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Paparan Polusi Udara saat Hamil Tingkatkan 
Risiko Kesehatan Jangka Panjang Anak
Mereka menganalisis efek kesehatan 
yang merugikan dari dua jenis partikel 
terkecil (PM) halus (partikel dengan 
diameter aerodinamis kurang dari 2,5 m) 
dan ultrahalus (partikel dengan diameter 
aerodinamis kurang dari 1 m). 

lie Johnson, Ph.D., profesor di 
Texas A&M University School 
of  Public Health dan rekan 
penulisnya mensintesis temuan 
studi, ulasan, dan meta-analisis 
sebelumnya.

Mereka menganalisis efek 
kesehatan yang merugikan dari 
dua jenis partikel terkecil (PM) 
halus (partikel dengan diam-
eter aerodinamis kurang dari 
2,5 m) dan ultrahalus (partikel 
dengan diameter aerodinamis 
kurang dari 1 m). 

Kedua jenis PM dapat 

terhirup jauh ke dalam paru-
paru. Partikel ini telah ter-
bukti menyeberang ke dalam 
sirkulasi dan bahkan melintasi 
penghalang plasenta, langsung 
mencapai janin yang sedang 
berkembang.

Berbagai hasil kesehatan 
yang merugikan terkait den-
gan paparan PM halus telah 
dilaporkan. Beberapa hasil ke-
sehatan termasuk berat badan 
lahir rendah, asma dan kondisi 
pernapasan kronis lainnya, 

masalah kognitif  dan perilaku, 
obesitas dan diabetes. 

Penelitian tentang efek pa-
paran PM ultra halus prenatal 
belum begitu luas, tetapi semakin 
banyak bukti menunjukkan kesa-
maan dengan efek yang terkait 
dengan paparan PM halus. 

PM ultra halus melintasi 
plasenta dan memasuki sirku-
lasi janin dan secara tidak 
langsung PM menyebabkan 
interaksi yang mengakibatkan 
stres oksidatif, peradangan, 

JAKART(IM)- Paparan po-
lusi udara selama kehamilan bisa 
berefek pada kesehatan jangka 
panjang anak. Hal ini dinyatakan 
dalam penelitian yang terbit pada 
Nature’s Environmental Health 
and Preventive Medicine.

Melansir dari Medical Xpress, 
materi partikulat (PM) merupakan 
komponen utama polusi udara 
yang semakin dikaitkan dengan 
konsekuensi jangka panjang bagi 
kesehatan dan perkembangan 
anak. Dalam penelitian ini, Nata-

perubahan epigenetik, dan 
gangguan endokrin.

Para peneliti juga menin-
jau kemungkinan perawatan 
dan kebijakan yang mungkin 
meminimalkan atau bahkan 
membatalkan bahaya yang 
terkait dengan paparan PM 
sebelum melahirkan. Ruang hi-
jau seperti taman dan area lain 
dengan pepohonan kemung-
kinan memberikan berbagai 
manfaat bagi masyarakat agar 
paparan PM lebih rendah. 

“Penting untuk meninjau 
kumpulan literatur tentang pa-
paran lingkungan, ini mem-
bantu dalam pengembangan 
kebijakan dan strategi intervensi. 
Waktu paparan seperti selama 
kehamilan diakui sebagai jendela 
kerentanan yang penting. Jadi, 
melindungi yang paling rentan 
dapat memiliki dampak kes-
ehatan masyarakat yang besar,” 
kata Johnson.  tom
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JA K A RTA ( I M )  - 
Mencegah demensia atau 
hilang ingatan saat lanjut 
usia sangat penting diperha-
tikan, khususnya dalam hal 
pola hidup sehat. Perbanyak 
mengkonsumsi sayuran 
ternyata efektif  mencegah, 
bahkan mampu meningkat-
kan kemampuan berpikir.

Melansir Timesnow, de-
mensia adalah istilah umum 
yang digunakan untuk 
mendefi nisikan keadaan ke-
hilangan ingatan, kemampuan 
untuk berpikir, berbicara, atau 
memecahkan masalah secara 
efisien, yang dalam jangka 
panjang berdampak pada ke-
hidupan sehari-hari.

Salah satu penyebab de-
mensia yang paling umum 
adalah Alzheimer . Meskipun 
keadaan yang berkembang 
pada tahap selanjutnya dalam 
hidup, demensia berkembang 
dari waktu ke waktu karena 
kerusakan sel saraf  di otak 
karena beberapa faktor, di 
antaranya usia, merokok, 
cedera otak, stroke, depresi, 
infeksi otak, diabetes, kurang 
olahraga dan jantung.

Namun, salah satu penye-
bab terpenting adalah kekuran-
gan nutrisi, mengikuti pola 
makan yang tidak sehat dan 
tidak seimbang dapat mem-
perparah risiko demensia.

Menurut sebuah peneli-
tian baru-baru ini, ditunjukkan 
bahwa orang yang mema-
sukkan setidaknya satu porsi 
sayuran berdaun hijau dalam 
makanan mereka memiliki 
kesehatan otak yang lebih baik 
daripada mereka yang meng-

Cegah Demensia dengan Konsumsi 
Makanan yang Bagus untuk Otak

hindari kelompok makanan ini.
Otak mereka dianggap 11 

tahun lebih muda dibanding-
kan dengan mereka yang tidak 
mengonsumsi sayuran tersebut 
secara teratur.

Diterbitkan dalam jur-
nal Neurology, penelitian ini 
membuktikan bahwa say-
uran berdaun hijau seperti 
kangkung, bayam, sawi, dan 
kubis menjaga memori dan 
kemampuan berpikir seiring 
bertambahnya usia.

Juga diamati bahwa orang 
yang mengonsumsi sayuran ini 
sekali sehari mengalami penu-
runan kognitif  yang lebih lambat 
dibandingkan dengan orang lain.

Sayuran berdaun hijau, 
bagaimanapun, bukan satu-
satunya solusi untuk demen-
sia. British Heart Foundation 
membagikan daftar makanan 
yang dapat membantu menu-
runkan risiko demensia.
- Buah beri seperti stroberi dan 
blueberry, dua porsi atau lebih 
dalam waktu singkat
- Kacang-kacangan
- Gandum, minimal tiga porsi 
dalam sehari
- Ayam atau kalkun, dua kali 
seminggu
- Ikan, satu porsi atau lebih 
dalam seminggu
- Kacang dan lentil, tiga porsi 
atau lebih dalam seminggu.
- Minyak zaitun
- Anggur, tidak lebih dari satu 
gelas sehari
- Kurangi daging olahan seper-
ti bacon dan sosis, keju olahan
- Kentang
- Pasta gandum utuh
- Enam sampai delapan gelas 
air dalam sehari.  tom

JA K A RTA ( I M )  - 
Minuman herbal semakin 
dicari keberadaannya di 
tengah penyebaran virus 
covid-19. Terbukti, harga 
bahan herbal di pasaran ikut 
melambung tinggi, seperti 
temulawak, kunyit, bawang 
putih, dan jahe.

Aneka tanaman herbal 
tersebut, dipercaya men-
gandung bahan aktif  yang 
dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh atau immune 
booster.

“Produk minuman 
herbal menjadi salah satu 
pilihan masyarakat Indone-
sia, karena dipercaya akan 
manfaatnya bagi kesehatan 
tubuh. Terlebih di masa 
pandemi, ramuan herbal 
telah menjadi konsumsi 
sehari-hari,” ujar owner 
Satya Natural Juice, Steven 
Cornelius Putra, belum 
lama ini.

Steven mengatakan, 
minuman herbal Satya Nat-
ural Juice diolah dengan 
memerhatikan stabilitas 
zat aktif  dalam bahan dan 
formulasinya dilakukan 
langsung olehnya.

“Terbuat dari bahan 
alami berkualitas seperti 
bawang putih tunggal, jahe 
merah, madu hutan, cuka 
apel, dan lemon, Satya Nat-
ural Juice dapat membantu 
menjaga kesehatan tubuh, 
serta menurunkan lemak 
darah dan asam lambung,” 
jelasnya.

Melansir laman kemkes.
go.id, bawang putih memi-
liki banyak manfaat bagi tu-

Bawang Putih Mampu Tingkatkan 
Imunitas dan Cegah Badai Sitokin

buh seperti meredakan infeksi, 
radang dan pilek, menurunkan 
kadar kolesterol, mencegah 
penyakit jantung, dan mengen-
dalikan tekanan darah.

Konsumsi bawang putih 
dapat jadi salah satu tindakan 
pencegahan terhadap infeksi 
covid-19, dengan fungsinya 
meningkatkan sistem keke-
balan tubuh, serta menekan 
produksi dan sekresi badai 
sitokin.

“Selain bawang putih, kan-
dungan herbal lainnya dalam 
Satya Natural Juice seperti jahe 
merah, madu hutan, cuka apel, 
dan lemon juga membantu 
meningkatkan stamina dan 
imun tubuh,” tambah Steven.

Steven mengaku, cam-
puran herbal ini sudah dikon-
sumsi oleh keluarga besarnya 
secara turun-temurun. Ternya-
ta, manfaatnya cukup bagus 
buat kesehatan.

“Akhirnya saya coba opti-
malkan formula dan cara pem-
buatannya selama dua hingga 
tiga tahun, dan lahirlah Satya 
Natural Juice,” kata Steven.

Satya Natural Juice sendiri 
dibuat tanpa bahan pengawet. 
Melalui proses sterilisasi, Satya 
Natural Juice dapat bertahan 
hingga 6 bulan di suhu ruan-
gan. Selain keamanan produk, 
rasa juga menjadi hal pent-
ing dalam meracik minuman 
herbal ini.

“Tidak semua orang menyu-
kai aroma dan rasa bawang pu-
tih. Namun menurut konsumen 
kami, rasa Satya Natural Juice 
lebih enak bila dibandingkan 
produk sejenis lainnya yang 
beredar,” pungkas Steven. tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Jokowi hingga Anies Baswedan Divonis...
untuk menghitung penurunan 
dampak kesehatan akibat pence-
maran udara di Provinsi DKI 
yang perlu dicapai sebagai dasar 
petimbangan Gubernur DKI 
dalam penyusunan strategi 
dan rencana aksi pengendalian 
pencemaran udara.

Hakim juga menghukum 
Gubernur DKI Jakarta selaku 
tergugat 5 untuk melakukan pe-

sensitif  berdasarkan pada 
perkembangan ilmu pengeta-
huan dan teknologi.

Sedangkan Menteri LHK, 
Siti Nurbaya Bakar selaku tergu-
gat 2 dihukum untuk melakukan 
supervisi terhadap Gubernur 
DKI (Anies Baswedan), Gu-
bernur Banten (Wahidin Halim), 
dan Gubernur Jawa Barat (Rid-
wan Kamil), dalam melakukan 

inventarisasi emisi lintas batas 
Provinsi DKI Jakarta, Banten, 
dan Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri se-
bagai tergugat dihukum untuk 
melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap kinerja 
Gubernur DKI Jakarta dalam 
pengendalian pencemaran udara. 
Sedangkan Menteri Kesehatan 
sebagai tergugat 4 dihukum 

ngawasan ketaatan setiap orang 
terhadap ketentuan perundang-
undangan di bidang pengendal-
ian pencemaran udara dan atau 
ketentuan dokumen lingkungan 
hidup, di antaranya melakukan 
uji emisi berkala terhadap kenda-
raan depo lama.

Kemudian menjatuhkan 
sanksi pada setiap orang yang 
melakukan pelanggaran perun-

dangan di bidang pencemaran 
udara dan atau ketentuan doku-
men lingkungan hidup termasuk 
bagi pengendara kendaraan ber-
motor yang tidak mematuhi di 
baku mutu emisi sumber bergerak 
depo lama. Kemudian bagi uaha 
dan atau kegiatan yang tidak 
memenuhi baku emisi sumber 
tidak bergerak bagi usaha dan atau 
suatu kegiatannya.  mar

Waspada! Sejumlah Wilayah di Jatim...
Dengan skenario terburuk 

ini, kata dia, pemerintah daerah 
bersama-sama masyarakat bisa 
lebih maksimal mempersiap-
kan upaya mitigasi yang lebih 
komprehensif.

“Jika masyarakat terlatih 
maka tidak ada istilah gugup 
dan gagap saat bencana terjadi. 
Begitu gempa terjadi, baik ma-
syarakat maupun pemerintah 
sudah tahu apa-apa saja yang 
harus dilakukan dalam waktu 
yang sangat terbatas tersebut,” 
ujar dia menegaskan.

Kendati demikian, Dwikorita 
menegaskan bawa hingga saat ini 
tidak ada teknologi atau satu pun 
negara di dunia yang bisa mempre-
diksi kapan terjadinya gempa dan 
tsunami secara tepat dan akurat, 
lengkap dengan perkiraan tanggal, 

Sebelumnya dalam simulasi 
menghadapi potensi bencana, 
Dwikorita bersama Menteri 
Sosial Tri Rismaharini dan 
Bupati Pacitan Indrata Nur 
Bayuaji melakukan verifi kasi 
zona bahaya dan menyusuri 
jalur evakuasi bencana.

Dwikorita menyebutkan 
dengan skenario tersebut maka 
masyarakat yang berada di 
zona bahaya perlu berlatih 
rutin untuk melakukan lang-
kah evakuasi mandiri bila 
mendapatkan Peringatan Dini 
Tsunami maksimum 5 menit 
setelah gempa terjadi.

Masyarakat, khususnya 
yang berada di wilayah pesisir 
pantai harus segera mengungsi 
ke dataran yang lebih tinggi jika 
merasakan goncangan gempa 

yang besar.
“Untuk masyarakat yang 

berada di pantai, tidak perlu 
menunggu perintah, aba-aba, 
atau sirine, segera lari karena 
waktu yang dimiliki hanya seki-
tar 29 menit, sedangkan jarak 
tempat yang aman yang lebih 
tinggi cukup jauh,” ujar dia. 

Dwikorita mengatakan 
yang namanya skenario artinya 
masih bersifat potensi yang 
bisa saja terjadi atau bahkan 
tidak terjadi. Namun demikian, 
masyarakat dan pemerintah 
daerah harus sudah siap den-
gan skenario terburuk tersebut. 

Artinya, lanjut Dwikorita, 
jika masyarakat dan pemerin-
tah daerah siap, maka jumlah 
korban jiwa maupun kerugian 
materi dapat diminimalkan. 

jam, lokasi dan magnitudo gempa. 
Semua masih sebatas kajian yang 
didasarkan pada salah satunya 
adalah sejarah gempa di wilayah 
tersebut.

BMKG memberi rekomen-
dasi kepada pemerintah daerah 
untuk menyiapkan dan menam-
bah jalur-jalur evakuasi lengkap 
dengan rambu-rambu di zona 
merah menuju zona hijau. 

Mengingat luasnya zona ba-
haya (zona merah) dan padatnya 
pemukiman penduduk, maka 
pemerintah daerah harus lebih 
cermat dan tepat dalam mem-
perhitungkan jumlah dan lokasi 
jalur evakuasi yang diperlukan. 

Pertimbangannya adalah 
jarak lokasi tempat evakuasi, 
waktu datangnya gelombang 
genangan tsunami, kalayakan 

jalur, serta menyiapkan me-
kanisme dan sarana prasarana 
evakuasi secara tepat.

Dwikorita mengatkan, 
pemerintah daerah juga perlu 
mempersiapkan secara khusus 
sarana dan prasarana evakuasi 
bagi kelompok lanjut usia (lansia) 
dan difabel. Selain itu, masyara-
kat juga harus terus diedukasi 
mengenai potensi bencana dan 
cara menghadapinya.

“Saya rasa perlu juga di-
siapkan semacam Tempat 
Evakuasi Sementara (TES) 
ataupun Tempat Evakuasi 
Akhir (TEA) sebagai tempat 
penampungan khusus bagi 
warga yang mengungsi den-
gan ketersediaan stok/cada-
ngan logistik yang memadai,” 
ujarnya.  mei

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin...
telah menetapkan dua tersang-
ka, yaitu, CISS selaku Direktur 
Utama PDPDE Sumsel sejak 
2008 yang merangkap sebagai 
Dirut PT PDPE Gas sejak 
2010. Ia telah menandatan-
gani perjanjian kerja sama 
antara PDPDE Sumsel dengan 
PT Dika Karya Lintas Nusa 
(DKLN).

Kemudian, AYH selaku 

“Tim penyidik meningkat-
kan status tersangka AN,” kata 
Kepala Pusat Penerangan Hu-
kum Kejaksaan Agung Leonard 
Eben Ezer Simanjuntak, dalam 
konferensi pers, Kamis (16/9).

Selain Noerdin, penyi-
dik juga menetapkan mantan 
Komisaris PDPDE Sumatera 
Selatan Muddai Madang seb-
agai tersangka. Alex Noerdin 

dan Muddai Madang ditahan 
selama 20 hari ke depan, mulai 
16 September hingga 5 Okto-
ber 2021 untuk mempermudah 
penyidikan.

Alex ditahan di Rutan Kelas 
I Cipinang Cabang Rutan KPK. 
Sementara Muddai Madang di-
tahan di Rutan Salemba Cabang 
Kejaksaan Agung.

Kejagung sebelumnya juga 

Direktur PT DKLN sejak 2009 
yang merangkap sebagai Direk-
tur PT PDPDE Gas sejak 2009 
dan Direktur Utama PDPDE 
Sumsel sejak 2014.

Menurut Leonard, keru-
gian keuangan negara yang 
ditimbulkan dalam perkara 
ini yaitu 30.194.452.79 Dolar 
Amerika Serikat yang berasal 
dari hasil penerimaan penjua-

lan gas dikurangi biaya op-
erasional selama kurun waktu 
2010 sampai 2019 yang seha-
rusnya diterima oleh PDPDE 
Sumsel.

Selain itu, juga ada keru-
gian negara senilai 63.750 Do-
lar AS dan Rp 2,13 miliar yang 
merupakan setoran modal yang 
tidak seharusnya dibayarkan 
oleh PDPDE Sumsel.  mar

KPK Periksa Intensif Pejabat Daerah...
Kabupaten HSU,” kata Firli Bahuri 
saat dikonfirmasi, Kamis (16/9).

Sayangnya, Firli juga masih 
enggan mengungkap lebih detail 

Bahuri membenarkan bahwa tim 
penindakan menggelar OTT di 
Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 
Rabu (15/9). Lebih tepatnya, 

kata Firli, OTT terhadap pejabat 
daerah dilakukan di Kabupaten 
Hulu Sungai Utara (HSU). “Tadi 
malam ada giat tangkap tangan di 

kronologi serta pihak-pihak yang 
diamankan dalam operasi senyap 
di Hulu Sungai Utara tersebut. 
Ia berjanji akan mengumumkan 

secara terang benderang ke 
publik pada waktunya nanti. 
“Nanti diberitahukan ke publik,” 
singkatnya.  mar

Terungkap Sindikat Pemalsuan STNK...
menangkap para pelaku. Pelaku 
pertama yang ditangkap, yakni 
TA yang merupakan otak dari 
penipuan tersebut.

“Kedua AK, pegawai 
Samsat Jawa Barat. Ini yang 
mencetak TNKB atau plat 
mobil, ketiga US ini mem-
buatkan STNK asli tapi palsu. 
STNK data asli dihapus dan 
disesuaikan nama identitas dan 
nomor yang diminta TA ini,” 
ucap Yusri.

tan STNK dan TNKB rahasia 
dari kepolisian seperti ‘RFP’ 
juga anggota DPR RI,” ujar 
Kabid Humas Polda Metro Jaya, 
Kombes Pol Yusri Yunus dalam 
keterangannya, Kamis (16/9).

Yusri mengatakan, pen-
gungkapan kasus penipuan itu 
bermula adanya masyarakat 
yang menjadi korban mel-
aporkan ke Polda Metro Jaya. 
Di dalam laporannya, korban 
telah tertipu sebesar Rp 70 

juta untuk pembuatan STNK 
dengan nompol rahasia Polri 
hingga buat anggota DPR RI.

“Uang Rp 70 juta itu di-
janjikan dengan tarif  Rp 20 
juta untuk proses pembuatan 
nomor kendaraan Polri. Se-
dangkan Rp 50 juta untuk 
pembuatan STNK dan TNKB 
nomor rahasia dan DPR RI. 
Namun nomor yang dijanjikan 
tak kunjung keluar,” kata Yusri.

Setelah diselidiki, Polisi 

Yusri mengatakan, STNK 
asli itu didapat dari salah satu 
pelaku inisial A dan D yang 
saat ini masih diburu. A dan 
D biasa mendapatkan STNK 
dari motor hasil curian.

“Hasil keterangan awal dari 
US bahwa memang STNK 
asli itu didapat dari temannya 
setelah melakukan pencurian 
kendaraan bermotor. Kalau 
pakai alat khusus keaslian 
STNK itu asli, tapi identitas 

datanya dihapus dan diganti,” 
kata Yusri.

Dari penangkapan para 
pelaku, polisi mendapatakan ba-
rang bukti berupa STNK, TNKB 
serta alat-alat untuk menghapus 
data untuk dokumen.

 “Para pelaku kami per-
sangkakan Pasal 372, Pasal 378 
dan atau Pasal 263 serta Pasal 
266 KUHP dengan ancaman 
hukuman tujuh tahun penjara,” 
ucap Yusri.  mar

Sadis! Pria Ini telah Membunuh...
Iqbal, yang lahir di La-

hore pada tahun 1956, meng-
habiskan puluhan tahun untuk 
merawat anak-anak muda yang 
melarikan diri, yatim piatu, 
dan pengemis, lalu membujuk 
mereka ke dunianya yang bejat 
dengan janji-janji kekayaan dan 
memberi mereka perlakuan 
khusus di rumah mewahnya.

Tetapi pada Desember 
1999, dia mengaku telah mem-
bunuh 100 anak laki-laki se-
lama enam bulan sebelumnya, 
menulis ke surat kabar dan 
polisi untuk mengungkapkan 
kejahatan keji – yang sebelum-
nya tidak diketahui.

Dia menceritakan bagaima-
na dia memikat anak laki-laki, 
kebanyakan pengemis berusia 

dia akan dicekik kemudian 
“dipotong menjadi 100 bagian 
dan dimasukkan ke dalam laru-
tan asam” di depan orang tua 
korbannya.

Pertunjukan kebrutalan 
yang belum per nah terjadi sebe-
lumnya ini bukan tanpa alasan. 
Ini semua karena Iqbal telah 
mengakui pemerkosaan dan 
pembunuhan terhadap 100 anak 
laki-laki, dilanjutkan dengan 
pemotongan tubuh korban, 
kemudian melarutkan mayat 
mereka dalam larutan asam.

Karena itu, hakim di Paki-
stan berpikir dia pantas dihukum 
dan berakhir sama mengerikan-
nya dengan semua korbannya..

“K amu akan d icek ik 
sampai mati di depan orang 

tua yang anak-anaknya kamu 
bunuh, tubuhmu kemudian 
akan dipotong menjadi 100 
bagian dan dimasukkan ke 
dalam asam, sama seperti kamu 
membunuh anak-anak terse-
but,” terang hakim.

Sampai hari ini, hukuman 
itu tetap menjadi salah satu hu-
kuman mati paling mengerikan 
yang pernah dijatuhkan, tetapi 
hukuman itu tidak pernah 
terjadi.

Pemerintah Pakistan me-
larang metode eksekusi terse-
but dengan alasan hak asasi 
manusia dan Iqbal memilih 
bunuh diri di penjara ketika dia 
menunggu untuk diadili atas 
pembunuhan enam bulan yang 
penuh kegilaan pada 1990-an.

enam hingga 16 tahun. Mereka 
datang ke rumahnya dan dia 
melakukan pelecehan seksual 
dan membunuh mereka sebe-
lum menghancurkan jenazah 
para korban dengan salah satu 
cara paling mengerikan yang 
bisa dibayangkan.

Meskipun kemudian dia 
menyangkal semua ini, Iqbal 
telah menyimpan catatan rinci 
tentang korbannya, termasuk 
nama, usia, dan foto mereka, 
dan pakaian anak-anak dite-
mukan di rumahnya bersama 
dengan bukti lainnya.

Kala itu, sesaat sebelum dia 
ditangkap, Iqbal mengatakan 
kepada surat kabar The News 
di Lahore, bahwa dia tidak 
menyesal. “Saya tidak menye-

sal. Saya membunuh 100 anak. 
Saya mengingkari keadilan. 
Saya bisa membunuh 500 anak; 
ini bukan masalah. Uang bukan 
masalah. Tapi janji yang saya 
ambil adalah membunuh 100 
anak, dan saya tidak pernah in-
gin melanggar ini,” ungkapnya.

Dia mengklaim motif-
nya adalah balas dendam, ia 
menceritakan bagaimana dia 
marah dengan polisi yang dia 
klaim telah memukulinya atas 
tuduhan menyodomi anak-
anak pada 1990-an.

Padahal dia sudah mem-
bantah tuduhan tersebut, tetapi 
dia malah didakwa, namun 
kemudian pernyataannya ini 
ditentang oleh investigasi surat 
kabar.  osm
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