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SAMBUNGAN

Kasus Omicron Diprediksi 
Bisa Capai 60.000...

untuk menekan angka 
penularan varian Omicron. 
Pasalnya, masih banyak pen-
duduk yang belum divaksin 
serta ada risiko antibodi 
yang menurun bagi pen-
duduk yang telah melakukan 
vaksin hingga dosis kedua.

Langkah utama yang 
perlu dilakukan pemerintah 
adalah mencegah agar tidak 
banyak pasien Covid-19 yang 

harus dirawat di rumah sakit.
“Vaksin dua dosis jangan 

dilupakan. Tapi bukan hanya 
vaksin, vaksin saja tidak akan 
menyelesaikan gelombang, 
tetapi harus menemukan ka-
sus, tracing, testing, dan iso-
lasi. Selain itu masyarakat juga 
harus mematuhi 5M dan yang 
masih penting PPKM itu di 
level 2 atau di level 3 harus 
dijaga,” ujar Dicky.  mar

SAMBUNGAN DARI HAL 1Jenderal Andika Sebut Ada Oknum TNI...
trase Inggris pada 9 Juli 2019 
telah memutus bahwa Kemhan 
harus membayar uang senilai 
Rp515 Miliar kepada Avanti. 
Sedangkan, pada Mei 22 Mei 
2022 pengadilan Arbitrase Sin-
gapura mengabulkan gugatan 
Navayo. Di mana Indonesia 
diwajibkan membayar uang 

kasus ini. Sebab, proses pen-
dalaman lanjut masih dilaku-
kan. “Kami menunggu nanti 
untuk nama-namanya yang 
memang mausk dalam ke-
wenangan kami,” ujar  mantan 
KSAD itu.

Mahfud MD mengungkap 
Indonesia harus membayar 

denda uang hampir Rp1 triliun 
terkait pelanggaran hukum di 
balik kontrak pembayaran sewa 
satelit slot orbit 123 derajat 
Bujur Timur. Uang sebanyak 
itu wajib dibayarkan kepada dua 
perusahaan yakni, Avanti Com-
munications Grup dan Navayo.

Sebab Pengadilan Arbi-

sebesar USD20,9 juta atau 
setara Rp314 miliar.

Mahfud menuturkan, aki-
bat dari hal itu pula, negara 
berpotensi ditagih lagi oleh 
perusahaan lain seperti Airbus, 
Detente, Hogan Lovel, dan 
Telesat. Oleh karena itu, dia 
menegaskan persoalan ini se-

dang diusut Kejaksaan Agung 
(Kejagung).

“Kami sendiri melakukan 
audit investigasi, kami meng-
konfi rmasi Kejagung bahwa 
benar Kejagung sedang dan 
sudah cukup lama menel-
isik masalah ini, itu memang 
benar,” kata Mahfud.  mar

Pemerintah Hapus Daftar 14 Negara...
Kebijakan untuk mem-

buka pintu perjalanan luar 
negeri diambil berdasarkan 
hasil keputusan bersama dalam 
rapat terbatas pada 10 Januari 
2022 dan tertuang dalam Surat 
Edaran Satgas Covid-19 No. 
02/2022 tentang Protokol 
Kesehatan Perjalanan Luar 
Negeri pada Masa Pandemi 
Covid-19.

Keputusan menghapus daf-
tar negara asal WNA yang tidak 
boleh memasuki Indonesia, juga 

Negeri pada Masa Pandemi 
Covid-19.

“Sejalan dengan antisipasi 
yang dilakukan pemerintah, 
Satgas Penanganan Covid-19 
memutuskan meniadakan daf-
tar 14 negara (dengan trans-
misi komunitas Omicron) asal 
WNA yang dilarang masuk ke 
Indonesia,” kata Juru Bicara 
Satgas Penanganan COV-
ID-19 Wiku Adisasmito dalam 
keterangan resmi yang diterima 
MPI, Jumat (14/1).

Wiku Adisasmito men-
gatakan, keputusan ini diambil 
mengingat varian Omicron 
sudah meluas ke 150 dari 195 
negara di dunia per 10 Januari 
2022.

“Jika pengaturan pem-
batasan daftar negara masih 
tetap ada, akan menyulitkan 
pergerakan lintas negara yang 
masih diperlukan untuk mem-
pertahankan stabilitas negara 
termasuk pemulihan ekonomi 
nasional,” ujar Wiku.

dibarengi dengan penetapan 
kriteria WNA yang masih tetap 
sama ketatnya sebagaimana yang 
telah diatur dalam surat edaran 
satgas sebelumnya. “Atas peng-
hapusan daftar negara tersebut, 
pemerintah menyamakan durasi 
karantina bagi seluruh pelaku 
perjalanan, menjadi 7x24 jam,” 
kata Wiku.

Kebijakan itu tertuang 
dalam SK Kepala Satgas No 
3 Tahun 2022 tentang Pintu 
Masuk (Entry Point), Tempat 

Karantina dan Kewajiban 
RTPCR Bagi Warga Negara 
Indonesia Pelaku Perjalanan 
Luar Negeri yang berlaku per 
12 Januari 2022.

“Adapun ketetapan itu 
juga didukung dengan temuan 
ilmiah di berbagai negara, di 
antaranya studi oleh Brandal 
dkk (2021) bahwa median 
dari masa inkubasi kasus var-
ian Omicron ialah tiga hari 
setelah pertama kali terpapar,” 
tuturnya.  mar

copot dengan bantuan mesin 
penyedot. “Saya merasa (gen-
dang telinga saya) pecah saat 
terlepas”, katanya sebagaimana 
dilansir Sputnik.

“Saya sudah memasak (ke-
coa dengan pengering rambut) 

ada di telinga Wedding.
Keterketujatan si dokter 

membuat Wedding cemas, 
bahkan berpikir bahwa dia 
mungkin menderita tumor. 
Namun, keterangan yang dis-
ampaikan si dokter melegakan 

sekaligus mengerikan, tidak ada 
tumor di telinga Zane, tapi ada 
seekor kecoak mati.

Beberapa menit kemudian 
dokter spesialis itu berhasil 
menarik setengah dari serangga 
itu keluar dan setengah lainnya 

sejak Sabtu”.
 Wedding memutuskan 

untuk memberikan serangga 
itu kepada dokter itu sebagai 
kenang-kenangan setelah dia 
mengungkapkan bahwa dia 
tidak pernah memiliki kasus 

seperti itu sepanjang kariernya. 
Berbicara kepada media lokal, 
pria itu mengatakan bahwa 
dia memutuskan untuk men-
gungkapkan ceritanya untuk 
mendorong orang mencari 
opini kedua.  osm

Pria Ini Temukan Ada Kecoak...

transformasi PLN akan di-
lakukan dengan membuat 
beberapa subholding. PLN 
nantinya memiliki 3 subhold-
ing terdiri dari bisnis listrik 
sektor ritel, pembangkit listrik, 
dan transmisi.

Erick meyakini, jika bisnis-
nya dikelompokkan maka akan 
memberikan keuntungan bagi 
PLN melalui kinerja positif  
sebagian besar subholding.

“Kalau transmisi itu pasti 

PLN Batubara. Artinya, PLN 
Batubara beli dari pemilik batu 
bara, lalu masuk ke PLN Ba-
tubara, lalu jual lagi ke PLN,” 
jelas Arya.

Adapun terkait ada atau 
tidaknya permainan di PLN 
Batubara, kata Arya, hal itu 
dapat diketahui setelah dilaku-
kan proses audit rampung. 
Ia pun memastikan bahwa 
proses pengkajian dan audit 
dari rencana pembubaran PLN 

Batubara akan dilakukan secara 
transparan.

“Soal nanti apakah di sana 
banyak selama ini permainan 
atau enggak, itu nanti hasil 
audit, baru akan jelas itu semua. 
Kita tunggu saja, yang pasti kita 
akan selalu transparan untuk 
itu,” paparnya.

Seiring dengan rencana 
pembubaran PLN Batubara, 
Menteri BUMN Erick Thohir 
sempat menyatakan bahwa 

rugi, tapi kan kalau ritel dan 
pembangkit itu harusnya un-
tung,” katanya  saat ditemui di  
Jakarta, Selasa (11/1).

Ia menjelaskan, seperti 
peluang yang ada pada bisnis 
pembangkit listrik, mengingat 
meningkatnya permintaan lis-
trik dari Indonesia ke beberapa 
negara tetangga. Permintaan 
itu yakni listrik dari pembang-
kit energi baru terbarukan 
(EBT).

Erick mencontohkan Sin-
gapura yang lahannya terbatas 
sehingga tidak bisa mengem-
bangkan EBT. Berbeda halnya 
dengan Indonesia yang memi-
liki sumber daya alam melim-
pah mulai dari air, geothermal, 
tenaga surya, hingga angin.

“Kayak Singapura, kan 
lahannya kecil, enggak bisa 
bikin ribuan hektar solar panel, 
tapi di Indonesia kan bisa,” 
katanya.  mar

PLN Batubara Bakal Dibubarkan,...

Ratusan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) terlihat  berhamburan 
ke luar gedung ketika gempa 
terjadi.

Ratusan PNS memadati 
ruang terbuka di antaranya 
halaman depan Kantor Gu-
bernur DKI Jakarta itu.

“Saya kebetulan tugas di 
‘basement’ kemudian tiba-tiba 
terasa ada getaran kemudian 
langsung ke luar gedung,” kata 
seorang ASN Pemprov DKI 
Jakarta Yana sat ditemui di 
halaman depan Balai Kota 
Jakarta.

Beberapa pegawai yang se-
dang memeriksakan kesehatan 
di Pusat Pelayanan Kesehatan 
Pegawai di lingkungan Balai 
Kota Jakarta juga berham-

Gempa besar tersebut be-
rada di titik kordinat 7.01 
LS-105.26 BT. Pusat gempa 
berada di 52 kilometer Barat 
Daya Sumur, Banten. “10 
Kilometer. Tidak berpotensi 
tsunami,” jelasnya.

Sementara itu, seluruh 
wilayah di Jabodetabek ikut 
merasakan gempa besar terse-
but. Bahkan gempa juga dira-
sakan sampai ke Sukabumi dan 
sekitarnya. BMKG juga me-
mastikan gempa besar tersebut 
tidak berpotensi tsunami.

Sejauh ini belum ada infor-
masi kerusakan akibat gempa 
tersebut.

Guncangan gempa bumi 
tersebut cukup terasa di Ge-
dung Divisi Humas Polri, 

Jakarta Selatan. Bahkan, ses-
aat peristiwa itu terjadi, para 
personel dan ASN langsung 
berhamburan ke luar gedung.

 Berdasarkan pantauan, 
mereka yang berada di dalam 
Gedung Humas Polri langsung 
berlari menuju ke halaman de-
pan dengan berteriak gempa. 
Mereka merasa cemas lantaran 
guncangan gempa bumi kali ini 
dirasakan cukup kuat.

Namun, tak lama Kemu-
dian kondisi telah kembali nor-
mal dan kondusif. Para polisi 
dan ASN Humas Polri telah 
kembali ke dalam gedung un-
tuk melanjutkan pekerjaannya.

Kepanikan juga sempat 
terjadi di Balai Kota Jakarta dan 
Gedung DPRD DKI Jakarta. 

buran ke luar gedung, mencari 
ruang terbuka. Salah satu di 
antaranya bahkan masih meng-
gunakan infus di tangannya.

“Saya kaget awalnya wa-
laupun berusaha tenang,” kata 
salah seorang pegawai, Indah.

Sementara itu, petugas 
keamanan setempat memberi-
kan pengumuman kepada para 
pegawai untuk menjaga jarak 
dan diperbolehkan pulang 
karena bertepatan dengan jam 
pulang kerja.

Pantauan di kawasan Wa-
hid Khasyim, para pekerja ke 
luar dari tempat kerja masing-
masing.

“Saya merasakan gempa 
sekitar 30 detik,” ujar Montana 
seorang pekerja usai gempa 

Jakarta, Jumat (14/1).
Sementara pekerjaan lain, 

Dika juga memilih untuk tidak 
masuk gedung dulu meski 
gempa sudah selesai.

“Enggak naik dulu, kerja 
pakai laptop di luar gedung 
dulu,” ucap Dika, pekerja 
lain.

Hal serupa juga terlihat 
di Pusat Pemerintahan Kota 
Tangerang. Para karyawan 
hingga masyarakat berham-
buran keluar gedung karenqa 
panik ketika merasakan gun-
cangan. Gempa bumi terasa 
selama 3 menit 11 detik.

“Hati-hati terhadap gempa 
bumi susulan yang mungkin 
terjadi,” ujar himbauan BMKG 
di media sosial.  mar

Gempa M 6,7 Banten, Guncangannya...

JAKARTA (IM) - Se-
buah penelitian yang terbit 
di Journal of  Nature Prod-
ucts menemukan bahwa ada 
beberapa senyawa di dalam 
ganja yang dapat mencegah 
masuknya virus corona ke 
dalam sel manusia.

Studi ini menunjuk-
kan dua senyawa yang bi-
asanya ditemukan di rami, 
yakni asam cannabigerolic 
(CBGA) dan cannabidiolic 
(CBDA), dapat mencegah 
SARS-CoV-2 memasuki 
sel yang biasanya melapisi 
organ dalam dan kulit.

Rami, bagian dari spe-
sies Cannabis sativa, adalah 
salah satu spesies ganja yang 
ditanam untuk keperluan 
industri dan obat-obatan, 
termasuk dalam suplemen 
makanan, pakan ternak, dan 
kosmetik.

Dalam penelitian yang 
dilakukan di laboratorium 
ini, dua senyawa tersebut 
mampu mengikat protein 
lonjakan SARS-CoV-2, 

‘senjata’ virus corona untuk 
menginfeksi.

“Itu berarti menghambat 
masuk sel, sepeti asam dari 
rami, dapat digunakan untjuk 
mencegah Covid-19 dan juga 
mempersingkat infeksi den-
gan mencegah partikel virus 
menginfeksi sel manusia,” 
jelas pemimpin studi Richard 
van Breemen, ilmuwan dari 
Oregon State’s Global Hemp 
Innovation Center, College of  
Pharmacy, and Linus Pauling 
Institute.

Ia melanjutkan, “Senyawa 
mengikat protein lonjakan 
sehingga tidak dapat mengikat 
enzim ACE2, yang banyak 
terdapat di membran luar sel 
endotel di paru-paru dan organ 
lainnya.”

Kedua senyawa ganja tere-
but juga sama efektifnya dalam 
melawan varian alfa dan beta 
virus corona. Van Breemen 
berharap temuannya ini akan 
berlaku untuk varian virus 
corona lain yang ada dan yang 
akan datang.  tom

Ilmuwan AS Temukan Senyawa Dalam 
Ganja yang Dapat Mencegah Covid-19

Buah Apel dan Apukat Mampu Turunkan Kolesterol Tinggi
diterbitkan dalam European 
Journal of  Nutrition men-
emukan bahwa serat pektin 
tidak hanya membantu men-
gurangi kolesterol, tetapi 
pektin yang ditemukan dalam 
apel adalah yang terbaik un-
tuk penurun kolesterol dari 
sumber buah.

Selain apel, buah lain 
yang dapat membantu menu-
runkan kolesterol  t ing gi 
adalah alpukat. Sayang, ban-

JAKARTA (IM) - Buah 
terbaik untuk menurunkan 
kolesterol tinggi sangat bera-
gam. Menurut penelitian, ada 
banyak jenis makanan yang 
dapat membantu menurunkan 
kadar kolesterol yang melon-
jak dengan cara unik mereka 
sendiri.

Salah satunya adalah apel 
yang mengandung bahan den-
gan sifat penurun kolesterol.  

Ini salah satu buah dengan 
jumlah serat tertinggi dan apel 
mengandung jenis serat larut 
tertentu yang disebut pektin. 

Dilansir dari Eat This, 
Jumat (14/1) menurut Mayo 
Clinic, serat larut dapat mem-
bantu menurunkan kadar LDL 
atau kolesterol jahat dengan 
mengurangi berapa banyak 
kolesterol yang diserap ke 
dalam aliran darah.

Sebuah penelitian yang 

yak orang tidak menyadari 
manfaat tersebut.

Buah ini merupakan sum-
ber lemak sehat yang dapat 
diandalkan. Menurut Harvard 
Health, lemak sehat dapat 
menggantikan lemak yang ti-
dak sehat, yang pada gilirannya 
membantu menurunkan kadar 
kolesterol.

Sementara itu, memiliki 
kolesterol tinggi bisa menjadi 
hal yang menakutkan. Meskip-

un tubuh membutuhkan kadar 
kolesterol tertentu untuk ber-
fungsi optimal, terlalu banyak 
kolesterol dapat menyebabkan 
penyumbatan arteri dan risiko 
penyakit jantung yang lebih 
tinggi.

Oleh karena itu, penting 
untuk menjaga kadar kolester-
ol tetap normal. Salah satunya 
dengan mengonsumsi buah 
apel dan alpukat.  tom

Medical Check Up tak Hanya
Dibutuhkan Orang Lanjut Usia

TULUNGAGUNG 
(IM) - Tim Promosi Ke-
sehatan RSUD dr Iskak 
Tulungagung mengimbau 
masyarakat agar melakukan 
medical check up (MCU) 
atau pemeriksaan kesehat-
an. Hal itu guna mendeteksi 
secara dini adanya gangguan 
kesehatan. 

“Medical check up ini 
merupakan suatu langkah 
uji kesehatan yang dilakukan 
untuk memeriksa kondisi 
tubuh seseorang secara 
menyeluruh untuk mengan-
tisipasi timbulnya suatu pe-
nyakit,” kata dokter umum 
di Poli General Check Up 
(GCU) RSUD dr Iskak Tu-
lungagung, dr Putri Priella 
Misnasari, di Tulungagung, 
Jawa Timur, Kamis (13/1).

Dijelaskan, pemeriksaan 
kesehatan diperlukan oleh 
perempuan maupun laki-la-
ki, baik anak muda ataupun 
orang lanjut usia. Orang 
yang terlihat sehat pun perlu 
melakukan pemeriksaan 
kesehatan.

“MCU ini tidak han-
ya perlu dilakukan orang 
lanjut usia tetapi orang 
usia muda juga penting 
me lakukannya, terlebih 
apa bila terdapat penyakit 
me nurun dari keluarga se-
per ti diabetes, stroke dan 
se bagainya,” katanya.

Secara umum, pemerik-
saan kesehatan ini memiliki 
tujuan sebagai langkah awal 
mendeteksi timbulnya suatu 

penyakit baik penyakit tersebut 
tergolong penyakit akut atau 
tidak. Pemeriksaan kesehatan 
memiliki beragam jenis, namun 
sebagai langkah awal pemili-
hanpaket dasar dirasa sudah 
cukup.

Putri menambahkan, seb-
agai langkah awal MCU dasar 
bisa dilakukan yang meliputi 
pemeriksaan dokter umum, 
rontgen serta pemeriksaan 
la boratorium dasar seperti 
pe meriksaan kadar hemo-
globin, darah lengkap serta 
pengukuran trombosit hingga 
pemeriksaan urine. Walau 
MCU ini tidak diwajibkan, na-
mun dianjurkan rutin minimal 
satu tahun sekali. Sebab, dalam 
MCU, orang dapat berkon-
sultasi dengan dokter men-
genai kondisi tubuhnya tanpa 
harus menunggu timbulnya 
penyakit.

Putri menyarankan ma-
syarakat melakukan pemer-
iksaan kesehatan satu tahun 
sekali, terutama bagi seseorang 
yang berusia di atas 50 tahun. 
Sementara untuk pasien yang 
memiliki kondisi khusus sep-
erti sedang mengonsumsi 
obat, pemeriksaan kesehatan 
dilakukan sesuai jadwal yang 
ditentukan oleh dokter. 

“Semakin dini suatu pe-
nyakit terdeteksi, maka sema-
kin cepat penanganan yang 
dapat diberikan. Sehingga 
penyakit tidak berlanjut ke ta-
hap yang lebih serius sekaligus 
mencegah pengobatan yang 
lebih rumit,” tuturnya.  tom

Ilmuwan Kembangkan
Tes Darah untuk Deteksi Kanker
Tim dari Universitas Oxford menggagas 
tes darah eksperimental yang dapat 
mendeteksi berbagai kanker pada 
pasien lebih awal, juga mengetahui 
apakah kanker berpotensi menyebar 
atau tidak.

netik nuklir (NMR) diterapkan, 
yakni memeriksa sampel darah 
memakai medan magnet dan 
gelombang radio.

Orang sehat, pengidap 
kanker, dan pengidap kanker 
metastatik memiliki profil 
metabolit darah berbeda. Al-
goritme pada tes dapat me-
nentukan profil mana yang 
cocok untuk sampel pasien. 
Hal lain yang menjanjikan, tes 
ini tidak spesifi k untuk satu 
jenis kanker.

Salah satu penulis studi, 
James Larkin, menjelaskan 
bahwa sel kanker memiliki 
“sidik jari metabolisme” yang 
unik karena proses metabo-
lismenya berbeda. Metabolit 
yang dihasilkan tumor dapat 
digunakan sebagai biomarker 
untuk mendeteksi kanker se-
cara akurat.  

“Kami telah menunjuk-
kan bahwa teknologi ini 
berhasil mengidentifikasi 
sklerosis ganda pada pasien 
yang berkembang ke tahap 
penyakit selanjutnya, bah-

kan sebelum dokter men-
getahuinya. Sangat menarik 
bahwa teknologi yang sama 
sekarang menunjukkan ha-
rapan pada penyakit lain, 
seperti kanker,” ujar Larkin.

Untuk menganalisis se-
berapa baik tes dilakukan, 
para peneliti menggunakannya 
untuk mempelajari sampel dari 
300 pasien dengan gejala non-
spesifi k yang dapat dikaitkan 
dengan kanker, seperti kele-
lahan atau penurunan berat 
badan. Para pasien direkrut 
melalui jalur Oxfordshire Sus-
pected Cancer (SCAN).

Tim melaporkan bahwa 
tes tersebut mampu mende-
teksi kanker dengan benar 
pada 19 dari setiap 20 pasien 
dengan penyakit tersebut, dan 
dapat mengidentifi kasi apakah 
kanker telah menyebar pada 94 
persen kasus.  Ini menjadikan-
nya tes darah pertama yang 
dapat mendeteksi metastasis 
bahkan sebelum jenis kanker 
primer diidentifi kasi.

Studi ini menandai lang-

sambutan baik karena dapat 
menyelamatkan banyak nyawa.

Sebelum ini, tes yang biasa 
dilakukan sebatas mencari 
biomarker berbeda yang ter-
kait dengan kanker. Misalnya, 
mendeteksi peningkatan kadar 
protein tertentu, mutasi DNA, 
profi l RNA dari trombosit da-
rah, kerusakan sel darah putih, 
atau pola metilasi DNA.

Tes baru yang digagas 
peneliti Oxford mengambil 
taktik berbeda. Uji yang dilaku-
kan mencari metabolit darah, 
molekul kecil yang dihasilkan 
proses metabolisme. Teknik 
metabolomik resonansi mag-

JAKARTA(IM) - Apabila 
kanker pada tubuh seseorang 
diketahui lebih awal, per-
awatannya bisa memberikan 
hasil yang lebih baik. Sayang-
nya, gejala kanker sering tidak 
muncul sampai kondisinya su-
dah memburuk. Sebuah studi 
Oxford berusaha mencari 
solusi untuk hal tersebut.

Tim dari Universitas Ox-
ford menggagas tes darah 
eksperimental yang dapat 
mendeteksi berbagai kanker 
pada pasien lebih awal, juga 
mengetahui apakah kanker 
berpotensi menyebar atau 
tidak. Tes darah itu mendapat 

kah besar menuju deteksi dini 
berupa tes darah kanker uni-
versal. Akan tetapi, studi lebih 
lanjut menggunakan kelompok 
pasien yang lebih besar akan 
dilakukan terlebih dahulu. 
Temuan studi terbit di jurnal 
Clinical Cancer Research.

Peneliti utama studi, Fay 
Probert, optimistis risetnya 
jadi pelopor cara baru untuk 
mengidentifi kasi kanker.

Tujuan Probert dan tim 
adalah untuk menghasilkan 
tes kanker yang dapat diminta 
oleh dokter umum mana pun 
lewat analisis metabolomik 
darah.

“Ini memungkinkan triase 
pasien yang diduga kanker 
secara akurat, tepat waktu, 
dan hemat biaya, dan dapat 
memungkinkan penentuan 
prioritas pasien yang lebih 
baik berdasarkan informasi 
awal tambahan yang diberikan 
tes ini tentang penyakit mer-
eka,” ungkap Probert, dikutip 
dari laman New Atlas, Kamis 
(13/1).  tom
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