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Awas! Konsumsi Minuman Instan
Berlebihan Bisa Sebabkan Kanker Usus

Pakar FKUI Optimistis Pandemi Covid-19
Lebih Terkendali pada 2022
Akan semakin banyak penduduk yang
sudah maupun akan mendapat vaksinasi Covid-19.
JAKARTA (IM) - Pakar
ilmu kesehatan dari Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Tjandra
Yoga Aditama, optimistis
pandemi Covid-19 dapat lebih
terkendali pada 2022. Dia
melihat, akan semakin banyak
penduduk bumi, termasuk di
Indonesia, yang sudah maupun akan mendapat vaksinasi
Covid-19 pada tahun ini.
“Walaupun tentu tidak
sepenuhnya merata di seluruh
dunia,” kata Tjandra melalui
pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, belum lama ini.
Mantan Direktur WHO
Asia Tenggara itu mengatakan,

SAMBUNGAN
tersebut. Operasional nantinya
bisa dirumuskan oleh menteri.
“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu
ada penegakan hukum, itu Polri.
Seyogianya diletakkan di bawah
salah satu kementerian, dan Polri
seperti TNI, sebuah lembaga
operasional. Operasional harus
dirumuskan di tingkat menteri

Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) menargetkan pada
pertengahan 2022 seluruh
negara sudah memvaksinasi
setidaknya 70 persen penduduknya. “Untuk Indonesia
maka angka cakupannya akan
lebih dari itu,” katanya.
Vaksinasi memadai yang
dibarengi penerapan protokol kesehatan, kata Tjandra,
efektif mengurangi kemungkinan tertular atau setidaknya
mengurangi kemungkinan
jatuh sakit berat dan kematian. Selain itu, vaksinasi juga
akan mengurangi penularan
di masyarakat sehingga situasi
epidemiologi di dalam negara
dan antarnegara dapat lebih

terkendali. “Dengan terbatasnya penularan di masyarakat,
maka kita dapat berharap
bahwa kemungkinan terjadinya
mutasi baru dapat lebih kecil,”
katanya.
Direktur Pasca-Sarjana
Universitas YARSI itu berharap akan makin banyak
varian obat Covid-19 oral yang
dapat digunakan pada 2022,
misalnya Molnupiravir buatan Merck dan juga Paxlovid
buatan Pfizer yang sebagian
sedang diupayakan ada di
Indonesia.
“Sepanjang 2022 maka
kedua obat ini tentu akan
makin banyak diproduksi luas
dan digunakan di dunia. Selain
itu, kita dapat berharap akan
ada lagi obat Covid-19 yang
mungkin juga akan ditemukan
dan digunakan di dunia, baik
yang suntikan maupun yang
oral,” katanya.

Tjandra mengatakan, mulai tahun ini akan ada jenis
vaksin baru yang lebih mudah
digunakan, tanpa suntikan.
Misalnya berbentuk inhalasi
atau oral dan lainnya.
“Penelitian sudah dimulai
dan memang sampai akhir
tahun 2021 belum ada produk
yang sudah selesai, tetapi
kita dapat berharap akan ada
produk akhir di tahun 2022
ini,” ujarnya.
Selain itu, kata Tjandra,
akan muncul vaksin dengan efikasi yang lebih baik berdasarkan modifikasi atau teknologi
platform yang baru. Optimisme Tjandra lainnya adalah
cara diagnosis penyakit yang
lebih mudah sesuai perkembangan teknologi diagnostik
yang ada.
“Setidaknya diharapkan
akan ada metode pengambilan
sampel yang lebih nyaman bagi

Gubernur Lemhannas Usulkan Polri...
oleh lembaga bersifat politis,
dari situ perumusan kebijakan
dibuat, pertahanan oleh TNI,
dan keamanan ketertiban oleh
Polri,” jelasnya.

Polri di bawah kementerian
perlu kajian secara mendalam
sebelum diusulkan.
“Saya pikir hal ini perlu dikaji mendalam dan ada baiknya
dibikin kajiannya sebelum akhDisesalkan
irnya dilemparkan ke publik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi yang akan menyebabkan kegDasco menilai usul Gubernur aduhan yang tidak perlu,” kata
Lemhanas yang meletakkan Sufmi Dasco dalam keterangan

tertulis, Minggu (2/1).
Menurut Dasco, jika tidak
ada kajian saat membentuk
lembaga baru, maka dapat dipastikan membuat bingung sejumlah pihak. Oleh karena itu,
Dasco menekankan penjelasan
rinci lebih dulu disampaikan
kepada DPR.
“Saya belum bisa komen-

kita serta berbagai alat diagnosis yang dapat digunakan di
rumah juga mulai digunakan di
banyak negara, mudah-mudahan juga nanti dapat tersedia di
negara kita,” jelasnya.
Berdasarkan pengalaman
tantangan berat pada 2020 dan
2021, kata Tjandra, diharapkan
dunia dapat meningkatkan
kolaborasi dalam menjaga
kesehatan dunia pada 2022.
Dalam hal ini, Indonesia yang
memegang Presidensi G20
jelas punya peran amat besar,
untuk memimpin tata ulang
arsitektur kesehatan global.
“Kita punya pengalaman
panjang dalam diplomasi kesehatan internasional dan tentunya hal ini akan memberi peran
penting bagi kesehatan dunia
dan akan mengharumkan nama
bangsa dan negara,” kata dia.
Q tom

DARI HAL 1
tar banyak karena saya belum
melihat kajiannya. Seharusnya
dibikin kajiannya dulu lalu
kemudian disosialisasikan terutama kepada pembuat undangundang. Kalau seperti ini kan
kita bingung, kalau ditanya
kajiannya kita belum tahu urgensinya juga kita belum tahu,”
ungkap Dasco. Q mar

Rancangan KUHP Buka Peluang Jerat...
walaupun tidak dalam perkawinan,” demikian diungkap mantan hakim MK HAS Natabaya.
Hal itu disampaikan saat
menjadi ahli judicial review
KUHP di MK pada 2016.
Duduk sebagai pemohon
adalah Robby Abbas. Di mana
Robby dihukum 16 bulan
penjara di kasus muncikari
artis dengan dikenai Pasal 296
KUHP pada 2015.
Robby tidak mau masuk
penjara sendirian. Ia juga berharap konsumen yang menikmati artis yang ia jajakan juga
masuk penjara. Namun, Robby
terbentur Pasal 296 KUHP
dan Pasal 506 yang hanya
memidanakan muncikari, sedangkan penikmatnya tidak
bisa dipenjara.
Pasal itu berbunyi: Barang
siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain

dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian
atau kebiasaan diancam dengan
pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak lima belas
ribu rupiah.
Pasal 506: Barang siapa
menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikannya sebagai
pencarian, diancam dengan
pidana kurungan paling lama
satu tahun.
“Maka, pada prinsipnya,
orang yang tidak dalam
perkawinan pun dapat dijerat
telah melakukan perzinaan,
apalagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam,”
kata HAS Natabaya.
Dalam draf RKUHP itu,
pasal zina akan diluaskan terhadap siapa pun yang hidup
bersama sebagai suami-istri di
luar perkawinan. Atau lazimnya

disebut dengan istilah ‘kumpul
kebo’. Berikut bunyi Pasal 418
ayat 1 itu:
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai
suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam)
bulan atau pidana denda paling
banyak kategori II.
Denda kategori II adalah
maksimal Rp 10 juta. Namun,
tidak semua ‘kumpul kebo’ bisa
dikenai delik. Ada syaratnya,
yaitu harus ada aduan dari
suami, istri, orang tua, atau
anaknya.
Selain itu, kepala desa
(kades) bisa mengadu ke polisi
apabila di wilayahnya ada yang
melakukan ‘kumpul kebo’.
Namun, aduan kades atas persetujuan keluarga pelaku.
Lalu bagaimana nasib
RKUHP kini? Pada 2019, DPR
sudah mengesahkan di tahap

I. Namun saat hendak masuk
tahap II, ribuan mahasiswa menolaknya. Akhirnya RKUHP
itu kini terkatung-katung lagi
di DPR.
Terakhir, Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU)
meminta DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan
revisi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Usulan itu merupakan hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail
Qanuniyah pada saat gelaran
agenda Muktamar Ke-34 NU
di Lampung.
Sekretaris Komisi Bahtsul
Masail Qanuniyah Muktamar
ke-34 NU Idris Masudi menilai
RKUHP perlu segera disahkan
lantaran saat ini sudah banyak
perubahan paradigma dan
terobosan baru yang perlu
diapresiasi. Lantas dia meminta
agar legislatif segera menyelesaikan pembahasan RKUHP.

“Mempercepat pembahasan dengan tetap mematuhi
prosedur penyusunan perundang-undangan sesuai dengan
UU Nomor 12 Tahun 2011
yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 agar tidak
cacat formil,” kata Idris Masudi
dalam keterangan resminya,
Rabu 29 Desember 2021 lalu.
Atas desakan itu, Wakil
Ketua DPR Sufmi Dasco
Ahmad mengatakan pihaknya
menargetkan RKUHP selesai
pada masa sidang 2022 bersama RUU prioritas lainnya.
“Seperti Prolegnas prioritas yang lain, tentunya kami
akan fokus selesaikan pada
masa sidang 2022, dan Prolegnas prioritasnya juga kan tidak
terlalu banyak, sehingga kami
akan usahakan yang prioritasprioritas untuk diselesaikan,”
kata Dasco kepada wartawan,
Rabu (29/12). Q han

Gojek dan Nadiem Makarim...
Menanggapi gugatan tersebut, Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita justru
mengaku bahwa pihaknya baru
saja mengetahui hal tersebut
dan belum menerima surat
pemberitahuan secara resmi.
“Kami baru saja mengetahui hal tersebut dan belum
menerima surat pemberita-

huan secara resmi,” kata Nila
saat dihubungi wartawan, Minggu (2/12).
“Yang dapat kami sampaikan bahwa Gojek sebagai
entitas anak bangsa selalu
memenuhi seluruh peraturan
yang berlaku di Indonesia,”
kata Nila.
Berdasarkan gugatan yang

dilayangkan Hasan Azhari ada
5 petitum yang diminta kepada
majelis hakim. Pertama, menyatakan Gojek dan Nadiem
Makarim melakukan pelanggaran hak cipta. Kedua, menghukum PT Aplikasi Karya Anak
Bangsa dan Nadiem Makarim
secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp 10

miliar.
Petitum ketiga, Hasan meminta hakim supaya menghukum PT Aplikasi Karya Anak
Bangsa dan. Nadiem Makarim
secara tanggung renteng membayar Royalti Rp 24,9 triliun.
Keempat, menyatakan putusan
ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun tergugat

mengajukan perlawanan atau
kasasi (uitvoerbaar bij voorad).
Ke l i m a , m e n g h u k u m
tergugat 1 dan tergugat II
membayar biaya perkara atau
apabila majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili
perkara ini berpendapat lain
mohon putusan yang seadiladilnya. Q mar

Tradisi Tak Lazim, 874 Mobil Dibakar...
Pembakaran kendaraan juga
terjadi di Strasbourg, kota di
bagian timur laut Prancis. Akibat
pembakaran kendaraan dan tong
sampah di malam tahun baru,
sebanyak 31 orang dibawa untuk
diinterogasi oleh polisi.
Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa 6 di antara
yang diamankan adalah anak
di bawah umur yang melang-

gar jam malam. Sementara
itu, sisanya diperiksa karena
dugaan pembakaran. Akibat
aksi pembakaran, empat petugas kepolisian menderita luka
ringan.
Tak hanya itu, pihak berwenang di Yonne, Prancis juga
mengamankan 1.500 orang
lantaran melakukan pesta ilegal
pada malam tahun baru. Mer-

eka dianggap melanggar aturan
pembatasan sosial Covid-19
yang saat ini berlaku di Prancis.
Pihak berwenang akan menggelar investigasi terhadap organisasi ilegal yang menggelar
pertemuan musik yang meriah
di tengah aturan pembatasan
yang berlaku di Prancis.
Diketahui Kementerian
Kesehatan Prancis melapor-

kan 232.200 kasus Corona
pada Sabtu (1/1) lalu. Angka
itu mencetak rekor tertinggi
untuk lonjakan kasus Corona
dalam sehari, juga menandai
sudah tiga hari berturut-turut
lonjakan kasus di Prancis menembus 200.000 kasus dalam
sehari. Lonjakan ini menjadikan Prancis sebagai salah satu
pusat gelombang penyebaran

Omicron di kawasan Eropa.
Saat perayaan Malam Tahun Baru pada Jumat (31/12)
waktu setempat, otoritas Paris
membatalkan pertunjukan
kembang api di Arc de Triomphe dan Champs d’Elysees
karena dikhawatirkan akan
memicu kerumunan banyak
orang yang tidak saling menjaga jarak. Q osm

Kejadian Langka, Warga Korsel...
tindakan anti-virus corona
yang ketat sejak menutup perbatasan pada awal 2020, meskipun belum mengonfirmasi
adanya infeksi
Kehebohan publik dan
politik muncul setelah pasukan
Korea Utara menembak mati
seorang pejabat perikanan

Korea Selatan yang hilang di
laut pada September 2020. Saat
itu Pyongyang menyalahkan
aturan anti-virus corona dan
meminta maaf.
Dua bulan sebelumnya,
pemimpin Korea Utara Kim
Jong-un mengumumkan keadaan darurat nasional dan me-

nutup kota perbatasan setelah
seorang pembelot Korea Utara
yang katanya memiliki gejala
Covid-19 secara ilegal melintasi
perbatasan ke Utara dari Selatan.
Penguncian Korea Utara
yang berkepanjangan dan
pembatasan pergerakan antar

provinsi juga telah mendorong jumlah pembelot Korea
Utara yang tiba di Selatan
ke titik terendah sepanjang
masa.
Hubungan lintas batas
memburuk setelah negosiasi
denuklirisasi antara Pyongyang
dan Washington terhenti sejak

pertemuan puncak yang gagal
pada 2019. Korea Selatan dan
pasukan PBB yang dipimpin
Amerika Serikat (AS) secara
teknis masih berperang dengan
Korea Utara sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan
gencatan senjata daripada perjanjian damai. Q osm

Ratusan Ilmuwan Eijkman Diberhentikan...
tenaga administrasi,” jelasnya.
Setelah Kemenristek dan
4 Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) terintegrasi di bawah BRIN pada 1
September 2021, status LBME
telah dilembagakan menjadi
unit kerja resmi bernama
PRBM Eijkman. Lembaga
tersebut, berada di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati.
“Dengan status ini, para
periset di LBME dapat kami
angkat menjadi peneliti dengan
segala hak finansialnya,” tutur

Laksana.
Di sisi lain, LBME banyak merekrut tenaga honorer
yang tidak sesuai ketentuan
berlaku. Oleh karena itu,
menurutnya BRIN kemudian
memberikan beberapa opsi
sesuai status masing-masing
ilmuwan. Ia menjelaskan lima
opsi yang ditawarkan BRIN
setelah terintegrasinya Lembaga Eijkman.
Per tama, PNS periset
akan dilanjutkan menjadi PNS
BRIN sekaligus diangkat sebagai peneliti. “Kedua, honorer

periset usia di atas 40 tahun
dan S3, mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021,”
ucapnya.
Sementara itu, yang ketiga
adalah honorer periset usia
di bawah 40 tahun dan S3
mengikuti penerimaan ASN
jalur PNS 2021. Sedangkan
yang keempat, honorer periset non S3 melanjutkan studi
dengan skema by-research
dan research assistantship
(RA).
“Sebagian, ada yang melanjutkan sebagai operator lab

di Cibinong, bagi yang tidak
tertarik lanjut studi,” imbuh
Laksana.
Kelima, honorer non periset akan diambil alih RSCM
sekaligus mengikuti rencana
pengalihan gedung LBME
ke RSCM sesuai permintaan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memang memiliki aset tersebut sejak awal.
Atas hal tersebut, menurut
Laksana, ilmuwan di Eijkman
bukan dalam arti diberhentikan. Namun, sebagian besar
dialihkan atau disesuaikan

dengan berbagai skema opsi
yang diberikan.
“Agar sesuai dengan regulasi sebagai lembaga pemerintah,” tambah Laksana.
Pada Sabtu (1/1) viral di
Twitter kabar yang menyebutkan lebih dari 100 ilmuan
Eijkman diberhentikan tanpa
pesangon. Sebelumnya, akun
@Eijkman_inst, mengunggah
kabar soal kegiatan deteksi
Covid-19 di PRBM Eijkman
akan diambil alih Kedeputian
Infrastruktur Riset dan Inovasi
BRIN. Q mar

JAKARTA (IM) - Kanker usus sering dianggap
sebagai kanker pembunuh
terbesar kedua. Kanker usus
disebabkan oleh sel-sel yang
berubah dan tumbuh di
usus besar, yang terdiri dari
usus besar dan rektum.
Sel kanker membelah
dan berkembang biak dalam
tubuh dengan sangat cepat
sehingga penyakit ini bisa
sangat sulit dideteksi dan
sering kali menurunkan
tingkat kelangsungan hidup.
Dengan memperhatikan
gaya hidup sehat, Anda
bisa membuat perbedaan.
Makanan dan minuman
tertentu dapat memengaruhi risiko mengidap kanker
sejak awal.
Penelitian terbaru yang
diterbitkan dalam jurnal Gut
mengungkapkan hubungan
antara minuman manis instan dan risiko kanker usus.
Mengonsumsi minuman
manis instan setiap hari
dapat menggandakan risiko
terkena kanker usus. Bahkan risiko ini bisa terkena
sebelum Anda menginjak
usia 50 tahun, khususnya
bagi perempuan. Ditemukan juga 12 persen penduduk Amerika Serikat (AS)
yang minum lebih dari tiga
porsi minuman jenis itu
setiap hari. Studi dari Gut
memantau 95.464 peserta
selama 24 tahun dengan
mempertimbangkan apa
yang mereka makan dan minum, serta riwayat keluarga
dengan kanker usus dan
gaya hidup mereka.
Selama bertahun-tahun ditemukan bahwa 109
perempuan menderita kanker usus sebelum usia 50
ta hun. Asupan minuman
manis yang lebih tinggi pada
masa dewasa, ternyata berkaitan dengan risiko yang
lebih tinggi.
Mereka yang minum

dua atau lebih porsi minuman
jenis itu setiap hari dianggap
dua kali lebih mungkin terkena
kanker usus, dibandingkan
dengan perempuan yang minum kurang dari satu porsi
dalam sepekan. Setiap porsi
minuman setiap hari dikaitkan
dengan risiko 16 persen lebih
tinggi, yang naik menjadi 32
persen per porsi harian selama
masa remaja.
Jika minuman ini diganti
dengan minuman dengan pemanis buatan, kopi, susu semi
skim, atau susu murni, risiko
kanker usus lebih rendah 36
persen. Meskipun ini adalah
studi observasional yang tidak
dapat menentukan penyebabnya, disimpulkan bahwa konsumsi minuman manis dapat
berkontribusi pada timbulnya
kanker usus dini.
“Mengurangi asupan dan/
atau (menggantinya) dengan
minuman sehat saat remaja dan
dewasa muda, dapat berfungsi
sebagai strategi yang ditindaklanjuti untuk mengurangi beban
kanker usus yang berkembang
sebelum usia 50 tahun,” tulis
penelitian itu lebih lanjut.
Kanker usus adalah kanker
paling umum keempat di Inggris. Menurut situs web NHS,
lebih dari 90 persen orang
dengan kanker usus memiliki
satu atau kombinasi dari gejala
berikut:
1. Perubahan kebiasaan
buang air besar yang terusmenerus (buang air besar
lebih sering, dengan buang air
besar yang lebih encer, dan
terkadang sakit perut).
2. Darah dalam feses tanpa
gejala ambeien lainnya (wasir).
Ini membuat kecil kemungkinan penyebabnya adalah wasir.
3. Sakit perut, ketidaknyamanan, atau kembung, selalu
disebabkan oleh makan. Ini
dapat mengakibatkan pengurangan jumlah makanan yang
dimakan dan penurunan berat
badan. Q tom

SAMBUNGAN

Kebakaran Maut, Dua
Orang Tewas Saat...
isi bengkel,” ujarnya.
Humas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan DKI Jakarta
Mulat Wijayanto dalam
keterangannya, untuk memadamkan si jago merah,
pihaknya mengerahkan sebanyak 10 unit mobil pesanan kebakaran. Sedangkan,
40 personel diterjunkan.
“Pengerahan 10 unit nit
dan 40 personel,” ujarnya.
Mulat meng atakan,
pada pukul 09.00 WIB tadi,
kebakaran berhasil dipadamkan. Hanya butuh waktu
45 menit untuk melakukan
hal tersebut.
“Status pemadaman se-

lesai 09.00 WIB. Waktu dilokalisir itu 08.15 WIB,” jelasnya.
Kendati demikian, belum
diketahui penyebab, dan total
kerugian akibat insiden kebakaran tersebut.
Kobaran api yang besar
akhirnya merambat sampai
menghanguskan sebanyak lima
rumah di dekat bengkel atau
sumber api.
Adapun akibat kebakaran
tersebut kerugian ditaksir sebesar Rp2 miliar. Slamet menambahkan, terdapat 2 korban jiwa
dalam insiden pagi ini.
“Dua korban meninggal
dunia, dan satu luka bakar. Kerugian akibat kebakaran ditaksir
Rp2 miliar.” ujarnya. Q mar
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