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JAKARTA, BI - Satuan Tugas (Satgas)
Monkeypox Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia (PB IDI) meminta semua tenaga
kesehatan (nakes) untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan klinis dalam
pendekatan diagnosis gejala Monkeypox.

“Karena manifestasi klinis seperti yang
sudah disampaikan bahwa kelainannya
atau differensial diagnosisnya itu banyak
sekali, maka ketajaman klinis dari tenaga
kesehatan ini menjadi concern utama atau
prioritas,” kata Ketua Satgas Monkeypox
IDI Hanny Nilasari.

Hanny menuturkan peningkatan
kemampuan dimaksudkan karena
manifestasi klinis yang diakibatkan oleh
Monkeypox atau cacar monyet, memiliki
banyak kelainan antara satu kasus dan
kasus lainnya.

Misalnya seperti gejala manifestasi
kulit klasik, manifestasi klinis gejala pro-
dromal, manifestasi klinis stadium lesi kulit
klasik, sampai dengan manifestasi klinis
wabah.

Peningkatan kemampuan tersebut juga
dimaksudkan agar kasus yang dilaporkan
ke dinas kesehatan setempat, dapat
ditentukan sesuai dengan kriteria suspek
ataupun probable Monkeypox.

Hanny mengatakan peningkatan
kemampuan diagnosis, juga harus
diimbangi dengan penajaman pengetahuan
akan tatalaksana Monkeypox untuk
meningkatkan kewaspadaan pada pasien,
dengan gejala klinis sesuai dengan
Monkeypox dan mencegah komplikasi.

Di sisi lain, pengetahuan tenaga
kesehatan yang semakin luas akan
membantu pemerintah untuk menyebarkan
edukasi terkait bahaya dan cara
pencegahan penyakit Monkeypox.

Dalam kesempatan itu, Hanny juga
menyarankan supaya tenaga kesehatan
mendukung dilakukannya contact tracing,
apabila ada kasus dengan konfirmasi
Monkeypox untuk menurunkan risiko
penyebaran infeksi.[ant-bi]

HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan
Kesehatan mengatakan bahwa pria penyuka
sesama atau gay harus diprioritaskan untuk
vaksin cacar monyet di Hong Kong, sebab
mereka disampaikan oleh epidemiologi
menyatakan jika kelompok yang terkena
dominan pada laki-laki yang memiliki

hubungan seks dengan laki-laki, apalagi
dengan banyak pasangan

seksual.
“JSC meng-
anggap individu

yang be-
r i s i ko

tinggi terpapar, yang penting tetapi tidak
eksklusif gay, biseksual dan LSL lain dengan
praktik seksual berisiko tinggi tertentu atau
riwayat infeksi menular seksual dalam 12
bulan terakhir, harus dimasukkan
sebagai kelompok sasaran untuk
pra- vaksinasi paparan
terhadap cacar monyet
dengan prioritas
tertinggi secara
sukarela,” tulis
pernyataan peme-
rintah.

Para ahli menambahkan bahwa kelompok
sasaran lain untuk vaksinasi cacar monyet
adalah    pekerja seks, peserta dalam kelompok
seks atau orang yang memiliki banyak

pasangan seksual, petugas kesehatan yang
merawat pasien cacar monyet, serta petugas

laboratorium.
Komite menekankan

bahwa vaksinasi harus
diberikan secara
sukarela, menambahkan
bahwa vaksin pasca
pajanan hanya boleh

ditawarkan kepada orang
di bawah usia 18 tahun

dalam situasi darurat.
Awal bulan ini, pemerintah mengatakan

pihaknya berharap untuk mendapatkan vaksin
cacar monyet pada akhir bulan sebagai bagian
dari persiapan untuk wabah di masa depan di
sini.[bi]

BEIJING, BI - Presiden Xi Jinping pada hari Jumat [16/9]
meminta Rusia dan anggota lain dari kelompok regional untuk
saling mendukung dalam mencegah kekuatan asing dari
menghasut “revolusi warna” di negara mereka. Saat
menyampaikan pidatonya di KTT Organisasi Kerjasama Shang-
hai (SCO) di kota Samarkand, Xi mengatakan negara-negara
anggota, termasuk India, Pakistan, Rusia dan empat negara
Asia Tengah, harus bekerja sama untuk membuat tatanan dunia
lebih “adil”.

China - Rusia Akan Berlatih Militer Bersama
Xi mengatakan kepada para

pemimpin bahwa mereka harus
“bekerja sama untuk mempromo-
sikan pengembangan tatanan
internasional ke arah yang lebih adil
dan rasional”. Dia kemudian mengu-
langi seruan agar semua negara
menghentikan “zero-sum game dan
blok politik” serta “menjunjung tinggi
sistem internasional dengan PBB
sebagai intinya”.

Xi juga mengatakan bahwa China
akan melatih 2.000 personel penegak
hukum dari negara-negara anggota
selama lima tahun ke depan dan
mendirikan basis pelatihan yang
berfokus pada pekerjaan anti-
terorisme.Dia mengundang negara-
negara anggota untuk
menandatangani Inisiatif Keamanan
Global China, sebuah konsep yang
dia usulkan pada bulan April yang
mencakup gagasan bahwa tidak ada
negara yang harus memperkuat
keamanannya sendiri dengan
mengorbankan orang lain.

Komentar presiden datang sehari

Nakes Wajib
Tanggap Gejala

Monkeypox

setelah dia mengatakan Beijing bersedia bekerja
dengan Moskow sebagai “kekuatan besar” dalam
pertemuan pertamanya dengan Vladimir Putin,
sejak Rusia melancarkan serangannya ke
Ukraina.[bi]

Presiden Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping
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 BEGITU pekat dan seolah jalan
buntu pikiran mereka saat itu. Apakah
mereka sesungguhnya ingin mati?
Bukan. Ini bukan persoalan ingin mati
atau hidup, tapi masalah ingin
mengakhiri penderitaan.

Perilaku bunuh diri merupakan
fenomena yang amat kompleks.
Sebaiknya bukan berkutat sekadar
pada persoalan teoretis semata. Tapi,
lebih penting adalah bagaimana
pencegahannya. Apalagi, kita saat ini
belum keluar dari masalah pandemi
Covid-19 yang luar biasa mencekam
dan seakan jadi teror paling
menakutkan. Bukan semata persoalan
wabah yang mematikan, tapi juga
dampaknya di segala sisi kehidupan.

Sampai saat ini WHO masih belum
rampung melakukan pendataan yang
komprehensif tentang angka kejadian
bunuh diri di seluruh dunia, mengingat
tidak semua negara mempunyai data
akurat tentang angka bunuh diri yang
sesungguhnya, termasuk di Indonesia.
Alhasil, dengan data lama beberapa
tahun lalu, yaitu lebih dari sejuta orang
tewas setiap tahunnya. Dan puluhan
juta bahkan jauh di atas angka itu ada
mereka yang mencoba bunuh diri dan
memerlukan pertolongan.

Apa Yang Sudah Kita Kerjakan?
Untuk itulah sudah beberapa kali

International Association for Suicide
Prevention (IASP) tetap memperta-

hankan tema ”Munculkan Harapan
lewat Tindakan Nyata” (Create Hope
Through Action). Perilaku bunuh diri
yang dulunya menjadi masalah
kesehatan mental, terutama di negara-
negara maju, saat ini sudah bergeser
ke Asia. Dan negara-negara berkem-
bang tentu paling terdampak. Baik oleh
dampak globalisasi, kemunduran di
bidang sosial ekonomi dan politik,
ditimpa lagi oleh pandemi Covid-19,
serta yang paling aktual adalah
terjadinya krisis finansial global. Tentu
Indonesia terdampak cukup serius
pula.

Lebih seringnya pemberitaan orang
meninggal karena bunuh diri hanya
salah satu indikasi dari merebaknya
kasus bunuh diri. Sebab, yang mencoba
bunuh diri jauh lebih banyak yang tidak
dilaporkan. Masih ada stigma kuat yang
berkembang di lingkungan sosial
budaya kita, berbarengan dengan
penanganan yang tidak komprehensif
dan belum disertai perubahan sistem

mendasar di bidang kesehatan. Mari
kita mulai dulu apa yang bisa dilakukan
masyarakat, paling tidak pencega-
hannya.

Harapan
Mempunyai harapan tak sekadar

berpikir positif. Separo kandungan
harapan adalah optimisme, separo
lainnya adalah percaya pada daya yang
kita mampu berbuat. Sesuatu yang
berkonotasi realistis dan perlu
dukungan sekitarnya.

Setiap individu pasti pernah
menemui masalah kehidupan yang
mampu membuat kita agak limbung,
menemui jalan buntu, bahkan membuat
kita merasa tak berdaya. Di titik inilah
tetap mempunyai harapan itu menjadi
sandaran dan langkah awal mengatasi
masalah. Harapan bisa seperti hal
yang tidak mungkin pada awalnya, tapi
jelas ini memang memerlukan proses,
bukan instan. Bahkan sejak anak-anak
bisa diajarkan tentang ”harapan” dalam

menghadapi persoalan sederhana yang
muncul.

Harapan adalah tempat gantungan,
selalu ada pertanyaan ”mengapa” dan
”bagaimana” sehingga berani mencoba
mencari jalan keluar yang prosesnya
tidak mudah. Bisa jatuh dan jatuh
kembali, tapi berdiri dan bangkit lagi.
Dari situlah akan terbentuk ketang-
guhan mental (resiliensi) untuk berani
hidup, bukan menghindar, serta optimis-
me yang tidak buta serta realistis.
Harapan adalah pijakan untuk bisa
melangkah lagi dan lagi. Bahkan,
harapan bisa meredakan tingkat stres
dan mengembangkan kebiasaan lebih
sehat, meningkatkan tingkat kebaha-
giaan dan rasa sejahtera (well being).

Riset yang dilakukan J. Groopman
menemukan bukti bahwa harapan bisa
menurunkan rasa nyeri, baik fisik
maupun mental-emosional. Sebab,
harapan mengucurkan hormon
endorfin dan enkefalin, semacam zat
morfin yang diproduksi tubuh sendiri
dan tidak berbahaya, yang berdampak
mempercepat kesembuhan dan
penderitaan.

Harapan atau Keinginan?
Ada perbedaan mencolok antara

”harapan” dan ”keinginan” (hope and
wish), begitulah yang dikatakan ahli
Lopez dan Bidwell. Keinginan kono-
tasinya lebih pasif, hanya menunggu,
fantasi bahwa segalanya akan baik-
baik saja tanpa banyak melakukan
sesuatu. Berbeda dengan harapan
yang lebih merupakan sikap proaktif,
jadi memerlukan usaha keras untuk
mendapatkan.

Tujuan hidup mesti selalu diingat
kembali ketika kita sedang terengah-

engah dalam perasaan menderita.
Untuk apakah selama ini kita
melakukan sesuatu. Kita saling
membutuhkan dan dibutuhkan, maka
dukungan sosial sangat penting.

Beberapa ”teori makna harapan”
selalu mengingatkan tentang kaitan
harapan dengan makna dan tujuan
hidup, cara mengantisipasi kesulitan
hidup, menerima kenyataan meskipun
pahit ketika sudah berusaha keras,
perasaan tetap berharga, dan
menemukan makna sebuah masalah.
Ini bukan sekadar harapan palsu yang
lebih sebagai penyangkalan, lantaran
harapan yang sejati adalah penentuan
pilihan yang realistis.

Jadi, dukungan sosial yang
berkelanjutan, proaktif, dedikatif, dan
konsisten dapat kita lakukan untuk
kelompok individu yang rentan. Semisal
pada individu yang mempunyai pikiran
atau ide untuk mengakhiri hidupnya
tersebut. Kita bisa mendongkrak
semangat dan melakukan komunikasi
yang efektif dan tidak menghakimi,
menemani, serta mendengarkan.
Sehingga mereka yang sedang rentan
ini tidak ragu untuk menjalin relasi
yang sehat. Sekaligus meningkatkan
kohesi sosial yang positif, yang kian
lama kian longgar lantaran tergerus
kesibukan dan kompetisi yang kadang
terasa kurang sehat.

Dan tentu saja, pemberi harapan
sesungguhnya adalah ketika kita
percaya ada Kekuatan Yang Maha
Berkuasa dan mempunyai maksud
baik. Kesulitan hidup tidaklah
permanen. Selalu ada jalan keluar.
Kata seorang bijak yang meneduhkan:
If God brings you to it, He will bring you
through it… (*)

Hari Pencegahan
Bunuh Diri

MURUNG. Seminggu terakhir ini kita kembali disuguhi berita
bunuh diri yang berakibat kematian. Betapa pedihnya setiap kali
mendengar ada orang-orang di sekitar kita, secara gamblang atau
tersamar, mencoba mengakhiri hidup dengan cara yang seolah
tak ada pilihan lain.

NALINI MUHDI
Psikiater di RSUD dr Soetomo/FK Unair
Surabaya, Indonesian national representative
of International Association for Suicide
Prevention (IASP)

>> PMI TENGGELAM DI AIR TERJUN TSO KUNG TAM ...DARI HLM  04

menyelamatkan temannya sesama orang
Indonesia yang hendak tenggelam, namun
naasnya nasib baik Aris harus ditebus dengan
hilangnya nyawanya.

Teman – teman Aris yang ada dilokasi
saat itu histeris memanggil manggil namanya
hingga merek menyadari semua teriakannya
sia – sia hingga mereka menelpon polisi
untuk meminta bantuan.

Tim penyelamat datang ke tempat kejadian
dan menemukan korban berada di kedalaman
sekitar 4 meter, dan Aris dinyatakan meninggal
setelah dilakukan pertolongan pertama dan
dikirim ke Rumah Sakit Yan Chai dengan
ambulans. Polisi sedang menyelidiki
penyebab kecelakaan itu. [bi]

>> PECANDU NARKOBA TANAM 21 BATANG GANJA ...DARI HLM  05

“Karena dia pemakai ganja juga
sejak lama. Jadi biar hemat, dia
nanam sendiri di rumah,” kata
Ilham.

Berdasarkan pengakuan RAP,
bibit ganja tersebut dibeli di media
sosial. Penanaman ganja dilakukan
sendiri di sebuah pot kecil lalu
disimpan di atas balkon rumahnya.

“Pengakuannya baru kali ini

menanam dan belum pernah panen.
Niatnya cuma coba-coba,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya tengah
menyelediki pengedar sekaligus
penjual biji ganja di media sosial
tersebut.

Atas perbuatannya tersangka
akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan
111 ayat 2 undang-undang nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika.[lip6]Aris Purwanti
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HONG KONG, BI -  Pemerintah telah
mengumumkan bahwa anak-anak
berusia lima tahun akan memerlukan
“vaksin pas atau izin vaksin” untuk
memasuki berbagai tempat di seluruh
kota termasuk restoran mulai tanggal
30 September ini.

Wakil Menteri Kesehatan Libby
Lee mengatakan bahwa untuk
memenuhi syarat untuk lulus, anak-
anak berusia antara lima dan 11 harus
telah menerima dosis pertama suntikan
Covid dalam tiga bulan sebelumnya,
atau dua dosis jika lebih dari tiga bulan
suntikan pertamanya.

Persyaratan kelayakan untuk or-
ang berusia 12 tahun ke atas juga akan
diperketat mulai 30 September.

Mereka yang menerima dosis
kedua lebih dari lima bulan sebelumnya
akan membutuhkan suntikan ketiga
agar izin vaksin mereka tetap valid.

HK Berlakukan Vaksin Pass
Anak Usia 5-11 Tahun

Sementara ini otoritas memberikan
waktu enam bulan untuk mendapatkan
dosis ketiga.

Selanjutnya, terhitung mulai 30
november, setiap orang yang berusia
12 tahun ke atas harus sudah
mendapatkan dua atau tiga tusukan dan
anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun
jika mereka ingin tetap menggunakan
izin vaksin.

Vaksin pas akan berlaku untuk
memasuki restoran, pusat
perbelanjaan, department store, pasar,
supermarket, tempat olahraga, kolam
renang, tempat ibadah, pusat
kebugaran, berbagai jenis salon, dan
berbagai tempat hiburan.

Lee mengatakan pemerintah akan
mempelajari apakah aplikasi
LeaveHomeSafe dapat diperbarui
sehingga orang tua dapat menyimpan
catatan vaksinasi anak-anak mereka

di sana, di samping milik mereka
sendiri.

Anak-anak juga akan diizinkan

menggunakan sertifikat vaksin untuk
menunjukkan status vaksinasi mereka
kepada staf venue. [bi]

Tingkat Bunuh
Diri Remaja Di

HK Naik
HONG KONG, BI - Seorang

peneliti di Universitas Hong Kong
(HKU) mengatakan tingkat bunuh
diri remaja di Hong Kong telah
mencapai rekor tertinggi tahun lalu,
menambahkan bahwa pandemi
telah berdampak pada kesehatan
mental anak-anak.

Di antara mereka ada sejum-
lah remaja berusia di bawah 15
tahun dengan tingkat bunuh diri
naik menjadi 1,7 per 100.000,
naik dari 0,9 pada 2019, menurut
angka dari Pusat Penelitian dan
Pencegahan Bunuh Diri Jockey
Club HKU. Direktur pusat itu,
Paul Yip, mengaitkan kenaikan
itu dengan penutupan sekolah di
tengah pandemi.

“Pada masa Covid ini, akibat
penutupan sekolah, justru mengu-
rangi kesempatan anak sekolah
untuk membangun bonding dengan
sesama siswa dan juga dengan
gurunya. Dan untuk kelompok
yang lebih miskin dan rentan... itu
juga menciptakan banyak konflik
keluarga,” katanya.

Yip mendesak sekolah dan or-
ang tua untuk berbuat lebih banyak
untuk mengatasi penderitaan anak-
anak, mencatat bahwa satu dari
empat menulis dalam catatan bunuh
diri mereka bahwa mereka memiliki
masalah dengan studi atau keluarga
mereka. “Kita bisa lebih proaktif
melibatkan keluarga yang diketahui
kesulitan, terutama dari kelompok
berpenghasilan rendah dan juga
mencoba menyesuaikan kemajuan
belajar, sehingga siswa tidak
mengalami tekanan yang berle-
bihan.”

Pakar itu mengatakan penutu-
pan sekolah harus
dianggap sebagai
“upaya terakhir”,
karena sebagian
besar anak muda
bergantung pada
sekolah mereka
untuk mendapatkan
dukungan dalam
berbagai bentuk.[bi]

HONG KONG, BI -
Hati - hati buat janji temu
dengan pembeli online.
Seorang wanita menjual
tas tangan “Hermès”
senilai HK$390.000
melalui platform perda-
gangan barang bekas
Carousell tahun lalu,
dan membuat janji
dengan pembeli untuk
berdagang di luar
gedung industri di Kwai
Chung.

Penjual wanita me-
nunggu pembeli dite-
mani oleh saudara pe-
rempuannya dan temannya, tetapi
setelah sekian lama pembeli tidak mun-
cul namun kejadian tak terduga telah

menimpanya, yang mereka dihampiri
tiga pria bertopeng bersenjatakan
tongkat logam dan pisau sepanjang 44

Hati – Hati Transaksi Online,
Beli Tapi Merampok

sentimeter dan merebut tas tangan
“Hermes” dengan cepat dan  melarikan
diri.

Seorang tersangka berusia 21 tahun
bersenjatakan pisau yang berprofesi
sebagai koki telah ditangkap oleh

petugas polisi. Dua tersangka
lainnya memegang tongkat lo-
gam dan telah melakukan
kekersan dengan mereka me-
mukul teman saudara perem-
puan korban juga ditangkap na-
mun dilepaskan kembali karena
dinyatakan tidak bersalah.

Tersangka 21 tahun meng-
aku bersalah atas perampokan
di Pengadilan Magistrat tahun
lalu dan kasus itu ditunda ke
Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi hari ini untuk
dijatuhi hukuman.

Hakim memutuskan untuk
menghukum terdakwa 6 tahun
penjara setelah memper-

timbangkan pengakuan bersalah
terdakwa dan faktor hukuman lain-
nya.[bi]

HONG KONG, BI – Beranda
facebook Pekerja Migran Indone-
sia [PMI] di Hong Kong diramai-
kan oleh kabar berita mening-
galnya seorang teman PMI yang
tenggelam saat bermain di air
terjun Tso Kung Tam, Tsuen Wan
[13/9].

Perempuan tersebut diketa-
hui bernama Aris Purwanti, usia
35 tahun berasal dari Kecamatan
Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur dan berstatus janda
dengan seorang anak.

Diceritakan oleh saksi jika
Aris tenggelam setelah
menyelamatkan temannya
sesama orang Indonesia yang
hendak tenggelam, namun

PMI Tenggelam
Di Air Terjun
Tso Kung Tam

meninjau apakah penilaian visual atau inspeksi dengan peralatan
masih sesuai saat ini. Ia juga meminta jika pohon yang sehat harus
ditebang jika tidak bisa beradaptasi dengan kondisi jalan saat ini.[bi]

HONG KONG, BI - Sekretaris
Pembangunan Bernadette Linn pada hari
Sabtu [17/9] menanggapi adanya kasus
pohon tumbang yang mengenai beberapa
mobil dan bus sekolah, dia mengatakan
pihak berwenang akan memeriksa lebih
dari sepuluh ribu pohon api yang ditanam
di sepanjang pinggir jalan pada akhir bulan
ini.

Sopir dan pengasuh bus sekolah
hanya mengalami luka ringan dalam
insiden di Ho Man Tin tersebut.

Linn mengatakan pihak berwenang
akan memeriksa jenis pohon lain nanti,
tetapi mengingat jumlahnya yang besar
hingga satu juta maka para pejabat harus
memprioritaskan.

Dia juga mengatakan bironya akan
membentuk tim khusus untuk meninjau
pedoman dan penegakan pengelolaan
pohon saat ini, dan diharapkan para
pejabat dapat memberikan rekomendasi
pada akhir tahun.

Linn mengatakan para pejabat akan

Kasus Pohon Tumbang
Jadi Perhatian Pemerintah

>> BERSAMBUNG KE HLM  02
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WAHIDA menceritakan, ia dan
suaminya selalu bermimpi untuk
memiliki rumah yang layak, yang telah
mereka idamkan sejak lama. Ia
mengaku, mimpinya itu menjadi
kenyataan setelah menerima bantuan
rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.

Saking gembiranya, dari
bangunannya belum terbentuk dan
masih tanah saja, Wahida bilang sudah
tidur di atasnya dengan beralaskan
kasur kecil dan tikar.

Ia bertambah senang saat
rumahnya sudah rampung 100 persen,
langsung dikunjungi Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo yang datang

Program Rumah Sederhana Propinsi Jateng
BREBES, BI - Seorang ibu rumah tangga di Desa Paguyangan,
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes bernama Wahida, tak
mampu menahan rasa senang setelah mendapatkan bantuan stimulan
Rumah Sederhana Sehat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

ke Desa Paguyangan untuk meninjau
bantuan rumah tersebut pada Rabu (14/
9) sore.

“Saya mendapatkan rumah idaman
seperti ini dari awal sebelum jadi
sampe jadi pun sudah saya tempatin.
Masih bentuk tanah pun sudah saya
tidurin saking bangganya punya rumah
sendiri dari bantuan ini. Terima kasih
banget buat Pak Ganjar,” kata Wahida
dalam keterangannya, Kamis (15/9).

Adapun bantuan Rumah
Sederhana Sehat diberikan kepada 30
penerima dari masyarakat yang
kurang mampu. Bantuan diberikan
dalam bentuk material bangunan
senilai Rp35 juta tiap rumah.

Terdiri dari struktur RUSPIN
(Rumah Unggul Sistem Panel Instan)
dan juga non struktur berupa dinding
keliling, penutup atap, rangka atap,

pintu dan jendela. Selain itu juga
diberikan bantuan upah tenaga padat
karya.

Ganjar menyampaikan, pihaknya

juga akan memberikan bantuan listrik,
air bersih dan jambanisasi untuk
seluruh Rumah Sederhana Sehat di
Desa Paguyangan.

“Saya senang akhirnya menjadi
rumah tumbuh, dimana pemiliknya
mengatur sendiri ruangannya. Ini bisa
menjadi rumah yang sangat layak lah.
Tinggal kita bantu listrik, kita lagi
bicarakan dengan ESDM, terus
jamban dibantu oleh pemda,” ujar
Ganjar.

Menurut Ganjar, ditengah situasi
sulit seperti sekarang ini bantuan
sejenis akan terus disalurkan kepada
masyarakat yang benar-benar berhak
menerima dan harus tepat sasaran.

Tujuannya, selain membantu
masyarakat, juga untuk melakukan
percepatan dalam mengurangi angka
kemiskinan di Jawa Tengah. Ganjar
menilai, indikator tempat tinggal
seperti Rumah Sederhana Sehat juga
memenuhi persyaratan hidup yang
layak.[JP]

BANYUWANGI, BI -
Pengelolaan inflasi terus dilakukan
secara terukur oleh Pemkab
Banyuwangi bersama para
pemangku kepentingan. Berkaitan
dengan program dan inovasi terkait
pengelolaan inflasi, Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Banyuwangi kembali mendapat
penghargaan TPID Terbaik untuk re-
gion Jawa-Bali 2022.

Ini merupakan apresiasi ketiga
berturut-turut yang diberikan
kepada TPID Banyuwangi sejak
2020 hingga 2022. Penghargaan
tersebut diberikan langsung oleh
Menteri Koordinator Perekonomian
Airlangga Hartanto kepada Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani,
Surabaya (14/9).

“Selamat untuk Banyuwangi.
Semoga pengelolaan inflasi di
Banyuwangi terus baik,” ujar
Airlangga.

Penyerahan tersebut turut
disaksikan Gubernur Bank Indone-

Banyuwangi Raih TPID Award Ketiga Kalinya

sia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi
dan UMKM Teten Masduki, Wakil
Menteri Dalam Negeri John Wempi
Wetipo, Wakil Gubernur Jatim Emil
Dardak dan sejumlah kepala daerah
yang menghadiri Rapat Koordinasi
Nasional dengan Daerah
(Rakornasda) Pengendalian Inflasi

Tahun 2022.
Keberhasilan Banyuwangi dalam

meraih TPID Award untuk ketiga
kalinya ini, dinilai dari tiga aspek. Mulai
dari aspek proses, program unggulan,
dan aspek outcome. Aspek proses
memiliki bobot 20%, program unggulan
30%, dan outcome berbobot 50%.

“Dari perbandingan nilai inflasi
bulanan ataupun yang Year on Year
menunjukkan angka yang stabil. Hal
inilah yang menjadikan
Banyuwangi dianggap terbaik
dalam mengendalikan inflasi
sehingga diganjar TPID Award
untuk ketiga kalinya. Terima kasih
kepada seluruh stakeholder,
kepada Bank Indonesia yang terus
membersamai daerah dalam
menjalankan program pengelolaan
inflasi,” ujar Ipuk.

Sementara itu, dalam
Rakornasda Pengendalian Inflasi
ini, Airlangga berpesan kepada para
kepala daerah untuk menggunakan
anggarannya dalam pengendalian
inflasi. Khususnya dalam
memanfaatkan Dana Transfer
Umum (DTU) minimal 2%.

“Bagi para kepala daerah jangan
ragu untuk memanfaatkan anggaran
dalam pengendalian inflasi. Ini

>>  BERSAMBUNG KE HLM 07

Pecandu
Narkoba

Tanam 21
Batang Ganja

BOGOR - RAP (24) pria asal
Caringin, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, sengaja menanam
ganja di rumahnya. Ganja itu dia
tanam di pot untuk konsumsi
sendiri agar lebih ekonomis.

Namun, belum sempat
menikmati hasil panen, pohon
ganja yang ditanam
menggunakan media pot itu
keburu terendus polisi.

Dari hasil penggerebekan,
Satnarkoba Polres Bogor
menemukan puluhan tanaman
ganja, terdiri empat batang
ukuran sedang dan 17 pot ukuran
kecil.

Selain itu, polisi juga
menemukan barang bukti
lainnya yakni biji ganja dan satu
paket ganja kering siap hisap
dalam sebuah plastik kecil.

“Total sebanyak 21 tanaman
ganja berbagai ukuran, yang
berhasil kami amankan,” ujar
Kasat Narkoba Polres Bogor
AKP Muhammad Ilham, Kamis
(15/9/2022).

Ilham mengungkapkan
tersangka menanam ganja untuk
dikonsumsi sendiri. Dengan
menanam sendiri di dalam pot,
diharapkan bisa menghemat
biaya.

>>  BERSAMBUNG KE HLM 02

TULUNGAGUNG, BI - Di
masyarakat, pelepah pisang seringkali
dianggap sebagai limbah karena jarang
dimanfaatkan. Padahal, dengan ide
kreatif barang tersebut bisa diubah
menjadi berbagai bentuk kerajinan.
Itulah yang kini digeluti Era, sapaan
akrab Retno Sarilita Santosaningtyas.
Yakni merubah pelepah pisang menjadi
beraneka ragam kerajinan.

“Baru mulai tahun ini getol membuat
craft atau kerajinan dari pelepah
pisang,” ungkap ibu asal Kelurahan
Kepatihan, Kecamatan Tulungagung
tersebut.

Dia mengaku berangkat dari
keprihatinannya ketika melihat pelepah
pisang dibuang begitu saja dan akhirnya

menjadi sampah. Padahal
bisa dimanfaatkan. Era pun
juga berkeinginan bisa
mengolah pelepah pisang
menjadi kerajinan-kerajinan
yang berguna dan tentu
memiliki nilai ekonomis.

Era sudah bertahun-
tahun sudah senang dalam
bidang kreatif untuk
membuat beraneka ragam
kerajinan dari berbagai
bahan. Namun, tahun ini bisa
dibilang mulai serius dalam

membuat craft dari pelepah pisang ini,
bahkan sampai belajar khusus ke

Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng).
Hampir satu minggu di Pekalongan,

Era belajar mengolah pelepah pisang
mulai dari proses bahan hingga produk
jadi, sampai diajarkan cara membuat
serat dari pelepah pisang. Lantas
setelah pulang ke Tulungagung
dikembangkan sesuai dengan
keinginan.

“Memang di Pekalongan lebih
dahulu mengembangkan craft dari
pelepah pisang ini. Sebenarnya ide
tersebut sudah muncul lama sebelum

Retno Sarilita Ubah Pelepah Pisang jadi Kerajinan
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JAKARTA, BI - Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)
Sandiaga Uno membagikan trik
sukses untuk buka peluang usaha
hingga naik kelas kepada ratusan
pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) dan
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM), di Kota Palembang,
Sumatera Selatan (Sumsel).

Sandiaga mengatakan, tingkat
ekonomi Indonesia di bidang fashion
saat ini mencapai 18 persen dan kriya

Ekonomi Kreatif Bisa Ciptakan
1,1 Juta Lapangan Kerja

15 persen. Menurutnya, ekonomi
ekstraktif akan mulai tergantikan oleh
ekonomi kreatif.

“Kami yakin sektor Ekraf bisa
menciptakan 1,1 juta lapangan kerja
di tahun ini. Kemudian, di 2024 bisa
tercipta 4,4 juta lapangan kerja,” ujar
Sandiaga Uno saat acara Sarasehan
dengan UMKM, di Rumah Dinas
Walikota Palembang, Sumsel, Rabu
(14/9/2022).

Sandiga menyebut, jika ingin

sukses tipsnya yaitu harus berani
mengambil risiko, menjalin relasi, dan
menggunakan metode ekonomi
berbasis silaturahmi. Sebab,
menurutnya silaratuhmi juga berguna
untuk memperluas rezeki.

“Kita juga harus pintar mengambil
kesempatan. Seperti contohnya, Indo-
nesia saat ini menjadi pusat perhatian
dunia karena menjadi tuan rumah G20.
Maka bisa diambil 3G, yaitu gerak
cepat (Gercep), gerak bersama
(Geber), dan gali semua potensi lokal
(Gas pool),” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota
Palembang Harnojoyo berharap
Pelaku Ekraf dan UMKM di Palembang
bisa segera bangkit dan tumbuh pasca
pandemi Covid-19.

Dia juga menambahkan, kehadiran
Sandiaga dengan pengalamannya
sebagai pengusaha yang berhasil
memberikan motivasi kepada para
pelaku Ekraf dan UMKM di
Palembang.

“Semoga dengan hadirnya Pak
Sandiaga bisa menjadi motivasi bagi
semua pelaku Ekraf dan UMKM di
Palembang dan bahkan Sumsel.

Maka, upaya kita saat ini adalah
mempromosikan ekonomi agar tetap
tumbuh di Palembang,” kata
Harnojoyo.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga
Uno berharap Agrowisata Tanjung
Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi
Sumatera Selatan bisa dikembangkan
menjadi desa wisata.

Adapun yang bersangkutan
mengunjungi Argowisata Tanjung
Sakti pada Rabu (14/9/2022).

“Tahun depan saya ingin
menawarkan jika kelembagaan ini
sudah diresmikan melalui SK-nya Pak
Bupati menjadi desa wisata, kita bisa
angkat ini sebagai desa wisata
sehingga masyarakat setempat
menjadi bagian dari pengembangan
destinasi ini,” kata Sandiaga dalam
keterangannya.

Dia merasa yakin, pasalnya
Argowisata bisa mencapai 10 ribu
pengunjung per harinya pasca hari
raya Lebaran 2022.

Bahkan, jumlah wisatawannya
tak kalah dengan mereka yang
berkunjung ke Bali. [lip6-bi]

Jakarta-Bali Jadi Prioritas Penggunaan Mobil Listrik

JAKARTA, BI - Wakil
Gubernur DKI Jakarta Ahmad
Riza Patria tengah meng-
upayakan berbagai program
untuk menekan inflasi akibat
kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM). Riza meng-
u p a y a k a n
harga produk-
produk kon-
sumsi di pasar
dapat diken-
dalikan.

A d a p u n
salah satu
cara pengen-
dalian harga
ini dengan
melakukan
operasi pasar.

“Kita upayakan terus dan
juga nanti dibantu juga agar
harga-harga produk konsumsi
kita di pasar dapat dikendalikan
dengan berbagai program,
termasuk operasi pasar dan
sebagainya,” kata Riza kepada
wartawan, Kamis (15/9/2022).

Lebih lanjut, Riza menga-
takan bahwa hal ini butuh kerja
sama dengan berbagai pihak.

“Prinsipnya kita upayakan
untuk itu. Memang diperlukan
kerja sama semua pihak
bersinergi berkolaborasi dari
pemerintah pusat, kita langsung
mengambil langkah-langkah
konkrit dalam rangka meng-
antisipasi potensi terjadinya
kenaikan harga-harga barang
khususnya sembako,” tambah
Riza.

Selain itu, Riza juga menga-
takan telah memberikan subsidi
untuk Transjakarta guna meri-
ngankan beban imbas kenaikan
BBM.

“Kita sendiri sudah meng-
ambil beberapa kebijakan untuk
mengurangi beban masyarakat
Jakarta. Kita subsidi angkutan
umum yaitu Transjakarta Rp62
miliar lebih. Juga angkutan kapal
ke Pulau Seribu lebih dari Rp4
miliar,” tambah Riza.[lip6-bi]

Pemprov
DKI Antisipasi

Kenaikan
Sembako

Indonesia Banyak Impor Barang dari Tiongkok
JAKARTA, BI - Badan Pusat

Statistik (BPS) mencatat impor Indo-
nesia pada Agustus 2022 tembus USD
22,15 miliar. Nilai tersebut naik 3,77
persen dibandingkan pada Juli 2022
(month-to-month) atau naik 32,81
persen dibandingkan Agustus 2021
(year-on-year).

Deputi Bidang Statistik Distribusi
dan Jasa BPS Setianto menjelaskan,
impor Indonesia sepanjang bulan lalu
masih didominasi oleh impor
nonmigas. “Impor nonmigas Agustus
2022 senilai USD 18,45 miliar, naik 9,23
persen dibandingkan Juli 2022 atau
naik 26,11 persen dibandingkan Agustus
2021,” kata Setianto dalam konferensi
pers, Kamis (15/9).

Ia juga menyebut, peningkatan
impor golongan barang nonmigas
terbesar pada Agustus 2022 adalah

mesin atau peralatan mekanis dan
bagiannya sebesar USD 357,2
juta atau naik 13,63 persen
dibandingkan Juli 2022.

Adapun tiga negara pemasok
barang impor nonmigas terbesar
selama Januari hingga Agustus
2022 adalah Tiongkok USD 44,59
miliar (33,7 persen); Jepang USD
11,35 miliar (8,60 persen); dan
Thailand USD 7,68 miliar (5,44
persen). Impor nonmigas dari
ASEAN tercatat USD 18,93 miliar
(17,61 persen) dan Uni Eropa USD
6,73 miliar (5,82 persen).

Sementara itu, kata dia, impor
migas pada Agustus 2022 senilai USD
3,7 miliar mengalami penurunan
sebesar 16,92 persen dibandingkan
Juli 2022 atau naik 80,63 persen
dibandingkan Agustus 2021.

“Peningkatan impor ini tidak
sebesar Agustus 2021 yang mencapai
55,26 persen,” jelasnya.

Adapun, impor bahan baku atau
penolong menyumbang 75,65 persen
dari total impor pada Agustus 2022. Jika
dirinci, impor bahan baku atau penolong
sebesar USD 16,76 miliar, barang

modal USD 3,54 miliar, dan
barang konsumsi USD 1,85
miliar pada Agustus 2022.

Sementara itu, Setianto
menambahkan penurunan
impor migas diakibatkan oleh
minyak mentah dan hasil
minyak. Berdasarkan negara
asal, penurunan impor terbesar
terjadi dari Singapura yang
mencapai USD 73 juta.

Adapun penurunan
terbesar mesin perlengkapan

elektronik dan bagiannya HS 85, bahan
kimia organik HS 29, serta garam
belerang batu dan semen atau HS 25.
“Penurunan terbesar impor lainnya juga
terjadi di Argentina sebesar USD 62,8
juta, diikuti Thailand USD 45,1 juta,
Yolandia USD 23 juta, dan Qatar USD
22,9 juta,” tukas Setianto.[JP]

Ahmad Riza Patria

JAKARTA, BI - Wakil Presiden (Wapres)
Ma’ruf Amin mengatakan wilayah Jakarta dan
Bali akan menjadi prioritas utama penggunaan
mobil listrik. Sebelumnya, telah keluar Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk
kendaraan operasional pejabat di pusat ataupun
daerah.

Wapres pun menegaskan bahwa
pelaksanaan Perpres itu akan dilaksanakan
secara bertahap. “Sesuai dengan perpresnya

bahwa itu akan dilakukan secara bertahap dan
prioritas. Prioritas pertama tentu untuk PNS,
pemerintah, kemudian juga untuk daerah-daerah,
kota-kota besar, khususnya Jakarta dan juga
Bali,” tegasnya dalam keterangan yang diterima,
Kamis (15/9). Wapres mengatakan, Bali akan
menjadi prioritas karena menjadi tuan rumah
untuk digunakan para delegasi Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G20.

“Bali ini akan dimulai dengan adanya G20,
itu kita coba untuk menggunakan di beberapa
tempat, digunakan kendaraan listrik dan ada juga

tempat-tempat pengisiannya, kita coba nanti
daripada uji coba yang ingin kita terapkan
nantinya,” katanya.

Sebelumnya, Wapres usai meninjau
kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU) KTT G20 di Bali
mengungkapkan konversi mobil listrik menjadi
salah satu langkah untuk menanggulangi
masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama
terkait kelangkaan ataupun kenaikan harganya.
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DILANSIR dari The Islamic Infor-
mation diceritakan pada tahun 1985,
Bendungan Phulwaria memang
dilaporkan telah menenggelamkan
Masjid yang dikenal sebagai Masjid
Noori.

Masjid Noori adalah sebuah
masjid bersejarah dengan tinggi
sekitar 30 kaki atau sekitar 9 meter.

Menurut laporan itu, banyak
pemuda akhirnya memadati area

Air Waduk Mengering, Muncul Masjid Tua
INDIA, BI - Masjid Noori muncul kembali setelah air mengering
di ujung Selatan waduk bendungan Phulwaria di negara
bagian Bihar, India, menurut laporan Kashmir Media Service.

tersebut saat melihat Masjid telah
muncul.

Mereka harus berjalan melewati
lumpur untuk menuju masjid hingga
mencapai tembok pembatas dari
struktur masjid lama.Bangunan itu
benar-benar utuh ketika banyak or-
ang memasuki Masjid.

Orang-orang kemudian terheran
karena struktur Masjid belum rusak
meskipun terendam selama beberapa

dekade.
K e t i k a

ketinggian air
belum cukup surut,
hanya sebagian
kecil dari kubah
Masjid yang
terlihat, sehingga
sulit bagi orang
untuk memahami
apa itu semua.

N a m u n ,
siapapun dapat

melihat Masjid Noori di tempat
terbuka ketika tanah itu mengering,
dan membuat banyak orang tertarik
melihat masjid.

Masjid yang tenggelam ini
diyakini sudah ada sebelum
pembangunan Bendungan Phulwaria

dimulai pada tahun 1979.
Awalnya, saat pembangunan

bendungan telah selesai, Masjid tidak
terdampak. Namun kemudian seluruh
area, termasuk Masjid, terendam oleh
air bendungan yang tertampung.

Diyakini bahwa Masjid ini

dibangun sekitar awal abad ke-20 dan
memiliki usia maksimal sekitar 120
tahun.

Sebagai hasil dari pengamatan
arsitektur kubah Masjid, diyakini
rumah ibadah ini dibangun dengan ciri
arsitektur periode Mughal.[rep]

Mi Rebus Unik Bertuliskan Kalimat Sakral
JEPANG, BI - Sebuah restoran

di Jepang di kota Ota, Prefektur
Gunma, baru saja menjadi viral
karena menjual jenis mie unik yang
memiliki tulisan di permukaan mie.
Bukan tulisan sembarangan, tertera
kalimat suci yang dikenal dengan
julukan Sutra Buddha yang menjadi
tulisan paling suci dan biasa
didapati hanya lewat perayaan
tertentu.

Restoran bernama Nittanosho
Kanzantei itu tak menyajikan secara
langsung hidangan mie unik itu
kepada pelanggan. Mie yang dijuluki
sebagai mie suci itu terjual untuk
dimasak di rumah.

“Yang disebut “mie suci” hanya
tersedia sebagai souvenir, untuk
dimasak di rumah atau diberikan
sebagai hadiah,” mengutip dari Odd-
ity Central.  Mie dengan tulisan
kalimat sakral ini dibuat dengan cara
yang unik.

Menurut situs web Nittanosho
Kanzantei, mie suci yang kental itu
dicetak menggunakan campuran

arang bambu dan pewarna karamel
yang dapat dimakan yang berasal
dari gandum. Meskipun tulisannya
sedikit memudar setelah dimasak,
mereka masih terlihat dan terbaca
dengan sempurna.

Sebungkus mie suci berisi
setidaknya 260 karakter Sutra Hati,
serta buklet yang menampilkan teks
lengkap dengan huruf furigana untuk
membantu membaca kanji yang pal-

ing sulit, dan panduan terjemahan
bahasa modern bagi mereka yang
tidak terbiasa dengan tulisan Sutra
Buddha itu.

Mie unik dengan tulisan sakral
itu dilaporkan hanya dijual di
Prefektur Gunma. Paket tiga porsi
dilengkapi dengan bumbu dashi
untuk menambah rasa dan
berharga 1.620 yen (sekitar Rp 178
ribu).[*]

>> BANYUWANGI ...DARI HLM 05

tersebut sudah muncul lama sebe-
lum belajar ke Pekalongan. Dulu pernah
membuat kerajinan dari pelepah pisang
untuk percobaan, namun secara detail
diperdalam di Pekalongan,” tandasnya.

Banyak kerajinan yang bisa
dihasilkan dari pelepah pisang, mulai
dari sendal, vas bunga, tempat tisu,
wadah cincin, taplak meja dan lainnya.
Hasilnya juga awet layaknya barang
dibuat dengan bahan lainnya, yang
menjadi nilai tambah dan membuat or-
ang tertarik. Karena bahan dasarnya
yaitu pelepah pisang yang warna dan
bentuknya memiliki ciri khas tersendiri.

Terpenting, kata dia, bahan
dasarnya mudah didapatkan bahkan di
sekitar rumah. Biasanya ketika pisang
sudah berbuah, maka batangnya
dibuang begitu saja oleh masyarakat.

Untuk prosesnya, pohon pisang
diuraikan pelepahnya satu per satu, lalu
dikeringkan di bawah sinar matahari.
Ketika sudah kering, bisa diambil
seratnya dahulu atau langsung
dikreasikan menjadi beraneka ragam

craft sesuai dengan keinginan. “Bahan-
nya tidak beli, gratis. Mendapatkannya
sangat mudah di sekitar kita,” ujarnya.

Karya dari pelepah pisang itupun
ternyata mendapat atensi tersendiri dari
masyarakat, buktinya banyak pesanan
datang kepadanya. Namun, karena
masalah waktu dan dengan pekerjaan
utamanya, pemasaran masih belum
maksimal dengan hanya mengandalkan
kenalan yang dimilikinya.

“Pasarnya masih di sekitaran
Tulungagung. Pernah dulu memasarkan
lewat media sosial (medsos), namun
saya malah takut kalau slow respon
padahal banyak orang tertarik ingin
membeli,” katanya. (*/din/JP)
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juga telah menyampaikan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) semuanya akan
mengarah untuk konversi mobil, mo-
tor, bus listrik. “Sebagaimana sudah
disampaikan bapak Wapres, nanti
APBN semua akan mengarah
kepada penggunaan mobil, motor,
bus listrik karena itu juga biar
Jakarta atau Indonesia udaranya
tambah baik,” katanya.(NAN/okz)

“Saya kira (konversi) mobil listrik
ini adalah salah satu langkah juga
dalam rangka menanggulangi
masalah BBM,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama,
Menteri Koordinator Bidang Kema-
ritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan konversi
mobil listrik hingga tahun 2030 akan
mengurangi polusi udara akibat emisi

karbon dari asap kendaraan bermotor
yang menggunakan BBM khususnya
di Jakarta.

“Kita berharap nanti 2030 Indone-
sia itu akan sangat-sangat berkurang
menggunakan motor dan mobil (BBM),
dan kita berharap Jakarta nanti
terutama udaranya makin bersih untuk
kesehatan kita semua,” kata Luhut.

Luhut mengatakan bahwa Wapres

merupakan instruksi dari bapak
Presiden. Peraturannya juga sudah
jelas dari menteri keuangan,” terang
Airlangga.

Hal tersebut sebagai upaya
pengendalian inflasi pasca kenaikan
harga BBM.

“Jangan sampai ada gejolak inflasi
yang signifikan,” pesannya kembali.

Instruksi tersebut direspons positif
oleh Ipuk Fiestiandani. Menurutnya,
Banyuwangi telah melebihi batas mini-
mal dalam penyaluran DTU . “Untuk
DTU, kami tidak hanya mengaloka-
sikan 2%, namun mencapai 5,62%.

Kami alokasikan untuk mendukung
program perlindungan sosial,
penciptaan lapangan kerja dan subsidi
sektor transportasi,” papar Ipuk.

Subsidi sektor transportasi di
Banyuwangi sendiri meliputi fasilitasi
penyediaan Jasa Angkutan Pelajar dan
Wisata Gratis. Pengendalian
pengeluaran keluarga melalui bantuan
transportasi gratis untuk pelajar dan
umum, diberikan kepada penerima
manfaat keluarga sehingga mampu
menekan pengeluaran belanja
transportasi keluarga baik untuk
keperluan sekolah maupun keperluan
umum. Total keseluruhan alokasi
mencapai Rp900 juta.[*]
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RITUAL rutin yang di selenggarakan setiap
bulan Shafar tersebut  biasanya dihadiri dan diikuti
oleh ratusan bahkan ribuan warga masyarakat, laki-
laki maupun perempuan, orang tua maupun orang
muda yang datang dari desa-desa sekitar maupun
dari daerah lainnya.

Menurut salah seorang pengurus Lembaga Adat
Melayu di Pulau Rupat Utara, (Pak Dollah), upacara
mandi safar ini dimulai sejak tahun 1950. Tradisi ini
dibawa dari pesisir pantai di Malaysia.

Masyarakat Rupat Utara sering membaur
dengan masyarakat Malaysia karena asalnya kedua
kelompok masyarakat ini adalah satu. Namun Pak
Dollah  menuturkan bahwa mandi safar telah hadir
disana sejak tahun 1920-an. Hanya saja mandi safar
dilaksanakan di rumah masing-masing, bukan di
tempat terbuka. (hasil Wawancara).

Ada beberapa perbedaan dalam proses
pelaksanaannya, mereka percaya bahwa ritual
mandi shafar dapat mencegah atau bahkan
menghilangkan segala macam kesialan, wabah
penyakit menular, bencana atau musibah yang akan
atau telah datang, khususnya pada bulan Shafar.

Hal ini tentunya dimotivasi oleh sebuah
kepercayaan di kalangan masyarakat luas, bahwa
Allah SWT akan menurunkan dua belas ribu macam
ujian atau cobaan kepada umat manusia pada bulan
Shafar, tepatnya pada hari Rabu minggu terakhir
bulan Shafar.

Terkait dengan eksistensi ritual mandi shafar
ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan
masyarakat itu sendiri. Di satu sisi ada yang

>>  BERSAMBUNG KE HLM 20

Ritual mandi shafar adalah suatu upaya (laku) spiritual ke arah
pendekatan diri kepada sang pencipta  yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat muslim di beberapa wilayah di Nusantara, seperti di Pulau
Rupat Kabupaten Bengkalis.

menganggapnya sebagai tindakan bid’ah, yang tidak
boleh dilakukan karena bertentangan dengan ajaran
Islam yang melarang adanya takhayul dan khurafal,
serta mengandung unsur syirik.

Sedangkan di  sisi lainnya ada yang
berpendapat bahwa ritual mandi shafar hanyalah
sekedar tradisi leluhur yang bernafaskan Islam yang
perlu dipelihara kelestariannya, tentunya dengan
mengedepankan modifikasi-modifikasi Islami dan
membuang unsur-unsur mistisisme. Atau dengan
bahasa lain, meminjam istilah Moeslim
Abdurrahaman, “mengislamkan tradisi”
(Abdurrahaman, 2003: 155).

Proses Persiapan dan Pelaksanaan
Prosesi upacara mandi safar dimulai dari pagi

hari. Setelah subuh, masyarakat menyiapkan
peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya disiapkan
sehelai daun atau selembar kertas persegi (rajah)
yang kemudian diserahkan pada tetua kampung
yang dianggap memiliki ilmu agama mumpuni.
Rajah tersebut ditulisi ayat-ayat menggunakan
benda-benda keras seperti lidi yang dibuat
menyerupai pensil dengan ujung dilancipkan, atau
tinta yang mudah luncur.

Prosesi mandi safar dimulai dengan zikir
bersama lalu dilakukan arak-arakan diiringi
kompang beserta delapan pasang anak yang
merupakan perwakilan masing-masing desa di
kecamatan Rupat Utara menuju sumur tua. Sumur
tua ini tak jauh dari Pantai Tanjung Lapin. Konon,
menurut seorang tokoh masyarakat bernama Ismail
Umar, sumur tua itu disebut sumur lapin yang dinilai
memiliki keistimewaan tersendiri dan dipercaya
sebagai sumur keramat yang tidak pernah kering
meskipun kemarau panjang. Selain itu, airnya tidak
terasa asin walaupun berada ditepi laut.

Satu persatu tetua adat, pemuka agama dan
pemerintah setempat menepuk tepung tawari anak-
anak itu, kemudian air wafa’ disiramkan ke tubuh
mereka menggunakan centong dari tempurung

kelapa. Setelah selesai, warga dipersilahkan
mengambil air wafa’. Saat itulah warga saling berlari
dan berebut mengambil air doa tersebut. Ada yang
membasuh muka, ada yang membasuh rambut, dan
ada pula yang membawa botol air mineral kosong
untuk diisi air wafa’. Bahkan beberapa masyarakat
ada yang menjadikan rajah yang direndam tadi untuk
digantung diatas pintu rumah dengan tujuan agar
bala bencana dan penyakit tidak masuk ke dalam
rumah.

Hakikat Ritual Mandi Shafar
Ritual merupakan suatu bentuk atau perayaan

(celebratian) yang berhubungan dengan beberpa
kepercayaan atau agama dengan ditandai oleh sifat
khusus, yang menimbulkan rasa hormat yang luhur
dalam arti merupakan suatu pengalaman yang suci.
(O’Dea, 1995: 5-36).

Adapun Mandi safar bagi Masyarakat Pulau
Rupat menamakan mandi shafar sebagai hari
pelaksanaan mandi   ‘Rabu Capuk’ yang berarti
Rabu yang selalu meninggalkan bekas buruk. Di

wilayah Rupat Utara khususnya, hal-hal yang
dilarang pada hari Rabu Capuk adalah tidak boleh
bekerja menangkap ikan, menebang kayu walaupun
sekedar memetik daun atau mematahkan ranting.
Sebab menurut kepercayaan setempat, orang yang
terkena luka kena kapak, ditimpa kayu, terjatuh dan
lain sebagainya akan meninggalkan bekas yang
buruk. Sehingga Mandi Shafar diyakini sebagian
masyarakat sebagai salah satu ritual yang dapat
menghindarkan manusia dari berbagai rnacam bala,
bencana, dan penyakit serta menyelamatkan
manusia dari fitnah (siksa) Dajjal.

Sebagian umat Islam di Indonesia menganggap
Mandi Shafar sebagai salah satu ritual yang
bersumber dari ajaran agama (al-Qur’an dan Hadits
Rasululah SAW), sebagai sumber utama
pelaksanaan semua syari’at dan ritual Islam. Namun,
menurut keterangan KH. M. As’ad Arsyad
sebenarnya secara eksplisit anjuran Mandi Shafar
tersebut tidaklah ditemukan dalam dua sumber utama
tersebut.

Salah satu sumber yang dipegang selama ini
adalah ungkapan Syeikh Syarfuddin dalam kitabnya
“Ta’liqah” yang menjelaskan bahwa  Ritual Mandi
Safar pada malam Rabu terakhir bulan Shafar, Allah
SWT menurunkan dua belas ribu macam bala
(bencana berupa bencana alam maupun wabah
penyakit atau cobaan) dari lauhul rnahfudz ke langit
dunia. Maka untuk rnenghindarkan diri dari berbagai
macam bala tersebut, beliau menuliskan tujuh ayat
dari al-Qur’an kemudian diminum dengan niat untuk
memperoleh kebaikan dan barokah. Demikian yang
dikutip dari kitab “Taj al-Mulk” hal-7l, pasal Do’a
Mandi Pada Bulan Shafar.

Sumber lain mengatakan bahwa praktek yang
serupa dengan mandi shafar dikisahkan oleh
seorang ulama besar bernama al-Syeikh
Muhammad bin Atwi al-Maliki al-Hasani, dalam
kitabnya Abwab al-Faraj hal. 63 pasal Pengobatan
dengan Ayat Syifa,yang mengisahkan bahwa al-
lmam al-Syeikh Abu al-Qashim al-Qusyairi
Rahimahullah, anaknya sakit keras sampai-sampai
ia hampir berputus asa melihat kondisi anaknya,
kemudian dalam tidur ia bermimpi bertemu dengan
Nabi SAW, lalu ia mengadukan kondisi anaknya
tersebut.

Kemudian Nabi berkata; ‘Apakah engkau tidak
mengetahui ayat-ayat syifa yang ada dalam al-
Qur’an?” Kemudian imam al-Qusyairi segera
mencari ayat-ayat yang dimaksud Rasulullah
tersebut. Dan ditemukanlah enam ayat dalam al-
Qur’an yang mengandung kata syifa, yaitu yang
terdapat dalam surat at al-Taubah (14), Yunus (57),
al-Nahl (69), al-Isra (82), dan al-Syu’ara (80).
Kemudian al-Qursyairi menulis ayat-ayat tersebut
di atas kertas dan memasukkannya ke dalam air

dan disuguhkan kepada
anaknya untuk diminum
sebagai penawar, maka
kemudian sembuhlah anak
tersebut atas izin Allah dari
penyakitnya. (Arsyad,2005:
9).

Adapun ketujuh ayat
yang disebut di dalam kitab
Tajul Muluk terdapat dalam
surat Yasin (58), ash-Shafat
(79), ash-Shafat (109), ash-
shafat (120), ash-Shafat
(130), az-zumat (73), dan al-
Qadar (5) (Arsyad,2005: 3).
Namun dalam ritual lain bagi
sebagian masyarakat
melakukan tujuh ayat
tersebut dengan  diawali
lafadz salamun, kemudian
menuliskan hurf-huruf rajah-

rajah pada sehelai kertas atau daun kemudian
diletakkan ke dalam bak mandi atau gentong air
minum atau sumur pada waktu-waktu tertentu di
bulan Shafar. Kemudian air tersebut digunakan untuk
mandi atau air minum.

Ritual mandi shafar, juga bisa dilakukan secara
sendiri sendiri dengan beberapa tahapan,  pertama,
menulis tujuh ayat al-Qur’an yang diawali dengan
lafadz salamun. Ayat-ayat tersebut ditulis di atas
daun atau kertas dengan menggunakan tinta yang
mudah terhapus atau menghafalkan ayat-ayat
tersebut (bagi yang menghafalnya tidak perlu
menulisnya lagl). Kedua, memasukkan tulisan (ayat)
tersebut ke dalam baskom atau tempat air (bak
mandi, drurn, gentong, sumur dan sebagainya) yang
akan dipergunakan untuk mandi. Ketiga, berniat
untuk mandi dengan lafadz sebagai berikut; “aku
berniat untuk mandi karena Allah Ta’ala”. Keempat,
pelaksanaan mandi bisa saja dengan menggunakan
seember air di rumah atau di sungai.

Hal in menunjukkan bahwa Ritual Mandi Safar
konsep utama dalam pembangunan adalah
kebersamaan dan kegotongroyongan, serta
kemauan untuk berbuat dan berkorban. Masyarakat
yang hadir dalarn acara ritual adat tidak
diperbolehkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum
tokoh yang dipercaya untuk membawa do’a yang
berada di depan rakit menara melakukannya. Hal
ini menunjukkan keharusan setiap anggota
masyarakat untuk ta’at dan patuh kepada pemimpin
selama kepemimpinannya berada dalam rel

Memaknai Budaya
Mandi Safar

Tradisi Mandi Shafar adalah
upaya do’a untuk keselamatan

yang diwujudkan dalam
praktek tradisional
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JAKARTA, BI - Peretas atau hacker adalah
seorang yang memiliki kemampuan hebat dalam
bidang komputer dan jaringan yang mampu
memecahkan sebuah masalah. Meski tidak jarang
dinilai negatif, hacker ini ternyata juga bisa
menguntungkan.

Di dunia diketahui terdapat negara yang
memiliki hacker terbaik. Lantas, negara mana
saja yang punya hacker terbaik dan paling
ditakuti? Dirangkum dari berbagai sumber, simak
berikut ini.

1. CINA
Cina sebagai negara padat penduduk yang

kerap disebut Raksasa Asia, berhasil ada di
urutan teratas daftar negara dengan hacker
terbaik. Bagaimana tidak, negara ini bertanggung
jawab atas sekitar 41 persen dari lalu lintas
peretasan global.

Pemerintah Cina juga diketahui tertarik untuk
memajukan warga negara terutama yang muda
di bidang keamanan siber. Tak tanggung-
tanggung, ada hibah, penghargaan, dan insentif
yang diberikan pemerintah bagi siapa saja yang
menunjukkan keunggulan di bidang ini.

2. AMERIKA SERIKAT

7 Negara yang Punya
Hacker Terbaik

Dengan kontribusi hampir 10 persen dalam
lalu lintas peretasan, Amerika tampaknya
memiliki mayoritas peretas terbaik di dunia.

3. TURKI
juga mampu membuat banyak orang terkesan

dengan seberapa jauh Turki telah melakukan
kejahatan dunia maya.

Meskipun laju pertumbuhan peretas baru
mendapat momentum dalam dekade terakhir, kini
Turki diketahui mencapai 4,5 persen dari aktivitas
peretasan secara global.

4. RUSIA

Negara Beruang Merah ini terkenal
dengan negara pemilik hacker terbaik
di dunia yang digunakan sebagai
gudang senjata. Bagaimana tidak, ini
karena tingkat kejahatan dunia maya
yang mereka lakukan, bukan
jumlahnya. Rusia sendiri tercatat 4,1
persen dari total lalu lintas peretasan
di dunia.

5. BRASIL
Brasil subur akan peretasan.

Umumnya yang perlu dilakukan
peretas hanyalah membobol sistem
keuangan untuk bisa mengakses dana
massal.

6. RUMANIA
Rumania memiliki tempat yang dikenal

sebagai Ramnicu Valcea, sebuah hub untuk
hacker. Lokasi ini diketahui terlibat dengan
sebagian besar kegiatan yang terkait dengan
peretasan dan kejahatan dunia maya.

7. INDIA
Dengan jumlah peretas yang meningkat

pesat, India bisa saja berada di lima besar dalam
beberapa tahun ke depan. Kini, negara ini
berkontribusi sekitar 2,3 persen dari lalu lintas
peretasan.[*]

Sambil Menyelam Kirim
Pesan Dengan AquaApp
JAKARTA, BI - Dilansir

dari E&T Magazine,
sebuah tim di University of
Washington telah
mengembangkan aplikasi
seluler pertama untuk
mengirim dan menerima
pesan dari bawah air, ia
dinamai AquaApp.

Aplikasi tersebut,
dijelaskan dapat digunakan
pada miliaran ponsel pintart
(smartphone) dan jam
tangan pintar (smartwatch).

Penggunaan aplikasi
ini, ditujukan untuk aktivitas
menyelam, di mana para pfofesional olahraga,
seperti perenang snorkel dan penyelam
scuba, dapat memilih 240 pesan yang telah
ditentukan sebelumnya untuk
mengkomunikasikan informasi mulai dari
tingkat oksigen hingga kedekatan spesies air.

Pengguna juga dapat menyaring pesan
menurut delapan kategori, termasuk indikator
arah, faktor lingkungan, dan status peralatan.
Dengan cara ini, aplikasi memungkinkan
komunikasi dapat terjadi tanpa memerlukan
koneksi jaringan.

“Smartphone mengandalkan sinyal radio
seperti WiFi dan Bluetooth untuk komunikasi
nirkabel. Itu tidak menyebar dengan baik di
bawah air, tetapi sinyal akustik
memungkinkannya, ” kata Tuochao Chen,
seorang mahasiswa doktoral di University of
Washington dan penulis utama studi.

“Dengan AquaApp, kami
mendemonstrasikan pesan bawah air
menggunakan speaker dan mikrofon yang
tersedia secara luas di smartphone dan
smartwatch,” lanjutnya.

Tim peneliti menguji utilitas dari sistem

AquaApp di enam titik lokasi, dalam berbagai
kondisi air dan tingkat aktivitas tempat,
kemudian mengevaluasi kinerja aplikasi
pada jarak hingga 113 meter dan kedalaman
hingga 12 meter.

Aplikasi ini, menyediakan cara bagi para
profesional untuk berkomunikasi melintasi
jarak yang lebih jauh dan dalam visibilitas
rendah.

Para peneliti juga mengembangkan
protokol jaringan untuk berbagi akses ke
jaringan bawah air sehingga mendukung
pengiriman pesan di antara beberapa
perangkat.

AquaApp dapat menampung hingga 60
pengguna sekaligus di jaringan lokalnya.

Selain perangkat keras, yang dibutuhkan
para pengguna aplikasi adalah casing ponsel
yang tahan air dan dinilai sesuai dengan
kedalaman yang mereka rencanakan untuk
menyelam.

“AquaApp menghadirkan komunikasi
bawah air kepada banyak orang,” kata
penulis senior Shyam Gollakota yang juga
Profesor Universitas Washington.(amj)
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HONG KONG, BI - Departemen Dalam Negeri
(HAD) mengadakan siaran pers dan
mengumumkan bahwa sehubungan dengan
permintaan peningkatan layanan, otoritas telah
membuat satu pusat hotline tambahan untuk

HONG KONG, BI - Center for Food Safety
(CFS) Food and Environmental Hygiene De-
partment  telah mengimbau masyarakat untuk
tidak mengkonsumsi sejenis keju kambing
impor Perancis karena diduga  telah
terkontaminasi benda asing berkarakter
logam.

Perdagangan juga harus segera
menghentikan penggunaan atau penjualan
batch produk yang terkena dampak jika
mereka memilikinya.

Detil produk asal dari Prancis, merk
Presiden, nama produk CHILLED GOAT
CHEESE SAINT MAURE, berat bersih: 200
gram,masa penggunaan dari 1 November
2022, dan 5 November 2022

Produk diatas di imor oleh Classic Fine
Foods (Hong Kong) Limited

Seorang juru bicara CFS mengatakan,
CFS menerima pemberitahuan dari Sistem
Peringatan Cepat untuk Makanan dan Pakan
Komisi Eropa bahwa kumpulan produk yang
disebutkan di atas mungkin telah
terkontaminasi dengan benda asing logam

Importir yang bersangkutan telah juga

telah menghentikan penjualan, mengeluarkan
produk yang terkena dampak dari rak dan
telah memulai penarikan kembali sesuai
dengan instruksi CFS. Anggota masyarakat
dapat menghubungi hotline importir di 2612
2066 selama jam kantor untuk pertanyaan.

Juru bicara itu mendesak anggota
masyarakat untuk tidak mengkonsumsi batch
produk yang terkena dampak jika mereka
telah membelinya. Perdagangan juga harus
segera menghentikan penggunaan atau
penjualan produk yang bersangkutan.[bi]

Keju Kambing ‘PRESIDEN’
Terkontaminasi Logam

hotline telepon “StayHomeSafe” di nomor 1833
019.

Pusat hotline tambahan terletak di Pusat
Komunitas Fung Tak Estate di Wong Tai Sin.
Bersama dengan pusat hotline yang ada di Aula

Komunitas Lai Chi Kok, hotline ini
menyediakan layanan dari jam 7
pagi hingga 11 malam setiap hari,
dengan lebih dari 150 saluran
selama jam sibuk.

HAD juga mengatakan akan
terus menyesuaikan tingkat
layanan hotline agar sesuai
dengan situasi epidemi untuk
memberikan dukungan dan
bantuan yang diperlukan kepada
orang-orang yang menjalani
karantina rumah di bawah Skema
“StayHomeSafe”.[bi]

Hotline Telepon
“StayHomeSafe” Baru

HONG KONG, BI - Pada sebuah kesempatan
pertemuan minggu Dewan Eksekutif Kepala
Eksekutif John Lee mengatakan pemerintahannya
tidak dapat menutup mata tentang bagaimana
Covid-19 telah memengaruhi layanan kesehatan
Hong Kong dan kelompok berisiko tinggi, ketika
ia memperingatkan agar tidak berpuas diri.

Lee mengatakan situasi virus corona tetap
parah, dengan jumlah infeksi harian baru-baru
ini antara 8.000 dan 11.000.

“Pemerintah tidak bisa menutup mata
terhadap dua fakta ini bahwa rumah sakit telah
memotong 30 persen layanan mereka untuk
menangani epidemi Covid, dan juga, kelompok
berisiko tinggi berada di bawah ancaman nyata
terhadap kesehatan mereka dan hidup mereka,

John Lee: Jangan Anggap Covid itu Flu
karena tingkat vaksinasi untuk kelompok berisiko
tinggi ini masih belum memuaskan,” kata Lee.

“Sementara kami sangat sadar untuk
memastikan bahwa masyarakat dapat kembali
ke kehidupan sehari-hari sebebas mungkin,
ekonomi tumbuh, dan daya saing harus
dipastikan, kami harus menyeimbangkan
kebutuhan dengan risiko ... Ketika vaksinasi
[penyerapan] mencapai tingkat tinggi untuk
semua kelompok umur, maka akan ada lebih
banyak kebebasan dan kebebasan untuk kita
pertimbangkan.”

CE menekankan bahwa orang tidak boleh
memperlakukan virus corona seolah-olah itu flu
biasa, sebab faktanya Covid telah sebabkan
jumlah kematian jauh lebih tinggi.

Lee juga mengatakan para pejabat dan
penasihat pandemi pemerintah harus konsisten
dalam menyampaikan pesan mereka kepada
publik sebagai bentuk perhatian.

Selebihnya CE juga mengatakan jika dirinya
menyambut baik perbedaan pendapat dan kami

selalu bertukar pandangan dengan bebas.
Tapi kami juga ingin menginformasikan

kepada publik keputusan yang dibuat pemerintah
secara jelas dan tepat, sehingga tidak akan ada
pesan yang tercampur, sehingga masyarakat tidak
bingung.[bi]
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BEBERAPA waktu lalu di Hong Kong juga
ramai soal perdagangan orang yang berawal dari
jari penipu, mereka menuliskan lowongan kerja
yang ternyata palsu.

Banyak Pekerja Migran Indonesia [PMI] yang
akhir – akhir ini eksis di dunia digital, dari vlog
keseharian hingga drama dan film yang mereka
kerjakan sndiri. Seperti salah satu PMI yang
bekerja di Hong Kong yang memiliki nama tenar
Zhiang Zie Yie.

Zhiang merupakan PMI asal Tulungagung
Jawa Timur yang telah bekerja sejak 2008, dan
dia menyukai dunia editor video dan foto sejak
masih sekolah di SMK, Zhiang pergi ke Hong
Kong dengan membawa banyak mpian dan
kesukaannya berbicara dengan kamera.

Pada tahun 2009 sudah mulai menekuni
hobinya dengan tema yang menurut dia tidak jelas.

“ngomong - ngomong sendiri
depan hp tanpa konsep gitu .. “
jelas Zhiang saat di tanya contoh
video yang tidak jelasnya.

Hidup terus berproses,
berkembang dengan caranya
sendiri, mau berada di depan atau
belakang itu bisa jadi pilihan.
Meski Zhiang malu di sebut
sebagai vloger namun nyatanya
dia banyak membagikan video
perjalananya dalam mengunjungi
sebuah tempat, komplit dengan
rute dan arahan juga tips-tipsnya
agar perjalanannya lebih nyaman
dan efisien.

Salah satu video menarik
yang diunggah Zhiang adalah
perjalana menuju gedung bersejarah bersama
Mama [orang tua yang dia jaga] yang dibantu
dengan Diajeng May temannya yang bercerita
tentang sosok – sosok tak kasat mata di Kung
Ting Study Hall, Ping Shan Heritage.

Dalam perjalanan nge-vlog Zhiang juga tak
segan segan menghampiri teman – teman di
bawah jembatan atau diatas bukit untuk sama –
sama menyapa para followernya.

Zhiang Bantu Teman Editing
Komunitas youtuber bermunculan di Hong

Zhiang, Editor Video yang Suka Nge-Vlog
Di era digital ini orang jadi memiliki
banyak cara untuk berbuat atau
pun berbuat buruk, contoh
buruknya adalah tawaran job palsu
atau barang palsu, yang dipesan
apa yang datang juga apa.

Kong, untuk membuat video mereka menjadi
menarik untuk di tonton tentu saja butuh editor
video, nah dari sini keahlian Zhiang dalam edit-
ing banyak diminati rekan – rekan sesama PMI.

“kalau bantuin saja nggak sih, soalnya dia
mengganti lelah saya dengan uang.” Jelasnya.

Zhiang juga menceritakan jika baru – baru
ini dia membantu editing video seorang PMI
perias yang ingin punya kenang – kenangan
mumpung masih ada di Hong Kong. Bahkan
rencana buatnya sudah sejak tahun lalu tapi baru
terlaksana tahun ini.

Zhiang juga bercerita
jika dia tidak akan menerima
job editing video dan hanya
fokus pada Wanz Production
saja.

Apa Kegiatan Editing
Tak Mengganggu Kerjaan?

Dalam kerjaan
kesehariannya Zhiang
merasa bersyukur karena
tidak terlalu berat, masih
bisa nyambi mengerjakan
hobi editingnya, bahkan
Zhiang juga suka membawa
Nenek yang dirawatnya ikut
jalan – jalan.

Zhiang bahkan diberi
fasilitas meja belajar untuk

dia editing video.

Suka Duka Menjadi Editor Video
Sukanya editing video menurut Zhiang itu

kalau hasil sudah jadi plus sudah dikirim keorang
yang pesan  atau dikirim ke tempat perlombaan,
benar – benar merasa beban hidup terkurangi.

“Dukanya, kalau pas ngejar deadline, Simbok
(anaknya mamaku) ada di rumah,  jadi ngerasa
nggak bisa bebas pegang laptopnya.” Cerita
Zhiang pada Berita Indonesia.

Sementara kerjaan yang paling buant pusing

Zhiang adalah saat “ngerender (save video)” yang
kadang trobel tanpa sebab, atau pas ngedit video
di framenya harus edit frame by frame.

Saran Zhiang terhadap teman – teman:
sebaiknya semuanya menggunakan konsep atau
paling nggak di video tersebut ada cerita.

Dan, jika sebuah video tanpa konsep maka

editor akan pusing, kecuali jika tugasnya hanya
potong - potong tanpa efek macam – macam.

Pesan  Zhiang buat teman – teman yang
videonya ingin bagus seperti punya Youtuber –
Youtuber diluaran sana memang sebaiknya jika
membuat video harus terkonsep, jadi jelas pesan
dan kesan videonya.[id]



HK Larang Impor Daging
Unggas dari Jerman dan US

LIFESTYLE 13  EDISI 231/SEPTEMBER/2022HONG KONG 12  EDISI 231/SEPTEMBER/2022

Kebiasaan Menunda Tidur Setelah Lelah Kerja
KESIBUKAN di pagi hingga sore hari sering

kali membuat sebagian orang tak sempat untuk
melakukan kegiatan yang disenangi. Sebagai
gantinya, mereka memilih begadang untuk
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, baik itu
bermain media sosial, menonton film, atau
sekadar menikmati me time-nya.

Jika kamu pernah mengalami kondisi di
atas, artinya kamu telah melakukan revenge
bedtime procrastination. Revenge bedtime pro-
crastination adalah fenomena ketika seseorang
memilih untuk menunda waktu tidur demi
mendapatkan waktu bersantai dan refreshing
setelah menjalani hari yang melelahkan.

Fenomena ini umumnya dialami oleh
pekerja dengan tingkat stres yang tinggi dan
jam kerja yang panjang. Meskipun demikian,
tidak menutup kemungkinan bahwa revenge
bedtime procrastination juga dialami oleh para
remaja dengan kesibukannya yang semakin
padat.

Revenge bedtime procrastination

seringkali bermula dari kebiasaan membuka
media sosial sebelum tidur. Berawal dari 10–
15 menit, lama kelamaan menjadi berjam-jam
bahkan bisa membuatmu tidak tidur semalaman
karena keasyikan.

Dari sisi psikologi, kebiasaan revenge bed-
time procrastination dianggap sebagai
kegagalan seseorang dalam mengatur dirinya,
karena lebih memilih begadang untuk alasan
yang kurang bijak daripada melakukan kegiatan
yang lebih bermanfaat, yaitu tidur.

Terlebih lagi, orang yang melakukan re-
venge bedtime procrastination umumnya telah
menyadari dampak negatif dari perilakunya.
Meski begitu, kebiasaan buruk ini tetap
dipertahankan sebagai bentuk “balas dendam”
atas kebebasan yang tidak bisa didapatkan di
siang hari.

Dampak Revenge Bedtime Procrastination
Kurang tidur akibat revenge bedtime pro-

crastination dapat menyebabkan kelelahan,
mengantuk sepanjang hari, sulit fokus, tidak
bisa berpikir cepat, sulit mengambil keputusan,

dan mudah merasa jengkel. Hal-hal tersebut
pastinya akan mengganggu pekerjaan atau
aktivitasmu di keesokan hari.

Belum lagi jika revenge bedtime procrasti-
nation telah menjadi kebiasaan. Kurang tidur
yang berlangsung secara terus-menerus bisa
meningkatkan risiko terjadinya sejumlah
penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes,
obesitas, gangguan hormonal, dan depresi.

Jika revenge bedtime procrastination dirasa
semakin mengganggu dan kamu ingin
mengatasinya, cara-cara di bawah ini bisa
kamu coba:

- Konsisten tidur dan bangun pada jam
yang sama setiap harinya, termasuk di hari libur.

- Hentikan penggunaan ponsel atau
gadget setidaknya 30 menit–1 jam sebelum tidur.

- Lakukan relaksasi dengan membaca
buku, meditasi, atau streching sebelum tidur.

- Hindari konsumsi makanan atau
minuman berkafein di sore hari.

- Selain itu, ciptakan suasana tidur
senyaman mungkin, misalnya dengan mengatur
suhu kamar, meredupkan pencahayaan, atau
menyalakan diffuser yang sudah ditetesi
esensial oil yang akan membantumu tertidur
lelap.

Bagi yang sudah suka menunda istirahat
malam atau yang mau coba – coba sebaiknya
hentikan, jangan sampai kamu terjebak dengan
fenomena revenge bedtime procrastination,
karena lebih baik cepat istirahat setelah bekerja
dan cepat bangun dengan segar bugar di pagi
harinya.[alldok/id]

HONG KONG, BI - Seorang netizen membuat
berita di media sosial beberapa hari yang lalu,
mengatakan bahwa sebuah restoran di Shau Kei
Wan dicurigai melayani pelanggan nasi goreng
dengan kecoak.

Personil FEHD hadir di lokasi untuk
mengumpulkan barang bukti dan mengambil
gambar nasi goreng tersebut.

Mr.Wong, pemilik restoran mengungkapkan
bahwa pada 11 September lalu ia menduga bahwa
mantan manajernyalah yang telah menyebabkan
restoran menjadi sasaran orang tak dikenal untuk
merusak reputasinya.

Setelah memeriksa rekaman CCTV, ia
menemukan bahwa seseorang yang makan di
restoran terkait sengaja menambahkan kecoa ke
dalam nasi goreng. Dia telah memberikan

Ditangkap Polisi Karena Fitnah Restauran
rekaman itu kepada polisi untuk melakukan
penyelidikan lebih lanjut.

Polisi mengatakan: ada dua pria pergi ke
restoran di pusat perbelanjaan di Jalan Oi Yin
Jumat lalu (9/9) untuk makan. Belakangan, kedua
pria itu mengadu ke FEHD bahwa makanan di
restoran itu mengandung kecoa.

Setelah meninjau rekaman CCTV dan
penyelidikan mendalam, petugas menemukan
bahwa salah satu pengunjung pria diatas diduga
telah sengaja memasukkan kecoa ke dalam
makanannya sendiri dengan tujuan merusak citra
rumah makan tersebut. Setelah penyelidikan oleh
Tim Aksi Anti-Triad Distrik Polisi Distrik Timur,
dua pria bermarga Wu (33) dan Chu (37),
ditangkap (13/9) dan ditahan untuk penyelidikan
dengan dugaan dugaan konspirasi. [bi]

Restoran Sepi, Supermarket Ramai Pembeli
HONG KONG, BI - Epidemi di Hong Kong

terus menjadi kendala bisnis, dan industri
katering  melaporkan bahwa selama Festival
Pertengahan Musim Gugur tahun ini pengunjung
jamuan makan malam juga terdampak jadi lebih
sepi dari sebelumnya.

Leung Chun-wah, ketua Asosiasi Manajemen
Layanan Katering Hong Kong, menunjukkan
bahwa volume bisnis restoran perjamuan selama
beberapa tahun berturut-turut hanya 60% hingga
70% dari sebelum pandemi.

“Tahun ini 30% sampai 40% lebih buruk dari
tahun sebelumnya.” Dia menyebutkan. Karena
pengunjung dalam kelompok yang terdiri dari 8
orang perlu menjalani tes antigen cepat, banyak
pelanggan lansia memutuskan untuk tidak makan
di luar. Banyak pelanggan juga membatalkan
pemesanan setelah terinfeksi atau diidentifikasi
sebagai kontak dekat.

Leung menunjukkan bahwa sebelum epidemi,
Festival Pertengahan Musim Gugur adalah
sumber pendapatan utama bagi industri.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa
Festival Pertengahan Musim Gugur adalah
perayaan bernuansa ramah – taman antar
keluarga yang difokuskan untuk para manula.

Untuk saat ini, mengingat kasus infeksi masih
tinggi di Hong Kong jadi banyak keluarga yang
tinggal di rumah atau mengadakan jamuan makan
dirumah saja.

Sementara itu bisnis di pasar jalanan dan
supermarket mengalami lonjakan pembelanjaan,
tidak sepadan dengan restoran. [bi]

HONG KONG, BI – Menindak lanjuti arahan
Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan
(OIE), Center for Food Safety (CFS) dari Food
and Environmental Hygiene Department telah
mengumumkan tentang pemberitahuan terkait
wabah flu burung H5N1 yang sangat patogen
di Distrik Grafschaft Bentheim of Negara
Bagian Niedersachsen di Jerman dan
Kabupaten Defiance Negara Bagian Ohio di
Amerika Serikat (AS).

CFS telah menginstruksikan perdagangan
untuk menangguhkan impor daging dan produk
unggas (termasuk telur unggas) dari area yang
disebutkan di atas dengan segera efek untuk
melindungi kesehatan
masyarakat di Hong
Kong.

Seorang juru bicara
CFS mengatakan
bahwa menurut
Departemen Sensus
dan Statistik, Hong

Kong mengimpor sekitar 25 ton daging unggas
beku dari Jerman dan sekitar 7.360 ton daging
unggas dingin dan beku dan 201,48 juta telur
unggas dari AS dalam enam bulan pertama
tahun ini.

Otoritas CFS juga mengaku telah
menghubungi pihak berwenang Jerman dan
Amerika mengenai masalah tersebut dan akan
memantau dengan cermat informasi yang
dikeluarkan oleh OIE dan pihak berwenang
terkait tentang wabah flu burung yang mewabah
di negara asal produk hewani beku terkait.[bi]



SELEBNEWS 14  EDISI 231/SEPTEMBER/2022

ATTA DAN GUS MIFTAH dilaporkan
ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan
melanggar UU ITE karena diduga
menghina profesi dukun.

Diketahui, belum lama ini Gus
Miftah hadir menjadi bintang tamu
dalam konten YouTube Atta Halilintar.
Percakapan Atta dan Gus Miftah dalam
konten YouTube tersebut diduga ada
yang menyinggung profesi dukun

Persatuan Dukun Laporkan
Gus Miftah Ke Polres

hingga akhirnya dibawa ke jalur hukum
oleh Firdaus Oiwobo.

Bukan saja tidak masalah dengan
laporan tersebut tapi Gus Miftah
tampaknya tidak mau menanggapi
terlalu berlebihan laporan polisi yang
diarahkan kepadanya tersebut.
Bahkan, ia mengaku baik-baik saja usai
dilaporkan.

“Saya enggak perlu menanggapi

berlebihan, apa yang perlu saya
tanggapi? Saya enggak sebut nama
sama sekali. Dalam kapasitas apa
kita di laporkan? Dan yang
melaporkan kan beliau-beliau ini,”
kata Gus Miftah.”

“Saya mau tahu persatuan dukun
Indonesia itu apa sih. Ya, dilaporkan
fine aja, enggak masalah. Kalau
mereka butuh buat konten mudah-
mudahan rame kontennya. Silakan aja,
cuma buat dilaporkan doang,”
tambahnya Menurut Gus Miftah, apa
yang ia katakan dalam konten YouTube

Atta tersebut, sama sekali tidak
menyinggung profesi dukun.

Dalam kesempatan yang sama,
Gus Miftah mengaku akan kooperatif
jika suatu saat nanti mendapat
panggilan polisi untuk diperiksa.

“Kalau dipanggil, kita jalan, kalau
dipanggil siap aja. Saya pikir kawan-
kawan penyidik yang terhormat pasti
tahu. Kan enggak semua laporan bisa
diproses, laporan itu tergantung
materinya,” ucapnya. [vv/bi]

Kaesang Pangarep Segera Nikah
JAKARTA, BI -  Kaesang Pangarep

sedang mempersiapkan pernikahannya
dengan sang kekasih, Erina Gudono. Kabar-
nya, pernikahan mereka akan dilangsungkan
pada Desember tahun ini.

“Kabar ini disampaikan Wakil Wali Kota
Solo, Teguh Prakosa, saat menggantikan
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka
yang tidak bisa menghadiri pembukaan grand
final e-sport karena sibuk mengurus
pernikahan adiknya,” begitu penggalan
artikelnya.

Anak bungsu peresiden Joko Widodo ini
tak menampik pemberitaan tersebut. Dia
hanya protes lantaran kabar bahagia ini
disampaikan bukan langsung dari mulutnya.

“Padahal pengen ngumumin sendiri,
malah orang lain yang ngumumin. Di acara
e-sport lagi ngumuminnya,” kata Kaesang.

Selanjutnya, dia meminta doa dari
masyarakat agar rencana pernikahannya
dengan Erina Gundono diberi kemudahan dan
kelancaran. “Yowes lah, yang penting doa-
nya,” ia mengakhiri.[bi]

JAKARTA, BI - Gus Miftah dan Atta Halilntar dilaporkan oleh
pengacara persatuan dukun Indonesia, yaitu Firdaus Oiwobo.
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Viral Panti Jompo Undang
Penari Erotis

TAIPEI, BI - Sebuah video yang
menunjukkan seorang pemain dewasa
menari di depan para lansia di sebuah panti
jompo di Taiwan telah menjadi viral.

Seorang perempuan muda
mengenakanbikini bernyanyi dan menari
untuk sekelompok penduduk lanjut usia di
kursi roda. Dia bahkan merentangkan
kakinya di depan mereka dan meraih salah
satu tangan lansia untuk meraba dada dan
tubuhnya.

Dia juga menyodorkan payudaranya ke

wajah orang tua, di mana seseorang berteriak
“Saya sangat senang”. Dia bahkan
membimbing tangannya untuk menyentuh
area pribadinya.

Di akhir pertunjukan penyanyi tersebut
menyentuh dahi seorang pria tua  dan
berkata, “Jadilah sehat”.

Menanggapi hal tersebut, pihak
penyelenggara menjelaskan bahwa video
tersebut diambil pada saat Mid-Autumn Moon-
light Gala pada hari Rabu (7/9). Rumah
perawatan perumahan mengatakan bahwa
orang tua tidak memiliki kegiatan selama dua

tahun karena epidemi jadi kami mengadakan
acara kecil - kecilan di rumah, namun diluar
dugaan sang pengisi acara ingin menciptakan
suasana yang lebih ‘riang’ sehingga pihak
penyelenggara meminta maaf atas kejadian
tersebut dan mengatakan bahwa kedepannya
akan lebih berhati-hati.

Sejumlah besar netizen memiliki reaksi
berbeda terhadap insiden tersebut. Beberapa
netizen yang berpikiran terbuka mendukung
penari tersebut sementara yang lain
mengkritik pertunjukan tersebut karena
keterlaluan.[bi]

JAKARTA, BI - Beberapa waktu lalu
seorang wanita viral di media sosial TikTok
usai mengunggah kondisinya yang tertular
herpes. Dalam video di akun TikTok bernama
@camiillaguldborg ini, ia memperlihatkan
banyaknya luka di area mulutnya.

Wanita pemilik akun itu mengatakan
dirinya tertular herpes usai berciuman dengan
seorang pria. Namun, pria itu sudah mening-
galkannya.

Dalam video tersebut, terdengar wanita
muda itu menangis dan menjelaskan kondisi
yang tengah diidapnya. Narasi di video

tersebut, ia menulis bahwa dirinya juga mengalami radang
tenggorokan dan gatal-gatal.

“Ini adalah wabah pertama HSV-1 yang sangat parah, tidak terlihat
seperti ini dalam setiap kasus. Orang lain tidak tahu dia (pria yang
menciumnya) memilikinya (terinfeksi herpes),” tulisnya dalam
komentar.

“Dan ruam di lengan saya adalah gatal-gatal dari obat saya,
bukan herpes,” sambungnya.

Video yang kini terlihat di akun @Caaammmmmmmmmmmm
telah dilihat sebanyak 10,6 juta orang.

Banyak orang yang terkena virus herpes simpleks saat masih
anak-anak dan tidak menyadari bahwa mereka memilikinya. Hal
inilah yang membuat virus itu lebih mudah menular ke orang lain.

Herpes, yaitu ruam di sekitar mulut Camila, adalah salah satu
penyebab HSV-1. Kondisi ini dapat memicu lepuh yang menyakitkan
dan menyebar melalui kontak kulit ke kulit yang terjadi saat melakukan
seks vaginal, oral, anal, atau bahkan hanya berciuman.[bi]

Mulut Kena Herpes Gegara Ciuman



SEHAT DAN BUGAR

JAKARTA, BI - Ngiler saat tidur
merupakan hal yang umum terjadi,
terlebih jika Anda tidur dalam posisi
tengkurap atau menyamping. Namun,
Anda harus waspada jika air liur yang
keluar lebih banyak dari biasanya. Ini
karena ada beberapa penyebab tidur
ngiler yang terkait dengan gangguan
kesehatan.

Ngiler saat tidur dapat menye-
babkan bibir pecah-pecah, bau mulut,
bahkan dehidrasi. Oleh karena itu,
pastikan Anda mengetahui apa
penyebab tidur ngiler yang dialami
agar dapat ditangani dengan tepat.

Berikut ini adalah beberapa
penyebab tidur ngiler:

1. Tidur dalam posisi miring atau
tengkurap

Posisi tidur miring atau tengkurap
menjadi penyebab tidur ngiler yang
paling umum. Saat tidur dalam posisi
telentang atau tengkurap, air liur akan
bergerak mengikuti gravitasi, yaitu ke
arah bantal. Posisi tidur inilah yang
kemudian menyebabkan ngiler.

Guna meminimalkan ngiler saat
tidur, cobalah untuk tidur telentang.
Selain itu, Anda juga bisa mencoba
menggunakan plester khusus mulut
selama tidur untuk memastikan mulut
tetap tertutup dan pernapasan
dilakukan melalui hidung.

2. Penyakit asam lambung (GERD)

Penderita GERD sering kali
mengalami disfagia atau kesulitan
menelan karena lapisan kerongkongan
mengalami iritasi. Akibatnya, terjadi
peningkatan produksi air liur pada
kelenjar ludah yang kemudian
menyebabkan ngiler, terutama saat
tidur.

Jika penyebab tidur ngiler Anda
adalah penyakit GERD, Anda dapat
mencegah asam lambung naik dengan
tidak langsung tidur setelah makan
atau meninggikan posisi kepala dan
dada saat tidur.

3. Apnea tidur obstruktif
Apnea tidur obstruktif merupakan

gangguan tidur yang bisa
menyebabkan pernapasan Anda
terhenti sementara selama beberapa
kali saat tidur. Kondisi ini membuat
Anda sering bernapas melalui mulut,
sehingga memicu ngiler saat tidur.

Selain bernapas melalui mulut,
gejala apnea tidur lainnya adalah
mendengkur, tersedak saat tidur,
terbangun di malam hari, sakit kepala
saat bangun tidur, serta sering
mengantuk dan sulit untuk
berkonsentrasi akibat kualitas tidur
yang kurang optimal.

4. Infeksi dan alergi
Selain apnea tidur, bernapas

melalui mulut juga kerap terjadi jika
Anda mengalami pilek, radang
tenggorokan, sinusitis, atau alergi
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akibat peradangan pada sinus dan
tersumbatnya jalan napas. Kondisi
inilah yang kemudian memicu
peningkatan produksi air liur dan
menjadi penyebab tidur ngiler.

5. Efek samping obat
Beberapa jenis obat diketahui

dapat menyebabkan produksi air liur
berlebih. Obat-obatan tersebut di
antaranya adalah obat antipsikotik,
obat untuk mengobati penyakit
Alzheimer, dan beberapa jenis
antibiotik.

6. Bruxism
Bruxism merupakan kebiasaan

menggertakkan gigi saat tidur.
Kebiasaan ini bisa terjadi bersamaan
dengan ngiler saat tidur.

Jika Anda menderita bruxism,
Anda biasanya akan bernafas melalui
mulut. Hal ini membuat mulut terbuka
dan memungkinkan air liur keluar saat
tidur.

Bruxism dapat menjadi gejala
gangguan kesehatan, seperti
dehidrasi, stres, atau penyakit asam
lambung.

Selain beberapa kondisi di atas,
penyebab tidur ngiler lainnya adalah
gangguan pada sistem saraf yang
merangsang kelenjar ludah, seperti
pada penderita penyakit Parkinson,
cerebral palsy, stroke, atau Bell’s
palsy.

Untuk mengatasi tidur ngiler,
dokter dapat merekomendasikan
beberapa penanganan berikut ini:

- Tidur dalam posisi telentang
- Mengonsumsi lebih banyak

cairan agar tubuh tetap terhidrasi dan
air liur menjadi encer

- Menggunakan mandibular device
saat tidur untuk mengurangi produksi
air liur dan dengkuran

- Melakukan terapi CPAP (con-
tinuous positive airway pressure) jika
tidur ngiler disebabkan oleh apnea
tidur

- Melakukan suntik botox di
kelenjar ludah yang mengelilingi mulut
agar produksi air liur tidak berlebihan

- Melakukan operasi
pengangkatan kelenjar air liur jika
penyebab tidur ngiler karena gangguan
saraf yang parah atau jika tidur ngiler
tidak berhasil diatasi dengan
penanganan lain.[alldok]

Manfaat Akar Teratai Atau Lotus Root

Enam Penyebab Tidur Ngiler

Akar teratai yang telah
diolah menjadi bubuk meng-
andung beragam senyawa
bioaktif yang memiliki sifat
antioksidan. Zat antioksidan
berperan penting dalam
mencegah dan memperbaiki
kerusakan sel-sel tubuh akibat
paparan radikal bebas, menjaga
kesehatan otak, dan mening-
katkan kekebalan tubuh.

5. Meringankan gejala
rhinitis alergi

Bubuk akar teratai diyakini
dapat meringankan gejala
rhinitis alergi, seperti
bersin, batuk, hidung

tersumbat, dan tenggorokan gatal.
Meski begitu, manfaat akar teratai
yang satu ini masih memerlukan
penelitian lebih lanjut untuk
memastikan efektivitasnya.

Untuk mendapatkan manfaat di atas,
kamu bisa menambahkan akar teratai
dalam sup atau masakan yang ditumis.
Kamu juga dapat mengonsumsinya dalam
bentuk bubuk yang bisa dibeli di super-
market.

Namun, kamu tetap perlu waspada
terhadap risiko alergi, ya. Apabila setelah
makan akar teratai muncul reaksi alergi,
seperti mengi, gatal-gatal, lidah bengkak, dan
pusing, hentikan konsumsinya dan
periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan
penanganan.[alldok]

JAKARTA, BI - Akar teratai
atau lotus root adalah sumber
karbohidrat, serat, protein, vita-
min C, vitamin B6, asam folat, dan
kalium. Di dalam akar teratai juga
terkandung kolin, zat besi, dan
kalsium. Selain itu, akar tanaman
ini juga bebas dari lemak dan
kolesterol.

Berkat nutrisi di dalamnya,
tidak heran jika akar teratai dapat
memberikan manfaat untuk
kesehatan tubuh. Manfaat ini
meliputi:

1. Menjaga kesehatan saluran
pencernaan

Serat yang terkandung di
dalam akar teratai dapat melancarkan proses
pencernaan dengan cara melunakkan tinja
di dalam usus, sehingga buang air besar
akan lebih lancar dan teratur. Asupan serat
yang cukup juga dapat menghindarkanmu dari
sembelit.

2. Mengurangi risiko cacar lahir
Lotus root merupakan sumber

asam folat yang baik.
Mencukupi kebutuhan nutrisi

ini dapat menurunkan risiko terjadinya
cacat tabung saraf pada janin, seperti spina
bifida atau anensefali. Selain itu, kolin,
kalsium, dan zat besi pada tanaman ini
juga dapat mendukung kesehatan ibu hamil
dan janin.

3. Menjaga kesehatan jantung
Makanan yang kaya akan kalium,
seperti lotus root, dinilai dapat
membantu menurunkan tekanan
darah tinggi. Selain itu, vitamin C
dan asam folat dalam akar tanaman

ini juga dapat membantu
menurunkan risiko penyakit

jantung.
4. Menangkal efek radikal

bebas
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perwiranya yang berhasil melarikan diri.
Setelah beberapa bulan melakukan persiapan,
angkatan perang Portugis berangkat menuju
Selat Melaka. Di tempat ini, mereka memulai
serangan terhadap Melaka yang menyebabkan
banyak prajurit Melaka kewalahan. Pada saat
itu, Hang Tuah sedang sakit keras.

Baginda Raja memerintahkan Tuan
Bendahara untuk meminta bantuan Hang
Tuah. Meski sakit, Hang Tuah tetap bersedia
ikut memimpin pasukan melawan Portugis.
Kata Hang Tuah kepada Baginda Raja, “Apa
yang kita tunggu? Kita secepatnya harus
mengusir mereka dari sini.”

Dengan keteguhannya, Hang Tuah masih
mampu menyerang musuh, baik dengan

pedang maupun meriam. Namun, sebuah
peluru mesiu Portugis berhasil
menghantam Hang Tuah. Ia terlempar
sejauh 7 meter dan terjatuh ke laut. Hang
Tuah berhasil diselamatkan dan
kemudian dibawa dengan perahu
Mendam Birahi kembali ke Melaka.

Seluruh perahu petinggi dan
pasukan Melaka juga kembali ke kerajaan.
Demikian pula halnya pasukan Portugis
kembali ke Manila karena banyak
pemimpinnya yang terluka. Peperangan
berakhir tanpa ada yang menang dan yang
kalah.

Setelah sembuh, Hang Tuah tidak lagi
menjabat sebagai Laksamana Melaka
karena sudah semakin tua. Ia menjalani
hidupnya dengan menyepi di puncak
bukit Jugara di Melaka. Baginda Raja
juga sudah tidak lagi memimpin, ia
digantikan oleh anaknya, Putri Gunung
Ledang.[*]



 EDISI 231/SEPTEMBER/2022L E G E N D AL E G E N D AL E G E N D AL E G E N D AL E G E N D A 1717171717

HANG MAHMUD berfirasat bahwa kelak anaknya akan
menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Saat berumur sepuluh
tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai
empat sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir,
dan Hang Lekiu. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali
diganggu oleh gerombolan lanun. Dengan segala keberaniannya,
Hang Tuah beserta para sahabatnya mampu mengalahkan
gerombolan itu. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga
Bendahara Paduka Raja Bintan, yang sangat kagum terhadap
keberanian mereka.

Suatu ketika, Hang Tuah dan keempat sahabatnya berhasil
mengalahkan empat pengamuk yang menyerang Tuan
Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka
sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian
melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja
Syah Alam. Baginda Raja pun ikut merasa kagum dan juga
mengangkat mereka sebagai anak angkatnya.

Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berencana mencari
tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta punggawa
kerajaan, termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya, melancong
ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Rombongan
akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana rombongan melihat
seekor pelanduk (kancil) putih yang ternyata sulit untuk
ditangkap.

Menurut petuah orang tua-tua, jika menemui pelanduk putih
di hutan maka tempat itu bagus dibuat negeri. Akhirnya di sana
dibangun sebuah negeri dan dinamakan Melaka,
sesuai nama pohon Melaka yang ditemukan
di tempat itu.

Setelah beberapa lama memerintah,
Baginda Raja berniat meminang seorang
putri cantik bernama Tun Teja, putri tunggal
Bendahara Seri Benua di Kerajaan
Indrapura. Namun, sayangnya putri itu
menolak pinangan Baginda Raja. Akhirnya,
Baginda Raja meminang Raden Galuh Mas
Ayu putri tunggal Seri Betara Majapahit,
raja besar di tanah Jawa.

Sehari menjelang pernika-
han, di istana Majapahit terjadi
sebuah kegaduhan. Taming
Sari, prajurit Majapahit yang
sudah tua tapi amat tangguh,
tiba-tiba mengamuk. Me-
ngetahui keadaan itu, Hang
Tuah kemudian meng-
hadang Taming Sari.
Hang Tuah mempunyai
siasat cerdik dengan
cara menukarkan
kerisnya dengan
keris Taming Sari.

Setelah keris
bertukar, Hang Tuah
kemudian berkali-kali
menyerang Taming Sari.
Taming Sari baru kalah

Kisah Laksamana Hang Tuah dari Riau
Tuah. Tuan Bendahara memberitahu kepada
Baginda Raja, “Maaf Baginda, sebenarnya Hang
Tuah masih hidup. Ia mengungsi ke Hulu Melaka.”
Atas perintah Baginda Raja, Hang Tuah bersedia
ke Melaka.

Hang Tuah menghadap Baginda Raja dan
menyatakan kesiapannya melawan Hang Jebat.
Hang Tuah kemudian diberi keris Purung Sari.
Terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua
sahabat yang sangat setia dan yang mendurhaka.
Suatu ketika Hang Tuah berhasil merebut keris
Taming Sari dan dengan keris itu, Hang Tuah dapat
mengalahkan Hang Jebat. Ia mati di pangkuan
Hang Tuah. Hang Tuah kembali diangkat sebagai
Laksamana Melaka. Setelah itu, Melaka kembali
tenteram.

Laksamana Hang Tuah sering melawat ke luar
negeri hingga ke negeri Judah dan Rum untuk
memperluas pengaruh kerajaan Melaka di seluruh
dunia.

Suatu saat Baginda Raja mengirim utusan
dagang ke Kerajaan Bijaya Nagaram di India, yang
dipimpin oleh Hang Tuah. Setelah sampai di India,
rombongan melanjutkan pelayaran ke negeri Cina.
Di pelabuhan Cina, rombongan Hang Tuah
berselisih dengan orang-orang Portugis, karena
mereka sangat sombong, tidak terima Hang Tuah
melabuhkan kapalnya di samping kapal Portugis.

Setelah menghadap Raja Cina, rombongan
Hang Tuah kemudian melan-
jutkan perjalanannya kembali ke
Melaka. Di tengah perjalanan,
mereka diserang oleh perahu-
perahu Portugis. Hang Tuah
mampu mengatasi serangan
mereka. Kapten dan seorang
perwira Portugis melarikan diri
ke Manila, Filipina. Rombongan
Hang Tuah akhirnya tiba di
Melaka dengan selamat.

Suatu hari raja Melaka
beserta keluarganya berwisata
ke Singapura diiringi Laksamana
Hang Tuah dan Bendahara
Paduka Raja dengan berbagai

perahu kebesaran. Ketika sampai di Selat
Singapura Raja Syah Alam melihat seekor ikan
bersisik emas bermatakan mutu manikam di
sekitar perahu Syah Alam. Ketika menengok ke
permukaan air, mahkota Raja terjatuh ke dalam
laut.

Hang Tuah langsung menyelam ke dasar laut
sambil menghunus keris Taming Sari untuk
mengambil mahkota tersebut. Ia berhasil
mengambil mahkota itu tetapi ketika hampir tiba di
perahu, seekor buaya putih besar menyambarnya
sehingga mahkota beserta kerisnya terjatuh lagi
ke laut. Hang Tuah kembali menyelam ke dasar
lautan mengejar buaya tersebut. Tetapi ternyata
mahkota beserta kerisnya tetap tidak ditemukan.
Sejak kehilangan mahkota dan keris Taming Sari,
Raja dan Hang Tuah menjadi pemurung dan sering
sakit-sakitan.

Sementara itu, Gubernur Portugis di Manila
sangat marah mendengar laporan kekalahan dari

Pada zaman dahulu kala, dikenal seorang kesatria bernama
Hang Tuah. Ketika masih anak-anak, ia beserta kedua
orangtuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di
Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah
Sang Maniaka, putra Sang Sapurba raja besar yang bermahligai
di Bukit Siguntang.

setelah keris sakti yang dipegang Hang Tuah
tertikam ke tubuhnya. Hang Tuah kemudian
diberi gelar Laksamana dan dihadiahi keris
Taming Sari.

Baginda Raja bersama istri dan
rombongannya kemudian kembali ke
Melaka. Selama bertahun-tahun negeri ini
aman dan tenteram. Hang Tuah menjadi
laksamana yang amat setia kepada raja
Melaka dan amat disayang serta dipercaya
raja. Hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki
prajurit dan pegawai istana.

Suatu ketika tersebar fitnah yang
menyebutkan bahwa Hang Tuah telah
berbuat tidak sopan dengan seorang dayang
istana. Penyebar fitnah itu adalah Patih
Kerma Wijaya yang merasa iri terhadap Hang
Tuah. Baginda Raja marah mendengar kabar

itu. Ia memerintahkan Bendahara Paduka
Raja agar mengusir Hang Tuah. Tuan
Bendahara sebenarnya enggan
melaksanakan perintah Baginda Raja
karena ia mengetahui Hang Tuah tidak
bersalah. Tuan Bendahara menyarankan
agar Hang Tuah cepat-cepat meninggalkan
Melaka dan pergi ke Indrapura.

Di Indrapura, Hang Tuah mengenal
seorang perempuan tua bernama

Dang Ratna, inang Tun Teja. Dang
Ratna kemudian menjadi ibu

angkatnya. Hang Tuah
meminta Dang Ratna untuk
menyampaikan pesan
kepada Tun Teja agar mau
menyayangi dirinya.
Berkat upaya Dang
Ratna, Tun Teja mau
menyayangi Hang Tuah.
Hubungan keduanya
kemudian menjadi
sangat akrab.

Suatu waktu, Indra-
pura kedatangan perahu

Melaka yang dipimpin oleh
Tun Ratna Diraja dan Tun
Bija Sura. Mereka meminta

Hang Tuah agar mau kembali
ke Melaka. Tun Teja dan Dang

Ratna juga ikut bersama rombongan.
Sesampainya di Melaka, Hang Tuah

kemudian bertemu dengan Baginda Raja.
Hang Tuah berkata, “Mohon maaf, Tuanku,
selama ini hamba tinggal di Indrapura.
Hamba kembali untuk tetap mengabdi setia
kepada Baginda.” Tun Ratna Diraja
melaporkan kepada Baginda Raja bahwa
Hang Tuah datang bersama Tun Teja, putri
yang dulu diidam-idamkan
Baginda Raja.

Singkat cerita, Tun Teja
akhirnya bersedia menjadi istri
kedua Baginda Raja meskipun
sebenarnya ia menyayangi
Hang Tuah. Hang Tuah kemu-
dian menjabat lagi sebagai
Laksamana Melaka, yang
sangat setia dan disayang raja.

Hang Tuah kembali kena
fitnah setelah bertahun-tahun
menetap di Melaka. Mendengar
fitnah itu, kali ini Baginda Raja
sangat marah dan meme-
rintahkan Tuan Bendahara
agar membunuh Hang Tuah. Tuan
Bendahara tidak tega membunuh Hang
Tuah dan memintanya agar mengungsi ke
Hulu Melaka.

Hang Tuah menitipkan keris Taming
Sari ke Tuan Bendahara agar diserahkan
pada Baginda Raja. Hang Jebat kemudian
menggantikan Hang Tuah sebagai
Laksamana Melaka. Oleh Baginda Raja
keris Taming Sari diserahkan kepada Hang
Jebat.

Sepeninggal Hang Tuah, Hang Jebat
lupa diri dan menjadi mabuk kekuasaan. Ia
bertindak sewenang-wenang. Jebat juga
sering bertindak tidak sopan terhadap para
pembesar kerajaan dan dayang-dayang.
Banyak orang telah menasihatinya. Namun,
Hang Jebat tetap keras kepala, tidak mau
berubah.

Baginda Raja menjadi gusar melihat
kelakuan Hang Jebat. Tak seorang pun
prajurit yang mampu mengalahkan Hang
Jebat. Baginda lalu teringat kepada Hang >> BERSAMBUNG KE  HLM  16

 Hang Tuah menjadi
laksamana yang amat

setia kepada raja Melaka
dan amat disayang serta
dipercaya raja. Hal itu

menimbulkan rasa iri dan
dengki prajurit dan
pegawai istana.



Kisah Beriman, Tukang
Sihir dan Pendeta

Di tengah perjalanan pemuda tersebut
bertemu dengan seorang pendeta lalu
dia duduk untuk mendengarkan ajaran
pendeta, dan dia sangat menyenangi
ajaran tersebut.

Setiap hendak mendatangi tukang
sihir, terlebih dahulu dia menemui
pendeta untuk kemudian
mendengarkan ajarannya. Akibatnya,
jika bertemu dengan tukang sihir,
pemuda tersebut dipukuli. Hal itu
diadukannya pada pendeta, maka
pendeta berkata: “Apabila kamu
khawatir dimarahi tukang sihir, katakan
bahwa keluargamu menghalang-
halangimu, dan kalau kamu khawatir
dimarahi keluargamu, katakan bahwa
kamu dihalang-halangi tukang sihir.’

Dalam keadaan seperti itu, dia
melihat ada binatang raksasa yang
merintangi jalan orang-orang.
Kemudian dia berkata: “Hari ini aku
akan tahu, ajaran siapakah yang lebih
utama, tukang sihir atau pendeta.”
Kemudian dia mengambil batu seraya
berkata: “Ya Allah, jika ajaran pendeta
itu lebih Engkau sukai daripada ajaran
tukang sihir, bunuhlah binatang ini
sehingga orang-orang bisa lewat.”

Lalu binatang tersebut dilemparnya
dengan batu, maka matilah binatang
itu. Orang-orang pun bisa lewat lagi.
Setelah itu dia pergi menemui pendeta
dan menceritakan kejadian tadi.

Pendeta berkata, “Wahai anakku,
hari ini kamu lebih mulia daripada aku.
Kini aku mengetahui apa yang telah
kamu ucapkan dan kamu akan diuji.
Kalau kamu diuji, maka janganlah
kamu tunjukkan aku.”

Selanjutnya pemuda tadi dapat
menyembuhkan orang buta, orang yang
sakit kusta, dan segala penyakit.
Keahliannya itu terdengar oleh seorang
menteri yang buta. Maka dia dipanggil
dan akan diberi banyak hadiah.

Menteri itu berkata: “Jika kamu
dapat menyembuhkan aku, maka apa
yang ada di sini aku berikan
kepadamu.”

Pemuda tersebut berkata: “Aku
tidak dapat menyembuhkan siapa pun.
Yang dapat menyembuhkan hanyalah
Allah. Jika engkau mau beriman
kepada Allah, aku akan berdoa agar
Dia menyembuhkanmu.”

Menteri mau beriman dan Allah
menyembuhkannya. Kemudian dia
menghadap raja dan ikut bersidang
seperti biasanya. Sang raja bertanya
kepadanya: “Siapa yang
mengembalikan penglihatanmu itu?”

Menteri menjawab: “Tuhan saya.” Raja
bertanya: “Apakah kamu mempunyai
Tuhan selain aku?” Menteri menjawab.
“Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah
Allah.”

Maka dia ditangkap dan disiksa
terus sampai akhirnya dia menunjuk
kepada pemuda. Kemudian si pemuda
diperintahkan menghadap, lalu raja
berkata kepadanya: “Hai anakku, aku
telah mendengar bahwa dengan
sihirmu, kamu bisa menyembahkan
orang buta, sakit kusta, dan lain-
lainnya.”

Pemuda itu berkata:
“Sesungguhnya saya tidak dapat
menyembahkan siapa pun. Yang dapat
menyembuhkan hanyalah Allah.”
Maka dia ditangkap lalu disiksa terus-
menerus sehingga akhirnya dia
menunjuk pendeta.

Maka pendeta dihadapkan, lalu
dikatakan kepadanya: “Keluarlah dari
agamamu!” Pendeta menolak, maka
raja meminta gergaji, lalu diletakkan
di tengah-tengah kepala sang pendeta,
lantas dibelahnya tubuh pendeta
sampai pinggangnya.

Setelah itu menteri dipanggil,
kemudian dikatakan kepadanya:
“Keluarlah dari agamamu!” tetapi
menteri menolak. Maka dia pun
dibelah sampai pinggangnya.

Kemudian si pemuda dihadapkan,
lalu dikatakan kepadanya: “Keluarlah
dari agamamu!” Pemuda itu menolak,
maka dia diserahkan kepada
sekelompok pengikut raja, kemudian
raja berkata: “Bawalah dia ke gunung.
Apabila kamu sudah sampai ke
puncaknya, maka jika dia mau keluar
dari agamanya, (bawalah kembali),
tetapi kalau tidak mau, lemparkanlah
dia!”

Lantas mereka membawa pemuda
itu ke puncak gunung. Maka pemuda
itu berdoa: “Wahai Allah, jagalah aku
dari kejahatan mereka dengan cara
yang Engkau kehendaki.” Mendadak
gunung itu bergetar dan berguncang
dengan hebat sehingga mereka jatuh
dan mati.

Kemudian si pemuda menemui
raja, lalu raja bertanya: “Apa yang
terjadi dengan orang-orang yang
membawa kamu tadi?” Si pemuda
menjawab: “Allah melindungi aku dari
kejahatan mereka.”

Maka pemuda itu diserahkan

Kisah Ashabul Ukhdud dengan tukang sihir dan pendeta dikisahkan oleh Imam Muslim
dalam kitab “Zuhud dan Kelemahlembutan”. Kisah ini dikenal dengan kisah ashabul
ukhdud yaitu orang-orang yang membakar orang beriman dalam parit.

ABDUL HALIM ABU SYUQQAH dalam
bukunya berjudul “Tahrirul-Ma’rah fi ‘Ashrir-
Risalah” dan telah diterjemahkan Drs As’ad
Yasin menjadi “Kebebasan Wanita” mengatakan
bahwa kisah ini bersumber dari Shuhaib bahwa
Rasulullah SAW bersabda:

Dahulu kala ada seorang raja mempunyai
tukang sihir . Setelah berusia lanjut, dia berkata
kepada raja: “Sekarang saya sudah tua,
kirimkanlah seorang pemuda kepada saya untuk
saya ajari ilmu sihir.”

Raja mengirim seorang pemuda kepadanya.
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9/1/2022 04:50 06:06 12:23 15:49 18:40 18:40 19:52
9/2/2022 04:50 06:06 12:23 15:49 18:40 18:40 19:51
9/3/2022 04:50 06:06 12:23 15:49 18:39 18:39 19:50
9/4/2022 04:51 06:07 12:22 15:48 18:38 18:38 19:49
9/5/2022 04:51 06:07 12:22 15:48 18:37 18:37 19:48
9/6/2022 04:52 06:07 12:22 15:48 18:36 18:36 19:47
9/7/2022 04:52 06:08 12:21 15:48 18:35 18:35 19:46
9/8/2022 4:52 06:08 12:21 15:47 18:34 18:34 19:45
9/9/2022 04:53 06:08 12:21 15:47 18:33 18:33 19:44
9/10/2022 04:53 06:08 12:20 15:46 18:32 18:32 19:43
9/11/2022 04:53 06:09 12:20 15:46 18:31 18:31 19:42
9/12/2022 04:54 6:09 12:20 15:46 18:30 18:30 19:41
9/13/2022 04:54 06:09 12:19 15:45 18:29 18:29 19:40
9/14/2022 04:55 06:10 12:19 15:45 18:28 18:28 19:38
9/15/2022 04:55 06:10 12:19 15:45 18:27 18:27 19:37
9/16/2022 04:55 06:10 12:18 15:44 18:26 18:26 19:36
9/17/2022 04:56 06:10 12:18 15:44 18:25 18:25 19:35
9/18/2022 04:56 06:11 12:17 15:43 18:24 18:24 19:34
9/19/2022 04:56 06:11 12:17 15:43 18:23 18:23 19:33
9/20/2022 04:57 06:11 12:17 15:42 18:22 18:22 19:32
9/21/2022 04:57 06:12 12:16 15:42 18:21 18:21 19:31
9/22/2022 04:57 06:12 12:16 15:41 18:20 18:20 19:30
9/23/2022 04:58 06:12 12:16 15:41 18:19 18:19 19:29
9/24/2022 04:58 06:12 12:15 15:40 18:18 18:18 19:28
9/25/2022 04:58 06:13 12:15 15:40 18:17 18:17 19:27
9/26/2022 04:59 06:13 12:15 15:39 18:16 18:16 19:26
9/27/2022 04:59 06:13 12:14 15:39 18:15 18:15 19:25
9/28/2022 04:59 06:14 12:14 15:38 18:14 18:14 19:24
9/29/2022 05:00 06:14 12:14 15:38 18:13 18:13 19:23
9/30/2022 05:00 06:14 12:13 15:37 18:12 18:12 19:22

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

HIKMAH
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GENEWA, BI - Semua orang di
muka bumi ini sedang menunggu
hingga mengharapkan tentang akapan
pandemi covid-19 ini akan berakhir.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menyatakan akhir pandemi covid-19
sudah di depan mata.

“Kita tidak pernah berada dalam
posisi yang lebih baik untuk
mengakhiri pandemi. Kita belum
sampai di sana, tetapi akhir sudah di
depan mata,” ujar Direktur Jenderal
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus mengungkapkan
jumlah kematian mingguan akibat
covid-19 pada pekan lalu terendah
sejak Maret 2020.

Melihat hal itu, Ghebreyesus
meminta semua pihak untuk
mengerahkan seluruh tenaga untuk
mengakhiri pandemi.

“Kita berada dalam posisi
menang, tetapi sekarang adalah

WHO: Pandemi Sudah Akan Berakhir
waktu terburuk untuk berhenti berlari.
Sekarang adalah waktunya untuk
berlari lebih keras dan memastikan
kita melewati garis dan menuai hasil
dari semua usaha kita. kerja keras,”
ujarnya.

Kendati demikian, ia mengingatkan
masih ada risiko lebih banyak varian,
kematian, gangguan dan
ketidakpastian.

WHO merilis enam ringkasan
kebijakan yang menguraikan tindakan
utama yang harus diambil pemerintah
untuk mengakhiri pandemi.

Rekomendasi itu di antaranya
mendesak negara untuk berinvestasi
pada vaksinasi 100 persen pada
kelompok yang paling berisiko,
termasuk pekerja kesehatan dan or-
ang tua.

Laporan tersebut didasarkan pada
bukti dan pengalaman selama 32 bulan
terakhir dan menawarkan panduan

tentang cara menyelamatkan nyawa,
melindungi sistem kesehatan, dan

menghindari gangguan sosial dan
ekonomi.

Meskipun jumlah kasus resmi
menjadi kurang dilaporkan secara
signifikan, tren telah menunjukkan
penurunan yang stabil dalam kasus,
baik secara global maupun di AS.

Menurut laporan WHO terbaru,
jumlah kasus mingguan turun di
semua wilayah, dengan penurunan
keseluruhan 28 persen dibandingkan
dengan pekan sebelumnya menjadi
3,1 juta.

WHO melaporkan lebih dari 11
ribu kematian yang dilaporkan antara
5 dan 11 September, turun 22 persen
dibandingkan dengan pekan
sebelumnya.

Secara keseluruhan, ada lebih
dari 6,4 juta kematian yang dilaporkan
secara global pada 11 September.

Kendati demikian, WHO mengakui
penurunan jumlah kasus bisa menipu
mengingat banyak negara yang sudah
mengurangi tes covid.(afp/sfr)

BEIJNG, BI - China menyumbang-
kan USD1 juta (Rp15 miliar) untuk
menyediakan pendidikan dasar yang
berkualitas, adil dan inklusif untuk
anak-anak Palestina. Hal itu
diumumkan Badan Bantuan dan
Pekerjaan PBB untuk Pengungsi
Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

UNRWA akan menggunakan
sumbangan tersebut untuk program
pendidikan badan tersebut untuk
kepentingan 9.200 siswa di 19 sekolah
di seluruh Tepi Barat yang diduduki
Israel.

“Atas nama UNRWA, saya ingin
menyampaikan penghargaan men-
dalam kami kepada Pemerintah China
atas dukungan dan dedikasinya yang
berkelanjutan terhadap pelestarian
hak-hak pengungsi Palestina,” ungkap
Karim Amer, Direktur Kemitraan di
badan tersebut.

Dia menambahkan, “Kami sangat
menghargai kemitraan kuat kami
dengan China, yang terus tumbuh dan

China Sumbang Pendidikan Palestina Rp15 Miliar

berkembang.”
Sebagai tanggapan, Kepala Kantor

Republik Rakyat China untuk Negara
Palestina, Duta Besar Guo Wei,
mengatakan, “China memuji dan

mendukung upaya UNRWA, dan telah
secara aktif memberikan bantuan
melalui UNRWA kepada para
pengungsi Palestina dalam kapa-
sitasnya.”

Dia menambahkan, “Untuk
beberapa tahun berturut-turut, China
telah memberikan sumbangan untuk
mendukung UNRWA memberikan
bantuan makanan darurat kepada para
pengungsi di Jalur Gaza dan telah
menyumbangkan persediaan tanggap
pandemi dan vaksin Covid-19 kepada
para pengungsi Palestina.”

Sumbangan USD1 juta untuk
UNRWA juga telah diberikan untuk
membantu meningkatkan mata
pencaharian para pengungsi
Palestina.

“Kami siap bekerja dengan
masyarakat internasional untuk
mempromosikan pemulihan hak-hak
sah rakyat Palestina, dan mendorong
solusi yang komprehensif, adil dan
tahan lama untuk masalah Palestina,
sehingga mencapai perdamaian,
stabilitas dan pembangunan di Timur
Tengah,” papar dia.

Sumbangan China datang setelah
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe

Lazzarini mengatakan kepada Dewan
Keamanan PBB awal bulan ini bahwa
badan tersebut menghadapi krisis
pendanaan dan menyerukan dukungan
politik dan keuangan.

“UNRWA menghadapi ancaman
eksistensial,” ujar Lazzarini
memperingatkan.

“Apa yang dipertaruhkan?
Pendidikan berkualitas dan berprinsip
untuk lebih dari setengah juta anak
perempuan dan laki-laki; akses ke
perawatan kesehatan untuk sekitar
dua juta pengungsi Palestina dan
jaring pengaman sosial untuk sekitar
400.000 orang termiskin di antara or-
ang miskin. Semuanya dalam
bahaya,” tegas dia.

UNRWA didirikan pada tahun 1949
untuk memberikan bantuan dan
perlindungan kepada para pengungsi
di lima wilayah yakni Yordania, Suriah,
Libanon, Tepi Barat, dan Jalur Gaza,
sampai mereka diberikan hak untuk
kembali ke rumah dari mana mereka
dipaksa keluar sebagai akibat dari
pembentukan negara pendudukan
Israel.(sya/sndo)

kepada sekelompok yang lain, lalu raja
berkata: “Bawalah dia dengan perahu ke tengah
laut. Kalau dia mau keluar dari agamanya, maka
bawalah dia pulang. Tetapi jika dia tidak mau,
maka lemparkanlah dia ke tengah laut!”

Lantas mereka membawa pemuda tersebut.
Kemudian pemuda itu berdoa: “Ya Allah, jagalah
aku dari kejahatan mereka dengan cara yang
Engkau kehendaki.” Maka perahu yang mereka
naiki itu terbalik dan mereka tenggelam.

Kemudian pemuda itu pergi menemui raja.
Raja bertanya: “Apa yang terjadi dengan or-
ang-orang yang membawa kamu tadi?”

Si pemuda menjawab: “Allah melindungi
aku dari kejahatan mereka. Sesungguhnya
kamu tidak dapat membunuhku kecuali jika
kamu mau melakukan apa yang aku
perintahkan.”

Raja bertanya: “Apa perintahmu?”
Si pemuda berkata: “Kumpulkanlah orang-

orang di suatu tempat yang tinggi, lalu saliblah
aku pada sebatang kayu. Setelah itu ambil anak
panah dari tahung anak panahku, kemudian
letakkan di tengah-tengah busur, lalu bacalah:
bismillahi rabbilghulam (Dengan nama Allah,
Tuhan si pemuda).

Setelah itu baru panahlah aku. Jika kamu
mau mengerjakan perintahku itu, maka kamu
dapat membunuhku.” Raja bersedia
melaksanakan perintah pemuda tersebut. Or-
ang-orang dikumpulkan di suatu dataran tinggi,
lalu pemuda itu disalib. Setelah itu diambilnya
sebatang panah dari tahungnya, kemudian
diletakkannya di tengah-tengah busur, lalu
dibacalah bismillahi rabbilghulam. Pemuda itu
dipanah tepat pada pelipisnya. Si pemuda
meletakkan tangannya di pelipisnya yang
terkena panah itu, lalu meninggal.

Maka orang-orang berkata: “Kami beriman
kepada Tuhannya pemuda itu, kami beriman
kepada Tuhannya pemuda itu, kami beriman
kepada Tuhannya pemuda itu.”

Setelah kejadian itu raja ditanya:

“Bagaimana pendapatmu tentang apa yang
kamu khawatirkan? Sungguh telah terjadi apa
yang pernah kamu khawatirkan. Orang-orang
telah beriman.”

Mendengar itu raja memerintahkan supaya
dibuatkan parit di mulut jalan yang di dalamnya
dinyalakan api, lalu dia berkata kepada para
pengikutnya: “Barangsiapa yang tidak mau
keluar dari agamanya, lemparkan ke dalam api
itu (atau dikatakan kepada orang tersebut:

Terjunlah ke dalamnya).”
Para pengikut itu melaksanakan perintahnya

sampai akhirnya tiba giliran seorang perempuan
yang membawa seorang bayi. Dia tetap berdiri
di tempatnya lantaran takut terjun ke dalam api.
Maka bayinya itu berkata: “Ibu, tabahlah, karena
kamu berada di pihak yang benar!”’ (HR Mus-
lim)

“Demi langit yang mempunyai gugusan
bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang
menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan
terlaknatlah orang-orang yang membuat parit
yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang
mereka menyaksikan apa yang mereka
perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
Dan mereka tidak menyiksa orang-orang
mukmin itu melainkan karena orang-orang
mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha
Perkasa lagi Maha Terpuji, Yang mempunyai
kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha
Menyaksikan segala sesuatu.” ( QS Al Buruj :
1-9). (mhy)
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SERBA-SERBI WANITA

JIKA selaput ini hilang, pori-pori
cangkang akan terbuka sehingga lebih
memudahkan bakteri Salmonella atau
mikroorganisme lain untuk
mengontaminasi telur. Padahal,
paparan bakteri ini sebisa mungkin
harus dihindari karena dapat
menyebabkan salmonellosis, yaitu
infeksi bakteri Salmonella yang
menyerang saluran pencernaan.

Salmonellosis yang tidak ditangani
bahkan bisa menimbulkan gangguan
kesehatan yang lebih serius, termasuk
kekurangan cairan akibat diare,
meluasnya infeksi bakteri ke seluruh
tubuh (sepsis), dan sindrom Reiter.

Tips Mencegah agar Telur Tidak
Terkontaminasi Bakteri Salmonella

Selain mencucinya dengan cara
yang tepat dan tidak berlebihan, ada
sejumlah tips yang bisa kamu lakukan
agar telur tetap sehat sekaligus
terhindar dari kontaminasi bakteri Sal-

Jakarta, BI - Mencuci telur memang tidak dianjurkan, terlebih jika
dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan menggosok. Ini
karena mencuci telur secara berlebihan atau dengan menggosoknya
dapat menghilangkan selaput pelindung (kutikula) yang terdapat
pada permukaan cangkang telur.
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monella, yaitu:

1. Simpan telur di lemari pendingin
Jika telur yang sudah kamu beli

tidak langsung diolah, segera
masukkan ke lemari pendingin
bersuhu 4 derajat Celsius. Cara
penyimpanan yang benar akan
membantu menghambat bakteri Sal-
monella berkembangbiak di cangkang
telur.

2. Masak telur hingga benar-benar
matang

Ketika memasak telur, pastikan
hingga matang sempurna. Telur yang
matang sempurna ditandai dengan
seluruh bagian yang menjadi lebih
keras. Selain itu, masak telur pada
suhu 70 derajat Celsius untuk
membunuh berbagai mikroorganisme
yang ada dipermukaan cangkangnya.

3. Cuci tangan setelah menyentuh

telur
Setelah memegang telur, jangan

lupa untuk mencuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir.
Ini penting untuk mencegah
kontaminasi bakteri Salmonella ke
bahan makanan lain. Selain itu, kamu
juga harus mencuci bersih peralatan
masak yang digunakan sebelum dan
setelah mengolah telur.

4. Hindari memilih telur dengan

cangkang yang retak atau pecah
Saat membeli telur di pasar atau

peternakan, kamu bisa saja
menemukan telur dengan kondisi
cangkang yang tidak layak, seperti
retak atau pecah. Jika menemukan
telur dengan kondisi cangkang
demikian,  h indar i  untuk
membelinya.

Ini karena cangkang yang retak
atau pecah memudahkan berbagai
mikroorganisme, termasuk Salmo-

nella, masuk ke dalam telur. Jika kamu
sampai mengonsumsi telur yang
sudah terkontaminasi bakteri tersebut,
maka ini dapat membuatmu mengalami
salmonellosis.

Jadi, cukup bersihkan telur
sewajarnya saja, ya. Selain itu,
lakukan tips dan cara-cara yang telah
dijelaskan di atas, agar telur tetap
menjadi panganan yang
sehat.[Alldok/id]

Benarkah Telur Tidak Boleh Dicuci?

penggunaan tas tangan, tas jinjing, dan
tas selempang mungkin terlihat lebih
modis. Namun, dari sisi kesehatan,
penggunaan ketiga jenis tas ini dapat
membawa dampak buruk terhadap
kesehatan.

Hal ini karena penggunaan tas
tangan, tas jinjing, dan tas selempang
hanya menitikberatkan beban pada satu
sisi tubuh saja.

Ada beragam efek penggunaan tas
tangan, tas jinjing, atau tas selempang
terhadap kesehatan, di antaranya ada
banyak tekanan pada otot di satu sisi
bahu dapat membuat otot menjadi
tegang. Ini bisa menyebabkan
munculnya rasa sakit yang menjalar
hingga kepala pada sisi tubuh yang
membawa tas

Jika tas yang kamu gunakan
memiliki tali yang tipis atau tali tas yang
kamu kenakan terbuat dari bahan yang
keras, maka otot bahu bisa cedera dan
terasa sakit, terlebih jika beban di
dalam tas yang kamu bawa terlalu berat.

Nah, untuk mengurangi risiko di
atas, kamu disarankan untuk

Fashion Item Yang Membahayakan
JAKARTA, BI - Bagi wanita mema-

kai pakaian, tas, bahkan sepatu yang
unik dan beraneka mode memang bisa
mempercantik penampilan dan
meningkatkan percaya diri, namun
hendaklah sebagai wanita juga harus
mempelajari tentang manfaat dan
bahayanya item - item pemercantik
diatas. Pilihlah fashio item yang nya-
man dam tidak beresiko.

Sebab ada beberapa fashion item
justru bisa membahayakan kesehatan,
apalagi bila digunakan setiap hari.
Berikut ini ada 3 jenis fashion item yang
perlu kamu batasi penggunaannya,
karena dapat mengganggu kesehatan:

1. Pakaian ketat
Penggunaan baju dan

celana ketat, seperti skinny
jeans, dapat membuatmu
terlihat lebih langsing dan
tinggi. Namun, ada beberapa
risiko kesehatan yang meng-
intai jika kamu sering me-
ngenakan pakaian ketat,
yaitu:

Penggunaan celana
ketat bisa memberi
tekanan di perut. Ini bisa
meningkatkan asam
lambung dan mengu-
rangi keleluasaan
lambung. Akibatnya,
kamu bisa mengalami
nyeri ulu hati.

Penggunaan
pakaian yang
terlalu ketat dapat
m e n g g a n g g u
aktivitas berjalan,
duduk, dan

membungkuk. Jika
dikenakan terlalu
lama dan cukup
sering, hal ini dapat
memperparah nyeri
punggung.

Penggunaan
pakaian ketat dapat
m e n y e b a b k a n
terjadinya gesekan
antara kulit dan
pakaian. Ini bisa
meningkatkan risiko
terjadinya perada-
ngan pada folikel
rambut (folikulitis).

Penggunaan celana ketat dapat
menyebabkan meralgia paraesthetica.
Kondisi ini terjadi saat saraf tertekan
atau mengalami iritasi, sehingga
bagian paha terasa nyeri dan mati
rasa.

Penggunaan celana ketat
mungkin akan memengaruhi

jumlah produksi sperma.
Jika sesekali kamu

ingin mengenakan pakai-
an yang ketat, pilihlah
pakaian berbahan katun
karena dapat menyerap
keringat. Selain itu,
segera ganti pakaian
ketatmu dengan
pakaian yang lebih
longgar saat tiba di
rumah.

2. Tas tangan,
tas jinjing, dan tas
selempang

Dari sisi
f a s h i o n ,

menggunakan tas punggung atau ransel
dengan tali busa yang nyaman. Namun,
jika kamu tetap harus menggunakan
ketiga jenis tas tersebut, kenakanlah
tas dengan tali yang tebal dan lembut,
kemudian pindahkan tas dari satu bahu
ke bahu lain secara bergantian.

3. Sepatu hak tinggi
Sepatu hak tinggi memang

membuat kaki terlihat lebih jenjang dan
tampak lebih tinggi, tetapi penggunaan
sepatu ini secara terus-menerus justru
berisiko menyebabkan kondisi-
kondisi berikut:

Bunion, yaitu kondisi tulang menon-

jol pada sendi bagian bawah ibu jari
kaki

Hammertoe, yaitu ketidakse-
imbangan ligamen dan otot di sekitar
sendi jari kaki, sehingga menyebabkan
kelainan (bengkok) pada sendi tengah
jari kaki

Kuku tumbuh ke dalam atau cante-
ngan dab kapalan pada jari kaki

Keseleo, ligamen robek, dan
keretakan tulang

Jika harus mengenakan sepatu hak
tinggi, istirahatkan kaki sesekali
setelah berdiri lama. Lepas sepatu saat
duduk dan kenakan alas kaki datar
sebagai pengganti.[bi]

kebenaran dan keadilan.
Sebagaimana yang pernah

dituturkan oleh Rasulullah SAW
bahwa tidak ada ketaatan dalam dosa
dan maksiat. Sebenarnya, di desa
Tanjung Punak  merupakan desa
bahari dan terletak di pesisir timur
Sumatera, tepatnya di Kecamatan
Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
Provinsi Riau,  berhadapan langsung
dengan negara Malaysia, sebelumnya
sudah ada upacara yang bernama
“Maccera Kampong “atau
Maddoassalama Kampong. Upacara
ini dilakukan setiap tahun sejak
dibukanya Desa ini.

Tradisi Mandi Shafar adalah
upaya do’a untuk keselamatan yang
diwujudkan dalam praktek tradisional,
seperti minum dan mandi dengan air
yang mengandung do’a. Do’a mandi
shalar yang berisikan tujuh ayat al-
Qur’ar yang kesemuanya berawal
“salamun”, bertujuan untuk memohon

keselamatan. Do’a mandi shafar
sebagian ada yang ditulis sebagian
ada yang langsung dibaca, bahkan
menghafalnya. Membaca ayat al-
Qur’an adalah bertujuan untuk
memohon syafa’at, memohon dengan
penuh harapan dan optimisme. Dalam
bahasa agama dikenal dengan istilah
“tafa’ul”. Mandi dan minum dengan
ayat hanyalah perantara,namun yang
menyembuhkan adalah Allah SWT.

Dengan demikian, Islam
sesungguhnya memberikan pesan
kepada umatnya bahwa, sekalipun
tradisi Mandi menurut Islam ada 3
jenis, yaitu mandi wajib, mandi
Sunnah dan mandi mubah.

Disini mandi safar tidak tergolong
mandi wajib maupun mandi Sunnah,
namun mandi Shafar dapat
dikategorikan mandi mubah,  Namun
perlu diketahui mandi merupakan cara
Islam untuk menjaga kesehatan dan
kebersihan sebagai simbol muslim
yang memiliki pepatah kebersihan
sebagian daripada iman. [bi]
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HONG KONG, BI - Mulai hari ini
(Sabtu), semua pelancong berusia
12 tahun ke atas yang memasuki
Hong Kong harus telah menerima
setidaknya dua kali suntikan vaksi
Covid-19 sebelum diberikan izin
vaksin sementara.

Standarisasi terbaru in dibuat
setelah beredar berita yang berasald
ari seorang wanita dari daratan yang
datang ke Hong Kong tanpa suntikan
tapi bisa mendapatkan mendapatkan
izin sementara.

Saat itu, Kepala Eksekutif John
Lee Ka-chiu menjelaskan bahwa
risiko Covid daratan adalah yang
terendah di seluruh dunia, dan
tindakan tersebut telah berjalan tanpa
melaporkan kasus impor dari daratan.

Menurut keterangan resmi Jumat
malam, mereka yang telah terjangkit
Covid dan sembuh juga harus
mendapatkan satu jab untuk dianggap
memenuhi persyaratan vaksinasi.

Orang-orang yang tidak layak
untuk mendapatkan jab dengan
sertifikat dokter, dan mereka yang
telah menerima suntikan pertama
tetapi memiliki bukti medis bahwa
mereka tidak layak untuk yang
kedua, juga dapat mengajukan
permohonan izin sementara.

“Mengingat di tempat-tempat di
luar Hong Kong, vaksinasi untuk
anak-anak berusia 11 tahun ke
bawah telah dimulai lebih lambat dari
itu untuk orang dewasa, anak-anak
berusia 11 tahun ke bawah akan
diberikan Pass Vaksin Sementara
tanpa divaksinasi pada tahap ini,”
tambah pernyataan itu.

Orang-orang yang dikenai
karantina wajib dan memenuhi
syarat untuk mendapatkan izin
tersebut akan diberikan perintah
karantina wajib dengan izin terkait
untuk penggunaan lokal di titik
kontrol batas pada saat kedatangan.

Orang-orang dari daratan atau
Makau, termasuk mereka yang tiba
melalui Skema Return2hk atau
Come2hk, dan orang-orang yang
tidak dikenai karantina, dapat
menyatakan catatan kedatangan
mereka di 18 kantor pos yang
ditunjuk untuk kemudian
mendapatkan pass.

“Pengaturan ini berlaku untuk
semua pelancong yang masuk,
termasuk penduduk Hong Kong dan
bukan penduduk serta pelancong
dari Daratan, Makau, Taiwan dan
tempat-tempat luar negeri,” kata juru
bicara pemerintah.[bi]

FEHD dan POLISI Bersama Tangkap
Pelanggar Aturan Pandemi

2 Pria India dan 1 Wanita
FIlipina Paperan Merampok

HONG KONG, BI – Pada 22 agustus 2022
lalu seorang nenek [74] dirampok oleh dua
pemuda saat bekerja mengumpulkan kardus
di luar Kowloon City Plaza. Nenek tersebut
mengaku kehilangan uang sebesar HK$16.000
pemberian dari putranya yang dikumpulkan.

Setelah lapor polisi, Tim Investigasi
Kriminal Distrik Polisi Kota Kowloon
menangkap seorang pria India berusia 29 tahun
yang memegang surat pengakuan [paperan]
pada hari Selasa (13/9) di Kowloon City atas

dugaan perampokan.
Selain itu, polisi juga menemukan bahwa

pria India berusia 29 tahun dan 28 tahun yang
telah ditangkap sebelumnya juga terkait
pencurian mobil yang terjadi sekitar pukul
06.30 di Hoi Chak Street di Quarry Bay pada
tanggal 28 bulan lalu.

Polisi menangkap dua orang India dan
seorang wanita Filipina lainnya berusia 38
tahun, saat ini 3 orang tersangka tersebut di
tahan sebagai sarana penyelidikan. [bi]

HONG KONG, BI - Departemen Kebersihan Makanan
dan Lingkungan (FEHD)  dan Polisi akan terus meningkatkan
inspeksi mereka untuk mengambil tindakan penegakan yang
ketat di seluruh wilayah terhadap operator tempat, staf dan
pelanggan di bar/pub, tempat katering  dan tempat tertentu
lainnya yang menentang peraturan anti-epidemi.

Juru bicara itu mendesak operator tempat - tempat diatas
untuk tidak menentang hukum, tetapi bekerja sama untuk
mengurangi risiko penularan virus di masyarakat.

Juru bicara juga mengingatkan pihak terkait untuk secara
ketat mematuhi persyaratan dan arahan di bawah Peraturan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit, termasuk persyaratan Kode
Merah dan Kode Kuning di bawah Pass Vaksin.

Begitu juga dengan pekerja dan staf
pelayanan tempat harus memenuhi
persyaratan rapid antigen test (RAT).

Sementara untuk jumlah maksimum orang
per meja di bar/pub adalah empat orang,
sedangkan jumlah maksimum orang per meja
di tempat katering lain adalah delapan orang.

Untuk pertunjukan langsung dan aktivitas
menari tidak diperbolehkan di tempat katering
dan bar/pub.

Semua staf yang terlibat dalam
pengoperasian tempat
katering yang melanggar akan
dikenakan denda tetap.

Selama tiga hari terakhir,
FEHD dan Polisi memeriksa
73 bar/pub dan 1.863 tempat

katering, pertugas mendapati 3 tempat
yang  melanggar peraturan dan mereka
harus berhenti menjual atau memasok
makanan atau minuman untuk
konsumsi di tempat tersebut dari jam 6
sore hingga 4.59 pagi hari berikutnya.

Untuk mengurangi risiko
penularan virus di masyarakat, juru
bicara sangat menghimbau kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk
tetap waspada dan mematuhi
peraturan terkait pencegahan dan
pengendalian penyakit secara terpadu
dan berkesinambungan.[bi]

Pelancong Usia 12 Tahun Keatas
Harus Miliki 2 suntikan
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HONG KONG, BI - Toko kue Italias
Crostini menyampaikan keputusannya
melalui facebook resmi terkait
penutupan gerainya karena epidemi
COVID-19.

Manajemen menutup semua toko
dan restorannya di IFC , Times Square,
Crostini Bakery & Cafe di KCC, Plaza
Hollywood, Kwun Tong Plaza, Kolour
di Tsuen Wan, Paradise Mall di Pak
Sha Wan dll pada 13 September
secara resmi.

Serikat Pekerja Umum Peru-
sahaan Makan (ERB) menunjukkan
bahwa perusahaan berutang upah
kepada karyawan pada bulan Agustus

dan September, yang diperkirakan
melibatkan lebih dari 100 karyawan
dan sekitar HK$3 juta dalam
tunggakan upah dan kompensasi
lainnya.

Sekitar 30 karyawan paruh waktu
dan penuh waktu pergi mencari
bantuan di serikat pekerja. Beberapa
karyawan mengatakan bahwa
perusahaan telah berutang gaji sejak
bulan lalu, dan mereka tidak dapat
menghubungi majikan mereka baru-
baru ini.

Beberapa cabang telah ditutup

beberapa hari yang lalu, dan karyawan
merasa tidak berdaya.

Sementara berita itu tersiar,
banyak netizen dan pelanggan yang
menanggapi, berkomentar dan
mengkritik langkah tersebut.

Banyak pelanggan telah membeli
voucher dan kupon terlebih dahulu
untuk ditukarkan dengan cookies/
pasta/kue yang dirugikan. Saat ini ada
lebih dari 300 pelanggan telah membuat
grup WhatsApp untuk meminta
Crostini menanggapi pengaturan
kompensasi.[bi]

FEHD dan POLISI Bersama Tangkap
Pelanggar Aturan Pandemi

2 Pria India dan 1 Wanita
FIlipina Paperan Merampok

HONG KONG, BI – Pada 22 agustus 2022
lalu seorang nenek [74] dirampok oleh dua
pemuda saat bekerja mengumpulkan kardus
di luar Kowloon City Plaza. Nenek tersebut
mengaku kehilangan uang sebesar HK$16.000
pemberian dari putranya yang dikumpulkan.

Setelah lapor polisi, Tim Investigasi
Kriminal Distrik Polisi Kota Kowloon
menangkap seorang pria India berusia 29 tahun
yang memegang surat pengakuan [paperan]
pada hari Selasa (13/9) di Kowloon City atas

dugaan perampokan.
Selain itu, polisi juga menemukan bahwa

pria India berusia 29 tahun dan 28 tahun yang
telah ditangkap sebelumnya juga terkait
pencurian mobil yang terjadi sekitar pukul
06.30 di Hoi Chak Street di Quarry Bay pada
tanggal 28 bulan lalu.

Polisi menangkap dua orang India dan
seorang wanita Filipina lainnya berusia 38
tahun, saat ini 3 orang tersangka tersebut di
tahan sebagai sarana penyelidikan. [bi]

HONG KONG, BI - Departemen Kebersihan Makanan
dan Lingkungan (FEHD)  dan Polisi akan terus meningkatkan
inspeksi mereka untuk mengambil tindakan penegakan yang
ketat di seluruh wilayah terhadap operator tempat, staf dan
pelanggan di bar/pub, tempat katering  dan tempat tertentu
lainnya yang menentang peraturan anti-epidemi.

Juru bicara itu mendesak operator tempat - tempat diatas
untuk tidak menentang hukum, tetapi bekerja sama untuk
mengurangi risiko penularan virus di masyarakat.

Juru bicara juga mengingatkan pihak terkait untuk secara
ketat mematuhi persyaratan dan arahan di bawah Peraturan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit, termasuk persyaratan Kode
Merah dan Kode Kuning di bawah Pass Vaksin.

Begitu juga dengan pekerja dan staf pelayanan tempat
harus memenuhi persyaratan rapid antigen test (RAT).

Sementara untuk jumlah maksimum orang per meja di
bar/pub adalah empat orang, sedangkan jumlah maksimum
orang per meja di tempat katering lain adalah delapan orang.

Untuk pertunjukan langsung dan aktivitas menari tidak
diperbolehkan di tempat katering dan bar/pub.

Semua staf yang terlibat dalam
pengoperasian tempat katering yang
melanggar akan dikenakan denda tetap.

Selama tiga hari terakhir, FEHD
dan Polisi memeriksa 73 bar/pub dan
1.863 tempat katering, pertugas
mendapati 3 tempat yang  melanggar
peraturan dan mereka harus berhenti
menjual atau memasok makanan atau
minuman untuk konsumsi di tempat
tersebut dari jam 6 sore hingga 4.59
pagi hari berikutnya.

Untuk mengurangi risiko
penularan virus di masyarakat, juru
bicara sangat menghimbau kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk
tetap waspada dan mematuhi
peraturan terkait pencegahan dan
pengendalian penyakit secara terpadu
dan berkesinambungan.[bi]

Toko Roti Crostini Hutang Gaji
Karyawan Capai 3 Juta Dolar
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UNTUK dapat menaklukkan rasa takut Anda,
mulailah dengan menuliskan hal-hal yang membuat
takut untuk memulai bisnis. Contohnya:
-  Ekonomi sedang lesu, daya beli masyarakat
sedang turun.
-  Tidak memiliki modal usaha untuk sumber
pendanaan.
-  Tidak memiliki pengetahuan/keterampilan yang
tepat.
-  Anda sibuk dengan komitmen lain, misalkan
pekerjaan utama atau sedang kuliah.

Setelah mencatat semua hal yang membuat
Anda takut untuk memulai bisnis, kemudian evaluasi
setiap ketakutan dan keraguan yang Anda miliki,
dan ambil langkah-langkah strategis untuk
mengatasinya, cobalah membalik krisis menjadi
peluang.

Jangan terlalu takut untuk memulai langkah
pertama Anda karena sebagian besar rasa takut
hanya ada di pikiran Anda.

Tulis Ide Anda
Tuliskan Ide Anda Meskipun Anda belum begitu

yakin atau belum memikirkan ide Anda secara
matang. Membaca daftar ide yang Anda kumpulkan
selama berminggu-minggu atau beberapa bulan
mendatang dapat memberi Anda inspirasi yang
Anda butuhkan. Catatan ini akan sangat berguna di
masa mendatang.

Segera eksekusi ide Anda, sebagaimana yang
dikatakan oleh seorang marketer terkenal bernama
Seth Godin, “Anda tidak akan mengalami yang
namanya kekurangan ide-ide luar biasa, yang hilang
adalah keinginan untuk mengeksekusinya.”

Kelilingi Diri Anda dengan Orang yang Tepat
Orang dengan pandangan negatif dapat

menanamkan keraguan di dalam diri Anda, sehingga
penting bagi Anda untuk membatasi orang dengan
pandangan negatif ini dalam hidup Anda.

Bukan berarti Anda harus berinteraksi dengan
orang itu-itu saja, Hanya meminimalisir pengaruh
negatif mereka saja. Lagi pula, Anda tetap
membutuhkan orang dengan pandangan yang ralistis
yang akan memberikan pendapat jujur   dan yang
mampu menguji gagasan Anda, dan memberi Anda
perspektif yang berbeda.

Namun diawal masa Anda merintis bisnis, Anda
memerlukan lebih banyak orang dengan pikiran
positif. Yaitu orang yang mampu membangkitkan

motivasi dan ambisi Anda, serta memaksa Anda
melampaui batasan untuk pencapaian kesuksesan
Anda.

Pahami Mengapa Anda Ingin Memulai Bisnis
Ada banyak motivasi yang melatarbelakangi

seseorang untuk menjadi wirausahawan atau ingin
memulai bisnis. Memahami tujuan awal Anda akan
membantu Anda mendapatkan inspirasi yang Anda
butuhkan.

Hal ini juga akan membantu Anda
memfokuskan energi Anda secara efisien.
Beberapa alasan yang memotivasi seseorang

untuk memulai bisnis diantaranya adalah:
1. Ingin mencapai keseimbangan kehidupan

kerja yang lebih baik atau Work life balance.
2. Ingin mengoptimalkan kesejahteraannya atau

dengan kata lain ingin menjadi kaya.
3. Ingin membuat perubahan positif di dunia atau

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
4. Menyediakan lapangan kerja.
5. Memiliki kebebasan untuk bisa menjadi bos

untuk Anda sendiri,
6. Dengan memahami tujuan awal Anda, Anda

dapat menentukan setiap langkah Anda dengan
tepat.

Temukan Minat dan Passion Anda
Banyak pengusaha mendapatkan ide atau

inspirasi bisnis dari hal-hal yang mereka minati.
Kunci untuk dapat menemukan passion adalah
dengan terlibat pada hal-hal yang Anda sukai.

Kegiatan yang dapat membantu Anda
menemukan passion Anda diantaranya adalah
membaca lebih banyak buku, berpartisipasi dalam
diskusi online, pergi ke seminar bisnis, bergabung

Jakarta, BI - Sebagai manusia, kita semua pasti memiliki keraguan,
ketakutan, dan pikiran negatif yang menahan kita untuk merintis bisnis. Hal
ini sebenarnya baik karena rasa takut adalah mekanisme alami manusia
agar lebih berhati-hati. Namun, jika Anda tidak mampu mengatasi rasa takut
Anda, Anda tidak akan pernah memulai.

Taklukkan Rasa Takut
Berbisnis

dengan komunitas bisnis, atau melakukan apa pun
yang Anda bisa sesuai dengan hobi Anda.

Belajar Hal Baru
Anda harus selalu memiliki semangat dan

keinginan yang tak terpuaskan untuk belajar. Hal
ini dapat membantu Anda untuk memperoleh
keterampilan baru, ide baru, penguasaan teknologi
baru, memahami industri baru, dan sebagainya.
Sehingga dengan ini Anda dapat menemukan
inspirasi dan ide bisnis dengan mudah.

Beberapa hal yang dapat Anda lakukan
diantaranya adalah dengan membaca buku,
memfollow akun seorang pengusaha sukses di
media sosial, membaca blog bisnis start-up, serta
kewirausahaan.

Analisis Tren
Lihat trending topik di situs media sosial seperti

Twitter, Reddit, Buzzfeed, YouTube dan sebagainya.
Jika Anda dapat menemukan tren Anda dapat
membuat atau menjual produk yang cocok sesuai
dengan minat pasar saat ini.

Cara lain selain dengan analisis tren adalah
dengan menjadi trend spotter sendiri. Perbanyak
membaca pada bidang yang sangat spesifik,
misalnya teknologi. Lakukan sampai Anda
mencapai pada titik di mana Anda dapat melihat
dan memprediksi tren yang akan datang. Setelah
itu jangan menunda-nunda lagi, sebagaimana An-
drew Carnegie pernah berkata, “Yang pertama
memulai akan mendapat tiram, yang kedua
mendapatkan cangkangnya.”

Bangun Kekuatan Anda
Lihat pekerjaan Anda sebelumnya kemudian

analisis pada bidang apa yang benar-benar Anda
kuasai. Pikirkan industri dan jenis bisnis yang
memungkinkan Anda menggunakan keahlian dan
kekuatan Anda. Misalnya, jika Anda benar-benar
pandai dalam hal IT di pekerjaan Anda sebelumnya,
berati Anda dapat memulai bisnis sebagai Konsultan
IT.

Jangan terlalu lama menganalisis, lakukan
analisis sembari merintis bisnis perdana Anda. Walt
Disney  pernah berkata, “cara terbaik untuk memulai
bisnis adalah dengan berhenti berbicara dan mulai
bekerja.”[*]

6 Saran Untuk Halaman Bisnis Online
1. Isi dengan konten yang kreatif

dan informatif
Konten jadi kunci utama untuk bis-

nis online karena dapat mempertahan-
kan pelanggan lama sekaligus men-
datangkan pembeli baru. Selain me-
nentukan tema feed yang sesuai dengan
identitas bisnis, foto produk yang
digunakan sebagai konten juga penting.

Pastikan produk difoto dengan
pencahayaan yang baik dan latar
belakang polos agar tetap terfokus pada
produk. Lalu tambahkan juga informasi
utama seperti nama produk. Tariklah
perhatian calon pembeli mulai dari
tampilan foto produkmu.

2. Cantumkan katalog produk dan pricelist
Katalog bisa jadi cara simpel yang

memudahkan orang mengenal produkmu lebih
dalam. Manfaatkan fitur highlight pada Instagram
untuk menghadirkan kumpulan produk beserta
daftar harganya (pricelist). Kalau kamu punya
website atau softcopy katalog terpisah,
cantumkan tautannya juga.

3. Informasikan media penjualan lainnya
Jika produkmu bisa dibeli pada marketplace,

website, atau mungkin online shop lainnya,
infokan lewat media sosial. Buat toko online-

secara jelas. Mulai dari deskripsi
produk, feedback, sampai call to ac-
tion buat cobain produkmu.

Kebanyakan orang akan lebih
yakin membeli produk karena review
pembeli sebelumnya. Nah, ini bisa jadi
trik bisnismu untuk meyakinkan calon
pembeli baru.

5. Jangan ragu menyampaikan
kendala yang dialami

Saat bisnismu punya kendala
yang berhubungan dengan semua
pembeli, sampaikan permohonan
maaf dan alasannya secara

transparan. Jika kendala tersebut hanya
berdampak pada pembeli tertentu, kamu bisa
sampaikan secara personal dengan tentunya
menjelaskan penanganan lanjutannya.

6. Update stok produkmu secara rutin
Rutin update informasi stok jadi info penting

bagi pembelimu lho. Walau gak diminta, hal ini
semacam penanda ke orang-orang yang
mengincar produkmu, tapi masih ditahan-tahan
belinya. Selain untuk eksternal, rutin update
stok penting buat pengelolaan internal bisnismu.
Gak mau dong pas lagi banyak-banyaknya or-
der yang masuk, kamu baru sadar kalau stok
produk menipis.[*]

mu saling terhubung walau berbeda platform.
Selain melebarkan jangkauan pasarmu,

poin ini juga bisa memberikan opsi ke pembelimu
dalam berbelanja online di tempat ternyaman
bagi mereka.

4. Masukkan konten review dari pelanggan
atau key opinion leader (KOL)

“Seenak itu…”
“Produknya bagusss, kalian harus coba sih.”
“Worth it banget!”
Familier dengan kalimat review di atas?

Sesekali kamu bisa sisipkan konten review
positif dari pelanggan atau KOL. Tapi, bakal lebih
baik lagi kalau review yang disampaikan bisa
memberikan orang lain gambaran produkmu



BAHKAN dalam melakukan
kebaikan seakan-akan tangan beliau
lebih cepat dibandingkan angin yang
berhembus. Beliau tidak pernah
mengenal kata ‘tidak’ kecuali hanya
dalam shalat ketika sampai pada
tasyahhud.

Rasulullah saw memberikan
sesuatu tanpa pernah merasa takut
menjadi miskin, Karenanya beliau
dikenal sangat dermawan. Ini adalah
contoh nyata dari tugas beliau untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia.
Beliau memberikan kambing-
kambingnya yang bertebaran diantara
dua gunung. Beliau memberikan
seratus ekor unta pada setiap kepala
suku Arab. Bahkan beliau pernah

memberikan baju yang sedang
dipakainya ketika ada orang yang
memintanya. Beliau tidak pernah
menolak untuk memenuhi permintaan
orang yang sedang membutuhkan.
Beliau berbuat baik kepada semua
orang, hatinya lapang dan wajahnya
berseri-seri.

Rasulullah saw tetap menderma-
kan hartanya meskipun beliau sendiri
dalam kekurangan. Beliau memelihara
kambing lantas dibagi-bagikan kepada
orang lain tanpa mengambil satu pun
darinya. Meja makannya terbuka untuk
setiap orang yang datang mengun-
junginya. Rumahnya seperti kiblat bagi
setiap pengelana. Beliau melayani dan
memberi makanan pada setiap orang

yang lapar, memenuhi kebutuhan or-
ang yang memerlukan pertolo-
ngannya, bersilaturrahmi, menyantuni
orang yang membutuhkan, dan
mementingkan orang lain diban-
dingkan dirinya sendiri. Karena itu,
beliau menjadi simbol kedermawanan
dan kemuliaan. Orang Arab yang pal-
ing dermawan pun tidak mampu
menyamai beliau dalam hal ini, seperti
Hatim, Harm ataupun Ibnu Jad’an.

Beliau memberikan sesuatu tanpa
pernah mengharapkan balasan kecuali
dari Allah. Baginya, semua harta dan
yang dimilikinya harus dihabiskan di
jalan Allah. Tangannya begitu
dermawan dan garis keturunannya
sangat mulia. Kebaikan dan
kedermawanannya tidak hanya beliau
tunjukkan kepada para sahabat, orang
yang dicintai dan para pengikutnya
saja, akan tetapi juga pada musuh-
musuhnya. Orang-orang Yahudi pun
makan di meja beliau, begitu pula
dengan orang-orang Arab pegunungan
dan orang-orang munafik. Tidak pernah
ada cerita bahwa beliau bosan
melayani tamu atau bersikap kasar
terhadap orang yang meminta-minta.
Bahkan suatu ketika ada orang Arab
pegunungan yang menarik selendang
beliau sampai meninggalkan bekas di
lehernya. Dia lakukan itu sambil
mengatakan:” Berikan padaku harta

Allah yang ada padamu, bukan harta
yang berasal dari ayah dan ibumu.”
Rasulullah lalu menoleh sambil
tersenyum dan selanjutnya
memberikan apa yang dia minta.

Pada suatu ketika beliau mendapat
setumpuk emas dan perak yang lalu
beliau bagikan semua itu dalam sebuah
pertemuan tanpa menyisakan
sedikitpun untuknya. Beliau sudah
sangat merasa bahagia bila bisa

Kedermawanan Nabi Muhammad,
Tiada Lawan dan Bandingan

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

MIMBAR AGAMA & ROHANI ANDA

Rasulullah saw adalah orang yang paling mulia dan dermawan di antara makhluq
Allah di muka bumi ini. Telapak tangan beliau laksana awan yang menebarkan
kebaikan atau hujan yang menebarkan kedermawanan.

memberikan sesuatu kepada orang
yang membutuhkannya.

Oleh karena itu, tidak berlebihan
jika beliau memerintahkan para
pengikutnya untuk menderma. Beliau
menyeru kepada mereka untuk
menjadi orang yang dermawan,
sekaligus mencela orang yang kikir
sebagaimana sabdanya:” Barangsiapa
yang beriman kepada Allah dan hari
kiamat maka hendaknya dia
menghormati tamunya.” dalam sabda
yang lain:” Setiap orang akan berada
di bawah naungan sedekahnya sampai
ia dipisahkan di antara manusia.” dan
katanya:” Harta tidak akan berkurang
karena disedekahkan.”

Wallahu a’lam.
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