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Alternatif Kurangi
Konsumsi Garam Berlebihan
Selama lima tahun studi dilakukan, lebih 
dari 4.000 partisipan mengalami kema-
tian.

Salah satu elemen utama 
dalam membuat garam adalah 
sodium. Konsumsi sodium 
berlebihan diketahui dapat me-
munculkan beberapa masalah 
kesehatan, seperti peningkatan 
risiko penyakit kardiovaskular.

Beberapa studi juga me-
nyoroti adanya dampak buruk 
dari kekurangan asupan kalium 
dalam pola makan sehari-hari. 
Salah satunya adalah dampak 
buruk terhadap tekanan darah.

Produk garam substitusi 
atau salt substitutes dinilai 
dapat menjadi solusi untuk 
mengatasi masalah konsumsi 
garam berlebih dan kekuran-
gan asupan potasium. Garam 
substitusi merupakan produk 
yang dirancang memiliki rasa 
seperti garam dengan kadar 
sodium yang lebih rendah. 
Produk ini juga memiliki kan-
dungan kalium yang ditambah-
kan ke dalamnya.

Sebelum ini, tak ada ban-
yak uji klinis yang mengukur 

seberapa besar efektivitas dari 
penggunaan garam substitusi 
bagi kesehatan, khususnya ter-
kait risiko kematian, strok, 
atau penyakit jantung. Akan 
tetapi, sebuah studi berskala 
besar kini telah dilakukan di 
Tiongkok.

Studi yang dimuat dalam 
jurnal The NEJM ini mem-
buktikan, mengganti garam 
dengan garam substitusi dapat 
membawa manfaat kesehatan. 
Salah satu manfaat terbesar 
penggantian garam ini, dapat 
mencegah beberapa juta kema-
tian dini setiap tahun.

Studi ini melibatkan lebih 
dari 20 ribu warga desa di area 
terpencil di China. Partisipan 
yang memiliki riwayat strok 
dan tekanan darah yang buruk 
juga dilibatkan.

Selama studi berlangsung, 
setengah partisipan diberi-
kan pasokan garam substi-
tusi gratis sebagai pengganti 
garam. Garam substitusi ini 
memiliki kandungan sodium 
lebih rendah dan mengandung 
tambahan kalium. Mereka juga 
diminta untuk tidak berlebihan 
dalam menggunakan garam 
substitusi agar penurunan 

asupan sodium bisa optimal.
Setengah partisipan lainnya 

merupakan kelompok kon-
trol. Mereka diminta memasak 
dengan menggunakan garam 
seperti biasa.

Selama lima tahun studi 
dilakukan, ada lebih dari 4.000 
partisipan yang mengalami 
kematian. Lebih dari 3.000 di 
antara partisipan juga tercatat 
mengalami strok. Sebanyak 
lebih dari 5.000 partisipan juga 
mengalami kejadian kardio-
vaskular besar.

Hasil studi menunjukkan 
kondisi kesehatan yang tampak 
kontras pada kedua kelompok 
ini. Kelompok yang men-
gonsumsi garam substitusi 
memiliki kecenderungan lebih 
rendah untuk mengalami strok 
yaitu 29,14 kejadian per 1.000 
person-years dibandingkan 
kelompok yang mengonsumsi 
garam biasa yaitu 33,65 ke-
jadian per 1.000 person-years.

Kelompok yang mengon-
sumsi garam substitusi juga 
memiliki kemungkinan lebih 
rendah untuk mengalami ke-
jadian kardiovaskular besar. 
Perbandingannya dengan ke-
lompok yang mengonsumsi 

JAKARTA (IM) - Banyak 
orang tak sadar mengonsumsi 
garam secara berlebihan dan 
merasakan dampak merugi-
kannya pada kemudian hari. 
Sebagian orang juga cend-
erung kurang mengonsumsi 
kalium. Penggunaan garam 
substitusi dapat menjadi solusi 
untuk kedua permasalahan ini.

Garam merupakan bahan 
dapur yang sangat umum digu-
nakan dalam memasak. Peng-
gunaan garam dapat membuat 
masakan terasa lebih lezat 
dan menggugah selera. Akan 
tetapi, penggunaan garam 
berlebih dapat memunculkan 
beragam masalah kesehatan.

“Hampir semua orang di 
dunia mengonsumsi garam 
lebih banyak dibandingkan 
seharusnya,” jelas ahli epidemi-
ologi klinis dari George Institute 
for Global Health di Australia 
Bruce Neal, seperti dilansir Sci-
ence Alert, Selasa (31/8).

garam biasa adalah 49,09 ke-
jadian per 1.000 person-years 
berbanding dengan 56,29 ke-
jadian per 1.000 person-years.

Hal yang sama juga dite-
mukan pada kasus kematian. 
Kematian pada kelompok yang 
mengonsumsi garam substitusi 
adalah 39,28 kejadian per 1.000 
person-years, sedangkan pada 
kelompok pengonsumsi garam 
adalah 44,61 kejadian per 1.000 
person-years.

Temuan ini secara efektif  
mengonfi rmasi bahwa peng-
gantian garam menjadi garam 
substitusi pada tingkat nasional 
dapat menyelamatkan sekitar 
460 ribu nyawa per tahun di 
China. Hal ini dapat dicapai 
dengan mencegah kematian 
dini akibat masalah kesehatan 
yang berkaitan dengan kon-
sumsi sodium berlebih.

Bila diterapkan dalam skala 
global, peneliti menilai peng-
gantian garam menjadi garam 
substitusi dapat menyelamat-
kan jutaan nyawa manusia 
per tahun dari kematian dini 
akibat masalah kesehatan yang 
berkaitan dengan konsumsi 
sodium berlebih.  tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1
MK Tolak Uji Materi UU KPK Soal...

Korupsi,” demikian yang tertu-
lis dalam berkas permohonan, 
Kamis (8/7) lalu.

Pasal 69B Ayat 1 berbunyi: 
“Pada saat Undang-Undang ini 
mulai berlaku, penyelidik atau 
penyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi yang belum ber-
status sebagai pegawai aparatur 
sipil negara dalam jangka waktu 
paling lama dua tahun sejak 
Undang-Undang ini berlaku 
dapat diangkat sebagai pegawai 
aparatur sipil negara sepanjang 
memenuhi ketentuan per-
aturan perundang-undangan.” 

Kemudian Pasal 69C berbu-
nyi: “Pada saat Undang-Undang 
ini mulai berlaku, Pegawai Komi-

bahwa banyak perbuatan me-
langgar hukum dan HAM yang 
dilakukan dengan maksud pe-
nyingkiran terhadap 75 pega-
wai KPK,” ucapnya.

“Tentunya itu masalah 
yang berbeda dengan pemer-
iksaan di MK,” kata Novel 
menambahkan.

Seperti diketahui, MK me-
mutuskan TWK bagi pegawai 
KPK sah dan konstitusional. 
KPK Watch Indonesia menga-
jukan judicial review UU KPK 
dan meminta MK menyatakan 
TWK inkonstitusional.

Pemohon juga meminta 
MK memerintahkan BKN dan 
KPK mempekerjakan kembali 

pegawai KPK yang diberhen-
tikan karena tidak lulus TWK. 

Adapun perkara tersebut 
diajukan oleh Direktur Ekse-
kutif  KPK Watch Indonesia 
yakni Yusuf  Sahide. Pasal 
yang dimohonkan untuk di 
uji MK yakni Pasal 68B Ayat 
1 dan Pasal 69C yang men-
gatur soal peralihan pegawai 
KPK menjadi Aparatur Sipil 
Negara (ASN). “Pemohon 
dengan ini mengajukan per-
mohonan pengujian materiil 
terhadap sebagian frasa dalam 
pasal 69B ayat 1 dan pasal 69C 
Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana 

si Pemberantasan Korupsi yang 
belum berstatus sebagai pegawai 
aparatur sipil negara dalam 
jangka waktu paling lama dua 
tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku dapat 
diangkat menjadi pegawai apara-
tur sipil negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 

Pemohon menilai, hasil 
penilaian tes wawasan kebang-
saan (TWK) pada pegawai 
KPK telah dijadikan dasar 
serta ukuran baru untuk me-
nentukan status ASN pegawai 
KPK.  Sementara bagi pegawai 
tidak tetap menjadi setidak-
tidaknya Pegawai Pemerin-

tah dengan Perjanjian Kerja 
(PPK), padahal tidak ada satu 
pun aturan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan baik 
UU KPK maupun Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2020 tentang Pengalihan Pega-
wai Komisi Pemberantasan 
Korupsi Menjadi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang 
mensyaratkan TWK. 

“Adapun Pasal 5 ayat (4) 
Peraturan Perkom 1/2021 
itu hanya mewajibkan ikut 
serta tidak menjadi syarat ha-
rus dinyatakan memenuhi 
syarat dalam proses asesmen 
tersebut,” tulis dalam berkas 
permohonan.  mar
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Ketika Jokowi Ingatkan Prokes Sambil...
“Saya juga sudah perin-

tahkan agar kegiatan vaksi-
nasi bagi pelajar dan santri 
ini dilakukan secara besar-
besaran, masif. Terutama di 
daerah-daerah yang tingkat 
penyebaran Covid-nya tingkat 
penularan Covid-nya tinggi,” 
ucap Jokowi dikutip dari ket-
erangan tertulis Sekretariat 
Presiden, Selasa (31/8).

Dalam peninjauan terse-
but, Presiden menyempatkan 
diri untuk berinteraksi dengan 
para pelajar dan santri menge-
nai keinginan dilaksanakannya 
pembelajaran tatap muka di 

Jokowi berujar perkem-
bangan kasus Covid-19 di 
Indonesia sudah mengalami 
tren perbaikan. Itu terlihat dari 
menurunnya angka kasus har-
ian maupun keterisian rumah 
sakit atau BOR.

“Alhamdulillah berkat ker-
ja keras kita semuanya situasi 
pandemi Covid hari demi hari 
semakin membaik, baik untuk 
BOR-nya maupun kasus hari-
annya,” ujar Jokowi dilihat dari 
Youtube Sekretariat Presiden.

Percepat Vaksinasi
Presiden Jokowi memer-

intahkan jajarannya memper-
cepat pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19 bagi para pelajar. Hal 
itu penting dilakukan demi 
meminimalisir penularan ketika 
dimulainya pembelajaran tatap 
muka (PTM).

Saat berkunjung ke SMAN 
1 Beber, Kabupaten Cirebon, 
Jawa Barat, Kepala Negara 
memastikan pemerintah terus 
mengupayakan pelaksanaan 
vaksinasi bagi para pelajar 
secara meluas. Program ini diu-
tamakan untuk daerah-daerah 
dengan angka penularan kasus 
Covid-19 yang tinggi.

sekolah. Para pelajar pun men-
jawabnya dengan antusias dan 
serentak.

“Apakah sudah ingin bela-
jar tatap muka, pembelajaran 
tatap muka?” tanya Presiden.

“Mau,” jawab para peserta 
vaksinasi secara serentak.

Pada kesempatan itu, Ke-
pala Negara kembali mengin-
gatkan para pelajar dan santri 
agar tetap disiplin dalam me-
matuhi protokol kesehatan 
apabila kegiatan pembelaja-
ran tatap muka sudah dilak-
sanakan.

“Tapi tentu saja kalau su-

dah dimulai pembelajaran tatap 
muka, saya berharap anak-anak 
tetap harus disiplin menjaga 
protokol kesehatan,” ucap 
Kepala Negara.

Selanjutnya,  Presiden 
mengimbau para pelajar un-
tuk mengikuti dan mendukung 
program vaksinasi Covid-19 
yang sedang dijalankan oleh 
pemerintah.

“Ayo kita semuanya pakai 
masker, dan cepat-cepat kita 
semuanya ayo menuju ke (sen-
tra) vaksinasi, minta vaksinasi, 
segera divaksin,” ucap Kepala 
Negara.  mar

Pengusaha Disekap dan Dianiaya...

Bertambah 10.534 Kasus Positif,...

Jenderal AS Ini Jadi Tentara Terakhir...

turun tangan dan melaporkan 
kejadian penyekapan dengan 
kekerasan ini kepada pihak 
Polres Metro Depok.

Handiyana mengaku men-
galami kekerasan fi sik maupun 
mental selama dalam proses 
penyekapan yang dilakukan 
pelaku. Handiyana menduga 
dilakukan oleh pihak suruhan 
perusahaan tempat Handiyana 
bekerja yang menjabat sebagai 
direktur utama.

Ia mengaku disekap selama 
tiga hari oleh pesuruh pihak 
perusahaan tersebut untuk 
menyerahkan seluruh aset dan 
harta kekayaan karena dianggap 
telah melakukan penggelapan 
uang perusahaan selama dirinya 
bekerja. Handiyana mengaku 
diangkat menjadi direktur uta-
ma di perusahaan tersebut pada 
6 Juli 2021 yang berlaku selama 
5 tahun. Pemilik perusahaan 
juga memberikan kepemilikan 
saham di perusahaan terse-

sekitar Rp73 miliar,” ujar Kasat 
Reskrim Polrestro Depok 
AKBP Yogen Heroes Baruno, 
Selasa (31/8).

Namun, hal itu kata Yogen 
perlu dibuktikan lebih lanjut. 
Pihaknya saat ini hanya menan-
gani soal dugaan penyekapan 
yang dialami korban dan istrin-
ya, I bukan kasus penggelapan 
uang perusahaan.

“Yang kita tangani itu kasus 
penyekapannya, bukan peng-
gelapannya. Penggelapan TKP 
bukan di Depok,” sambungnya.

Yogen merincikan, awal-
nya korban diberikan uang 
untuk sebuah proyek peker-
jaan. Namun soal detail proyek 
yang dimaksud, dia tidak mau 
menjelaskan, karena tidak di-
tangani Polres Depok.

“Kita tidak fokus ke sana 
(penggelapan). Tapi intinya 
korban diberikan uang untuk 
proyek lah, tapi saya tidak 
mendalami ke sana, karena kita 

penyekapannya,”ulasnya.
Polisi juga sudah mengam-

man kedua pelaku dan beberapa 
barang bukti sudah diamankan. 
“Dijerat pasal 333 ancaman 
delapan tahun,” pungkasnya.

Handiyana Sihombing () 
disekap selama tiga hari di salah 
satu kamar Hotel Margo di 
Jalan Margonda Raya, Depok, 
Jawa Barat. “Saya masih trauma, 
istri saya juga sama. Saya pun 
merasa keselamatan saya tidak 
terjamin saat ini. Saya belum 
berani pulang ke rumah sam-
pai sekarang,” kata Handiyana 
beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penyekapan 
dengan kekerasan tersebut 
berlangsung sejak Rabu, 25 
hingga sampai dengan Jumat, 
27 Agustus 2021.

Dia berhasil lolos dari pe-
nyekapan tersebut pada Jumat 
(27/8) sore, setelah berteriak 
meminta tolong yang membuat 
pihak keamanan hotel pun 

but. Ia keberatan jika disebut 
melakukan penggelapan uang 
perusahaan.

“Seolah mengelapkan uang 
perusahaan. Seharusnya kalau 
ada kerugian maka harus ada 
dasar audit keuangan dahulu, 
tapi ini kan tidak ada. Semuanya 
atas dasar tuduhan,” katanya.

Dia mengaku ditekan un-
tuk menandatangani surat per-
nyataan telah menggelapkan 
uang perusahaan dan ditekan 
untuk menandatangani per-
nyataan. 

“Saya diancam dan dipukul 
supaya mengakui dan akhirnya 
menandatanganinya,” katanya.

Handiyana menyebut 
semua barang kekayaan dan 
aset miliknya telah diserahkan-
nya, bahkan rumah yang telah 
lama ditempatinya di wilayah 
Kalimulya juga mau diambil 
oleh mereka.

Ia mengaku sudah serah-
kan semua, tapi katanya masih 

kurang, sehingga saya ditekan 
untuk menandatangani surat 
pengakuan penggelapan uang, 
bahkan rumah orang tua saya 
di kampung juga didatangi oleh 
mereka agar mau menyerahkan 
aset yang saya punya.

Kasat Reskrim Polres Met-
ro Depok, AKBP Yogen He-
roes Baruno menjelaskan, pe-
nyekapan ini karena Handiyana 
dituding menggelapkan duit 
perusahaan tempatnya bekerja. 
Namun dia tak menjelaskan apa 
nama perusahaannya.

“Korban mendapatkan 
tugas sebagai pengadaan. Kalau 
tidak salah terkait pengadaan 
alutsista, kita tidak mendalami 
ke sana,” katanya.

Handiyana diketahui seb-
agai perantara dari perusahaan-
nya ke perusahaan lain dalam 
proyek pengadaan alutsista (alat 
utama sistem senjata). Handiya-
na memegang duit perusahaan 
senilai Rp 73 miliar.  mar

pada 14 hari terakhir sebelum 
timbul gejala memiliki riwayat 
perjalanan atau tinggal di neg-
ara/wilayah Indonesia yang 
melaporkan transmisi lokal. 

Istilah suspek juga merujuk 

Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07/Menkes/413/2020 
tentang Pedoman Pencegahan 
dan Pengendalian Coronavi-
rus Disease 2019 (Covid-19), 

suspek merupakan istilah 
pengganti untuk pasien dalam 
pengawasan (PDP). Seseorang 
disebut suspek Covid-19 jika 
mengalami infeksi saluran 
pernapasan akut (ISPA) dan 

pada orang dengan salah satu 
gejala/tanda ISPA dan pada 14 
hari terakhir sebelum timbul 
gejala memiliki riwayat kontak 
dengan kasus konfirmasi/
probable Covid-19. Bisa juga, 

orang dengan ISPA berat/
pneumonia berat yang mem-
butuhkan perawatan di rumah 
sakit dan tidak ada penyebab 
lain berdasarkan gambaran 
klinis yang meyakinkan.  mar

“pembersihan” pada 2011, dan 
memimpin operasi khusus di 
periode 2019-2020.

Menteri Luar Negeri Anto-
ny Blinken menerangkan untuk 
sementara, misi diplomatik AS 
akan berkantor di Doha, Qatar. 

Juru bicara Taliban Qari 
Yusuf  berkata dengan demiki-
an, Afghanistan “memperoleh 
kemerdekaan yang sesung-
guhnya”. Televisi Al Jazeera 
juga menayangkan momen 
milisi menembakkan peluru ke 

hengkang dari Afghanistan. 
Dalam konferensi pers, Jen-
deral Kenneth F McKen-
zie dari Komando Sentral 
(CENTCOM) mengumum-
kan penarikan pasukan telah 
berakhir. Dia menerangkan 
Duta Besar AS untuk Af-
ghanistan Ross Wilson juga 
berada dalam penerbangan 
terakhir yang meninggalkan 
ibu kota. 

Diwartakan BBC, foto 
Mayjen Donahue yang hendak 

menaiki pesawat dipuji sebagai 
contoh pemimpin sebenarnya. 
“Seperti inilah kepemimpinan 
itu. Dia memastikan semua 
pasukan selamat, sebelum dia 
yang terakihr naik,” ujar Alex 
Plitsas. 

Lulusan akademi mili-
ter elite West Point, perwira 
bintang dua itu mempunyai 
karier yang cukup cemerlang 
di angkatan darat. Dia pernah 
memimpin unit khusus Delta 
Force di Afghanistan saat 

udara sebagai tanda perayaan 
di dekat bandara. 

 “Selama 17 hari terakhir, 
kita menyaksikan evakuasi 
terbesar dalam sejarah AS, 
dengan 120.000 warga kita, 
sekutu, dan Afghanistan dis-
elamatkan,” paparnya. 

Meski begitu, Jenderal 
McKenzie mengakui tidak 
semuanya terangkut. Di si-
tulah diplomasi akan menjadi 
ujung tombak. McKenzie 
juga memeringatkan masih 

ada sekitar 2.000 anggota ISIS 
garis keras yang masih ber-
tahan di Afghanistan. 

Pecahan teroris itu, ISIS-
K, mengeklaim bertanggung 
jawab dalam bom bunuh diri 
yang menghantam kawasan 
bandara pada Kamis (26/8). 
Sebanyak 13 tentara AS, tiga 
warga Inggris, dan ratusan 
orang Afghanistan tewas. 
ISIS-K juga mengaku ber-
tanggung jawab atas serangan 
roket.  osm

pihak penerima.
“KPK menetapkan 22 

orang tersangka,” kata Wakil 
Ketua KPK, Alexander Mar-
wata dalam jumpa pers di 
Gedung Merah Putih, Jakarta 
Selatan, Selasa (31/8).

Terungkapnya kasus 
suap yang menjerat Puput 
dan suaminya, Hasan, serta 
20 tersangka lainnya, be-
rawal dari Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) tim penyidik 
lembaga antirasuah, pada 
Senin (30/8). Pada awalnya 
KOK hanya menangkap 
10 orang,  termasuk Bupati 
Probolinggo serta suaminya.

Praktek suap yang meli-
batkan Bupati Proboling-
go dan ASN di Kabupat-
en Probolinggo tersebut, 
ternyata  sudah diendus oleh 
KPK sejak Minggu (29/8).

“Pada Minggu tanggal 
29 Agustus 2021, tim KPK 
menerima informasi dari ma-
syarakat akan adanya dugaan 
terjadinya penerimaan sejum-
lah uang oleh Penyelenggara 
Negara yang diduga telah 
disiapkan dan diberikan oleh 
DK (Doddy Kurniawan) 
Camat Krejengan bersama 
dengan SO (Sumarto),” ujar 
Alex ketika membacakan 
kronologi dalam jumpa pers.

DK dan SO dalam hal 
ini diduga telah menyepakati 
dan menyiapkan proposal 
usulan nama-nama calon 
pejabat Kades serta sejum-
lah uang untuk diserahkan 
kepada HA.

Dalam hal ini, uang yang 
diberikan kepada suami Bu-
pati Probolinggo itu un-
tuk kepentingan melaku-
kan seleksi dan menuliskan 
paraf  sebagai tanda bukti 
persetujuan mewakili Bu-
pati Probolinggo. “Saat dia-
mankan oleh Tim KPK, 
DK dan SO membawa uang 
sejumlah Rp240 juta dan 
proposal usulan nama untuk 
menjadi pejabat Kepala Desa 
yang diduga berasal dari para 
ASN di Pemerintah Ka-
bupaten Probolinggo yang 
menginginkan posisi untuk 
menjabat Kepala Desa di be-
berapa wilayah di Kabupaten 
Probolinggo,” ucap Alex.

Kemudian, KPK juga 
menangkap Muhamad Rid-
wan (MR) bersama uang 
sejumlah Rp112.500.000, di 
rumah kediaman pribadinya 
di wilayah Curug Ginting, 
Kecamatan Kanigarang, 
Probolinggo.

Selanjutnya, pada Senin 
tanggal 30 Agustus 2021, tim 
KPK bergerak dan menga-
mankan HA, PRT, PJK, dan 
FR di salah satu rumah yang 
beralamat di Jalan Ahmad 
Yani, Probolinggo.

“Semua pihak yang dia-
mankan tersebut dibawa 
ke Polda Jawa Timur untuk 
dilakukan permintaan ket-

erangan dan selanjutnya dibawa 
ke Gedung KPK Merah Putih 
untuk dilakukan pemeriksaan 
lebih lanjut,” papar Alex.

Adapun barang bukti, yang 
telah diamankan, diantaranya 
berbagai dokumen dan uang 
sejumlah Rp362.500.000.

Dalam perkara ini, KPK 
resmi menetapkan, Bupati 
Probolinggo, Puput Tantriana 
Sari (PTS) dan Wakil Ketua 
Komisi IV DPR RI Fraksi Nas-
dem, Hasan Aminuddin (HA) 
sebagai tersangka.

Selain pasangan suami is-
tri itu, lembaga antikorupsi, 
juga menetapkan dua puluh 
orang lainnya sebagai tersangka. 
Mereka yakni, sebagai sebagai 
penerima, Doddy Kurniawan 
(DK) Camat Krejengan, Muha-
mad Ridwan (MR) Camat Paiton 
termasuk Puput dan Hasan.

Sedangkan sebagai pem-
beri dari pihak ASN Pemkab 
Probolinggo yaitu Sumarto 
(SO), Ali Wafa (AW), Mawardi 
(MW), Maliha (MI), Moham-
mad Bambang (MB), Mas-
ruhen (MH), Abdul Wafi  (AW), 
Kho’im (KO), dan Akhmad 
Saifullah (AS).

Kemudian Jaelani (JL), Uhar 
(UR), Nurul, Hadi (NH), Nuruh 
Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir 
(SR), Sugito (SO), dan Samsud-
din (SD).

Alex menambahkan, KPK 
sangat menyesalkan adanya 
peristiwa suap jual beli jabatan 
di  l ingkungan Kabupaten 
Probolinggo. Terlebih lagi, hal 
itu dilakukan secara massal.

“KPK menyesalkan ter-
jadinya jual beli jabatan di 
tingkat desa yang dilakukan 
secara massal seperti ini. Hal ini 
sangat mencederai keinginan 
masyarakat untuk memiliki 
kepala desa yang amanah dan 
memikirkan kepentingan raky-
atnya,” ujar Alex.

Atas perbuatannya, sebagai 
pihak pemberi, mereka disang-
kakan melanggar Pasal 5 ayat 
(1) huruf  a atau Pasal 5 ayat (1) 
huruf  b atau Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Un-
dang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 
55 ayat (1) ke 1 KUHP.

S e d a n g k a n ,  B u p a t i 
Probolinggo dan suaminya di-
sangkakan melanggar Pasal 12 
huruf  a atau Pasal 12 huruf  b 
atau Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 
1 ke 1 KUHP.  mar
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Tersangka Suap...

Dalam kesempatan ter-
sebut Martinus juga men-
gatakan masih terdapat be-
berapa metode pendanaan 
untuk aksi terorisme.

Bahkan, pendanaan kerap 
datang dari negara luar negeri. 
“Selama ini yang kita ikuti, 
mereka menggunakan istilah 
‘faid’ itu nomenklatur yang 
mereka gunakan, yang se-

benarnya upaya untuk melegiti-
masi apa yang mereka lakukan 
yaitu pencurian atau kejahatan 
perampokan dan lain-lain,” tu-
turnya. “Mereka juga pernah 
ditemukan menggunakan cyber 
crime, lalu ada infaq dari anggota, 
kemudian badan amal, begitu juga 
ada datang dari luar negeri, be-
gitu pula dari simpatisan mereka 
sendiri.” ujarnuya.  osm
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