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Tahun baru Imlek (chun jie) 2571 jatuh 
pada hari sabtu, 25 Januari 2020. 
Chun jie berarti festival musim semi 
atau spring festival. Sejarahnya 
penduduk Tiongkok yang bekerja 
sebagai petani merayakan hasil panen 
pertanian. Perayaan Tahun Baru Imlek 
awal mulanya dilakukan oleh para 
petani di Tiongkok. Kata Imlek pun 
diambil dari penamaan kalender. Im 
artinya bulan dan Lek yaitu 
penanggalan. Adapun dalam dialek 
Hokkian atau bahasa mandarin disebut 
pula sebagai Yin Li. Yin Li artinya 

kalender bulan (Lunar New Year). kartu 
ucapan imlek 2020 (Canva). Perayaan 
diperingati pada tanggal satu di bulan 
pertama di awal tahun baru. Namun 
datanya Imlek juga sudah bisa diperingati 
mulai tanggal 30 di bulan ke 12. 
Kemudian perayaan Imlek berakhir pada 
tanggal 15 di bulan pertama, atau disebut 
istilah Cap Go Meh. Perayaan Tahun Baru 
Imlek juga rupanya berkaitan dengan 
datangnya musim semi. Konon asal usul 
Imlek itu pun berasal dari istilah Chung 
Ciea artinya Hari Raya Musim Semi. 
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Namun hari raya musim semi itu 
biasanya jatuh pada bulan Februari di 
Tiongkok, Korea dan Jepang. Saat 
musim semi, cuaca cerah dan tanaman 
berkembang bertepatan dengan 
datangnya masa panen. Dari 
kegembiraan itulah warga Tionghoa 
pun mengucap syukur dan mengucap 
Gong Xi Fa Cai. Gong Xi Fa Cai 
artinya ucapan selamat dan semoga 
mendapatkan banyak rezeki. Mereka 
mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada 
keluarga, kerabat, atau pun teman. 
Dalam budaya Tiongkok, ada banyak 
variasi ucapan Selamat Tahun Baru 
Imlek. Yang paling dasar dan 
sederhana tentu saja "Selamat Tahun 
Baru", atau dalam bahasa 
Mandarinnya "Xin Nian Kuai Le". 
Bahasa Mandarin juga mengandung 

banyak dialek. Seperti Kanton, Shanghai 
dan Beijing. Dialek-dialek itu tidak 
termasuk sekitar 55 bahasa lokal etnis 
minoritas Tionghoa. Setiap dialek memiliki 
ciri pengucapan yang berbeda, hingga 
orang China bagian utara jarang bisa 
saling memahami dengan orang China 
bagian selatan meskipun bahasa tertulis 
mereka sama. Saking banyaknya dan 
perbedaannya dialek Bahasa Mandarin di 
China, seorang sarjana Eropa 
mengatakan seandainya setiap daerah 
dialek itu memisahkan diri, daratan China 
akan punya negara lebih banyak daripada 
benua Eropa! Sekalipun terdapat banyak 
dialek, pengucapan Bahasa Mandarin 
yang paling banyak digunakan adalah 
Bahasa Mandarin dasar dan Bahasa 
Mandarin Kanton. Bahasa/dialek Kanton 
lebih sulit dipelajari orang asing karena 
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mengandung 9 nada, sementara 
Bahasa Mandarin dasar hanya punya 4 
nada. Setiap suku kata dalam Bahasa 
Mandarin terdiri dari vokal, konsonan, 
dan nada. Nada-Nada Dalam Bahasa 
Mandarin bertujuan untuk 
membedakan makna kata saat 
berbicara. Sebuah kata dalam Bahasa 
Mandarin bisa saja memiliki susunan 
huruf (baik vokal maupun konsonan, 
yang disebut pinyin) yang sama, 
namun jika nadanya berbeda, maka 
arti atau makna yang terkandung 
dalam setiap suku kata tersebut pasti 
berbeda. Jadi intinya, nada dalam 
Bahasa Mandarin itu membedakan 
makna atau arti. Saat perayaan Tahun 
Baru Imlek, warga di wilayah yang 
berbahasa Kanton lebih suka 

mengucapkan "Kung Hei Fat Choi" 
sebagai ganti ucapan "Selamat Tahun 
Baru".  Maknanya adalah berkah bagi 
kekayaan dan kemakmuran. Ungkapan ini 
juga digunakan di daerah lain yang 
menggunakan Bahasa Mandarin dasar, 
dengan pengucapan "Gong Xi Fa Cai." 
Selain ucapan tersebut, beberapa variasi 
yang lebih puitis dari sekadar 
mengucapkan Selamat Tahun Baru 
adalah "Gong he xin xi, xin chun zhi xi" 
yang arti harfiahnya "Selamat dengan 
hormat pada Tahun Baru, untuk merekam 
kebahagiaan dari musim semi yang baru." 
Tindakan menyapa dan memberkati 
selama Tahun Baru Imlek disebut (bi nin), 
yang secara harfiah berarti mengunjungi 
Tahun Baru. Dalam budaya Tiongkok, 
ucapan seperti ini didasarkan pada filosofi 

Konfusius.  Filosofi ini menekankan 
perilaku, kesopanan dan rasa hormat 
pada orang yang lebih tua atau memiliki 
status dan pangkat yang lebih tinggi.  
Perayaan Imlek sudah dikenal sejak 
Dinasti Xia 
hingga 
akhirnya 
menyebar 
ke penjuru 
dunia. 
Seperti 
halnya di 
Indonesia di 
mana para 
perantau 
asal 
Tiongkok 
bermigrasi 
dan turun 
temurun 
tinggal di 
Indonesia. 
Pasang 
surut 
perayaan 
tahun baru 
Imlek terjadi 
dari masa 
ke masa. Pada masa Soekarno sejak 
Indonesia berdiri, untuk bersikap saling 
menghargai presiden mengeluarkan 
ketetapan tentang Hari Raya Umat 
Beragama. Menilik sejarah, perayaan 
tahun baru Imlek secara ramai sempat 

dilarang pada era Soeharto. Ada 21 
peraturan perundangan yang diterapkan 
Presiden Soeharto terkait warga 
keturunan Tionghoa tidak lama setelah 
ia memperoleh Supersemar atau Surat 

Perintah 
Sebelas Maret. 
Saat itu, 
Presiden 
mengeluarkan 
Inpres Nomor 
14 Tahun 1967 
tentang Agama 
Kepercayaan 
dan Adat 
Istiadat China. 
Berdasarkan 
Inpres tersebut, 
Presiden 
menginstruksik
an kepada 
Menteri 
Agama, 
Menteri Dalam 
Negeri, dan 
segenap badan 
serta alat 
pemerintah di 
pusat dan 

daerah untuk melaksanakan 
kebijaksanaan pokok mengenai agama, 
kepercayaan, dan adat istiadat China. 
Adapun isi dari Inpres ini di antaranya 
adalah pelaksanaan Imlek yang harus 
dilakukan secara internal dalam 
hubungan keluarga atau perseorangan. 
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ra usah 

Perayaan-perayaan pesta agama dan 
adat istiadat China dilakukan secara 
tidak mencolok di depan umum, 
melainkan dilakukan dalam lingkungan 
keluarga. Soeharto melarang warganya 
untuk merayakan Imlek di muka umum. 
Tak ada ornamen serba merah yang 
menghiasi sudut kota. Perayaan Imlek 
hanya boleh dirayakan di dalam rumah 
saja. Perayaan Imlek di Indonesia kala 
itu seolah tak pernah ada, hari raya 
Imlek yang menjadi hari libur nasional 
dihapus. Bahkan, ritual ibadah pemeluk 
agama Khonghucu yang sarat etnis 
Tionghoa pun dibatasi, harus dilakukan 
secara tertutup perorangan. Kebijakan 
represif tersebut muncul lantaran 
kekhawatiran pemerintah orde baru 
akan kembalinya benih-benih komunis. 
Kebijakan ini pun berkembang dan 
mengarahkan warga etnis Tionghoa 

tidak lagi menggunakan nama Tionghoa. 
Kemudian warga Tionghoa pun dianjurkan 
menikah dengan penduduk setempat dan 
menggagalkan bahasa, agama, 
kepercayaan dan adat dalam kehidupan 
sehari-hari. Bahkan sekolah sekolah 
China pun harus ditutup. Kebijakan itu 
berlangsung selama masa Soeharto 
selama hampir 32 tahun. Selama itu pula 
warga Tionghoa harus hidup dalam 
persembunyian saat Imlek tiba. 
Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 
menandakan berakhirnya rezim Orde 
Baru. Era reformasi menjadi tonggak 
bangkitnya era kebebasan berekspresi. Di 
mana, etnis Tionghoa mulai mendapatkan 
perannya kembali setelah sekian lama 
terbelenggu. Semasa kepemimpinan 
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus 
Dur, pada 2000 lalu udara segar mulai 
dirasakan etnis Tionghoa. Gus Dur 
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sebagai presiden ke 4 itu membuka 
kembali kebebasan beragama. Seperti 
diketahui Gus Dur merupakan tokoh 
yang berpihak pada kalangan 
minoritas. Gus Dur kala itu mencabut 
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 
1967 tentang Larangan Agama, 
Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. 
Dengan berakhirnya Instruksi Presiden 
itu, warga etnis Tionghoa kembali 
bebas mengekspresikan diri dalam 
perayaan Imlek dan Cap Go Meh. 
Mereka bebas menggelar pertunjukan 
barongsai di muka umum hingga 
menjual berbagai pernak-pernik 
bernuansa merah di tiap sudut kota. 
Gus Dur memberikan kebebasan 
kepada etnis Tionghoa merayakan 
kepercayaan mereka. Pada 2001, 
Menteri Agama saat itu mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2001 
tentang Penetapan Hari Raya Imlek 
sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif. 
Sesuai peraturan itu, hanya warga 
beretnis Tionghoa saja yang 
diperbolehkan merayakan Imlek dan 
merasakan hari libur. Sementara, 
warga etnis lainnya tetap menjalani 
aktivitas sehari-hari seperti biasa. 
Hingga berganti ke masa Presiden 
Megawati, atau memasuki tahun 2002, 
ia mengembalikan sejumlah aturan 
yang sebelumnya pernah dilakukan di 
masa kepemimpinan sang ayah, 
Soekarno. Salah satunya adalah 
menetapkan hari raya Imlek sebagai 
hari libur nasional. Di mana 
sebelumnya hanya warga Tionghoa 
saja yang boleh libur, kali ini, seluruh 
warga Indonesia bisa ikut merasakan 
libur di hari raya Imlek seperti hari libur 
nasional pada umumnya. Hingga kini, 
Perayaan Imlek semakin semarak 
digelar. Nuansa merah menyelimuti 
seluruh penjuru kota. Hari Imlek pun 
masih ditetapkan sebagai hari libur 
nasional yang dirasakan oleh seluruh 
umat beragama di Indonesia. Dalam 
tradisi China banyak sekali mitos yang 
diceritakan secara turun menurun 
misalnya ada cerita asalnya kue 
keranjang. Ada juga mitos kenapa 
tahun baru China pakai warna merah 

dan ada petasan. Perayaan Imlek identik 
dengan sajian kue keranjang. Kebutuhan 
kue keranjang akan semakin banyak 
mendekati tahun baru Imlek. Dilansir dari 
National Geographic, kue keranjang 
adalah kue khas yang selalu disajikan 
pada saat perayaan Imlek. Kue keranjang 
dalam bahasa Mandarin disebut dengan 
Nian Gao atau dalam dialek Hokkian 
disebut dengan Ti Kwe. Ti Kwe ini 
memiliki arti sebagai kue manis yang 
sering disusun tinggi bertingkat dengan 
penyusunan dari bawah hingga atas 
semakin kecil. Memiliki arti sebagai 
peningkatan rejeki atau kemakmuran. 
Terdapat sebuah mitos dalam sejarah 
adanya kue keranjang. Pada zaman 
China kuno, ada seekor raksasa yang 
bernama Nian dan tinggal di sebuah gua 
di gunung. Dirinya akan keluar berburu 
ketika lapar. Pada musim dingin, banyak 
hewan berhibernasi. Hibernasi ialah 
keadaan tidak aktif dan penurunan 
metabolik di kalangan hidupan 
endoterma. Hibernasi merujuk kepada 
musim heteroterma yang mempunyai ciri-
ciri tertentu seperti suhu badan yang 
rendah, pernafasan dan degupan jantung 
yang perlahan serta tahap metabolisme 
yang rendah. Walaupun fenomena ini 
asalnya lebih merujuk kepada perlakuan 
pada spesies tertentu seperti tikus, istilah 
ini kini juga dipakaikan untuk binatang 
seperti beruang dan kini digunakan 
berdasarkan pengurangan metabolik aktif 
bukannya penurunan suhu badan yang 
mutlak. Tujuan hibernasi ini adalah untuk 
menyimpan tenaga dalam suatu tempo 
tertentu bila mana bekalan makanan yang 
tersedia ada tidak mencukupi. Untuk 
menyimpan tenaga ini, hidupan 
endoterma akan mengurangkan tahap 
metabolisme yang kemudiannya 
menurunkan suhu badan. Hibernasi bisa 
selama beberapa hari, minggu mahupun 
bulan bergantung pada spesies, suhu, 
waktu tahun, dan keadaan badan individu. 
Sebelum memasuki tahap hibernasi ini, 
hewan perlu menyimpan cukup tenaga 
agar dapat bertahan sepanjang seluruh 
musim dingin. Spesies yang lebih besar 
memakan sejumlah besar makanan yang 
akan disimpan tenaganya dalam bentuk 
lemak. Kebanyakan spesies yang kecil 
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dan ada petasan. Perayaan Imlek identik 
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akan menyimpan makanan di tempat 
yang aman. Beberapa spesies mamalia 
berhibernasi dalam keadaan bunting 
yang mana anak hewan tersebut akan 
dilahirkan ketika tempo hibernasi induk 
hewan tersebut dirasa sudah cukup. Hal 
ini membuat Nian turun ke desa dan 
mencari korban untuk disantap. Banyak 
masyarakat desa takut dengan Nian 
selama puluhan tahun. Sampai akhirnya 
ada seseorang warga desa yang 
bernama Gao memiliki akal untuk 
membuat beberapa kue sederhana. Kue 
tersebut terbuat dari tepung ketan dan 
gula yang dicampur. Kemudian 
diletakkan di depan pintu untuk 
diberikan kepada Nian. Ketika Nian 
mencari mangsa, dia melihat kue 
keranjang di setiap rumah dan 
memakannya hingga kenyang. Nian pun 

kembali ke gua meninggalkan desa. Sejak 
saat itu penduduk desa membuat kue 
keranjang setiap musim dingin untuk 
mencegah Nian memburu dan memakan 
manusia. Selain itu juga untuk mengingat 
jasa Gao yang sudah berhasil mencegah 
Nian memburu manusia dan menemukan 
kue beras tersebut. Terdapat beberapa 
makna yang ada pada kue keranjang 
sehingga menjadi makanan wajib saat 
Imlek. Kebersamaan Secara filosofi, kue 
keranjang terbuat dari tepung ketan dan 
memiliki sifat yang lengket memiliki arti 
persaudaraan yang sangat erat dan 
menyatu. Sabar dan pantang menyerah, 
Tekstur pada kue keranjang memiliki arti 
sebuah kegigihan, keuletan, daya juang, 
dan pantang menyerah dalam meraih 
tujuan hidup. Proses pembuatan kue 
keranjang yang memakan waktu 11-12 
jam memiliki arti yang sangat penting. 

Dengan proses yang lama mewakili 
rasa sabar, keteguhan hati dan cita-cita 
untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. Proses pembuatan dilakukan 
dengan pikiran yang bersih dan jernih, 
serta memerlukan konsentrasi. Bahkan 
dalam pembuatan kue keranjang harus 
membersihkan hati dari prasangka 
buruk untuk menghasilkan kue yang 
enak dan tekstur yang sempurna. Jika 
semua nilai dilanggar, kemungkinan kue 
keranjang yang dihasilkan akan tidak 
sempurna, lembek, dan pucat. Untuk itu 
sebagai insan manusia hendaknya 
selalu berpikir positif dan membersihkan 
hati dari prasangka yang buruk. 
Sehingga dalam menjalani kehidupan 
bisa lebih baik. Sedangkan warna 
merah dan petasan ceritanya menurut 
legenda, dahulu kala, Nián (年) adalah 
seekor raksasa pemakan manusia dari 
pegunungan (atau dalam ragam hikayat 
lain, dari bawah laut), yang muncul di 
akhir musim dingin untuk memakan 
hasil panen, ternak, dan bahkan 
penduduk desa. Untuk melindungi diri 
mereka, para penduduk menaruh 
makanan di depan pintu mereka pada 
awal tahun. Dipercaya bahwa dengan 
melakukan hal itu, maka Nian akan 
memakan makanan yang telah mereka 
siapkan dan tidak akan menyerang 
orang atau mencuri ternak dan hasil 
panen. Pada suatu waktu, penduduk 
melihat Nian lari ketakutan setelah 
bertemu dengan seorang anak kecil 
yang mengenakan pakaian berwarna 
merah. Sejak saat itu, Nian tidak pernah 
datang kembali ke desa. Nian pada 
akhirnya ditangkap oleh 鸿钧老祖 atau 
鸿钧天尊 Hongjun Laozu, dewa Taoisme 
dalam kisah Fengshen Yanyi, dan 
dijadikan kendaraan Honjun Laozu. 
Penduduk kemudian percaya bahwa 
Nian takut akan warna merah, sehingga 
setiap kali tahun baru akan datang, para 
penduduk akan menggantungkan 
lentera dan gulungan kertas merah di 
jendela dan pintu. Mereka juga 
menggunakan kembang api untuk 
menakuti Nian. Adat-adat pengusiran 
Nian ini kemudian berkembang menjadi 
perayaan tahun baru. Guò nián (Hanzi 
tradisional: 過年; Hanzi: 过年), yang 

berarti "menyambut tahun baru", secara 
harfiah berarti "mengusir Nian". Mitos 
tentang Nian juga dapat ditemukan 
dalam buku Jingchu Sui Shi Ji 荊楚歲時
記, catatan kebiasaan tahun baru 
Jingchu yang dibuat di zaman Dinasti 
Selatan dan ditulis oleh Zhong Lin 
(498–561). Hari raya Imlek telah ada 
sejak 4.000 tahun lalu. Meskipun 
penanggalan Imlek secara tradisional 
tidak menggunakan nomor tahun malar, 
penanggalan Tionghoa di luar Tiongkok 
sering kali dinomori dari pemerintahan 
Huangdi. Selain masyarakat luas, 
penganut Taoisme juga menyebutkan 
bahwa penanggalan Huang Di adalah 
tahun yang mereka gunakan dan 
menyebutnya Daoli atau kalender Tao. 
Jadi kalau mau menuruti kalender Tao 
sekarang ini sekitar tahun 4731 HE. 
Seiring perkembangan zaman, maka 
terbentuklah beberapa tradisi yang 
akhirnya turun menurun dan wajib 
dijalani dalam setiap perayaan Imlek.                       
1. Bersih-bersih Rumah, dalam 
kepercayaan masyarakat Tionghoa 
membersihkan rumah berarti 
membuang segala keburukan yang 
menghalangi datangnya keberuntungan. 
Tradisi bersih-bersih ini biasanya 
dilakukan oleh masyarakat Tionghoa 
satu hari menjelang Imlek, karena 
dipercaya jika membersihkan rumah 
pada saat Imlek akan membuang 
keberuntungan di tahun tersebut.                                                                        
2. Dekorasi Rumah, selain dibersihkan, 
mendekorasi rumah juga menjadi hal 
yang dilakukan menjelang Imlek. Pintu 
dan jendela di cat ulang, serta ditempeli 
kertas yang bertuliskan kalimat atau 
kata-kata baik. Di mana sebagian besar 
dekorasi yang digunakan berwarna 
merah, yang bagi masyarakat Tionghoa 
melambangkan sesuatu yang sejahtera 
dan kuat, serta membawa 
keberuntungan.                                                              
3. Serba Warna Merah, salah satu ciri 
khas dalam setiap perayaan Imlek 
adalah penggunaan warna merah di 
segala tempat. Warna merah 
melambangkan sesuatu yang kuat, 
sejahtera, dan membawa hoki. Tidak 
hanya itu warna merah juga dipercaya 
dapat mengusir Nian atau sejenis 
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makhluk buas yang hidup di dasar laut 
atau gunung yang keluar saat musim 
semi atau saat tahun baru Imlek. Nian 
sendiri dipercaya datang untuk 
mengganggu manusia terutama anak 
kecil. Itulah kenapa masyarakat 
Tionghoa menghias rumah, dan 
menggunakan pakaian, serta aksesoris 
berwarna merah pada saat Imlek.                                                                                                                                   
4. Hidangan Khas Imlek, Hari raya 
apapun akan terasa kurang lengkap 
jika tidak disajikan makanan wajib saat 
hari perayaan tersebut. Sama seperti 
halnya saat perayaan Imlek, hidangan 
khas Imlek seperti kue keranjang dan 
jeruk menjadi makanan wajib yang ada 
saat Imlek. Bagi masyarakat Tionghoa, 
makanan yang disajikan saat perayaan 
tersebut berlangsung minimal terdiri 

dari 12 jenis makanan yang 
melambangkan 12 macam shio dalam 
kepercayaan masyarakat Tionghoa. 
Selain melambangkan shio, masing-
masing makanan tersebut juga memiliki 
makna tersendiri. Misalnya, ayam utuh 
yang melambangkan kemakmuran 
keluarga, mie panjang yang 
melambangkan panjang umur yang cara 
menyantapnya tidak boleh dipotong atau 
kue lapis legit yang mengartikan rezeki 
yang berlapis-lapis.                                                             
5. Pantang Makanan Bubur, jika kue 
keranjang dan jeruk menjadi makanan 
khas saat Imlek, lain halnya dengan 
bubur. Bubur menjadi makanan yang 
pantang disajikan ketika Imlek. Bubur 
dianggap sebagai simbol kemiskinan.                                                                       
6. Dilarang Membalik Ikan Saat 

Menyantapnya, menyantap ikan 
mungkin menjadi hal yang biasa saat 
perayaan. Namun berbeda jika 
dilakukan saat Imlek. Dalam tradisi 
Imlek Anda dilarang mengambil daging 
ikan pada bagian bawah. Tidak hanya 
itu, Anda juga diharuskan menyisakan 
ikan yang Anda santap untuk dinikmati 
keesokan harinya. Masyarakat Tionghoa 
percaya kalau kebiasaan ini merupakan 
lambang dari nilai surplus untuk tahun 
yang akan datang.                                                                                      
7. Petasan dan Kembang Api, petasan 
dan kembang api memang identik 
dengan sebuah perayaan besar, 
terutama pada saat tahun baru. Hal 
yang sama juga berlaku pada saat 
perayaan Imlek. Selain untuk 
memeriahkan perayaan yang 
berlangsung setahun sekali ini, menurut 
kepercayaan Tionghoa, membakar 
petasan dan kembang api tepat di hari 
raya Imlek wajib dilakukan untuk 
mengusir nasib-nasib buruk di tahun 
sebelumnya dan mengharapkan tahun 
baru yang lebih bahagia dan lebih baik.                                 
8. Pagelaran Liong dan Barongsai, 
dalam kepercayaan orang China, Liong 
(naga) dan Barongsai merupakan 
lambang kebahagiaan dan kesenangan. 
Tarian naga dan singa ini dipercaya 
merupakan pertunjukan yang dapat 
membawa keberuntungan serta salah 
satu cara mengusir roh-roh jahat yang 
akan mengganggu manusia. Maka tidak 
heran pertunjukkan ini selalu ada dalam 
setiap perayaan Imlek.                                                            
9. Bagi-bagi Angpao, tradisi yang satu 
ini memang tidak asing bagi Anda. 
Tradisi yang tidak pernah absen dalam 
setiap perayaan Imlek ini memang 
menjadi momen yang paling ditunggu-
tunggu saat perayaan Imlek. Tradisi 
bagi-bagi angpao ini merupakan tradisi 
di mana masyarakat Tionghoa yang 
sudah berkeluarga memberikan rezeki 
kepada anak-anak dan orang tuanya. 
Dalam kepercayaan Tionghoa, uang di 
dalam angpao yang akan dibagikan 
tidak boleh diisi dengan mengandung 
angka 4 di dalamnya karena angka 4 
dianggap membawa sial. Dalam bahasa 
China angka empat terdengar seperti 
kata 'mati'. Selain itu, jumlah uang yang 

diberikan juga tidak boleh ganjil karena 
berhubungan dengan pemakaman. 
Bagi-bagi angpao juga dipercaya 
makin memperlancar rezeki di 
kemudian hari. Makna tradisi 
membagikan angpao pada saat Imlek 
ini berkaitan dengan transfer energi 
dan kesejahteraan yang juga dipercaya 
memperlancar rezeki di kemudian hari.                                                                                                
10. Mengunjungi Sanak Saudara, 
Imlek juga menjadi waktu yang tepat 
untuk mengunjungi saudara. Momen 
ini digunakan masyarakat Tionghoa 
untuk mempererat tali persaudaraan. 
Tak heran pada saat menjelang Imlek 
banyak warga Tionghoa yang pulang 
ke kampung halamannya untuk 
merayakan bersama keluarga mereka.                      
11. Tradisi Yu Sheng, Tradisi makan Yu 
Sheng adalah tradisi yang baru-baru ini 
menjadi tren di masyarakat Indonesia 
keturunan Tionghoa. Tradisi ini dibawa 
oleh para nelayan dari China Selatan 
yang hijrah ke Semenanjung Malaysia 
pada abad ke-19. Yu Sheng sendiri 
adalah tradisi yang dilakukan untuk 
menyambut tahun baru Imlek yang 
berhubungan dengan hidangan khusus 
di pergantian tahun. Sesuai adat, menu 
ini wajib dihadirkan dan disantap 
dengan iringan doa syukur atas rezeki 
yang telah diberikan. Doa pengiring Yu 
Sheng bertujuan agar keluarga yang 
menyantap Yu Sheng mendapat rezeki 
yang lebih baik di tahun yang baru. 
Dalam tradisi ini makanan disajikan 
dalam satu piring Yu Sheng. Di piring 
tersebut ada beberapa makanan dingin 
seperti irisan ikan salmon, wortel, dan 
salad lain. Lalu diberikan saus wijen, 
buah plum, dan sebagainya. Para 
anggota yang duduk di meja akan 
mengaduk makanan tersebut bersama 
dan mengangkatnya dengan sumpit 
setinggi-tingginya sambil 
mengucapkan "Lao Qi" atau "Lao Hei"                                                                                                                            
12. Sembahyang terhadap Leluhur, 
melakukan sembahyang leluhur yang 
telah meninggal dunia. Ini bisa 
dilakukan di rumah satu hari menjelang 
tahun baru. Dupa dan lilin dinyalakan, 
serta menyajikan persembahan 
makanan, seperti buah-buahan segar, 
kue, daging, serta minuman. Biasanya 
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makhluk buas yang hidup di dasar laut 
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teh dan arak. 
Agama Khonghucu kini telah diakui 
keberadaanya di Indonesia. Dahulu 
pemeluk agama Khonghucu dalam ktp-
nya memakai agama Budha. Tempat 
ibadah umat agama Budha adalah di 
Vihara. Sementara itu tempat 
peribadatan umat agama Khonghucu 
berada di Klenteng. Etnis Tionghoa 
biasanya 
memeluk 
agama 
Khonghucu. 
Dalam agama 
Khonghucu, 
kita mengenal 
tiga 
hubungan 
manusia 
dalam 
kehidupan di 
dunia. 
Pertama, 
yaitu 
hubungan 
antara 
manusia 
dengan Thian 
(Tuhan), 
kedua 
hubungan 
antara 
manusia 
dengan bumi 
(leluhur), dan 
ketiga 
hubungan 
antara 
manusia dengan sesamanya. Harmoni 
atau hoo menurut agama Konghucu 
adalah hidup yang menyeimbangkan 
antara yin dan yang dengan senantiasa 
berpegang teguh pada firman Thian. 
Setiap umat Konghucu harus 
melaksanakan dan memahami pat tik 
atau ajaran mengenai delapan 
kewajiban insani yaitu hao 'berbakti', 
tee 'rendah hati', tiong 'satya', lee 
'susila', gie' menjunjung kebenaran', 
lian 'suci hati', sien 'dapat dipercaya', 
thee 'tahu malu atau mengenal harga 
diri'. Dalam mengarungi kehidupan, 
manusia tidak lepas dari pengaruh-
pengaruh buruk di lingkungan 

sekitarnya. Pengaruh buruk ini 
memunculkan sifat-sifat kebinatangan 
yakni emosi, nafsu, keinginan dan 
sebagainya. Sifat -- sifat buruk ini disebut 
yin. Oleh sebab itu manusia harus mampu 
membina diri untuk mencapai hidup yang 
harmoni dengan menjaga keseimbangan 
yin dan yang. Hari Persaudaraan adalah 
hari bagi umat Konghucu membagikan 

bantuan 
kepada orang 
yang 
membutuhkan 
dalam rangka 
menyambut 
tahun baru 
Imlek. 
Bantuan ini 
diberikan agar 
orang yang 
tidak mampu 
turut 
merasakan 
kebahagiaan 
tahun baru 
Imlek dengan 
kerelaan hati, 
berbagi ini 
diharapkan 
Thian mau 
melimpahkan 
rakhmat-Nya 
dan berkah-
Nya. 
Mengucapkan 
Gong Xi Fa 
Cai yang 
artinya 

selamat tahun baru kepada orang tua, 
keluarga dan kerabat, memakai pakaian 
baru berwarna merah atau emas, warna 
merah dan warna emas melambangkan 
kebaikan dan kesejahteraan di dalam 
kebudayaan Tionghoa. Warna merah 
menunjukkan kegembiraan, semangat 
yang pada akhirnya akan membawa nasib 
baik. Pakaian berwarna merah yang 
berarti kebahagiaan, keceriaan, dan 
memberi keyakinan akan adanya masa 
depan yang cerah. Dalam perayaan Imlek 
juga terdapat makanan khas yaitu kue 
keranjang yang terbuat dari beras ketan 
yang mempunyai cita rasa manis yang 
melambangkan kemanisan pada tahun 

baru yang akan datang. Jeruk mandarin, 
warga Tionghoa percaya bahwa 
menyajikan dan memakan jeruk saat 
Imlek dapat membawa keberuntungan 
dan kekayaan. Kue lapis legit yang 
mempunyai rasa manis yang 
melambangkan manisnya kehidupan 
dan lapisan pada kue melambangkan 
kelimpahan kenikmatan. Mie panjang 
tanpa putus yang melambangkan 
memperoleh umur panjang bila 
menyantapnya, ikan, ayam utuh, 
manisan buah yang disajikan dalam 
perayaan Imlek dan ditutup pada hari ke 
15 yaitu dengan menyaksikan lampion 
dan makan onde-onde yang merupakan 
dua kegiatan penting dalam merayakan 
Cap Go Meh. Tahun baru Imlek adalah 
sebuah perayaan kebudayaan etnis 
Tionghoa yang begitu sakral. Barongsai, 
naga, lampion, dupa, dan berbagai 
makanan sebagai penghiasnya. 
Peringatan tahun baru Imlek harus 

selalu dipelihara agar tetap lestari. Hal 
ini juga sebagai salah satu keragaman 
kebudayaan suku-suku yang ada di 
Indonesia. Budaya adalah hasil karya 
cipta manusia yang harus selalu dijaga 
sebagai identitas suku bangsa. 
Tumbangnya Orde Baru memberikan 
kebebasan seluas-luasnya bagi etnis 
Tionghoa untuk menunjukkan 
identitasnya. Agama Khonghucu 
mengajarkan pengikutnya untuk bisa 
menyeimbangkan antara sifat-sifat baik 
(yang) dan sifat-sifat buruk (ying). Hal 
itu tentunya agar kehidupan yang 
dijalani bagi pemeluknya agar bisa 
seimbang. Dorongan untuk berbelas 
kasih memberikan angpao kepada 
sesama merupakan suatu hubungan 
baik antar sesama umat manusia. Nilai 
kebaikannya bisa secara langsung 
dirasakan oleh pemberi dan 
penerimanya. Xin Nian Kuai Le 
2571.
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Hand sanitizer merupakan barang yang 
selalu dibawa oleh sebagian orang. 
Barang ini digunakan sebagai pencuci 
tangan yang praktis. Selain itu hand 
sanitizer dianggap mampu membunuh 
99,9 persen kuman.Selain untuk 
membersihkan tangan, hand sanitizer 
memiliki banyak manfaat. Beberapa 
produk hand sanitizer mengandung 
senyawa seperti gliserol untuk 
mencegah kulit kering. Kemudian yang 
versi non-alkohol mengandung 
benzalkonium klorida atau 
triclosan.Meski begitu, terlalu sering 
menggunakannya bisa berbahaya bagi 
tubuh. Berikutmannfaat hand sanitizer :
1.Manfaat Hand Sanitizer
Pengganti Deodoran
Deodorant menjadi penyelamat bau 
badan yang bersumber dari ketiak, 
apalagi jika keringat sedang diproduksi 
lebih banyak. Jikalau Anda lupa 
memakai deodoran atau sedang 
kehabisan stok, pakailah hand sanitizer 
untuk membuat ketiak Anda tetap 
segar.Balurkan hand sanitizer 
secukupnya pada ketiak, kemudian 
tunggu cukup kering. Supaya cairannya 
tidak lengket di baju.
2.Pengganti Dry Shampoo
Hand sanitizer selain bermanfaat 
sebagai pengganti deodoran, ternyata 
juga bisa menjadi pengganti dry 
shampoo. Biasanya Anda menggunakan 
dry shampoo ketika tidak ada waktu 
untuk keramas dan kepepet ketika 
rambut lepek.Gunakanlah secukupnya 
hand sanitizer untuk mendapatkan 
rambut yang terasa segar dan bersih. 
Caranya, usap pada telapak tangan lalu 
ratakan dengan jari-jari ke seluruh 
rambut Anda sambil memijatnya. Bisa 
juga menggunakan hand sanitizer 
semprot.

Manfaat Dan Bahaya Hand Sanitizer
3.Menghapus Noda Tinta dan Spidol 
Permanen
Noda tinta dan spidol permanen di baju 
seringkali mengganggu kebersihan 
pakaian Anda. Manfaat hand sanitizer 
ini akan sangat membantu Anda 
memecahkan masalah di baju. Caranya 
juga mudah, selama tinta dan spidol 
belum terlalu kering lama beberapa 
hari.
Letakkan tisu atau kertas tak terpakai di 
bawah kain. Supaya tidak menular ke 
kain di sisi lain.
Semprot atau oleskan hand sanitizer 
pada noda tinta atau spidol permanen. 
Diamkan sejenak baru digosok dengan 
kain atau tisu.
Lakukan cara ini beberapa kali untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal.
Noda akan hilang dengan sendirinya, 
baru cuci baju atau kain Anda seperti 
biasa.
4.Membersihkan Perabotan Logam
Hand sanitizer bisa membantu 
membersihkan perabotan yang terbuat 
dari logam. Caranya cukup oleskan 
pada perabotan di rumah, seperti 
permukaan setrika, catok rambut, 
sendok, pisau, dan garpu.
Menghilangkan Bekas Plester
Hand sanitaizerbisa dimanfaatkan 
sebagai penghilang residu perekat 
yang lengket.Bekas kotoran yang tidak 
segera dibersihkan akan menghitam 
dan membuat tidak enak dilihat. 
Oleskan hand sanitizer pada furniture, 
piring baru, kulit karena plester luka, 
atau barang lain yang memiliki bekas 
plester.
5.Membersihkan Perangkat Gadget 
dan KomputerAda saja mikroorganisme 
kecil seperti bakteri yang bersarang di 
barang-barang yang selalu dipakai. 
Pasti ada kotoran yang menempel pada 
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keyboard, mouse, layer HP, touchpad, 
dan ada juga di dudukan toilet.Jika Anda 
ingin menumpas sarang kuman dan 
bakteri tersebut, manfaatkanlah hand 
sanitizer sebagai penyelamat. Proses 
sterilisasi menjadi lebih cepat dan 
mudah. Cukup basahi tisu atau kain 
dengan hand sanitizer, kemudian 
gosokkan perlahan pada bagian yang 
hendak dibersihkan. Lalu diamkan 
mengering dengan sendirinya.
6.Bahaya Hand Sanitizer
Menurunkan Imunitas
Jika Anda terlalu sering menggunakan 
hand sanitizer, malah mampu 
menurunkan kekebalan tubuh terhadap 
penyakit. Kandungan triclosan atau 
triclocarbon bisa membunuh bakteri baik 
di tubuh yang seharusnya memerangi 
bakteri jahat. Hal itu bisa membuat 
tubuh Anda mudah terserang 
infeksi.Penggunaan bahan kimia dari 
hand sanitizer dalam jangka panjang 
berisiko menyebabkan gangguan pada 
fungsi jantung dan otot kerangka. Efek 
sampingnya memang tidak kentara 
secara langsung, namun bahayanya 
akan terasa 3 atau 5 tahun kemudian.
7.Kandungan Kimia Berbahaya
Beberapa komposisi bahan dasar hand 
sanitizer berbahaya bagi tubuh. Salah 
satunya endoscrine disruptors, bahan 

kimia yang bisa mengganggu sistem 
endokrin tubuh dan perkembangan 
kurang baik pada reproduksi, saraf, dan 
kekebalan tubuh.Kemudian pewangi 
buatan pada hand sanitizer didapat dari 
senyawa kimia sintetis yang disebut 
phtalate. Phthalate merupakan cairan 
tidak berbau dan agen pelarut minyak 
wangi, semprotan parfum, gel, dan 
sebagainya.
Kandungan phthalate bisa menyebabkan 
gangguan endokrin, toksisitas 
perkembangan janin, penurunan motilitas 
(gerak), sistem reproduksi, alergi, asma, 
diabetes, hingga kanker.
8.Bakteri Kebal AntibiotikSebenarnya 
tubuh manusia secara otomatis mampu 
menyerang bakteri, jamur, dan virus yang 
datang. Penggunaan hand sanitizer yang 
terlalu sering juga tidak baik, karena 
antibiotic yang seharusnya efektif 
melawan bakteri.Kandungan triclosan dari 
hand sanitizer berfungsi sebagai 
antibakteri dipercaya oleh para pakar 
medis, berperan besar membuat bakteri 
menjadi kebal terhadap antibiotic.Itulah 
beberapa manfaat hand sanitizer dan 
bahanya bagi tubuh yang patut 
diwaspadai. Gunakanlah hand sanitizer 
secukupnya dan sesekali saja. Mencuci 
tangan menggunakan air dan sabun lebih 
efektif daripada gel pembersih tangan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Dalam satu tahun ke depan, bumi berada 
dalam pengaruh rasi bintang Tikus. 
Binatang ini dalam astrologi China 
mengawali tahun pertama dalam siklus 
12 tahun. Tikus sendiri diyakini 
melambangkan kesuburan dan 
kekayaan.
Bertepatan dengan Imlek 2020, 
peruntungan 12 shio pun ikut berubah 
dibandingkan tahun sebelumnya, Babi 
Tanah.
Berikut gambaran keberuntungan 12 shio 
1. Peruntungan Shio Tikus di Tahun Tikus 
Logam
Shio Tikus pada tahun ini dipengaruhi 
oleh bintang Tay Shui atau usia nahas, 
yang bisa membuat peruntungan Shio 
Tikus menjadi kurang baik."Shio Tikus 
bertemu dengan tahun Tikus itu berkaitan 
dengan keselamatan jiwa. Risiko 
keselamatan jiwa, risiko kesehatan jelek, 
risiko akan mengalami insiden di tahun 
ini agak tinggi, termasuk juga 
pemborosan-pemborosan keuangan. 
korban penipuan, dan kriminalitas .
Shio Tikus juga diramalkan akan 
mengalami banyak gesekan dan menjadi 

sosok yang menanggung beban. 
Secara umum kehidupan Shio Tikus 
akan menjadi lebih berat karena 
cenderung menjadi tumpuan dari 
keluarga.

Untuk mengatasi persoalan ini orang 
dengan Shio Tikus dapat memperkuat 
diri dengan beribadah. Berusahalah 
untuk tidak gegabah dalam mengambil 
keputusan, jangan ceroboh, dan 
menahan emosi dengan baik.
2. Peruntungan Shio Kerbau di Tahun 
Tikus Logam
Shio Kerbau terpengaruh bintang Bing 
Fu alias biang penyakit. Bintang ini 
membuat shio kerbau bakal banyak 
berhubungan dengan masalah 
kesehatan seperti mudah tertular 
penyakit.
"Shio Kerbau di tahun 2020 faktor 
utama yang akan banyak mewarnai 
adalah masalah kesehatan. Gampang 
sekali terkena gangguan-gangguan 
penyakit yang disebabkan karena 
penularan, virus, kuman, dan 
sebagainya.
orang dengan Shio Kerbau dapat 
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kehilangan gairah, kreativitas, dan 
semangat.
orang dengan Shio Kerbau untuk selalu 
ceria dan optimis agar melawan 
pengaruh buruk dari Bing Fu. Sibukkan 
diri dengan olahraga atau aktivitas lain.
3. Peruntungan Shio Macan di Tahun 
Tikus Logam
Pada tahun Tikus Tanah ini, Shio Macan 
terkena bintang Tian Gou atau Anjing 
Langit. Tian Gou merupakan binatang 
ganas.
"Pengaruh anjing langit artinya gampang 
konflik, gampang terjadi gesekan, 
bahkan bisa berkembang terjadinya 
sengketa, cekcok mulut yang 
sengit.Orang dengan Shio Macan dapat 
bersabar dan menahan emosi.
4. Peruntungan Shio Kelinci di Tahun 
Tikus Logam
Shio Kelinci pada tahun Tikus ini berada 
dalam naungan bintang yang bagus 
yakni Fude alias anugerah atau hoki.
"Jadi, hoki atau keberuntungan sedang 
banyak mengalir masuk. Artinya banyak 
kesempatan bagus yang bisa menambah 
kocek. Bintang sedang bagus jangan 
dibawa malas.
Shio Kelinci sedang berada dalam 
performa yang baik sehingga harus 
dimanfaatkan dengan baik juga. Bekerja 
keras dan menghilangkan rasa malas 
dapat meningkatkan keberuntungan.
5. Peruntungan Shio Naga di Tahun 
Tikus Logam
Pada tahun ini, Shio Naga terpengaruh 
bintang Bai Hu atau macan putih, salah 
satu binatang ganas.Bintang ini membat 
Shio Naga mudah tersandung konflik 
dan kasus kriminalitas. Banyak orang-
orang yang bakal merongrong atau 
menjadi pengganjal Shio Naga. 
Kesehatan pun tak terlalu baik.
Shio Naga tidak memicu keributan dan 
tidak mudah percaya pada orang.
6. Peruntungan Shio Ular di Tahun Tikus 
Logam
Setelah tahun lalu terkena ciong, shio 
ular kini berada dalam keberuntungan. 
Shio Ular ada di bawah naungan bintang 
Long De alias kebajikan naga. Bintang 
ini termasuk bintang bagus yang dapat 
memberi petunjuk dan pencerahan.
"Sinar keberuntungan siap menerangi 

hidup Anda, terbuka peluang dan 
kesempatan bagus yang bisa anda 
dapatkan. Jaga etika, kejujuran dan 
masalah kesusilaan agar bintang 
bagus ini tidak rusak karena kelakuan 
yang dapat merusak reputasi Anda.
Bintang Long De membuat Shio Ular 
lebih peka dan tajam sehingga dapat 
mengambil keputusan yang baik. Shio 
Ular selalu mendengarkan suara hati.
7. Peruntungan Shio Kuda di Tahun 
Tikus Logam
Shio Kuda pada tahun ini terkena 
bintang Ciong atau Shui Po alias usia 
pecah, bintang yang identik dengan 
kesialan."Setiap tahun ada satu yang 
terkenang Ciong, tahun ini Kuda. 
Kalau usia pecah berarti ada hal-hal 
yang mengancam jiwa.Banyak 
gangguan penyakit atau bahaya yang 
dapat mengancam jiwa Shio Kuda. 
Oleh karena itu, orang dengan shio 
kuda disarankan untuk tetap waspada 
dan berhati-hati agar terhindar dari 
kesialan.
8. Peruntungan Shio Kambing di 
Tahun Tikus Logam
Shio Kambing pada tahun ini 
dipengaruhi oleh bintang Si Fu atau 
kartu mati. Bintang ini membuat Shio 
Kambing tak bagus untuk memulai 
bisnis atau proyek baru karena dapat 
berujung kegagalan total.Sebaiknya 
fokus dengan kegiatan yang sudah 
berjalan.
9. Peruntungan Shio Monyet di Tahun 
Tikus Logam
Shio Monyet terkena bintang Wu Gui 
atau lima setan. Bintang ini membuat 
Shio Monyet mudah terkena konflik, 
kesehatan memburuk, dan berisiko 
terkena insiden."Gampang ribut, 
cekcok mulut, kesehatan jelek, bisa 
ada luka berdarah, urusan polisi.Shio 
monyet disarankan untuk menahan 
emosi, bersabar, dan terus intropeksi 
diri.
10. Peruntungan Shio Ayam di Tahun 
Tikus Logam
Shio Ayam ada di bawah naungan 
bintang Tai Yin atau rembulan. Bintang 
ini membuat perempuan dengan Shio 
Ayam memiliki femininitas yang bagus 
dan bercahaya. Bintang jodoh pun 
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terbuka.Suhu Tan juga menyebut bintang 
perkabungan 
juga ada pada 
Shio Ayam. 
Jalani pola 
hidup sehat 
terutama pada 
keluarga agar 
terhindar dari 
malapetaka.
11. 
Peruntungan 
Shio Anjing di 
Tahun Tikus 
Logam
Tahun ini, Shio 
Anjing berada 
di bawah 
kendali Shang 
Men atau pintu 
mayat. Aura 
perkabungan menyertai Shio Anjing 
sepanjang tahun ini.Hindari bepergian 
jauh, jika tak benar-benar penting. 
Kesehatan Shio Anjing juga mudah 

terkena energi negatif.
12. Peruntungan Shio 
Babi di Tahun Tikus 
Logam
Shio Babi diiringi 
bintang Tai Yang yakni 
bintang matahari. Para 
pria di shio ini memiliki 
cahaya terang 
sehingga memiliki 
peluang dan 
kesempatan yang 
bagus.
"Tapi jangan gampang 
kepancing emosi yang 
membuat Anda jadi 
mudah marah dan 
tersinggung. Emosi 
yang tidak dapat 
dikendalikan dengan 
baik bisa merubah 

peluang bagus menjadi 
petaka.Sebaliknya bagi perempuan 
disarankan untuk berhati-hati dari 
godaan pria nakal.
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Sebaran virus corona benar-benar 
mengerikan. Data terkini, korban 
meninggal dunia akibat virus ini 
mencapai 41 orang dan 1.300 kasus 
lainnya dalam penanganan.Termasuk 
Dokter Liang Wudong (62) yang bertugas 
di Rumah Sakit Hubei Xinhua Wuhan, 
juga dikabarkan meninggal dunia. 
Informasi itu disampaikan lewat 
pemberitaan stasiun televisi China 
Global Television Network. Demikian 
dilansir dari Reuters, Sabtu (25/1).Wuhan 
adalah daerah pertama tempat lahirnya 
virus Corona. Dari 41 angka kematian, 
39 kasus dikabarkan terjadi di Provinsi 
Hubei.Komisi Kesehatan Nasional di 
China dalam sebuah pernyataannya 
menjelaskan, tercatat 1.287 kasus akibat 
virus corona terjadi di Negara Tirai 
Bambu itu.Belakangan, sejumlah negara 
juga mendeteksi virus corona di negara 
mereka. 
Seperti Thailand, Vietnam, Singapura, 
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Nepal, 
Prancis, Amerika Serikat dan Australia.Di 
Australia, seorang warga negara China 
yang menetap di Wuhan baru saja tiba 
setelah melalui penerbangan dari 
Guangzhou pada 19 Januari lalu, 
terindikasi virus corona. Saat ini, pria itu 
dalam kondisi stabil menjalani perawatan 
di Rumah Sakit Melbourne.

41 Orang Meninggal Akibat Virus Corona

“Mengingat jumlah kasus yang telah 
ditemukan di luar China dan lalu lintas 
yang signifikan dari kota Wuhan ke 
Australia, kami tidak menduga bahwa 
kami akan mendapatkan beberapa 
kasus," terang Kepala Petugas Medis 
Australia, Brendan, dalam sebuah 
konferensi pers."Ini adalah kasus 
pertama yang dikonfirmasi. Ada kasus 
lain yang sedang diuji setiap hari, 
banyak di antaranya negatif," katanya.
Laporan serupa juga datang dari 
otoritas Prancis yang melaporkan 
kasus pertama masuknya virus corona 
ke wilayah Benua Eropa pada Jumat 
malam waktu setempat. Begitu juga 
laporan Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit AS yang 
mengatakan pada hari Jumat waktu 
setempat ada 63 pasien yang sedang 
diselidiki apakah terpapar virus 
tersebut atau tidak. Hasilnya, pada dua 
kasus telah dikonfirmasi yang 
bersangkutan telah melakukan 
perjalanan ke Wuhan.Banyak negara 
termasuk Indonesia sudah melakukan 
bebagai pencegahan agar virus corona 
tidak masuk titik-titik ketibaan warga 
negara asing. Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) menyatakan wabah virus 
corona telah menyebabkan kondisi 
darurat di China.

Liang Wudong

Universitas Gadjah Mada (UGM) 
Yogyakarta siap melakukan 
penyesuaian dan pembenahan, agar 
tujuan Kampus Merdeka dapat 
dicapai.Rektor UGM, Prof Panut 
Mulyono 
menjelaskan, 
kebijakan Kampus 
Merdeka merupakan 
pola baru dalam 
sistem pembelajaran 
di perguruan tinggi di 
Indonesia. Dengan 
demikian, UGM 
membutuhkan 
banyak 
pembenahan, mulai 
dari kurikulum, 
dosen, sistem 
informasi, dan masih banyak lagi.
"Saya berharap UGM menjadi leader 
dan trendsetter transformasi 
pembelajaran 4.0,” kata Panut, di 
Yogyakarta, Minggu 
(26/1/2020).Kepala Pusat Inovasi dan 
Kajian Akademik (PIKA) UGM, Dr 
Hatma Suryatmojo, menambahkan, 
pihaknya selalu melakukan 
penyesuaian dan inovasi kurikulum 
untuk merespons perubahan dan 
tuntutan di tingkat lokal, regional 
hingga global."Hal itu dilakukan demi 
memenuhi mandat negara kepada 

UGM terutama dalam memimpin keilmuan 
dan kontribusi nyata untuk kemaslahatan 
masyarakat," jelasnya.Menurut Hatma, 
pada tahun 2016, UGM meluncurkan 
Kerangka Dasar Kurikulum (KDK) sebagai 

panduan pengembangan 
kurikulum di seluruh program 
studi.Seiring dengan 
perkembangan kebutuhan 
ekosistem pendidikan yang 
selaras dengan inovasi-inovasi 
hasil revolusi industri 4.0 dan 
pendidikan berbasis luaran 
(outcome based education) 
maka dibutuhkan penyesuaian 
dan penyempurnaan KDK.Pada 
pertengahan tahun 2019 lalu, 
rektorat membentuk tim 
perumus Kurikulum UGM yang 

terdiri dari unit PIKA, Direktorat 
Pendidikan dan Pengajaran (DPP) dan 
Kantor Jaminan Mutu (KJM).Kajian 
terhadap berbagai kebijakan, kebutuhan 
ketrampilan dan kompetensi Abad 21, 
fleksibilitas belajar, sinergi bersama mitra 
untuk pengembangan kompetensi dan 
pemanfaatan teknologi digital untuk 
pembelajaran dan diseminasi."Kebijakan 
Menteri Pendidikan tentang Merdeka 
Belajar dan Kampus Merdeka telah 
memberikan peluang besar dan sesuai 
dengan apa yang sedang dikembangkan 
oleh tim kurikulum UGM," urai Hatma.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
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Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa 
haram untuk rokok elektronik atau vape. 
Fatwa haram ini dikeluarkan 
Muhammadiyah lewat Fatwa Majelis 
Tarjih dan Taqdid PP Muhammadiyah 
bernomor 01/PER/I.1/E/2020. Fatwa ini 
dikeluarkan pada (14/1) yang lalu.
Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan 
Tuntunan Majelis Tarjih dan Tarjid PP 
Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul 
Wachid dalam keterangan tertulisnya 
mengatakan, jika fatwa haram vape ini 
memertegas Fatwa Majelis Tarjih dan 
Tarjid PP Muhammadiyah tentang Hukum 
Merokok. Selain itu, fatwa haram 
dikeluarkan karena Muhammadiyah 
khawatir terhadap tren penggunaan vape 
di kalangan anak muda."Merokok e-
cigarette hukumnya adalah haram 
sebagaimana rokok konvensional karena 
merokok e-cigarette termasuk kategori 
perbuatan mengonsumsi kahaba'is 
(merusak atau membahayakan)," terang 
Wawan.Dalam rokok elektrik, sebut 
Wawan mengandung unsur menjatuhkan 
diri ke dalam kebinasahan. Wawan 
menjelaskan, pengisap vape dinilai 
sebagai perbuatan bunuh diri secara 
cepat atau lambat."Perbuatan merokok e-

Muhammadiyah Haramkan Rokok Vape

cigarette membahayakan diri sendiri 
dan orang lain yang terkena paparan 
uap e-cigarette sebagaimana telah 
disepakati para ahli medis dan 
akademisi," kata Wawan."E-cigarette 
sebagaimana rokok konvensional 
diakui mengandung zat adiktif dan 
unsur racun yang membahayakan," 
imbuh Wawan.Wawan 
mengungkapkan, persyarikatan 
Muhammadiyah berpartisipasi aktif 
dalam pencegahan merokok elektronik 
maupun konvensional sebagai upaya 
perlindungan, pemeliharaan, dan 
peningkatan sumber daya manusia dan 
derajat kesehatan masyarakat 
khususnya generasi muda secara 
optimal."Seluruh jajaran pimpinan dan 
warga persyarikatan Muhammadiyah 
menjadi teladan dalam upaya 
menciptakan masyarakat yang bebas 
dari bahaya rokok konvensional 
maupun e-cigarette," tutur 
Wawan."Kepada pemerintah 
diharapkan membuat kebijakan untuk 
melarang total penjualan vape dan 
rokok konvensional. Termasuk 
penjualan online, distribusi, pemberian 
serta iklan, promosi dan sponsorship," 
sambung Wawan. 
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Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat 
masih terendam banjir hingga Minggu 
(26/1). Penyedotan pun masih terus 
dilakukan oleh sejumlah pihak.
Pantauan di lokasi, sejumlah pompa air 
milik Dinas Sumber Daya Air DKI 
Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan 
mobil pemadam kebakaran masih 
melakukan penyedotan.Ketinggian debit 
air pun tampak mengalami penurunan 
bila dibandingkan hari sebelumnya, 
Sabtu (25/1) yang mencapai langit-langit 
underpass. Selain itu petugas 
Penanganan Prasaran dan Sarana 
Umum (PPSU) atau pasukan oranye juga 
ikut serta membersihkan sampah yang 
ada."Ini kira-kira sudah surut 1,5 meter 
lah. Kalau kemarin kan sampai di langit-
langit. Semoga saja nanti malam sudah 

bersih," kata salah satu petugas 
Pemadam Kebakaran, Saefullah di 
lokasi.
Banjir 5 Meter
Sebelumnya, hingga Sabtu siang 
(25/1/2020) ketinggian air di Underpass 
Kemayoran masih setinggi lima meter. 
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI 
Jakarta menyebutkan bahwa 
Underpass (terowongan) Kemayoran 
yang tergenang akibat hujan di Jakarta, 
Sabtu (25/1/2020) ini tanggung jawab 
pengelolaannya oleh Pemerintah 
Pusat.
"Iya betul, Underpass Kemayoran 
berada di bawah pusat, tepatnya 
Sekretariat Negara (Setneg), seperti 
kawasan GBK (Gelora Bung Karno)," 
kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta 
Dudi Gardesi.

Underpass Kemayoran Masih Banjir

Tanah Air
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Pemerintah China terus berupaya 
menanggulangi penyebaran virus 
Corona Wuhan. Kini, negara itu 
mempercepat pembangunan rumah 
sakit khusus pasien penyakit misterius 
itu.Dikutip dari laman Xinhua, Sabtu 
(25/1), rumah sakit itu kini tengah 
dibangun di atas lahan seluas 25 ribu 
meter persegi. Puluhan mesin 
pengeruk bekerja bersama-sama di 
lahan itu.Rumah sakit itu nantinya 
akan memiliki 1.000 ranjang pasien 
untuk perawatan terisolir dan efisien 
bagi pasien virus Corona Wuhan.
Lokasi RS masih berada di Wuhan, 
atau tepatnya di Distrik Caidian, 
sebelah barat Wuhan. Ide 
pembangunan RS ini berasal dari 
pengalaman ketika virus SARS 
merebak di awal tahun 2000-an.
Saat itu pemerintah China juga 
membangun rumah sakit khusus 
SARS. Tercatat, sepertujuh pasien 
SARS langsung dirawat di rumah sakit 
itu dalam dua bulan pertama.
Saat ini jumlah pasien yang terkena 
virus Corona Wuhan di China dan 
seluruh dunia sudah melewati 1.300 
orang. RS baru ini targetnya akan 
mulai beroperasi pada 3 Februari 
mendatang.
Dilansir dari laman Business Insider, 
berdasarkan laporan situs berita 
pemerintah The Paper, rumah sakit 
baru itu akan dibangun dalam enam 
hari, mengutip media pemerintah 
People's Daily.Rumah sakit itu akan 
dibuat dari bangunan prefabrikasi - 
membuatnya lebih cepat dan lebih 
murah untuk membangun - di 
pinggiran kota, People's Daily 
melaporkan.
Turis di Bali terjangkit virus Corona
Tiga orang turis dari China diduga 
terjangkit virus Corona. Dari ciri-ciri 
tubuhnya, tiga turis tersebut 
mengalami gejala seperti orang yang 
terjangkit virus yang awal mula 
terdeteksi di Wuhan, China itu.Untuk 
penanganan dan deteksi lebih lanjut, 

ketiganya menjalani pemeriksaan intensif 
di RSUP Sanglah Denpasar. Mereka 
menempati ruang khusus atau ruang 
isolasi.
Terkait informasi itu, Humas RSUP 
Sanglah Denpasar, Dewa Ketut Kresna 
membenarkannya. "Ya, seperti 
sebagaimana diberitakan media," kata 
Dewa saat dihubungi wartawan, Jumat 
kemarin.Informasi yang dihimpun, ketiga 
turis yang terjangkit virus Corona itu 
terdiri dari satu orang dewasa asal 
Meksiko dan dua anak-anak asal China. 
Turis asal Meksiko itu telah lama tinggal 
di China.Ia kemudian melakukan 
perjalanan ke beberapa negara sebelum 
akhirnya ke Indonesia melalui Jakarta. 
Dari Ibu Kota, ia terbang ke Pulau Bali. Di 
sini lah ia terdeteksi memiliki gejala 
seperti terserang virus Corona.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut 
Suarjaya menjelaskan jika ketiganya telah 
menjalani pemeriksaan intensif sesuai 
prosedur yang berlaku. Dari hasil 
pemeriksaan, satu orang dinyatakan 
negatif. Hanya saja ia tak menjelaskan 
secara rinci identitas turis yang 
dinyatakan negatif tersebut.
Sebab, masih ada sejumlah prosedur 
lanjutan yang harus dilalui oleh mereka. 
"Masih menunggu hasil lab hari ini. Satu 

Disewakan kamar besar untuk wanita
di basement ada km.mandi sendiri dan 
ada laundry jalur bis 45. 
Oregon dan 11st. call : 267 - 444 -3487
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Pemerintah China terus berupaya 
menanggulangi penyebaran virus 
Corona Wuhan. Kini, negara itu 
mempercepat pembangunan rumah 
sakit khusus pasien penyakit misterius 
itu.Dikutip dari laman Xinhua, Sabtu 
(25/1), rumah sakit itu kini tengah 
dibangun di atas lahan seluas 25 ribu 
meter persegi. Puluhan mesin 
pengeruk bekerja bersama-sama di 
lahan itu.Rumah sakit itu nantinya 
akan memiliki 1.000 ranjang pasien 
untuk perawatan terisolir dan efisien 
bagi pasien virus Corona Wuhan.
Lokasi RS masih berada di Wuhan, 
atau tepatnya di Distrik Caidian, 
sebelah barat Wuhan. Ide 
pembangunan RS ini berasal dari 
pengalaman ketika virus SARS 
merebak di awal tahun 2000-an.
Saat itu pemerintah China juga 
membangun rumah sakit khusus 
SARS. Tercatat, sepertujuh pasien 
SARS langsung dirawat di rumah sakit 
itu dalam dua bulan pertama.
Saat ini jumlah pasien yang terkena 
virus Corona Wuhan di China dan 
seluruh dunia sudah melewati 1.300 
orang. RS baru ini targetnya akan 
mulai beroperasi pada 3 Februari 
mendatang.
Dilansir dari laman Business Insider, 
berdasarkan laporan situs berita 
pemerintah The Paper, rumah sakit 
baru itu akan dibangun dalam enam 
hari, mengutip media pemerintah 
People's Daily.Rumah sakit itu akan 
dibuat dari bangunan prefabrikasi - 
membuatnya lebih cepat dan lebih 
murah untuk membangun - di 
pinggiran kota, People's Daily 
melaporkan.
Turis di Bali terjangkit virus Corona
Tiga orang turis dari China diduga 
terjangkit virus Corona. Dari ciri-ciri 
tubuhnya, tiga turis tersebut 
mengalami gejala seperti orang yang 
terjangkit virus yang awal mula 
terdeteksi di Wuhan, China itu.Untuk 
penanganan dan deteksi lebih lanjut, 

ketiganya menjalani pemeriksaan intensif 
di RSUP Sanglah Denpasar. Mereka 
menempati ruang khusus atau ruang 
isolasi.
Terkait informasi itu, Humas RSUP 
Sanglah Denpasar, Dewa Ketut Kresna 
membenarkannya. "Ya, seperti 
sebagaimana diberitakan media," kata 
Dewa saat dihubungi wartawan, Jumat 
kemarin.Informasi yang dihimpun, ketiga 
turis yang terjangkit virus Corona itu 
terdiri dari satu orang dewasa asal 
Meksiko dan dua anak-anak asal China. 
Turis asal Meksiko itu telah lama tinggal 
di China.Ia kemudian melakukan 
perjalanan ke beberapa negara sebelum 
akhirnya ke Indonesia melalui Jakarta. 
Dari Ibu Kota, ia terbang ke Pulau Bali. Di 
sini lah ia terdeteksi memiliki gejala 
seperti terserang virus Corona.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut 
Suarjaya menjelaskan jika ketiganya telah 
menjalani pemeriksaan intensif sesuai 
prosedur yang berlaku. Dari hasil 
pemeriksaan, satu orang dinyatakan 
negatif. Hanya saja ia tak menjelaskan 
secara rinci identitas turis yang 
dinyatakan negatif tersebut.
Sebab, masih ada sejumlah prosedur 
lanjutan yang harus dilalui oleh mereka. 
"Masih menunggu hasil lab hari ini. Satu 
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