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JAKARTA, BI - Persahabatan Indonesia dan China
memang terjadi sejak Presiden Soekarno hingga era
Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka tak aneh jika antar
kepala negara saling mempelajari budaya dan trasisi bahkan
lagu antara negara satu dan lainnya.

 Pada kesempatan wawancara ekslusif bersama media
pemerintah China, GGTN  beberapa waktu lalu Jokowi
mengungkapkan bahwa Xi Jinping ternyata bisa
menyanyikan lagu era perjuangan Indonesia, Bengawan
Solo.

“Presiden Xi tahu bagaimana bernyanyi mengenai
Bengawan Solo,” kata Jokowi.

“Tapi beliau pernah menyampaikan kepada saya,
Presiden Xi membayangkan bahwa Bengawan Solo itu
sangat indah sesuai dengan lagunya.”

“Tetapi setelah beliau datang ke kota saya, Solo, melihat
Bengawan Solo, ternyata tidak sesuai dengan apa yang
dibayangkan Presiden Xi,” lanjutnya.

Selain membahas soal lagu Bengawan Solo, Jokowi >> BERSAMBUNG KE HLM 12

Jokowi: Xi Jinping Bisa Nyanyi
Lagu Bengawan Solo

HK Akan Bangun 4 Museum
dan Hidupkan Pariwisata

HONG KONG, BI - Banyak kegiatan
budaya dan olahraga dihentikan sementara
karena kebijakan pencegahan epidemi.
Industri pariwisata juga terpukul.

Sekretaris Kebudayaan, Olahraga dan
Pariwisata, Kevin Yeung, mengatakan bahwa
pihak berwenang akan mengembangkan
industri pariwisata sesuai dengan Rencana
Lima Tahun ke-14 nasional dan cetak biru
pengembangan industri pariwisata Hong
Kong.

Yeung mengatakan pemerintah akan terus
memantau perkembangan epidemi, dan secara
aktif mempertimbangkan pelonggaran lebih
lanjut dari langkah-langkah anti-epidemi untuk
mempromosikan kembalinya perjalanan
lintas batas secara bertahap ke normal.

Yeung juga menyampaikan jika
fihaknya telah berhubungan
dengan banyak orang dari
berbagai sektor, dan dia

percaya bahwa Hong Kong perlu memiliki
tujuan bersama, secara bertahap melakukan
pekerjaan terkait, dan memanfaatkan
keunggulan Hong Kong untuk menjadi pusat
pertukaran budaya antara Tiongkok dan
negara-negara asing.

Sementara itu, pemerintah Hong Kong
juga sedang berencana untuk membangun
empat museum lagi seperti yang diumumkan
dalam Policy Address.[*]

JAKARTA, BI - Setelah meledaknya
berita obat batuk pemicu gagal ginjal dari
India beberapa waktu lalu Organisasi
Kesehatan Dunia [WHO] menghimbau
pada masyarakat agar hati - hati dalam
memilih obat flu dan batuk.

INDONESIA juga menjadi resah dan bergerak
untuk memeriksa semua obat demam, flu dan
batuk yang berbentuk sirup.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi
Sadikin juga menyetop semua penggunaan obat
batuk sirup selama diteliti dan belum ada
ketentuan obat mana yang mengandung cemaran
Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)
di tuduh sebagai penyebab timbulnya gagal ginjal
parah pada anak Indonesia, menurut data terbaru
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menunjukkan
adanya penambahan anak yang menderita gagal
ginjal akut atau Gangguan Ginjal Akut Progresif
Atipikal pada Anak (GGAPA).

“Sudah identifikasi ada 241 kasus GGAPA
di 22 provinsi, 133 kematian atau 55 persen dari
kasus,” ucap Menkes Budi Gunadi pada
konferensi pers [21/10].

Menkes mengatakan, kasus GGAPA
meningkat drastis sejak Agustus 2022 yakni
36 kasus, September 78 kasus dan Oktober
sejauh ini 110 kasus. Jadi Indonesia harus
waspada terhadap penggunaan obat untuk
anak - anak. [bi]
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MEMASUKI 2022, ekspek-
tasi membuncah karena pandemi
dianggap telah bisa dikendalikan.
Namun, petaka lain tidak jua
dapat dielakkan. Perang Rusia-
Ukraina menyalak tanpa diduga.
Harga pangan dan energi
melonjak lantaran produksi dan
pasokannya tersendat.

Ekonomi global terpuruk
kembali. Negara maju yang telah
terbiasa inflasinya di bawah 3
persen tiba-tiba sekarang mesti
menghadapi kenyataan pahit:
inflasi melompat hingga di atas
10 persen.

Beban ini tentu makin
menambah persoalan karena
selama pandemi hampir semua
negara menguras belanja publik,
yang sebagian dibiayai utang,
sehingga rasio utang terhadap
PDB melambung di atas 100
persen.

Sampai saat ini, praduga
krisis dan resesi begitu nyata
pada 2023. Tahun ini pertum-
buhan ekonomi masih lumayan
karena ditopang kinerja semes-
ter pertama. Sekarang harga
energi dan pangan meningkat
sehingga inflasi naik dan
kebijakan moneter ketat

diberlakukan pada hampir
semua negara. Ekonomi diper-
lambat agar tidak panas, tentu
dengan konsekuensi yang tidak
mudah: pertumbuhan turun dan
angka pengangguran naik.

IMF baru saja meluncurkan
proyeksi pertumbuhan ekonomi
(Oktober 2022). Pada 2023,
pertumbuhan ekonomi global
diestimasikan turun menjadi 2,7
persen, sedangkan pertumbuhan
negara maju hanya 1,1 persen
dan negara berkembang (emerg-
ing market and developing econo-
mies) pada kisaran 3,7 persen.
Hanya di negara berpendapatan
rendah (low-income developing

countries) yang diproyeksikan
pertumbuhan ekonominya lebih
tinggi ketimbang 2021, yakni 4,9
persen.

Sekurangnya terdapat tiga
raksasa ekonomi yang saat ini
menghadapi situasi muram.
Pertama, Amerika Serikat (AS)
berjibaku menangani inflasi yang
mengganas hingga menembus 8
persen. Itulah inflasi tertinggi
dalam 40 tahun terakhir di AS.
Negara-negara Eropa mengalami
keadaan yang mirip.

Kedua, Jerman mengalami
potensi deindustrialisasi akut
karena beban harga energi
membengkak. Pada Juli 2022,
sektor industri mengonsumsi
energi 21 persen lebih rendah
daripada periode yang sama
tahun sebelumnya. Mereka

menggunakan energi lebih efisien
sehingga produksi menjadi
berkurang (The Economist, 17
September 2022:68). Ekspor
komoditas industri pasti
menurun.

Ketiga, sektor properti di
Tiongkok terjun bebas. Selama
ini salah satu penyangga
ekonomi Tiongkok adalah
properti (dan secara lebih luas
sektor infrastruktur). Pemba-
ngunan sektor properti begitu luar
biasa sejak 20 tahun silam.
Pada Juli 2022, sektor properti
di Tiongkok telah turun 45 persen
jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Penjualan rumah
baru menukik 29 persen dan
investasi properti melemah 12
persen ketimbang tahun lalu.

Bagaimana dengan Indone-
sia? Situasinya tidak berbeda
dengan tiga negara tersebut dan
negara-negara lain. Namun, In-
donesia relatif diselamatkan
dalam tiga hal. Pertama,
pengendalian inflasi berjalan
lumayan bagus sehingga tahun
ini ekspektasinya sekitar 5
persen. Inflasi September 2022
memang cukup tinggi, menem-
bus 1 persen, akibat kenaikan
harga BBM. Mulai Oktober
sampai akhir tahun, tampaknya
inflasi akan turun kembali
setelah seluruh dampak
kenaikan harga energi terserap

Menikmati Resesi
Periode 2020 dan 2021 warna ekonomi begitu gelap, tidak
menyisakan kontras terang sama sekali. Pandemi
menundukkan kepongahan manusia tanpa sisa. Uang tidak
bisa dibelanjakan dan stok bahan baku tidak dapat dipakai
berproduksi. Ekonomi berhenti berdenyut.

AHMAD ERANI YUSTIKA
Guru besar FEB UB dan ekonom

senior Indef

pada September 2022.
Kedua, rasio ekspor terhadap

PDB hanya di kisaran 40 persen.
Pada situasi resesi, kondisi
semacam ini bisa menjadi
berkah. Sebab, pelemahan
ekspor tidak akan banyak
memengaruhi pertumbuhan
ekonomi (seperti kasus di
Jerman, Tiongkok, dan Jepang).
Ketiga, rasio utang terhadap
PDB sudah turun di bawah 40
persen setelah belanja me-
nanggulangi pandemi diturunkan
pada 2022. Rasio utang ini jauh
lebih rendah jika dibandingkan
dengan AS, Eropa, dan
Tiongkok.

Apakah dengan begitu Indo-
nesia akan aman? Jika melihat
pengalaman krisis 1997–1998
(krisis moneter di Asia), krisis
2008–2011 (subprime mortgage
di AS dan krisis fiskal di Eropa),
serta krisis 2020–2021 (krisis
pandemi), rasanya pereko-
nomian akan bisa melalui resesi
dengan relatif lebih baik.
Pengalaman penanganan krisis
sudah dimiliki dan instrumen
kebijakan kian lengkap.

Pemerintah juga punya
bantalan sosial yang efektif
sehingga mampu menjaga daya
beli rakyat. Itulah yang membuat
konsumsi rumah tangga tetap
gagah, bahkan pada masa
pandemi. (*)

Sekarang harga energi dan pangan meningkat sehingga
inflasi naik dan kebijakan moneter ketat diberlakukan
pada hampir semua negara. Ekonomi diperlambat agar
tidak panas...

total ada 10 rumah kepala keluarga
di Banjar Pebuahan yang
terdampak banjir. Sementara
jumlah total warga terdampak banjir
di Banjar Pebuahan sebanyak 160
kepala keluarga, semua yang
terdampak karena banjir sungai
Tukadaya.

Mengenai kondisi rumah warga
yang roboh dan hilang, pihaknya
sudah menyampaikan kepada
Bupati Jembrana I Nengah Tamba.
Warga yang terdampak banjir di
Banjar Pebuahan, sudah diberikan
bantuan kebutuhan pokok, Kamis
(20/10)

Setidaknya ada lontaran
pernyataan  bantuan untuk mereka.
Meskipun kalimatnya “diupa-
yakan”. Tentu warga berharap bisa
segera terwujud.   “Khusus me-
ngenai rumah warga akan diupa-
yakan. Sementara ini fokus pe-
nganan korbannya dulu,” terang-
nya. (m.basir/rb)

yang selama ini
tergerus abrasi. Bahkan
warga rumahnya roboh dan
hilang karena banjir,
merupakan rumah yang
baru dibangun karena
rumah sebelumnya hancur
karena abrasi pantai. “Dari
selatan kena abrasi pantai,
dari utara erosi,” kata
Perbekel Desa Banyubiru I
Komang Yuhartono.

Menurutnya, rumah
warga yang hilang ini
karena dampak dari luapan sungai
Tukadaya, perbatasan Kecamatan
Negara dan Kecamatan Melaya. Air
sungai meluap karena curah hujan
tinggi dan saat bersamaan air laut
pasang, sehingga air meluap hingga
masuk permukiman warga.

Tepat di lokasi rumah warga yang
hanyut terbawa air banjir, memang

awalnya hanya saluran air kecil.
Karena derasnya air, saluran air
semakin besar hingga membuat
rumah warga yang berada di
sekitarnya hanyut.  “Ada tujuh rumah
warga yang hanyut,” ujarnya.

Perbekel menambahkan, selain
rumah yang hanyut ada tiga rumah lagi
yang roboh pada saat banjir. Sehingga
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HONG KONG, BI - Chief Executive
John Lee mengatakan dia akan
melanjutkan rencana pendahulunya untuk
membangun pulau buatan di lepas pantai
Lantau pada hari rabu minggu lalu.

Lee mengatakan perencanaan dan
undang-undang lingkungan akan
dirampingkan untuk membantu proyek
Kepulauan Buatan Kau Yi Chau, yang
sebelumnya disebut sebagai Lantau To-
morrow Vision, dan perkembangan besar
lainnya.

“Kepulauan Buatan Kau Yi Chau akan
memperluas cakupan dan kapasitas
pembangunan Hong Kong dan sangat
meningkatkan daya saing Hong Kong
sebagai pusat keuangan, komersial dan
perdagangan,” kata Lee kepada anggota
parlemen.

Mengingat kedekatannya dengan
Pulau Lantau, Kepulauan Buatan seluas
1.000 hektar ini memiliki hubungan yang
baik dengan Bandara Internasional Hong
Kong dan Jembatan Hong Kong-Zhuhai-
Makau, dan memiliki posisi yang baik
untuk memanfaatkan peluang ekonomi
dari luar negeri dan [Greater Daerah
Teluk]”

Lee mengatakan pemerintahannya
akan mengajukan proposal tentang ruang
lingkup reklamasi, penggunaan lahan,
infrastruktur transportasi dan opsi
pembiayaan untuk pulau itu dalam dua

HK Akan Buat Pulau-Pulau Baru
bulan ke depan.

Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan akan dimulai tahun depan
dan pekerjaan reklamasi dimulai pada
2025.

Dia mengatakan pengembangan apa
yang dia sebut kawasan pusat bisnis
ketiga akan membutuhkan jalur kereta
api dan jalan baru untuk menghubungkan
daerah reklamasi dengan Pulau Hong
Kong barat, Lantau dan Wilayah Baru
Barat Laut, termasuk terowongan lintas
pelabuhan keempat.

Pemerintah juga akan bergerak maju
pada tahun 2024 pada zonasi ulang situs
sabuk hijau, dengan 255 hektar terpilih
untuk membangun sekitar 70.000 rumah.

Selain itu, Lee mengatakan para
pejabatnya akan mengajukan proposal
sebelum akhir Desember untuk
pengembangan Area Tseung Kwan O
137. Lokasinya berada di ujung selatan
tempat pembuangan sampah, di
sepanjang tepi pelabuhan, dan awalnya
ditujukan untuk lokasi khusus.
penggunaan industri.

Sekitar 50.000 flat diharapkan akan
dibangun di sana, dengan penghuni
pertama yang pindah, paling cepat, pada
tahun 2030.

Dari 1.600 hektar situs brownfield di
New Territories, CE mengatakan lebih
dari setengahnya akan dikembangkan

secara bertahap untuk perumahan dan
penggunaan lainnya, dengan pengguna
situs menawarkan tempat alternatif
dengan harga di bawah pasar untuk
mempercepat proses.

Lee mengatakan undang-undang
akan diperkenalkan dalam waktu dua
bulan untuk mengubah undang-undang
yang mengatur perencanaan kota,
pembukaan kembali lahan, reklamasi,
jalan dan kereta api, sementara skala

waktu untuk penilaian dampak lingkungan
akan dikompres menjadi tidak lebih dari
24 bulan.

CE mengatakan perubahan itu akan
memangkas waktu yang diperlukan untuk
mengubah “tanah primitif” menjadi “lokasi
siap sekop” untuk perumahan dari
setidaknya enam tahun menjadi empat
tahun, sedangkan untuk proyek skala
besar akan dipotong dari 13 tahun menjadi
tujuh tahun.[bi]

HK Bangun Enam Jalan Baru Demi Kemajuan
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HONG KONG, BI -  Bea Cukai
Hong Kong mendeteksi dua kasus
penyelundupan rokok ilegal skala
besar pada 14 dan 15 Oktober
dengan total penyitaan sekitar 43 juta
tersangka rokok ilegal buatan Yau
Ma Tei, San Tin dan Tsing Yi.
Perkiraan nilai pasar sekitar $120
juta, dengan potensi pajak sekitar
$81 juta.

Dalam kasus pertama, melalui
penilaian risiko, analisis intelijen
dan analisis data, petugas Bea
Cukai pada 14 Oktober mencegat
sebuah tongkang dan kapal tunda
yang mencurigakan di perairan
lepas pantai Yau Ma Tei. Setelah
diperiksa, petugas Bea Cukai
menyita total sekitar 20 juta batang
rokok dalam dua kontainer 40 kaki
di atas tongkang. Empat pria berusia
antara 42 dan 61 tahun, yang diduga
terkait dengan kasus tersebut juga
ditangkap.

Dalam kasus kedua, petugas Bea
Cukai mencegat dua truk kontainer di
halaman kontainer di San Tin, Yuen

Ancaman Penjara dan Denda Bagi Penjual Rokok Ilegal

HONG KONG, BI - Seorang anggota
dewan distrik Sham Shui Po mendesak
otoritas kesehatan untuk berbuat lebih
banyak dalam usaha melacak sumber
serentetan kasus infeksi bakteri yang
berpotensi mematikan.

Sekitar 29 kasus melioidosis telah
terdeteksi di SAR sepanjang tahun ini,
dengan 20 di distrik Sham Shui Po,
tetapi para ahli kesehatan belum
mengidentifikasi sumbernya, yang
memicu kekhawatiran di kalangan
penduduk yang mana sudah ada enam
pasien yang telah meninggal yang
semuanya memiliki penyakit yang
mendasari.

Melioidosis ditularkan melalui air
berlumpur dan tanah, untuk penularan
dari manusia ke manusia dan dari
manusia ke manusia jarang terjadi,
namun Pusat perlindungan Kesehatan
mengatakan tingkat kematian bisa terjadi
antara 40 dan 75 persen, meskipun
dapat diobati dengan antibiotik.

Pejabat telah melakukan pekerjaan
pengambilan sampel secara acak di lima
bangunan tempat pasien tinggal, tetapi
anggota dewan Shum Tak-shing
mengatakan pekerjaan itu harus
diperluas ke bangunan lain, serta
tempat-tempat di mana pasien bekerja
dan tempat-tempat yang biasanya
mereka kunjungi. Dia juga meminta
pihak berwenang untuk lebih transparan
dan mempublikasikan rincian
keberadaan dan kebiasaan pasien.

Pusat Perlindungan Kesehatan
mengatakan pada hari Selasa [18/10]
bahwa semua 107 sampel lingkungan
yang dikumpulkan di Sham Shui Po
telah dites negatif, sementara tim ahli
mikrobiologi Yuen Kwok-yung mene-
mukan dua dari 31 sampel lingkungan
yang dikumpulkan di rumah pasien
dinyatakan positif.

Seorang juru bicara CHP
mengatakan bahwa bakteri melioidosis
dapat bertahan hidup di lingkungan
setempat dan kasus melioidosis telah
tercatat di Hong Kong setiap tahun.
Kasus infeksi dikatakan lebih sering
terjadi setelah topan atau badai.[bi]

Ada Bakteri
Mematikan Di
Sham Shui Po

HONG KONG, BI - Chief Executive John
Lee mengumumkan dalam Pidato Kebijakan
perdananya pada hari Rabu minggu lalu bahwa
ia akan terus meningkatkan kapasitas
pembangunan Hong Kong dengan mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk transportasi.

Dia mengatakan dia berencana untuk
melanjutkan tiga proyek jalan utama dan tiga
proyek perkeretaapian strategis, yang
sebelumnya telah direkomendasikan dalam
‘Studi Strategis tentang Perkeretaapian dan

Jalan Utama di luar 2030’ pemerintah.
CE mengatakan proyek jalan termasuk

pembangunan Jalan Raya Metropolis Utara
untuk menghubungkan Tin Shui Wai dan Kwu
Tung Utara serta Shatin Bypass – jalan utama
baru yang menghubungkan Tai Po dan Kowloon
West.

Pihak berwenang juga akan membangun
terowongan ketiga antara Tseung Kwan O dan
Yau Tong untuk memfasilitasi akses ke daerah
tersebut.

Mengenai pengembangan kereta api, Lee
mengatakan pihak berwenang sedang mencari
untuk membangun Central Rail Link baru untuk
menghubungkan Kam Tin di Yuen Long dengan
Kowloon Tong melalui Kwai Chung untuk
mengurangi tekanan pada Jalur Tuen Ma.

Ada juga rencana untuk membangun Hong
Kong-Shenzhen Western Rail Link untuk
menghubungkan Hung Shui Kiu dengan Qianhai,

Long, dan Jalan Pelabuhan Kontainer
Selatan di Kwai Chung pada pagi hari
tanggal 15 Oktober. Diduga rokok
ilegal juga ditemukan di dalam peti
kemas sepanjang 40 kaki dari dua
truk tersebut. Jumlah total rokok ilegal
sekitar 23 juta. Dalam operasi
tersebut, petugas Bea Cukai
menangkap dua pengemudi laki-laki,
berusia 58 dan 59 tahun, serta
menahan dua kontainer yang diduga
terlibat dalam kasus tersebut.

Investigasi terhadap dua kasus
yang disebutkan di atas sedang
berlangsung. Bea Cukai akan terus
menelusuri sumber dan peredaran
rokok ilegal tersebut. Kemungkinan
penangkapan lebih lanjut tidak
dikesampingkan.

Bea Cukai akan melanjutkan
penilaian risiko dan analisis intelijen
untuk intersepsi pada sumbernya
serta melalui strategi penegakan
multi-cabangnya yang menargetkan

penyimpanan, distribusi dan penja-
jakan untuk tidak menyia-nyiakan
upaya dalam memerangi kegiatan
rokok ilegal.

Penyelundupan adalah pelang-
garan serius. Berdasarkan Undang-
undang Impor dan Ekspor, setiap or-
ang yang terbukti bersalah
mengimpor atau mengekspor kargo
yang tidak berwujud dapat dikenakan
denda maksimum $2 juta dan penjara
selama tujuh tahun.

Bea Cukai mengingatkan anggota
masyarakat bahwa membeli atau
menjual rokok ilegal adalah
pelanggaran. Di bawah Undang-
Undang Komoditas yang Dapat
Dikenakan Pajak, siapa pun yang
terlibat dalam berurusan dengan,
memiliki, menjual atau membeli rokok
ilegal melakukan pelanggaran.
Hukuman maksimum setelah terbukti
bersalah adalah denda $ 1 juta dan
penjara selama dua tahun.[bi]
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Polda Bali Siagakan Dapur Umum di Jembrana BPBD terjun langsung dan
bekerjasama dalam membersihkan
puing, material pada lokasi jembatan
yang menutup akses utama jalur
Denpasar-Gilimanuk yang lumpuh
terkena bencana banjir bandang.
Banjir bandang yang terjadi ini tidak
hanya membuat jalur utama
Denpasar-Gilimanuk sempat lumpuh,
tetapi juga mengakibatkan ratusan
warga terisolasi.

Setidaknya sesuai data  yang
diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten
Jembrana, terdapat lima  jembatan dan
rusak berat, dan menyebabkan warga
terisolasi. (made dwija putra/rb)

DENPASAR, BI – Polda Bali siagakan
kendaraan  dapur lapangan dari Satuan Brimob
Polda Bali, untuk membantu para korban
terdampak Banjir bandang yang menerjang
Jembatan Penyaringan-Bilukpoh di Keca-
matan Mendoyo, Jembrana.

Kendaraan dapur lapangan melibatkan 12
orang personel Brimob Polda Bali dan dibantu
masyarakat,  mereka memasak dan mengemas
(bungkus) masakan tersebut. Kemudian
dibagikan kepada 322 jiwa korban dari bencana
banjir bandang Jembrana.

Kabid Humas Polda Bali Kombes. Pol.

Satake Bayu membenarkan hal tersebut.
Kegiatan dapur lapangan dilakukan sebagai
bentuk kepedulian Polri dalam hal ini Polda
Bali terhadap bencana yang terjadi di wilayah
Jembrana.

”Ini merupakan bentuk kepedulian Polri
terhadap masyarakat yang terkena bencana
banjir bandang di desa Penyaringan Jembrana,
sehingga hal ini diharapkan dapat membantu
korban yang terdampak,” terang, Rabu
kemarin.

Untuk diketahui, bahwa pada hari Senin
lalu, Kapolda Bali bersama petugas Polri dan

BANYUWANGI, BI - Banjir yang
melanda Lingkungan Pakis Rowo,
Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyu-
wangi, pada Senin (17/10) tak hanya
menyebabkan rumah-rumah warga
tergenang. Lebih dari itu, peristiwa
tersebut juga menyebabkan ratusan
warga mengalami kekurangan air
bersih.

Kekurangan air bersih terjadi
lantaran saluran air Himpunan Petani
Pemakai Air (HIPPA) yang selama ini
mereka manfaatkan mengalami
kerusakan.Tidak tanggung-tanggung,
sekitar 303 kepala keluarga (KK) yang
terdampak banjir mengalami kesulitan
air bersih.

Masanah, warga setempat
mengatakan, aliran air sudah mati
sejak banjir melanda pada Senin pagi
lalu (17/10). Sebab, pipa paralon yang
mengalirkan air pecah. ”Sehingga,
hampir seluruh rumah mengalami
kesulitan air bersih,” ujarnya.

Masanah menuturkan, air bersih
tersebut sangat dibutuhkan untuk

5 Ribu Liter Air Bersih Untuk
Warga Dampak Banjir

kebutuhan minum dan memasak.
Sedangkan untuk mandi maupun
mencuci masih bisa memanfaatkan
bantaran sungai. ”Air bersih ini untuk
masak dan minum karena memang
sangat sulit jika tidak ada air bersih,”
jelas perempuan 52 tahun tersebut.

Kesulitan air warga di Lingkungan
Pakis Rowo tersebut direspons cepat
oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Banyuwangi. BPBD
yang menggandeng Perusahaan
Umum Daerah Air Minum (PUDAM)
Banyuwangi langsung menyuplai 5
ribu liter air bersih sejak rabu (19/10).

Sekretaris BPBD Banyuwangi
Mujito menyebut, pendistribusian air
bersih tersebut untuk membantu
kebutuhan warga, seperti minum dan
memasak. ”Kami menggandeng
PUDAM untuk menyuplai air bersih
untuk warga terdampak banjir di tiga
kelurahan. Setiap hari satu tangki
sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Suplai air bersih tersebut, lanjut
Mujito, akan terus berlangsung hingga

kesulitan warga mendapatkan air
bersih. ”Kami siap menyalurkan
permintaan bantuan air bersih kepada
warga terdampak banjir di tiga
kelurahan. Karena ini merupakan
kebutuhan mendesak bagi warga,”

bebernya.
Mujito menjelaskan, tiga wilayah

yang mendapatkan suplai air bersih
tersebut berada di Kelurahan Pakis,
Kelurahan Sobo dan Kelurahan
Kertosari. (JP-RBanyuw)

BALI, BI - Setidaknya
160 kepala keluarga dan 10
rumah warga pesisir Banjar
Pebuahan, Desa Banyubiru,
Kecamatan Negara,
Jembrana, yang terdampak
banjir bandang yang terjadi
pada Senin (17/10) lalu.
Rumah korban sebagian
merupakan relokasi korban
abrasi pantai.

Nasib  mereka seperti
simalakama.  Pantauan di
lokasi, rumah warga yang ter-
dampak banjir ada meru-
pakan rumah warga  pinda-
han dari pantai karena abra-
si. Dari total 10 rumah yang roboh, tra-
gisnya,  tujuh di antaranya sudah hilang
terbawa banjir.

Meski masih terlihat ada rumah
yang masih berdiri, tetapi hanya tersisa
sebagian tembok dan pondasi. Tanah

yang dulu berdiri rumah, tanahnya
tergerus air dan saat ini berubah
menjadi genangan air.

Salah satu warga, Sulastri, 55,
mengungkapkan  bahwa sebelum keja-
dian hujan deras terjadi sejak Minggu

(16/10)  hingga Senin (17/10)
dini hari. Derasnya hujan,
membuat air dari sungai
Tukadaya meluap pada Senin
pagi. Luapan air perlahan naik
hingga merendam ke
pemukiman warga yang
berada di sisi timur sungai.
“Airnya ini dari sungai yang
Tukadaya, Tidak langsung
besar masuk ke sini,” ujarnya.

Luapan air hingga sekitar
1 kilometer ke arah timur
hingga ke rawa-rawa yang
berada di tengah pemukiman
warga. Barang berharga
hanya sebagian yang bisa

diamankan, pakaian dan surat-surat
berharga. “Tingginya air segini (
setinggi dada, maksudnya). Anak saya
semua nyelametin cucu. Orang orang
nolongin,” ungkapnya.

Derasnya luapan air yang mengalir

ke laut, menghanyutkan semua yang
dilintasi. Padahal awalnya hanya
saluran pembuangan air yang kecil,
dari rumah warga ke laut.

Karena derasnya air banjir,
saluran air yang awalnya kecil sekitar
50 centimeter membesar hingga
menghanyutkan rumah warga yang ada
di sebelah barat dan timur saluran
pembuangan air. “Kalau yang di
belakang sini tujuh rumah hanyut
semua,” ujarnya.

Warga yang rumahnya hilang,
sudah mengungsi ke rumah
kerabatnya yang lebih aman.
“Sekarang sudah mengungsi di rumah
keluarganya semua,” ungkapnya.

Rumah warga yang hilang terbawa
banjir tersebut,  berada di pesisir pantai
yang selama ini tergerus abrasi.

Nasib, Rumahnya Hanyut Terbawa Banjir
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BANJARNEGARA, BI -
Fenomena tanah bergerak terjadi
di Desa Sidengok, Kecamatan
Pejawaran, Banjarnegara, Jawa
Tengah. Laju pergerakan tanah
sudah bertambah 10 meter sejak
4 hari lalu.

“Tanah masih terus bergerak
hingga saat ini,” kata Ketua Desa
Tangguh Bencana (Destana)
Desa Sidengok, Noto Prianto
pada hari  Kamis (20/10) lalu.

Ia menjelaskan peristiwa
tanah bergerak mulai diketahui
terjadi pada Jumat (14/10) lalu.
Akibat peristiwa tersebut akses
jalan menghubungkan Desa
Sidengok dengan Desa Beji,
Kecamatan Pejawaran, terputus.

Hingga saat ini, kata dia,
dampak luasan tanah gerak terus
bertambah.

“Awalnya hari Jumat ada
retakan kecil, dan hari Sabtu
tambah besar. Kalau diamati dari
hari Minggu (16/10) kemarin laju
pergerakan tanah sudah
bertambah sekitar 10 meter,”
terangnya.

Sementara itu, Kepala
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
Banjarnegara Aris Sudaryanto
menuturkan hal serupa.
Berdasarkan hasil analisis dan
pemetaan bencana yang
dilakukan tim BPBD
Banjarnegara, masih ada potensi
longsor susulan di Desa
Sidengok.

“Masih ada potensi terjadi
gerakan tanah (di Desa
Sidengok). Bahkan bisa lebih
parah jika tidak dilakukan
penataan dan antisipasi,”
ungkapnya. (tim/DAL)

Tanah Bergerak
di Banjarnegara,
Tambah 10 Meter
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JAKARTA, BI - Dina menjelaskan,
dari 49 pasien yang menjalani
perawatan di RSCM, hanya tujuh balita
yang selamat. Sementara itu. saat ini,
RSCM sedang merawat 11 pasien
kasus gagal ginjal akut. “Jadi yang
hidup, yang pulang cuma tujuh orang,
saat ini ada 11 orang yang sedang

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta,  telah
merawat 49 balita kasus gagal ginjal akut sejak Januari
hingga Oktober 2022. Dari jumlah itu, sebanyak 31 anak
meninggal dunia. 5 Obat Sirup Yang DI

Stop Pemerintah RImenjalani perawatan,” ucap Dina.
Dina menyampaikan, mereka yang

menjalani perawatan di RSCM tidak
bisa mengeluarkan urine. Karena
ginjalnya tidak berfungsi dengan baik,
untuk membuang racun dalam tubuh.
“Gagal ginjal harus diantisipasi,
sehingga harus dikeluarkan segala

racun, agar tidak ada di dalam tubuh,”
tegas Dina.

Menurut Dina, rata-rata gejala yang
diderita para balita tersebut awalnya
mengalami demam, diare hingga
gangguan saluran pernapasan. Karena
itu, Dina mengimbau untuk masyarakat
tidak mudah memberikan obat kepada
anak jika sedang sakit. “Masyarakat
perlu diberikan edukasi kasus ini ada,
kalau anak demam jangan langsung
dikasih obat, memberikan obat harus
hati-hati. Apa yang dilakukan oleh kami
dan Kemenkes adalah dalam rangka
menjalani solusi,” tegas Dina. (*JP)

JAKARTA, BI - Pedagang obat di
Pasar Pramuka, Jakarta Timur
mengaku bisa rugi ratusan juta akibat
larangan menjual obat sirop oleh
Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ketua Paguyuban Pedagang Obat
Pasar Pramuka Yoyon
menjelaskan anggotanya
masih ada yang menjual
obat sirop meski dilarang
oleh Kemenkes. “Masih ada
konsumen yang beli (obat
sirop), masih kita jual juga.
Namun agak berkurang pen-
jualan,” kata Yoyon, Kamis
(20/10).

Yoyon mengaku bingung
dengan larangan tersebut
dan berharap pemerintah
dapat segera memberikan

Pedagang Bisa Rugi Buntut
Larangan Jual Obat Sirop

kejelasan mengenai batas waktu
penghentian penjualan sementara
parasetamol sirop.

“Ada batas waktunya obat ini atau
expired. Kawan-kawan (pedagang
obat) ini bukan rugi Rp10 atau Rp20

juta, bisa ratusan juta ruginya. Walau
kecil tapi jumlahnya banyak,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri
Kesehatan (Wamenkes) Dante
Saksono Harbuwono mengatakan
pemerintah menginstruksikan
penghentian sementara penjualan obat
penurun panas sirop di seluruh apotek
selama pelaksanaan investigasi risiko
infeksi menyusul munculnya kasus
gangguan ginjal akut pada anak.

“Obat-obatan tersebut sudah
dilakukan pemeriksaan di laboratorium

pusat forensik dan sedang
kita identifikasi lagi obat
mana saja yang bisa
menyebabkan kelainan
ginjal,” katanya, Rabu (19/
10).

Dante mengatakan
bahwa pemerintah tidak
melarang penggunaan
paracetamol, tetapi
melarang penggunaan
produk obat berbentuk
sirop yang bisa tercemar
etilen glikol (EG).(skt/dzu)

Tak Puas dengan Kinerja Polri Bisa
Lapor Ke Istana

JAKARTA, BI - Kepala Staf
Presiden Moeldoko meminta
masyarakat melapor jika tidak puas
dengan kinerja aparat kepolisian.

Moeldoko mengatakan laporan
bisa dilakukan lewat aplikasi
Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPOR). Ia berjanji
akan segera menindaklanjuti
berbagai laporan tersebut.

“Kalau masyarakat tidak puas
dengan kinerja polisi dan lain-lain,
silakan lapor, saya juga dapat
banyak laporan termasuk perilaku
aparat keamanan,” kata Moeldoko
(20/10).

Moeldoko mengatakan Deputi V
KSP akan menangani laporan
tersebut. Bahkan, ia siap terjun
langsung untuk merespons laporan

masyarakat.
Mantan Panglima TNI itu

mendorong kepolisian untuk
menerapkan tata kelola pemerintahan

yang baik. Dia mengingatkan
Presiden Joko Widodo sudah
menaruh perhatian khusus terhadap
sejumlah perilaku personel polisi.

“Jangan sampai presiden
sudah seperti ini, tapi dibawa masih
main-main. Kita tidak ingin main-
main,” ujarnya.

Sebelumnya, kepolisian
menjadi sorotan publik karena
sejumlah kasus. Salah satunya,
kasus pembunuhan Brigadir Yosua
Hutabarat yang didalangi
komandannya sendiri, yaitu Ferdy
Sambo.

Selain itu, ada aksi kekerasan
aparat kepolisian pada
pengamanan pertandingan sepak
bvola Arema FC vs Persebaya
Surabaya. Aksi represif itu memicu
kematian 133 orang.

Jokowi mengumpulkan sekitar
600 perwira tinggi Polri di istana
pada Jumat (14/10). Dia meminta
kepolisian memperbaiki kinerja
agar kepercayaan publik pulih.(dhf/
tsa)

untuk mempromosikan konek-
tivitas dan integrasi dengan Greater
Bay Area.

Proyek lainnya adalah
memperpanjang Jalur TKO saat ini
ke selatan ke Area TKO 137, yang
diharapkan pemerintah untuk
dikembangkan lebih lanjut, di
samping TPA tetangga.

“Kami akan terus melanjutkan
proyek perkeretaapian lainnya di
Metropolis Utara. Stasiun Kwu
Tung dari Jalur Utara akan
ditugaskan pada tahun 2027, dan
pekerjaan konstruksi untuk Stasiun
Hung Shui Kiu dan Jalur Utama
Jalur Utara akan dimulai dalam
masa pemerintahan saat ini,”
tambah Lee. “Kami juga akan
mempercepat pelaksanaan
sejumlah proyek infrastruktur jalan
yang sedang direncanakan, antara
lain Route 11, Tsing Yi-Lantau Link
dan Tuen Mun Bypass, serta
perbaikan Lion Rock Tunnel.”[bi]
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31 Balita Meninggal di RSCM
akibat Gagal Ginjal Akut

JAKARTA, BI - Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM)
menyebut setidaknya ada 3 faktor
lain yang diduga bisa menyebabkan
seseorang terjangkit gagal ginjal
akut, selain mengonsumsi obat yang
mengandung senyawa etilen glikol
(EG) dan dietilen glikol (DEG).

 “Selain penggunaan obat, masih
ada beberapa faktor risiko penyebab
kejadian gagal ginjal akut seperti
infeksi virus, bakteri Leptospira, dan
multisystem inflammatory syndrome
in children (MIS-C) atau sindrom
peradangan multisistem pasca
COVID-19,” kata BPOM dalam kete-
rangan tertulisnya, Kamis (20/10).

BPOM mengakui sampai saat
memang belum diketahui secara pasti
penyebab gagal ginjal akut. BPOM
berkata investigasi hal itu masih terus
dilakukan. Namun demikian, BPOM
mengidentifikasi ada lima obat sirup
yang berbahaya karena mengandung
senyawa etilen glikol (EG) yang
melebihi ambang batas.

Hal itu teridentifikasi setelah
BPOM melakukan pengujian
terhadap dugaan cemaran EG dan
DEG dalam sirup obat. Pengujian
dilakukan menyusul merebaknya
kasus gagal ginjal akut.

Sampling dan pengujian dilaku-
kan terhadap 39 bets dari 26 sirup obat
sampai dengan 19 Oktober 2022.
Berikut kelima obat yang dimaksud
adalah:
1. Termorex Sirup (obat demam)
Diproduksi PT Konimex dengan
nomor izin edar DBL7813003537A1,
kemasan dus, botol plastik @60 ml.
2. Flurin DMP Sirup (obat batuk
dan flu)
Diproduksi PT Yarindo Farmatama
dengan nomor izin edar
DTL0332708637A1, kemasan dus,
botol plastik @60 ml.
3. Unibebi Cough Sirup (obat batuk
dan flu)
Diproduksi Universal Pharmaceuti-
cal Industries dengan nomor izin edar
DTL7226303037A1, kemasan Dus,
Botol Plastik @ 60 ml.
4. Unibebi Demam Sirup (obat
demam)
Diproduksi Universal Pharmaceuti-
cal Industries dengan nomor izin edar
DBL8726301237A1, kemasan Dus,
Botol @ 60 ml.
5. Unibebi Demam Drops (obat
demam) Diproduksi Universal Phar-
maceutical Industries dengan nomor
izin edar DBL1926303336A1,
kemasan Dus, Botol @ 15 ml.[*]
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AMERIKA, BI - Biasanya mereka
meninggal akibat terjatuh, kedinginan,
maupun tertimpa batu es, saat hendak
menuju puncak gunung tertinggi
tersebut. Dapat dipastikan pula,
mereka yang sudah membeku tidak
akan kembali hidup lagi.

Namun, berikut ini ada sebuah
cerita ajaib yang mengherankan
banyak pihak. Seorang gadis berusia
19 tahun hidup kembali setelah lebih
dari 8 jam membeku.

Kejadian langka ini terjadi pada 20
Desember 1980 lalu, di Minessota,
Amerika Serikat. Saat itu, seorang
laki-laki keluar dari rumahnya sekitar

Beku 8 Jam, Gadis 19 Tahun Bisa Hidup
Di beberapa wilayah yang memiliki suhu yang dingin, seperti
Gunung Everest, banyak dijumpai mayat-mayat pendaki
yang membeku seperti es.

pukul 7 pagi untuk bekerja. Kondisi
Minnesota sedang musim dingin dan
bersalju, dengan suhu -25 derajat
celcius.

Saat dalam perjalanan ke tempat
kerja, pria tersebut dikejutkan dengan
sosok mirip manusia yang sedang
terbaring dengan keadaan membeku.

Karena penasaran dan khawatir
pada sosok tersebut, pria itu mencoba
mendekati sosok tersebut. Pria
tersebut pun terkejut tatkala
menemukan bahwa sosok yang ia
curigai tersebut adalah seorang
perempuan.

Setelah diliat lebih dekat, pria
tersebut menyadari bahwa sang
perempuan tersebut merupakan
tetangganya, bernama Jean Hilliard
yang masih berusia 19 tahun.

Wanita Ini Pilih Kabur Bareng
Mantan Pacar Usai Ngeluh Suami
Bergaji UMR, Netizen: ‘Demi Konten
Rela Umbar Aib‘

Karena tidak tega dengan
kondisinya, pria tersebut memanggil
ambulan dan membawa sang gadis ke
rumah sakit.

Dokter pun melakukan pengece-
kan mata untuk memastikan apakah
mata Jean Hillard masih bereaksi
terhadap cahaya atau tidak. Setelah

diperiksa, matanya ternyata tak
memberikan respon apapun.

“ Setelah dicek detak jantungnya,
Jean Hillard dinyatakan meninggal
dunia.” jelas sang dokter kala itu.

Keluarga pun menangis dan
merasa tidak percaya akan kematian
Jean Hillard.

Hal yang mengejutkan pun terjadi,

setelah 2 jam dinyatakan meninggal
dunia, tiba-tiba jantung Jean kembali
berdetak. Dokter pun langsung
mencoba menghangatkan tubuh Jean,
dan melakukan berbagai tindakan
medis lainnya.

Melihat kondisi Jean Hillard yang
sempat dinyatakan meninggal dunia
dan kondisinya membeku dibawah -

25 derajat, dokter mengungkapkan “
Kemungkinan besar meskipun hidup
kembali, Jean Hillard tidak bisa sadar
atau mengalami kerusakan permanen
salah satu organnya.”

Dalam dunia medis, ketika
seseorang membeku, oksigen tidak
bisa masuk ke otak dan organ tubuh
lainnya. Akibatnya organ dapat
membusuk.

Meski dokter sudah memvonisnya,
Jean Hillard membuktikan bahwa ia
bisa sadar. Setelah 1 minggu opname,
Jean Hillard diizinkan pulang oleh
pihak rumah sakit dan bisa beraktifitas
normal. Jean hanya menderita frost-
bite, yakni kondisi dimana jaringan
tubuh membeku dan rusak oleh
paparan suhu rendah.

Kronologi Membeku
Malam hari sebelum ditemukan

membeku, Jean Hillard mengalami
kecelakaan mobil akibat jalanan yang
licin. Ia pun tak bisa menggerakkan
mobilnya dan memutuskan untuk
keluar dari mobil agar bisa selamat.

Jean Hillard memutuskan untuk
kembali ke rumahnya dengan berjalan
kaki ditengah kondisi suhu yang sangat
dingin. Ia harus menempuh jarak 3,2
km untuk sampai kerumahnya.

Setelah berjalan hampir 3 km,
Jean pun tak sanggup melanjutkan
perjalanannya dan ditemukan membe-
ku di jalanan yang berjarak 4,6 meter
menuju rumahnya.  Sumber Youtube/
Korea Reomit.[*]

Otaknya Di Blokir Saar Mati Selama 90 Menit
AUSTRALIA, BI - Ini kisa seorang pria yang

telah meninggal selama 90 menit mengungkapkan
pengalaman sakaratul maut yang mengerikan
sebelum sadar kembali.

Pria tersebut bernama Alistair Blake,
kebangsaan Australia. Mengalami serangan
jantung pada dini hari pada Januari 2019.

Malam itu pria berusia 61 tahun tersebut
tengah tidur di sebelah Melinda, istrinya. Namun
tidur Melinda terganggu saat menemukan
suaminya ‘mengorok’ dan tidak memberikan
respons saat dibangunkan.

Sambil menunggu ambulans datang, Melinda
yang mencoba tidak panik bertindak cepat dengan
melakukan CPR pada suami yang telah
dinikahinya selama 35 tahun itu.

Setelah Melinda
mencoba menghidupkan
kembali suaminya selama
20 menit, petugas medis
akhirnya tiba tetapi Alistair
tetap tidak bergerak dan
dinyatakan mati secara
klinis.

Kendati demikian,
petugas medis tetap
berusaha menyadarkan
Alistair selama lebih dari
satu jam. Mereka terus
melakukan CPR dan
menggunakan alat pacu
jantung sebanyak delapan
kali.

Setelah 90 menit mencoba memacu ulang
jantung Alistair, nadi pria tersebut akhirnya terlihat
kembali berdenyut di layar pemantau.

Alistair kemudian menceritakan apa yang
dilihat dan dialaminya ketika dia dalam kondisi
‘meninggal dunia’ selama satu jam lebih.

“ Secara teknis, saya mati selama 90 menit.
Saya ingat pergi tidur pada Sabtu malam - dan
hal berikutnya yang saya ingat adalah bangun
pada Kamis pagi diantar pakai troli dari ICU ke
ruang perawatan koroner,” kenangnya.

Mengenai apa yang terjadi selama dirinya
‘meninggal dunia’, Alistair mengaku otaknya
benar-benar diblokir untuk mengingat apa yang
terjadi saat mati dan hidup lagi.

“ Banyak orang bertanya kepada saya apakah

saya melihat sesuatu, saya bilang tidak, saya
tidak melihat apa-apa.

Tidak ada cahaya terang, tidak ada yang
seperti itu sama sekali.

“ Benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di
luar sana - tetapi saya tidak masalah dengan itu,
selama saya bugar dan sehat sampai hari ini,”
ungkapnya.

Setelah ‘bangkit’ dari mati surinya, Alistair
dipindahkan ke Rumah Sakit Frankston di mana
dokter dapat membuka sumbatan pada arterinya
yang bermasalah.

Alat pacu jantung diletakkan di jantungnya
sebagai tindakan pencegahan sebelum Alistair
akhirnya diperbolehkan pulang 12 hari
kemudian.

Alistair kemudian bercerita
tentang gaya hidupnya yang
benar-benar telah berubah total
semenjak mendapat serangan
jantung dan mengalami kematian
selama satu jam.

“ Saya mulai mengambil
pendekatan yang sama sekali
berbeda terhadap kehidupan saya.
Mengurangi jumlah jam kerja,
mencoba untuk lebih banyak
bersosialisasi dengan keluarga
dan teman. “ Kebiasaan makan
saya juga telah berubah. Saya
makan makanan yang lebih sehat,
dan melakukan lebih banyak
olahraga,” pungkasnya.[*]

goa ini memiliki dua lubang.
Padahal setelah mereka melihat
secara seksama, gua tersebut
hanya memiliki satu jalan masuk.
Tak sedikit pula yang pernah
mengalami kejadiaan-kejadiaan
mistis saat mencoba memasuki
area goa.

4. Bukittingi
Meski sudah menjadi tempat

wisata, Lubang Jepang di
Bukittingi, Sumatera Barat,
ternyata juga menyimpan
segudang kisah mistis yang
menyeramkan. Pada masanya,
Lubang Jepang digunakan
sebagai terowongan atau bungker
pertahanan yang dulu beroperasi
sekitar tahun 1942 silam. Lubang
ini juga disebut-sebut sebagai
terowongan terpanjang di Asia
dengan total panjang mencapi 8
km.

Tidak hanya itu, di dalamnya
juga terdapat sekitar 21 lorong
kecil dengan berbagai fungsi,
mulai dari ruangan khusus untuk
menyiksa tahanan tanpa diberi
makan dan minum, hingga rua-
ngan kecil untuk membuang jena-
zah. Hingga saat ini, belum dike-
tahui secara pasti berapa jumlah
korban meninggal akibat pemba-
ngunan lubang tersebut karena
melalui proses romusa. (tam)
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JAKARTA, BI - Jawa terdiri dari banyak
daerah dimana masing-masing daerah tersebut
mempunyai kebudayaan dan adat istiadat khas
yang membedakan mereka satu dengan yang lain.
Keunikan budaya tersebut menjadi kebanggaan
para penduduk daerah tersebut.

Tanpa adanya eksistensi budaya, identitas
daerah dan bangsa menjadi tidak sempurna. Oleh
karena itu, sangat penting bagi kita, generasi
muda dan rakyat daerah untuk
melestarikan budaya-budaya yang
ada.

Sebelumnya, kita
harus mengetahui buda-
ya apa saja yang teran-
cam punah agar kita
bisa belajar meles-
tarikannya. Berikut
dipaparkan budaya-
budaya yang teran-
cam punah.

Budaya
Sisingaan
Sisingaan yang

juga dikenal dengan
nama ‘Gotong Singa’
adalah seni pertunjukan
rakyat Subang yang menggu- nakan dua
sampai empat boneka singa, kepala boneka singa
tersebut terbuat dari kayu dan bambu yang
dibungkus kain dan digunakan sebagai properti
ketika menari. Pada bagian punggung boneka
singa terdapat tempat duduk yang dapat diduduki
oleh anak-anak ketika pertunjukan berlangsung.

Seni ini umumnya ditampilkan oleh laki-laki
dalam sebuah kelompok yang dibagi menjadi
beberapa peran. Yang pertama, delapan orang
bertugas untuk menggotong dua boneka singa.
Yang kedua, pemain instrumen musik waditra
bertugas memainkan dua buah gendang besar,
sebuah terompet, tiga buah bonang, gong kecil,
dan krecek. Yang ketiga, pengguna jajangkungan,
jajangkungan merupakan tongkat kayu setinggi
tiga sampai empat meter. Pemain-pemain yang
berpartisipasi dalam pertunjukan seni ini
memakai busana yang
distingtif, yaitu celana
pangsi, iket semplak, baju
taqwa, dan alas kaki tarumpah
atau salompak.

Dalam menampilkan kesenian unik
ini, harmonisasi dan koordinasi merupakan
aspek-aspek yang sangat penting untuk dilatih
agar pertunjukan dapat berjalan dengan lancar.
Kesenian Sisingaan biasanya ditampilkan pada
siang hari yang durasinya tergantung pada luas
area kampung yang dikelilingi. Seni ini
bertujuan untuk menyambut tamu
agung, melantik kepala

desa, dan perayaan
hari besar lainnya.

Seni Gotong
Singa diciptakan

sekitar tahun 1840 di
daerah Ciherang yang

dekat dengan Subang. Dalam
sejarahnya, Sisingaan merupakan
simbol kebencian warga Subang
terhadap penjajahan Belanda dan Inggris
yang mendirikan perusahaan

perkebunan swasta untuk mengeksploitasi
perkebunan di Subang. Kekesalan warga
Subang terhadap penjajahan tersebut
dicerminkan dalam sebuah seni, yaitu Gotong
Singa. Dalam pertunjukannya, ada dua
boneka singa yang ditunggangi dan diduduki
oleh anak kecil. Pada kesenian ini, singa
merupakan simbol atau tanda dari kedua
negara tersebut sementara anak kecil
melambangkan warga Subang. Gerakan anak
kecil yang menduduki singa ini
menggambarkan bahwa rakyat Subang
menolak adanya praktik kolonialisme yang
dilakukan Belanda dan Inggris.

Seni Gotong Singa ini mempunyai nilai
estetika dalam kehidupan
masyarakat. Namun,
sayangnya pada z a m a n
sekarang, seni ini terancam

punah.

Oleh karena itu, kita harus mulai meles-
tarikannya. Bagaimana caranya? Salah satunya
adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai
yang terkandung dalam seni Sisingaan, seperti

ketertiban, gotong royong, dan kerjasama.

Rampak Gendang
Dalam Bahasa Sunda, ‘rampak’

mempunyai arti bersama-sama,
sedangkan gendang merupakan
instrumen musik Gamelan Jawa yang

digunakan untuk mengatur irama lagu.
Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa

Rampak Gendang adalah suatu seni
tradisional yang memainkan gendang atau

kendang dalam jumlah banyak secara
bersamaan.

Seni ini muncul sekitar tahun 1970 dan
mempunyai fungsi yang sangat dominan
dalam aspek seni budaya. Gendang
seringkali digunakan sebagai pengiring

pertunjukan seperti pada tari Jaipong, selain
itu, pencak silat juga menggunakan gendang

sebagai iringan.

Kata ‘kendang’ terdiri dari ‘ke’ dan ‘ndang’
yang berarti cepat, hal ini sesuai dengan
perannya yaitu untuk mengatur tempo. Pada
seni Rampak Gendang, terdapat dua alat musik
yang dipadukan dengan gendang untuk
memperkaya harmoni dan melodinya, yaitu
suling khas Sunda dan gong.

Dalam menampilkan pertunjukan ini, para
pemain harus memiliki keterampilan khusus yaitu
takjub, keselarasan, dan kekompakan yang baik
satu dengan yang lain agar dapat bekerjasama
dalam menciptakan irama yang harmonis. Tidak
jarang juga para pemain menggunakan trik-trik
tertentu untuk membuat penonton terkagum.
Misalnya, berjalan memutar dengan cepat, tetapi
tetap sempat kembali ke posisi untuk memukul
gendang.

Dalam pementasan, pemain Rampak
Gendang menggu-
nakan formasi yang
unik, yaitu pada
barisan paling depan,
m a s i n g - m a s i n g
pemain memegang
satu gendang gede
atau gendang indung,
dan dua gendang
kulanter yang
berukuran kecil.

Para pemain gen-
dang minimal terdiri
dari lima orang dan
menggunakan pakaian
tradisional khas Sun-
da, yaitu ikat kepala
atau udeng, takwa, dan
sinjang. Sementara
itu, pemain karawitan
(gamelan) berada di
belakang atau di
samping pemain
gendang.

Para pengrawit
juga bertugas membe-
rikan aba-aba kepada
pemain gendang untuk
memulai pertunjukan.
Pertunjukan seni
Rampak Gendang ini
tidak hanya berupa
memainkan gendang
sambil duduk diam,
tetapi juga melakukan
gerakan yang

melibatkan anggota tubuh lainnya secara
energetik seperti menghentak. Misalnya,
berteriak-teriak agar penonton dan suasana
menjadi lebih ceria dan bersemangat.

Rampak Gendang sering ditampilkan untuk
menyambut tamu negara. Durasi pertunjukkan
biasanya berkisar antara tiga sampai lima
belas menit. Bagi masyarakat, seni Rampak
Gendang mengandung nilai-nilai harmonis,
sikap gotong royong, akur, dan kebahagiaan
atau keceriaan.

Selain itu, seni ini juga menjadi hiburan bagi
rakyat. Namun, seperti halnya Sisingaan, seni
unik ini juga hampir punah. Oleh karena itu, untuk
menjaga kekayaan seni dan budaya nusantara,
kita harus melestarikannya!

Cara pelestarian seni ini dapat dilakukan
dengan banyak cara, antara lain mengingat
seni ini dan menerapkan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya pada kehidupan sehari-
hari kita.

3 Budaya Jawa yang Terancam Punah
Budaya adalah aspek yang sangat
luas. Budaya juga merupakan
bagian yang dominan dari identitas
suatu daerah, termasuk kawasan-
kawasan di Jawa.
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KJRI HK Terbitkan Paspor
Masa Berlaku 10 Tahun

HONG KONG, BI - Kelahiran Nabi Muhamad
SAW merupakan hari besar bagi umat Islam, suatu
hari dimana cikal bakal agama yang rahmatan lil
alamin ditakdirkan untuk menjadi pemimpin setelah
umat manusia mengalamai hari - hari gelap bersama
kemusrikan dan ketidal adilan.

Perayaan maulid nabi bagi umat Islam umumnya
disebut sebagai ungkapan rasa syukur atas
kelahiran Nabi Muhamad karena kasih dan cinta
Allah SWT kepada manusia dan semua
ciptaannya termasuk alam sekitar.

Di Hong Kong, organisasi Pekerja
Migran Indonesia [PMI] yang benama
Majelis Riyadlul Jannah berkolaborasi
dengan Majelis Asyafii menggelar
acara maulidan di TNG Fotres hill
pada 16 oktober lalu dengan
menghadirkan pengurus
Majelis Riyadlul Jannah
tingkat Jawa Timur melalui
zoom.

Dalam kesempatan
tersebut Majelis Riyadalul Jannah
mengambil tema tausiah yang
disampaikan oleh sesama PMI  yang
berkompeten di bidang tersebut, ustad
tersebut bernama Anton Wibowo.

Dengan mengambil tema
tausiah “Meneladani akhlak dan
meningkatkan cinta kepada nabi
Muhammad SAW” Anton mampu
membawa rekan - rekannya sesama
PMI larut kedalam pelukan cinta
Sang Nabi Besar Pemberi Safaat di
hari kiamat kelak.

Mauludan Bersama Majelis Riyadlul Jannah HK

Anton juga menyampaikan jika dengan
membaca sholawat kecintaan kita kebapa nabi akan
tetap bertumbuh menjadi kuat. Jadikan sholawat
sebagai makanan rohani kita semua, karena dengan
bersholawat serta berzdikir bersama hati akan
menjadi tentram selain juga hari libur kita akan
menjadi lebih bermanfaat dan menentramkan.

 Kedepannya Anton sebagai orang yang perduli
terhadap saudara sesama muslim berharap: PMI
Hong Kong senang bersholawat dan bermajelis
agar kita semua selamat dunia dan  akhirat.

 Dukungan acara maulidan tersebut
diatas juga datang dari orang - orang baik

yang berada di lembaga TNG ,PCINU
Hong Kong, Pagar Nusa Hong Kong,

Majelis Wata’lim Riyadhul Jannah
Pusat Jawa Timur.

Sementara untuk majelis
PMI yang turut hadir dan
meramaikan acara adalah Asy-
syafi’i, Al - Karimah, Al -
Madinah, Al -Muktar, Al -Madad,
Nurul Qolbi, Ponorogo Bersatu,
PCINU, MR, AL -Mubarok,
Mushola Victoria, KMS,
Qurrota A’Yun, Khoirun Nisa,
Shobilul Qoirot, Jamsi, Al - Is-
lam, GAMI, LDH, Qolbun
Salim, Ar -Ridwan, Al-husna,
POSMIH, IDU, Ketua BI
Mongkok.[bi]

USTAD Anton Wibowo
dan istri.

HONG KONG, BI - Terhitung mulai
13 Oktober 2022, KJRI Hong Kong
dapat memberikan pelayanan paspor

RI dengan masa berlaku 10 tahun.
Penerbitan paspor dengan masa berlaku
10 tahun ini diberlakukan bagi WNI yang

berusia di atas 17 tahun atau sudah
menikah.

Sedangkan bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda, masa
berlaku paspor ditetapkan sampai
jangka waktu saat anak wajib
menentukan kewarganegaraannya.
Biaya pembuatan paspor tetap sama
yakni HKD 200.

Pemohon paspor RI di wilayah Hong
Kong dapat melakukan booking secara
online untuk pembuatan paspor melalui
aplikasi e-layanan Paspor KJRI Hong
Kong. Aplikasi booking paspor ini
tersedia di sistem Android (Google
Playstore) maupun IOS (Apple Store).

Setelah registrasi dan semua data

terisi akan muncul QR Code tanda sudah
berhasil booking sehingga pemohon
dapat datang langsung di hari yang
sudah ditentukan dengan membawa
persyaratan dokumen yang diperlukan.

“Dengan dibekali oleh sistem yang
mumpuni, KJRI Hong Kong dapat
menerbitkan paspor masa berlaku 10
tahun untuk WNI yang berada di wilayah
kerjanya sehingga semakin
menunjukkan komitmen kami untuk
terus menyediakan pelayanan publik
yang mudah dan efisien kepada
masyarakat Indonesia di Hong Kong dan
Makau”, ujar Konsul Jenderal RI Hong
Kong, Ricky Suhendar.

Hal ini turut diamini oleh Konsul

Imigrasi, Andi Cahyono Bayuadi bahwa
Fungsi Imigrasi KJRI Hong Kong terus
berkoordinasi erat dengan Direktorat
Sistem Informasi Teknologi
Keimigrasian dalam melakukan
konfigurasi dan penyesuaian pada
aplikasi penerbitan dokumen
keimigrasian agar dapat optimal
melayani warga Indonesia.

Penerbitan Paspor masa berlaku 10
tahun sejalan dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana
Paspor. [kjri/bi]
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HONG KONG, BI - Peme-
rintah telah menempatkan
CBD dalam kategori yang
sama dengan heroin, kokain,
dan metamfetamin dengan
pengguna yang menghadapi
hukuman penjara yang berat.

Langkah ini diperkirakan
akan merugikan bisnis yang

berada di pemerintahan pusat  yang mana
dengan zat CBD mereka mampu menjual produk
yang mengandung CBD seperti bir, kopi dan
suplemen kesehatan sampai sekarang.

Perubahan undang-undang pengendalian
narkoba Hong Kong, menunggu putaran final
pemeriksaan oleh legislatif kota, akan berlaku
mulai 1 Februari tahun depan.

“Perdagangan dan masyarakat harus
mengatur pembuangan awal produk CBD apa
pun yang mereka miliki untuk menghindari
pelanggaran hukum,” kata juru bicara
pemerintah. Setelah batas waktu, siapa pun
yang memiliki atau mengonsumsi CBD
menghadapi hukuman tujuh tahun penjara dan
denda hingga HK$1 juta (US$127.000).

CBD akan ditempatkan bersama lebih dari
200 zat yang diklasifikasikan sebagai “obat-
obatan berbahaya”, yang semuanya membawa
hukuman yang sama ketatnya.

CBD adalah salah satu bahan aktif ganja
tetapi tidak memiliki sifat psikoaktif.

Sementara para pengguna telah
menggembar-gemborkan CBD yang sifatnya
menenangkan dan menghilangkan rasa sakit,
tapi itu dibantah oleh Biro Keamanan Hong Kong
dengan mengatakan klaim semacam itu “kurang
bukti ilmiah yang otoritatif”.

CBD legal di Amerika Serikat dan sebagian
Eropa, serta di beberapa negara Asia seperti
Jepang dan Thailand.

John Lee, mantan perwira polisi yang
menjadi kepala eksekutif Hong Kong pada Juli,
telah mengambil tindakan tegas terhadap
narkoba.

“Ganja adalah obat, dan pemerintah akan
mengkategorikan CBD sebagai obat
berbahaya ... untuk melindungi kesehatan
masyarakat,” katanya dalam sebuah pidato
bulan lalu. [bi]

Cannabidiol [CBD] adalah senyawa kimia pada
tanaman Cannabis sativa atau lebih dikenal
dengan ganja.  Pada kamis minggu lalu Otoritas
Hong Kong memberikan pengumuman terkait
larangan penggunaan  cannabidiol (CBD) mulai
Februari dalam bentuk apapun.

HONG KONG, BI - Pusat Perlin-
dungan Kesehatan (CHP) Departemen
Kesehatan telah mengadakan penyeli-
dikan kasus infeksi melioidosis yang baru
yang dikonfirmasi pada 20 oktober lalu.

CHP juga menyarankan supaya
anggota masyarakat harus menjaga
kebersihan pribadi dan lingkungan setiap
saat dan mencari saran medis segera
jika mereka mengalami gejala.

Kasus tambahan melibatkan seorang
wanita 80 tahun dengan beberapa
penyakit yang mendasari termasuk
penyakit ginjal kronis, diabetes dan
hipertensi. Dia tinggal di Sham Shui Po.

Gejalanya dia mengalami sesak
napas, batuk dengan dahak dan nyeri
dada dan datang ke Unit Gawat Darurat
Caritas Medical Center pada 11 Oktober.
Dia dirawat di hari yang sama. Kondisi-
nya memburuk dan dia meninggal pada
17 Oktober karena eksaserbasi akut
penyakit yang mendasarinya.

Spesimen dahaknya dikultur positif
untuk Burkholderia pseudomallei oleh
Cabang Layanan Laboratorium Kese-
hatan Masyarakat DH hari ini. Menurut
penyelidikan
epidemiologi
C H P ,

Bakteri Melioidosis Dan Angin
Topan Serta Badai

HK Haramkan CBD, CHINA
Terancam Dirugikan

penyebab kematian termasuk gagal jantung dan ginjal akut
dan edema paru akut, dan tidak terkait dengan melioidosis.

Hingga hari ini, CHP mendapati total 30 kasus melioi-
dosis dalam 1 tahun kebelakang  di Hong Kong. Sembilan
belas pasien telah dipulangkan, empat pasien masih dirawat
di rumah sakit dan tujuh pasien meninggal, yang melibatkan
empat laki-laki dan tiga perempuan berusia 54-93 tahun,
termasuk nenek di atas.

Seorang juru bicara CHP menegaskan bahwa penularan
dari orang ke orang dan penularan dari hewan ke manusia
jarang terjadi, tetapi dapat terjadi jika ada kontak dengan darah
atau cairan tubuh orang yang terinfeksi.  Bakteri melioidosis
dapat bertahan hidup di lingkungan lokal dan kasus melioido-
sis telah tercatat di Hong Kong setiap tahun.

Menurut literatur, kasus infeksi lebih sering terjadi setelah
angin topan atau badai. Bakteri Burkholderia pseudomallei
dari melioidosis di tanah dan air berlumpur dapat terpapar ke
tanah setelah topan atau badai, dan bakteri akan menyebar
lebih mudah dengan angin kencang atau badai. Dengan
demikian, jumlah kasus melioidosis dapat meningkat.

Tindakan pencegahan terhadap infeksi melioidosis:
 - Hindari kontak dengan tanah yang terkontaminasi
- Kenakan pakaian pelindung atau alas kaki yang

sesuai saat berpartisipasi dalam aktivitas yang
kemungkinan kontak dengan tanah atau air, mis.
gunakan sarung tangan dan pakai sepatu bot

- Cuci atau mandi setelah terpapar air atau tanah
yang terkontaminasi

- Selalu bersihkan luka sesegera mungkin dan
tutupi luka atau goresan dengan pembalut tahan air

- Cuci tangan dengan sabun cair dan air setelah
menangani tanah atau berkebun

- Perhatikan kebersihan makanan dan hindari
minum air mentah

- Wisatawan dapat tertular penyakit melalui
olahraga air di luar ruangan. Risiko infeksi dapat

diminimalkan dengan menghindari paparan sumber
air (seperti sungai, kolam atau danau) yang mungkin
terkontaminasi.[bi]
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UU PDP  tercatat sebagai
Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi. Jokowi menandatangani
undang-undang tersebut pada 17
Oktober 2022.

Undang-undang ini memberi
wewenang kepada pemerintah untuk
mengawasi tata kelola data pribadi
yang dilakukan penyelenggara sistem
elektronik (PSE).

Aturan-aturan dalam UU PDP

Perlindungan Data Pribadi Ancam
Denda Rp6 M Pelanggar

Jakarta, BI - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Salinan
undang-undang itu sudah diterbitkan di situs Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat
Negara (JDIH Setneg).

diterapkan bagi setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional
yang melakukan perbuatan hukum di
wilayah Indonesia.

“Undang-undang ini tidak berlaku
untuk pemrosesan Data Pribadi oleh
orang perseorangan dalam kegiatan
pribadi atau rumah tangga,” bunyi
pasal 2 ayat (2) UU PDP.

UU PDP juga mengatur sejumlah
sanksi, mulai dari administratif hingga
pidana. Hukuman pidana di undang-

undang ini mencapai enam tahun
penjara dan denda Rp6 miliar.

Sebelumnya, UU PDP menarik
perhatian publik karena disahkan saat
sejumlah instansi pemerintah
menerima serangan siber. Pada saat
itu, peretas bernama Bjorka juga
menjadi sorotan karena menjual
sejumlah data hasil pembobolan situs
pemerintah.

Sejumlah pihak menduga
kemunculan Bjorka merupakan bagian
dari skenario pengesahan UU PDP.
Namun, hal itu dibantah oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD.

“UU PDP ini kan sudah lama
ditunggu. Jadi, itu tidak ada kaitannya
dengan kebocoran data karena ini jauh
sebelum ribut-ribut soal Bjorka,” ucap
Mahfud.(dhf/mik)

Facebook Tutup Instant Articles
JAKARTA, BI - Meta

mengarahkan Facebook untuk tidak
lagi fokus pada konten berita,
perusahaan bahkan telah
memutuskan menutup layanan In-
stant Articles pada April 2023.

Disadur dari Axios, Selasa (18/
10), Instant Articles sendiri
diluncurkan sejak 2015 silam untuk
memuat artikel berita dengan cepat
di aplikasi seluler.

Langkah menutup layanan In-
stant Articles, disebut merupakan
bagian dari upaya Meta untuk beralih
dari investasi dalam konten berita ke
cakupan yang lebih luas di
aplikasinya, misalnya konten video.

Seorang juru bicara Meta
mengatakan kepada Axios dalam

sebuah pernyataan bahwa formatnya
kurang dimanfaatkan.

Menurutnya, saat ini kurang dari
3% dari apa yang dilihat orang di
seluruh dunia lewat Facebook adalah
postingan dengan tautan ke artikel
berita, alih-alih mengakses layanan
Instant Articles.

“Dan seperti yang kami katakan
awal tahun ini, sebagai bisnis, tidak
masuk akal untuk berinvestasi
berlebihan di area yang tidak
menyelaraskan dengan preferensi
pengguna,” ujar juru bicara Meta.

Dijelaskan bahwa pengguna
Facebook lebih banyak
menghabiskan waktu untuk menonton
video, khususnya yang berdurasi
pendek seperti Reels. (amj)

dermawan saya malu jika meminta
upah. Tetapi kabarnya ia akan
memberikan secara langsung
setiap sepuluh hari,” jawab Habib.

Syahdan, sepuluh hari berlalu.
Tibalah hari itu, Habib sangat
bingung di perjalanan menuju
rumahnya ia banyak berpikir, apa
yang harus ia katakan pada istrinya
tetapi ia tetap bertawajuh dan
memasrahkan semuanya kepada
Allah.

Belum sampai masuk ke
rumah, di luar ia mencium bau
masakan dari rumahnya, benarlah
ketika ia masuk ke rumah ia
menyaksikan istrinya sedang
memasak, kegembiraan yang
diliputi dengan tanda tanya meliputi
perasaan Habib. Istrinya menje-
laskan bahwa ini adalah pembe-
rian dari seseorang yang engkau
bekerja padanya. Para pemuda
yang wajahnya terang seperti
rembulan itu selain memberi
semua bahan pokok ini dan seikat
kantong yang berisi dirham, ia juga
menitipkan pesan untukmu,
perbanyaklah bekerja maka akan
seimbang juga balasan upahnya.

Mendengar apa yang
dituturkan istrinya, Habib pun
menangis terharu, “Demi Allah
wahai istriku, selama sepuluh hari
ini tidak ada pekerjaan yang aku
lakukan kecuali siang dan malam
aku habiskan untuk beribadah
kepada Dzat yang maha kaya yang
telah memberikan segala
anugerah ini.” Seperti itulah
sekelumit risalah tentang kisah
perjalanan kekasih Tuhan yang
dalam beribadah selalu istiqomah
dan penuh khidmah, sehingga
Tuhan berikan kepada mereka
anugerah dan karomah.[bi]

>> RENTENIR...DARI HLM 18

“Kami tidak menghadirkanmu
untuk ini dan kami tidak menghendaki
ini darimu,” jawab Rasulullah saw
membela hak istrinya atas kekerasan
yang dilakukan oleh hakim tersebut.
Demikian dikisahkan oleh Imam Al-
Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumiddin
([Beirut, Darul Fikr: 2015 M], juz II,
halaman 50).

Kisah ini dikutip oleh Imam Al-
Ghazali dari riwayat Imam At-Thabrani

pada Kitab Al-Awsath dan Al-Khatib
dalam Kitab Tarikh dari Siti Aisyah
ra dengan sanad yang daif.  Dari
riwayat ini kita dapat melihat bahwa
Rasulullah saw merupakan
pasangan rumah tangga yang tetap
bersikap adil meski sedang cekcok
dengan pasangannya, tidak berbuat
kalap dan tindakan melewati batas
lainnya.
Rasulullah saw merupakan

gambaran atau citra laki-laki bertakwa
seperti yang dimaksud oleh Imam Al-
Hasan Al-Bashri, “(Nikahkanlah
anakmu) dengan pemuda yang
bertakwa kepada Allah yang kelak jika
hatinya sedang senang ia akan
menghormati anakmu dan jika sedang
marah ia tidak akan menzaliminya,”
(Imam Al-Ghazali, 2015 M: II/48).
Wallahu a’lam. (Alhafiz Kurniawan).

hakim yang adil untuk memutuskan
masalah keduanya. Kepada mertuanya
Rasulullah saw ingin menuntut
pembelaan dan kesaksian.

Pasangan ini kemudian meng-
hadirkan Abu Bakar ra. Di hadapan
hakim tersebut, Rasulullah saw
mempersilakan istrinya untuk
menerangkan lebih dulu kepada
ayahnya. Ternyata siapa yang harus
menerangkan duduk perkara saja
menjadi masalah tersendiri bagi
pasangan yang sedang cekcok.

“Kamu yang berbicara atau aku
yang berbicara?” tanya Rasulullah
kepada Aisyah ra. “Kamu dong yang
berbicara. Jangan kamu bicara kecuali
yang benar,” jawab Siti Aisyah ra yang
sedang marah.

Sahabat Abu Bakar ra yang
mendengarkan jawaban putrinya
langsung naik pitam. Ia segera saja
menampar putrinya sehingga darah
keluar dari mulutnya. Sahabat mulia
itu memandang jawaban Siti Aisyah
ra sebagai sebuah kelancangan
ucapan atas diri seorang rasul.

“Keterlaluan kamu, apakah ia
(utusan Allah saw) akan berkata selain
yang hak?” bentak Abu Bakar ra.

Siti Aisyah ra tidak menduga
ayahnya yang menjadi hakim berbuat
demikian. Ia kemudian berlindung
kepada suaminya. Siti Aisyah ra duduk
di belakang punggung suaminya.
Rasulullah saw segera saja membela
hak istrinya terlepas keduanya sedang
mengalami perseteruan rumah tangga.

>> CARA RASULULLAH HADAPI PERSELISIHAN...DARI HLM 18
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5 Kebiasaan yang Bikin Otak Lemot

LEMOT atau lemah otak
adalah istilah yang diberikan
kepada orang yang memiliki daya
pikir lambat.

Tentu saja hal ini dapat
dihindari dengan
mengurangi kebiasaan
adanya pelemahan otak.
Lantas, apa saja
kebiasaan bikin otak
jadi lemot?

1. Terlalu
Menghabiskan

Waktu Sendirian
Manusia sebagai

makhluk sosial tentunya
memiliki kodrat untuk

terus berinteraksi
sosial. Orang-orang

yang sangat suka
bersosia l isasi
bahkan hanya
dengan beberapa
teman dekat
tampak lebih
bahagia dan lebih

produktif.

Mereka juga cenderung tidak
menderita penurunan otak atau lemot
dan Alzheimer.

2. Makan Terlalu Banyak Junk
Food

Bagian otak yang terkait dengan
pembelajaran, memori, dan kesehatan
mental lebih kecil bagi orang yang

JAKARTA, BI - Banyak  kebiasaan yang tidak kita sadari akan
membuat  otak jadi lemot. Seiring bertambahnya usia, kemampuan
otak cenderung menurun, hal ini disebabkan beberapa kebiasaan
yang mengakibatkan otak lemot.

kerap mengonsumsi junk food.
Alangkah baiknya agar tak lemot, lebih
baik mengonsumsi berries, biji-bijian,
kacang-kacangan, dan sayuran
berdaun hijau. Selain menjaga fungsi
otak, juga memperlambat penurunan

mental.

3. Kurang Gerak
Semakin lama kurang

aktivitas, semakin besar
kemungkinan seseorang
menderita demensia. Selain
itu, juga lebih mungkin
terkena diabetes, penyakit
jantung, dan tekanan darah
tinggi, yang mungkin terkait
dengan Alzheimer.

4. Terlalu Banyak
Merokok

Merokok ternyata dapat
mempengaruhi volume otak
dan menyebabkan otak
mengecil. Tentu saja hal itu
membuat ingatan lebih
buruk dan membuat dua kali
lebih mungkin terkena
demensia, termasuk
Alzheimer. Disisi lain,
merokok juga menyebabkan
penyakit jantung, diabetes,
stroke, dan tekanan darah
tinggi.

5. Makan Berlebihan
Jika makan terlalu banyak ternyata

dapat mempengaruhi kemampuan.
Seseorang dengan kebiasaan ini
mungkin tidak dapat membangun
jaringan koneksi yang kuat yang
membantu untuk berpikir dan
mengingat.[*]

SEPERTI gadis asal Cirebon 26 tahun yang
bernama Nay Nadya, meski dia baru 2 tahun
berada di Hong Kong namun dia telah
berpetualang dan mencoba banyak hal baru di
negri beton ini.

Dalam keterbatasan waktunya Nay tetap
memperjuangkan kebahagiaannya dan

Nay Lampiaskan Rindu Ibu Lewat Lagu
kebahagiaan untuk ibunya dengan cara membuat
single lagu berjudul Rindu Ibu yang telah sejak
tanggal 30 juni 2022 lalu.

“lagu Rindu Ibu itu saya persembahkan untuk
ibu saya sebagai hadiah ulang tahunnya.” cerita
Nay pada Berita Indonesia.

Selain menyanyi Nay juga suka bermain
musik hingga akhirnya dia bergabung pada kelas
komunitas musik MoAy Production, dari situ juga
Nay menceritakan awal mula perkenalannya
dengan pencipta lagunya yang bernama Momon.

 “Saya mengenal MoAy Production dari
temen saya Oktavia yang kebetulan beliau
mengenal dekat Kak Momon dan Kak Intan.”
kisahnya.

Dalam kesempatan ini Nay mengucapkan
banyak terimakasih kepada Kak Momon dan
editornya Kak Intan Rizuka yang sudah bekerja
keras dalam membantu saya dalam membuat
video klip lagu Rindu Ibuku.

Terlepas dari Rindu Ibu Nay senang bekerja
di Hong Kong meskipun harus sedih saat musim
dingin tiba, ya Nay memiliki alergi terhadap udara
dingin.

Kesibukan Nay diluaran juga banyak, dia
melakukan berbagai kegiatan MLM, sejak
sebelum kerja menjadi PMI Hong Kong pun Nay
memang tergolong figur mandiri dan pekerja
keras, Nay telah menjalani berbagai pekerjaan,
baik itu di Indonesia atau saat dia merantau di
Malaysia.

Untuk hari depannya Nay mengaku sudah
mempersiapkan usahanya dirumah, saat ini
usaha itu sudah berjalan di Cirebon. [ida]

Kreativitas Pekerja MIgran
Indonesia [PMI ] memang tak
terbatas oleh rumah majikan, saat
libur banyak komunitas yang
menawarkan kegembiraan
bersama dalam menjalani hobi dan
misi kelompok masing - masing.

>> 3 BUDAYA JAWA...DARI HLM  08

Tarawangsa
Tarawangsa adalah kesenian musik dari

Jawa Barat yang memiliki keunikan pada alat
musiknya, yaitu menggunakan instrumen yang
digesek. Kata ‘Tarawangsa’ berasal dari tiga
kata, yaitu ‘ta’ yang berasal dari kata ‘meta’
dalam bahasa Sunda yang berarti pergerakan,
‘ra’ yang bermakna api yang agung, dan yang
terakhir ‘wangsa’ memiliki arti bangsa.

Maka dari itu, Tarawangsa mempunyai arti
kisah kehidupan bangsa matahari. Dengan
kata lain, Tarawangsa adalah kesenian yang
ditampilkan untuk menyambut hasil panen padi

yang sangat bergantung pada sinar matahari.
Dahulu kala, Tarawangsa di Rancakalong

hanya dipertunjukkan pada acara syukuran
panen yang disebut Rubuh Jarami Entep Pare.
Hal ini dikarenakan latar belakang
masyarakat Sunda yang mayoritas mata
pencahariannya adalah sebagai petani,
sehingga kesenian ini diciptakan sebagai
upacara dan kegiatan pertanian. Dalam setiap
upacara, Tarawangsa memainkan peran
penting sebagai pengiring upacara untuk
mendatangkan Dewi Sri.

Dalam pelaksanaan Tarawangsa, terdapat
tiga tahap yang wajib dilakukan. Yang pertama

adalah Ngalungsurkeun atau
perawalan acara dengan 7 or-
ang yang menurunkan
pangkonan, yaitu sejenis
gabah.

Lalu, dilakukan proses
menjemput Dewi Sri atau Nyi
Pohaci dimana terdapat 7 or-
ang yang membentuk formasi
lingkaran, di dalam lingkaran
tersebut ada satu orang ibu-
ibu. Terakhir, Nginebkeun,
yaitu tahap dimana
pangkonan dikembalikan ke
tempat semula.[*]

Nay Nadya

juga mengungkapkan pendapatnya akan
kepemimpinan Xi Jinping.

“Saya melihat memang gaya
kepemimpinan dari Presiden Xi itu dekat
dengan rakyat, dan betul-betul, Presiden Xi
itu memahami masalah yang dihadapi oleh
rakyat,” ujar Jokowi lagi.

Jokowi juga menyampaikan harapannya
atas Kongres Partai Komunis China (PKC)
yang berlangsung sejak Minggu (16/10).

Ia berharap kongres tersebut berjalan baik
dan menghasilkan sesuatu bagi rakyat China.

“Tapi juga menghasilkan keputusan [yang]
bukan hanya berkontribusi bagi rakyat RRT,
melainkan juga berkontribusi pada stabilitas
kawasan, perdamaian dunia, dan
kesejahteraan kawasan dan dunia,” tuturnya.

China sendiri merupakan salah satu mitra
ekonomi Indonesia. Kedua negara menjalin
kerja sama pembangunan kereta cepat
Jakarta-Bandung yang dikabarkan akan

selesai pada November.
Presiden China Xi Jinping juga disebut

akan menjadi salah satu penumpang pertama
kereta tersebut, mengingat pengoperasian
kereta ini berlangsung di bulan yang sama
dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Jokowi jug mengklaim Xi bakal menghadiri
KTT tersebut secara langsung. (pwn/bac)

>> JOKOWI: XI JINPING...DARI  HLM  01
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JAKARTA, BI - Setiap orang berhak
memiliki cita - cita dan berhak untuk hidup
sesuai dengan keinginannya. Berikut ini
ada beberapa seleb yang kini
menyandang profesi sebagai seorang
tentara dan polisi. Nggak hanya di Indo-
nesia, ada juga seleb yang mengabdikan
hidupnya di dunia militer Amerika Serikat.

Meski tak banyak muncul di sinetron
atau film faktanya kehidupan mereka
sebagai tentara dan polisi juga menyedot
perhatian publik. Banyak penggemarnya
yang penasaran dengan kehidupannya,
pendek kata para seleb ini tetap
mendapat tempat di hati penggemar.

Berikut tiga seleb yang kini jadi
tentara dan polisi yang berhasil kami
rangkum:

1. Kristania Virginia.

Artis Yang Menjadi
Polisi dan Tentara

 Kristania Virginia merupakan Miss
Indonesia 2006, jika kebanyakan dari
mantan Miss menjadi artis dia malah
memilih menjadi seorang tentara di
negeri Paman Sam. Kristania bekerja
sebagai tentara aktif sejak 28 Oktober
2006.

Memiliki background pendidikan
perawat, Miss Indonesia 2006 ini juga
aktif membantu di salah satu rumah sakit
sebagai tenaga medis. Resmi menjadi
warga negara sana, Kristania juga
menikah dengan warga Amerika bernama
James Hall.

2. Rendy Meidiyanto.
Nama Rendy Meidiyanto di dunia

hiburan mungkin belum terdengar famil-
iar, namun bagi penggemar sinetron

Ganteng-Ganteng Serigala, parasnya
sudah tak asing lagi. Rendy pernah meniti
kariernya sebagai aktor sinetron. Usia
sinetron yang dibintangi Kevin Julio dan
Jessica Mila tersebut berakhir, Rendy
memilih untuk banting setir jadi tentara.

Rendy Meidiyanto kini diketahui
berstatus sebagai seorang perwira TNI
Angkatan Laut. Meski tak lagi aktif di TV,
namun Rendy tak kehilangan
penggemarnya. Berbagai unggahannya
di Instagram masih ramai komentar para
fans. Rendy juga aktif membagikan
berbagai kegiatannya jadi seorang
tentara.

3. Gariz Luis Ma’luf
Karier Gariz Luis Ma’luf di dunia

hiburan bisa dibilang cukup gemilang.

Memulai debutnya sebagai model, Gariz
pernah jadi model di salah satu video

klip milik Ussy Sulistiawaty. Ia juga
pernah bermain dalam beberapa FTV,
salah satunya beradu akting dengan
Dinda Hauw. Tak hanya itu, ia juga
merambah dunia layar lebar.

Meski begitu, cowok kelahiran 1994
ini memilih menekuni profesi barunya
sebagai seorang polisi. Ia kini bertugas
di Polrestabes Bandung.

Namanya sempat jadi viral saat
merekam proses penangkapan
YouTuber, Ferdian Paleka pada Mei 2020
lalu.

Meski disibukkan dengan kariernya
sebagai polisi, Gariz sempat bermain
dalam sebuah film berjudul Bike Boyz
yang tayang pada 2019.[*]

Kristania Virginia Rendy Meidiyanto

Gariz Luis Ma’luf
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SEORANG perempuan cantik vi-
ral di Tiktok karena sering
berpenampilan seksi. Namun yang
bikin netizen kaget adalah perempuan
bernama Janie ini ternyata memiliki
usia di luar ekspektasi warganet.

Dari penampilan, bentuk tubuh,
wajah, dan cara berpakaiannya, Janie
masih terlihat seperti gadis 20-an.
Namun siapa sangka, perempuan
seksi ini sudah mendekati kepala 5,

Viral Wanita Seksi
Usianya Hampir 50 Tahun

yaitu 49 tahun.
“Melakukan tren ini di usia 49

tahun,” tulisnya dalam sebuah video
yang langsung membuat netizen kaget.
Kebanyakan dari netizen tak percaya
akan pernyataan yang dibuat Janie
tersebut.

“Tidak mungkin Anda 49. 27 Saya
akan mengatakan maksimal,” tulis
@Karl John F** seakan tak percaya
pada caption tersebut.

“Saya tidak percaya. Anda terlihat
seperti 28,” ungkap @george-
naumov*** penuh keyakinan.

“49 ya oke aku tidak percaya
kamu,” tulis netizen lainnya.

Janie memang kerap mengunggah
video seksiya mengenakan bikini dan
berbagai model lingerie. Bentuk
badannya yang oke dan kulitnya yang
masih kencang, membuat netizen tak
yakin Janie berusia 49 tahun.

Seperti pada salah satu video,
Janie tampak membuka kaos kakinya.
Ia memperlihatkan tubuhnya yang

penuh dengan tato. Ia mengenakan
tanktop putih ketat dan hotpants
berwarna orange.[*]

Gunung di Magelang  Mirip Bukit Doraemon
MAGELANG, BI - Penonton

Doraemon pasti tidak asing dengan
pemandangan bukit yang jadi tempat
bermain Nobita dan teman-temannya.
Ternyata, bukit itu ada di Magelang!

Siapa sangka gunung Tidar di
Magelang, Jawa Tengah disebut-sebut
mirip dengan Bukit Doraemon. Di me-
dia sosial Twitter sedang viral foto
bukit di kartun Doraemon yang
disandingkan dengan gunung di
Magelang oleh netizen.

Foto ini kemudian dikomentari dan
diunggah akun Twitter @JawaFess.
“Mari tinggal di Magelang lur,” tulis

akun itu.
“Lah emang iya, nobita kan emang

sekolah di SD Negeri 3 Tidar sih...,”
cuit @UpoMabur berkomentar.

“nobita cah mbarakan,” cuit
@InsanSepakbola.

“Oh bukit belakang sekolah ki
jenengan gunung tidar toh,” balas
@arif_fty.

“Udah merencanakan punya rumah
di Magelang,” timpal @azaleaarta.

Tampak foto Bukit Doraemon di
bagian atas dan di bawahnya gunung
di Magelang. “Bro gue baru tau kalo
nobita sebenernya berasal dari

magelang,” tulis pengunggah foto itu
ke akun Anime Indonesia yang di-
retweet Jawafess.

Cuitan itu pun menuai beragam
komentar netizen. Rata-rata
komentarnya cukup lucu dan
menghibur.

Menurut penelusuran, gunung
yang disamakan dengan Bukit
Doraemon itu adalah Gunung Tidar.
Gunung Tidar ini  dikel i l ingi
permukiman penduduk, tepatnya
Kampung Magersari, Kecamatan

>> BERSAMBUNG KE HLM  19
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PADA kondisi normal, jamur
Candida sebenarnya hidup di vagina
tetapi jumlahnya sedikit. Namun,
pertumbuhannya bisa berlebihan
akibat berbagai faktor, yaitu
pemakaian pembersih vagina yang
terlalu sering, penggunaan antibiotik
jangka panjang, kehamilan,
obesitas, atau diabetes.

Untuk mengatasi gejalanya, ada
beberapa pilihan obat keputihan gatal
yang dapat ditemukan di apotek. Obat
keputihan tersebut umumnya tersedia
dalam bentuk krim atau tablet yang
dimasukkan ke dalam vagina.

Berikut ini adalah beberapa jenis
obat keputihan gatal yang umumnya
diresepkan oleh dokter:

1. Clotrimazole
Clotrimazole adalah jenis obat

keputihan gatal yang bekerja dengan
menghambat pertumbuhan jamur Can-
dida. Tidak hanya mengatasi keputihan

Obat Keputihan Atasi Infeksi Jamur
JAKARTA, BI - Keputihan merupakan kondisi yang normal dialami
setiap wanita. Namun, bila keputihan disertai gatal, kondisi ini perlu
diwaspadai. Keputihan gatal sering disebabkan oleh infeksi jamur
Candida di vagina. Selain rasa gatal, kondisi ini juga bisa disertai
vagina nyeri dan kemerahan atau perih saat buang air kecil.

yang disertai rasa gatal, clotrimazole
juga dapat meredakan sensasi terbakar
pada vagina. Obat keputihan gatal ini
tersedia dalam bentuk krim maupun
tablet yang dimasukkan ke vagina.

2. Miconazole
Obat keputihan gatal jenis ini juga

bekerja dengan cara menghambat
pertumbuhan jamur yang
menyebabkan keputihan, rasa gatal,
dan sensasi terbakar pada vagina.
Miconazole juga tersedia dalam bentuk
krim maupun tablet vagina.

3. Tioconazole
Sama seperti kedua obat

sebelumnya, tioconazole termasuk
dalam kategori obat antijamur azole.
Dengan demikian, cara kerjanya pun
sama, yaitu menghambat pertumbuhan
jamur penyebab keputihan gatal dan
munculnya rasa terbakar pada vagina.

Obat keputihan gatal di atas

umumnya aman dan jarang
menimbulkan efek samping. Meski
begitu, penggunaannya tidak boleh
sembarangan, terutama untuk ibu
hamil. Oleh karena itu, penderitanya
perlu menggunakannya sesuai resep
dokter.

Apabila keputihan gatal masih
tetap dirasakan setelah penggunaan
obat oles atau tablet vagina, dokter
akan meresepkan obat jamur yang

diminum, seperti fluconazole atau
itraconazole.

Cara Menggunakan Obat
Keputihan Gatal

Obat keputihan gatal berbentuk
krim biasanya dilengkapi dengan alat
khusus pada kemasannya. Alat ini
digunakan untuk memasukkan obat ke
dalam vagina. Anda juga dapat
mengoleskannya di area luar vagina

yang gatal. Obat oles umumnya
digunakan selama 1–7 hari.

Sementara itu, obat tablet vagina
perlu dimasukkan ke dalam vagina.
Pengobatan tersebut biasanya
dilakukan selama 1–3 hari, tergantung
jenis obat. Tablet vagina atau krim
antijamur sebaiknya digunakan pada
malam hari sebelum tidur.

Selama menggunakan obat
keputihan gatal, hindari penggunaan
tampon atau produk pembersih vagina.
Selain itu, hindari berhubungan
seksual dan menggunakan kondom
hingga 3 hari setelah pengobatan
selesai.

Kini, Anda telah mengetahui
pilihan obat untuk mengatasi keputihan
gatal. Meski beberapa jenis obat
keputihan gatal dijual bebas di apotek,
Anda tetap dianjurkan untuk melakukan
konsultasi ke dokter sebelum
menggunakannya, terlebih jika Anda
memiliki kondisi medis tertentu seperti
hamil, menyusui, atau alergi obat.

Pastikan pula untuk selalu
mengikuti petunjuk penggunaan yang
tertera pada kemasan obat maupun
anjuran dokter. Bila obat keputihan
gatal belum berhasil mengatasi
keluhan yang Anda alami, segeralah
berobat ke dokter untuk mendapatkan
penanganan yang sesuai.[*]

JAKARTA, BI - Manfaat air minum
memang luar biasa, bahkan emosi
sesorang bisa menjadi lebih stabil saat
kebutuhan cairan tercukupi. Alasannya,
ketika kita cukup minum dan tubuh
terhidrasi dengan baik, fungsi otak dan
suasana hati dapat meningkat. Jadi,
pikiran pun akan semakin tenang.

Minum air putih merupakan bagian
dari pola hidup sehat yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan cairan
tubuh. Umumnya, orang dewasa
disarankan minum air putih sebanyak
2–3 liter atau kurang lebih 8 gelas
setiap hari.

Jumlah kebutuhan air putih ini bisa
bertambah jika Anda sedang
berolahraga, saat cuaca panas, tengah
hamil atau menyusui, dan ketika sedang
demam, muntah-muntah, diare, atau
menderita gangguan kesehatan lainnya.

Kaitan Antara Minum Air Putih dan
Ketenangan Tubuh

Tidak minum air putih dengan
cukup akan membuat tubuh kekurangan
cairan atau dehidrasi. Ketika dehidrasi,
Anda bisa mengalami sejumlah gejala,
seperti kelelahan, pusing, mulut kering,
kram otot, dan sembelit.

Di samping itu, kekurangan cairan
diketahui dapat menurunkan fungsi
otak, terutama kemampuan untuk fokus,
berkonsentrasi, dan berpikir, serta
memperburuk suasana hati yang bisa
menyebabkan mudah marah dan tidak
tenang. Hal ini tentunya berdampak
pada produktivitas Anda sepanjang hari.

Untuk mencegah keluhan-keluhan
tersebut, Anda perlu minum air putih
yang cukup setiap harinya. Bila tubuh

terhidrasi dengan baik, Anda akan
merasa lebih berenergi, otak akan
berfungsi secara optimal, dan mood
Anda juga akan lebih baik.

Nah, dengan kondisi badan yang
sehat dan emosi yang stabil karena ru-
tin minum air putih, Anda bisa
merasakan ketenangan di dalam tubuh
maupun pikiran Anda.

Manfaat Lain dari Mencukupi
Kebutuhan Air Putih

Selain itu, mencukupi asupan
cairan sehingga tubuh terhidrasi dengan
baik dapat memberikan beragam
manfaat bagi tubuh, di antaranya:

Sistem pencernaan lebih sehat dan
risiko munculnya konstipasi lebih
rendah

Berat badan stabil
Suhu tubuh bisa tetap normal

Kesehatan organ-organ penting,
seperti ginjal dan jantung, lebih terjaga

Kadar elektrolit seimbang
Kesehatan sendi dan otot tetap

terjaga

Melihat manfaat-manfaatnya di
atas, maka bisa dipastikan peran air
putih dalam menciptakan ketenangan
dan meningkatkan kesehatan tubuh
sangatlah penting. Jadi, pastikan Anda
selalu memenuhi kebutuhan cairan
setiap harinya dengan minum air putih
yang cukup, ya.

Agar manfaat yang didapat lebih
optimal, perhatikan jenis air yang
hendak dikonsumsi. Konsumsilah air
yang tidak berasa, tidak berbau, tidak
berwarna, tidak mengandung kuman
atau mikroorganisme, dan tidak
mengandung logam berat. [alldok]

Minum Air Bisa Stabikan Emosi Penyebab Terjadi Bercak
Cokelat di Kulit

JAKARTA, BI
- Bercak cokelat
di kulit merupakan
keluhan yang
terjadi akibat
hiperpigmentasi,
yaitu suatu kon-
disi saat area kulit
tertentu tampak
lebih gelap diban-
dingkan area kulit
sekitarnya. Ber-
cak tersebut
dapat muncul
karena kulit memproduksi melanin
secara berlebihan. Selain cokelat,
hiperpigmentasi juga bisa
menimbulkan bercak hitam.

Bercak cokelat di kulit biasanya
tidak menimbulkan rasa sakit dan
gatal, tetapi keberadaannya dapat
menimbulkan rasa tidak nyaman.
Bercak ini bisa muncul di satu atau
beberapa area kulit, tetapi
umumnya di kulit wajah. Penyebab
munculnya bercak cokelat di kulit
beragam, antara lain:

1. Paparan sinar matahari
Paparan sinar UV dari matahari

dapat menyebabkan timbulnya
bercak cokelat di kulit, terutama jika
Anda jarang menggunakan tabir
surya. Bercak atau bintik cokelat
akan timbul pada area kulit yang

paling sering terpapar sinar
matahari, misalnya pada kulit
wajah, lengan, dan kaki.

2. Postinflammatory hyperpig-
mentation (PIH)

PIH merupakan hasil dari
peradangan kulit yang terjadi akibat
adanya infeksi, luka, atau jerawat.
Setelah kulit meradang, produksi
melanin di area tersebut akan
mengalami peningkatan, sehingga
menimbulkan noda atau bercak
cokelat.

3. Infeksi jamur
Infeksi jamur tertentu, seperti

tinea versicolor, juga dapat
menimbulkan bercak cokelat di
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APABILA dilanggar, kata tersebut akan
memicu berbagai macam gangguan gaib seperti
penampakan makhluk halus yang dapat menyakiti
fisik para pengunjung.

Cerita Seram dari Gua Jepang dan Belanda
Bagi pemerhati cerita horor lokal,
misteri hantu lada di Gua Jepang
mungkin sudah akrab di telinga, yang
mana untuk para pengunjung Gua
Jepang, salah satu larangan yang pal-
ing pantang dilarang adalah
menyebutkan kata “lada”.

Dalam bahasa yang digunakan masyarakat
Bandung, yaitu Bahasa Sunda, kata lada berarti
pedas. Namun, bukan itu alasan mengapa kata
lada dilarang diucapkan di dalam Gua Jepang.

Konon, kata lada berasal dari leluhur
setempat yang sangat dihormati masyarakat,
yaitu Eyang Lada Wisesa. Jaid mengucapkan
kata lada dengan seenaknya dianggap tindakan
tidak sopan dan melanggar hukum sakral
setempat.

Beberapa orang yang pernah beruji nyali
ditempat ini sudah banyak yang mencoba
mengutarakan kata terlarang itu. Percaya atau
tidak, kebanyakan dari mereka langsung
diganggu makhluk halus, tidak sedikit juga yang
kesurupan dan bertingkah garang.

Suara Tangisan
Wanita Misterius Gua
Belanda

Cerita seram
berikutnya yang datang
dari kedua tempat lokasi
mistis ini adalah tangisan
wanita misterius di Gua
Belanda.

Gua Belanda
dibangun di tengah-
tengah Hutan Ir. H.
Juanda, dikelilingi oleh
banyak pohon sehingga
lebih gelap dan lebih
dingin.

Belum lagi minimnya
ventilasi di dalam gua ini

yang membuat keadaannya semakin membuat
para pengunjung tidak betah berdiam lama-lama
di dalamnya.

Ada suara tangisan ini bisa datang dari dua
arah, tergantung dimana letak para pengunjung.
Kabarnya, apabila para pengunjung sedang ada
di dalam gua, suara tangisan akan terdengar dari
luar.

Tapi, jika para pengunjung sedang ada di luar
gua, suara tangisannya terdengar dari dalam.

Belum ada yang bisa memastikan sejarah
dibalik cerita ini. Akan tetapi, rumor yang
berterbangan dari kuping satu ke kuping lainnya
menyatakan bahwa tangisan tersebut datang dari
seorang wanita yang meninggal akibat diperkosa
para kompeni Belanda.[*]

Goa Jepang Paling Angker di Indonesia

yang begitu eksotis ternyata juga memiliki
peninggalan goa Jepang. Selain digunakan
sebagai tempat penyiksaan dan sel tahanan,
goa ini digadang-gadang dapat menimbulkan
efek ilusi.

Percaya atau tidak, banyak pengunjung
yang pernah menyaksisakan langsung bahwa
goa ini memiliki dua lubang. Padahal setelah

SEBAGAI salah satu negara yang pernah
menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun,
Jepang meninggalkan sejumlah peninggalan
bersejarah seperti lubang atau goa Jepang. Pada
saat itu, tentara Jepang menggunakan goa sebagai
bunker atau benteng pertahanan para tentara
Jepang.

Namun mengingat proses pembangunannya
menggunakan sistem kerja paksa, hampir seluruh
goa Jepang di Indonesia menyisakan kisah kelam
dan berbau mistis. Ditambah lagi sebuah fakta
bahwa goa-goa ini seringkali digunakan sebagai
tempat untuk menyiksa para tahanan hingga
meregang nyawa. Bahkan, jenazah mereka
dibiarkan begitu saja di dalamnya.

1. Bali
Goa Jepang di Bali terletak di kawasan

Klungkung, Karang Asem dan Gianyar. Menurut
sejarah, Goa ini dibangun oleh masyarakat dengan
cara romusa (kerja paksa). Fungsinya adalah
untuk benteng pertahanan sekaligus tempat
penahanan bagi para pribumi (orang-orang Indo-
nesia).

Tak terhitung sudah banyak orang yang
ditahan dan disiksa sampai mati di tempat ini.
Akibat sejarah kelam tersebut, goa Jepang yang
memiliki kedalaman 15 meter itu konon menjadi
rumah bagi sejumlah makhluk halus. Berdasarkan
penuturan penduduk lokal, mereka seringkali
melihat sosok penampakan manusia dengan tubuh
yang terluka parah. Ada juga yang menyerupai
siluman berwajah menyeramkan.

2. Bandung
Siapa sangka Kota Kembang Bandung juga

menjadi saksi bisu kekejaman penjajah
Jepang. Goa Jepang di Bandung dibangun
pada tahun 1942 dengan fisik dan bangunan
yang sangat kuat. Lokasinya berada di Taman
Hutan Ir. Juanda di Bukit Dago Pakar, Bandung.
Sama seperti goa-goa Jepang pada umumnya,
tempat ini juga digunakan sebagai tempat
persembunyian dan sel tahanan.

Menurut pengakuan warga sekitar, mereka
seringkali melihat penampakan hantu-hantu
menyerupai orang Jepang yang berkliaran di dekat
goa. Suara-suara teriakan misterius pun kerap
santer terdengar hingga membuat bulu kuduk
merinding.

3. Manado
Beralih ke Sulawesi, Kota Manado yang

dikenal berkat kuliner dan keindahan alamnya
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Rentenir Jahat yang
Jadi Kekasih Allah

seorang kaya raya, ia tinggal di Kota
Basrah.

Setiap hari ia berkeliling mendatangi
satu persatu orang yang berhutang
kepadanya untuk menagih, jika mereka
belum bisa membayar maka Habib akan
mengambil apa saja yang bisa mereka
serahkan sebagai bunga atas hutang
mereka. Dan seperti itulah cara yang
dilakukan Habib untuk menghasilkan hal
yang bisa menutupi kebutuhan sehari
harinya.

Suatu hari ia mendatangi salah
seorang yang berhutang
kepadanya namun orang
tersebut tidak ada di
rumah. Akhirnya sang
Habib meminta kepada
istrinya bunga atas
hutangnya yang belum
bisa di bayar.

“Suamiku tidak ada di
rumah, dan aku tidak
memiliki apa-apa, sisa
daging leher domba,” kata
perempuan itu.

Habib pun meminta
kepada perempuan
tersebut menyerahkan
kan leher domba itu. Pada
hari itu pun Habib pulang ke rumah
dengan membawa kayu bakar, gula, dan
rempah-rempah serta leher domba yang
mana semuanya didapatkan dari orang
yang belum bisa membayar hutangnya.

Sesampainya di rumah, Habib
menyuruh istrinya memasak apa yang
telah ia bawa. Ketika istrinya hendak
membuka tutup ketel ia terhenti sejenak
karena terdengar suara keras Habib
kepada pengemis yang datang ke
rumahnya.

“Jika aku bagikan makanan
kepadamu, maka tidak akan ada yang
tersisa untuk makan malamku, kamu
mendatangi setiap pintu rumah apakah
itu tidak membuatmu cukup?” ungkap
Habib dengan nada keras.

Pengemis itu pun pergi dengan
tangan kosong. Setelah itu ketika istri

Habib hendak melihat masakan di
wajannya itu, tidak ada yang dilihat
kecuali darah hitam memenuhi ketel itu.

Si istri pun membawa Habib ke
dapur untuk melihat apa yang terjadi.

“Ini semua karena buruknya
akhlakmu, harta riba yang kau makan,
pada pengemis kau menghardik,
keadaan ini seperti gambaran
keburukanmu itu. Apakah kau tak
berpikir bagaimana pedihnya balasan di
akhirat nanti,” kata sang istri.

Mendengar itu, hati habib bergetar
ia berpikir dan
menyaksikan apa yang
telah terjadi, “Wahai istriku
mulai saat ini aku
bertobat.”

Setelah itu, ia pun
mengembalikan seluruh
harta yang pernah ia
dapatkan dengan cara
haram itu. Sampai tidak
ada lagi yang ia miliki.
Dengan begitu, ia pun
menjadi miskin sejadi-
jadinya.

Kemudian, si Habib
itu membangun gubuk di
bantaran sungai Furat.

Tempat baru itu ia pakai untuk terus
beribadah tak kenal waktu. Ia juga mulai
menuntut ilmu dan belajar Al-Quran
kepada Hasan Bashri.

Saat dirinya belajar kepada tokoh
sufi terkenal itu, si Habib dikenal sebagai
orang yang kurang pintar. Maka itu,
dirinya pun dijuluki Al ‘Azami, alias
bodoh.

Suatu ketika, kala Habib pulang ke
gubuknya, istrinya bertanya, “Dari mana
engkau, suamiku? Apa yang engkau
lakukan?”

“Aku bekerja pada seseorang,”
jawab Habib.

“Mana upahnya? “
“Orang tersebut sangat baik dan

Seperti kematian yang datangnya tidak bisa diketahui pasti,
begitu pula dengan keadaan hati, hidayah Allah datang kepada
mereka yang memang telah Allah kehendaki.

TIDAKLAH aneh ketika kita
membaca perjalanan hidup para kekasih
Allah, maka akan ditemukan di antara
mereka yang lebur dalam kegelapan,
terlelap dalam jurang kejahilan, hingga

akhirnya menjadi para salik yang
mendedikasikan seluruh hidupnya untuk
Allah.

Habib Al ‘Azami adalah salah satu
dari para kekasih Allah yang mana
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https://prayertimes.date/hong-kong/october/2022

10/1/2022 05:01 06:15 12:13 15:37 18:11 18:11 19:21
10/2/2022 05:01 06:15 12:13 15:37 18:10 18:10 19:20
10/3/2022 05:01 06:15 12:13 15:36 18:10 18:10 19:20
10/4/2022 05:01 06:16 12:12 15:36 18:09 18:09 19:19
10/5/2022 05:02 06:16 12:12 15:35 18:08 18:08 19:18
10/6/2022 05:02 06:16 12:12 15:35 18:07 18:07 19:17
10/7/2022 05:02 06:17 12:11 15:34 18:06 18:06 19:16
10/8/2022 05:03 06:17 12:11 15:33 18:05 18:05 19:15
10/9/2022 05:03 06:17 12:11 15:33 18:04 18:04 19:14
10/10/2022 05:03 06:18 12:11 15:32 18:03 18:03 19:13
10/11/2022 05:04 06:18 12:10 15:32 18:02 18:02 19:12
10/12/2022 05:04 06:19 12:10 15:31 18:01 18:01 19:11
10/13/2022 05:04 06:19 12:10 15:31 18:00 18:00 19:11
10/14/2022 05:05 06:19 12:10 15:30 18:00 18:00 19:10
10/15/2022 05:05 06:20 12:09 15:30 17:59 17:59 19:09
10/16/2022 05:05 06:20 12:09 15:29 17:58 17:58 19:08
10/17/2022 05:06 06:21 12:09 15:29 17:57 17:57 19:07
10/18/2022 05:06 06:21 12:09 15:28 17:56 17:56 19:07
10/19/2022 05:07 06:21 12:09 15:28 17:55 17:55 19:06
10/20/2022 05:07 06:22 12:08 15:27 17:55 17:55 19:05
10/21/2022 05:07 06:22 12:08 15:27 17:54 17:54 19:05
10/22/2022 05:08 06:23 12:08 15:26 17:53 17:53 19:04
10/23/2022 05:08 06:23 12:08 15:26 17:52 17:52 19:03
10/24/2022 05:08 06:24 12:08 15:25 17:52 17:52 19:03
10/25/2022 05:09 06:24 12:08 15:25 17:51 17:51 19:02
10/26/2022 05:09 06:25 12:08 15:24 17:50 17:50 19:01
10/27/2022 05:10 06:25 12:07 15:24 17:50 17:50 19:01
10/28/2022 05:10 06:25 12:07 15:23 17:49 17:49 19:00
10/29/2022 05:10 06:26 12:07 15:23 17:48 17:48 19:00
10/30/2022 05:11 06:26 12:07 15:23 17:48 17:48 18:59
10/31/2022 05:11 06:27 12:07 15:22 17:47 17:47 18:59

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

sebelum ia mendapatkan maqam
kemuliaan ia pernah hidup dalam
kegelapan.

Biografi Habib Al ‘Azami bisa dilihat
dalam kitab Tarikh Al Kabir 2/326,
Hilyatul Aulia 6/149, Siyar A’lam
Annubala 6/143.

Syekh Fariduddin Attar dalam
kitabnya Tadzkirotul Aulia halaman 81
Mengisahkan, Habib Al ‘Azami adalah

jika mereka belum
bisa membayar

maka Habib akan
mengambil apa
saja yang bisa

mereka serahkan
sebagai bunga

atas hutang
mereka.
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NABI MUHAMMAD saw
merupakan utusan Allah, tetapi
Rasulullah saw juga kepala rumah
tangga. Nabi Muhammad saw
menjalani kehidupan rumah tangga
sebagaimana pasangan rumah tangga
pada umumnya yang penuh warna.

Dengan Aisyah, Rasulullah saw
melewati sisi keceriaan rumah

tangga. Tetapi ada kalanya pasangan
ini mengalami perselisihan dan
ketidaksesuaian pemahaman.
Pasangan ini pada suatu hari
mengalami cekcok rumah tangga.

Rasulullah saw dan Siti Aisyah
ra bersepakat menghadirkan Abu
Bakar ra, ayah Siti Aisyah ra, sebagai

Cara Rasulullah  Hadapi
Perselisihan Rumah Tangga
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MALAYSIA, BI - Malaysia bakal
menggelar pemilihan umum pada 19
November mendatang, lebih cepat satu
tahun dari jadwal sebelumnya.

Komisi Pemilu Malaysia
mengambil keputusan ini di akhir rapat
pada Kamis (20/10), sekitar sepekan
setelah Perdana Menteri Ismail Sabri
Yaakob membubarkan parlemen.

Berdasarkan aturan Malaysia,
pemilu memang harus langsung
digelar dalam kurun 60 hari setelah
parlemen dibubarkan.

Malaysia sendiri seharusnya tak
menggelar pemilu hingga September
2023. Meski demikian, tekanan
terhadap pemerintahan Ismail

Lebih Cepat, Malaysia
Gelar Pemilu Bulan Depan

belakangan ini semakin kuat.
Tekanan ini tak hanya datang dari

luar, tapi juga dalam partainya, UMNO,
juga koalisinya, Barisan Nasional
(BN).

Sejumlah kubu di dalam BN
menganggap Malaysia membutuhkan
pemimpin dengan dukungan lebih kuat
di tengah perpecahan internal.

Saat ini, BN memang masih
memegang mayoritas kursi di
parlemen Malaysia, tapi jumlahnya
terpaut tipis dari oposisi, koalisi
Pakatan Harapan.

Pakatan Harapan sendiri
sebenarnya keluar sebagai pemenang
dari pemilu pada 2018 lalu, mencetak

sejarah karena berhasil melengserkan
UMNO yang sudah berkuasa sejak
Malaysia merdeka.

Namun kemudian, pergolakan
politik mengguncang Malaysia ketika
Mahathir Mohamad mengundurkan diri
dari jabatan perdana menteri karena
perpecahan internal Pakatan Harapan.

Gonjang-ganjing ini membuka
jalan bagi BN kembali berkuasa di
Negeri Jiran. Jika BN kembali menang
dalam pemilu kali ini, sejumlah pihak
khawatir mantan PM dari UMNO,
Najib Razak, bakal dibebaskan dari
proses peradilan.

Saat ini, Najib sedang menjalani
hukuman penjara 12 tahun terkait

kasus korupsi 1MDB yang
menjeratnya. Sejumlah kasus lain juga
masih menantinya.

Kalau BN menang, oposisi Malay-
sia khawatir raja akan memberikan
pengampunan dan Najib kembali
bebas.

Pemimpin oposisi Malaysia,
Anwar Ibrahim, pun menyerukan agar
Pakatan Harapan merapatkan barisan
karena ingin mengakhiri korupsi dan
masalah biaya hidup, perumahan
terjangkau, kesehatan, dan kualitas
pendidiksn. [bi]

WHO: Covid-19 Masih Menjadi
Darurat Kesehatan Global

JENEWA, BI - Hampir
tiga tahun sejak pertama kali
ditemukan, Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO)
masih mengingatkan bahwa
Covid-19 masih menjadi
darurat kesehatan global.

Komite darurat WHO
kembali mengingatkan
pentingnya vaksinasi,
terutama pada penduduk
yang paling rawan. Komite
mengakui bahwa dalam
beberapa bulan terakhir
jumlah kasus Covid-19
memang cenderung
menurun di banyak wilayah.
Namun, setiap negara masih tetap
menjaga kewaspadaannya terhadap
wabah tersebut.

“Meskipun persepsi publik
melihat bahwa pandemi telah berakhir
di beberapa bagian dunia,  tapi itu
tetap menjadi peristiwa kesehatan
masyarakat yang terus berdampak
buruk terhadap kesehatan dunia,”
ungkap komite WHO.

Menurut data WHO per hari Rabu

[19/10], jumlah kasus mingguan turun
6% menjadi 2,96 juta selama periode
10-16 Oktober dibanding minggu
sebelumnya. Terkait jumlah kematian
akibat Covid-19, WHO mencatat
bahwa saat ini jumlah kematian
mingguan ada di level terendah sejak
pandemi dimulai.

Di sisi lain, jumlah kematian
akibat virus corona masih jadi yang
tertinggi jika dibandingkan dengan vi-

rus lainnya. Untuk angka
kematian, WHO mencatat
jumlah kematian mingguan
turun 17% menjadi 8.294.
Direktur Jenderal WHO,
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, mengatakan kejutan
dari pandemi seperti ini
masih akan terus terjadi dan
meminta seluruh dunia untuk
tetap waspada.

“Pandemi ini telah me-
ngejutkan kita sebelumnya
dan mungkin akan terjadi
sekali lagi,” ungkapnya.

Tedros menambahkan,
saat ini virus juga terus

bermutasi dan membuat para peneliti
sulit membuat keputusan. Baru-baru
ini pun ditemukan varian Omicroon
XBB yang disebut paling mampu
menghindari antibodi. Varian XBB
menunjukkan tanda-tanda penularan
yang lebih tinggi dibandingkan
subvarian Omicron lainnya,
meskipun belum ditemukan bukti
perubahan tingkat keparahan
gejala.[reuter]

menimbulkan bercak cokelat di
kulit dan warna kulit tidak merata.
Infeksi ini biasanya menyerang kulit di
area bahu, punggung, atau dada bagian
atas.

4. Melasma
Melasma merupakan salah satu

masalah pigmentasi kulit yang
mengakibatkan munculnya bintik atau
bercak cokelat di kulit, terutama di area
kulit yang sering terpapar matahari.

Kondisi kulit ini juga lebih mungkin
dialami oleh ibu hamil, orang yang

sedang menjalani terapi hormonal,
atau penderita penyakit tiroid.

5. Obat-obatan
Beberapa jenis obat-obatan

tertentu dapat meningkatkan
sensitivitas kulit terhadap cahaya
matahari, sehingga menyebabkan
timbulnya bercak cokelat di kulit.
Obat-obatan tersebut meliputi
amiodarone, phenytoin, dan tetracy-
cline.

Selain beberapa penyebab di atas,
munculnya bercak cokelat di kulit juga
dapat disebabkan oleh

ketidakseimbangan hormon,
kekurangan vitamin B12 atau asam

folat, dan penyakit Addison.

Cara Mengatasi Bercak Cokelat di
Kulit

Risiko munculnya bercak cokelat
di kulit umumnya meningkat pada or-
ang yang memiliki kulit terang atau
riwayat kulit mudah terbakar matahari
(sunburn). Namun, tidak perlu
khawatir. Ada sejumlah produk
perawatan kulit yang mengandung
bahan aktif untuk mengatasi bercak
cokelat di kulit, yaitu:

- Asam azaleat, untuk menghambat
produksi melanin

- Niacinamide, untuk mengurangi
produksi melanin dan mencerahkan
kulit

- Asam kojic, untuk memudarkan
tampilan bercak cokelat dan
mengurangi produksi melanin

- Retinoid, untuk mengurangi dan
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- Vitamin C, untuk mengurangi
produksi melanin dan mencerahkan
kulit

Beberapa skincare untuk bercak
cokelat di kulit umumnya membuat kulit
lebih sensitif terhadap sinar matahari.
Oleh karena itu, beberapa produk
perawatan kulit lebih dianjurkan
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Selain itu, jangan lupa untuk
selalu menjaga kesehatan kulit guna
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Magelang Selatan.
Untuk mengakses perkampu-

ngan ini traveler bisa lewat Kota
maupun Kabupaten Magelang,
terutama via Mertoyudan.

Ketinggian gunung ini pun hanya
530 mdpl. Untuk diketahui mayoritas
tanaman di Gunung Tidar yaitu
pinus.

Pihak UPT Kebun Raya Gunung
Tidar turut bicara soal kemiripan
Gunung Tidar dengan Bukit
Doraemon itu. Di antaranya dari
bentuk topografi hingga lokasinya
yang dekat dengan permukiman
penduduk.

“Ket ika ada yang
mempersepsikan
dengan buki t
kartun di  Dora
emon bisa dika-
renakan bentuk
topografinya sama.

Di  area pe-
nyangganya adalah
tempat pemukiman
penduduk.

Tap i  ka lau
d i s a n d i n g k a n
dengan perjalanan
sejarah menurut
literasi yang kita
pelajari berbeda,”
kata Kepala UPT
Kebun Raya

Gunung Tidar, Dinas Lingkungan
Hidup, Kota Magelang, Yhan
Noercahyo Wibowo, Sabtu (15/
10).

Dia mengatakan Gunung Tidar
lekat dengan kisah masyarakat
sekitar. Gunung Tidar ini diyakini
sebagai Pakuning Tanah Jawa.

“Keberadaan Gunung Tidar tetap
kita samakan sudut pandang sebagai
pakuning tanah Jawa seperti yang
disampaikan para leluhur selama
ini,” ujarnya.

“Menurut sejarah yang kita
ketahui dulu awalnya (Gunung Tidar)
berupa bukit yang tandus atau
gersang,” ujarnya.



SERBA-SERBI WANITA

JAKARTA, BI - Tak peduli Anda
baker berpengalaman atau amatir, lima
alat esensial ini dibutuhkan untuk
melancarkan pekerjaan membuat kue
di dapur, antara lain:

1. Saringan
Saringan atau ayakan, ini penting

untuk menghindari gumpalan pada
adonan. Mencampur bahan kering
seperti tepung, bubuk kakao, kopi,
soda kue, dan gula kastor seringkali
dapat menyebabkan gumpalan. Jadi,
memiliki saringan seperti ini akan
membantu untuk menyaring semua
bahan kering dengan sempurna.
Selain itu, bisa juga dipakai
menaburkan gula di atas makanan.

2. Gelas ukur dan sendok ukur
Dengan punya alat ukur maka  kita

bisa fokus pada bagian resep daripada
mengkhawatirkan berapa banyak gula
yang harus ditambahkan ke adonan
kue. Jadi, siapkan satu set sendok
takar dan cangkir yang tersedia untuk
bahan basah dan kering. Menggu-
nakan alat sesuai petunjuk resep,
membantu mendapatkan rasa yang

Dalam proses membuat kue yang memang butuh detail lebih
ekstra. Anda memerlukan beberapa alat penting yang bisa
memudahkan proses membuat atau memanggang kue ini.
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sempurna untuk kue Anda.

3. Baking Pan
Punya bakin pan, memungkinkan

kita bisa memasak banyak hal. Seperti
kue, brownies, dan aneka makanan
penutup lainya. Pastikan punya loyang
berukuran 13x9x2 inci karena akan
memberikan kedalaman dan bentuk
yang sempurna untuk memanggang.
Ini adalah ukuran yang tepat untuk
digunakan karena sangat pas dan juga
memastikan bahwa adonan tidak
menempel pada wajan.

4. Spatula silicon
Alat satu ini membuat proses bak-

ing jadi sangat nyaman. Spatula
silikon akan membantu kita
menjangkau setiap sudut dan sudut
loyang dan sifatnya yang fleksibel,
membuatnya semakin gampang
dipakai. Mengoleskan mentega atau
lapisan ganache cokelat bisa mudah
dikerjakan dengan bantuan spatula
silikon. Selain itu, spatula jenis ini juga
tahan panas dan tahan lama.

5. Kocokan
Kocokan merupa-

kan alat esensial agar
bisa mendapatkan
tekstur dan konsistensi
terbaik untuk adonan.
Pengocok yang baik
akan membantu kita
bisa mencampur semua
bahan kering dan
basah, sehingga bisa
m e n d a p a t k a n
konsistensi yang
ideal.[*]

Alat - Alat  yang
Mempermudah Bikin Kue

Resep Fish Stick Enak,
Cuma 10 Menit

BERBAHAN DASAR IKAN,
membuat Fish stick tentunya akan
sangat mudah untuk ditemukan. Tak
hanya lezat Fish stick juga bergizi.
Ikan kakap atau patin biasanya
digunakan sebagai bahan dasar
membuat Fish stick.

Dia dalam tubuh ikan kakap
mengandung omega-3 yang berkhasiat
untuk tubuh. Lemak tak jenuh pada ikan
kakap juga akan membantu menjaga
kesehatan jantung. Dengan catatan
tidak menggunakan minyak terlalu
banyak atau menggunakan minyak

bekas secara berulang-ulang kali.

Bahan-bahan :
200 gr ikan kakap atau patin fillet

(cuci bersih dan beri perasan jeruk
nipis)

1 bungkus tepung kriuk ukuran
75gr

140 ml air
2 bungkus Breadcrumbs atau

tepung panir 60gr
300 ml minyak goreng
2 siung bawang putih
Garam dan gula secukupnya
Lada bubuk secukupnya

Cara Membuat
- Potong ikan kakap fillet sebesar

jari telunjuk, sisihkan.
- Campurkan tepung kriuk dengan

air dan aduk rata hingga tidak
menggumpal.

- Masukan ikan yang sudah
dipotong ke dalam adonan basah.

- Gulirkan ke dalam Breadcrumbs
atau tepung panir sambil di tekan-tekan
ringan.

- Goreng di dalam minyak panas
hingga berwarna kuning keemasan.

- Angkat dan siap disajikan selagi
hangat.

Perlu Tahu, Ketombe Bisa
Sebabkan Berjerawat

JAKARTA, BI - Faktanya,
kesehatan kulit kepala akan
membantu Anda menjaga kulit wajah
tetap bersih. Oleh karena itu,
perawatan kulit kepala semakin
populer di sektor kecantikan dan
kesehatan.

Kulit kepala adalah salah satu
area kulit paling tebal di tubuh dan
memiliki lebih banyak kelenjar se-
baceous dan folikel rambut
daripada area lainnya. Tentu
saja, kulit di kulit kepala Anda
membutuhkan perawatan yang
berbeda, meskipun demikian,
kesehatan kulit Anda secara
keseluruhan dapat bergantung pada
cara Anda merawat kulit kepala Anda
juga.

Saat kulit kepala Anda
berketombe, Anda akan melihat
bahwa area di dahi, bahu, dan
tengkuk Anda akan berjerawat.
Ketika Anda memijat kulit kepala

Anda dengan ramuan minyak
terapeutik, ini tidak hanya membantu
meningkatkan kesehatan rambut,
tetapi juga mengurangi stres.

Tapi, hindari menggunakan
bahan kimia, karena efek buruknya
pada kesehatan Anda. Pilihlah Scrub

kulit kepala, teh rambut, dan ampul
rambut, yang menawarkan lebih
dari apa yang bisa dilakukan sampo
untuk rambut Anda.

Selain itu, masalah rambut
seperti rambut rontok, ketombe,
uban, dan banyak lagi dapat diatasi
dengan lebih efektif berkat

pengenalan produk perawatan
rambut yang lebih berfokus
pada kulit kepala.

Dengan produk-
produk inovatif ini,
perawatan kulit kepala
akhirnya bisa
mendapatkan perhatian

yang sama seperti
perawatan kulit untuk

wajah dan tubuh.(mrt)
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Wanita 56 Tahun Ditangkap Karena
Menyelundupkan Kokain

HONG KONG, BI - Penyelundupan terhadap
75 hewan peliharaan berhasil digagalkan oleh
petugas  marinir dengan mencegat speedboat
mereka diperairan Hong Kong.

Petugas melancarkan operasi anti-
penyelundupan sekitar pukul 01.30 sejak kamis
lalu di Hau Hoi Wan dan melihat sebuah kapal
mencurigakan memasuki perairan Hong Kong dari

arah perairan daratan.
Speedboat ditemukan mendekat di lepas pantai

Nim Wan dengan sebuah van menunggu. Seorang
pria turun dari van dan kemudian memindahkan
sejumlah barang dari speedboat ke truk.

Petugas segera melakukan penggerebekan
tetapi pria itu melompat ke speedboat dan melarikan
diri, meninggalkan van dengan 17 kandang hewan
selundupan.

Hewan yang ditemukan petugas berupa 62
kucing dan 13 anjing, mereka ditempatkan pada
kandang portabel dan diperkirakan bernilai HK $
1,2 juta, kata polisi.

Kasus tersebut akan ditetapkan sebagai
pelanggaran mengimpor kargo yang tidak berwujud
dan kekejaman terhadap hewan, kata polisi.

Pada bulan Agustus tahun ini, kasus kriminal
serupa penyelundupan hewan peliharaan
terdeteksi oleh polisi laut di tempat yang sama,
yang melibatkan seorang pria yang diduga anggota
sindikat kriminal penyelundupan hewan peliharaan
dari China untuk dijual di toko hewan peliharaan di
tempat yang sama di Hong Kong.

Sebanyak 125 kucing dan anjing dengan nilai
pasar sekitar HK$3,8 juta telah diselamatkan
selama itu. [bi]

HONG KONG, BI - Hong Kong Wild Boar
Concern Group menerima laporan dari
masyarakat beberapa hari lalu terkait
dijumpainya seseorang yang diduga telah
membunuh babi hutan di Ting Kok
Road.

Pria itu kemudian mele-
takkan babi hutan yang
tidak sadarkan diri di atas
troli dan memindahkannya
kedalam mobil van
berwarna perak, dan babi
hutan lain terlihat terbungkus
kantong plastik hitam di
dalam van yang tidak
bertanda.

Babi Hutan Di HK Mulai DIburu
Dilaporkan bahwa seorang anggota

masyarakat menemukan bangkai babi hutan
di Jalan Ting Kok kemarin pagi dan menelepon

1823. Staf merujuk kasus itu ke FEHD.
FEHD mengatur agar kontraktor

hadir untuk mengangkut
bangkai babi hutan kembali
ke AFCD, dan FEHD akan
memverifikasi kasus
tersebut.

FEHD sedang mencoba
mencari titik terang tentang
siapakah orang tersebut,
apakah pria itu adalah
kontraktor outsourcing atau
pemburu liar.[*]

HONG KONG, BI - Tim Aksi Anti Triad
Polsek Yau Tsim melakukan operasi anti
kriminal di kawasan Jalan Woosung di
Yau Ma Tei sekitar pukul 15.00 kemarin
beberapa hari lalu. Selama periode
tersebut, polisi menemukan seorang
wanita berusia 56 tahun yang

mencurigakan, sehingga mereka berhenti
dan memeriksanya.

Detektif menemukan uang tunai
sekitar HK$200.000 dan sekitar 50 gram
tersangka kokain pada wanita tersebut,
dengan nilai pasar sekitar HK$80.000.

Petugas  menyita sejumlah barang

yang dicurigai sebagai obat terlarang dan
uang tunai sekitar HK$150.000 di unit
tempat tinggalnya di Woosung Street.

Setelah penyelidikan awal, polisi
menangkap wanita tersebut atas dugaan
“pengedaran narkoba” dan dia telah ditahan
untuk penyelidikan kasus lebih lanjut.[bi]

Penyelundupan Kucing dan
Anjing Dari Daratan Ke HK

pilihan ditawarkan kepada Nabi, melainkan
dipilihnya mana yang lebih ringan.” Ibnu Mas’ud
berkata bahwa Rasulullah (saw) tidak terus-
menerus memberikan nasihat dan
penerangan kepada kami, karena
khawatir kalau kami menjadi jemu.

Ketrika Aisyah (ra) akan mengen-
darai unta yang agak nakal, binatang
itu didorongnya keras-keras, maka
Rasulullah menegurnya dan berkata:”
Gunakan sikap yang lemah lembut
hai Aisyah.”

Rahmat dan kasih sayang beliau
yang menyeluruh itu, sampai juga kepada
orang-orang kafir dan orang-orang yang memu-

suhinya dengan dihapusnya azab dan musibah
total yang biasanya mengikis habis mereka yang
yang ingkar dari muka bumi ini, sebagaimana
umat-umat yang banyak dosanya pada zaman
dahulu kala, dan dialami oleh beberapa kaum di

masa lampau.
Tatkala datang para Rasul di

tengah-tengah mereka lalu
didustakan dan durhaka, hingga azab

Tuhan datang menimpa dengan
ngerinya, menghancurkan
mereka secara keseluruhan
seperti yang dikisahkan oleh Al-

lah kepada kita dalam Al-Qur’an,
berita-berita tentang kaum Nuh, Aad,

Tsamud dan kaum Luth, dan betapa
murka Tuhan yang mengikis habis akibat

kedurhakaan mereka. Wallahu a’lam.[*]
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ADA beberapa usaha pinggir jalan
yang bisa dilakukan di jalanan
kampung, di antaranya adalah:

1. Jualan sayur di pagi-sore hari
Sayur merupakan kebutuhan pokok

yang diperlukan setiap orang. Jenis
usaha ini bisa dibuka dengan modal
besar, bisa juga bermodal kecil.
Tergantung pangsa pasarnya.

Jika pangsa pasarnya masih di
lingkungan kampung, membuka
dagangan kecil-kecilan adalah pilihan
yang tepat sebab penjualannya
langsung secara ecer. Bukan untuk
dijual secara partai atau grosir.

Waktu yang tepat untuk berjualan
sayur adalah saat pagi dan sore. Ketika
pagi, para ibu rumah tangga akan
membeli bahan makanan untuk
menyiapkan masakan di hari tersebut.

Sementara di sore hari biasanya
mereka akan membeli sayur untuk jaga-
jaga agar bisa masak lebih pagi saat
tukang sayur pagi masih belum buka.

2. Gorengan open kitchen
Berdagang gorengan merupakan

salah satu bisnis yang rasanya sepele
tapi ternyata menjanjikan. Anda bisa
mulai usaha ini dengan modal kecil
dengan keuntungan besar.

Usaha ini cocok dilakukan saat
pagi dan sore hari ketika cuaca masih
agak dingin atau sejuk. Untuk menjaga

Aneka Usaha Pinggir
Jalan Bermodal Kecil

berasal dari tetangga. Di lingkungan
perumahan misalnya, yang beli adalah
para penghuni kompleks.

7. Bengkel
Bengkel bisa dibuat di ruko yang

dekat jalanan utama atau dibuat sebagai
usaha rumahan yang ada di jalanan
kampung.

Usaha ini juga memiliki kans untuk
cepat mendapatkan pembeli karena ada
kemungkinan para pengendara
mengalami masalah pada
kendaraannya.

8. Jualan di pinggir jalan dengan
mobil

Anda bisa memilih jalan utama
yang ada di tengah kota untuk membuka
usaha menggunakan mobil. Beberapa
contoh usaha yang cocok adalah jual
buah-buahan, keripik (makanan khas),
food truck (martabak atau menu andalan
buatan sendiri), hasil kreasi sendiri,
jilbab, dll.

9. Usaha warung rokok
Mayoritas pengendara di jalan

adalah laki-laki. Sebagian besar dari
mereka adalah perokok. Kadang untuk
mengusir kantuk saat berkendara,
mereka akan merokok. Untuk itu,
berjualan rokok di pinggir jalan cukup
menguntungkan.

10. Helm, masker, sarung tangan,
dan keperluan kendaraan lainnya

Pengendara juga butuh masker,
helm, jaket, atau sarung tangan
sewaktu-waktu saat berkendara.
Biasanya penjual akan menggelar
dagangan di area poros jalan utama
antar kota.

Hal ini karena barang yang dijual
dibutuhkan oleh pengendara motor yang
menempuh jarak jauh. Usaha ini bisa
dibuka di atas sepeda motor dan tak
butuh banyak tempat.[*]

kualitas gorengan, juallah selagi masih
hangat.

3. Minuman
Jika gorengan bisa dijual saat pagi

dan sore hari, minuman biasanya dijual
saat siang atau bahkan sepanjang hari.
Jenis minuman yang bisa dijual adalah
jus buah, teh, capucino cincau, dan
semacamnya.

Biasanya, pembelinya berasal dari
anak tetangga yang jajan atau
pengendara yang sedang dahaga lalu
berhenti di pinggir jalan kampung.

4. Warung lalapan
Warung lalapan juga cocok dibuat

dengan konsep lesehan. Apalagi jika
lokasi yang Anda pilih dekat dengan
kampus di mana kebanyakan
mahasiswa senang makan di tempat
sambil berbicara santai atau sekedar
berkumpul diskusi soal tugas kuliah.

Bila Anda memiliki modal yang

lebih besar sehingga bisa menyewa
ruko atau memang memiliki rukonya
sendiri, berikut ini adalah pilihan usaha
pinggir jalan yang dapat dipilih:

5. Oleh-oleh khas daerah
Setiap daerah memiliki oleh-oleh

khas. Contohnya untuk daerah Malang
ada keripik tempe dan keripik buah.

Lokasi yang dipilih biasanya adalah
jalanan utama, bukan jalanan kampung
karena target market-nya adalah orang
luar yang datang ke kota tersebut.

Yang membuat usaha ini bisa
menghasilkan lebih banyak uang adalah
karena bisa dijual secara offline dan
online. Jadi, pangsa pasarnya secara
otomatis meluas sampai seluruh Indo-
nesia.

6. Cafe atau warung makan
Para pengendara baik yang ada di

jalan utama maupun di kampung
sewaktu-waktu membutuhkan makan

saat merasa lapar di jalan.
Mereka adalah salah satu target

market. Target market lainnya adalah
tetangga atau orang yang suka membeli
makanan secara online.

Jadi, saat yakin membuka usaha
warung makan atau cafe, silakan
sekalian go online untuk memperbesar
kans mendapatkan keuntungan.

Contoh warung makan, kafe, atau
usaha bidang kuliner ini adalah warung
makan padang, geprek, atau menu khas
daerahnya.

Kalau di jalanan utama, usaha ini
cocok bila dibuat di dekat sekolah atau
lembaga-lembaga pemerintahan seperti
Samsat dan kantor polisi. Pembelinya
biasanya adalah orang-orang yang
datang ke lembaga-lembaga tersebut.

Namun, bila rukonya berada di
jalanan kampung yang tidak dekat
dengan kantor-kantor, maka pembelinya
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AYAT AL-QUR’AN di atas menerangkan bahwa Nabi
Muhammad (saw) adalah Rasul yang datang membawa
rahmat yang menyeluruh meliputi alam semesta, rahmat
kepada kaum Mu’minin, rahmat bagi golongan kafir dan
munafiq, rahmat bagi segenap umat manusia, bahkan rahmat
bagi alam hewan. Karena rahmat yang menyeluruh itu
mencakup semua makhluk yang diciptakan Allah. Adapun
tentang kasih sayang beliau terhadap kaum Mu’minin, maka
dengan tegasnya telah dinyatakan oleh Allah (swt) dalam
firman-Nya:” Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul
dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang
kamu alami, dia sangat menginginkan keimanan dan
keselamatan bagimu, dia amat belas kasihan lagi penyayang
terhadap orang-orang Mu’min.” (At-Taubah: 138)

Ayat ini sekaligus merupakan kehormatan bagi beliau,
karena dua di antara nama-nama Allah diberikan kepanya,
yaitu Ra’uf (amat belas kasihan) dan Rahim (amat penyayang).

Seorang Badwi datang kepada Rasulullah meminta
sesuatu padanya. Setelah diberi apa yang dia minta, beliau
bertanya kepadanya. Apakah sudah cukup aku berbuat baik
kepadamu? Sang Badwi tadi menjawab dengan cepat,” Tidak,
engkau belum berbuat sesuatu yang baik kepadaku.”
Mendengar jawaban yang kasar dan tidak sopan itu, sahabat
yang kebetulan ada di tempat itu menjadi marah. Namun,
Rasulullah memberi isyarat kepada mereka agar tenang saja.
Kemudian beliau masuk kedalam rumahnya dan kembali
sambil menyerahkan tambahan pemberiannya, dan berkata
lagi:” Cukupkah sudah aku berbuat baik kepadamu?” Badwi
itu dengan gembira menjawab:” Ya, Semoga Allah membalas
kebaikanmu berlipat ganda.” Kemudian Rasulullah berkata
lagi kepadanya, bahwa apa yang engkau ucapkan tadi sangat
menyakitkan hati sahabat-sahabatku. Dan bila engkau tidak
keberatan, ulangilah kata-kata yang terakhir yang baru saja
engkau ucapkan dihadapan mereka agar hilang kemarahan
hati mereka kepadamu.

Badwi itu mengiyakan sambil menganggukkan kepalanya
dan pergi keluar. Pada keesokan harinya, datang lagi Badwi
itu, maka Rasulullah dihadapan para sahabatnya berkata:”
Orang ini, sambil menuding kepada Badwi itu yang sedang
duduk melepaskan matanya ke kanan dan ke kiri, telah
berucap apa yang kalian dengar kemarin, maka aku
menambah lagi pemberian kepadanya, dan iapun menjadi
puas. “Apakah bukan demikian?” Tanya beliau kepada orang
Badwi itu. “Benar, benar,” sahutnya dan semoga Allah
membalas kebaikan engkau dengan berlipat ganda,
sambungnya lagi.

Rasulullah (saw) sangat lembut terhadap umatnya, sangat
mencintai dan menyayangi mereka. Di kalangan para sahabat
terdapat seseorang yang dikenal dengan nama Zahir. Dia
berasal dari Arab pegunungan. Sebagaimana diketahui, or-
ang Arab pegunungan berwatak keras dan egois; mudah
tersinggung dan lekas marah. Di samping berwatak mudah
naik pitam, dia juga buruk rupa. Namun, Rasulullah (saw)
yang lembut dan penyayang sangat menghormatinya. Suatu
hari, Zahir sedang berdagang di pasar. Rasulullah

mendatanginya dari belakang. Beliau mendekapnya. Zahir yang belum pernah
mendapat perlakuan seperti itu lantas berteriak:” lepaskan aku, siapa ini?”

Nabi Muhammad (saw),
Pembawa Rahmatan lil alamin

Allah (swt) berfirman:” Dan tiadalah kami
mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat
bagi semesta alam.” (Al-Anbiya’: 107)
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Rasulullah melepaskan dekapannya. Zahir menoleh. Ternyata di
belakangnya ada Rasulullah (saw). Dia amat senang dan gembira.
Rasulullah (saw) kemudian memegang tangannya dan mengajak
bersenda gurau. Wajah beliau tampak ceria dan senang.

Ibnul Munkadir meriwayatkan bahwa Jibril berkata kepada
Rasulullah (saw) bahwa Allah telah memerintahkan langit, bumi
dan gunung agar mematuhi dan siap menunggu perintahmu. Maka
Rasulullah (saw) menjawab: Aku mengharap agar azab itu ditunda
jangan sampai menimpa umatku dan semoga Allah memberi
taubat kepada mereka.” Aisyah (ra) berkata:” Tidak ada dua

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