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SAMBUNGAN

Wanita Arab Saudi Lahirkan...
dar i  para pengikutnya 
di Twitter. Rumah Sakit 
Angkatan Bersenjata Raja 
Salman adalah salah satu 
rumah sakit terbesar di Ker-
ajaan Arab Saudi. Didirikan 
pada Agustus 1980. Fasilitas 
kesehatan ini mencakup 
semua spesialisasi medis 
dan subspesialisasi yang 
berbeda, menjadikannya 

referensi untuk rumah sakit di 
wilayah barat laut.

Itu juga merupakan rumah 
sakit pemerintah pertama yang 
memperkenalkan teknologi 
endoskopi ke Kerajaan Arab 
Saudi pada 1991. Banyak 
rumah sakit yang berafiliasi 
dengannya, seperti Rumah 
Sakit Angkatan Bersenjata Raja 
Khalid.  osm

SAMBUNGAN DARI HAL 1Kapan Minyak Goreng Rp14.000/Liter...
memberikan sanksi kepada pro-
dusen atau perusahaan minyak 
goreng yang menjual produknya 
di atas Rp 14.000 per liter.

“Produsen yang tidak 
mematuhi ketentuan, maka 
akan dikenakan sanksi berupa 
pembekuan atau pencabu-
tan izin. Kami mengingatkan 
pemerintah akan mengambil 
langkah yang sangat tegas,” 
ujar Mendag Lutfi  saat jumpa 

per liter.
Hotline tersebut dibuka 24 

jam selama 7 hari dan dapat 
diakses oleh seluruh pihak 
melalui pesan instan Whatsapp 
0812 1235 9337, surel hot-
linemigor@kemendag.go.id, 
atau konferensi video Zoom 
dengan ID 969 0729 1086 
(password: migor).

“Kami siap membantu 
seluruh pihak demi kelan-

caran implementasi kebijakan 
minyak goreng kemasan satu 
harga. Silakan apabila mengala-
mi kendala atau mau menyam-
paikan keluhan, dapat langsung 
menghubungi hotline yang 
kami sediakan,” kata Mendag.

Cabut Izin
Sebelumnya Mendag Mu-

hammad Lutfi mengatakan, 
pemerintah tidak akan segan 

pers virtual, Selasa (18/1).
Bahkan Mendag mengan-

cam akan menyeret pihak-
pihak yang melakukan ke-
curangan atau penyelewengan 
minyak goreng murah ke meja 
hijau.

“Kami ingatkan kepada 
siapapun yang melakukan 
kecurangan atau melakukan 
apapun tindakan melawan 
hukum Pemerintah RI akan 

melanjutkan ke proses hu-
kum,” kata Lutfi .

Sebagai awal pelaksanaan, 
penyediaan minyak goreng 
satu harga akan dilakukan 
melalui ritel modern yang 
menjadi anggota Asosiasi Pen-
gusaha Ritel Indonesia (Ap-
rindo). Sementara itu, pasar 
tradisional diberikan waktu 
satu minggu untuk melakukan 
penyesuaian.  mar

1 hari sebelum pelaksanaan 
lelang, tidak terdapat peserta 
lelang yang mendaftar dan me-
nyetorkan uang jaminan, maka 
lelang eksekusi Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN) yang 
dilakukan oleh Pejabat Lelang 

disita pemerintah terkait utang 
BLBI. Lelang aset Tommy Soe-
harto dilaksanakan pada Rabu 
(12/1) lalu dengan batas akhir 
penawaran pukul 12.00 WIB 
(sesuai server). Lelang dilakukan 
dengan jenis penawaran lelang 

secara tertutup melalui internet 
(closed bidding) melalui Pejabat 
Lelang Kelas I pada KPKNL 
Purwakarta.

“Mengingat sampai den-
gan batas waktu yang ditentu-
kan, yakni selambat-lambatnya 

Kelas 1 KPKNL Purwakarta 
dinyatakan Tidak Ada Pe-
minat (TAP),” ujar Direktur 
Hukum dan Humas DJKN Tri 
Wahyuningsih Retno Mulyani 
dalam keterangan tertulisnya, 
Jakarta, Rabu (12/1).

Atas dasar itu, pihaknya 
akan menjadwalkan kembali le-
lang atas aset jaminan Tommy 
Soeharto. Hal ini sebagai upaya 
pengembalian utang BLBI me-
lalui PT Timor Putra Nasional 
(TPN).  mar

Satgas Sudah Kuasai Aset...

Di tingkat kasasi, Satono 
akhirnya dihukum 15 tahun 
penjara dan Andy 12 tahun 
penjara. Itong pun diskors 
karena terbukti melanggar 
kode etik.

Ia kembali berdinas setelah 
hukuman skorsnya pulih. Se-
belum bertugas di PN Sura-
baya, dia sempat bertugas di 
Pengadilan Negeri Bandung.

Pengadilan Hubungan In-
dustrial (PHI) dan menjabat 
sebagai humas.

Menurut informasi, Hakim 
Itong pernah diskors terkait  
putusannya. Hal tersebut ter-
jadi saat ia bertugas di PN 
Tanjungkarang, Lampung.

Hakim Itong diperiksa 
Mahkamah Agung karena 
membebaskan mantan Bupati 

Lampung Timur Satono yang 
menjadi terdakwa korupsi pada 
tahun 2011.

Satono saat itu didakwa 
melakukan korupsi dengan 
nilai mencapai Rp 199 miliar. 
Tak hanya itu, Hakim Itong 
juga membebaskan Bupati 
Lampung Tengah Andy Ach-
mad Sampurna Jaya dengan 
nilai korupsi Rp 28 miliar.

Hakim Itong Israeni Hi-
dayat ikut terjaring OTT KPK 
pada Kamis (20/1) sekitar 
pukul 05.00-05.30 WIB.

Ia ditangkap bersama 
seorang pengacara dan Pa-
nitera Pengganti bernama 
Hamdan.

Ketiga orang tersebut 
ditangkap karena diduga 
terlibat suap terkait perkara 

yang berjalan di PN Sura-
baya. Hingga kini, KPK ma-
sih memeriksa pihak-pihak 
yang ditangkap dalam OTT 
tersebut.

“Diduga melakukan tindak 
pidana korupsi pemberian 
dan penerimaan uang terkait 
penanganan perkara,” sebut 
Pelaksana Tugas Juru Bicara 
KPK Ali Fikri.  mar

Hakim Itong Pernah Diskors karena...

Ia mencontohkan, alasan pen-
gusiran Sekretaris Jenderal 
Kementerian Sosial Harry 
Hikmat dari rapat Komisi VIII 
karena masalah komunikasi 
yang bermasalah, semestinya 
bisa diselesaikan dengan ko-
munikasi yang baik.

“Tersinggung sedikit lang-
sung usir. Padahal kalau ma-
salah di komunikasi, maka 
selesaikan dengan komunikasi 
yang baik. Dan komunikasi 
yang baik bukan dengan men-
gusir Sekjen tetapi menga-

Tindakan DPR mengusir 
pejabat yang menjadi mitra 
kerjanya dari ruang rapat, jus-
tru tidak menunjukkan sikap 
orang yang terhormat, padahal 
DPR ingin disebut sebagai 
wakil rakyat yang terhormat.

“Kelihatannya mereka in-
gin dihormati lahir batin, ingin 
dispecialkan. Sehingga ketika 
ada yang tak berkenan bagi 
mereka, langsung hajar saja,” 
ujar Ujang.

Kritik serupa juga dike-
mukakan oleh peneliti Forum 

Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia (Formappi) Lu-
cius Karus yang menilai sikap 
DPR tersebut seolah ingin 
menunjukkan punya kuasa atas 
pemerintah.

“ Ya n g  p e n t i n g  b i s a 
mengekspresikan diri sebagai 
lembaga yang penuh kuasa atas 
pemerintah dan karenanya ke-
salahan kecil saja sudah harus 
sampai mengusir,” kata Lucius.

Lucius mengatakan, tidak 
ada alasan yang dapat diterima 
dari tindakan pengusiran itu. 

jaknya berkomunikasi yang 
baik menurut versi DPR itu,” 
kata Lucius.

Perisitwa pengusiran ter-
hadap pejabat dari ruang rapat 
DPR terjadi dua kali dalam 
seminggu terakhir. Peristiwa 
pertama terjadi pada Kamis 
(13/1) ketika jajaran Komnas 
Perempuan diminta ke luar 
dari rapat kerja antara Komisi 
III DPR dan Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) karena dianggap ter-
lambat menghadiri rapat.

Peristiwa kedua terjadi 
hampir satu pekan setelahnya, 
yakni pada Rabu (19/1).. Kali 
ini, Komisi VIII DPR memin-
ta Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Sosial Harry Hikmat 
meninggalkan ruangan saat 
rapat antara Komisi VIII dan 
Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Harry diminta keluar dari 
ruangan setelah para anggota 
Komisi VIII mempersoalkan 
komunikasi Harry ke Wakil 
Ketua Komisi VIII DPR yang 
dinilai tak pantas.  mar

Ketika Anggota DPR Tersinggung,...

nanti kita akan releas. Ruang 
kerja yang bersangkutan saat 
ini disegel sama KPK,” kata 
Martin.

 Sementara, Juru Bicara 
Mahkamah Agung (MA) Andi 
Samsan Nganro engaku baru 
mendapat informasi tersebut 
pagi tadi dari Ketua Pengadi-
lan Negeri Surabaya. Terdapat 
seorang hakim dan panitera 
pengganti PN Surabaya yang 
diamankan KPK.

“Menurut Ketua PN Sura-
baya, penangkapan ini baru 
diketahui pagi tadi ketika KPK 
datang ke PN Surabaya dan 
langsung menyegel ruangan 

seorang pengacara pemberi 
suap. Bersamaan dengan itu, 
juga diamankan uang senilai 
ratusan juta rupiah sebagai 
barang bukti suap terkait pen-
gurusan perkara yang sedang 
berproses di PN Surabaya.

Tak lama setelah penang-
kapan tersebut, panitera dan 
pengacara yang terjaring dalam 
OTT menjalani pemeriksaan 
awal di Surabaya. Selanjutnya 
mereka dibawa ke Gedung 
Merah Putih KPK Jakarta 
untuk menjalani pemeriksaan 
lebih lanjut.

“KPK masih memeriksa 
pihak-pihak yang ditangkap 

tersebut dan dalam waktu 1×24 
jam. KPK segera menentukan 
sikap atas hasil tangkap tangan 
dimaksud,” kata Plt Juru Bicara 
KPK, Ali Fikri saat dikonfi r-
masi, Kamis (20/1).

Humas PN Surabaya Mar-
tin Ginting membenarkan 
adanya penangkapan tersebut. 
Tim KPK langsung melakukan 
penyegel terhadap ruangan 
hakim di PN Surabaya.

“Terkait perkaranya apa 
kita juga belum mengetahui 
karena semuanya masih kaget. 
Saat ini kita sedang melaku-
kan rapat dengan pimpinan. 
Bagaimana perkembangannya 

hakim dan setelah itu pergi,” 
kata Andi melalui pesan singkat.

Punya Harta Rp2 M  
Menilik Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Neg-
era (LHKPN) milik KPK RI, 
Itong Isnaeni Hidayat tercatat 
memiliki harta kekayaan senilai 
Rp2.174.542.499 (Rp2,1 mil-
iar). Harta kekayaan tersebut 
dilaporkan Itong pada Januari 
2021 untuk periodik 2020.

Kekayaan Itong meliputi 
tanah dan bangunan seluas 
167 M2/120 m2 di Kabupaten 
atau Kota Surakarta dan tanah 
seluas 330 m2 di Boyolali. Aset 

tanah dan bangunan milik 
Itong tersebut dilaporkan se-
nilai Rp1,03 miliar.

Itong juga dilaporkan me-
miliki mobil merek Toyota In-
nova senilai Rp160 juta. Ia 
juga tercatat mempunyai har-
ta bergerak lainnya sejumlah 
Rp22,5 juta. Itong juga memiliki 
kas dan setara kas Rp962 juta. 
Sehingga, total harta kekayaan 
Itong dilaporkan mencapai 
Rp2.174.542.499 (Rp2,1 miliar).

Saat ini, Itong, panitera 
pengganti, dan pengacara yang 
terjaring dalam OTT KPK, 
masih menjalani pemeriksaan 
awal di Surabaya.  mar

KPK Tangkap Basah Hakim dan Penitera...

Tips Cegah Stunting dan Obesitas pada Balita
Ia melanjutkan, memberi-

kan Air Susu Ibu (ASI) dan 
makanan pendamping ASI 
(MPASI) yang cukup dengan 
baik menjadi pilihan terbait 
untuk memenuhi asupan gizi 
pada anak.

ASI eksklusif  sampai 6 
bulan, dilanjutkan pemberian 
ASI 6 sampai 23 bulan.

Berikan MPASI yang cuk-
up dan baik pada usia 6 sampai 
23 bulan.

Jaga kesehatan bayi dan 
anak melalui imunisasi, keber-

JAKARTA (IM) - Guru 
Besar Ilmu Gizi FEMA IPB, 
Prof. dr. Hardiansyah men-
gatakan, stunting dan obesitas 
pada balita masih menjadi 
masalah utama yang dihadapi 
pemerintah. Sebab permasala-
han gizi ini berdampak terha-
dap generasi penerus bangsa di 
masa depan.

Dalam dalam acara Temu 
Media Peringatan Hari Gizi 
Nasional ke-62 ‘Aksi Bersama 
Cegah Stunting dan Obesitas’, 

Rabu (19/1), Prof. Hardian-
syah menyebut ada pangan 
yang terbukti mencegah stunt-
ing saat ibu hamil. Beberapa di 
antaranya adalah susu, telur, 
ikan, pangan hewani, dan 
lauk-pauk.

“Kemudian pangan yang 
terbukti mencegah stunting 
setelah bayi lahir adalah ASI 
eksklusif, susu pertumbuhan, 
telur, ikan, pangan hewani, 
lauk pauk, dan berbagai MP 
ASI diperkaya gizi,” kata Prof. 
Hardiansyah.

sihan, stimulasi, kebiasaan baik 
makan sayur, buah, lauk pauk, 
dan protein tinggi.

Terkait dengan masalah 
obesitas, ada baiknya orangtua 
memahami penyebab utama 
obesitas atau kegemukan. Obe-
sitas bukan hanya disebabkan 
karena kurang aktivitas fi sik 
dan makanan, tapi banyak 
penyebabnya.

Ia menyebut kalau pada 
orang dewasa atau remaja obe-
sitas bisa terjadi karena stres 
yang menimbulkan infl amasi. 

Infl amasi inilah yang menim-
bulkan penumpukan lemak. 
Selain itu kurang tidur atau 
kelebihan tidur yang menin-
gkatkan hormon ghrelin jadi 
pembawaannya lapar.

“Mulailah dengan men-
gelola faktor penyebab utama 
seperti stres, terus jangan 
sampai stres, harus perbanyak 
aktivitas fisik dan menga-
tur waktu tidur, pantau berat 
badan dan lingkar pinggang,” 
tuntasnya.  tom

Mata Bisa Ungkap Risiko 
Kematian Dini Seseorang

JAKARTA (IM) - Ma-
ta bisa mengindikasikan 
kondisi kesehatan tubuh 
Anda secara keseluruhan. 
Kini, para ilmuwan pun 
menemukan bahwa mata 
bisa mengungkapkan risiko 
Anda mengalami kematian 
dini.

Seseorang bisa mem-
prediksi dirinya maupun 
orang lain berisiko men-
galami kematian dini dalam 
satu dekade sebelum tanda-
tandanya semakin jelas.

Para penel i t i  men-
gatakan retina, jaringan yang 
berada di bagian belakang 
mata dapat memberikan 
petunjuk mengenai kondisi 
kesehatan seseorang. Se-
hingga, ini bisa menggam-
barkan seseorang berisiko 
mengalami kematian dini 
atau tidak.

Kerusakan pada saraf  
dan pembuluh darah di 
retina mungkin merupakan 
tanda peringatan dini dari 
suatu penyakit.

Kita juga pasti sudah 
tahu bahwa faktor-faktor 
seperti tekanan darah tinggi, 
diabetes, kebiasaan mero-
kok dan pola makan buruk 
berimplikasi pada gangguan 

mata, seperti degenerasi 
makula.

Penelitian baru menun-
jukkan retina yang men-
ua lebih cepat daripada 
usia orang itu sendiri bisa 
mengindikasikan risiko ke-
matian dini.

Ilmuwan dari Tiongkok 
dan Australia menyebut hal 
ini sebagai kesenjangan usia 
retina. Mereka menguji teori 
dengan membuka mata 
ribuan orang Inggris.

Mereka yang memi-
liki kesenjangan usia retina 
terbesar yang mencapai 10 
tahun, lebih berisiko 67 
persen meninggal dunia 
selama masa studi 11 tahun.

“Temuan ini menun-
jukkan bahwa usia retina 
mungkin menjadi penanda 
penuaan yang signifikan 
secara klinis,” kata British 
Journal of  Ophthalmology 
dikutip dari The Sun.

Retina menjadi jendela 
atau pintu yang bisa men-
gidentifi kasi segala perma-

salahan kesehatan tubuh.
Retin apula yang bisa di-

gunakan untuk mengeval-
uasi proses patologis yang 
mendasari penyakit vaskular 
sistemik dan neurologis terkait 
dengan peningkatan risiko 
kematian.

Hipotesis ini didukung 
oleh penelitian sebelumnya, 
yang menunjukkan bahwa 
pencitraan retina mengand-
ung informasi tentang faktor 
risiko kardiovaskular, penyakit 
ginjal kronis, dan biomarker 
sistemik.

Pada penelitian ini, para il-
muwan pertama-tama memer-
iksa bahwa mereka dapat 
memprediksi usia seseorang 
hanya berdasarkan retina.

Mereka mengamati retina 
19.200 orang dewasa Inggris 
berusia antara 40 dan 69 tahun. 
Sebuah model pembelajaran 
mesin mampu memprediksi 
usia kronologis peserta secara 
akurat hanya dengan melihat 
retina dalam rentang 3,5 tahun.

Kemudian, kesenjangan 
usia retina dan hubungannya 
dengan kematian dinilai pada 
sekitar 36.000 sukarelawan 
selama periode 11 tahun. Se-
lama waktu ini, 5 persen dari 
1.871 orang meninggal dunia 

disebabkan oleh kanker.
Mereka yang meninggal 

cenderung mengalami penu-
aan retina yang lebih cepat. 
Artinya, retina mereka tampak 
lebih tua dari usia sebenarnya.

Misalnya, seseorang me-
miliki usia retina yang 1 tahu 
lebih tua dari usia sebenarnya. 
Risiko kematian karena pe-
nyebab apapun pada 11 tahun 
mendapat akan naik 2 persen.

Sedangkan, risiko kematian 
mereka akibat penyakit jantung 
atau kanker akan naik 3 persen. 
Kesenjangan usia retina yang 
besar dalam beberapa tahun 
secara signifikan dikaitkan 
dengan 49-67 persen risiko ke-
matian yang lebih tinggi, selain 
dari penyakit kardiovaskular 
atau kanker.

Namun, penelitian ini 
bersifat retrospektif, yang 
mana partisipan dalam peneli-
tian ini sudah meninggal dunia. 
Para ilmuwan belum mempre-
diksi siapa yang berisiko men-
galami kematian dini melalui 
mata mereka.  tom

Masyarakat Diingatkan
Tak Pilih-pilih Vaksin Covid-19
Pentingnya pelaksanaan vaksinasi Co-
vid-19 dalam upaya mencegah terjadi-
nya mutasi virus korona dan munculnya 
varian baru virus penyebab Covid-19.

tubuh dalam menghadapi se-
rangan virus.

“Kalau bisa 100 persen 
vaksinasi dosis lengkap, kita 
akan lebih aman,” katanya.

Sementara itu, Deputi 

Eksternal Junior Doctors 
Network (JDN) Indonesia 
Makhyan Jibril mengatakan, 
selain menerapkan protokol 
kesehatan dan menjalani vak-
sinasi, masyarakat juga perlu 

jadi mutasi baru maka prokes 
(dijalankan). Kita mencegah 
jangan sampai ada penularan. 
Selama masih ada penularan 
maka risiko mutasi akan mun-
cul,” katanya.

Dia juga mengemukakan 
pentingnya pelaksanaan vak-
sinasi Covid-19 dalam upaya 
mencegah terjadinya mutasi 
virus korona dan munculnya 
varian baru virus penyebab 
Covid-19.

“Yang baru satu dosis, 
lengkapi sampai dua dosis,” 
katanya.

Windhu meminta masyara-
kat tidak pilih-pilih vaksin atau 
menolak menjalani vaksinasi. 
Ia mengatakan bahwa vaksin 
dapat meningkatkan ketahanan 

JAKARTA (IM) - Ahli 
epidemiologi dari Universitas 
Airlangga Windhu Purnomo 
meminta masyarakat disiplin 
menerapkan protokol kesehat-
an (prokes) untuk mencegah 
penularan Covid-19 dan mu-
tasi virus corona tipe SARS-
CoV-2.

“Jadi prokes tetap nomor 
satu untuk mencegah tertular 
atau menulari orang lain, dan 
mencegah terjadinya mutasi 
baru,” kata Windhu.

Menurutnya, kedisiplinan 
dalam melaksanakan protokol 
kesehatan dapat mencegah 
virus korona menular serta 
bermutasi dan memunculkan 
varian virus yang baru.

“Kalau Kita tidak ingin ter-

membiasakan diri menerapkan 
pola hidup sehat agar terhindar 
dari serangan virus.

“Seandainya terpapar vi-
rus, kita dapat terhindar dari 
sakit berat,” katanya.  tom

Ilustrasi Covid-19.

Ilustrasi Mata.
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