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Berbagai Khasiat Luar Biasa Air 
Kelapa Muda untuk Kesehatan
Manfaat air kelapa hijau untuk kesehatan 
tubuh ternyata banyak sekali.

lindungi terjadinya kerusakan 
jaringan sel karena paparan 
radikal bebas. Selain itu, pH 
pada air kelapa muda juga 
cukup tinggi, hampir setara 
dengan air zamzam. Sehingga 
sangat baik untuk mencukupi 
kebutuhan cairan dalam tubuh, 
terutama setelah berpuasa. 

Bukan cuma itu saja, man-
faat air kelapa hijau untuk 
kesehatan tubuh ternyata ma-
sih ada banyak sekali. Seperti 
apa saja manfaatnya, berikut 
beberapa manfaatnya.

1. Baik untuk dikonsumsi 
saat diet

Rasanya daging buahnya 
yang lembut dan gurih, mem-
buatnya kerap dimasukkan 

ke dalam menu makanan diet 
sehat. Hal ini pun juga diakui 
oleh USDA (United State 
Departement of  Agriculture) 
yang menyebutkan jika daging 
dan air kelapa muda bebas dari 
kandungan lemak.

Justru daging buahnya 
itu kaya akan serat yang baik, 
yang mampu membantu penu-
runan berat badan. Jadi jangan 
heran jika banyak yang mudah 
merasa kenyang ketika meng-
konsumsi air kelapa muda dan 
daging buahnya. Sehingga, 
keinginan untuk ngemil pun 
bisa ditunda sementara.

2. Menjaga kesehatan jantung
Di tahun 2012 yang lalu, 

Jurnal PubMed mempublika-
sikan pernyataan yang menye-
butkan jika air kelapa muda 
bisa jadi alternatif  pilihan 
untuk mencegah resiko se-
rangan penyakit jantung. Riset 

tersebut mengungkapkan jika 
kandungan dalam air kelapa 
muda mampu membuat sirku-
lasi peredaran darah menjadi 
lebih lancar. 

Hal ini, karena air kelapa 
hijau memiliki kadar phenol 
yang cukup tinggi, di mana 
kandungan tersebut berperan 
pula menjaga tubuh dari pa-
paran radikal bebas. Sehingga, 
masalah dalam sistem kardio-
vaskular bisa ditekan resikonya. 
Seperti masalah penumpukan 
kolesterol jahat, hingga resiko 
penyakit stroke pun bisa di-
hindari. 

3. Sebagai detoksifi kasi alami
Selain kaya akan antiok-

sidan, air kelapa muda juga 
memiliki banyak mineral yang 
memiliki sifat anti racun. Kom-
binasi dari kandungan baik di 
dalamnya mampu membantu 
tubuh untuk membuang racun 

JAKARTA(IM)-Lonjakan 
permintaan akan kelapa hi-
jau segar terjadi di berbagai 
wilayah selama pandemi ber-
langsung. Tentunya hal ini 
karena manfaat luar biasa yang 
dimiliki kelapa hijau yang san-
gat baik untuk kesehatan. Salah 
satunya dipercaya mampu me-
ningkatkan daya tahan tubuh.

Hal ini karena air kelapa 
muda diketahui memiliki se-
jumlah kandungan nutrisi yang 
baik dan dibutuhkan tubuh. 
Salah satunya adalah antiok-
sidan potensial yang bernama 
cytokinin. 

Diketahui bahwa antioksi-
dan tersebut bekerja untuk me-
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di dalam tubuh dengan begitu 
mudah. 

Mineral di dalam air kelapa 
hijau, ditengarai mampu men-
etralisir adanya racun sekaligus 
membuang semua racun yang 
masuk ke tubuh dan menggan-
tikannya dengan cairan yang 
baru. Karenanya, banyak yang 
menggunakan air kelapa hijau 
sebagai detoksifi kasi alami dan 
membuat tubuh lebih segar.

4. Mencegah risiko penya-
kit batu ginjal

Sebuah penelitian menye-
butkan bahwa konsumsi air 
kelapa muda secara rutin dapat 
mencegah terjadinya penumpu-
kan kristal di organ ginjal serta 
bagian lainnya di saluran kemih. 
Inilah yang membuat air kelapa 
muda diyakini keefektifannya 
untuk mencegah risiko penyakit 
batu ginjal.  tom

Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Diminta...
istrasi dan pelanggaran hak sasi 
manusia (HAM).

“Sehingga Presiden harus 
mengikuti rekomendasi Komnas 
HAM dan nantinya (rekomen-
dasi) Ombudsman,” katanya.

Diketahui MK menolak uji 
materi UU Nomor 19 Tahun 2019 
tentang KPK. Keputusan itu diba-

“Jadi untuk pelaksanaan-
nya (TWK) bukan wewenang 
MK. Pelaksanaan TWK itu ti-
dak bisa diuji MK, pelaksanaan 
dari norma (TWK) misalnya, 
yang di dalam soal-soalnya 
mengandung nilai diskrimi-
nasi, pelecehan, memojokkan, 
menyinggung SARA itu tidak 

diuji oleh MK,” tutur Zaenur.
Dalam pandangan Zaenur, 

terkait dengan norma pelaksa-
naan TWK merupakan kewenan-
gan Ombdusman dan Komnas 
HAM. Kedua lembaga tersebut 
telah melakukan investigasi terkait 
pelaksanaan TWK dan menemu-
kan adanya tindakan maladmin-

cakan Ketua MK Anwar Usman 
dalam sidang daring yang berlang-
sung Selasa (31/8) kemarin.

Anwar mengatakan, selu-
ruh permohonan yang didalil-
kan pemohon tidak berlasan 
menurut hukum. Oleh karena 
itu permohonan harus ditolak 
seluruhnya. Adapun perkara 

itu diajukan oleh Direktur 
Eksekutif  KPK Watch Indo-
nesia Yusuf  Sahide. Ia men-
gajukan permohonan untuk 
menguji Pasal 68B Ayat (1) 
dan Pasal 69C yang mengatur 
soal peralihan pegawai KPK 
menjadi Aparatur Sipil negara 
(ASN).  mar
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Setiap Mantan Wakil Menteri...
muka atas kebijakan ini. Na-
mun demikian ia menegaskan 
pemberian uang penghargaan 
untuk eks wamen ini bukan-
lah kebijakan yang tiba-tiba 
baru dibuat. Kata dia, rencana 
tersebut sudah lama diper-
siapkan.

“Kami hormati dan har-

Politikus Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) ini berujar 
pemberian uang penghargaan 
sebagaimana tertuang dalam 
Perpres 77/2021 berlaku un-
tuk seluruh wakil menteri 
termasuk yang menjabat pada 
kabinet sebelumnya. Besa-
ran uang penghargaan yang 

diterima berbeda-beda sesuai 
lama menjabat.

“Bahkan, yang sudah me-
ninggal pun diberikan ke ahli 
waris, sesuai dengan perhi-
tungan masa pengabdiannya,” 
terang Faldo.

Faldo menghormati berb-
agai pandangan yang menge-

gai berbagai pandangan. Yang 
jelas, ini tidak ujug-ujug, 
memang sudah lama diper-
siapkan. Apresiasi ini sudah 
selayaknyalah. Yang tidak 
sensitif, kalau lari dari tang-
gung jawab. Pemerintah selalu 
berupaya hadir, angka tren 
pandemi sudah mulai mem-

baik setiap harinya, walaupun 
kita terus siap dan waspada,” 
imbuh dia.

Perpres 77/2021 diteken 
Presiden Jokowi pada 19 Agus-
tus 2021 dan telah diundang-
kan oleh Menteri Hukum dan 
HAM Yassona H. Laoly pada 
tanggal yang sama.  mar

10 Provinsi Sumbang 77 Persen...
YouTube BNPB, Rabu (1/9).

Kendati demikian, Dewi 
mengatakan, kasus kematian 
dari Covid-19 di bulan Agustus 
ini mengalami penurunan dari 
puncak kasus kematian pada akhir 
Juli 2021. Saat ini, jumlah kasus 
kematian dari Covid-19 mingguan 

kasus), Jawa Timur (7.412 ka-
sus), Jawa Barat (3.902 kasus), 
dan Kalimantan Timur (1.709 
kasus). Kemudian, Lampung 
(1.492 kasus), DI Yogyakarta 
(1.419 kasus), Bali (1.344 ka-
sus), DKI Jakarta (1.107 ka-
sus), Riau (1.088 kasus), dan 

Sumatera Utara (888 kasus).
 “Di mana kontribusi dari 

10 provinsi ini menyumbang 
kematian 77,01 persen dari 
total angka kematian bulanan 
yang terjadi di bulan Agus-
tus 2021,” kata Dewi dalam 
konferensi pers melalui kanal 

yaitu terhitung dari 23-28 Agustus 
mencapai 5.551 kasus.

Angka ini, kata dia, mengala-
mi penurunan dari puncak kasus 
kematian dari Covid-19 mingguan 
pada Juli 2021, yaitu 12.444 kasus. 
“Untuk rata-rata angka hariannya, 
bisa kita lihat progres dia akhir Juli 

ada kasus kematian sekitar 1.700-
an kasus, kalau saat ini di angka 793 
kasus,” ujarnya.

Dewi mengatakan, kasus 
kematian tetap menjadi per-
hatian dan catatan pemer-
intah pusat dan pemerintah 
daerah.  mar

Perampokan Bank di Brasilia...
beberapa pria bersenjata men-
genakan perlengkapan gaya 
militer, diduga para perampok, 
menggunakan rantai empat 
orang sebagai perisai manusia 
saat mereka terlibat dalam baku 
tembak, tampaknya dengan 
pasukan keamanan.

Kelompok itu menggu-
nakan berbagai peralatan cang-
gih, termasuk drone, untuk 
memantau jalan-jalan selama 

puran dalam semalam, ketika 
kelompok 20 perampok ber-
senjata datang dan meram-
pok beberapa bank sekaligus. 
Menurut keterangan Alvaro 
Camilo, Sekretaris Eksekutif  
polisi militer Sao Paulo, kelom-
pok itu menggunakan sekira 
10 mobil dalam menjalankan 
aksinya.

Perampokan ber ubah 
menjadi sebuah pertempuran 

sengit saat kelompok itu me-
larikan diri. Keadaannya bak 
adegan seperti dalam fi lm-fi lm 
aksi. Rekaman yang beredar di 
daring menunjukkan kendaraan 
perampok melarikan diri den-
gan sandera setengah telanjang 
diikat di kap dan atap mobil 
yang melaju. Suara tembakan 
terdengar di latar belakang, 
demikian diwartakan RT.

Video lain menunjukkan 

pelarian mereka, kata polisi 
militer. Para penjahat juga 
memblokir jalan-jalan den-
gan mobil yang terbakar dan 
memasangi mereka dengan 
jebakan peledak.

Seorang pengguna jalan 
terluka akibat jebakan tersebut, 
menyebabkan kedua kakinya 
terpaksa diamputasi. Para per-
ampok terlibat dalam dua 
baku tembak terpisah dengan 

penegak hukum di seluruh 
kota. Sementara sebagian besar 
kelompok melarikan diri, dua 
tersangka telah ditangkap.

Menurut keterangan polisi 
militer, kekerasan itu telah 
menewaskan setidaknya tiga 
orang, termasuk dua warga 
sipil dan satu tersangka. Nilai 
total uang yang diambil dalam 
berbagai perampokan itu be-
lum segera diketahui.  osm

BMKG: Waspada, Indonesia Bakal...
kata Prasinta.

Pemerintah daerah di-
harapkan untuk aktif  dalam 
mengkampanyekan hemat 
air, salah satunya dengan me-
manfaatkan air limbah rumah 
tangga yang relatif  bersih un-
tuk digunakan kembali.

Masih terkait  dengan 
langkah kedua ini, Prasinta 
menekankan pada upaya antisi-
pasi kekeringan dengan penyia-
pan logistik dan peralatan seperti 
tangki air bersih dan pompa air 
di lokasi yang membutuhkan.

Ketiga, kesiapsiagaan den-
gan memanfaatkan sistem in-
formasi yang dikelola Lapan 
dan BMKG, pengecekan serta 
penyiapan sarana dan prasarana 
yang membantu pemadaman.

Ia juga menekankan pada 
koordinasi antar para pemangku 

Merespon hal ini, Badan Na-
sional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) melalui surat 
nomor B-121/BNPB/DII/
BP.03.02/08/2021, menyam-
paikan peringatan dini dan me-
minta kepala daerah di provinsi 
tersebut untuk melakukan 
langkah-langkah kesiapsiagaan 
menghadapi bencana kekerin-
gan meteorologis.

Potensi bahaya yang perlu 
diantisipasi yaitu berkurangnya 
persediaan air untuk kebutu-
han rumah tangga dan perta-
nian, kebakaran semak, hutan, 
lahan dan pemukiman.

Deputi Bidang Pencegahan 
Badan Nasional Penanggulan-
gan Bencana (BNPB), Prasinta 
Dewi mengungkapkan ada be-
berapa langkah kesiapsiagaan. 
“Pertama, pemerintah daerah 

diminta untuk melakukan pe-
mantauan dan peninjauan 
lapangan bersama dinas-dinas 
terkait untuk mengantisipasi 
dan menangani ter jadinya 
kekeringan serta potensi keba-
karan hutan, lahan dan semak,” 
katanya dalam keterangan yang 
diterima, Rabu (1/9/2021).

Kedua, kepala daerah men-
gambil langkah-langkah pen-
guatan kesiapsiagaan pemer-
intah dan masyarakat terkait 
ancaman kekeringan di daerah 
masing-masing.

“Memberikan edukasi ke-
pada masyarakat terkait dam-
pak kekeringan meteorologis 
sehingga masyarakat dapat 
menghemat penggunaan air 
bersih dan juga melakukan 
budidaya pertanian yang tidak 
membutuhkan banyak air,” 

kepentingan dalam kesiapan me-
kanisme tanggap darurat serta 
penyiapan untuk mempelajari 
rencana kontinjensi dan peny-
iapan rencana operasi. Langkah 
ini harus melibatkan seluruh pe-
mangku kepentingan setempat.

Keempat, penyiapan call 
center atau help desk untuk 
menghubungkan secara cepat 
laporan dari warga kepada 
petugas maupun mengem-
bangkan sistem komunikasi 
serta informasi sampai ke 
lokasi rawan bencana.

“Melakukan sosialisasi ke-
pada masyarakat dengan tetap 
mengedepankan protokol ke-
sehatan, mengikuti kebijakan 
Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
serta tetap menjalankan segala 
peraturan pemerintah terkait 

percepatan penanganan Cov-
id-19,” tambah Prasinta untuk 
langkah kelima.

Prasinta juga menyam-
paikan langkah keenam, yai-
tu pemerintah daerah dapat 
menetapkan status tanggap 
darurat dan pembentukan pos 
komando tanggap darurat ben-
cana apabila dibutuhkan dalam 
menyikapi situasi di daerah.

Menghadapi potensi ben-
cana kekeringan meteorolo-
gis, Prasinta menyampaikan 
pemerintah daerah dapat 
melakukan koordinasi lebih 
lanjut dengan kedeputian tek-
nis terkait di BNPB maupun 
Pusat Pengendalian Operasi 
(Pusdalops) BNPB. Pusdalops 
selalu siaga dalam melakukan 
komunikasi dan koordinasi 
melalui call center 117.  mar

JAKARTA(IM)- Para 
ahli kembali mendeteksi var-
ian virus corona Covid-19 
baru yang bisa menular sep-
erti varian Delta, yakni varian 
C.1.2. Varian virus korona 
ini sudah ada di Inggris dan 
pertama kali ditemukan di 
Afrika Selatan.

Varian virus korona 
C.1.2 ini pertama kali di-
identifikasi oleh para il-
muwan di Afrika Selatan 
pada bulan Mei 2021. Kini, 
varian C.1.2 ini sudah dite-
mukan di Inggris, Tiong-
kok, Republik Demokratik 
Kongo, Mauritis, Selandia 
Baru, Portugal, dan Swiss.

Dalam sebuah lapo-
ran yang diterbitkan dalam 
jurnal Nature, para ahli 
menjelaskan bahwa varian 
virus korona C.1.2 ini mun-
cul pada awal gelombang 
pertama di Afrika Selatan 
dan menyebar ke lokasi lain.

“Kami menunjukkan 
bahwa garis keturunan ini 
telah berkembang pesan dan 
menjadi dominan di tiga 
provinsi. Meskipun mutasi ini 
belum jelas, data genomic dan 
epidemiologis menunjukkan 
bahwa varian virus korona ini 
memiliki keunggulan selektif  
dari peningkatan penularan, 
pelepasan kekebalan atau ked-
uanya,” kata para ahli dikutip 
dari The Sun.

Public Health England 
(PHE) mengatakan bahwa 
varian virus korona C.1.2 
termasuk di antara 10 varian 
virus korona yang sedang 
dipantau awal bulan ini. Jum-
lah kasus mutasi ini memang 
belum diketahui, karena ang-
kanya belum dipublikasikan.

Varian virus corona 
C.1.2 ini tengah menjadi 
perhatian, karena dikha-
watirkan kebal terhadap 
vaksin Covid-19. Tapi, tidak 

Ahli Temukan Varian Virus Corona 
C.1.2 Mirip Varian Delta

ada bukti yang menunjukkan 
bahwa vaksin Covid-19 seka-
rang ini tidak mampu melawan 
varian virus korona baru.

Saat ini, orang-orang di 
Inggris telah mendapatkan 
vaksin Covid-19 dari Pfizer, 
AstraZeneca dan Moderna. 
Sebanyak 48 juta orang sudah 
vaksinasi dosis pertama dan 42,7 
juta orang sudah mendapatkan 
vaksin Covid-19 penuh.

Dr Megan Steain, ahli 
virologi dan dosen imunologi 
dan penyakit menular di Seko-
lah Klinik Pusat Universitas 
Sydney mengatakan masyara-
kat tak perlu panik dengan 
varian virus corona C.1.2. 
Tetapi, varian virus corona ini 
tetap perlu dipantau.

“Kita bisa mengambil 
dugaan berdasarkan beberapa 
mutasi yang dimilikinya, kare-
na varian virus corona mirip 
dengan varian Beta dan varian 
Delta,” Dr Megan.

Ia menjelaskan bahwa sun-
tikan vaksin Covid-19 dalam 
melawan varian virus corona 
mungkin tak sebaik ketika 
melawan virus corona Co-
vid-19 aslinya. Tapi, Dr Megan 
dan timnya telah melakukan 
eksperimen tersebut.

Dr Megan menemukan 
bahwa sejauh ini vaksin Co-
vid-19 bertahan dengan sangat 
baik dalam mencegah infeksi 
parah, rawat inap dan kematian 
akibat virus korona Covid-19.

Institut Nasional untuk 
Penyakit Menular Afrika Selatan 
mengatakan bahwa lebih banyak 
data yang perlu dikumpulkan 
untuk memahami vaksin Co-
vid-19 itu masih efi sien melawan 
varian virus korona atau tidak.

Meskipun ada kemungkinan 
varian C.1.2 ini kebal terhadap 
vaksin Covid-19, tapi vaksinasi 
tetap menawarkan perlindungan 
tingkat tinggi pada rawat inap 
dan kematian.  tom

Napi Ini Minta Pendeta Pegang...
p e n j a r a ,  R a m i r e z  m e n -
g atakan d i r inya ,  Ange la 
Rodriguez, dan Christina 
Chavez sedang mengemu-
di sambil merokok ganja, 
mengonsumsi kokain, obat 
resep, dan minum vodka 
dalam jumlah berlebihan 
malam itu.

Dia mengatakan kepada 
BBC bahwa Rodriguez berkela-
hi dengan seorang pria dan dia 
terlibat dalam pertengkaran 
untuk mencoba memisahkan 
mereka.

“Saya telah menikamnya di 
leher,” kata Ramirez.

“Ada suara gemericik yang 
sangat agresif. Itulah yang 
membuat saya tersentak, dan 
saya melihat betapa terlukanya 
dia dan dia berdarah di mana-

dalam pembunuhan mengeri-
kan di Corpus Christi pada 
2004 lalu.

Peletakan tangan adalah 
tindakan simbolis bagi umat 
Protestan di mana seorang 
pemimpin agama meletak-
kan tangan mereka pada 
seseorang untuk melewati 
berkat spiritual.

MailOnline melaporkan 
melalui gugatan hukum yang 
diajukan pada Selasa (31/8), 
seorang hakim diminta untuk 
mengizinkan penasihat spiri-
tual Ramirez hadir di ruang 
kematian untuk eksekusinya 
dan meletakkan tangannya di 
atasnya saat dia meninggal.

Menurut gugatan itu me-
nolak tuntutan agar Pendeta 
Dana Moore  melakukan 

ini  pada Ramirez adalah 
pelanggaran hak amande-
men pertama.

Gugatan tersebut men-
gacu pada eksekusi Patrick 
Murphy yang dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung AS 
pada 2018 yang mengatakan 
bahwa itu tidak dapat dilan-
jutkan kecuali penasihat spiri-
tual Buddhisnya diizinkan 
masuk ke ruangan tersebut. 
Murphy belum menerima 
tanggal eksekusi baru.

Menurut dokumen pen-
gadilan, Ramirez menikam 
Castro sebanyak 29 ka l i 
selama perampokan hanya 
demi uang sebesar USD1,25 
(Rp17.000).

Dalam wawancara de-
ngan BBC pada 2018 dari 

mana,” lanjutnya.
Pembunuh  i t u  men -

gatakan kepada BBC bahwa 
ia tumbuh dikelilingi oleh 
pelecehan dan aktivitas geng, 
yang membuatnya bergabung 
dengan Marinir.

Ramirez mengklaim bahwa 
pelatihan militernya ‘mengam-
bil alih’ saat dirinya mabuk aki-
bat mengonsumsi obat-obatan 
terlarang.

“Mereka mengajari Anda 
untuk membunuh seseorang 
dengan cara secepat mungkin. 
Mereka mengajari Anda untuk 
membunuh tembakan. Itulah 
yang kami sebut, di banyak 
tempat saya akhirnya memukul 
Pablo,” terangnya.

“Saya memukulnya di jan-
tung. Saya memukulnya di 

leher. Saya memukulnya di 
pangkal paha. Saya memuku-
lnya di paru-paru,” jelasnya.

Terlepas dari kemarahan 
atas keengganan penjara un-
tuk mengizinkan Pendetanya 
masuk ke ruang eksekusi bersa-
manya - Ramirez mengatakan 
dia siap untuk mati.

“Saya benar-benar ingin 
keluar dari sini,” katanya ke-
pada The New York Times.

“Lagi pula, saya tahu ke 
mana saya menuju. Saya tahu 
apa yang saya yakini,” lan-
jutnya.

Ramirez ‘lolos’ eksekusi 
dua kali di masa lalu, satu 
pada 2017 sehingga ia dapat 
menerima pengacara baru dan 
kedua pada September tahun 
lalu karena Covid-19.  osm

SAMBUNGAN
Menyamar, Dirjen...

Zudan dikutip dari keterangan 
tertulis, Rabu (1/9). “Senin 
(30/8) kemarin saya menya-
mar ke Disdukcapil Kabu-
paten Bogor. Para petugas 
layanan enggak ada yang tau 
saya menyamar,” katanya.

Zudan mengatakan, 
dalam kunjungannya ke Dis-
dukcapil Bogor ia menanyakan 
bagaimana membuat e-KTP 
untuk warga negara Indo-
nesia (WNI). Dalam kaitan 
kepengurusan e-KTP, kata dia, 
relatif  berjalan baik, tidak ada 
syarat tambahan. Namun, un-
tuk membuat akta perceraian 
ternyata ada syarat tambahan.

“Petugas minta surat 
pengantar dari panitera pen-
gadilan. Untuk membuat akta 
kematian syaratnya malah 
makin banyak,” ujarnya.

“Antara lain minta foto-
kopi e-KTP pelapor, foto-
kopi e-KTP dua orang saksi. 
Masih minta lagi akta kela-
hiran almarhum, minta juga 
akta kawin atau surat nikah 
almarhum. Lalu minta surat 
keterangan ahli waris bila 
almarhum tidak punya akta 
kelahiran atau surat nikah. 
Ini syarat tambahan untuk 
mengurus akta kematian kok 
banyak sekali,” katanya.

Zudan menegaskan, un-
tuk mengurus akta kelahiran, 
petugas hanya perlu minta 

fotokopi pemohon, fotokopi 
e-KTP dua orang saksi.

Sementara untuk membuat 
akta perkawinan, diminta surat 
izin atasan untuk anggota TNI/
Polri, minta fotokopi Surat 
Keputusan bila pegawai negeri 
sipil (PNS), minta izin tertulis 
orangtua bila pria kurang 21 
tahun, dan wanita kurang dari 
usia 19 tahun.  “Ini yang nggak 
boleh, harus dihapus semua 
syarat tambahan itu,” tegasnya.

 Usai menyamar, Zudan ma-
suk ke ruangan dan minta semua 
staf  dan pejabat kumpul dalam 
rapat, ia minta agar Disdukcapil 
Kabupaten Bogor segera ber-
benah. Zudan mengatakan, pi-
haknya telah menjadikan tahun 
2021 sebagai era peningkatan 
kualitas layanan administrasi 
kependudukan (Adminduk). Ia 
menambahkan, inti dari kualitas 
pelayanan adalah kecepatan dan 
kemudahan.

Oleh karena itu, pemerintah 
sudah menyiapkan Peraturan 
Persiden (Perpres) Nomor 96 
Tahun 2018 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Pen-
duduk dan Pencatatan Sipil. Serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 108 Tahun 
2019 dan Permendagri Nomor 
109 Tahun 2019. “Intinya adalah 
memberikan kemudahan dengan 
memangkas semua persyaratan 
yang tidak perlu,” ucapnya.  mar
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