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SAMBUNGAN

Dugaan Ada Mafi a...
pihak memiliki data dan ha-
rus dicocokan sesuai fakta 
di lapangan.

“Kita juga tahu kita kan 
punya DTKS (Data Ter-
padu Kesejahteraan Sosial) 
Kemensos, itu pun belum 
serta merta kita pakai lang-
sung, harus dikroscek den-
gan ID pelanggan PLN, lalu 
cek NIK di Kemendagri,” 
ujar Rida dalam konferensi 
pers.

Sementara, untuk tarif  
juga akan menjadi perhatian 
pemerintah. Rida menye-
butkan, sejak 2003, tarif  lis-
trik bersubsidi tidak pernah 
berubah.

Menteri BUMN Erick 
Thohir mengungkapkan ada 
mafi a dalam program subsi-
di listrik yang digelontorkan 
pemerintah melalui PT PLN 
(Persero). Perkaranya, data 
penerima subsidi selama 
ini masih abu-abu alis tidak 
valid.

Data penerima subsidi 
yang tidak valid, kata Erick, 
justru dimanfaatkan oleh 
pihak tertentu untuk me-
raup keuntungan pribadi. 
Karena itu, pihaknya akan 
melakukam pemetaan untuk 
mengidentifikasi data riil 
masyarakat yang seyogyanya 
menerima subsidi listrik.

“Memang tujuannya ke 
sana (subsisi) dan karena 
itu dengan digitalisasi akan 
membuka grey area atau 
keabu-abuan yang selama 
ini justru dimanfaatkan oleh 
banyak pihak, mafi a-mafi a 
yang lihat ini justru menjadi 
opportunity atau kesempa-
tan untuk bagaimana men-
jadi istilahnya pengambilan 
keuntungan sepihak,” ujar 
Erick.

Keberadaan mafia ini 
membuat subsidi listrik 
tidak tepat sasaran. Sayang-
nya siapa mafi a listrik yang 
disebutkan Erick?

Direktur Eksekutif  En-
ergy Watch Mamit Setiawan 

mengatakan, ada 2 kemung-
kinan pihak yang dimaksud 
Erick Thohir perihal mafia 
subsidi listrik.

“Apakah mafia ini para 
trader batu bara atau kon-
sumen yang menggunakan 
tidak tepat sasaran? Kalau 
konsumen, saya kira tidak 
terlalu sulit memberantasnya,” 
kata Mamit kepada wartawan,  
Jakarta, Minggu (23/1).

Mamit mengatakan, den-
gan PLN mempunyai sistem 
atau perwakilan sampai ke 
tingkat kecamatan, sehingga 
harusnya bisa lebih mudah 
dalam melakukan kontrol ter-
hadap pengguna listrik.

“Misalnya orang-orang 
yang pasang listrik subsidi 
tetapi ini untuk kontrakan mer-
eka yang berjejer yang dicabut. 
Disuruh pasang lagi dengan 
listrik non subsidi,” katanya.

Lalu, petugas PLN juga 
harus sering melalukan kontrol 
ke lapangan dan mengecek 
instalasi warga yang men-
curigakan. Misalnya penggu-
naan banyak tapi pembayaran 
sedikit.

“Jangan-jangan ada yang 
curang dalam sistem instalasi 
rumah mereka,” ungkapnya.

Namun, jika yang dimak-
sud mafi a adalah trader batu 
bara, perlu usaha lebih besar 
untuk memberantasnya. Regu-
lasi kewajiban mereka dalam 
mensuplai batu bara ke PLN 
tidak diatur, hanya dengan me-
kanisme kontrak saja, karena 
pemerintah hanya mengatur 
kepada produsen saja.

Oleh karena itu, kebijakan 
pemerintah yang mewajibkan 
PLN membeli kepada produ-
sen batu bara, bukan kepada 
trader, lebih baik.

“Ini akan memotong ran-
tai dan biaya juga. Sama sep-
erti di industri mid stream gas 
bumi. Saat ini tidak ada trader 
yang hanya bermodal kertas 
kouta. Tapi mereka harus 
bangun infrastruktur juga,” 
kata Mamit.  mar

Ibu Hamil di Depok Mau...
membengkak akibat bungan-
ya yang terus-menerus naik.

Tidak hanya itu, MM juga 
melakukan pinjaman uang ke 
beberapa temannya untuk 
menutupi utang. Akhirnya, 
gali lubang tutup lubang 
terpaksa dilakukannya.

“Saya minjam sama dia 
untuk melunasi utang saya. 
Saya bingung dong mau bayar 
pakai apa, terus saya minjam 
lagi ke teman saya buat ganti 
teman saya,” tutur MM.

“Jadi sistemnya kayak 
gitu aja. Gali lubang tutup 
lubang. Namanya teman ya, 
kemarin kan pasti minta lebi-
han. Jadi yang bikin bengkak 
ya bunganya itu,” lanjutnya.

Atas dasar itulah MM 
akhirnya berencana men-
jual ginjalnya untuk menu-
tupi utang yang menumpuk 
hingga nyaris Rp 1 miliar. 
Ia tak segan membagikan 
rencananya itu melalui media 
sosial.

 “Sengaja share ke me-
dia sosial karena saya niat 
jual ginjal, biar saya tuh bisa 
tenang, hidup saya enggak 
dikejar orang,” kata MM.

Tidak berhenti di situ 
saja, MM bahkan sempat 
menyambangi rumah sakit. 
Baca juga: Ibu Hamil di De-
pok Mau Jual Ginjal, Mulanya 
Rugi Nyaris Rp 1 Miliar dari 

Bisnis Minyak Goreng “Kema-
rin sempat ke beberapa rumah 
sakit, cuma risikonya gede. Apa-
lagi kondisi setelah melahirkan. 
Enggak boleh banyak capek,” 
katanya.

Dia mengaku siap menerima 
risiko setelah ginjal di tubuhnya 
tersisa satu. Pihak keluarga pun 
menyetujui langkah yang akan 
diambil MM.

“Iya, saya niat jual ginjal 
biar hidup saya tenang enggak 
dikejar-kejar orang. Saya sudah 
nerima, sudah siap ke depannya 
seperti apa jika ginjal saya sudah 
terjual. Suami juga sudah setuju,” 
ujarnya.

MM terlilit utang lantaran 
menderita kebangkrutan bisnis 
minyak goreng yang baru dia rin-
tis tiga bulan. “Saya baru bisnis 
minyak goreng sama bisnis on-
line. Karena baru pertama kali, 
saya enggak bisa mengendalikan 
jadi saya mengalami kerugian 
cukup besar,” kata MM. P

enting diketahui jual beli 
organ tubuh dilarang oleh Un-
dang-Undang. Aturan tersebut 
termaktub dalam Pasal 64 UU 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan bahwa organ dan atau 
jaringan tubuh dilarang diper-
jualbelikan dengan dalih apapun.

Ancaman pidana terhadap 
jual beli organ tubuh paling lama 
10 tahun penjara dan denda pal-
ing banyak Rp 1 miliar.  osm

SAMBUNGAN DARI HAL 1Proyek IKN: Dulu Bilangnya...
kan, bukan simsalabim. Ini 
mengurus negara,” ungkap 
Faisal.

Faisal mengatakan, semua 
hal itu kian menegaskan bahwa 
proyek IKN bermasalah dan 
tidak berdasarkan tata kelola 
yang baik. Menurutnya, proyek 
IKN akan berpotensi menjadi 
skandal jika tetap dilanjutkan.

Sebelumnya, kritik juga 
datang dari koalisi organ-
isasi masyarakat sipil yang 
terdiri dari Jaringan Advokasi 
Tambang (JATAM) Kaliman-
tan Timur, Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) dan 17 LBH kan-
tor, Yayasan Srikandi Lestari, 

Apalagi, pemindahan ibu kota 
ini dinilai tanpa partisipasi 
publik yang memadai.

“Harusnya kan oke kita 
tunda, kita persiapkan dengan 
baik dulu, kita bikin rencana 
induk yang bermartabat,” ujar 
Faisal.

“Ingat lho, logikanya ini 
harus referendum, ditanya ke 
rakyat, rakyat mau pindah ibu 
kota atau tidak?” lanjutnya.

Peluang jadi Skandal
Paka r  ekonomi  d a r i 

Universitas Indonesia ini 
mengingatkan, bukan kali ini 
saja Presiden Joko Widodo 
berjanji tak akan membe-

bani APBN dengan proyek 
pembangunan. Semestinya, 
preseden buruk itu tak boleh 
terjadi lagi, apalagi untuk 
proyek sebesar IKN.

“Jadi pemimpin itu di-
percaya karena ucapannya. 
(Proyek) kereta cepat juga 
seperti itu. Tol Sumatera juga 
begitu,” kata Faisal.

Selain itu, pemerintah juga 
mengenalkan konsep otorita 
untuk IKN, konsep yang tidak 
dikenal dalam UUD 1945.

“Lah mau bangun ibu 
kota tahun ini juga dananya 
enggak jelas, baru akan dicari. 
Ini model pembangunan apa? 
Bukan metode Sangkuriang 

Sajogyo institute, dan #Ber-
sihkanIndonesia. Menurut 
Koalisi, pemindahan ibu kota 
ini tak lebih dari proyek oli-
garki karena tampak upaya 
mendekatkan IKN dengan 
pusat bisnis beberapa kor-
porasi di sana, yang wilayah 
konsesinya masuk dalam ka-
wasan IKN.

Koalisi menilai, ada upaya 
“menghapus dosa” korporasi-
korporasi tersebut.

“Menurut catatan JA-
TAM Kaltim, terdapat 94 
lubang tambang yang berada 
di kawasan IKN di mana tang-
gung jawab untuk melakukan 
reklamasi dan pasca-tambang 

seharusnya dilakukan oleh ko-
rporasi, diambil alih dan men-
jadi tanggung jawab negara,” 
diktutip dari siaran pers koalisi, 
Kamis (20/1).

Koalisi menilai, hal itu 
makin memperjelas proses pe-
mindahan ibu kota yang serba 
cepat dan tidak transparan. 
DPR bahkan mengesahkan 
Rancangan Undang-undang 
IKN menjadi undang-undang 
dalam 43 hari.

Kemudian, saat mengu-
mumkan soal rencana pemind-
ahan ibu kota, Presiden Jokowi 
mengaku akan menunggu ka-
jian untuk menentukan wilayah 
IKN.  mar

“Pasien diduga terinfeksi 
varian omicron berdasarkan 
dengan hasil tes pemeriksaan 
SGTF (S gene target failure),” 
dikutip dari keterangan pers 
RS Sari Asih.

Dari Arab Saudi
Nadia mengungkapkan, 

kedatangan pelaku perjalanan 
luar negeri (PPLN) dari Arab 

penyakit ginjal.
RS Sari Asih Ciputat, 

dalam keterangan tertulis mer-
eka mengatakan, pasien lansia 
dengan inisial MR (64) datang 
ke IGD pada 11 Januari 2022 
dengan beberapa keluhan dan 
penurunan kesadaran.

“Saat dilakukan diagnosa 
penyakit melalui rontgen, tes 
antigen, dan swab test PCR, 

pasien dinyatakan positif  Co-
vid-19. Karena kondisi pasien, 
dari IGD kemudian dirawat 
di ruang ICU isolasi untuk 
mendapatkan perawatan inten-
sif,” tulis RS Sari Asih Ciputat 
dalam keterangannya.

 “Pasien sudah meninggal 
di hari kedua perawatan ICU 
isolasi,” jelas RS Sari Asih 
Ciputat.

Saudi menjadi penyumbang 
terbanyak kasus corona var-
ian Omicron. Secara khusus, 
mayoritas kasus terjadi pada 
Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) asal Arab Saudi.

“Dari sisi kedatangann 
PPLN paling banyak Arab 
Saudi terutama PMI,” kata 
Nadia.

Nadia mengatakan, pemer-

intah juga masih mengevaluasi 
soal kontribusi jemaah umrah 
terhadap peningkatan kasus 
Omicron di Indonesia.

Kasus terbanyak kedua 
setelah Arab Saudi berasal 
dari Turki. Kasus Omicron 
dibawa khususnya oleh para 
wisatawan.

“Kemudian Turki teruta-
ma wisatawan,” ujarnya.  mar

Sesak Napas sebagai Gejala Utama...

dan Virginia.
“Semua ular ditempatkan 

pada organisasi luar negara 
bagian dengan otoritas, izin 
dan / atau lisensi yang tepat,” 

kotor” (kesengajaan). Pemer-
iksaan post-mortem akan dia-
dakan.

Pusat Pengendalian Hewan 
Charles County terdekat se-

dang mengoordinasikan upaya 
penyelamatan untuk memin-
dahkan dan mengembalikan 
reptil dengan bantuan dari 
para ahli dari North Carolina 

kata seorang juru bicara pusat 
satwa melansir BBC pada 
Sabtu (22/1).

Dia menambahkan bahwa 
beberapa hewan mungkin akan 

diadopsi secara pribadi oleh 
penanganan yang disetujui. 
Sementara itu, memelihara ular 
berbisa di Maryland adalah 
tindakan illegal.  osm

Seorang Pria Tewas di Rumahnya...

strategis juga bukan sesuatu 
yang baru. Riwayat penugasan 
pada pos yang bersinggungan 
langsung dengan presiden su-
dah sejak lama menjadi salah 
satu jalur promosi di tubuh 
militer.

Pada era Presiden Soehar-
to misalnya, Panglima ABRI 
pernah dijabat oleh mantan 
ajudan presiden yakni Try 
Sutrisno dan Wiranto. Bah-
kan, Try Sutrisno kemudian 
tercatat menjabat posisi Wakil 
Presiden RI.

Hal yang sama juga terjadi 
di era Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono, jabatan Pan-
gkostrad sempat diisi Erwin 

mengemuka saat mutasi per-
wira tinggi untuk jabatan strat-
egis di TNI.

Hal itu, ia sampaikan ter-
kait penunjukan Mayjen Maruli 
Simanjuntak sebagai Panglima 
Komando Cadangan Strategis 
Angkatan Darat (Pangkostrad) 
dan Mayjen Agus Subianto 
sebagai Wakil Kepala Staf  TNI 
Angkatan Darat (Wakasad).

Seperti diketahui, Maruli 
merupakan menantu Menteri 
Koordinator bidang Kema-
ritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pajaitan.

Menurut Anton, fenom-
ena “president’s men” terlihat 
karena keduanya sama-sama 

pernah menjabat sebagai Ko-
mandan Pasukan Pengamanan 
Presiden (Danpaspamres).

“Adanya kesan bahwa 
Presiden Joko Widodo meny-
etujui usul penempatan per-
wira tinggi yang pernah bekerja 
dekat dengannya pun tidak 
bisa dihindari,” ujar Anton, 
melalui keterangan tertulis, 
Sabtu (22/1).

“Hal ini bisa dilihat dengan 
penunjukan Agus Subiyanto 
sebagai Wakasad dan Maruli 
Simanjuntak sebagai Pang-
kostrad,” ucapnya.

Kendati demikian, ujar 
Anton, fenomena “president’s 
men” yang menjabat dalam pos 

Sudjono dan Danjen Kopas-
sus dipegang Pramono Edhi 
Wibowo. Keduanya adalah 
ipar SBY.

“Walaupun demikian, 
tentu saja riwayat kedekatan 
dengan presiden tidak dapat 
memberikan garansi penuh 
bahwa sosok tersebut dapat 
menduduki jabatan bintang 
empat,” ucap Anton.

Anton menilai  bahwa 
penunjukkan Pangkostrad 
tidak banyak berubah dari 
pola sebelumnya. Penunjukan 
Maruli serupa dengan karier 
20 perwira tinggi dalam ja-
batan yang sama sejak era 
Reformasi. Misalnya, pernah 

menjabat sebagai Panglima 
Komando Daerah Militer 
atau Kodam dan memiliki 
berkualifikasi di satuan tem-
pur Komando Pasukan Khu-
sus (Kopassus).

“Penunjukan Maruli seb-
agai Pangkostrad tidak banyak 
mengubah kecenderungan 
pola riwayat jabatan seorang 
Panglima Kostrad,” ujar An-
ton.

“Pernah menjabat Pan-
glima Kodam, memiliki jejak 
kualifi kasi satuan tempur Ko-
passus dan berasal dari lulusan 
akademi militer yang lebih 
muda dari pejabat pendahulu,” 
ucapnya.  mar

Penunjukkan Menantu Luhut Jadi Pangkostrad...

pada 3 Januari 2022.
 “Iya katanya terakhir 3 

Januari 2022,. Tapi perlu pem-
buktian dari pihak bengkel,” 
ucap Yusuf.

Sementara itu soal doku-
men kendaraan dan penge-
mudi, Yusuf  menyampaikan 
tidak ada pelanggaran yang 
ditemukan.

“KIR kendaraan juga su-
dah ditunjukkan dan masih 
berlaku sampai Juni 2022. 
Dan dari supir pun sudah 
memenuhi syarat dengan me-
miliki SIM B2 umum, dan mati 
pada tahun depan,” terang 
Yusuf.

Ke depan polisi juga akan 
berkoordinasi dengan pihak 

truk tersebut mendapatkan 
perawatan tiga bulan sekali, 
“ kata Kabid Humas Polda 
Kaltim, Kombes Yusuf  Sutejo, 
Minggu (23/1).

Polisi akan menyelidiki 
benar atau tidaknya keterangan 
Edy. Polisi akan mengecek ri-
wayat perawatan truk di beng-
kelnya.

“Tapi nanti  kita akan 
cross check ke bengkel di 
mana truk ini di lakukan 
perawatan. Dan nanti kita 
lihat perawatan apa saja di-
lakukan,” jelas Yusuf.

Selain memeriksa pemilik 
truk Tronton yang naas itu, 
polisi juga akan meminta ket-
erangan dari  agen pemegang 

merek (APM) truk tronton 
tersebut. Pemeriksaan terhadap 
APM belum dilakukan  lanta-
ran APM hanya ada di DKI 
Jakarta dan Kota Surabaya.

“Selain bengkel, nantinya 
kita akan panggil agen tung-
gal pemegang merek truk ini. 
Tapi ini butuh waktu sebab 
di Balikpapan sendiri untuk 
merek ini hanya ada di Jakarta 
dan Surabaya,” kata Yusuf.

“Jadi nanti kita panggil 
untuk mempertanyakan teknik 
pengereman dan lain-lain,” 
katanya.

Yusuf  menyampaikan pada 
saat pemeriksaan pemilik, di-
dapati pengakuan truk tronton 
itu terakhir dicek kondisinya 

Dinas Perhubungan menge-
nai uji layak jalan kendaraan 
tersebut.

“Kita juga akan berkoordi-
nasi satuan yang mengeluarkan 
uji teknis layak jalan yaitu 
Dinas Perhubungan. Nanti 
pemilik truk ini juga diperiksa 
Dishub,” katanya.

Diberitakan sebelumnys, 
truk tronton itu menabrak 20 
kendaraan dengan rincian 14 
sepeda motor dan 6 mobil. 
Kini, sopir truk tronton Balik-
papan yang menjadi penyebab 
kecelakaan maut itu, M Ali, 
diamankan di Polresta Balik-
papan dan telah ditetapkan 
sebagai tersangka.

Akibat kejadian tersebut 

mengakibat empat orang me-
ninggal dunia dan 21 luka-
luka. Sopir truk tronton, M 
Ali, dijerat Pasal 310 UU No 
22 Tahun 2009 tentang Lalau 
Lintas Angkutan Jalan Raya 
dengan ancaman 6 tahun dan 
di-juncto-kan dengan Pasal 
359 KUHP.

“Ancamannya 6 tahun pen-
jara,” pungkas Kabid Humas 
Polda Kaltim Kombes Yusuf  
Sutejo.

M Ali dinilai telah melang-
gar 2 aturan. Pertama, per-
aturan Wali Kota Balikpapan 
yang melarang truk melintas di 
lokasi kejadian atau di Simpang 
Rapak pada jam kerja atau jam 
sibuk.  mar

Empat Nyawa Melayang dan 21 Luka-luka,...

Indonesia Jadi Negara dengan Kasus Omicron Terbanyak di Asia Tenggara
nesia berada di posisi puncak 
sebagai negara dengan infeksi 
varian Omicron tertinggi men-
capai 1,186 kasus. Disusul den-
gan Singapura di posisi kedua 
dengan 1.004 kasus.

Tempat ketiga diduduki 
oleh Thailand dengan dite-
mukannya 619 kasus Omi-
cron. Sementara Malaysia 

JAKARTA (IM) - Kasus 
Covid-19 yang disebabkan 
oleh varian Omicron terus 
meningkat sepanjang hari. Mi-
risnya, Indonesia menempati 
posisi teratas sebagai negara 
yang memiliki kasus Omicron 
terbanyak se-Asia Tenggara.

Sebagaimana diketahui, 

saat ini Rumah Sakit Darurat 
Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet 
Kemayoran sudah merawat 
2.636 pasien. Sementara ber-
dasarkan data per 20 Januari 
2022 kasus Covid-19 bertam-
bah hingga menembus 2.116 
orang.

Berdasarkan data dari la-
man resmi GISAID.org, Indo-

ber ada di posisi keempat 
de ngan 463 kasus. Kamboja 
ber ada di peringkat kelima 
de ngan 159 kasus terkonfir-
masi Omicron.

Tiga negara Asia Tenggara 
lainnya yakni Philipina, Brunei, 
dan Vietnam berhasil menahan 
laju infeksi Omicron dengan 
baik. Ketiga negara tersebut 

memiliki kasus konfirmasi 
Omicron di bawah 50 kasus.

Philipina diketahui hanya 
memiliki 43 kasus konfi rmasi 
Omicron, disusul Brunei Da-
russalam dengan 12 kasus, dan 
Vietnam yang hanya memiliki 
8 kasus Omicron yang terkon-
fi rmasi.  tom

Risiko Kematian Akibat Omicron
10 Kali Lebih Tinggi Jika Tidak Vaksin
Omicron merupakan varian yang sangat 
mudah menular.

Akan tetapi, varian Omicron 
bisa menginfeksi minimal dua 
kali lipat dari angka tersebut 
hanya dalam aktu 3-4 pekan.

Penambahan kasus yang 
cepat akibat varian Omicron 
akan memicu peningkatan 
kasus Covid-19 yang membu-
tuhkan perawatan di rumah 
sakit dan juga kematian secara 
signifikan. Kondisi ini bisa 
membuat sistem kesehatan 
menjadi kembali tertekan bila 
tak ditanggulangi.

Pada orang-orang yang di-
vaksinasi, infeksi varian Omi-
cron mungkin hanya akan 
memicu gejala yang ringan, 
setara dengan fl u berat, atau 
bahkan tidak bergejala. Pada 
kelompok ini, kondisi mereka 
umumnya akan pulih dalam 
waktu beberapa hari.

Akan tetapi, ada kelom-

pok-kelompok yang berisiko 
membutuhkan perawatan di 
rumah sakit dan kematian bila 
tertular varian Omicron. Selain 
individu yang belum divaksi-
nasi, beberapa kelompok yang 
juga berisiko adalah lansia, in-
dividu dengan kelainan imun, 
dan individu yang menderita 
komorbid atau penyakit pe-
nyerta.

Oleh karena itu, meski 
dijuluki sebagai varian yang 
ringan, Omicron sebaiknya 
tak disepelekan. Masyarakat 
tetap harus mematuhi protokol 
kesehatan saat beraktivitas, 
seperti menggunakan masker, 
menjaga jarak fi sik, member-
sihkan tangan secara berkala, 
dan menjauhi kerumunan.

Di tengah gelombang va-
rian Omicron, jenis masker 
yang digunakan juga perlu 

1.000 kasus infeksi.
Akan tetapi, risiko kema-

tian terkait varian Omicron ini 
akan menjadi 10 kali lipat lebih 
besar pada orang yang belum 
vaksinasi. Pada orang yang 
belum divaksinasi, risiko ke-
matian akibat varian Omicron 
juga lebih besar dibandingkan 
dengan kematian akibat fl u.

Sekilas, angkat tersebut 
mungkin terlihat tidak begitu 
besar. Akan tetapi, Omicron 
merupakan varian yang sangat 
mudah menular.

Sebagai perbandingan, 
flu menginfeksi sekitar 60 
juta orang di Amerika Serikat 
dalam kurun waktu 3-4 bulan. 

JAKARTA (IM) - Omi-
cron kerap disebut sebagai 
varian yang lebih ringan 
dibandingkan Delta, sehingga 
sering kali disepelekan. Pa-
dahal, varian Omicron tetap 
bisa memicu gejala berat dan 
bahkan kematian, khususnya 
pada individu yang berisiko 
dan belum vaksinasi.

Risiko kematian akibat 
infeksi varian Omicron diper-
kirakan 90 persen lebih rendah 
dibandingkan kematian akibat 
varian Delta. Seperti dilansir 
CNN, Sabtu (22/1), kasus ke-
matian akibat infeksi varian 
Omicron diprediksi berkisar 
di angka 0,1 persen atau 1 dari 

diperhatikan. Bila memungkin-
kan, gunakan masker N95, 
KN95, atau yang setara.

Penggunaan masker bedah 
juga masih dapat menjadi pi-
lihan. Akan tetapi, penggunaan 
masker kain tak lagi direko-
mendasikan.

Semua orang tentu merasa 
lelah menghadapi pandemi 
yang rasanya tak kunjung usai. 
Namun perlu diingat bahwa 
virus corona terus bermutasi. 
Semakin cepat masyarakat bisa 
beradaptasi denagn kondisi 
saat ini, semakin kecil kemung-
kinan Covid-19 akan men-
dominasi kehidupan. Untuk 
mencapai hal ini, dibutuhkan 
kerjasama dari semua orang 
untuk menekan penyebaran 
Covid-19 melalui beragam 
upaya yang telah dianjurkan. 
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