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SAMBUNGAN

Presiden Jokowi Punya 
Waktu 2 Bulan...

berkonsultasi dengan DPR 
RI. Namun, untuk Kepala 
Otorita periode pertama, 
Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) tidak diwajib-
kan berkonsultasi dengan 
DPR.

“Untuk di tahun per-
tama ini, kita tidak meng-
haruskan presiden untuk 
berkonsultasi pada DPR 
karena di dalam undang-
undang itu ditetapkan harus 
2 bulan ini harus ada kepala 
otorita,” kata Ketua Pani-
tia Khusus (Pansus) RUU 
IKN Ahmad Doli Kurnia 
di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Selasa 
(18/1).

Terkait Kepala Otorita 
IKN Nusantara, Presiden 
Jokowi beberapa waktu lalu 
pernah mengungkapkan 
beberapa nama kandidat-
nya. Salah seorang calon 
yang disebut Jokowi, yakni 
Basuki Tjahaja Purnama 

atau Ahok.
Kemudian,  ada nama 

mantan Menteri Riset dan 
Teknologi (Menristek) Bam-
bang Brodjonegoro, mantan 
Direktur Utama Wijaya Karya 
(WIKA) Tumiyana. Satu nama 
lagi, yaitu Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) Az-
war Anas.

“Kandidatnya ada, ya, yang 
namanya kandidat memang 
banyak. Pertama Pak Bambang 
Brodjo, kedua Pak Ahok, ke-
tiga Pak Tumiyono, keempat 
Pak Azwar Anas,” ujar Jokowi 
di Istana Merdeka, Jakarta pada 
2 Maret 2020.

Seperti diketahui, DPR 
dalam rapat paripurna pada 
Selsa (18/1)telah mengesahkan 
RUU IKN menjadi UU. Den-
gan demikian, Presiden Jokowi 
memiliki waktu 2 bulan untuk 
menunjuk Kepala Otorita 
IKN Nusantara terhitung sejak 
penomoran UU IKN.  mar

SAMBUNGAN DARI HAL 1Bangun Ibu Kota Nusantara Butuh...
Arab) Investment Forum yang 
berlangsung di Dubai, Uni 
Emirat Arab (UEA), Kamis 4 
November 2021 lalu.

Lantas, bagaimana skema 
pembiayaan proyek ibu kota 
negara baru Nusantara? Peri-
hal pendanaan pemindahan 
ibu kota negara diatur dalam 
Rancangan Undang-undang 
Ibu Kota Negara (RUU IKN). 
RUU itu telah disepakati oleh 
Panitia Khusus (Pansus) RUU 
IKN untuk disahkan menjadi 
UU di rapat paripurna DPR, 
Selasa (18/1).

Pasal 24 Ayat (1) draf  
RUU itu menyebutkan bahwa 

hari ini,” kata Doli saat mem-
bacakan laporan Pansus RUU 
IKN.

Setelah menerima lapo-
ran dari Pansus RUU IKN, 
Puan Maharani pun langsung 
melanjutkan kepada agenda 
selanjutnya yakni pengambilan 
keputusan tingkat II terhadap 
RUU tersebut. Dalam hal ini, 
meminta persetujuan kepada 
anggota dewan yang hadir.

“Selanjutnya, kami akan 
menanyakan kepada setiap 
fraksi, apakah Rancangan 
Undang-Undang tentang Ibu 
Kota Negara dapat disahkan 
menjadi undang-undang,” 

tanya Puan.
“Setujuuu …,” jawab ang-

gota dewan yang hadir di ruang 
sidang paripurna.

Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) pernah mengung-
kapkan bahwa untuk pemin-
dahan ibu kota setidaknya akan 
menelan anggaran hingga Rp 
501 triliun.

 “Yang pertama, pemban-
gunan ibu kota baru Indonesia. 
Untuk membangun ibu kota 
baru setidaknya dibutuhkan 
dana sebesar 35 miliar dolar AS 
(sekitar Rp 501 triliun),” kata 
Jokowi saat menghadiri Indo-
nesia–PEA (Persatuan Emirat 

pendanaan untuk persiapan, 
pembangunan, dan peminda-
han ibu kota negara, serta pe-
nyelenggaraan pemerintahan 
daerah khusus IKN Nusantara 
bisa berasal dari dua sumber, 
yakni: Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; dan/atau 
Sumber lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Sementara, mengutip la-
man resmi ikn.go.id, skema 
pembiayaan IKN diutamakan 
dari kontribusi pihak swas-
ta. Pembiayaan itu dilaku-
kan melalui sistem Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha 

(KPBU) sebesar Rp 252,5 
triliun (54,2 persen), serta in-
vestasi swasta dan BUMN/D 
(secara langsung) sebesar Rp 
123,2 triliun (26,4 persen) dari 
total kebutuhan pembiayaan 
pembangunan fi sik IKN.

“Selebihnya adalah pembi-
ayaan dari APBN,” demikian 
siaran pers laman resmi IKN.

Sebelumnya, Deputi IV 
Kepala Staf  Kepresidenan 
(KSP) Juri Ardiantoro juga 
pernah mengatakan, skema 
pembiayaan IKN tidak akan 
seluruhnya bergantung kepada 
APBN, tetapi mengandalkan 
investasi.  mar

serta personil Polsek San-
dubaya dan personel Koramil 
Cakranegara beserta Linmas 
Sandubaya.

sebagai penjaga Kamtib-
mas melakukan pengamanan 
pada kegiatan pembongkaran 
tersebut.

Proses pembongkaran ini 
juga dihadiri Camat Sanduba-
ya, Danramil Cakra, Kapolsek 
Sandubaya, Lurah Mandalika 

“Pengamanan pembo-
karan tembok tersebut den-
gan menurunkan anggota 
Polsek dan anggota Koramil 

Cakranegara guna mence-
gah hal-hal yang tidak kita 
inginkan ter jadi,” terang-
nya.  osm

Satu Keluarga di Kota Mataram...

carbon credit yakni Penyeleng-
garaan NEK Pembangkitan 
Tenaga Listrik yang terdiri dari 
penerapan batas atas emisi 
GRK (BAE) melalui persetu-

“Angka Rp30 per kWh 
tidak begitu banyak berpen-
garuh, kalau carbon tax-nya 
USD 2 per ton CO2, BPP-nya 
terdorong sedikit Rp0,58 per 

kWh. Sekarang kita BPP sekitar 
Rp1.400, jadi kalau ditambah, 
itu kecil lah,” ujarnya.

Rida juga memaparkan 
progress rencana penerapan 

juan teknis (PT-BAE), usulan 
mekanisme dengan Surat Per-
setujuan Teknis Emisi (PTU) 
pada PLTU batubara dan den-
gan trading, pelaporan Emisi 

GRK serta penguatan kerangka 
transparansi yang akan beker-
jasama dengan kementerian 
terkait seperti KLHK dan 
Kemenperin.  mar

Pajak Karbon Dimulai 1 April 2022,...

awak media.
“Sehat-sehat,” jawabketika 

ditanyai wartawan mengenai 
kondisi kesehatannya.

Sebelumnya, Ardhito din-
yatakan positif  mengonsumsi 
narkoba jenis ganja setelah 
dilakukan tes urine. Saat dia-

“Hari ini rencananya mau di 
bawa ke BNNP untuk menjalani 
serangkaian proses asesmen,” 
ujar Kuasa Hukum Ardhito 
Pramono bernama Adit kepada 
wartawan di Polres Metro Ja-
karta Barat, Selasa (18/1).

Berdasarkan pantauan di 

lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, 
Ardhito ke luar dari ruangan 
penyidik didampingi oleh sang 
istri Jeanne Sanfadelia dan 
kuasa hukumnya. Ardhito 
tampak mengenakan sweater 
kuning dan celana jeans. Ia irit 
bicara saat ditanyai sejumlah 

mankan pada Rabu (12/1) 
kemarin di kediamanya ka-
wasan Klender, Jakarta Timur, 
polisi menyita sejumlah barang 
bukti berupa ganja seberat 
4,80 gram, 1 bungkus kertas 
vapir, 21 butir pil Alprazolam 
dan satu buah handphone 

Iphone12.
Atas perbuatannya, Ard-

hito terancam dijerat dengan 
pasal 127 Undang-undang 
RI Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dengan 
ancaman pidana penjara empat 
tahun.  mar

Musisi Ardhito Pramono akan Jalani...

uang dari komisi agen dan be-
lum mengembalikan uang yang 
diperolehnya. Sedangkan hal-
hal yang meringankan, Solihah 
bersikap sopan di persidangan, 
kooperatif, merupakan tulang 
punggung keluarga atau se-
bagai orang tua tunggal dari 
kedua putrinya.

maka akan diganti dengan 
pidana tiga bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana tam-
bahan berupa uang pengganti 
50 ribu Dolar AS atau sekitar 
Rp483.700.000,” terang hakim.

Dalam menjatuhkan pu-
tusan, majelis hakim memper-
timbangkan hal yang member-

atkan maupun meringankan. 
Hal yang memberatkan pu-
tusan yakni, karena terdakwa 
Solihah dinilai tidak membantu 
program pemerintah dalam 
pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Kemudian, terdakwa 
Solihah juga tidak mengakui 
perbuatannya, mendapatkan 

Hakim mengungkapkan So-
lihah terbukti memperkaya diri 
sebesar 50.000 Dolar AS terkait 
dengan pembayaran komisi 
kegiatan fi ktif  agen PT Jasindo. 
Selain itu, ia disebut telah mem-
perkaya orang lain yakni Budi 
Tjahjono dan Supomo Hidjazie.

Vonis terhadap Solihah ini 

sama dengan tuntutan jaksa 
KPK. Hanya saja uang peng-
ganti yang dibebankan jaksa 
terhadap terdakwa sebesar 
198.340,48 dolar AS tidak 
dipenuhi sepenuhnya. Atas 
putusan tersebut, Solihah dan 
jaksa KPK menyatakan pikir-
pikir.  mar

Terbukti Korupsi, Eks Direktur PT Jasindo...

di rumahnya,” katanya.
“Keesokan harinya, ang-

gota keluarga terkejut ketika 
mereka melihat tubuh Munda 
yang seperti tak bernyawa tidak 
hanya mulai bergerak tetapi dia 
juga bisa berbicara kembali.”

Dokter dilaporkan men-

“Saya bisa menggerakkan 
kaki saya setelah mendapatkan 
vaksin pada 4 Januari,” katanya.

Rekaman menunjukkan 
saat Munda dibantu berdiri 
sebelum mulai melangkah, 
dibantu dengan tongkat.

Dr Albela Kerketta, dari 

Peterwar Community Health 
Centre, mengatakan keluarg-
anya memperhatikan dia bisa 
bergerak 24 jam setelah disun-
tik Covid pada 4 Januari.

“Munda diberikan vaksin 
Covishield oleh seorang pe-
kerja Anganwadi pada 4 Januari 

gonfirmasi bahwa Munda 
benar-benar terbaring di tem-
pat tidur karena cedera tulang 
belakang. Petugas medis seka-
rang sedang menyelidiki dugaan 
pemulihan mendadak Munda. 
“Ini adalah masalah penyelidi-
kan karena kami telah melihat 

laporannya,” tambah Dr Ker-
ketta. “Informasi dan jawaban 
yang akurat akan tersedia dalam 
beberapa hari mendatang ketika 
dunia medis akan melakukan 
penelitian tentang penyakit 
Dularchand Munda dan pemu-
lihannya.”  osm

Ajaib, Kakek Lumpuh Kembali...

4 Manfaat Buah Pir Bagi Kesehatan
untuk menjaga dan mening-
katkan keshatan kulit. Hal ini 
dikarenakan buah pir mem-
punyai kandungan vitamin C 
yang melimpah.

Sela in i tu kandungan 
tembaga di dalamnya men-
jadi nutrisi yang berperan 
penting untuk pembentukan 
kolagen. Yang mana hal ini 
pun berpengaruh terhadap 
elastisitas kulit.

3. Mencegah Sembelit
Adanya kandungan serat 

dalam buah pir yang cukup 
tinggi menjadikan buah ini am-
puh untuk mencegah ataupun 
mengatasi sembelit. Dengan 
mengonsumsi satu buah pir 
yang berukuran sedang sama 

JAKARTA (IM) - Buah 
pir mempunyai beragam man-
faat untuk kesehatan yang di-
peroleh dari adanya kandungan 
nutrisi di dalamnya. Bukan 
hanya mengandung banyak 
serat, buah pir juga diperkaya 
berbagai kandungan vitamin 
dan mineral penting, seperti 
vitamin C, vitamin B, kalium, 
vitamin K, magnesium, dan 
juga tembaga. 

Selain itu buah pir masih 
mempunyai kandungan lain 
seperti protein, karbohidrat, 
lemak, serat, tiamin, energi, 
vitamin B6, folat, kalsium, dan 
zat besi.

Dirangkum dari Hellose-

hat dan Dokter,  berikut ini 
beberapa manfaat buah pir 
yang baik bagi kesehatan:

1. Meningkatkan Daya 
Tahan Tubuh

Adanya kandungan vita-
min C dalam buah pir ber-
manfaat dalam meningkatkan 
daya tahan tubuh. Tingginya 
kadar flavonoid, vitamin K, 
dan tembaga di dalamnya 
juga menjadikan buah ini ber-
manfaat untuk membantu 
melawan peradangan. Dengan 
demikian, tubuh akan menjadi 
lebih fit serta tidak mudah 
terserang penyakit.

2. Meningkatkan Kesehat-
an Kulit

Buah pir juga bermanfaat 

saja telah memenuhi 22 persen 
kebutuhan. Selain itu, buah 
pir juga mempunyai kandun-
gan sejenis serat yang disebut 
dengan pektin. Di mana dalam 
sebuah penelitian di Tiongkok, 
pemberian pektin sebanyak 
24 gram setiap hari selama 
satu bulan terbukti mampu 
mendukung pertumbuhan 
akteri usus dan juga membantu 
meringankan sembelit.

4. Mengurangi Risiko 
Terserang Penyakit Kanker

Dalam beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa diet yang 
kaya akan buah-buahan seperti 
pir bisa melindungi tubuh dari 
berbagai penyait kanker, sep-
erti kanker lambung, kanker 

kandung kemih, dan kanker 
paru.

Selain itu, beberapa studi 
juga menunjukkan bila kand-
ungan flavonoid dalam buah 
ini juga mampu membantu 
menurunkan risiko penya-
kit kanker lainnya, seperti 
kanker ovarium dan kanker 
payudara. 

Demikianlah beberapa 
manfaat buah pir bagi kes-
ehatan. Meskipun mempunyai 
banyak manfaat, tapi Anda 
juga harus tetap mengim-
banginya dengan mengon-
sumsi buah-buahan lainnya 
dan tetap menerapkan pola 
hidup sehat.  tom

Kopi Bisa Tingkatkan
Kesehatan Organ Hati

JAKARTA (IM) - Or-
gan hati adalah salah satu 
organ terpenting dalam 
tubuh. Hati bertanggung 
jawab untuk berbagai fung-
si termasuk detoksifikasi, 
mengatur nutrisi, mengak-
tifkan enzim dan banyak 
lagi.  

Selain itu, hati mengelu-
arkan cairan empedu yang 
membantu meningkatkan 
pencernaan dan metabo-
lisme.

Inilah sebabnya men-
gapa merawat hati dengan 
baik sangat penting untuk 
menjaga kesehatan Anda 
secara keseluruhan.  

Dilansir di food.ndtv.
com pada Selasa (18/1), 
hati merupakan salah satu 
organ yang membersihkan 
dirinya sendiri. Oleh karena 
itu, sangat penting untuk 
memberi makan makanan 
yang sehat dan bergizi bagi 
tubuh agar tidak mengelu-
arkan energi. 

Ber ikut  in i  pi l ihan 
minuman sehat dan detoks 
yang dapat membantu pros-
es pembersihan dengan 
mudah:

1. Kopi
Salah satu minuman 

paling populer di seluruh 
dunia, kopi membantu 
memulai hari dan memberi 
energi yang sangat dibutuh-
kan untuk terus berjalan. 
Selain itu, beberapa peneli-
tian juga menjelaskan bah-
wa minum kopi dalam dosis 
yang tepat dapat membantu 
meningkatkan kesehatan 
hati.  

Studi eksperimental 
telah menunjukkan bah-
wa konsumsi kopi dalam 
jumlah sedang sebenarnya 
membantu menjaga hati 
bebas penyakit.

Konsumsi kopi ter-
bukti mengurangi depo-
sisi lemak di hati sambil 
meningkatkan kapasitas 
antioksidan dengan me-
ningkatkan Glutathione-
antioksidan.  

2. Teh hijau

Sebuah penelitian, yang 
diterbitkan dalam Journal of  
Nutritional Biochemistry, me-
nyatakan teh hijau, bersama 
dengan olahraga dapat mem-
bantu meningkatkan kesehatan 
hati.

Studi ini menemukan 
bahwa subjek yang mengon-
sumsi ekstrak teh hijau dan 
menggunakan nutrisi olahan 
secara berbeda. Tubuh mereka 
menangani makanan secara 
berbeda.  

3. Teh kunyit 
Kunyit dikenal sebagai 

makanan super dan tidak ada 
rahasia untuk itu. Kunyit sarat 
dengan antioksidan yang men-
dukung proses detoks dengan 
meningkatkan produksi enzim. 
Rempah-rempah juga mem-
bantu meningkatkan sirku-
lasi darah tubuh, lebih lanjut 
meningkatkan kesehatan hati 
yang baik.  

4. Jus amla
Amla atau gooseberry In-

dia sehat untuk inti. Buah itu 
sarat dengan antioksidan, sifat 
antiinfl amasi, vitamin C, dan 
beberapa nutrisi penting. 

Faktor-faktor ini mem-
bantu membuang racun dan 
mendukung kesehatan hati. 
Selain itu, beberapa penelitian 
telah menyatakan bahwa amla 
dalam dosis yang tepat dapat 
membantu mencegah timbul-
nya fi brosis hati dan kondisi 
klinis terkait dan juga men-
gurangi hiperlipidemia terlalu 
banyak lemak dan sindrom 
metabolik.  

5. Jus bit 
Bit selalu dijuluki sebagai 

salah satu sayuran sehat un-
tuk ditambahkan ke diet kaya 
nutrisi. Ini sarat dengan an-
tioksidan dan nutrisi seperti 
folat, pektin, betalain, dan 
betaine.  

Selain itu, ia menyediakan 
serat, mangan, potasium, vita-
min A, dan vitamin C dalam 
jumlah yang cukup. Memper-
timbangkan hal ini, nutrisi ini 
selanjutnya membantu menin-
gkatkan aliran empedu yang 
membantu membuang limbah 
beracun dari tubuh.  tom

Peneliti Temukan Gen Spesifi k yang 
Mampu Lindungi dari Covid-19 Parah
Temuan gen bisa mengarah pada tero-
bosan baru memerangi Covid-19.

sampai sekarang.
Dalam sebuah studi baru, 

para peneliti membandingkan 
informasi dari orang-orang 
dari keturunan yang berbeda. 
Tim melihat kumpulan data 
genetik orang-orang dari garis 
keturunan Afrika dan Eropa.

Tujuan para i lmuwan 
adalah untuk melihat apakah 
mereka dapat mempersempit 
pencarian lebih jauh dalam 
kluster OAS1/2/3 dan menen-
tukan sinyal pelindung yang 
sama pada haplotipe orang Af-
rika yang relatif  lebih pendek. 
Itu tidak membawa gelombang 
rumit Neanderthal dan Den-
isovan yang sama. Gen dalam 
DNA mereka sendiri, yang 
membuat mengidentifi kasi var-
ian penyebab berpotensi jauh 
lebih bermasalah.

Pendekatan itu berhasil. 
Dalam analisis terhadap 2.787 
kasus Covid-19 di samping 
data genetik 130.997 individu 
keturunan Afrika, para peneliti 
mengidentifi kasi alel dalam gen 
rs10774671 yang memberikan 
perlindungan terhadap rawat 
inap Covid-19 pada individu 

keturunan Afrika. Itu sesuai 
dengan apa yang telah dilihat 
sebelumnya di Eropa.

“Fakta bahwa individu 
keturunan Afrika memiliki 
perlindungan yang sama me-
mungkinkan kami untuk 
mengidentifikasi varian unik 
dalam DNA yang sebenarnya 
melindungi dari infeksi Co-
vid-19,” kata penulis pertama 
dan peneliti genomik Jennifer 
Huffman dari VA Boston 
Healthcare System, seperti 
dilansit dari Science Alert, 
Senin (18/1).

Varian yang dimaksud 
atau disebut rs10774671 G, 
memberikan perlindungan 
terhadap keparahan Covid-19 
secara independen dari alel 
terkait lainnya pada populasi 
non-Afrika.

Menurut para peneliti, 
analisis mereka menunjukkan 
kemungkinan itu adalah satu-
satunya varian kausal di balik 
efek perlindungan.

Nenek moyang Afrika 
biasanya tidak menampilkan 
haplotipe Neanderthal. Tidak 
seperti populasi Eropa, yang 

gancam jiwa. Kini tim peneliti 
internasional telah mengiden-
tifi kasi varian gen spesifi k yang 
dapat memberikan perlindun-
gan dari penyakit kritis.

Pada 2020, analisis data 
genetik yang terutama diper-
oleh dari orang-orang Eropa 
menemukan bahwa lokus var-
ian genetik dalam kluster gen 
OAS1/2/3 dikaitkan dengan 
beberapa mekanisme antivirus. 
Varian ini memberikan pengu-
rangan risiko sekitar 23 persen 
menjadi sakit kritis dalam 
kasus infeksi SARS-CoV-2. 
Hal itu di samping faktor lain 
yang terkait dengan kerentanan 
virus.

Meski demikian, belum 
jelas apa yang ada pada DNA 
warisan Neanderthal sehingga 
mampu mendorong pening-
katan perlindungan terhadap 
virus corona. Hal itu berarti 
gen atau gen penyebab masih 
harus diidentifikasi bahkan 

JAKARTA (IM) - Para 
peneliti telah menemukan var-
ian gen spesifi k yang diklaim 
mampu melindungi orang 
dari kasus atau penyakit Co-
vid-19 parah. Temuan itu dapat 
mengarah pada terobosan 
baru dalam memerangi virus 
Covid-19.

Sejak lama, para ilmuwan 
berupaya memeriksa bagaima-
na genetika pasien mempenga-
ruhi tingkat keparahan infeksi 
SARS-CoV-2. Peneliti men-
gungkap faktor-faktor warisan 
yang tampaknya melindungi 
orang atau sebagai alternatif  
mempengaruhi manifestasi 
parah dari penyakit yang di-
hasilkan. 

Sekarang upaya itu tam-
paknya telah menemukan pe-
tunjuk baru yang menjanjikan. 
Peneliti juga mengacu temuan 
akhir 2020 yang mengung-
kapkan banyak genetik terkait 
dengan kasus Covid-19 men-

mengadopsi gen Neanderthal 
melalui pembiakan dengan 
Neanderthal selama migrasi 
panjang mereka keluar dari 
Afrika. 

Varian seperti itu telah 
ada pada manusia modern 
pada urutan sekitar setengah 
juta tahun. Oleh karena itu, 
terpisah dengan varian yang 
berbeda daripada ketika mer-
eka berasal dari aliran gen 
dari Neanderthal ke manusia 
modern yang terjadi sekitar 60 
ribu tahun lalu.

Sementara varian tampak-
nya telah dibawa oleh manusia 
untuk waktu yang sangat lama. 
Hal itu tidak akan mudah 
untuk ditemukan, mengingat 
kompleksnya analisis genetik 
seperti ini. Kecuali kecuali 
jika populasi dari jenis yang 
berbeda dibandingkan.

Peneliti senior dan ahli 
genetika evolusi Hugo Zeberg 
dari Karolinska Institute di 
Swedia mengatakan studi ini 
menunjukkan betapa pent-
ingnya untuk memasukkan 
individu dari nenek moyang 
yang berbeda.  tom
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