmu pun
bisa menurun.

Seruput minuman secara perlahan
dan rasakan seluruh perasaan yang
muncul dari setiap tegukannya.
Belajarlah untuk menikmati rasa, suhu,
dan sensasi keunikan dari minuman
tersebut.

Meskipun makan dengan penuh
kesadaran bisa membuatmu tidak
makan terlalu banyak, tetapi kamu
tetap perlu memperhatikan jenis
makanan yang harusnya dikonsumsi.
Pilihlah makanan dan minuman yang
sehat, misalnya buah-buahan,
sayuran, dan biji-bijian.[aldok]

Jenis Nutrisi Yang Dibutuhkan Tubuh dan lemak. Ketiga zat gizi ini berperan
sebagai sumber energi, juga sebagai
bahan baku untuk pembentukan dan
perbaikan sel-sel tubuh.

Anda bisa mencukupi asupan
karbohidrat dengan mengonsumsi
nasi, kentang, atau mi. Sedangkan
protein bisa berasal dari hewan (pro-
tein hewani) dan dari tumbuhan (pro-
tein nabati). Beberapa jenis makanan
yang bisa menjadi sumber protein
adalah telur, daging hewan, serta
kacang-kacangan.

Sementara itu, asupan lemak
bisa dicukupi dengan mengonsumsi
daging, ikan, mentega, minyak
kelapa, alpukat, serta produk susu
tinggi lemak.

Mikronutrien
Mikronutrien atau zat gizi mikro

adalah nutrisi yang diperlukan tubuh
dalam jumlah lebih kecil. Yang
termasuk mikronutrien adalah vita-
min dan mineral. Walaupun tidak
dibutuhkan dalam jumlah yang
banyak, mikronutrien memiliki peran
yang sangat penting untuk
mendukung berbagai fungsi tubuh
dan menjaga kesehatan tubuh.

Mikronutrien berperan untuk
mendukung proses pertumbuhan,
memperkuat sistem imun,
mengoptimalkan perkembangan
otak, dan menjaga agar organ dan
jaringan tubuh tetap berfungsi dengan
baik.

Beberapa jenis makanan sumber
vitamin dan mineral adalah buah dan
sayur, ikan, kacang-kacangan, sea-
food, serta susu dan produk
olahannya.[*]

Apa Dampak Tubuh Jika Kekurangan Nutrisi
tidak menggunakan pewarna buatan
dan terbuat dari bahan alami, seperti
brokoli, serta tidak menggunakan
penguat rasa.

Selain itu, Anda juga bisa memilih
produk mi instan yang mempunyai
logo “pilihan lebih sehat” pada
kemasannya. Logo ini dikeluarkan
oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) dengan tujuan agar
konsumen dapat lebih bijak dalam
membeli makanan dan minuman
kemasan yang lebih sehat.[aldok]

JAKARTA, BI - Makanan bernutrisi
yang mengandung zat gizi makro dan
zat gizi mikro perlu dikonsumsi setiap
hari dalam jumlah yang cukup.
Kekurangan nutrisi dalam jangka
panjang bisa menyebabkan munculnya
sejumlah masalah kesehatan.
Beberapa di antaranya adalah:

1. Rambut rontok dan kering
Kekurangan asupan protein,

antioksidan, zat besi, zinc, dan asam
folat bisa menyebabkan rambut rontok,
kering, dan mudah patah.

2. Kulit kering dan kusam
Lemak, protein, zinc, selenium,

serta vitamin A, C, dan E berperan
dalam menjaga kesehatan kulit. Jika
kekurangan nutrisi-nutrisi ini, kulit bisa
menjadi kering dan kusam, bahkan bisa
muncul kerutan.

3. Bibir pecah-pecah
Kekurangan nutrisi juga bisa

membuat bibir pecah-pecah. Selain itu,
kekurangan vitamin B12 dan zat besi

bisa menimbulkan luka di sudut bibir
(cheilitis angular).

4. Tubuh tidak berenergi
Kalori yang diperoleh dari makanan

yang mengandung karbohidrat, protein,
atau lemak. Kalau Anda tidak
mengonsumsi kalori yang cukup,
jangan kaget bila tubuh kekurangan
energi dan akhirnya lemas atau terasa
tidak bertenaga.

5. Kelelahan
Bila Anda sering merasa kelelahan

padahal aktivitas tidak begitu berat,
mungkin ini salah satu tanda tubuh
sedang kekurangan zat besi. Kurangnya
asupan zat besi bisa menyebabkan
Anda mengalami anemia.

Kondisi ini biasanya menimbulkan
gejala khas berupa mudah lelah, lemah,
sakit kepala, dan pucat di bagian dalam
kelopak mata.

6. Malnutrisi
Anda bisa mengalami malnutrisi

bila tidak mendapatkan asupan nutrisi

dalam jumlah yang cukup dan dengan
porsi yang seimbang dalam jangka
waktu lama. Malnutrisi yang tidak
ditangani dengan baik bisa
mengganggu kerja organ-organ tubuh,
bahkan bisa berakibat fatal, lho.

Selain bisa menyebabkan
munculnya masalah kesehatan seperti
yang disebutkan di atas, kebiasaan
mengonsumsi makanan tidak bergizi
juga bisa mengundang beragam
penyakit, seperti diabetes, obesitas,
stroke, dan penyakit jantung. Oleh
karena itu, mulai sekarang konsumsilah
makanan sehat secara rutin dan dalam
porsi yang cukup.

Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa orang yang memasak
makanannya sendiri bisa memperoleh
asupan nutrisi yang lebih baik
dibandingkan orang yang sering
membeli makanan siap saji. Hal ini
karena Anda dapat menentukan bahan
makanan dan cara memasak yang
sesuai dengan kebutuhan.

Meski demikian, bukan berarti Anda

dan keluarga tidak boleh mengonsumsi
makanan siap saji sama sekali. Hanya
saja, Anda perlu memperhatikan
kandungan nutrisi di dalam makanan
siap saji atau makanan kemasan yang
akan disantap.

Sebagai contoh, bila Anda dan
keluarga ingin mengonsumsi mi instan,
usahakan pilih produk mi instan yang
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Kisah Pria Tua Penjaga Dewa
Di Waterfall Bay

KONON, menurut penduduk
setempat, nama “Hong Kong” berasal
dari nama sungai itu. Pemandangan
hutan pinus di taman dan pantai
menarik penduduk setempat dan
wisatawan yang datang untuk

menghirup udara segar, berenang, atau
menyaksikan matahari terbenam.

Tetapi tak banyak orang tahu
bahwa di taman yang indah ini terselip
suatu tempat, di mana berbagai macam
patung dewa di Tiongkok

Pulau Hantu yang Jadi Kawasan Wisata di HK
ADA pulau di Hong Kong yang

menantang untuk didatangi, yaitu Yim
Tin Tsai yang biasa disebut sebagai
pulau hantu, tempatnya terletak di
ujung timur laut Hong Kong.

Dahulu, pulau Yim Tim Tsai ini
disebut sebagai tempat tinggal bagi
suku Hakka, yang melakukan migrasi
dari utara China ratusan tahun lalu.

Sebagian besar penduduk yang
tinggal di sana bekerja sebagai petani
tambak garam. Nama Yim Tin Tsai
sendiri berasal dari bahasa Kanton
yang artinya tambak garam kecil.
Akan tetapi, sekitar 100 tahun lalu,
Tambak garam di Yim Tin Tsai
banyak yang ditutup karena kalah
saing dengan kompetitor asal Viet-
nam dan China.

Ketika tak ada mata pencaharian,
jumlah penduduk terus berkurang.
Hingga pada tahun 1990-an,
penduduk terakhir yang tinggal di
pulau ini pergi dan menjadikan Yim
Tin Tsai benar-benar kosong.

Selama bertahun-tahun lamanya,

Yim Tin Tsai tak pernah ditinggali
siapa-siapa. Dahulu, rumah yang
dirawat oleh penduduknya menjadi
berlumut. Tak ada suara penduduk,
pulau ini benar-benar sepi.

Tapi sekarang, Yim Tin Tsai tak
benar-benar ditinggalkan. Pulau yang
sepi ini justru menarik wisatawan
untuk datang melihat rumah-rumah
yang tak terurus. Kawasan wisata

seperti museum kecil dan toko oleh-
oleh di seberang dermaga juga ada
di sini.

Untuk sampai ke pulau,
wisatawan menaiki kalto atau perahu
motor kecil yang digunakan untuk
menyeberangi pulau-pulau kecil.
Wisatawan tak bisa menggunakan
perahu ini setiap hari karena hanya
akan beroperasi pada akhir pekan

dan hari libur.
Setelah sampai di Yim Tin Tsai,

wisatawan akan turun ke dermaga
dan mulai berjalan melewati
rumah-rumah yang ditinggalkan,
dan bangunan tua lainnya.
Beberapa penduduk meninggalkan
furnitur dan barang-barang pribadi
lainnya ketika mereka
meninggalkan Yim Tin Tsai dan
membuat keadaannya kini rusak.

Pemandangan menyeramkan
akan dilewati wisatawan. Atap-atap
rumah yang dirobohkan, patung
Buddha yang bisa terlihat dari
jendela dan pemandangan
menyeramkan lainnya.

Inovasi yang muncul di Yim Tin
Tsai yaitu proyek seni yang
menggunakan kaca patri untuk
menggambarkan adegan dari
kehidupan desa yang khas, seperti
upacara pernikahan tradisional dan
juga pertanian garam. Hal ini
merupakan salah satu hasil dari
Festival Seni Yim Tin Tsai yang
perdana pada tahun 2019 lalu. [*]

bersemayam. Beberapa pengunjung
terkadang membakar dupa sebagai
persembahan. Mereka yang melihat-
lihat terkadang juga bertanya-tanya,
bagaimana patung-patung dewa itu
bisa sampai ke tempat ini?.

Adalah seorang pria tua yang
ramah, bernama Wong Wing-pong
,yang telah merawat para dewa di
taman Waterfall Bay selama lebih dari
30 tahun. Pria berusia 88 tahun itu
memperkirakan, setidaknya ada 2.000
hingga 3.000 patung dewa di sana.
Wong sendiri tinggal di sebuah flat, di
tepi tebing taman.

Menurut penuturan Wong,
sebagaimana dilansir BBC Interna-
tional, tempat tersebut menjadi
semacam panti, untuk patung-patung
dewa yang terlantar. Seperti rumah
jompo bagi mereka, dengan kata lain.

Warga Hong Kong yang tak lagi
memiliki ruang untuk patung dewa di
rumah, mereka akan membawanya ke
taman Waterfall Bay. Patung dewa-
dewa itu kemudian dirawat dan dijaga
oleh Wong.

Perlahan mengumpul makin
banyak, di tempat itu, dewa yang pal-
ing sering dijumpai adalah Guanyin
(Dewi Welas Asih), Guandi (Dewa
Perang), dan Tin Hau (Dewi Laut).

Penduduk setempat percaya, tidak
boleh membuang patung dewa tua ke
sembarang tempat. Para dewa itu,
yang meskipun “disingkirkan”, diyakini
masih menjaga warga dan Kota Hong
Kong.

Jadi, selama lebih dari 30 tahun,
Wong telah mengumpulkan ribuan
patung dewa yang tidak diinginkan.
Memelihara mereka yang terlantar di
bukit taman Waterfall Bay. Ia menjadi
penjaga para dewa, yang tidak lagi
mendapat tempat di rumah manusia. [*]

Waterfall Bay Park bagaikan taman oasis tenang yang
terasing dari jalanan yang ramai. Air terjun yang
mengalir di taman ini menjadi saksi sejarah datangnya
kapal dagang Inggris pada tahun 1700-an. Mengalirkan
air sungai deras bernama “Heung Gong”.

Warga Hong Kong yang
tak lagi memiliki ruang
untuk patung dewa di
rumah, mereka akan

membawanya ke taman
Waterfall Bay



Kisah Imam Syaqiq
dan Seorang Sufi Muda

menjadi seorang sufi . Ia nanti akan
menjadi beban terhadap orang lain.
Saya akan mendapatinya,
mengujinya dan mencela atas kepura-
puraannya.

Ketika saya mendekatinya,
pemuda itu berkata: Wahai Syaqiq,
“Jauhilah kebanyakan prasangka
karena sungguh sebagian prasangka
merupakan dosa (QS Al-Hujurat Ayat
12).

Lalu pemuda itu beranjak
meninggalkanku. Saya berkata dalam
diriku sungguh kejadian tadi
merupakan sebuah perkara besar, luar
biasa. Bagaimana mungkin ia
berbicara atas apa yang terbetik dalam
hatiku? Ia juga menyebut namaku
padahal saya tidak pernah bertemu
dengannya.

Pasti ia di antara hamba yang
shalih. Saya kemudian mengejarnya
dari belakang, tetapi ia telah hilang
dari penglihatanku.

Ketika kami singgah di Waqishah,
saya bertemu lagi dengan
pemuda itu. Ia sedang
shalat dalam keadaan
anggota badan bergetar
dan air matanya
mengalir. Saya lalu
duduk di dekatnya,
menunggu ia selesai
shalat dan dalam
ha t i kumenga takan
bahwa mesti meminta
maaf atas kesalahanku
(karena mungkin telah
m e m b u a t n y a
tersinggung).

Setelah shalat ,ia
menoleh kepadaku
sambil berkata: Wahai Syaqiq, lalu
membaca firman “Dan sungguh Aku
Maha Pengampun bagi orang yang
bertaubat, beriman dan beramal shalih
, kemudian tetap di jalan yang benar”.
(QS Thaha Ayat 82). Lalu ia beranjak
meninggalkanku lagi.

Saya merenung bahwa pemuda itu
termasuk dari wali ‘abdal karena ia
telah berbicara atas apa yang
kusembunyikan dalam hatiku
sebanyak dua kali. Ketika kami berada
di Rammala, saya melihatnya lagi.

Kali ini ia menuju ke sebuah
sumur. Di tangannya ada sebuah teko
untuk mengambil air. Karena air
dalam sumur agak jauh untuk
dijamah, tak disangka teko itu terlepas
dari tangannya dan jatuh ke dalam
sumur. Lalu saya melihatnya
menengadah ke arah langit seraya
berkata:  “Engkau Tuhanku yang ku
berharap bila kehausan. Engkau
kekuatanku berharap bila kelaparan”.

Setelah ia berdoa, demi Allah,
saya melihat air sumur itu berangsur
naik. Pemuda itu lalu mengambil teko
yang tadi terlepas dari tangannya.

Lalu berwudhu dan melaksanakan
shalat empat rakaat.

Setelah shalat , Ia mengambil
segenggam pasir dan dibubuhnya ke
dalam teko itu serta diaduk dengan
air, kemudian ia meminumnya. Saya
menghampirinya dan mengucapkan
salam. Ia pun menjawab salamku.
Lalu aku berkata kepadanya,
“Berikanlah kepadaku sebagian dari
nikmat Allah ta’ala yang diberikan
kepadamu.”

Pemuda itu menjawab: “Wahai
Syaqiq, tidak terhitung nikmat Allah
yang diberikan-Nya kepada kita, ada
nikmat zahir dan juga nikmat batin.
Oleh karenanya, berprasangka
baiklah kepada Tuhanmu.”

Pemuda itu memberikan tekonya
dan saya pun meminumnya. Rasanya
seperti bubur yang manis. Demi Al-
lah, belum pernah aku merasakan
yang lebih lezat dan lebih harum
daripada itu. Saya mencicipinya
hingga kenyang. Bahkan setelah

mencicipi itu, saya
merasa tidak ingin
makan dan minum
hingga beberapa hari.

Kemudian saya
tidak melihatnya lagi
hingga kami berada di
Makkah. Pada suatu
malam di Makkah, saya
melihatnya di dekat
kubah air. Ia sedang
melaksanakan shalat
saat pertengahan
malam dengan khusyuk
seraya menangis. Ia
tidak beranjak hingga
malam berlalu.

Ketika fajar terlihat, ia pun duduk
di mushalla dan bertasbih kepada Al-
lah. Kemudian setelah melaksanakan
shalat Subuh, ia bertawaf
mengelilingi Kakbah tujuh kali.
Setelah itu ia pergi, lalu saya
mengikutinya. Di tengah jalan, saya
melihat orang-orang mengelilingi
pemuda itu dan menyampaikan salam
kepadanya. Saya pun bertanya
kepada sebagian orang yang kulihat
berada di dekatnya,

“Siapakah pemuda itu?”
Mereka menjawab: “Ia adalah

Musa bin Ja’far bin Muhammad bin
‘Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu ‘anhu.

Saya berkata, “Saya dibuat
terheran, keajaiban itu hanya untuk
yang serupa pemuda sayyid ini.”
Demikian kisah pertemuan Imam
Syaqiq dan Musa bin Ja’far Al-Husain.

Allah mengajarkan ilmu hikmah
kepada Imam Syaqiq lewat wasilah
para wali-Nya . Semoga kita dapat
mengambil iktibar untuk terus
beramal saleh dan berprasangka baik
kepada Allah Ta’ala. [*]

Imam Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi rahimahullah bernama
lengkap Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi (wafat 149 H/
810 Masehi).

BELIAU seorang ulama besar sufi
Khurasan yang juga guru Imam Hatim
Al-Asham. Beliau menceritakan satu
kisah penuh hikmah saat
melaksanakan ibadah Haji ke

Makkah.

“Saya pergi melaksanakan haji.
Dalam perjalanan, saya singgah di
Kota Qadisiyyah bersama rombongan
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lain. Saya melihat orang-orang ramai
dengan perhiasan mereka. Seketika
pandanganku tertuju kepada seorang
pemuda berwajah tampan.

Tubuhnya memakai pakaian
berkain kasar dan kakinya memakai
sandal kayu. Pemuda itu duduk
sendirian (tersisih dari keramaian).
Saya berkata dalam diriku bahwa si
pemuda itu berpura-pura hendak

Karena air
dalam sumur

agak jauh untuk
dijamah, tak

disangka teko
itu terlepas dari
tangannya dan

.......

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

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

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA
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Prancis-RI: Kerja Sama Jet
Tempur dan Kapal Selam

KONFRONTASI ini mening-
katkan tensi China dan Kanada
yang tegang beberapa tahun ini.

Dalam konfrontasi terbaru
ini, Xi marah karena sejumlah isi
pembicaraannya dalam perte-
muan tertutup dengan Trudeau
di sela KTT G20 bocor ke me-
dia.

Xi dan Trudeau memang
bertemu di sela KTT G20, tapi
tak diumumkan secara resmi.
China dan Kanada tak
mengumumkan pertemuan ini
diduga karena hubungan mereka
memang sedang terpuruk.

Hubungan keduanya mulai
retak sejak 2018. Saat itu,
seorang eksekutif senior
perusahaan Huawei, Meng
Wanzhou, ditahan di Kanada.

Relasi keduanya makin
anjlok usai dua warga Kanada
dilaporkan ditahan di China tak
lama usai Meng Wanzhou
ditangkap.

Setelah itu, relasi keduanya
semakin buruk karena berbagai
masalah, termasuk karena

berbagai isu perdagangan.
Ketika pandemi melanda,

Trudeau sempat menyatakan
bahwa ada sejumlah pertanyaan
yang harus dijawab China terkait
awal mula Covid bisa merebak,
demikian diberitakan Global
News.

Kala Rusia mulai menginvasi
Ukraina, Kanada juga meminta
Negeri Tirai Bambu menegaskan
sikapnya terhadap negara
pimpinan Presiden Vladimir
Putin itu.

South China Morning
Post melaporkan bahwa
Menteri Luar Negeri
Kanada, Melanie
Joly, bahkan
m e n y a m p a i k a n
langsung kekhawa-
tiran itu saat bertemu
dengan Menlu China,
Wang Yi.

Di tengah peningkatan kete-
gangan ini, baik Trudeau
maupun anggota senior
kabinetnya sering melempar
kritik ke China secara terbuka.

Baru-baru ini, Joly juga me-
nyebut China sebagai “kekuatan
global yang semakin meng-
ganggu.”

Sebagaimana dilansir The
New York Times, Joly pun mem-
peringatkan perusahaan-peru-
sahaan Kanada tentang potensi
risiko jika melakukan bisnis di
China.

Pernyataan Joly ini senada
dengan Trudeau di tahun 2021.
Kepada Global News, Trudeau
mengatakan pemerintah komu-
nis China menggunakan keku-
atan ekonominya untuk “dengan
sangat cerdik” mempermainkan
n e g a r a -
negara

China-Kanada
Cekcok di Bali,

Xi Marah
demokrasi.

Trudeau menuding Beijing
sengaja membuat Kanada
bersaing dengan sejumlah
negara seperti Australia dan
lainnya untuk memecah belah
mereka.

“Kami telah bersaing dan
China dari waktu ke waktu
dengan sangat cerdik memper-
mainkan kami satu sama lain di
pasar terbuka dengan cara yang
kompetitif,” tuturnya.

“Kita perlu melakukan taktik
yang lebih baik untuk bekerja
sama dan berdiri kuat sehingga
China tidak bisa lagi memainkan
sudut pandang dan memecah
belah kita satu sama lain.”

Buntut dari kerenggangan ini,
Trudeau dan Xi tak bertemu
secara formal di sela KTT G20
Bali. Sementara itu, Xi dan
sejumlah pemimpin lainnya
terang-terangan menggelar
pertemuan resmi.

Saat bertemu dengan Pre-
siden Amerika Serikat, Joe

Biden, Xi bahkan berbicara
hingga tiga jam untuk

m e m b i c a r a k a n
banyak hal.

K a r e n a
tertutup, baik
K a n a d a
m a u p u n

China tak
m e r i l i s

p e r n y a t a a n
resmi sama

s e k a l i m e n g e n a i
pembicaraan Trudeau dan Xi di
sela KTT G20 itu.

Namun, seorang sumber
pemerintah Kanada membo-

corkan sejumlah isi perbin-
cangan Trudeau dan Xi kepada
media.

Reuters melaporkan bahwa
sumber itu membeberkan dalam
pertemuan tersebut, Trudeau
menyampaikan “kekhawatiran
serius” atas dugaan “campur
tangan” China di Kanada.

Campur tangan itu diduga
merujuk pada laporan media
yang mengungkap pengakuan
intelijen Kanada. Intelijen itu
mencurigai China mencampuri
urusan pemilu 2019 di Kanada.

Setelah laporan itu tersebar
di berbagai media, Xi menum-
pahkan amarahnya ke Trudeau
di sela KTT G20 di Bali.

Karena videonya ketika
dimarahi tersebar, Trudeau
akhirnya buka suara. Menu-
rutnya, pemerintah Kanada tak
pernah merilis secara resmi
hasil pertemuannya dengan Xi.
Meski demikian, Trudeau meng-
onfirmasi bahwa pertemuan itu
terjadi.

“Kanada mempercayai war-
ga negaranya dengan informasi
mengenai perbincangan yang
kami lakukan atas nama
mereka sebagai pemerintah,”
ujar Trudeau, seperti dikutip
Reuters.Trudeau mengakui
bahwa tak semua perbincangan
dengan kepala negara lainnya
akan mudah. Ia pun menying-
gung bahwa “sistem” di China
dan Kanada memang berbeda.

“Tak selalu ada keterbukaan
yang sama, seperti yang bisa
dan harus dimiliki oleh seorang
pemimpin demokratis,” katanya.
(blq/has)

JAKARTA, BI - Presiden Xi Jinping terekam kamera saat
menumpahkan kekesalannya ke PM Justin Trudeau di sela
KTT G20 Bali.

JAKARTA, BI - Presiden
Emmanuel Macron menyatakan In-
donesia dan Prancis bakal
mengembangkan kerja sama di
bidang pesawat tempur dan kapal
selam canggih.

Pernyataan itu muncul saat ia
berbicara di konferensi tingkat
tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi
Asia Pasifik (APEC) di Bangkok,
Thailand.

Namun, sejauh ini belum jelas
apakah kerja sama itu terkait jual
beli alat utama sistem pertahanan,

atau pembuatan bersama.
Hubungan Indonesia dan

Prancis tampak makin hangat usai
Jakarta memborong 42 jet tempur
Rafale dan kapal selam pada
Februali lalu.

Menteri Pertahanan RI,
Prabowo Subianto, mengatakan
untuk tahap pertama Indonesia akan
memboyong 6 unit jet rafale.

Adapun untuk kapal selam akan
dibicarakan lebih lanjut.

Selain itu, RI-Prancis juga
meneken sejumlah nota

kesepahaman (Mou) terkait kerja
sama antara Dassault dan PT
Dirgantara Indonesia untuk
pemeliharaan, perbaikan, dan over-
haul pesawat-pesawat perang
Prancis di Indonesia, seperti Rafale,
Helikopter Caracal, dan lain.

Kedekatan kedua negara ini
juga tercermin saat konferensi
tingkat tinggi (KTT) G20 Bali pada
15-16 November.

Dalam beberapa agenda, Ma-
cron tampak berbincang dengan
Presiden Indonesia Joko Widodo.

Mereka juga terlihat saling tertawa.
Di beberapa kesempatan, orang

nomor satu di Prancis terlihat berbicara
dengan Jokowi.(isa)



SERBA-SERBI WANITA

NAMUN ternyata perawatan saja
tak cukup karena ada beberapa
kebiasaan buruk yang bisa
merusak perawatan tersebut,
antara lain:

1. Menggosok mata
Kantung mata

adalah bagian dari
proses penuaan
alami dan terjadi
saat otot pada
bagian mata
melemah. Jika
s e s e k a l i
dilakukan

JAKARTA, BI- Banyak wanita yang ingin tampak lebih muda
dari usianya dengan melakukan berbagai cara termasuk
dengan melakukan perawatan khusus.
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mungkin tak masalah. Namun jika
sering terjadi dan berulang terus

menerus, dapat
m e n i n g k a t k a n
peradangan dia rea
tersebut.

“Menggosok
mata secara terus-
menerus dapat
m e m e n g a r u h i
garis di sekitar
mata Anda,” kata
Tanya Nino, MD ,
dokter kulit asal
California.

2. Kurang
tidur

T i d u r
itu penting
baik untuk
kesehatan
m a u p u n
kecantikan.

Jika kurang tidur, proses pembaharuan
pada kulit menajdi menurun. Kurang
tidur dapat terlihat di wajah Anda
seiring waktu. Sebuah studi yang
diterbitkan pada Januari 2015 di Clini-
cal and Experimental Dermatology,
memperlihatkan orang yang kurang
tidur akan meningkatkan tanda-tanda
penuaan, fungsi penghalang kulit yang
lebih buruk, dan kepuasan yang lebih
rendah dengan penampilan.

3. Minum dengan sedotan
Ternyata hal remeh ini juga dapat

membuat kulit tampak lebih tua. Saat
menyeruput sedotan, otot-otot di
sekitar bibir akan aktif. “Semakin kita
mengaktifkan otot-otot itu, semakin
besar kemungkinan kita mendapatkan
lipatan di kulit,” dikutip dari Every Day
Health. Itu alasan yang sama mengapa
perokok juga membuat seseorang
tampak lebih tua.

4. Sering stres
Jika seseorang stres, tubuh akan

memompa hormon stres tanpa henti.
Ini akan menyebabkan penuaan dini.
Tak hanya pada kesehatan, tapi juga
pada penampilan wajah. “Kortisol ,
hormon stres utama, memecah

kolagen, yang menyebabkan kulit
kendur dan keriput serta menyebabkan
peradangan,” kata Amy Wechsler, MD
, dokter kulit dan psikiater asal New
York City.

5. Tidak menggunakan tabir surya
Beberapa wanita hanya meng-

andalkan kosmetik yang mengandung

Minum Pakai Sedotan Buat Wajah “Boros”

tabir surya. Padahal itu tak cukup
melindungi kulit dari efek buruk sinar
ultraviolet.

Ini akan menimbulkan garis halus,
bintik coklat, pembesaran pori-pori dan
kerutan pada wajah.

Seharusnya, gunakan tabir surya
yang memang khusus berfungsi untuk
melindungi wajah dari sinar UV.(vvn)

JAKARTA, BI - Dokter spesialis
kulit dan kelamin sekaligus VP of RnD
Paragon Technology and Inovation,
Sari Chairunisa, mengatakan
antioksidan merupakan salah satu
kandungan penting dalam merawat
kulit wajah.

“Skincare kita itu idealnya pakai
yang ada kandungan antioksidannya,”
kata dr. Sari seperti dilansir dari Antara.

Adapun antioksidan diperlukan
manusia sebagai penangkal radikal
bebas. Umumnya, radikal bebas dapat
menimbulkan beberapa masalah
seperti penuaan dini, munculnya bintik
hitam di kulit, hingga kulit keriput.

Dengan mengonsumsi sumber
antioksidan, diharapkan setiap orang
bisa mencegah beragam masalah kulit
tersebut. Lebih lanjut, dr. Sari
mengatakan, salah satu makanan yang
memiliki kandungan antioksidan yang
baik adalah jenis-jenis buah beri.

Dia menambahkan, buah-buahan
beri merupakan salah satu superfood
yang kini banyak dipilih untuk
dikonsumsi. Selain antioksidan, buah
beri juga kaya akan serat, vitamin, dan
mineral, sehingga bermanfaat baik
untuk dalam maupun luar tubuh.

Jika dikonsumsi, buah beri
membantu tubuh melawan bakteri,

Pentingnya Antioksidan
pada Makanan
dan Skincare

Makanan Sehat yang Tak
Picu Gula Darah Naik

penderita diabetes meningkatkan
kesehatan jantung mereka.

4. Beberapa jenis ikan
Salmon, sarden, herring, ikan teri,

dan mackerel adalah sumber asam
lemak omega-3 DHA dan EPA, yang
memiliki manfaat besar bagi
kesehatan jantung.Mendapatkan
cukup lemak ini secara teratur sangat
penting bagi penderita diabetes, yang
memiliki peningkatan risiko penyakit
jantung dan stroke.

DHA dan EPA melindungi sel-sel
yang melapisi pembuluh darah Anda,
mengurangi penanda peradangan, dan
dapat membantu meningkatkan fungsi
arteri Anda.

Penelitian menunjukkan bahwa
orang yang makan ikan berlemak
secara teratur memiliki risiko lebih
rendah terkena sindrom koroner akut,
seperti serangan jantung, dan lebih
kecil kemungkinannya untuk
meninggal karena penyakit jantung.
Ikan juga merupakan sumber protein
berkualitas tinggi yang membantu
Anda merasa kenyang dan membantu
menstabilkan kadar gula darah.

5. Greek Yogurt
Studi menunjukkan yogurt dan

makanan susu lainnya dapat
menyebabkan penurunan berat badan
dan peningkatan komposisi tubuh
pada penderita diabetes tipe 2.

Tingginya kadar kalsium, protein,
dan jenis lemak khusus yang disebut
asam linoleat terkonjugasi (CLA)
yang ditemukan dalam yogurt dapat
membantu Anda kenyang lebih
lama.Terlebih lagi, Greek Yogurt
hanya mengandung 6-8 gram
karbohidrat per porsi, yang lebih
rendah dari yogurt konvensional.[*]

meningkatkan daya tahan tubuh,
menetralisir sumber oksidan,
membantu menjaga kesehatan
pencernaan, mengendalikan gula
darah, menetralkan kandungan lemak
dan kolestrol jahat, serta menjaga
kesehatan kulit.

“Untuk (buah beri) dalam
kandungan skincare, mereka juga
punya kerja ke melanin, pigmentasi
dan oil control yang lebih baik. Dengan
kandungan-kandungan lain dan vita-
min, tentunya akan lebih optimal,” kata
dr. Sarah. (mrt)

JAKARTA, BI - Penderita diabe-
tes perlu mengatur makanan apa saja
yang aman untuk mereka konsumsi
setiap hari. Karena,  orang dengan dia-
betes sangat pantang mengonsumsi
makanan penyebab kadar gula darah
naik. Selain itu, mengonsumsi
makanan sehat juga penting
untuk penderita diabe-
tes karena menjaga
daya tahan tubuh
mereka. Berikut
m a k a n a n -
makanan sehat
yang aman untuk
penderita diabe-
tes :

1. Sayuran hijau
Manfaat sayuran hijau sudah

banyak diketahui oleh banyak orang,
ssayuran hijau sangat bergizi dan
rendah kalori. Di samping itu, sayuran
hijau juga sangat rendah karbohidrat
yang dapat dicerna, atau karbohidrat
yang diserap oleh tubuh, sehingga tidak
akan mempengaruhi kadar gula darah
secara signifikan.

Beberapa sayuran hijau yang bisa
dikonsumsi penderita diabetes seperti
Bayam, kangkung, dan sayuran hijau
lainnya yang kaya akan vitamin,
terutama vitamin C dan juga mineral.

Meningkatkan asupan makanan
yang kaya vitamin C dapat membantu
penderita diabetes meningkatkan
kadar vitamin C dimana Vitamin C

bertindak sebagai antioksidan kuat dan
juga memiliki kualitas anti-inflamasi.

2. Alpukat
Alpukat memiliki kurang dari 1

gram gula, sedikit karbohidrat,
kandungan serat tinggi, dan lemak

sehat, jadi Anda tidak perlu
khawatir akan meningkatkan

kadar gula darah Anda.
Mengonsumsi

alpukat juga dikaitkan
dengan peningkatan
kualitas diet secara
s i g n i f i k a n
menurunkan berat

badan dan indeks
massa tubuh (BMI). Hal ini

membuat alpukat menjadi
camilan yang ideal untuk penderita dia-
betes, terutama karena obesitas
meningkatkan kemungkinan terkena
diabetes.

3. Kacang
Sebagian besar jenis kacang

mengandung serat dan rendah
karbohidrat bersih, meskipun beberapa
memiliki kadar lebih dari yang lain.

Penelitian pada berbagai jenis
kacang menunjukkan bahwa
konsumsi secara teratur dapat
mengurangi peradangan dan
menurunkan gula darah, HbA1c
(penanda penderita gula darah jangka
panjang), dan kadar kolesterol LDL
(jahat).Kacang juga dapat membantu
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Sementara itu, toilet terburuk ada di Lung Wan
Street di Sheung Shui dan Tin Ho Road Play-
ground di Tin Shui Wai.

Asosiasi mengatakan ketika anggota
memeriksa toilet Tin Shui Wai, bahkan ada
kotoran di luar toilet di salah satu bilik.

“Terkadang kondisinya sangat buruk. Maksud
saya, Anda tidak mau masuk toilet, bahkan untuk
pria seperti saya. Lantainya benar-benar basah,
bau dan menjijikkan,” jelas Chui.

Dia meminta pemerintah untuk
mempertimbangkan untuk menghukum
kontraktor pembersihan yang berkinerja buruk
dalam mengelola fasilitas.

Departemen Kebersihan Pangan dan

Lingkungan sebelumnya mengatakan bahwa
pihaknya telah merenovasi 141 toilet umum
selama tiga tahun terakhir, dan berharap untuk
merenovasi 110 atau lebih pada tahun 2024.[bi]

HK Tidak Mau Kekurangan Tenaga Medis

HONG KONG, BI - Beberapa hari belakangan
kasus infeksi di Hong Kong mencapai angka 8000
lebih, otoritas rumah sakit juga sedang berjaga dan
prihatin terhadap lonjakan kasus covid-19 si SAR.

Pada hari jumat [19/11], bersamaan dengan
lonjakan kasus meningga pemerintah
mengumumkan pelonggaran aturan pandemi terkait
pelancong grup wisata yang pemegang kode
kesehatan kuning sekarang bisa makan di restoran
yang ditentukan.

Otoritas terkait juga memperingatkan agen
perjalanan berlisensi wajib mengajukan aplikasi ke
Dewan Industri Perjalanan terlebih dahulu dan
melakukan kepatuhan ketat terhadap tindakan anti-
epidemi.

Sementara itu, restoran yang menerima

rombongan tur masuk juga harus mematuhi
sejumlah aturan, termasuk mengatur kamar pribadi
untuk para pelancong, dan melakukan desinfeksi
ruangan secara menyeluruh sebelum menerima
pelanggan lain.

Pemerintah juga mengumumkan bahwa
rombongan tur yang datang dan akan tinggal tidak
lebih dari 4 hari hanya akan diminta untuk menjalani
satu tes asam nukleat pada hari kedatangan saja.

Menanggapi hal itu, Badan Pariwisata (HKTB)
menyambut baik pelonggaran pembatasan, dengan
mengatakan hal itu mengirimkan pesan positif
kepada wisatawan di seluruh dunia.

Ketua dewan, Pang Yiu-kai juga mengatakan
bahwa dengan pengaturan baru ini diharapkan bisa
menarik pengunjung jarak pendek ke SAR.[bi]

Persiapan Pameran Tahun
Imlek Sudah Dimulai

HONG KONG, BI - Departemen Kebersihan
Makanan dan Lingkungan (FEHD) hari ini
mengumumkan bahwa kios-kios di Pameran
Tahun Baru Fong Ma Po (FMP) 2023 di Lam
Tsuen di Tai Po akan disiapkan untuk pada 2
desember 2022. Seorang juru bicara FEHD
mengatakan pameran FMP tahunan akan
diadakan selama 15 hari berturut-turut dari 22
Januari hingga 5 Februari 2023. Sebanyak 10
kios barang kering akan dilelang.

 Dia menambahkan, “Pemerintah akan
menerapkan serangkaian tindakan pencegahan
dan pengendalian infeksi di pameran FMP
sebagaimana dirinci dalam Lampiran. Di antara
langkah-langkah lain, pemegang lisensi dan
stafnya yang ditempatkan untuk bekerja di kios
harus sudah mendapatkan vaksinasi Covid
penuh. Mereka juga harus menjalani RAT
COVID-19 dengan biaya sendiri satu kali
sebelum memasuki pameran setiap tiga hari.”

 Selain itu, pemegang lisensi diwajibkan
untuk menyediakan pembersih tangan di kios,
melakukan pembersihan dan disinfeksi kios

secara rutin, serta memberikan daftar staf dan
informasi kontak mereka untuk pelacakan kasus
yang dikonfirmasi jika diperlukan.

Pemerintah juga dapat menyesuaikan skala
dan jam kerja pameran, memperketat
persyaratan penerimaan anggota masyarakat
atau bahkan membatalkan acara tersebut. Pihak
yang berkepentingan harus sepenuhnya
mempertimbangkan semua faktor ini sebelum
berpartisipasi dalam pelelangan.[bi]

David Lam, Anggota parlemen layanan
medis dan kesehatan

HONG KONG, BI - David Lam, Anggota
parlemen layanan medis dan kesehatan
menyarankan adanya  persyaratan layanan publik
khusus untuk berbagai profesi di sektor ini.

Lam mengacu pada usulan pemerintah untuk
membuat semua staf medis bekerja di sektor publik
untuk jangka waktu tertentu, untuk mengatasi
kekurangan tenaga kerja.

Dia mengatakan dia telah menyurvei hampir
600 staf sektor medis mengenai rencana tersebut,

dengan lebih dari 40 persen dokter mendukung
gagasan tersebut dan sedikit di atas 50 persen
perawat mendukungnya.

Dia menambahkan bahwa periode wajib satu
sampai tiga tahun akan paling dapat diterima oleh
responden. “Apa yang mereka pikirkan berbeda dari
apa yang sebenarnya mereka lakukan, jumlah rata-
rata tahun bagi mereka yang meninggalkan
pelayanan publik, dokter dan perawat, adalah 15
tahun,” kata Lam.

Dia juga menunjukkan bahwa survei tersebut
menunjukkan para profesional medis melihat alasan
untuk bekerja di sektor publik.

“Mereka memiliki kemampuan untuk merawat
penyakit serius, untuk mengambil masyarakat
umum, kesempatan untuk mendapatkan pelatihan
dan untuk melatih generasi baru,” jelasnya. Dia
meminta pihak berwenang untuk memperbaiki
lingkungan kerja bagi staf medis pada saat yang
sama agar mereka tetap berada di sektor publik.[bi]

4 Hari Tour Ke HK Hanya
Wajib 1 Kali Tes Covid
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SITI mengatakan jika ide usaha
tersebut muncul pada 2005. Awalnya,
Siti yang masih berprofesi sebagai
TKW sedang mempersiapkan diri
untuk berangkat lagi ke Taiwan,
namun setelah menunggu beberapa
lama di penampungan TKW, nama-
nya enggak masuk dalam daftar
yang diberangkatkan.

Kisah Sukses PMI Purna Usaha
Gatot dan Ampok Instan

Siti Muniroh (60) warga
Desa Demuk, Kecamatan
Tulungagung, Jawa Timur.
Sebab, mantan Tenaga
Kerja Wanita (TKW) ini kini
sibuk menerima berton-ton
orderan makanan
tradisional buatannya
sendiri seperti gatot, tiwul
dan nasi jagung instan.

Siti akhirnya memilih untuk
pulang kampung dan memulai usaha
menjual snack di sekolah-sekolah
sambil membuat makanan tradi-
sional dan dititipkan di warung dan
penjual sayur keliling.

Usahanya terus berkembang
hingga akhirnya ia mendapat pela-
tihan dari Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) setempat. Berkat pela-
tihan tersebut terciptalah makanan
tradisional yang ia sajikan dalam
model instan dan awet sampai satu
tahun lamanya.

“Saya dibina Pemkab sampai
juara di provinsi, kemudian ada alat
juga untuk membuat makanan instan

ini,” jelas Siti.
Sit i  mengaku, perjalanan

usahanya enggak selalu mulus,
dirinya sempat hampir rugi karena
mengerjakan pesanan beberapa ton
nasi jagung yang dipesan oleh
seseorang yang tak bertanggung
jawab. Hingga ia harus memutar otak
untuk menjualnya sedikit demi
sedikit.

“Saya jual sedikit demi sedikit
Mas, lah gimana kan sudah jadi
produknya, mau dikemanakan,”
ucapnya.

Kini bisnis rumahannya itu telah
memiliki 15 karyawan. Enggak
hanya diminati oleh pasar Indone-
sia, produk makanan tradisional
olahan Siti ini juga laris di pasar
Malaysia dan Taiwan.

Enggak tanggung-tanggung,
dirinya bahkan bisa melayani
orderan lima kuintal nasi jagung dan
produk lainnya untuk mensuplai satu
pembeli per minggu.

Sementara untuk pengiriman
hingga ke Taiwan dan Malaysia
bermula saat salah satu rekan TKW-
nya pulang kampung dan mampir ke
rumahnya.

Temannya langsung memesan
sejumlah produk untuk dikirim ke
Malaysia dan Taiwan hingga saat ini.
[kisah ini dikutip dari indozone]

saja. Orang-orang mulai
membangun kebiasaan hidup sehat
dengan mengganti konsumsi
makanan mereka dengan makanan
yang lebih sehat.

Tingginya kesadaran orang-or-
ang untuk hidup sehat menjadi
celah kesempatan bagi Sahabat
Wirausaha untuk menyajikan
menu-menu siap saji yang sehat,
loh!

Agar Usaha Makanan Siap Saji
Terus Dikenal

1. Inovatif
Agar bisnis berjalan dengan

lancar dan bertahan lama, Sahabat
Wirausaha harus memikirkan
beberapa inovasi baru. Lakukan

Makanan Siap Saji yang Sehat Untuk Usaha
SAHABAT WIRAUSAHA bisa

merancang menu andalan usaha
makanan siap saji yang sehat dan
mendukung pola hidup yang lebih
baik.

1. Minimalkan sajian yang
digoreng

Minyak bisa membuat tekstur
makanan jadi lebih renyah dan bisa
dipakai berulang kali. Sayangnya
minyak ini merupakan jenis lemak
tidak baik untuk dikonsumsi. Sahabat
Wirausaha dapat meminimalkan atau
bahkan meniadakan pilihan menu
yang harus melalui proses goreng.

2. Hindari penggunaan perasa

makanan
Perasa makanan membuat

makanan jadi lebih gurih dan sedap.
Jika terlalu sering konsumsi dapat
membawa efek samping juga
terhadap kesehatan kita. Usahakan
menggunakan perasa makanan dari
bahan alami dan segar.

3. Jauhkan makanan dari
kandungan gula dan lemak

Makanan yang tinggi lemak dapat
menyebabkan tekanan darah
meningkat yang membahayakan
jantung, begitupun jika terlalu banyak
mengandung gula.

Tren makanan sehat tidak lagi
dikonsumsi oleh sekelompok orang
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DENGAN   mengucapkan
bismillahirrahmanirrahim  sebelum
memulai   aktivitaskebaikan, kita akan
dihindarkan oleh Allah dari segala apa
yang akan membahayakankita.

Dengan  menyebut   nama  Allah,
Dia   pun   akan   hadir   di   sana
membantu  danmelindungi kita
sehingga pekerjaan dan tugas kita
selesai. Jika Allah hadir membantudan
melindungi  kita,  maka  dengan  izin-
Nya,  tugas-tugas  kita  akan selesai
dengankemenangan dan keberkahan.

Mulailah dari  sekarang
mengamalkan  pesan mulia Nabi

tersebut, apalagi sebagiandari kita ada
yang bekerja melebihi jam kerja dan
berada 24 jam di rumah orang
yangberbeda bangsa dan agama, yang
tentunya akan menemui benturan-
benturan budaya.

Membaca bismillah sebelum
melakukan aktivitas merupakan
pekerjaan  yang amat ringan
diucapkan, dan amat disukai oleh Al-
lah. Bacalah bismillah sebelum masuk
dankeluar rumah, sebelum bertemu
atasan, sebelum memasak dan
apapun aktivitas yangakan dikerjakan,
Insya Allah, dengan begitu pekerjaan
kita akan mudah dilakukan danakan

mendapat keberkahan.
Dengan bismillah pula, setan akan

hilang kekuatannyadan mengecil
fisiknya hingga sebesar lalat. Itu baru
dua keberkahan dari bismillah. Dan
masih banyak lagi yang lainnya.

Suatu ketika salah seorang
sahabat Rasulullah bernama Usamah
bin Umair menyertaibeliau, lalu ia
berkata:” Celakalah setan!” Maka Nabi
menegurnya:” Janganlah kamu
mengatakan   celakalah   setan,   sebab
jika   engkau   mengatakan   begitu,
setan   akan semakin membesar
sembari mengatakan:’Dengan
kekuatanku, aku akan melawanmu.
’Namun, jika kamu mengatakan
bismillah, ia akan mengecil hingga

menjadi seperti seekor lalat.”’ (Ahmad
dan An-Nasai).

Mengawali setiap aktivitas dengan
bismillah, Allah akan meringankan
seberat apapun pekerjaan   kita.  Sebab
kita   melakukannya   bukan   atas
dorongan   hawa   nafsu   kita. Syaikh
Al-Maraghi memberikan tafsiran yang
jelas tentang penyebutan nama Allah
ketika memulai pekerjaan.

Hal ini berarti bahwa seseorang
memulai pekerjaan dengannama Allah
dan atas perintah-Nya, bukan atas
dorongan hawa nafsu belaka. Bagi
wanita Muslimah, ucapan bismillah ini
bukanlah sesuatu yang asing.

Kalimat ini jika disempurnakan
menjadi bismillahirrahmanirrahim,

Awali Aktivitas Kita
dengan Bismillah

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

Nabi berpesan:”  Setiap pekerjaan yang baik jika tidak dimulai
dengan bismillah maka pekerjaan tersebut akan terputus dari
keberkahan”
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mengandung arti yang lebih sempurna
lagi. Kalimat  yang  sempurna ini amat
mudah  dibaca dan dipraktekkan.
Hanya   saja,   siapa   pun   harus
membiasakan   untuk
mengucapkannya   ketika   hendak
beraktivitas jika berharap tambahan
kebaikan dan keberkahan dalam hidup
ini.

Hidup   bahagia   itu   amat   penting,
tetapi   lebih   penting   lagi   jika
kebahagiaan   itu dilengkapi dengan
keberkahan: keberkahan dunia dan
keberkahan akhirat. Bukankah itu
suatu ganjaran besar yang bisa
diperoleh hanya dengan mengucapkan
bismillah ketika mengawali setiap
aktivitas? Wallahu a’lam.




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

