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Gelombang Ketiga Covid-19
Berpotensi Terjadi
Ahli menyebutkan jika gelombang ke-
ti ga Covid-19 di Indonesia cukup sulit 
dihindari.

mudahan tidak ada gelombang 
ke-3 lagi untuk jumlah orang 
yang masuk rumah sakit, se-
hingga rumah sakit kewalahan 
dan orang yang meninggal 
dunia,” kata Mahardika dalam 
diskusi daring, Jumat (1/10).

Menurutnya, hingga kini 
pola tren peningkatan kasus 
positif  masih sama dengan 
tahun lalu, dimana lonjakan 
kasus terjadi pada Desember, 
Januari, Februari, hingga Juli.

Saya bahkan bisa prediksi 

itu, kalau pola tahun lalu maka 
letupan kembali saya prediksi 
bulan Januari-Februari 2022,” 
kata dia.

Oleh karenanya, ia pun 
meminta agar masyarakat 
tetap waspada dengan situasi 
pandemi Covid-19, sebelum 
vaksinasi nasional mencapai 
70 persen. Ia menegaskan, 
vaksinasi tak hanya untuk me-
lindungi diri sendiri, tetapi juga 
untuk melindungi orang lain.

“Sebelum vaksinasi di atas 
70 persen, mohon jangan eu-
foria dulu. Jangan memband-
ingkan luar negeri sudah boleh 
nonton bola bebas, di sana 
sudah di atas 70 persen, kita 
belum. Vaksinasi di Indonesia 

masih rendah,” kata Mahardika
“Jadi, mari vaksinasi. Ini 

adalah ikhtiar umat manusia, 
kemajuan ilmu kedokteran 
yang nyata sekali pengaruhnya. 
Mari, jangan sungkan divaksi-
nasi,” ujarnya.

Dia juga meminta kepada 
pemerintah untuk memper-
cepat tahap vaksinasi dan target 
bisa mencapai 100 persen di 
Indonesia.

“Kalau sekarang 1,5 juta 
per hari mungkin kalau bisa 
2 juta - 4 juta perhari. Selan-
jutnya target vaksinasi 100 
persen. Masyarakat yang belum 
divaksin segera kalau sudah 
ada panggilan untuk vaksinasi 
please silakan mohon, silakan 

JAKARTA (IM) - Ahli 
Virologi Universitas Udayana, 
I Gusti Ngurah Kadek Ma-
hardika mengatakan potensi 
gelombang ketiga Covid-19 cu-
kup sulit dihindari. Gelombang 
ketiga Covid-19 yang dimaksud 
Mahardika adalah dalam hal 
jumlah kasus terkonfirmasi 
positif  Covid-19.

“Kalau dari kasus iya pasti. 
Kalau case (terkonfirmasi 
positif) itu pasti, tetapi mudah-

vaksinasi,” tegasnya.
Ihwal mutasi serta adanya 

varian baru dari virus Covid-19, 
seperti varian Mu, menurut 
Mahardika masyarakat bisa tetap 
aman dengan cara patuh dengan 
protokol kesehatan. “Cukup 
dengan protokol kesehatan yang 
ketat, terutama menghindari 
kerumunan,” kata dia.

“Sekali lagi, badai ini akan 
berlalu. Tapi kemudian, mari 
kita tekan dampaknya semini-
mum mungkin dengan proto-
kol kesehatan yang ketat sam-
pai vaksinasi di atas 70 persen. 
Kemudian, bersedia untuk ikut 
vaksinasi yang dilakukan oleh 
pemerintah,” tegasnya.  tom
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JAKARTA (IM) - Me-
nu rut Riset Kesehatan 
Dasar 2018, ada 15 dari 
1.000 orang yang mend-
erita penyakit jantung di 
Indonesia. Secara umum, 
penyakit jantung merujuk 
pada penumpukan plak di 
arteri koroner yang me-
nyuplai darah ke jantung 
atau penumpukan plak di 
arteri perifer (kaki) yang 
menyuplai darah ke jantung 
dan otak.

Jika tidak ditangani, 
kondisi ini dapat mengaki-
batkan stroke atau seran-
gan jantung. Untungnya, 
kondisi ini dapat dicegah, 
namun tren saat ini menun-
jukkan serangan jantung 
semakin banyak menyerang 
usia muda.

Hal ini bukan semata 
disebabkan oleh faktor ke-
turunan, tetapi juga karena 
gaya hidup. Merokok, obe-
sitas, darah tinggi dan dia-
betes merupakan penyebab 
tersering terjadinya seran-
gan jantung.

Dokter Spesialis Jan-
tung dan Pembuluh Da-
rah, dr Dafsah Arifa Juzar 
mengatakan jika terjadi se-
rangan jantung kedua pada 
usia muda, risiko kematian 
atau stroke mungkin terjadi.

“Pencegahan penya-
kit jantung yang dapat di-
lakukan antara lain dengan 
menjaga pola makan, aktif  
bergerak, hindari rokok, 
dan lakukan Medical Check 
Up jantung secara rutin,” 
ucap dr Dafsah dalam Per-
ingatan Hari Jantung Dunia 
di Heartology Cardiovascu-
lar Center, Jakarta, Selasa 
28September 2021.

Menurutnya, Medical 
Check Up jantung bertu-
juan sebagai upaya pence-

Cegah Serangan Jantung Usia Muda
dengan Rutin Medical Check Up

gahan, deteksi dan penanga-
nan dini jika terdapat masalah 
jantung.

“Tujuannya untuk deteksi 
dini, salah satu jenis penyakit 
jantung adalah aterosklerosis 
di pembuluh darah dimana 
kondisi ini sendiri merupakan 
suatu kondisi pengerasan arteri 
yang disebabkan oleh timbu-
nan plak kolesterol. Prosesnya 
alamiah, dengan bertambahn-
ya usia pasti muncul,” papar 
dr Dafsah.

Ia menuturkan ada beber-
apa hal yang dapat memper-
cepat terjadinya aterosklerosis 
diantanyanya kondisi darah 
tinggi, diabetes, kolesterol, 
merokok dan riwayat jantung.

Oleh karena itu, dr Dafsah 
menekankan pentingnya pe-
mantauan kesehatan jantung 
rutin meliputi berat badan, 
tekanan darah, kolestrol, gula 
darah, riwayat kesehatan dan 
gaya hidup yang merupakan 
faktor risiko dalam penyakit 
jantung.

“Jangan kira orang muda 
tidak mungkin terkena penya-
kit jantung. Penyakit jantung 
bisa menimpa semua usia dan 
gender,” terangnya.

Sementara itu untuk Medi-
cal Check Up, pemeriksaan-
nya meliputi tekanan darah, 
penilaian riwayat kesehatan, 
EKG (Elektrokardiografi) 
untuk mendeteksi apakah de-
tak jantung seseorang normal 
atau tidak serta ABI (Ankle 
Brachial Index).

“Mendeteksi penyakit ar-
teri perifer atau penyumbatan 
di pembuluh darah kaki den-
gan cara mengukur perband-
ingan tekanan darah di lengan 
dan pergelangan kaki. Setelah 
itu, aktivitas dilanjutkan den-
gan penilaian hasil medical 
check up,” pungkas dr Dafsah. 

 tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Kapolri Harap 57 Pegawai...
1 itu. Tujuan Listyo menarik 
mantan 57 pegawai KPK untuk 
memenuhi kebutuhan organ-
isasi Polri terkait pengembangan 

bintang dua itu.
Sebelumnya, Kapolri me-

nyatakan keinginannya men-
arik 57 mantan pegawai KPK 

melalui surat kepada Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) pada 
Jumat (24/9). Kepala Negara 
menyetujui permintaan TB 

tugas-tugas di Bareskrim Polri, 
khususnya Direktorat Tindak 
Pidana Korupsi (Dittipidikor).

Rekam jejak dan pengala-

man dalam menangani tipikor 
diyakini sangat bermanfaat un-
tuk memperkuat serta mengem-
bangkan organisasi Polri.  lus

Mayoritas Masyarakat Tidak...
kebangkitan PKI setiap tahun. 
Meskipun dalam jumlah yang 
kecil, politisasi isu tersebut 
bisa dikatakan berhasil karena 
mampu menyita perhatian 
publik bahkan menimbulkan 
ketakutan di masyarakat.

Adapun,  Komis ioner 
Komnas HAM, Beka Ulung 
Hapsara menyampaikan, pada 
masa sekarang, semestinya 
yang perlu diperhatikan para 
elite politik adalah bagaimana 
membangun langkah-langkah 
untuk menyelesaikan perma-
salahan yang masih terjadi 
kepada para korban dari peris-
tiwa Gerakan 30 September 
1965. Jika isu PKI hanya men-
jadi permainan bagi kelompok-
kelompok tertentu dan didi-

tidak menjawab.
“Dari hasil survey ini kita 

bisa simpulkan bahwa sebagian 
besar masyarakat tidak ter-
makan isu kebangkitan PKI,” 
ujar Manajer Program SMRC, 
Saidiman Ahmad dalam we-
binar bertajuk Sikap Publik 
pada Pancasila dan Ancaman 
Komunis, Jumat (1/10).

Ia juga mengungkapkan, 
sejak 2015, persentase pihak 
yang meyakini bahwa PKI 
sedang bangkit stabil di kisa-
ran 10% hingga 16%. “Me-
nariknya, jika digolongkan 
dari kategori partai politik, 
sebagian besar responden yang 
percaya bahwa PKI sedang 
bangkit, mereka terafiliasi 
pada PKS, Gerindra dan De-

mokrat,” imbuhnya.
Survey tersebut juga men-

cari tahu pandangan masyara-
kat terhadap Pancasila sebagai 
dasar negara Republik Indone-
sia. Masih dengan responden 
yang sama, sebanyak 82% 
setuju bahwa Pancasila adalah 
rumusan terbaik dan tidak bo-
leh diubah demi alasan apapun.

“Artinya, kalau ada kelom-
pok yang ingin meruntuhkan 
Pancasila, mereka akan berha-
dapan dengan 82% masyarakat 
Indonesia,” ucap Saidiman.

Dalam kesempatan yang 
sama, Direktur Eksekutif  
Amnesty International Indo-
nesia, Usman Hamid melihat 
ada pihak-pihak yang memang 
sengaja memelihara narasi 

amkan saja oleh pemerintah, 
persoalan yang ada tidak akan 
pernah selesai.

“Karena ini akan muncul 
pada akhir September dan 
hilang di awal Oktober dan ini 
berulang setiap tahun tanpa 
ada upaya penyelesaian yang 
nyata,” jelas Beka.

Sedianya, Komnas HAM 
telah mengirimkan dua reko-
mendasi penyelesaian masalah 
kepada Presiden Joko Widodo. 
Yang pertama, kepala negara 
harus memastikan Jaksa Agung 
menggunakan kewenangan un-
tuk melakukan penyidikan atas 
12 berkas penyelidikan yang 
telah diselesaikan Komnas 
HAM. Semakin lama penyi-
dikan dilakukan, semakin sulit 

juga barang bukti diperoleh 
dan diklarifi kasi.

“Karena banyak saksi yang 
sudah tua bahkan mening-
gal. Semakin lama, semakin 
sulit masalah ini diselesaikan 
yang membuat hak-hak dan 
pemulihan korban menjadi 
terabaikan,” paparnya.

Kedua, jika jalan judisial 
sebagaimana rekomendasi per-
tama sulit dilakukan, presiden 
dapat menggunakan ketentuan 
pasal 47 UU Nomor 26 Tahun 
2000 tentang penyelesaian 
melalui Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR). Namun, 
sayangnya, hingga sekarang, 
tidak ada tindak lanjut dari 
pemerintah atas dua rekomen-
dasi tersebut.  osm

Apartemen Putri Diana...
Plakat biru itu bertuliskan 

“Lady Diana Spencer, kemu-
dian dikenal Princess of  Wales, 
tinggal di sini 1979-1981.”

Status cagar budaya ban-
gunan ini merupakan hasil 
perjuangan dari London As-
sembly, majelis yang meru-
pakan bagian dari Otoritas 
London Raya.

“Diana memiliki, dan ma-
sih memiliki, tempat yang 
sangat istimewa di hati warga 
London.”

“Dan, kami senang melihat 
plakat birunya secara resmi 
ditempatkan sebagai monu-
men karyanya untuk orang 
lain,” kata Andrew Boff, ketua 
Majelis London, dikutip dari 
laman CNN.

Plakat biru tersebut bisa 
kita temukan di berbagai lokasi 
lainnya di Inggris.

Pemerintah setempat me-
masangnya pada bangunan 
yang memiliki latar belakang 
sejarah berkaitan dengan se-
jumlah tokoh penting.

Bangunan tersebut kemu-

Woolf, Winston Churchill, dan 
juga Freddie Mercury.

Selain itu, ada pula tokoh 
penting lainnya seperti Ma-
hatma Gandhi, yang meskipun 
bukan orang Inggris namun 
menghabiskan banyak waktu-
nya di negara tersebut.

Sejumlah bangunan bu-
daya ini kerapkali menjadi 

dian dijaga dan dipelihara oleh 
English Heritage karena nilai 
sejarahnya.

Setidaknya ada 950 plakat 
biru di seluruh London, dan 
banyak lagi di kota lain di 
Inggris.

Selain Putri Diana, tokoh 
lain yang juga memiliki ‘peng-
hargaan’ serupa yakni Virginia 

lokasi favorit wisatawan yang 
berkunjung ke Inggris.

Khususnya, bagi mereka 
yang mengagumi tokoh mau-
pun kisah sejarah yang berkai-
tan itu.

Ditinggali selama dua tahun
Putri Diana pindah ke 

apartemen tersebut ketika 

menginjak usia 18 tahun, 
setelah membelinya dengan 
uang warisan nenek buyutnya.

Bangunan yang dikenal 
dengan nama Flat 60, Cole-
herne Court itu dibeli dengan 
harga 50.000 poundsterling 
atau setara Rp962 juta, dengan 
kurs saat ini.

Ia sempat mendiaminya se-
lama dua tahun ketika bekerja 
sebagai pengasuh dan guru 
taman kanak-kanak.

Apartemen ini pula yang 
kerap disambangi paparazzi 
ketika kabar soal hubungan-
nya dengan Pangeran Charles 
merebak pada 1980 lalu.

Kala itu, publik penasaran 
ingin melihat sosok wani-
ta yang sukses merebut hati 
pewaris tahta Inggris.

Tak lama berselang, Di-
ana bertunangan dan lang-
sung merencanakan perni-
kahannya.

Hunian pribadi ini ke-
mudian dijual oleh Frances 
Shand Kydd, ibu kandung 
Diana.  yan

Tiongkok Mau Impor...
mengecualikan Australia sebagai 
sumbernya. Padahal, Australia 
pernah menjadi pemasok utama 
batu bara uap ke Tiongkok.

keuangan lokal mendukung 
pembangkit listrik, termasuk 
dengan menawarkan pinjaman 
dan subsidi. Kendati dalam 

kondisi terdesak, pengamat 
industri memperhatikan bahwa 
solusi impor batu bara yang 
diambil Provinsi Jilin tetap 

Aktivitas pabrik Tiongkok 
yang makin menyusut akibat 
pembatasan penggunaan listrik 
telah meningkatkan kekhawati-

ran banyak pihak mengenai 
nasib negara dengan ekonomi 
terbesar kedua di dunia terse-
but.  osm

Lou, Anjing dengan Telinga...
bau ketika melacak sesuatu,” 
sambung Paige.

“Hal itu membuat anjing 
itu (coonhound) hebat dalam 
melacak jejak yang panjang, 
lama atau jejak di permukaan 
salju yang mungkin tidak 
dapat dilakukan ras anjing 
lain.”

Dituturkan Paige, kendati 
memiliki ukuran yang sangat 

jika ukuran telinga Lou lebih 
panjang dari rata-rata an-
jing sejenisnya. Berdasarkan 
keterangan pers yang diri-
lis Guinness World Records, 
Paige memutuskan untuk 
mengukur telinga Lou selama 
pandemi. “Lou adalah anjing 
ras coonhound hitam dan 
cokelat, dan semua ras itu 
memiliki telinga yang me-

manjang setidaknya hingga 
ujung hidung,” sebut wani-
ta yang berprofesi sebagai 
teknisi hewan itu.

“Semua coonhound hitam 
dan cokelat memiliki telinga 
panjang yang indah, beberapa 
lebih panjang dari anjing coon-
hound lain.” “Telinga anjing 
tersebut panjang hingga men-
empel tanah dan meninggalkan 

panjang, telinga anjing kesay-
angannya tidak dibersihkan 
terlalu sering, melebihi telinga 
anjing coonhound yang beru-
kuran normal.

Namun memasuki musim 
dingin, Paige akan menutupi 
telinga Lou dengan kain peng-
hangat telinga agar telinga anjing 
itu tidak tersangkut di salju.

“Orang-orang selalu ber-

tanya-tanya tentang ras ini 
(coonhound),” tutur dia.

“Coonhound tidak terlalu 
umum di wilayah ini, jadi saya 
mendapat kesempatan untuk 
memberitahu banyak orang 
tentang ras ini.” “Pastinya 
semua orang di sini ingin me-
nyentuh telinga (Lou), mereka 
mudah jatuh cinta pada pan-
dangan pertama.”  yan

Pertemuan Hakim Agung dan...
“(Demediasi KY) jadi ter-

buka enggak ada ditutupi, 
kalau sekarang kan terkesan 
ada yang ditutupi,” ungkapnya.

Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Watch Indo-
nesia menyebut ada pertemuan 
yang dilakukan oleh mantan 
Sekretaris Mahkamah Agung 
(MA) Nurhadi dengan empat 

tersebut seharusnya dapat dilaku-
kan di Gedung MA. Sehingga 
tidak menimbulkan tanda tanya 
besar di benak masyarakat.
Mengingat, saat pertemuan 
berlangsung, Nurhadi tengah 
menjalani proses hukum terkait 
kasus pencucian uang. ‘ “Seka-
rang kalau bertemu begitu kan 
mencurigakan, seperti kita 

ketahui Nurhadi terkenal pe-
main mafi a peradilan di MA,” 
tuturnya.

Selain itu, ia menilai empat 
Hakim Agung dapat meminta 
bantuan Komisi Yudisial (KY) 
untuk memediasi pertemuan 
dengan Nurhadi. Pertemuan 
tersebut juga harus bersifat 
terbuka.

hakim agung pada 2017. Per-
temuan yang disebut berlang-
sung di wilayah Senopati itu 
diduga membahas kasus. “Itu 
benar. Empat hakim agung itu 
berdasarkan kesaksian,” kata 
Direktur KPK Watch Indone-
sia, M. Yusuf  Sahide, kemarin.

Yusuf  enggan memer-
inci nama empat hakim agung 

itu. Namun, dia siap dimintai 
keterangan oleh KPK jika 
dibutuhkan.

Menurutnya, nama empat 
hakim agung itu juga pernah 
disebut oleh mantan Sub-
sekretariat MA Sumadi saat 
persidangan di Pengadilan 
Negeri Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Jakarta Pusat.  yan

PKB Buka Peluang Duet...
demi persiapan 2024. Komuni-
kasi dan pendekatannya mesti 
dibangun jauh hari.

“Soal apakah nantinya an-
tara Golkar dan PKB berkoal-
isi atau tidak itu soal lain. Yang 
penting saling mendekati satu 

Airlangga sebagai Capres. Oleh 
karenanya, PKB merasa masih 
terlalu dini membahas formasi 
capres-cawapres dengan Golkar. 
“Kita saling menghargai perin-
sipnya. Pak Airlangga hari ini 
diusung oleh Golkar, memang 

beliau kader terbaik di Golkar 
hari ini,” tutup Syaiful.

Pengamat Politik dari Uni-
versitas Al Azhar, Ujang Ko-
maruddin mengatakan, silatur-
ahmi jelang pilpres sudah biasa 
untuk mempererat komunikasi 

sama lain, saling mencari keco-
cokan, agar komunikasi ke de-
pannya enak dan mudah,” kata 
Ujang saat dihubungi, Sabtu.

Ujang menyebut, jika ko-
alisi antara Airlangga-Cak Imin 
bisa saja menjadi kuda hitam 

dan menang dalam Pilpres 
2024. Namun kuncinya, ketua 
umum kedua partai itu memi-
liki elektabilitas yang tinggi.

“Agar bisa bersaing den-
gan capres dan cawapres yang 
lain,” kata Ujang.  han

JAKARTA (IM) - Ahli 
virologi yang juga Guru 
Besar Universitas Udayana, 
Prof  I Gusti Ngurah Kade 
Mahardika, mengatakan, 
vaksinasi Covid-19 ber-
peran penting dalam me-
nyelamatkan diri dan orang 
lain dari ancaman penyakit 
menular Covid-19. “Vaksi-
nasi itu menyelamatkan diri 
sendiri dan orang lain. Jadi, 
mari vaksinasi. Ini adalah 
ikhtiar umat manusia, ke-
majuan ilmu kedokteran 
yang nyata sekali pengaruh-
nya untuk menekan kasus. 
Jangan sungkan untuk di-
vaksinasi,” kata Mahardika 
dalam gelar wicara virtual 
Waspada Mutasi Virus den-
gan Protokol Kesehatan di 
Jakarta, Jumat (1/10).

Vaksinasi akan mem-
bangkitkan sistem kekebalan 
tubuh untuk melawan virus 
SARS-CoV-2 penyebab Co-
vid-19. Sekalipun yang sudah 
divaksinasi bisa terinfeksi 
Covid-19, namun mereka 
memiliki peluang lebih besar 
untuk tidak sampai mend-
erita gejala berat atau kritis 
dibanding mereka yang be-
lum divaksinasi Covid-19. 

Menurut Mahardika, 
vaksin Covid-19 mampu 
menekan risiko gejala klinis 
berat tetapi tidak menekan 
dengan maksimal transmisi 

Covid-19 di komunitas. Oleh 
karena itu, harus dibarengi 
dengan pelaksanaan protokol 
kesehatan yang ketat.

“Mereka yang tidak divak-
sinasi akan beresiko terkena 
penyakit berat dan masuk ke 
rumah sakit dan kemungkinan 
meninggal dunia,” ujarnya.

Mahardika juga menutur-
kan, masyarakat tidak perlu 
khawatir berlebihan dengan 
varian-varian virus SARS-
CoV-2 penyebab Covid-19 
yang ada. Hal terpenting agar 
siap melawan varian-varian 
tersebut adalah melakukan 
protokol kesehatan dengan 
ketat terutama menghindari 
kerumunan, dan segera men-
jalani vaksinasi Covid-19

Dia mengatakan semua ke-
bijakan dan strategi pencegah-
an yang dijalankan pemerintah 
sangat efektif  untuk mengha-
dapi semua varian, yang mana 
cara yang paling penting adalah 
dengan menghilangkan resiko 
terinfeksi. Hal itu dikarenakan 
semakin banyak orang tertular 
maka semakin mudah ter-
jadinya varian baru lagi. Oleh 
karena itu, perlu ditekan laju 
penularan dan penyebarannya 
dengan menerapkan proto-
kol kesehatan secara disiplin, 
mengikuti kebijakan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat, dan menjalani 
vaksinasi Covid-19.  tom

Pakar tak Bosan Ingatkan
Pentingnya Vaksinasi Covid-19

Apartemen Putri Diana di London, Inggris.
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