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Tanda Infeksi Deltacron 
yang Harus Diwaspadai
Awalnya, banyak ahli menilai deltacron 
merupakan hasil kekeliruan di laboratorium.

deltacron. Akan tetapi, gejala 
Covid-19 yang muncul akibat 
deltacron diperkirakan sama 
dengan varian-varian lain.

Beberapa gejala Covid-19 
yang patut diwaspadai adalah 
demam, batuk terus menerus, 
kehilangan atau penurunan 
indra penciuman dan perasa, 
serta hidung beringus atau 
hidung tersumbat. Beberapa 
gejala lain yang juga perlu di-
perhatikan adalah lelah, sakit 
kepala, sesak napas, nyeri otot 
atau tubuh, nyeri tenggorokan, 
mual atau muntah, dan diare.

Di tengah munculnya ber-
bagai varian-varian baru Co-
vid-19, salah satu hal terbaik 
yang bisa dilakukan banyak 
orang adalah vaksinasi. Orang-
orang yang sudah divaksinasi 
juga sangat dianjurkan untuk 
mendapatkan booster agar 
proteksi yang sudah terbentuk 
kembali optimal.

Selain vaksinasi, penerapan 
protokol kesehatan yang tertib 
juga memegang peranan pent-
ing dalam mencegah penularan 
Covid-19. Meski situasi saat 
ini tampak mulai terkendali, 
belum saatnya bagi orang-
orang untuk mengendurkan 

kepatuhan dalam menerapkan 
protokol kesehatan.

Pelonggaran restriksi dan 
kepatuhan terhadap protokol 
kesehatan tampak memiliki 
peran signifi kan terhadap pen-
ingkatan kasus Covid-19. Di 
Inggris misalnya, peningkatan 

JAKARTA(IM) - Varian 
deltacron belum dinyatakan se-
bagai mutasi yang mengkhawat-
irkan. Namun, tak ada salahnya 
mengenali tanda atau gejala yang 
mungkin terjadi bila seseorang 
terinfeksi oleh varian “hibrida” 
dari omicron dan delta ini.

Sekuen deltacron per-
tama kali ditemukan oleh ahli 
virologi Leondios Kostrikis 
dan timnya dari Universiy of  
Cyprus. Temuan ini lalu diu-
mumkan ke muka publik pada 
awal Januari 2022.

Mulanya, banyak ahli yang 
menilai keberadaan deltacron 
merupakan hasil dari keke-
liruan di laboratorium. Namun 
seiring dengan bertambahnya 
bukti, Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) mengonfi rmasi 
bahwa deltacron benar ada.

Sejauh ini, belum ada ban-
yak hal yang diketahui mengenai 
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SAMBUNGAN DARI HAL 1 Polisi Terdakwa Unlawful Killing...
PA 212 menilai sidang tersebut 
dagelan.

“Namanya juga diduga 
keras sidang dagelan, maka 
suka-sukanya mereka saja,” 
ujar Wasekjen PA 212, Habib 
Novel Bamukmin saat di-
hubungi, Jumat (18/3).

Menurutnya, siapa pun bisa 
mempermainkan hukum yang 
ada di dunia ini, tapi mereka 
tidak akan bisa mempermain-
kan hukum pengadilan akhirat. 
Maka itu, siapa pun yang mem-
permainkan hukum di dunia ini 
bisa menantikan azab yang ada. 

Sementara Kabid Humas 
Polda Metro Jaya, Kombes  
Endra Zulpan mengatakan, 

Umum (JPU) dan perwakilan 
pengacara.

Jaksa mengatakan masih 
mempertimbangkan apakah 
mengajukan banding atau tidak 
atas vonis hakim yang mem-
bebaskan kedua terdakwa itu. 
Pihak Jaksa bakal melakukan 
diskusi dahulu dengan pimpi-
nan terkait banding tersebut.

Sementara itu, pengacara 
dua terdakwa, Henry Yosodin-
ingrat menyatakan kepuasan-
nya atas vonis bebas yang telah 
dinyatakan majelis hakim PN 
Jakarta Selatan. Tim pengacara 
pun mengaku menerima vonis 
yang dibacakan.

“A l h a m d u l i l a h  k a m i 

menerima putusan itu,” kata 
Henry.

Menurutnya, keduanya 
melakukan sujud syukur pasca 
divonis bebas oleh majelis ha-
kim. Keduanya juga berterima 
kasih atas putusan yang dinilai 
adil tersebut dan sesuai dengan 
fakta-fakta yang telah disam-
paikannya, termasuk di dalam 
nota pembelaan.

“Putusan hak im me-
nyatakan perbuatan yang mer-
eka lakukan itu sependapat 
dengan pembelaan saya, yaitu 
pembelaaan terpaksa. Hasilnya, 
pasal 49 diterapkan disitu tidak 
dpaat dipidana,” katanya.

Menanggapi vonis hakim, 

ada dua alasan yang menye-
babkan kedua anggotanya 
divonis bebas. Pertama, terda-
kwa melakukan tindakan atas 
pembelaan diri dan terpaksa.

“Perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa berdasarkan 
pembelaan diri karena ter-
paksa dan pembelaan terpaksa 
melampaui batas,” ujar Zulpan 
dalam konferensi pers, Jumat 
(18/3).

Kedua, terdakwa tidak 
dijatuhi hukuman adalah 
berdasarkan permohonan 
maaf  dan pembenaran, serta 
mengembalikan barang buk-
ti dan membebankan biaya 
perkara kepada negara.

“Karena alasan pembenar 
dan pemaaf  kemudian beri-
kutnya memulihkan semua 
barang bukti terdakwa serta 
membebankan biaya perkara 
kepada negara,” jelasnya.

Menurut Zulpan, dua ala-
san tersebut menjadi pertim-
bangan hakim menetapkan dua 
terdakwa mendapatkan vonis 
lepas dari Peradilan Negeri 
Jakarta Selatan.

“Itu poin-poin penting dari 
putusan yang dibacakan majelis 
hakim sehingga membebas-
kan terdakwa dari tuntutan 
yang sebelumnya dituntut oleh 
Jaksa Penuntut Umum,” tutur 
Zulpan.  mar

Hasil Sero Survei FKM-UI Sebut 74...
yang kurang banyak, tapi kara-
kteristik gejala ini tidak diperik-
sa atau di-testing,” ujarnya. 

Selain itu, Pandu me-
ngatakan, hasil survei juga 
menunjukkan 86,6 persen 

menunjukkan bahwa testing 
Covid-19 di Indonesia ren-
dah. Namun, sebagian besar 
masyarakat yang terpapar Co-
vid-19 memiliki gejala ringan 
dan tanpa gejala, bahkan ti-

dak menyadari dirinya sedang 
terpapar Covid-19 sehingga 
mereka yang terpapar Covid-19 
tidak tercatat di dalam sistem 
Kemenkes. 

“Jadi bukan soal testing 

penduduk Indonesia sudah 
memiliki antibodi terhadap 
Covid-19. Tingkat antibodi 
Covid-19 paling tinggi pada 
mereka yang sudah divaksinasi 
dosis kedua. Survei itu dilaku-

kan dengan melibatkan sampel 
di 100 kabupaten/kota. 

Kemenkes dan FKM UI 
mengambil 20 orang sampel uta-
ma dan 60 serta sampel cadangan 
di setiap desa/kelurahan.  mar

Mengejutkan, Uang Ratusan Miliar Milik...
dalam nominal besar terkait 
dengan investasi yang diduga 
ilegal,” ungkap Ivan.

Ivan menjelaskan bahwa 
Pasal 29 Undang-Undang No-
mor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan Dan Pemberan-
tasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang telah mengatur secara 
tegas bahwa pihak pelapor 
tidak dapat dituntut secara 

markan atau mengaburkan pihak 
penerima dana yang diketahui 
masih di bawah umur (balita),” 
beber Kepala PPATK, Ivan 
Yustiavandana, Jumat (18/3/).

PPATK menemukan ban-
yak transaksi janggal dalam 
nominal besar ke sejumlah 
pihak. Transaksi itu diduga 
berkaitan dengan investasi 
ilegal Binary Option Binomo. 

Terkait hal ini PPATK telah 
membekukan sebanyak 150 rek-
ening dengan total nominal kes-
eluruhan senilai Rp361,2 miliar.

“PPATK memiliki kewenan-
gan dalam melakukan penghen-
tian sementara transaksi selama 
20 hari kerja dan selanjutnya 
berkoordinasi serta melaporkan 
kepada penegak hukum ter-
hadap transaksi mencurigakan 

perdata maupun pidana atas 
pelaksanaan kewajiban pelapo-
ran kepada PPATK.

“Pihak pelapor dan lro-
fesi terdiri atas penyedia jasa 
keuangan dan penyedia barang 
dan jasa. Penyedia jasa keuan-
gan mencakup bank, perusa-
haan pembiayaan, perusahaan 
asuransi, pialang asuransi, dana 
pensiun lembaga keuangan, pe-

rusahaan efek, manajer investa-
si, dan penyedia jasa keuangan 
lainnya,” beber Ivan.

“Sementara itu, penyedia 
barang dan jasa terdiri atas 
perusahaan/agen properti, 
pedagang kendaraan bermotor,

pedagang permata dan per-
hiasan/logam mulia, pedagang 
barang seni dan antic, dan balai 
lelang,” pungkasnya.  mar

BEN WALLACEBEN WALLACE
Menhan InggrisMenhan Inggris

kasus Covid-19 terjadi menin-
gkat sebesar 52 persen pada 
Rabu (16/3). Peningkatan 
ini terjadi setelah pemerintah 
Inggris melonggarkan restriksi 
pandemi.

Salah satu protokol kese-
hatan yang penting namun mu-
lai ditinggalkan adalah meng-
gunakan masker. Beberapa 
negara termasuk Inggris, saat 
ini tak lagi mewajibkan penggu-
naan masker di ruang terbuka 
atau tertutup. Padahal, peng-
gunaan masker bisa membantu 
menekan penyebaran Covid-19 
secara signifi kan.

Protokol kesehatan lain 
yang dapat membantu adalah 
menghindari kerumunan, men-
jaga jarak fi sik, dan menjaga 
kebersihan tangan. Jaga agar 
area mata, hidung, atau mulut 
tidak disentuh oleh tangan 
yang belum dibersihkan. Sep-
erti diketahui, mata, hidung, 
dan mulut merupakan bagian 
tubuh yang menjadi entry 
point berbagai infeksi seperti 
Covid-19.  tom

Santer Isu Mendag Lutfi  Di-reshuffl  e...
sia Maju,” ungkap Luqman.

“Sehingga apa pun keputusan 
Presiden Jokowi terkait reshuffle, pas-

dalam rangka meningkatkan 
kinerja kabinet. “PKB percaya 
penuh bahwa Presiden Jokowi, 

jika melakukan reshuffl e kabinet, 
pastilah untuk semakin mening-
katkan kinerja Kabinet Indone-

tilah yang terbaik untuk rakyat, bangsa 
dan negara,” imbuh Luqman.

Adapun kabar tanggal reshuffle 

23 Maret 2022, Luqman pun me-
ngaku tidak tahu dan baru mende-
ngar hal itu dari media.  mar 

Ditelepon PM Ukraina Palsu...
Zelensky melakukan sebagian 
besar hubungan dengan ma-
syarakat Kiev di Barat.

Sementara itu, hanya be-
berapa menit sebelum Wallace 
men-tweet tentang penelepon 
misteriusnya, Menteri Pertah-
anan Ukraina Alexey Reznikov 
memposting di Facebook bahwa 
sekutu Barat Kiev harus mencari 
“penguasa perang” yang mencari 
keuntungan dari aliran bantuan 
militer ke negaranya.

“Karakter seperti itu mem-
perkenalkan diri mereka se-
bagai ‘penasihat’, ‘asisten’, 
‘kepala departemen’, dan bah-
kan menunjukkan ‘dokumen’ 
palsu untuk membuktikan 
‘posisi resmi’ mereka, tetapi 
sebenarnya sampah, penjarah, 

lace pada Kamis (17/3) pagi. 
Dia mengatakan dirinya 

mengakhiri hubungan telepon 
setelah pria itu “mengajukan 
beberapa pertanyaan menye-
satkan” yang membuatnya 
curiga. Wallace mengecam 
panggilan itu sebagai contoh 
“disinformasi, distorsi, dan trik 
kotor Rusia,” tanpa memberi-
kan bukti.

Reuters melaporkan bahwa 
Wallace telah memerintahkan 
penyelidikan atas insiden itu.

Menteri Dalam Negeri 
Inggris Priti Patel mengatakan 
insiden ini juga terjadi padanya 
di awal minggu ini. Dia menye-
butnya sebagai upaya menye-
dihkan pada masa-masa sulit 
untuk memecah belah.

Pemer intahan bayan-
gan dari Partai Buruh Holly 
Lynch, menyebut kejadian ini 
“mengkhawatirkan” karena 
seseorang dengan curang ber-
hasil mendapatkan akses ke dua 
menteri pemerintah paling se-
nior Inggris yang bertanggung 
jawab atas pertahanan.

“Penyelidikan mendesak 
harus melihat bagaimana ini 
terjadi sehingga langkah-lang-
kah yang diperlukan dapat 
diambil. diambil untuk meng-
hindari insiden seperti itu 
lagi,” terangnya kepada The 
Guardian.

PM Ukraina Denys Shmy-
hal diketahui tidak menon-
jolkan diri sejak awal konfl ik, 
mesiki Presiden Volodymyr 

dan pengkhianat berusaha 
untuk melapisi kantong mer-
eka sendiri atau membantu 
musuh,” ujarnya.

Dia mendesak pemerintah 

Barat untuk memeriksa ulang 
kredensial setiap orang dengan 
kedutaan atau atase militer 
Ukraina, dan menyerahkan 
semua penipu ke polisi.  mar

JAKARTA(IM)-Ting-
ginya kebutuhan vaksin 
Covid-19 di Indonesia tak 
bisa dipenuhi hanya lewat 
pembelanjaan. Sebagian 
vaksin yang datang bahkan 
merupakan sumbangan dari 
luar negeri.

Hal ini diungkap oleh 
Sekretaris Bidang Tim Per-
cepatan Pemulihan Eko-
nomi (TPPE) Kement-
erian Luar Negeri Lintang 
Paramitasari, yang men-
gatakan bahwa Indone-
sia telah menerima total 
505.551.435 dosis vaksin 
Covid-19 yang diperoleh 
dari negara-negara mitra 
melalui jalur bilateral dan 
multilateral.

“Jumlah ini bisa me-
menuhi 93,6 persen dari 
total kebutuhan vaksin dua 
dosis bagi seluruh rakyat 
Indonesia,” jelas Paramita.

Dia menjelaskan bahwa 
pada 11 Maret lalu Indonesia 
kembali menerima vaksin 
buatan Moderna melalui 
skema dose sharing COVAX 
dari Amerika Serikat seban-
yak 2.000.880 dosis.

Kementerian Luar Neg-
eri, bersama dengan kemen-
terian dan lembaga terkait 
lainnya, berupaya untuk ter-
us melaksanakan diplomasi 
vaksin guna memenuhi 
kebutuhan vaksin di dalam 
negeri, baik vaksin booster 
maupun primer.

Selain mengupayakan 
terpenuhinya kebutuhan 

Lebih dari 505 Juta Dosis Vaksin Covid-19 
Diterima Indonesia dari Negara-negara Mitra

vaksin di dalam negeri, Indo-
nesia juga terus menyuarakan 
pentingnya akses yang setara 
terhadap vaksin Covid-19 bagi 
semua negara di dunia.

Salah satu upaya tersebut 
dilakukan melalui peran Indo-
nesia dalam fasilitas COVAX, 
di mana Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi merupakan 
co-chair dari Advanced Market 
Commitment Engagement 
Group (AMC EG) fasilitas 
tersebut.

“Mandat Menlu sebagai 
co-chair AMC EG telah di-
perpanjang hingga akhir 2022 
pada 15 Maret lalu. Menlu 
kembali bertindak sebagai 
co-chair bersama Menteri 
Pembangunan Internasional 
Kanada dan Menteri Kesehat-
an Ethiopia,” kata Paramita.

Menlu Retno Marsudi telah 
memimpin pertemuan sesi ked-
ua AMC EG yang membahas 
perkembangan varian Omicron 
serta efektivitas vaksin. Dia juga 
kembali menekankan prioritas 
utama saat ini yakni agar CO-
VAX AMC EG mengupayakan 
terpenuhinya target vaksinasi 
WHO yakni 70 persen pada 
pertengahan 2022 bagi seluruh 
negara.

“Menlu juga menekankan 
pentingnya peran AMC EG 
menjembatani pengurangan 
kesenjangan akses terhadap 
vaksin mengingat masih ada 
sejumlah negara AMC EG 
yang belum sampai angka 
vaksinasi 10 persen,” katanya 
menegaskan.  tom

Kemenkes Sebut Situasi Covid-19 Masih 
Belum Aman Menjelang Ramadan 

JAKARTA(IM)- Kasus 
Covid-19 di Indonesia men-
galami penurunan dalam se-
pekan terakhir. Penurunan ini 
diikuti juga oleh penurunan 
angka keterisian rumah sakit 
nasional menjadi 19 persen 
dari 21 persen  pada Senin 
(14/3) lalu.

Meski demikian, Juru 
Bicara Vaksinasi Covid-19 
Kementerian Kesehatan Siti 
Nadia Tarmizi mengatakan 
bahwa walau ada sejumlah 
indikator perbaikan dalam 
penanganan pandemi Co-
vid-19, namun Indonesia 
belum bisa merasa aman. 
Terutama menjelang bulan 
Ramadan dan Idulfi tri saat 
orang cenderung lebih ban-
yak melakukan mobilitas. 

“Kita sebentar lagi akan 
masuk bulan Ramadan dan 
juga Idulfitri, tai saya ingin 
sharing bahwa kita saat ini 
belum aman,” ujar Siti Nadia 
saat webinar Do Research, 
Social Service and Innovation 
(D’RoSSI) Open Lecture: 
Omicron Benarkah Tidak 
Berbahaya, Kamis, (17/3). 

Ia mengatakan bahwa 
saat ini masyraakat memang 
cenderung mengalami gejala 
ringan seperti fl u dan relatif  
bisa cepat sembu. Nadia juga 
mengatakan bahwa hasil tes 

PCR saat ini umumhnya akan 
negatif  pada 5-6 hari setelah 
gejala pertama muncul.

“ Tapi laju penularan masih 
cukup tinggi, angkanya masih 
di 1,1, dan juga 1,0. Kita pernah 
turun Desember dan pertengan 
Januari, angka reproduksi di 
bawah 1. Ini indikator, kalau 
kita mau masuk ke endemi maka 
reproduksi di bawha angka satu 
dan harus dipertahankan cukup 
lama,” kata Nadia. 

Nadia memaparkan, jika 
melihat pengalamman di gelom-
bang sebelumnya, wilayah Jawa 
Bali memang relatif  akan lebih 
dulu melandai. Sedangkan untuk 
wilayah luar Jawa dan Bali baru 
akan turun tiga hingga empat 
minggu kemudian. 

Jadi artinya fenomena ping 
pong haru kita jaga. Jangan 
sampai aktivitas meningkat 
di luar Jawa Bali, lalu ada 
mobilitas ke Jawa Bali, dan 
jadi meningkat, dan berlaku 
sebaliknya.” kata Nadia. 

“Apalagi mendekati Idulfi tri 
dan Ramadan banyak melaku-
kan ritual pulang kampung, 
kemudian nyekar nanti akan 
melakukan mobilisasi. Makanya, 
kita terus melakukan monitor 
untuk pelonggaran dari penge-
tatan aktivitas masyarakat. Yang 
pasti masih harus tetep kita 
pantau,” kata dia.  tom

Terdampar Massal, 31 Paus Pilot...
“Meskipun peristiwa ini 

sangat disayangkan, terdam-
parnya paus adalah fenomena 
alam,” kata seorang perwakilan 
dari Departemen Konservasi 
kepada BBC.

Sebelumnya, para pejabat 
telah memperingatkan ini adalah 
waktu yang menegangkan bagi 
paus setelah menghabiskan 
waktu mereka terdampar kema-
rin dan pagi ini.

Tidak sepenuhnya dipa-
hami mengapa paus terdam-
par tetapi paus pilot diketa-
hui lebih rentan terdampar. 
Mereka tidak dianggap ter-
ancam punah,  meskipun 

jumlah populasi pastinya 
tidak diketahui.

Farewell Spit, sebuah kail 
pasir sepanjang 26km (16 mil) 
yang menjorok ke laut, sering 
menjadi tempat terdampar 
para paus. Para ilmuwan tidak 
mengetahui sebab mereka 
terdampar.

Salah satu teori adalah 
bahwa tempat itu menciptakan 
dasar laut yang dangkal di teluk 
yang kemudian membingung-
kan sistem navigasi sonar milik 
paus.

Departemen Konservasi 
mengatakan penyebab ter-
dampar terakhir “tidak dik-

etahui” tetapi mencatat bahwa 
semburan itu membentuk 
dataran pasir selebar beberapa 
kilometer.

Tahun lalu, tim penyela-
mat berhasil menyelamatkan 
28 paus pilot sirip panjang 
dari sekitar 50 ekor paus yang 
terdampar di pantai, tetapi 
sisanya mati.

Kasus paus terdampar 
terburuk terjadi pada Februari 
2017, ketika hampir 700 paus 
terdampar, mengakibatkan 
250 kematian. Daerah ini telah 
mencatat setidaknya 11 paus 
pilot terdampar dalam 15 tahun 
terakhir.  osm
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