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SAMBUNGAN

RUU Ibu Kota Negara 
Dibahas Kilat,...

dilakukan secara tertutup.
Ia menyinggung per-

nyataan Wakil Ketua DPR 
RI Sufmi Dasco Ahmad 
bahwa pembahasan RUU 
yang hati-hati tak sama den-
gan pembahasan dilakukan 
secara tertutup.

“”Benar bahwa DPR 
memang harus membahas 
RUU dengan hati-hati kare-
na dampak sebuah RUU 
setelah disahkan akan san-
gat besar bagi publik. Akan 
tetapi kehati-hatian itu tidak 
sama dengan ketertutupan. 
Pembahasan yang hati-hati 
tak boleh jadi alasan atau 
pembenar proses yang ter-
tutup,” katanya.

Menurutnya, pemba-
hasan yang dinilai berjalan 
secara tertutup itu membuat 
substansi RUU tak diketahui 
publik. Lantas, aspirasi yang 
datang dari publik pun men-
jadi terbatas.

“Ketertutupan itu mem-
buat substansi RUU ini tak 
cukup diketahui publik. 
Ketaktahuan publik mem-
buat partisipasi dan aspirasi 
publik tak banyak bermun-
culan di ruang publik,” ucap 
Lucius Karus.

“Dalam kondisi itu, 
mengherankan jika waktu 
dekat DPR dan Pemerintah 
sudah mau mengesahkan 
RUU ini,” lanjut Lucius.

Lucius menyebut pent-
ingnya keterlibatan publik 
dalam proses pembentu-
kan undang-undang. Dia 
menyinggung soal Un-

dang-Undang (UU) Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja yang menurut amar pu-
tusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) tak memenuhi syarat 
formil lantaran bermasalah 
dalam proses pembentukan-
nya.

Sebelumnya, Wakil Ketua 
DPR RI Sufmi Dasco Ahmad 
mengklaim pihaknya cukup 
hati-hati dalam pembahasan 
Rancangan Undang-Undang 
Ibu Kota Negara (RUU IKN). 
Dia menyebut pembahasan 
RUU IKN berjalan secara 
intensif, bahkan saat DPR 
sedang reses pada akhir tahun 
lalu.

“Memang (pembentukan) 
Pansus tanggal 7 Desember, 
tapi Pansus walaupun reses 
tetap kerja bahas RUU yang 
disepakati DPR dan Pemer-
intah. Bahwa ada bolak-balik 
substansi dibahas mekanis-
menya begitu. Ketika harus 
balik ke Panja, gitu, ya balik 
ke Panja,” kata Sufmi Dasco 
kepada wartawan di kompleks 
parlemen, Senayan, Jakarta, 
Jumat (14/1) lalu.

Menurutnya, mekanisme 
pembahasan RUU IKN tak 
ada masalah sejauh ini. Dia 
menyebut RUU IKN dibahas 
dengan cukup hati-hati.

“Bahwa kemudian itu ter-
jadi demikian ya memang 
mekanisme begitu untuk dicari 
solusi terhadap kebuntuan-
kebuntuan yang ada dan saya 
lihat alhamdulillah pemba-
hasan lancar,” kata Ketua Har-
ian DPP Gerindra itu.  mar

Viral! Emir Bahrain Dikawal...
Times. Pria yang berjalan di 
depan robot itu bukanlah 
Emir Bahrain, Hamad bin Isa 
Al Khalifa dan robot raksasa 
yang mengikutinya bukan-
lah pengawalnya. Robot itu 
adalah robot terkenal yang 
bernama ‘Titan’.

Titan adalah sebuah 
robot yang dibangun oleh 
perusahaan Inggris Cyber-
stein Robots untuk tampil 
di berbagai acara publik dan 
pribadi. Robot ini memiliki 

tinggi sekira 2,43 meter dengan 
berat 60 kg. Video itu diambil 
dari pameran pertahanan Idex 
yang digelar pada 2019 di Abu 
Dhabi, UEA, di mana Titan di-
pamerkan kepada pengunjung.

Dalam video itu bahkan 
terlihat bendera UEA di bahu 
dan lengan Titan. Meski tidak 
disangkal kecanggihannya, 
Titan dipastikan tidak memiliki 
kemampuan tempur, apalagi 
menjadi pengawal Emir Bah-
rain.  osm

SAMBUNGAN DARI HAL 1Sekber Deklarasi Prabowo-Jokowi...
PDIP Nilai Masih Dinamis

Sementara polisiti PDI 
Per juangan (PDIP) turut 
merespons deklarasi dukungan 
tersebut. PDIP melihat situasi 
politik saat ini masih sangat 
dinamis.

“Hal-hal seperti itu sangat 
dinamis,” kata Sekjen PDIP 
Hasto Kristiyanto saat dikon-
fi rmasi, Sabtu (15/1).

Hasto enggan banyak 
berkomentar terkait deklarasi 
dukungan tersebut. Lantas, 
kata dia, deklarasi itu tidak 
perlu tanggapan.

“Jadi tidak perlu tangga-
pan,” ujarnya.

Di sisi lain, Gerindra men-
ganggap deklarasi itu sebagai 
bentuk aspirasi yang telah 
diatur konstitusional.

“Beruntung sampai saat 
ini Indonesia belum jatuh 
pada jurang resesi. Sedan-
gkan banyak negara sudah 
mengalami resesi, termasuk 
negara tetangga Singapura,” 
ujar mereka.

Deklarasi  Prabowo – 
Jokowi sebagai capres dan 
cawapres untuk 2024 menuai 
respons dari kalangan politi-
kus. Ketua DPP PKS, Mardani 
Ali Sera sangsi dengan wacana 
duet Prabowo-Jokowi di Pil-
pres. Mardani tak yakin Jokowi 
tertarik maju lagi di kontestasi 
Pilpres mendatang.

“Pertama, ide boleh saja,” 
kata Ketua DPP PKS, Mardani 
Ali Sera, Sabtu (15/1).

“Kedua, saya tidak yakin 
Pak Jokowi mau. Kasihan 

publik akan menilai Pak Jokowi 
pencari kekuasaan,” lanjut 
Mardani.

Sementara, politikus PKB 
Luqman Hakim mengatakan 
majunya Jokowi pada Pilpres 
2024 bisa saja dilakukan. Dia 
menyebut seseorang bisa kem-
bali menjabat jika berbeda 
dari dua periode jabatan se-
belumnya.

Dengan kata lain, Jokowi 
mungkin saja maju sebagai 
cawapres pada 2024.

Meski begitu, menurut 
Luqman, masyarakat akan 
mempertanyakan etika kepe-
mimpinan Jokowi jika melaku-
kan hal tersebut. Terlebih, 
kata dia, Jokowi beberapa kali 
menyatakan menolak maju lagi 
pada 2024.

“Kami tidak tahu siapa 
mereka yang mendeklarasikan 
Prabowo-Jokowi tersebut. 
Tapi kami tidak bisa melarang 
orang menyampaikan aspirasi 
karena itu hak mereka secara 
konstitusional,” kata Wakil 
Ketua Umum (Waketum) Ger-
indra Habiburokhman saat 
dihubungi, Sabtu (15/1)..

Habiburokhman menutur-
kan Gerindra sendiri belum 
mengambil sikap dan menen-
tukan siapa pasangan Prabowo 
di Pilpres 2024. Dia menyebut 
Gerindra harus mencermati 
dinamika politik yang terjadi 
menjelang 2024.

“Kami belum bisa menen-
tukan sikap soal calon wakil 
Presiden yang mendampingi 
Pak Prabowo 2024. Secara 

resmi penentuan sikap ke-
mungkinan baru bisa dilaku-
kan jelang 2024 karena kami 
harus mencermati dinamika 
politik yang terjadi,” tuturnya.

Lebih lanjut Habibu-
rokhman mengatakan Ger-
indra memilih fokus memak-
simalkan kinerja Prabowo, 
yang saat ini menjabat Menteri 
Pertahanan (Menhan). Dia 
yakin, jika kinerja Prabowo di 
pemerintahan baik, tidak sulit 
bagi Prabowo untuk menang 
dalam Pilpres mendatang.

“Saat ini kami lebih me-
milih untuk maksimalkan 
kerja Pak Prabowo sebagai 
Menhan, kalau beliau sukses 
jalankan tugas Insyaallah 
tidak sulit untuk menang 
2024,” imbuhnya.  mar

Presiden Minta Kasus Proyek Satelit...
dika Perkasa. Selain itu, Jaksa 
Agung Sanitiar Burhanuddin 
juga menyatakan kesiapan 
untuk membongkar kasus ini.

“Menhan dan Panglima 
TNI tegas mengatakan tidak 
boleh ada pengistimewaan ke-
pada korupsi dari institusi apa 
pun, semua harus tunduk pada 
hukum. Saya berbicara dengan 
Jaksa Agung yang ternyata juga 
menyatakan kesiapannya den-
gan mantap untuk mengusut 
kasus ini,” tegas Mahfud.

“Jadi, mari bersama-sama 
kita cermati dengan seksama 
pengusutan kasus ini.” Ujar 
Mahfud.

Warganet mendukung 
penuh langkah Mahfud mem-

Andika juga tegas mengatakan 
bahwa ini harus dipidanakan,” 
kata Menteri Koordinator 
bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menkopolhukam) 
Mahfud MD dalam unggahan 
instagramnya, sebagaimana 
dikutip pada Minggu (16/1).

Keputusan tersebut di-
ambil pasca Badan Penga-
was Keuangan Pembayaran 
(BPKP) dalam auditnya mene-
mukan adanya dugaan pelang-
garan hukum yang merugikan 
negara.

Mahfud pun memantap-
kan menuju ranah pidana 
setelah beberapa pihak diang-
gapnya menghambat proses.

“Sepertinya ada yang meng-

hambat untuk dibuka secara 
jelas masalahnya. Akhirnya, 
saya putuskan untuk minta 
BPKP melakukan Audit Tujuan 
Tertentu (ATT),” kata Mahfud.

“Hasilnya ternyata ya sep-
erti itu, ada pelanggaran per-
aturan perundang-undangan 
dan negara telah dan bisa terus 
dirugikan. Makanya, saya pu-
tuskan untuk segera berhenti 
rapat melulu dan mengarahkan 
agar diproses secara hukum,” 
kata Mahfud.

Meski begitu, kata Mahfud, 
keputusan masuk ranah pidana 
tetap mendapatkan dukun-
gan dari Menteri Pertahanan, 
Prabowo Subianto dan Pan-
glima TNI, Jenderal TNI An-

bongkar kasus denda hampir 
Rp1 triliun terkait pelanggaran 
hukum di balik kontrak pem-
bayaran sewa satelit slot orbit 
123 derajat Bujur Timur di 
Kemhan periode 2015-2016.

Hal itu disampaikan netizen 
melalui komentar yang disam-
paikan dalam unggahan Mahfud 
MD di akun Instagram.

“Nah loh, lanjutkan dan 
bongkar habis, pak,” tulis ko-
mentar pemilik akun @herli-
yan_dewab**, Minggu (16/1).

Dukungan juga disampai-
kan pemilik akun @march_
de*** yang menduga negosiasi 
proyek tersebut tidak berlang-
sung secara singkat.

“Negosiasi untuk proyek 

ini tidaklah cepat. Mungkin 
2 tahun sebelumnya dimulai. 
Menarik untuk diikuti. Lan-
jutkan story-nya pak,” tulisnya.   

Sementara, pemilik akun 
@nusa_per** menulis ko-
mentar kasus denda satelit ini 
sebagai hal yang sangat miris 
ketika negeri ini terus-menerus 
digerogoti kasus korupsi di an-
taranya Jiwasraya dan Asabri.

“Duuuh... Gilak ini Pak, 
miris sekali. Asabri dan Jiwas-
raya sudah terbongkar, BLBI 
terus diburu, ini ada lagi. Dan 
yang amazing, kebongkarnya 
terjadi saat Presiden Jokowi 
memimpin dan Pak Mahfud 
jadi menteri. Sehat terus pak,” 
tulisnya.  mar

Kasus ini mulai terendus 
setelah Sakaguchi diketahui 
melakukan investasi di rentang 
tahun itu. Proses penangka-
pan Nwude membutuhkan 
waktu. Hingga akhirnya pada 

Nelson Sakaguchi, untuk 
membeli bandara yang belum 
dibangun di Abuja seharga 242 
juta dolar.

Badan anti-korupsi Nigeria 
mengungkap Sakaguchi telah 

ditipu antara 1995 dan 1998. 
Sakaguchi telah membayar uang 
191 juta dolar dalam bentuk 
tunai dan sisanya dalam bentuk 
bunga yang belum dibayar untuk 
bandara fi ktif  itu.

tahun 2002 pemerintah Ni-
geria menangkapnnya setelah 
melakukan penyelidikan.

Proses peradilan pun 
penuh dengan negoisasi . 
Setelah berjanji akan mengem-

balikan hasil penipuannya, ia 
akhirnya mendapatkan vonis 
lima tahun penjara.

Setelah menjalani masa tah-
anannya, ia kemudian dibebas-
kan pada tahun 2006.  osm

Ngaku sebagai Dirut Bank,...

Pemerintah kini kembali 
menerapkan asesmen PPKM 
mingguan menyusul melon-
jaknya kasus COVID-19 varian 
Omicron di Indonesia. Asesmen 
PPKM level yang digelar setiap 
dua pekan sekali dihapus.

salah,” katanya. Diketahui, 
pada Sabtu (15/1) kemarin, 
Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 mencatat adanya 
penambahan kasus harian 
mencapai 1.054 kasus. Jumlah 
ini merupakan yang tertinggi 

sejak 13 Oktober 2021 lalu. 
Pada saat itu, kasus harian Co-
vid-19 mencapai 1.232 kasus. 
Setelah itu, jumlah penam-
bahan kasus baru mengalami 
penurunan dan cenderung 
berada di bawah angka 1.000.

“Selain itu, pemerintah 
juga akan kembali melakukan 
asesmen PPKM yang dieval-
uasi setiap minggunya dan 
menghapus asesmen 2 minggu 
semata-mata untuk mengikuti 
perkembangan Omicron yang 

diprediksi meningkat sangat 
cepat ini,” kata Luhut.

Luhut menegaskan PPKM 
level masih menjadi pilihan 
kebijakan pemerintah dalam 
menangani kasus COVID-19 
di Indonesia.  mar

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000,...

arus laut yang kuat yang bisa 
menjadi bahaya di sepanjang 
pantai.”

Peringatan serupa dikelu-
arkan oleh pihak berwenang 
di Selandia Baru, Fiji, Vanuatu 
dan Australia -- di mana pihak 
berwenang mengatakan se-
jumlah garis pantai termasuk 
Sydney dapat terkena gelom-
bang tsunami.

Gunung berapi Hunga 
Tonga-Hunga Ha’apai terletak 
di sebuah pulau tak berpen-
ghuni sekitar 65 kilometer 
sebelah utara Ibu Kota Tonga, 
Nuku’alofa.

Kepala Badan Mitigasi 
Gempa Bumi dan Tsunami 
Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofi sika (BMKG), 
Daryono mengatakan, Pulau 
Nuku dan Tsu sempat hilang 

dan perahu terdampar ke 
daratan.

Warga Tonga yang ketaku-
tan melarikan diri ke tempat 
yang lebih tinggi. Bahkan Biro 
Meteorologi Australia mel-
aporkan  tsunami 1,2 meter 
terlihat di Nuku’alofa.

M e r e  Ta u f a ,  w a r g a 
Tonga,bercerita saat  dia be-
rada di rumahnya bersiap-siap 
untuk makan malam ketika 
gunung berapi meletus.

“(Tsunami) itu sangat be-
sar, tanah bergetar, rumah 
kami bergetar. Lalu datang 
dalam gelombang. Adik laki-
laki saya mengira bom mele-
dak di dekatnya,” kata Taufa 
kepada situs berita Stuff.

D i a  meng a t akan  a i r 
memenuhi rumah mereka 
beberapa menit kemudian dan 

dia melihat dinding rumah 
tetangga runtuh.

Raja Tonga Tupou VI di-
laporkan telah dievakuasi dari 
Istana Kerajaan di Nuku’alofa 
dan dibawa oleh konvoi polisi 
ke sebuah vila yang jauh dari 
garis pantai. Letusan awal 
berlangsung setidaknya dela-
pan menit dan mengirimkan 
gumpalan gas, abu dan asap 
beberapa kilometer ke udara.

Letusan itu begitu keras 
sehingga terdengar sebagai 
“suara guntur yang keras” di 
Fiji lebih dari 800 kilometer 
jauhnya, kata para pejabat di 
Suva.

Pusat Peringatan Tsunami 
Pasifik mengeluarkan “per-
ingatan tsunami” untuk Sa-
moa, mengatakan ada ancaman 
“fl uktuasi permukaan laut dan 

setelah disapu tsunami.
 “Pulau Nuku dan Tsu 

sempat hilang dari permukaan 
laut, disapu tsunami akibat 
erupsi Gunung Hunga-Ton-
ga,” ungkap Daryono lewat 
akun media sosial pribadinya, 
Minggu (16/1).

5 WNI Belum Diketahui
Informasi  yang diterima 

dari Kedutaan Besar Republik 
Indonesia (KBRI) Wellington, 
terdapat lima warga negara 
Indonesia (WNI) di Tonga saat 
kejadian dan sejauh ini kondisi 
mereka belum diketahui.

“Kelima WNI itu tinggal 
di Nuku’alofa dan sejauh ini 
belum diketahui kondisinya 
karena komunikasi yang terpu-
tus,” jelas Direktur Perlindun-
gan WNI dan Badan Hukum 

Indonesia (PWNI-BHI) Ke-
mlu RI, Judha Nugraha.

Berdasarkan informasi 
Pemerintah Selandia Baru, 
hingga saat ini belum ada 
laporan terkait jatuhnya ko-
rban jiwa pasca letusan dan 
peristiwa tsunami.

KBRI Wellington telah 
menyampaikan imbauan ke-
waspadaan kepada seluruh 
WNI yang berada di wilayah 
akreditasi KBRI Welling-
ton. KBRI Wellington terus 
melakukan koordinasi dan ko-
munikasi dengan berbagai pi-
hak di Selandia Baru dan Ton-
ga untuk mengetahui kondisi 
para WNI di Tonga. KBRI 
Wellington bisa dihubungi me-
lalui hotline +6521713167 atau 
email kepada konsuler.welling-
ton@kemlu.go.id.  mar

Gunung Berapi Tonga Erupsi, Pulau Nuku...

Indonesia Negara Teratas di Asia 
dalam Index Pemulihan Covid-19

JAKARTA (IM) - Juru 
Bicara (Jubir) Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) Siti 
Nadia Tarmizi mengatakan, 
Indonesia berada di urutan 
teratas di antara negara-
negara Asia dalam hal index 
pemulihan Covid-19 ber-
dasarkan data yang dirilis 
pada 6 Oktober 2021. 

Selain itu, jumlah kasus 
dan kematian Covid-19 di 
Indonesia juga terus men-
galami penurunan. Semen-
tara berdasarkan data dari 
John Hopkins University 
pada 12 September 2021 
menyatakan, penangan-
an Covid-19 di Indonesia 
adalah salah satu yang ter-
baik di dunia. 

“Sebab Indonesia bisa 
melakukan penurunan Co-
vid-19 yang sangat cepat 
dalam kurun waktu dua 
minggu,” kata Siti Nadia 
dalam acara Indonesian 
Congress Symposium on 

Combating Covid-19 Pan-
demic Without Boundaries, 
Minggu (16/1).

Selain itu Siti Nadia juga 
menjelaskan bahwa Organ-
isasi Kesehatan Dunia (WHO) 
telah menargetkan minimal 40 
persen masyarakat Indonesia 
mendapatkan dosis kedua 
vaksin Covid-19. Saat ini tar-
get tersebut sudah berhasil 
dipenuhi oleh Indonesia.

“Indonesia masuk ke 
dalam lima negara yang sudah 
menyuntikkan dalam hal jum-
lah dosis terbanyak. Bahkan 
jumlah dosis satu yang sudah 
disuntikkan kepada masyara-
kat,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, 
sampai saat ini total vaksin 
yang kita terima sebanyak 
439.394 ribu. Artinya Indo-
nesia memiliki stok vaksin 
Covid-19 yang cukup dalam 
pelaksaan vaksinasi primer 
maupun vaksinasi dosis lanju-
tan.  tom

Ilmuwan AS Prediksi Akan Ada
Varian yang Lebih Mengkhawatirkan 
Para ilmuwan memperingatkan akan 
ada varian yang lebih mengkhawatirkan 
setelah Omicron.

sebelumnya memiliki Covid-19 
dan menyebabkan “infeksi 
terobosan” pada orang yang 
divaksinasi sementara juga me-
nyerang yang tidak divaksinasi. 
Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) melaporkan rekor 15 
juta kasus Covid-19 baru untuk 
minggu 3-9 Januari, meningkat 
55% dari minggu sebelumnya.

Seiring dengan menjauh-
kan orang yang relatif  sehat 
dari pekerjaan dan sekolah, 
kemudahan penyebaran varian 
meningkatkan kemungkinan 
virus akan menginfeksi dan 
berlama-lama di dalam orang 
dengan sistem kekebalan yang 
lemah. Penyebaran itu mem-

beri virus lebih banyak waktu 
untuk mengembangkan mutasi 
yang kuat.

“Ini adalah infeksi yang 
lebih lama dan persisten yang 
tampaknya menjadi tempat 
berkembang biak yang paling 
mungkin untuk varian baru. 
Hanya ketika Anda memiliki 
infeksi yang sangat luas, Anda 
akan memberikan kesempatan 
untuk itu terjadi,” kata Stuart 
Campbell Ray, pakar penyakit 
menular di Universitas Johns 
Hopkins.

Karena Omicron tampak-
nya menyebabkan penyakit 
yang lebih ringan daripada 
Delta, perilaku Omicron me-

sekuel Omicron akan menye-
babkan penyakit yang lebih 
ringan atau vaksin yang ada 
akan bekerja melawannya.

Kondisi itu menyebabkan 
para ahli mendesak vaksinasi 
yang lebih luas sekarang, se-
mentara vaksin hari ini masih 
berfungsi.

“Semakin cepat Omicron 
menyebar, semakin banyak 
peluang untuk mutasi, yang 
berpotensi menyebabkan lebih 
banyak varian,” kata Leonardo 
Martinez, ahli epidemiologi 
penyakit menular di Universi-
tas Boston.

Sejak muncul pada perten-
gahan November, Omicron 
telah berlari melintasi dunia 
seperti api menembus rumput 
kering. Penelitian menunjuk-
kan varian ini setidaknya dua 
kali lebih menular dari delta 
dan setidaknya empat kali lebih 
menular dari versi asli virus.

Omicron lebih mungkin 
daripada Delta untuk mengin-
feksi kembali individu yang 

JAKARTA (IM) - Para 
ilmu wan memperingatkan 
akan ada varian yang lebih 
mengkhawatirkan setelah 
Omicron. Setiap infeksi dise-
but memberikan kesempatan 
bagi virus untuk bermutasi, 
dan Omicron memiliki keung-
gulan dibandingkan penda-
hulunya.

Setiap infeksi memberikan 
kesempatan bagi virus untuk 
bermutasi, dan omicron me-
miliki keunggulan dibanding-
kan pendahulunya. Omicron 
menyebar jauh lebih cepat 
meskipun muncul di planet 
dengan penambahan kekeba-
lan yang lebih kuat dari vaksin 
dan penyakit sebelumnya.

Kondisi itu berarti lebih 
banyak orang, tempat virus 
dapat berkembang lebih lan-
jut. Para ahli tidak tahu sep-
erti apa varian berikutnya atau 
bagaimana mereka memben-
tuk pandemi. Namun ahli 
mengatakan tidak ada jaminan 

micu harapan bahwa ini bisa 
menjadi awal tren yang pada 
akhirnya membuat virus lebih 
ringan seperti fl u biasa.

“Untuk mengekang mun-
culnya varian, para ilmuwan 
menekankan untuk melanjut-
kan langkah-langkah kesehatan 
masyarakat seperti menggu-
nakan masker dan mendapat-
kan vaksinasi. Sementara 
Omicron lebih mampu meng-
hindari kekebalan daripada 
Delta,” kata para ahli, seraya 
mengatakan vaksin masih 
menawarkan perlindungan dan 
suntikan vaksin penguat sangat 
mengurangi penyakit serius, 
rawat inap dan kematian.

Anne Thomas, seorang 
analis TI berusia 64 tahun di 
Westerly, Rhode Island, men-
gaku telah sepenuhnya divak-
sinasi dan didorong dan juga 
mencoba untuk tetap aman 
dengan sebagian besar tinggal 
di rumah sementara negara 
bagiannya memiliki salah satu 
tingkat kasus Covid-19 ter-
tinggi di AS.

“Saya tidak ragu sama sekali 
bahwa virus ini akan terus ber-
mutasi dan kita akan mengha-
dapi ini untuk waktu yang sangat 
lama,” katanya.  tom

Ilustrasi varian Omicron.
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