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Manfaat Udara Pantai Bagi Penderita Asma, Begini Cara 
Ampuh Kontrol Asma Agar Tidak Sering Kambuh
Udara pantai sedikit memiliki serbuk sari 
-- yang menjadi pencetus asma seseorang 
kambuh --  dan angin yang bertiup di pan-
tai bisa mengusir beberapa alergen dan 
penyebab iritasi pada pernapasan.

dang asma pun mendapat asupan 
oksigen yang tinggi dan membuat 
asmanya terkontrol.

“Hasil penelitian di Jerman 
dan Inggris menyimpulkan hal 
itu. Karena, udara pantai sedikit 
memiliki serbuk sari -- yang men-
jadi pencetus asma seseorang 
kambuh --  dan angin yang 
bertiup di pantai bisa mengusir 
beberapa alergen dan penyebab 
iritasi pada pernapasan,” terang-
nya dalam webinar bertema Man-
faat Udara Segar Bagi Penderita 
Asma: Untuk Medis & Non-
Medis, di Jakarta, belum lama ini.

Dia juga menambahkan 
bahwa fisiologi lingkungan di 
pantai juga bisa mengurangi stres 
sehingga membuat seseorang 
bisa mengontrol asmanya. 

“Seperti diketahui salah satu 
pencetus asma itu adanya kete-
gangan emosi atau stres, nah saat 
berada di pantai itu biasanya untuk 
hiburan tau jalan-jalan, alhasil 
bisa membuat pikiran akan rileks. 
Karenanya, kekambuhan asma bisa 
berkurang,” terang dokter Wahyu.

Pantainya sendiri harus pantai 
yang bebas polusi dan tidak bisa 
sembarang pantai, tambah Dokter 
Wahyu. Jika pantainya terlalu dekat 
dengan kota, biasanya udaranya su-
dah tercemar polusi. Sehingga jika 
penyandang asma ingin pergi ke 
pantai untuk mendapatkan udara 
pantai yang bersih dan kadar okis-
gennya tinggi, perlu memastikan 
dulu lokasi pantainya.

Sementara itu, Dr. Iskandar 
Adisapoetra M.Sc selaku Dewan 
Pakar KORMI (Komite Olah-
raga Rekreasi Masyarakat Indo-
nesia) menerangkan, pentingnya 
berolahraga secara teratur agar 
bisa penyandang asma kian bisa 
mengontrol asma. Karena, saat 
penderita asma rutin berolahraga 
maka stamina tubuhnya akan ba-
gus, plus dia menghindari pencetus 
asmanya kambuh, maka otomatis 
risiko asma kambuh menurun 

-- karena salah satu pencetus asma 
kambuh adalah kelelahan. 

“Berjalan kaki santai, yoga, 
berenang, senam asma, ber-
sepeda santai adalah rekomendasi 
olahraga  yang bisa dipilih oleh 
pengidap asma, dengan frekuensi 
3-5 kali per minggu,” terang Dede 
Hidayat, SSt.FT, SKM selaku 
Ketua Bidang Olahraga Yayasan 
Asma Indonesia - DKI Jakarta

 
Tanjung Lesung 

Dan salah satu tempat wisata 
pantai yang recommended bagi 
penderita asma untuk menghirup 
udara pantai yang segar ialah 
KEK (Kawasan Ekonomi Khu-
sus) Tanjung Lesung di Banten. 

Karena Tanjung Lesung 
merupakan sebuah kawasan 
resort terbesa dengan luas 1.500 
hektar dan dikelilingi banyak pan-
tai, yaitu Pantai Tanjung Lesung, 
Pantai Ladda, Pantai Bodur.

“Dari banyaknya pantai di 
Tanjung Lesung, penyandang 
asma tak hanya bisa mendapat-
kan udara pantai yang segar 
tapi juga bisa menikmati banyak 
aktivitas seru yang ada di Tanjung 
Lesung. Mulai dari bersepeda 

POLUSI dan buruknya kualitas 
udara belakangan ini sering membuat 
asma seseorang kambuh, apakah 
itu asmanya tergolong ringan atau-
pun berat. Salah satu solusi untuk 
bisa mencegah kambuhnya asma 
ialah sesekali menghindari polusi 
dan menghirup udara pantai yang 
punya banyak manfaat kesehatan 
bagi penderita asma.

Manfaat Udara Pantai 
dan Olahraga

dr. Wahyuningsih Suharno, 
SpP selaku dokter spesialis paru 
dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, 
menjelaskan alasan udara pantai baik 
bagi penderita asma karena udaranya  
memiliki kadar oksigen yang tinggi 
dan juga bersih. Sehingga penyan-
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keliling kawasan, berenang di tepi 
pantai, main kayak, jetski, speed 
boat, snorkeling, main golf  dan 
mengunjungi pusat kebudayaan 
mongolia yang cuma ada satu 
satunya di Asia tenggara, atau 
keliling pulau-pulau di sekitar 
Tanjung Lesung,” urai Head 
of  Sales & Marketing Tanjung 
Lesung Djoko Saylendro.

Untuk akomodasi sangat 
lengkap, tersedia 85 villa dan 
cottage modern dan semua be-
rada di ruang terbuka. Di mana 
ruang terbuka di situasi pandemi 
amat penting demi keamanan 
dan kenyamanan. Adapun waktu 
perjalanan ke Tanjung Lesung 
hanya 4 jam memakai mobil 
pribadi dari Jakarta. 

“Tapi jika Tol Serang-Panim-
bang selesai pada 2023 nanti, waktu 
perjalanan ke Tanjung Lesung 
hanya menjadi sekitar dua jam. Dan 
Tanjung Lesung sendiri diproyek-
sikan akan ramai dan menjadi 
primadona wisata atau investasi. 
Persis seperti Bandung saat belum 
ada tol, dan saat ada tol, Bandung 
berkembang pesat hingga seperti 
sekarang,” tambah Djoko.  kris

Pengusaha Mall Rugi Rp5 Triliun...
baru tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, Alphonzus.
mengatakan, pihaknya tidak 
menemukan kendala yang 
berarti saat uji coba pembu-
kaan pusat perbelanjaan. Ia 
mengungkapakan, semuanya 
relatif  berjalan dengan lancar 
dan baik. Dengan adanya uji-
coba pembukaan mal tentunya 
diharapkan mampu dengan 
segera menggerakan ekonomi 

bisa mengembalikan keter-
purukan kondisi usaha yang 
terjadi pada bulan Juli dan 
Agustus akibat penutupan 
pusat perbelanjaan.

“Saat ini antusiasme ma-
syarakat masih landai saja,” ujar 
Alphonzus.

Namun Alphonzus sangat 
dimaklumi karena masyarakat 
memerlukan waktu untuk ber-
adaptasi dengan pemberlakuan 

wajib vaksinasi. Adapun, un-
tuk bisa masuk ke dalam mal 
dan pusat perbelanjaan mem-
butuhkan kartu vaksin yang 
diakses melalui aplikasi Peduli 
Lindungi.

“Masyarakat tentunya me-
merlukan waktu untuk beradap-
tasi dengan pemberlakuan wajib 
vaksinasi, namun semakin hari 
masyarakat semakin terbiasa 
dengan protokol kesehatan yang 

nasional. “Diharapkan pereko-
nomian dapat segera bergerak 
kembali yang relatif  terhenti 
sudah selama lebih dari tujuh 
minggu,” ujarnya.

Kebijakan ini merupakan 
pelaksanaan dari aturan baru 
PPKM Level 2 hingga 4 yang 
diperpanjang pemerintah. Se-
jak 16 Agustus 2021, mal yang 
ada di empat daerah sudah 
dibuka untuk uji coba.

Keempat daerah itu adalah 
Jakarta, Kota Bandung, Kota 
Semarang, dan Kota Surabaya. 
Keputusan itu tertuang dalam 
Instruksi Menteri Dalam Neg-
eri (Inmendagri) Nomor 30 
Tahun 2021 tentang Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Level 4, Level 3 
dan Level 2 Corona Virus 
Disease 2019 di Wilayah Jawa 
dan Bali.  mar
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PeduliLindungi Dinilai Belum...
prinsip-prinsip dan UU yang 
terkait dengan perlindungan 
data pribadi,” kata Wahyudi.

“Sehingga publik itu lebih 
yakin ketika menggunakan 
aplikasi tersebut, tidak kemu-
dian ada kekhawatiran tentang 
risiko-risiko, tidak hanya kebo-
coran tapi juga penyalahgunaan 
data yang lain,” ucapnya.

Dalam beberapa hari tera-
khir, keamanan data aplikasi 
PeduliLindungi menjadi sorotan 
publik. Hal ini karena sertifi kat 
vaksin Covid-19 milik Presiden 
Joko Widodo alias Jokowi bere-
dar luas di dunia maya.  Setelah 
ditelusuri, sertifi kat vaksin milik 
Jokowi tersebut didapat usai 
warganet menemukan NIK 
Jokowi di internet.

Kemudian, untuk memas-
tikan kebenarannya, warganet 
tersebut mencoba fi tur “perik-
sa sertifi kat” di laman Pedulil-
indungi. Setelah itu, sertifi kat 
vaksin keluar dan menyebar 
hingga menjadi viral.

Lembaga Pengawas
Menurut Wahyudi, lembaga 

pengawas perlindungan data prib-

dinilai belum sepenuhnya 
mampu memastikan bahwa 
orang yang menggunakan 
suatu akun merupakan pemi-
lik akun tersebut. Persoalan 
lainnya yakni terkait dengan 
purposive limitation atau tu-
juan spesifi k dan minimalisasi 
data dari penggunaan aplikasi 
PeduliLindungi.

Ia mencontohkan, ketika 
PeduliLindungi digunakan 
untuk mengetahui kerumunan 
orang dalam suatu tempat 
tertentu, data yang seharusnya 
diambil hanya yang terkait lo-
kasi saja, tidak perlu meminta 
data hingga ke fi le manager 
atau media ponsel.

Tak hanya itu, Wahyudi 
mempertanyakan prinsip stor-
age limitation atau batasan 
penyimpanan dalam Pedu-
liLindungi.  Hal itu berkaitan 
dengan berapa lama data peng-
guna akan disimpan oleh pihak 
tertentu dan berapa lama data 
tersebut akan dihapus.

 “Apakah ketika masuk ke 
pusat perbelanjaan dan kita 
sudah keluar apakah data kita 
sudah langsung dihapuskan 

atau kapan? Karena ketika data 
itu disimpan terus menerus 
tanpa adanya keterbatasan 
dalam penyimpanan potensi 
bocornya juga besar,” ujarnya.

Wahyudi menjelaskan, ka-
lau data pengguna hanya dis-
impan pada pusat data nasional 
tak cukup menjamin keamanan 
aplikasi. Sebab, sekalipun data 
disimpan di pusat data nasi-
onal, risiko kebocoran dan 
penyalahgunaan data tetap ada.

Oleh karena itu, dengan 
semakin masifnya penggu-
naan PeduliLindungi, Wahyudi 
mendorong dilakukannya audit 
ulang terhadap aplikasi terse-
but. Ia mengatakan, aplikasi 
PeduliLindungi seharusnya 
tunduk pada Peraturan Pres-
iden Nomor 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Penyeleng-
garaan Pemerintahan Berbasis 
Elektronik yang persyaratan 
teknisnya, termasuk diatur 
dalam Peraturan Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN) 
Nomor 4 Tahun 2021.

“Jadi selain soal audit, ada 
perbaikan soal kebijakan priva-
si, memastikan kepatuhan pada 

adi akan lebih efektif  jika berdiri 
independen dan tidak berada di 
bawah Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo).

“Akan lebih tepat dalam 
hal memastikan efektivitas 
implementasi dari UU PDP 
yang komprehensif  nantinya 
dibentuk sebuah otoritas per-
lindungan data yang mandiri 
dan independen,” katanya.

Lembaga pengawas per-
lindungan data pribadi tersebut 
tidak hanya berwenang mela-
lukan pengawasan pada satu 
lembaga pemerintah, tetapi 
semua lembaga. Bahkan, juga 
mencakup sektor swasta.

Hal yang jadi persoalan ter-
kait perlindungan data pribadi 
saat ini adalah masih adanya 
egosektoral lintas institusi atau 
lembaga dalam menjalankan 
aturan yang berlaku. Antara 
satu lembaga dengan yang 
lainnya memiliki aturan per-
lindungan data pribadi yang 
berbeda-beda sehingga jus-
tru tumpang tindih dan tidak 
menciptakan kepastian hukum 
dalam perlindungan data.

Misalnya perlindungan data 

pribadi yang terkait informasi ke-
sehatan, Kementerian Kesehat-
an merujuk pada UU Kesehatan 
serta Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 46 Tahun 2014 tentang 
Sistem Informasi Kesehatan. 
Aturan itu pulalah yang menjadi 
dasar pengembangan aplikasi 
e-HAC.

Padahal, kata Wahyudi, se-
bagai sebuah sistem elektronik, 
e-HAC seharusnya juga tunduk 
pada PP Nomor 71 Tahun 2019 
dan Peraturan Menkominfo 
Nomor 20 Tahun 2016.

“Tapi kan tadi soal egosek-
toralisme, karena saya diatur 
peraturan ini maka saya cukup 
mengacu pada aturan ini. Pa-
dahal sebagai sebuah sistem 
elektronik dia harus tunduk 
pada aturan yang lain,” ujarnya.

 Contoh lainnya yakni 
apabila terjadi kebocoran data 
pribadi yang diduga melibatkan 
Kemenkes, maka sebagaimana 
bunyi Peraturan Menkominfo 
Nomor 20 Tahun 2016, Menk-
ominfo berwenang memberikan 
sanksi teguran lisan, tertulis, atau 
pencabutan sementara aplikasi 
yang bermasalah.  mar

Politisi Malaysia Heran Kenapa...
gan 8,48 per satu juta orang. 
Vietnam berada di urutan kedua 
dengan 8,19 sementara kematian 
harian per satu juta orang di 
Indonesia adalah 2,36, menurut 
situs web yang sama.

“Pada laju infeksi dan kema-
tian saat ini, kami akan menem-
bus angka 1,8 juta untuk total 
kumulatif  kasus Covid-19 hari 
ini,” kata Lim.

Lebih lanjut menurutnya, 
Malaysia mungkin akan mem-
ecahkan angka dua juta total 
kumulatif  kasus Covid-19 dan 
memecahkan angka 20.000 ke-
matian akibat Covid-19 ketika 
merayakan Hari Malaysia ke-58 
pada 16 September 2021.

Malaysia dengan begitu akan 
menyalip dua negara, Irak dan 

Dia pun mengulangi peringatan 
sebelumnya kepada Menteri Ke-
sehatan Malaysia Khairy Jamalu-
ddin, bahwa vaksinasi saja tidak 
akan membantu menyelesaikan 
masalah Covid-19 Malaysia.

“Bisakah menteri kesehatan 
yang baru, Khairy Jamaluddin, 
menjelaskan mengapa selama 16 
hari berturut-turut, Indonesia 
mengurangi kasus baru Covid-19 
hariannya menjadi kurang dari 
Malaysia bahkan kurang dari 
setengahnya seperti kemarin 
8.955 kasus, sementara Malaysia 
20.988 kasus?” kata Lim, dikutip 
dari Malay Mail, Jumat (3/8).

Saat ini menurut Lim, Ma-
laysia adalah salah satu negara 
dengan kinerja terburuk di dunia 
dalam hal respons Covid-19 

tahun ini. Ekonomi terbesar 
ketiga di Asia Tenggara itu telah 
mencatat rata-rata lebih dari 
20.000 kasus selama lebih dari 
empat minggu.

“Ini bukan mencari-cari ke-
salahan tetapi untuk mencari 
cara meningkatkan penanganan 
kita terhadap pandemi Covid-19 
sehingga memenangkan perang 
melawannya,” kata Lim.

Menurut angka dari Our 
World in Data yang diterbitkan 1 
September, kasus baru Covid-19 
Malaysia per satu juta orang seka-
rang 572,43 dibandingkan dengan 
Indonesia 37,40, Filipina 126,95 
dan Myanmar 61,27.

Malaysia juga menduduki 
puncak angka kematian Covid-19 
di kawasan Asia Tenggara, den-

Belanda, dan menduduki pering-
kat ke-21 di antara negara-negara 
dengan total kumulatif  kasus Co-
vid-19 terbanyak, bergabung den-
gan 20 negara lain dengan lebih 
dari dua juta kasus Covid-19.

Tanggapan pandemi pemer-
intah Malaysia telah dikritik 
habis-habisan. Otoritas kesehatan 
negara itu terus melaporkan lima 
digit kasus harian dalam dua bu-
lan terakhir.

Direktur jenderal kesehat-
an Malaysia Tan Sri Dr Noor 
Hisham Abdullah, sebelumnya 
berjanji kasus akan stabil pada 
pertengahan Agustus. Tapi seka-
rang, Abdullah mendapat banyak 
sorotan atas sejumlah keputusan 
yang dinilai belum dapat mengu-
rangi jumlah kasus secara signifi -

kan, termasuk soal dukungannya 
pada kebijakan lockdown ketat 
Malaysia.

Dia menolak untuk meneri-
ma panggilan untuk mengundur-
kan diri. Lim mengaku telah lama 
meminta pemerintah Malaysia 
menjauhkan diri dari kepercay-
aan buta pada “penguncian to-
tal”, dan membuka bisnis sesuai 
dengan tujuan “hidup bersama 
Covid” alih-alih strategi “nol 
Covid”. Sebagai gantinya, dia 
mengajukan adanya pembatasan 
yang ditargetkan (parsial).

“Ini adalah keburukan yang 
harus kita atasi karena ini adalah 
angka yang tak terbayangkan 
bagi Malaysia ketika pandemi 
Covid-19 dimulai 20 bulan lalu,” 
pungkas Lim.  mar

Belum Terlihat Tanda-tanda MK DPR Bakal...
anggota yang diduga men-
coreng kehormatan Dewan,” 
kata Lucius.

“Lihat aja pada kasus Azis. 
Semati-matinya MKD me-
nindaklanjuti penyelidikan 
atas laporan etik Azis, publik 
tetap mendapatkan suguhan 
perkembangan kasusnya,” 
katanya.

Terkait dugaan keterlibatan 
Azis dalam kasus di KPK, 
menurut Lucius, MKD tidak 
lagi bisa menyembukannya.

 “Mau sembunyi bagaima-
na MKD? Surat dakwaan 
Robin dengan jelas menulis 
nama Azis Syamsuddin ber-
serta tumpukan rupiah yang 
disodorkannya kepada Robin 
sebagai suap,” ucapnya.

matan Dewan (MKD) pada 
Senin (26/4).

Nama Azis juga muncul 
dalam dakwaan terhadap man-
tan penyidik Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK), 
Stepanus Robin Pattuju, yang 
menjadi terdakwa perkara 
dugaan suap Wali Kota Tan-
jungbalai.

“Sejak laporan masyarakat 
terkait dugaan pelanggaran 
etik AS (Azis Syamsuddin) 
dinyatakan memenuhi syarat, 
tidak terlihat gerak-gerik MKD 
menindaklanjuti laporan itu 
sesuai dengan tata beracara 
MKD,” ujar Peneliti Formappi 
Lucius Karus, Minggu (5/9).

“Kalau mau dibilang, MKD 
periode ini menjadi satu AKD 

DPR yang nyaris enggak ada 
kerjaan. Jangankan bicara hasil, 
kerja saja enggak jelas,” ucapnya.

Menurut Lucius, MKD 
seolah hilang ditelan bumi, 
tidak hanya pada kasus Azis, 
tetapi dalam semua pelaksa-
naan fungsi mereka sebagai 
“polisi” etik DPR.

Sepinya aktivitas MKD, kata 
dia, seolah-olah ingin memban-
gun citra bahwa anggota DPR 
2019-2024 merupakan orang-
orang yang berperilaku mulia 
dan tanpa cela pelanggaran. 

“Secerdik apa pun MKD 
membangun citra dengan me-
nyembunyikan kasus-kasus 
dugaan pelanggaran etik yang 
masuk, publik tetap saja punya 
cara untuk mengetahui perilaku 

“Surat dakwaan jelas bukan 
dokumen fiksi yang hanya 
menggunakan nama tokoh 
yang kebetulan bernama Azis. 
Itu pasti keterangan resmi den-
gan bukti yang bisa disodorkan 
kejaksaan,” tutur Lucius.

Sebelumnya, Azis bersama 
kader Partai Golkar, Aliza Gu-
nado diduga memberikan suap 
sebesar Rp 3,099 miliar serta 
36.000 dollar AS atau sekitar 
Rp 512 juta kepada Stepanus 
Robin dan pengacara Maskur 
Husain. Dugaaan itu tertuang 
dalam petikan dakwaan perkara 
suap Stepanus yang tercantum 
dalam situs Sistem Informasi 
Penularan Perkara (SIPP) Pen-
gadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Diketahui atau patut 

diduga bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan untuk 
menggerakkan agar melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya, yaitu agar 
terdakwa dan Maskur Husain 
membantu mereka terkait 
kasus/perkara di KPK, yang 
bertentangan dengan kewa-
jibannya, yaitu bertentangan 
dengan kewajiban terdakwa 
selaku penyelenggara negara 
untuk tidak melakukan perbua-
tan korupsi, kolusi, dan nepo-
tisme,” seperti ditulis dakwaan 
di SIPP PN Jakarta Pusat.

Dalam petikan dakwaan 
itu disebutkan bahwa Stepa-
nus bersama Maskur diduga 
menerima Rp 11.025.077.000 
dan 36.000 dollar AS.  mar

SAMBUNGAN
Tiga Provinsi yang...

vid-19 yang ditemukan di 
Indonesia sejak Maret 2020 
hingga hari ini menjadi 
4.129.020 kasus.

Dari jumlah tersebut, 
155.519 di antaranya kasus 
aktif. Kasus aktif  artinya 
pasien yang hingga hari ini 
masih positif  Corona.

Dilaporkan juga, pada 
Minggu (5/9)  ada 10.191 
orang di Indonesia yang 
sembuh dari Covid-19. Se-
hingga total yang telah sem-
buh dari Corona sebanyak 
3.837.640 orang.

Namun pasien Cov-
id-19 yang meninggal juga 
masih terus bertambah. 
Dalam 24 jam terakhir ter-
catat sebanyak 392 pasien 
positif  Corona di Tanah 
Air meninggal dunia. Den-
gan demikian, jumlah total 
pasien positif  COVID-19 

yang meninggal sebanyak 
135.861 orang.

Pemerintah juga melapor-
kan jumlah suspek yang dipan-
tau hari ini berjumlah 264.081 
orang. Untuk jumlah spesimen 
yang diuji hari ini sebanyak 
171.885.

Pemerintah tak le lah 
mengimbau warga menaati 
protokol kesehatan pencega-
han COVID-19, yakni men-
genakan masker, mencuci 
tangan menggunakan sabun 
dengan air yang mengalir, serta 
menjaga jarak.

Pemerintah juga telah 
menerapkan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) level 3 dan 4 untuk 
menekan laju penyebaran Co-
rona. Warga diminta menaati 
aturan yang diberlakukan selama 
PPKM agar pandemi virus Co-
rona dapat teratasi.  mar

berhasil menggunting pita.
Karena malu, si menteri 

melakukan hal yang tidak 
disangka. Dia mendekatkan 
pita itu ke gigi dan meng-
gigitnya hingga putus.

Dilansir India.com Ju-
mat (3/9), insiden tersebut 
menuai gelak tawa dari 
orang yang menghadiri 
pembukaan itu. Tak lama 
kemudian, Chohan men-
gunggah insiden unik itu 
di akun Twitter-nya, me-
nyalahkan gunting karena 
jelek.

“Cara unik membuka 

Gunting Tumpul...
toko di wilayah konstituen 
Anda. Guntingnya sangat 
jelek. Untungnya, pemilik toko 
mencetak rekor dunia agar 
tidak malu,” kata Chohan.

Peristiwa itu menjadi bahan 
tertawaan di dunia maya, dengan 
netizen kebanyakan membuat 
lelucon atas akasi Chohan. Na-
mun, satu warganet dengan 
nama f_fk19 mempertanyakan 
mengapa hadirin yang datang 
tidak mengenakan masker.

“Ke mana semua masker 
itu? Apakah tidak ada Covid-19 
di Pakistan?” tanyanya mengo-
mentari video tersebut.  osm

usia empat tahun. Bahkan 
dia punya gaya berjalan 
yang aneh. Dia mengalami 
banyak kesulitan dengan 
keterampilan motorik.

Saat mendaftar di seko-
lah, dia sempat dikeluarkan 
setelah satu hari karena 
mengganggu kelas. Ketika 
Peek berusia sembilan bu-
lan, dokter memberi tahu 
orang tuanya bahwa dia ti-
dak akan pernah bisa berja-
lan atau berbicara dan mer-
ekomendasikan dia tinggal 
di sebuah institusi, namun 
ditolak orang tuanya. Keya-
kinan orang tuanya bahwa 
Peek punya keistimewaan 
ternyata terbukti.

Menginjak usia lebih 
dari satu tahun, dia mulai 
menghafal seluruh buku 
yang dibacakan orang tu-
anya, bahkan dia hanya 
perlu mendengarkannya 
sekali. Setelah Peek men-
dengar sebuah cerita, dia 
meletakkan buku itu secara 
terbalik di raknya untuk 
menunjukkan bahwa dia 
mengetahui isinya.

Menempatkan buku se-
cara terbalik setelah dia meny-
elesaikannya pun jadi kebiasaa-

Kisah Kim Peek yang...

nnya sepanjang hidup. Sepanjang 
hidupnya, Kim terus membaca 
buku apa pun. Kecepatan mem-
bacanya juga gila-gilaan, hanya 
sekitar 3 menit. Untuk membaca 
satu halaman, Peek hanya butuh 
waktu 10 detik.

Hebatnya lagi, ia mampu 
membaca halaman buku sebelah 
kiri dengan mata sebelah kir-
inya, dan bersama dengan mata 
kananya halaman sebelah kanan.

Ingatannya sangat tajam, 
sekitar 98 persen dari apa yang 
dibacanya bisa dihafalkannya. 
Saat berusia 18 tahun, Peek 
sudah bekerja sebagai pegawai 
penggajian untuk sebuah peru-
sahaan dengan 160 karyawan. 
Dia hanya butuh beberapa jam 
seminggu, dan dia melakukan 
semua perhitungan yang di-
perlukan di kepalanya--meski 
hanya punya IQ 87.

Selain kemampuan mem-
baca yang luar biasa, Peek 
juga mampu menghitung 
rute terbaik saat perjalanan. 
Kemampuan menghitung 
matematisnya juga luar biasa, 
menjadikannya manusia den-
gan kejeniusan tinggi.

Kim Peek meninggal pada 
2009 lalu karena serangan 
jantung.  osm
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