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SAMBUNGAN

Sri Mulyani Sebut
Kenaikan Utang RI...

“Mengenai utang yang 
cukup banyak namun kalau 
kita bandingkan dengan 
negara-negara di dunia. Ke-
naikan utang kita jauh lebih 
terukur bahkan dibanding-
kan baik negara maju mau-
pun negara-negara emerg-
ing,” kata Sri Mulyani.

Ia menyayangkan ban-
yak masyarakat termasuk 
anggota DPD melihat ke-
naikan utang tak dibarengi 
dengan melihat ragam man-
faatnya.

Menurut Sri Mulyani, 
kenaikan utang disebabkan 
karena APBN membutuh-
kan sumber dana yang lebih 
untuk menangani pandemi 
Covid-19, memulihkan 
ekonomi, dan memberi-
kan bantuan sosial kepada 
masyarakat dalam program 
Pemulihan Ekonomi Na-
sional (PEN). Pemerintah 
masih menganggarkan pro-
gram PEN pada tahun ini. 
Besarannya mencapai Rp 
455 triliun yang terdiri dari 
3 klaster.

“Mohon saya berharap 
untuk DPD juga melihatnya 
semua, tidak hanya melihat 

satu aspek hanya kepada biaya 
utangnya naik, enggak lihat 
manfaatnya banyak banget 
gitu. Kalau pakai bahasa Islam 
kufur nikmat katanya,” ucap 
Sri Mulyani.

Ani – panggilan Sri Muly-
ani- mengungkapkan, naiknya 
besaran utang juga terjadi di 
semua negara termasuk neg-
ara maju. Pasalnya, pandemi 
menghantam seluruh negara 
tanpa terkecuali. Adapun pada 
tahun 2023, pemerintah beren-
cana mengembalikan defisit 
fi skal di kisaran 3 persen.

Maka itu, porsi penarikan 
utang bakal diperkecil. Pemer-
intah bakal memanfaatkan sisa 
lebih pembiayaan anggaran 
(Silpa) dan kerja sama burden 
sharing (berbagi beban) den-
gan Bank Indonesia (BI).

“Seolah kita menghadapi 
pandemi sendirian di dunia 
ini, padahal seluruh dunia 
menghadapi hal yang sama. 
Karena ini sudah masuk tahun 
ketiga kita bisa melihat bahwa 
respons kita dari sisi APBN 
sangat terukur, akuntabel, dan 
cukup efektif. Ini supaya untuk 
bisa mendapat perhatian,” kata 
Sri Mulyani.  mar

Ada 1.600 Kasus Omicron 
di Indonesia,...

Amin telah mengiz-
inkan data PeduliLindungi 
dibuka untuk publik. Tu-
juannya, agar masyarakat 
bisa melihat lokasi mana 
saja yang tingkat disiplin pr-
otokol kesehatannya tinggi 
atau rendah.

“Sampai ke titik lo-
kasinya. Ya kantornya, ya 
tokonya mana yang disiplin 
sehingga masyarakat bisa 
bantu mengontrol PeduliL-
indungi ini,” katanya.

Tinjau Ulang PTM
Ketua Pokja Infeksi 

Pengurus Pusat Perhimpu-
nan Dokter Paru Indonesia 
(PDPI) Erlina Burhan me-
minta pemerintah meninjau 
ulang kebijakan pembela-
jaran tatap muka (PTM) 
di sekolah, seiring dengan 
meningkatnya kasus Co-
vid-19 akibat penularan 
varian Omicron.

Erlina menyarankan, 
anak-anak usia 6-11 tahun 
menerapkan pembelajaran 
secara daring sampai kasus 
Covid-19 varian Omicron 
dapat dikendalikan.

“Saran saya kepada 
pemerintah tolong ditinjau 

ulang PTM terutama untuk 
anak-anak yang di bawah 12 
tahun karena memang kasus 
lagi naik,” kata Erlina dalam 
konferensi pers secara virtual, 
Senin (24/1).

“Jangan PTM dulu sampai 
Covid-19 Omicron ini ter-
kendali, jadi kalau bisa anak 
PAUD, SD ini ditinjau PTM 
kalau saya (sarankan) sih hybrid 
atau kalau perlu di rumah saja 
daring,” ujarnya.

Erlina mengatakan, kebi-
jakan untuk kembali menerap-
kan belajar dari rumah secara 
daring bisa menjadi pertim-
bangan pemerintah, mengingat 
anak usia 6-11 tahun belum 
banyak mendapatkan vaksinasi 
Covid-19.

“Saat ini 6-11 tahun itu 
belum banyak yang divaksin, 
mereka jadi kelompok yang 
rentan terinfeksi Covid-19,” 
ujarnya.

Lebih lanjut, Erlina men-
gatakan, saat ini, sudah banyak 
sekolah yang memutuskan 
untuk tutup sementara, setelah 
ditemukan kasus Covid-19 dari 
peserta didik dan guru.

“Dan dikatakan juga makin 
banyak kasus di kalangan anak 
sekolah,” ucapnya.  mar

SAMBUNGAN DARI HAL 1Sadis, Bupati Langkat Diduga...
tidak layak. Hanya dua kali 
dalam sehari,” ungkapnya.

Anies membeberkan, para 
pekerja juga tidak diberi gaji 
atas kerja yang telah dilakukan. 
Akses komunikasi dengan pi-
hak luar pun, diputus.

“Mereka tidak digaji se-
lama bekerja. Tentu tidak pu-
nya akses komunikasi dengan 
pihak luar,” katanya.

Anis menilai tindakan 
tersebut merupakan hal yang 
keji. Menurut dia, seharusnya 
sebagai kepala daerah me-

modern dan perdagangan 
manusia. Adalah bupati itu 
membangun semacam penjara 
atau kerangkeng di rumahnya,” 
ujarnya.

Ia memaparkan, penjara itu 
diduga digunakan sebagai tem-
pat penampungan bagi para 
pekerja. Pekerja yang dikurung 
tersebut tidak memiliki akses 
ke dunia luar. “Kerangkeng 
itu dipakai untuk menampung 
para pekerja mereka setelah 
mereka bekerja. Mereka juga 
tidak punya akses ke mana-

mana,” ucapnya.
Tak hanya dikurung di 

dalam penjara, mereka disebut 
kerap mendapatkan tindak ke-
kerasan. Dari foto yang dibawa 
Anis dan tim ke Komnas 
HAM, terlihat salah stau pe-
kerja tampak lebam di bagian 
wajah. Anis menuturkan, para 
pekerja juga tidaklah diberi 
gizi yang cukup oleh diduga 
pelaku. Jatah makan, sambung 
dia, hanya diberikan sebanyak 
2 kali dalam sehari.

“Mereka diberi makan 

lindungi warga setempat, bu-
kan melakukan tindakan yang 
semena-mena serta melanggar 
hak asasi manusia.

“Pada prinsipnya itu sangat 
keji, baru tahu ada kepala dae-
rah yang mestinya melindungi 
warganya tetapi justru meng-
gunakan kekuasaannya un-
tuk secara sewenang-wenang 
melakukan kejahatan yang 
melanggar prinsip HAM, anti 
penyiksaan, anti perdagangan 
orang,” tuturnya.  

Polisi akan mengecek soal 

dugaan ditemukannya kerang-
keng manusia di rumah Bupati 
nonaktif  Langkat Terbit Ren-
cana Perangin-angin. Polisi 
akan memastikan ada atau ti-
daknya dugaan kegiatan perbu-
dakan atau human traffi cking.

“Cek dulu, apakah ada 
hubungan trafficking,” kata 
Kepala Biro Penerangan Ma-
syarakat (Karo Penmas) Divisi 
Humas Polri, Brigjen Ahmad 
Ramadhan kepada wartawan 
di Mabes Polri, Jakarta, Senin 
(24/2).  mar

ada unsur niat, berbeda dengan 
tangan kosong.

“Lain kalau misalnya tan-
gan kosong masih beda lah, 
tapi kalau sudah menggunakan 
alat, senjata tajam harus dipe-
cat,” jelasnya.

Eks Danpaspampres ini 
menuturkan, mereka yang 
melakukan tindakan pidana 
dengan menggunakan senjata 
tidaklah bisa ditolelir lagi. Dia 

segera di limpahkan ke pen-
gadilan militer oleh Oditurat 
Militer. Sedangkan sisanya ma-
sih dalam tahapan penyidikan 
lebih lanjut.

Mendapat laporan terse-
but, Andika Perkasa memerin-
tahkan untuk memecat prajurit 
TNI yang terbukti bersalah 
dalam tindakan kekerasan 
menggunakan senjata.

“Oke bagus, pokoknya 

kalau yang sudah melibatkan 
tindakan kekerasan dengan 
senjata, pastikan dia dipecat,” 
ucap Andika di kutip dari You-
Tube Jenderal Andika Perkasa, 
Senin (24/1).

Dia menjelaskan, pemecat-
an diberlakukan bagi seluruh 
prajurit, baik itu menyebabkan 
hilangnya nyawa ataupun tidak. 
Pasalnya, bila telah menggu-
nakan senjata makan sudah 

menilai tipikal orang seperti 
itu sudah tidak layak menjadi 
penegak hukum lagi.

“Enggak bisa ini, ini orang 
sudah super tega, enggak bisa 
jadi penegak hukum lagi. Kare-
na jadi bahan pembelajaran 
buat yang lain juga. Janganlah, 
jangan terlalu gampang,” be-
bernya.

Panglima TNI memas-
tikan agar semua tindakan 

pelanggaran hukum yang 
dilakukan Prajurit TN wajib 
ditindak tegas. Penindakan 
berdasarkan hukum militer 
yang berlaku.

“Segala bentuk pelang-
garan hukum disiplin militer 
yang dilakukan prajurit TNI, 
saya pastikan diproses secara 
tegas, adil dan berdasarkan 
hukum yang berlaku,” ujarnya 
menegaskan.  han

Panglima TNI Pastikan Pecat Prajurit...

Reuters bahwa penumpang 
gelap itu berada dalam pener-
bangan yang dioperasikan oleh 
Cargolux Italia.

Menurut kantor siaran Be-
landa NOS, suhu tubuh pria itu 
meningkat di tempat kejadian 
dan pada saat ambulans tiba, 

dia dapat menjawab pertan-
yaan dasar. Seorang juru bicara 
maskapai kargo Cargolux men-
gonfi rmasi dalam email kepada 

Menurut data penerbangan, 
satu-satunya penerbangan kargo 
Cargolux dari Johannesburg ke 
Schiphol pada Minggu (23/1) 

juga berhenti di Nairobi. Tidak 
diketahui apakah pria itu naik 
pesawat di Afrika Selatan atau 
Kenya.  osm

Penumpang Gelap Ditemukan...

banyak harta, maka Anda tidak 
perlu bekerja sepanjang hidup 
Anda seperti seorang budak 
untuk mempertahankannya, 
dan karena itu Anda memiliki 
lebih banyak waktu untuk diri 
sendiri,” katanya.

“Saya mungkin tampak 
seperti orang tua yang eksen-
trik... Tapi ini adalah pilihan 
bebas.”

Mujica dikenal terang-
terangan dan kadang-kadang 
berbicara tanpa tedeng aling-
aling, bahkan kepada sesama 
pemimpin negara. Dia sering-
kali harus meminta maaf  ke-
pada rekan-rekannya yang 
secara pribadi merasa tersing-

Beetle biru buatan 1987.
“Saya telah hidup seperti 

ini hampir sepanjang hidup 
saya,” katanya saat diwawan-
carai BBC di rumahnya pada 
2012.

“Saya bisa hidup dengan 
baik dengan apa yang saya 
miliki.”

Terpilih pada 2009, Mu-
jica menghabiskan 1960-an 
dan 1970-an sebagai bagian 
dari pasukan gerilya Uruguay 
Tupamaros, sebuah kelompok 
bersenjata kiri yang terinspirasi 
oleh revolusi Kuba.

Dia ditembak enam kali 
dan menghabiskan 14 tahun 
di penjara. Sebagian besar pe-

nahanannya dihabiskan dalam 
kondisi yang keras dan isolasi. 
Dia akhirnya dibebaskan pada 
1985 ketika Uruguay kembali 
ke demokrasi

Tahun-tahun di penjara, 
kata Mujica, membantu mem-
bentuk pandangannya tentang 
kehidupan.

“Saya disebut ‘presiden ter-
miskin’, tapi saya tidak merasa 
miskin. Orang miskin adalah 
mereka yang bekerja hanya 
untuk mempertahankan gaya 
hidup yang mahal, dan selalu 
menginginkan lebih dan lebih,” 
katanya.

“Ini adalah masalah kebe-
basan. Jika Anda tidak memiliki 

gung atau tersakiti selama 
perdebatan.

Pada 2013, ia harus me-
minta maaf  kepada presiden 
Argentina waktu itu, Cristina 
Fernández de Kirchner, karena 
menyebut dia “nenek tua” 
dan memberi label menyebut 
suaminya yang juga mantan 
presiden, Néstor Kirchner, 
“lelaki bermata juling”.

Pernyataan itu terekam 
pada konferensi pers ketika 
dia tidak menyadari bahwa 
mikrofonnya menyala.

Pada 2016, dia mengatakan 
bahwa presiden Venezuela, 
Nicolás Maduro, “sesinting 
seekor kambing”.

Selama menjabat Mujica 
aktif  mendorong legalisasi 
mariyuana atau ganja di Uru-
guay. Di sisi lain dia juga 
tidak gentar berkonfron-
tasi dengan perusahaan besar 
tembakau Amerika Serikat 
(AS) untuk memperjuangkan 
aturan larangan merokok di 
tempat umum.

Sikap dan gaya hidupnya 
ini yang membuatnya terkenal.

Setelah menyelesaikan 
masa jabatannya pada 2015, 
dia aktif  sebagai senator di 
parlemen Uruguay, namun 
kemudian mengundurkan diri 
pada 2018 dan pensiun dari 
dunia politik.  osm

Jose Mujica, Mantan Gerilyawan...

miliar).
Azis Syamsuddin diyakini 

sengaja menyuap Stepanus 
Robin melalui seorang pen-
gacara, Maskur Husain den-
gan tujuan agar membantu 
mengurus kasus di Lampung 
Tengah. Di mana, kasus itu 
melibatkan Azis Syamsuddin 
dan orang kepercayaannya, 
Aliza Gunado.

Dalam dakwaan jaksa, 
disebutkan sejak 8 Oktober 
2019 KPK menyelidiki dugaan 
adanya tindak pidana korupsi 
berupa penerimaan hadiah 
atau janji terkait pengurusan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 
APBN-P Kabupaten Lam-

“Menjatuhkan pidana 
tambahan terhadap terdakwa 
berupa pencabutan hak untuk 
dipilih dalam jabatan publik 
atau politik selama 5 tahun 
terhitung sejak terdakwa selesai 
menjalani masa pidana pokok,” 
kata Jaksa Lie.

Dalam tuntutannya, jaksa 
mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan mer-
ingankan. Hal-hal  yang mem-
beratkan, Azis disebut tidak 
mendukung upaya pemerintah 
dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi.

Kemudian, perbuatan ter-
dakwa Azis Syamsuddin juga 
dinilai telah merusak citra 

dan kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR RI). Azis 
juga dianggap tidak mengakui 
kesalahannya dan berbelit-belit 
selama persidangan.

“Sedangkan hal yang me-
ringankan, terdakwa belum 
pernah dihukum sebelumnya,” 
kataya.

Menurut jaksa, Azis telah 
terbukti menyuap mantan peny-
idik KPK, Stepanus Robin Pat-
tuju sebesar Rp3.099.887.000 
dan 36.000 dolar AS atau 
setara Rp519.706.800. Jika 
diakumulasikan, total suap 
Azis ke Stepanus Robin seki-
ra Rp3.619.594.800 (Rp3,6 

pung Tengah Tahun Anggaran 
2017.

KPK kemudian mengelu-
arkan Surat Perintah Penyeli-
dikan Nomor: Sprin.Lidik-45/ 
01/ 02/ 2020 tanggal 17 Feb-
ruari 2020. Di mana, dalam 
surat penyelidikan tersebut 
diduga ada keterlibatan Azis 
dan Aliza Gunado sebagai 
pihak penerima suap.

Azis dan Aliza kemudian 
berupaya agar namanya tidak 
diusut dalam penyelidikan 
perkara suap di Lampung Ten-
gah tersebut. Azis berupaya 
meminta bantuan ke Stepanus 
Robin agar tidak dijadikan 
tersangka dengan memberikan 

sejumlah uang suap.
Selain itu, Azis Syamsud-

din juga dituntut pidana tam-
bahan berupa pencabutan hak 
untuk dipilih dalam jabatan 
publik atau hak politiknya se-
lama 5 tahun setelah menjalani 
pidana pokok.

“Menjatuhkan pidana 
tambahan terhadap terdakwa 
berupa pencabutan hak untuk 
dipilih dalam jabatan publik 
atau hak politik selama 5 tahun 
terhitung sejak terdakwa selesai 
menjalani masa pidana pokok,” 
kata Jaksa KPK, Lie Putra Se-
tiawan saat membacakan surat 
tuntutan untuk terdakwa  Azis 
Syamsuddin.  mar

Azis Syamsuddin Dituntut 4,2 Tahun...

Daun Kari Ampuh Menurunkan Kolesterol Jahat
dari daun kari adalah manaje-
men kolesterol.

Beberapa ahli kesehatan 
mengatakan bahwa faktor 
risiko seperti kolesterol tinggi 
dapat meningkatkan risiko 
jantung. Menambahkan daun 
kari ke dalam makanan dapat 
membantu mengurangi ka-
dar kolesterol dan trigliserida 

JAKARTA (IM) - Daun 
kari bisa menurunkan kolesterol 
jahat secara ampuh dan aman. 
Selain penggunaan yang berva-
riasi sebagai bahan dapur, daun 
kari juga memiliki profi l nutrisi 
yang kaya dan bermanfaat bagi 
kesehatan secara keseluruhan. 
Daun kari merupakan gudang 

vitamin A, vitamin C, potasium, 
kalsium, serat, tembaga, zat besi 
dan beberapa nutrisi penting 
lainnya. Nutrisi ini kemudian 
sering membantu meningkatkan 
penurunan berat badan, mana-
jemen diabetes, meningkatkan 
kesehatan usus dan banyak lagi. 
Dilansir dari NDTV, Minggu 
(23/1) manfaat kesehatan lain 

tinggi, yang selanjutnya menu-
runkan risiko masalah jantung. 
“Kami mengamati bahwa 
ekstrak daun kari memiliki 
khasiat untuk menurunkan 
kolesterol darah dan kadar 
glukosa darah,” kata sebuah 
penelitian yang diterbitkan 
dalam American Journal of  
Chinese Medicine. Percobaan 

ini dilakukan pada tikus dia-
betes. Para peneliti memberi 
tikus itu suntikan ekstrak daun 
kari intraperitoneal setiap hari 
selama 10 hari berturut-turut. 
Ditemukan bahwa ekstrak 
secara signifi kan menurunkan 
kolesterol darah dan kadar 
glukosa darah.  tom

Berbagai Cara Efektif Menurunkan Kolesterol 
Jahat dan Menaikkan Kolesterol Baik
Kolesterol baik diperlukan melawan 
kolesterol jahat dan menjaga kesehatan 
jantung.

protein hewani serta lemak 
jahat seperti lemak trans dalam 
hidangan atau makanan. 

2. Stroberi
Stroberi secara drama-

tis dapat mengurangi kadar 
kolesterol jahat dan trigliserida. 
Beberapa sukarelawan diminta 
untuk mengonsumsi setengah 
kilo stroberi sehari selama 
sebulan untuk melihat apakah 
itu mengubah parameter da-
rah mereka dengan cara apa 
pun. Pada akhir bulan, kadar 
kolesterol jahat dan trigliserida 
mereka telah berkurang secara 
signifikan, menurut analisis 
yang dilakukan oleh para ilmu-
wan Italia dan Spanyol. Stro-
beri dikenal karena senyawa 
bioaktif  atau antioksidannya 
yang menjaga penyakit kar-
diovaskular.

3. Hindari Minuman Manis
Studi baru Tufts University 

menemukan bahwa mengu-
rangi asupan minuman manis 

dengan satu porsi seminggu 
selama setahun dapat me-
ningkatkan kadar kolesterol 
baik pada anak-anak. Hasil 
penelitian juga menunjukkan 
bahwa asupan minuman ma-
nis yang lebih tinggi dikaitkan 
dengan konsentrasi trigliserida 
yang lebih tinggi dalam profi l 
lipid. Pengelompokan faktor 
risiko termasuk trigliserida 
tinggi, kolesterol baik rendah, 
resistensi insulin dan obesitas, 
terutama jika dimulai pada 
masa kanak-kanak, menem-
patkan seseorang pada risiko 
lebih tinggi untuk penyakit 
kardiovaskular di masa depan.

4. Kenari
Makan makanan kaya ke-

nari bisa efektif  dalam menu-
runkan berat badan dan me-
ningkatkan kadar kolesterol, 
menurut sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh University 
of  California. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa diet yang 

kolesterol. Diet dapat sangat 
membantu mengelola koles-
terol Anda. Berikut cara efektif  
menurunkan kolesterol jahat 
dan menaikkan kolesterol baik 
dilansir dari NDTV, Senin 
(24/1).

1. Makan Kacang
Menurut sebuah peneli-

tian, makan satu porsi kacang 
sehari, kacang polong atau 
lentil dapat secara signifi kan 
mengurangi kolesterol jahat 
dan risiko penyakit kardio-
vaskular. Makan satu porsi 
kacang-kacangan sehari, dapat 
menurunkan kolesterol jahat 
hingga 5%. Kacang-kacan-
gan memiliki indeks glikemik 
rendah dan cenderung men-
gurangi atau menggantikan 

JAKARTA (IM) - Ada 
cara efektif  untuk menurunk-
an kolesterol jahat dan menaik-
kan kolesterol baik . Kolesterol 
baik diperlukan dalam tubuh 
karena tidak hanya bekerja 
melawan kolesterol jahat, 
tetapi juga menjaga kesehatan 
jantung dengan menurunkan 
kadar trigliserida yang berba-
haya, lemak penyebab plak. 

Tingkat kolesterol baik 
yang memadai sama pent-
ingnya dengan menghindari 
kolesterol jahat untuk meng-
hindari penyakit jantung dan 
penyakit lainnya. Tidak memi-
liki cukup kolesterol baik dapat 
terbukti buruk bagi kesehatan. 

Jadi, penting untuk mem-
perhatikan pengelolaan kadar 

mengandung kenari, terutama 
terdiri dari lemak tak jenuh 
ganda, berdampak positif  pada 
penanda kesehatan jantung.

5. Alpukat
Alpukat segar setiap hari 

dapat secara signifi kan men-
gubah profil lipid dan me-
ningkatkan kadar kolesterol 
baik, ungkap sebuah penelitian 
yang dilakukan di University 
of  the Pacifi c di Stockton di 
California. Menurut temuan, 
penggunaan alpukat sebagai 
pengganti lemak padat dan 
makanan yang memiliki kand-
ungan lemak jenuh lebih tinggi, 
secara signifikan mengubah 
profi l lipid. “Alpukat segar se-
bagai bagian dari diet seimbang 
dan sebagai pengganti lemak 
padat bebas kolesterol dapat 
membantu menjadi bagian dari 
solusi untuk menjaga kadar 
kolesterol normal,” kata Nikki 
Ford, PhD, direktur nutrisi dari 
Hass Avocado Board.  tom

Ilustrasi varian Omicron.
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