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KSAL TINJAU VAKSINASI
COVID-19 DI MADIUN

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana TNI Yudo Margono 
(kiri) berbindang dengan seorang 
pelajar saat meninjau kegiatan 
vaksinasi COVID-19 yang digelar 
TNI Angkatan Laut untuk pelajar 
di SMAN 1 Mejayan, Kabupaten 
Madiun, Jawa Timur, Sabtu (11/9). 
Vaksinasi dosis pertama dalam 
rangka HUT ke-76 TNI Angkatan 
Laut tersebut diikuti 1.300 pelajar 
dari tiga SMA.

JAKARTA (IM) - Wa-
kil  Ketua Umum Bidang 
Pemenangan DPP Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Jazilul Fawaid mengatakan, 
partainya akan menargetkan 
kemenangan pada Pemilu 2024 
mendatang terkhusus di DKI 
Jakarta. 

Jazilul memompa seman-
gat dan optimisme para kader 
PKB di Jakarta untuk meraih 
kemenangan tersebut.

 “Mari kita serahkan semua 
potensi, otot, otak dan logistik 
kita untuk raih kemenangan 
PKB di Jakarta 2024 men-
datang,” kata Jazilul dalam 
keterangannya, Sabtu (11/9).

Hal tersebut disampaikan-
nya saat memberikan pen-
garahan secara virtual pada 
pembukaan Coaching Clinic 
Pencalegan Dini di Kantor 
DPW PKB, Jalan Proklamasi, 
Sabtu (11/9).

Jazilul mengatakan, PKB 
DKI harus menargetkan ke-
menangan di legislatif  sekal-
igus eksekutif. “Kemenangan 
dua sisi harus diraih, PKB 
Jakarta jangan lagi jadi pen-
dorong, tapi harus mampu 
mengantarkan kader internal 

maju dan menang pada Pilkada 
di Jakarta,” tutur Wakil Ketua 
MPR ini. 

Ia mengatakan bahwa 
Ketua DPW PKB DKI Ja-
karta Hasbiallah Ilyas memiliki 
potensi untuk menjadi kepala 
daerah. Ia pun mendoakan 
Hasbiallah maju dalam Pilkada 
2024 dan memenangkan kon-
testasi tersebut. “PKB Jakarta 
punya Pak Hasbi, kita doakan 
Pak Hasbi dilantik jadi kepala 
daerah,” ujarnya. 

Ia berharap target 10 kursi 
DPRD DKI Jakarta dan 3 kursi 
DPR RI di Jakarta pada Pemilu 
2024 dapat tercapai.  mei

2024, PKB Targetkan Kemenangan 
Eksekutif dan Legislatif di DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Sekre-
taris Jenderal Partai Gerindra, 
Ahmad Muzani mengatakan, 
perbedaan politik jangan sam-
pai memberikan ruang perpeca-
han di masyarakat. Menurutnya, 
seluruh warga negara Indonesia 
merupakan saudara sehingga 
penting untuk tetap menjalin 
silaturahmi.

“Perbedaan politik jangan 
sampai memberikan ruang per-
pecahan di antara masyarakat 
Indonesia, khususnya Kepu-
lauan Riau. Mengingat Kepri 
berbatasan langsung dengan 
negara tetangga seperti Malay-
sia dan Singapura,” kata Muzani 
saat hadir dalam Rapat Koor-
dinasi DPD Gerindra Provinsi 
Riau, dikutip dari keterangan-
nya, Minggu (12/9).

Muzani mengungkapkan, 
setiap partai politik memang 
memiliki peran dan kepent-
ingan politik yang berbeda. 
Namun, lanjut dia, hal tersebut 
tidak bisa menjadi alasan keti-
adaan persatuan dan kesatuan 
bangsa.

Dia mengatakan, Indonesia 
justru dapat menjadi bangsa 

yang kuat jika semua pihak 
menjalankan tugas dan peran-
nya masing-masing.

“Negara ini akan terus kuat 
kalau kita berbagi tugas dan 
berbagi peran masing-masing. 
Tugas kader Gerindra yang 
diinstruksikan dan diharapkan 
Ketua Umum Partai Gerindra 
yaitu menjadi pendekar dan 
penjaga NKRI,” tuturnya.

Wakil Ketua MPR itu 
melanjutkan, apalagi di masa 
pandemi Covid-19 ini, para pe-
mimpin dan tokoh partai politik 
harus saling membantu.

Muzani mengatakan, saat 
ini hampir seluruh aspek ke-
hidupan masyarakat terdampak 
pandemi.

Muzani menegaskan, pen-
anganan pandemi bukan hanya 
tugas pemerintah baik pusat 
maupun daerah. 

“Urusan Covid-19 menjadi 
tanggung jawab kita semua. 
Maka uluran tangan terbuka 
yang dilakukan Wali Kota Ba-
tam itu harus disambut positif, 
kita harus bangun kota kita 
dan negara kita bersama,” kata 
Muzani.  mei

Sekjen Gerindra: Jangan Sampai 
Perbedaan Politik Beri Ruang Perpecahan
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PASSEX KRI BIMA SUCI DI LAUT AMBALAT
Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-68 melaku-
kan parade roll saat pelaksanaan “Passing Exercise (Passex)” KRI Bima 
Suci dengan KRI Keris-624, KRI Hiu-634 dan KRI Pari-849 di Perairan Am-
balat, Kalimantan Utara, Minggu (12/9). Dalam Passex tersebut KRI Bima 
Suci beserta tiga unsur lainnya melaksanakan latihan Rasap yaitu RAS 
(Replenishment at Sea), TACTMAN (Tactical Maneuver), serta Manuver 
Pesawat Udara (Pesud) Casa TNI AL NC-212.

Kemenkumham Diminta Buat Terobosan 
untuk Memperbaiki Kondisi Lapas

kurang baik itu sudah lama ter-
jadi. Tidak hanya pemerintahan 
saat ini, melainkan terjadi juga 
di pemerintahan sebelumnya.

Oleh sebab itu, Emrus 
berpandangan, insiden keba-
karan Lapas Kelas I Tangerang 
seharusnya bisa menjadi pintu 
masuk perbaikan pengelolaan 
lapas sesegera mungkin.

Lebih lanjut, dia men-
gatakan bahwa kebakaran 
Lapas Kelas I Tangerang men-
jadi persoalan bersama, tidak 
hanya Menkumham maupun 
Dirjen Pas.

“Ini persoalan negara, tidak 
sekadar boleh kita limpahkan 
kepada Menteri, Dirjen atau 
orang yang ada di situ,” ujarnya.

Untuk itu, ia juga mem-
pertanyakan sikap DPR ketika 
melakukan kunjungan kerja 
dengan pemerintah ke lapas-
lapas di Indonesia. Dia pun 
mempertanyakan DPR tidak 
menyampaikan kritik sekaligus 
solusi untuk perbaikan lapas. 

Emrus menilai, kebakaran 

Emrus berpandangan, insiden keba-
karan Lapas Kelas I Tangerang seharus-
nya bisa menjadi pintu masuk perbaikan 
pengelolaan lapas sesegera mungkin.

JAKARTA (IM) - Pen-
gamat komunikasi politik dari 
Universitas Pelita Harapan 
(UPH) Emrus Sihombing me-
minta Menteri Hukum dan 
HAM (Menkumham) Yas-
onna Laoly membuat  terobo-
san baru untuk memperbaiki 
kondisi lembaga pemasyaraka-
tan (lapas) di Indonesia.

Hal tersebut dinilai lebih 
penting daripada mendesak 
Yasonna mundur dari kursi ja-
batannya sebagai Menkumham 
atas tragedi kebakaran yang me-
renggut 44 nyawa narapidana.

“Saya kira orang yang men-
gajukan (mundur) rasional juga. 
Tetapi saya berpendapat dari 
sisi aspek lainnya, bahwa akan 
jauh lebih baik kalau misalnya 

mundur, apakah itu solusi?” 
kata Emrus dalam diskusi vir-
tual bertajuk Misteri Tragedi 
Lapas Tangerang, Minggu 
(12/9).

Ia menyoroti permintaan 
maaf  yang disampaikan Yason-
na atas tragedi kebakaran lapas 
merupakan bentuk empati tan 
tanggung jawab.Menurutnya, 
dengan meminta maaf, Yas-
onna mengakui ada kekurangan 
dalam manajemen pengelolaan 
lapas.

“Tetapi jauh lebih baik 
kalau misalnya Menkumham, 
dan Dirjen Pas melakukan 
terobosan-terobosan baru,” 
ucapnya.

Pasalnya, ia menyebut 
kondisi manajemen lapas yang 

Lapas Kelas I Tangerang meru-
pakan korban koordinasi ko-
munikasi antara legislatif  dan 
pemerintah yang tidak berjalan 
dengan baik. “Saya yakin betul, 
teman-teman DPR berkunjung 
ke lapas-lapas lain. Persoalan-
persoalan seperti ini banyak, 
salah satu di antaranya sudah 
menjadi suatu hal yang biasa kita 
dengar, overcapacity,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua 
DPR Sufmi Dasco Ahmad 
juga mengutarakan pendapat 
serupa dengan Emrus. Dasco 
mengatakan bahwa meram-
pungkan permasalahan lapas 
tidak hanya cukup dengan 
mencopot pejabat. Namun, 
menurutnya harus dicari akar 
masalah dari persoalan lapas 
yang dinilai sudah sistemik. 

“Saya pikir justru jalan 
keluar yang paling tepat adalah 
sama-sama kita kaji dan cari 
jalan keluarnya. Tidak cukup 
misalnya karena tragedi ini, 
Dirjen Pemasyarakatan didesak 

dicopot. Tapi, akar masalah 
ini harus sama-sama kita cari 
jalan keluarnya,” kata Dasco, 
di Kompleks Parlemen Senayan 
pada Kamis (9/9). 

Sebelumnya, beberapa 
politisi meminta Yasonna dan 
Dirjenpas Reynhard Siliton-
ga untuk mundur. Anggota 
Komisi III DPR dari Fraksi 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Syarifuddin Sudding meminta 
Yasonna bertanggung jawab 
penuh atas kebakaran itu.

Kebakaran itu dinilainya, 
berkaitan dengan tanggung 
jawab Menkumham sebagai 
pengendali kebijakan lapas di 
seluruh Indonesia. Sementara 
itu, Juru Bicara DPP Partai Soli-
daritas Indonesia (PSI) Ariyo 
Bimmo menyebut, sebagai 
orang yang paling bertang-
gung jawab adalah Dirjenpas 
Reynhard Silitonga. Maka, 
Reynhard dinilai sudah sepat-
utnya mengundurkan diri dari 
jabatan tersebut.  han

Jokowi: Prokes Secara Ketat dan Vaksin
Cara Terbaik Melindungi Diri dari Covid-19

kasus karena pelanggaran pro-
tokol kesehatan,” katanya. 

Dante mengajak semua 
pihak mematuhi aturan yang 
sudah dibuat pemerintah terkait 
PPKM.

“Karena untuk kebaikan 
kita bersama. Selain mematuhi 
protokol kesehatan, jangan lupa 
mengikuti program vaksinasi 
nasional,” katanya. 

Dari data Satuan Tugas 
(Satgas) Penanganan Covid-19 
pada Minggu (12/9), jumlah 
pasien Covid-19 yang mening-
gal dunia dalam 24 am terakhir 
bertambah 188 orang. Dengan 
demikian total kasus kematian 
akibat Covid-19 yang mencapai 
138.889 

Sedangkan kasus positif  
bertambah 3.779 kasus positif  
Covid-19. Dengan demikian, 
hingga Minggu (12/9) kasus 
positif  di Indonesia telah men-
capai 4.167.511 kasus. Jumlah 
ini sejak diumumkan pertama 
kali pada 2 Maret 2020. 

Sementara yang sembuh 
dalam 24 jam terakhir bert-
ambah 9.401 orang. Sehingga, 
secara kumulatif  jumla kasus 
sembuh menjadi 3.918.753. 
 mar

JAKARTA (IM) – Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
menegaskan, penerapan pro-
tokol kesehatan (prokes) secara 
ketat dan vaksinasi merupakan 
cara terbaik untuk melindungi 
diri agar tidak tertular virus Co-
rona.

“Penerapan protokol kese-
hatan secara ketat dan vaksinasi 
sejauh ini merupakan cara ter-
baik dalam melindungi diri dari 
penyebaran covid-19.Covid-19 
ini tidak akan hilang dalam 
waktu dekat. Masyarakat pun 
harus siap hidup berdampingan 
dengan virus tersebut,” katanya 
dikutip dari akun Instagramnya 
@Jokowi, Minggu (12/9).

Dia mengatakan bahwa 
penurunan kasus saat ini tidak 
boleh ada euforia berlebihan. 
Saat ini adalah waktu yang tepat 
untuk mulai mempersiapkan 
proses transisi dari pandemi 
ke endemi.

“Ini perlu saya ingatkan 
karena kita harus mulai meny-
iapkan proses transisi dari pan-
demi ke endemi. Tidak boleh 
ada euforia yang berlebihan, 
karena Covid-19 masih ada dan 
selalu mengintip dan menunggu 
kelengahan kita. Protokol kes-

ehatan harus terus dilakukan, 
terutama memakai masker,” 
paparnya.

Sebab itu Kepala Negara 
mengajak seluruh warga In-
donesia untuk mempersiapkan 
diri dari pandemi menuju en-
demi Covid-19. Hal itu berdasar 
pada kasus Covid-19 di tanah 
air cenderung menurun pada 
akhir-akhir ini, bahkan dalam 
berapa waktu ini kasus har-
ian angkanya sudah di bawah 
10.000 kasus.

Meski begitu Jokowi men-
gatakan bahwa covid-19 tidak 
akan hilang dalam waktu. Se-
hingga dia meminta agar ma-
syarakat bersiap hidup bersama.

Sementara itu, Wakil Men-
teri Kesehatan (Wamenkes) 
Dante Saksono Harbuwono 
meminta masyarakat tidak le-
lah dalam mematuhi protokol 
kesehatan, meski saat ini kasus 
aktif  dan angka kematian akibat 
terpapar virus Corona menu-
run, ia tetap meminta tetap 
mematuhi protokol kesehatan.

“Jangan sampai lonjakan 
kasus kembali terjadi. Negara-
negara tetangga kita seperti Ma-
laysia, India, Singapura sudah 
kembali mengalami lonjakan 

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Staf  Angkatan Darat 
(KSAD) Jenderal TNI An-
dika Perkasa mengingatkan 
jajarannya agar tidak ada 
vaksin Covid-19 yang men-
ganggur atau tidak terpakai. 
Hal ini demi mengejar per-
cepatan program vaksinasi 
di Tanah Air. 

“Yang penting kita jangan 
rebutan di bawah dan tidak 
boleh ada vaksin yang men-
ganggur,” kata Andika dalam 
telekonferensi dengan para 
Kepala Kesehatan Kodam 
dan Kepala RS TNI AD, 
dikutip dari Antara, Minggu 
(12/9).

Andika mengingatkan, 
stok vaksin yang masih belum 
terpakai harus secepatnya 
didistribusikan kepada ma-
syarakat. Dengan demikian, 
target kekebalan komunitas 
(herd immunity) dapat segera 
terwujud.

Namun, KSAD men-
gamini adanya persoalan 
program vaksinasi di lapan-
gan, salah satunya yaitu stok 
vaksin dosis kedua yang be-
lum tersedia secara memadai. 

Menurut Andika, pemer-

intah berusaha melakukan 
yang terbaik, tetapi tiap dae-
rah memiliki karakteristik 
masalah yang berbeda-beda. 

“Kendala selalu ada di 
lapangan dan vaksinasi me-
mang sulit dilakukan. Namun, 
pemerintah sudah berusaha 
yang terbaik,” tuturnya. 

Kendati begitu, Andika 
meminta semua pihak tetap 
menjalankan perintah atau 
komando semaksimal mung-
kin. Ia pun mengingatkan 
jajarannya agar selalu dis-
iplin menerapkan protokol 
kesehatan saat pelaksanaan 
vaksinasi massal. 

 “Kita hanya perlu jalank-
an semaksimal mungkin demi 
menjaga bangsa dan mem-
bantu masyarakat dari pa-
paran Covid-19,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, 
Kepala RSPAD Gatot Soe-
broto Letnan Jenderal TNI 
Albertus Budi Sulistya men-
gatakan, tingkat kerisian ru-
ang isolasi untuk pasien Co-
vid-19 terus menurun. Selain 
itu, dia mengungkapkan tidak 
ada pasien Covid-19 di rumah 
sakit lapangan RSPAD dalam 
tiga hari ini.  mei

KSAD: Tidak Boleh Ada 
Vaksin Covid-19 Menganggur

JAKARTA (IM) - Ketua 
Satgas Penanganan Covid-19, 
Ganip Warsito mengatakan, 
dalam hal penanganan Co-
vid-19 di Tanah Air perlu 
adanya perubahan perilaku 
secara disiplin dalam men-
jalankan protokol kesehatan.

Ganip pun memberi-
kan contoh sebagai analogi, 
fungsi payung saat musim 
hujan bahwa payung tidak 
bisa menghentikan hujan, 
akan tetapi bisa melindungi 
dari air hujan. Hal ini diung-
kapkannya melakukan pen-
injauan vaksinasi di Pendopo 
Aspirasi DR Ahmad Basarah, 
Karang Ploso, Kabupaten 
Malang, Minggu (12/9).

Begitu pula penggunaan 
masker dan vaksinasi. Ked-
uanya tidak menghilangkan 
Covid-19 akan tetapi, mampu 
melindungi dari terpapar dan 
mencegah terjadinya pembu-
rukan jika terpapar.

“Penggunaan masker 
dapat melindungi kita dari 
paparan Covid-19, vaksinasi 
juga mampu mencegah ter-
jadinya pemburukan apabila 
terpapar,” ujar Ganip.

“Jadi walaupun kita su-
dah di vaksin, harus tetap 
pakai masker,” kata Ganip 
menambahkan.

Sebuah penelitian yang 
dilakukan para ilmuwan di 
Duke University, Durham, 
North Carolina, Amerika 
Serikat membuat daftar berisi 
14 jenis masker tersebut. 
Peneliti mengurutkan je-
nis masker mana yang paling 
baik dalam menghalau virus, 
dan mana yang terburuk. 

Para ahli mengingatkan, 
jenis masker wajah apa pun 
lebih baik daripada tidak 
menggunakan masker. Bah-
kan bandana satu lapis atau 
pelindung leher (neck gaiter) 
yang tidak melindungi pe-
makainya secara sempurna, 
jauh lebih baik ketimbang 
sama sekali tidak menggu-
nakan masker. 

Pada studi tersebut, 
masker wajah N95 disebut 
paling efektif  dalam “men-
gurung” partikel. Respirator 
N95 diketahui menyaring 
setidaknya 95 persen partikel 
di udara. 

Masker bedah tiga lapis 
berada di urutan kedua dalam 
studi para peneliti di Duke 
University, dan nomor satu 
menurut Caravanos. Dalam 
uji coba, masker ini hanya 

menyebarkan partikel 0-0,1 
tetesan saat pemakainya ber-
bicara. 

Selanjutnya adalah mask-
er katun berlapis ganda dan 
yang dibuat dengan kain 
polipropilen, yang biasa di-
gunakan sebagai fi lter pada 
masker wajah. Dalam pene-
litian di Duke University, 
keduanya mampu mengu-
rangi jumlah semburan dari 
percakapan normal dan sama 
efektifnya dengan masker 
bedah standar. “

Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) mengatakan 
masker kain harus terdiri dari 
tiga lapisan, yaitu: Lapisan 
dalam dari bahan penyerap 
seperti kapas Lapisan ten-
gah atau fi lter yang terbuat 
dari bahan bukan tenunan 
seperti polipropilen. Lapisan 
luar dari bahan non-penyerap 
seperti campuran poliester 
atau poliester.

Sedangkan masker yang 
tidak efektif  Masker yang 
tidak efektif  dalam peneli-
tian Duke University adalah 
bandana, masker rajutan, 
dan pelindung leher. Ha-
sil penelitian menunjukkan, 
pelindung leher sebenarnya 
hanya bekerja sedikit lebih 
baik daripada tidak memakai 
masker sama sekali.

 Sebagai informasi, ber-
dasarkan data vaksinasi Ke-
menterian Kesehatan (Ke-
menkes) per Sabtu (11/9) 
menyebutkan bahwa capa-
ian vaksinasi di Kabupaten 
Malang dosis pertama sebesar 
23,26% dan dosis kedua 
11,11%.

Sedangkan untuk Provin-
si Jawa Timur capaian dosis 
pertama sebesar 36,31% dan 
dosis kedua 19,85%. Dengan 
ini menempatkan Jawa Timur 
di posisi ke 7 dalam pencapa-
ian vaksinasi skala nasional.

Dalam peninjauan ini, 
Ganip juga menyerahkan 
bantuan berupa 10.000 
masker. Sebelumnya dalam 
rangkaian Gerakan Mobil 
Masker sebanyak 500 ribu 
masker dibagikan untuk se-
luruh lapisan masyarakat di 
wilayah Malang Raya.

Giat vaksin ini, meru-
pakan bentuk nyata dalam 
memerangi pandemi Co-
vid-19. Diharapkan momen-
tum positif  ini tetap dijaga 
dan dijadikan sebagai transisi 
dari pandemi menuju epi-
demi.  mar

Vaksin dan Masker Layaknya 
seperti Payung saat Hujan
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JUMLAH KEJADIAN BENCANA ALAM
DI INDONESIA

Warga menerobos banjir yang merendam 
permukiman sekitar rumahnya di Desa Petak 
Bahandang, Kabupaten Katingan, Kaliman-
tan Tengah, Sabtu (11/9). Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 
sebanyak 1.805 kejadian bencana alam terjadi 
di Indoensia pada periode I dari Januari hingga 
Agustus 2021, dari jumlah tersebut sebanyak 
676 kejadian atau 40,3 persen merupakan 
bencana banjir.


