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Peneliti AS Ciptakan Otak Buatan, Diklaim 
Bisa ‘Berpikir’ dan ‘Merasa’ Seperti Manusia
Para peneliti menciptakan bahan seper-
ti karet yang “bertindak seperti otak”. 

sentuhan dan sensasi dan men-
erjemahkannya menjadi infor-
masi, selangkah lebih dekat ke 
kecerdasan tingkat manusia. 

Bahan itu mampu men-
gambil informasi dari dunia 
nyata, menganalisisnya, dan 
mengambil tindakan di atas-
nya. Para ilmuwan di balik 
penemuan itu percaya bahwa 
hal tersebut akan membuat 
material rekayasa dan robot 
menjadi lebih cerdas dengan 
memberikan indra fi sik.

Profesor Ryan Harne, yang 
memimpin studi Penn State 
University, mengatakan bahwa 
penemuan timnya adalah yang 
pertama memungkinkan ba-
han apa pun untuk “berpikir” 
tentang apa yang terjadi di seki-
tarnya. Harne mengakui, tim-
nya telah menciptakan contoh 
pertama dari bahan rekayasa 
yang secara bersamaan dapat 
merasakan, berpikir, dan ber-
tindak berdasarkan tekanan 
mekanis tanpa memerlukan 
sirkuit tambahan untuk mem-
proses sinyal tersebut.

“Bahan polimer lunak ber-
tindak seperti otak yang dapat 
menerima rangkaian informasi 
digital yang kemudian diproses, 

menghasilkan rangkaian infor-
masi digital baru yang dapat 
mengontrol reaksi,” kata Harne 
dikutip dari Daily Star.

Ini mungkin terdengar 
sedikit teknis, tetapi Harne 
menyebutnya sebagai “bentuk 
dasar kecerdasan” karena itu 
berarti mesin dapat meng-
gunakan proses berpikir yang 
mirip dengan manusia.

Apa yang membuat manusia 
pintar adalah cara mengamati 
dan memikirkan informasi yang 
diterima melalui indra, merefl ek-
sikan hubungan antara informasi 
itu dan bagaimana kita dapat 
bereaksi. Materi yang dibuat 
timnya, menurut dia, dapat 
melakukan hal yang sama.

JAKARTA(IM) - Sebuah 
tim ilmuwan telah menciptakan 
bahan yang disebut otak bua-
tan, konon dapat “merasakan” 
sesuatu dan menerjemahkan-
nya menjadi informasi seperti 
halnya manusia. Para peneliti di 
Pennsylvania, AS, telah mencip-
takan bahan seperti karet yang 
“bertindak seperti otak”.

Bahan baru yang dibuat 
itu dapat memberi mesin ke-
mampuan untuk “merasakan” 
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SAMBUNGAN DARI HAL 1Kemenkum HAM Dinilai Obral...
pidana korupsi.

Ali mengatakan bahwa saat 
ini KPK juga sedang melaku-
kan upaya pemberian efek jera 
terhadap para pelaku korupsi 
lewat perampasan aset hingga 
pencabutan hak politik.

belajaran bagi publik agar ti-
dak melakukan tindak pidana 
serupa” kata  Ali.

“Sehingga, dalam rang-
kaian penegakkan hukum 
ini sepatutnya tidak ada per-
lakuan-perlakuan khusus yang 

justru akan mencederai seman-
gat penegakkan hukum tindak 
pidana korupsi,” imbuhnya.

KPK berharap tidak ada 
perlakuan istimewa apalagi 
pengurangan masa tahanan 
terhadap para pelaku tindak 

“Untuk itu, guna me-
maksimalkan asset recovery 
dalam penegakkan hukum 
TPK, KPK juga terus men-
dorong pengesahan RUU 
Perampasan Aset. Agar pem-
berantasan korupsi t idak 

hanya untuk memberikan 
efek jera bagi para pelaku-
nya, tapi juga memberikan 
sumbangsih penerimaan ke 
kas negara sebagai salah satu 
pembiayaan pembangunan 
nasional,” tandasnya.  mar

Daftar 23 Koruptor Bebas Bersyarat
Ratu Atut Choisiyah binti 
almarhum Tubagus Hasan 
Shochib,  Desi Aryani bin 
Abdul Halim,  Pinangki Sirna 
Malasari, Mirawati binti H 
Johan Basri.

Lapas Kelas I Sukamiskin:  
Syahrul Raja Sampurnajaya 
bin H Ahmad Muchlisin,  
Setyabudi Tejocahyono, Sugi-
harto bin Isran Tirto Atmojo, 

Rika menjelaskan, pembe-
rian hak bersyarat narapidana 
yaitu pembebasan bersyarat 
sesuai dengan Pasal 10 Un-
dang-Undang Pemasyarakatan 
Nomor 22 Tahun 2022 ten-
tang Pemasyarakatan atau UU 
Pemasyarakatan.

“Selain hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, nara-
pidana yang telah memenuhi 

persyaratan tertentu tanpa ter-
kecuali juga berhak atas remisi, 
asimilasi, cuti mengunjungi 
atau dikunjungi keluarga, cuti 
bersyarat, dan cuti menjelang 
bebas,” jelas Rika.

Adapun, berikut 23 nama-
nama narapidana kasus korupsi 
yang mendapatkan program 
bebas bersyarat sejak kemarin :

Lapas Kelas IIA Tangerang:  

Andri Tristianto Sutrisna 
bin Endang Sutrisno, Budi 
Susanto bin Lo Tio Song, 
Danis Hatmaji bin Budianto,  
Patrialis Akbar bin Ali Akbar,  
Edy Nasution bin Abdul Ra-
syid Nasution, Irvan Rivano 
Muchtar bin Cecep Muchtar 
Soleh, Ojang Sohandi bin 
Ukna Sopandi,   Tubagus 
Cepy Septhiady bin TB E 

Yasep Akbar, Zumi Zola 
Zulkifli, Andi Taufan Tiro bin 
Andi Badarudin, Arif  Budira-
harja bin Suwarja Herdiana.

Kemudian, Supendi bin 
Rasdin, Suryadharma Ali bin 
HM Ali Said, Tubagus Chaeri 
Wardana Chasan bin Chasan, 
Anang Sugiana Sudihardjo, 
Amir Mirza Hutagalung bin 
HBM Parulian. mar

Memang, materi memiliki 
ratusan kegunaan yang berbeda 
karena dapat menerjemah-
kan input yang berbeda pula 
menjadi output. Harne dan 
timnya menunjukkan bahwa 
itu bisa menafsirkan “kekuatan 
mekanik” seperti di pabrik dan 
menerjemahkannya ke dalam 
jumlah data yang sulit.

Mereka juga mengeklaim 
otak buatan ini dapat mendeteksi 
dan menafsirkan gelombang 
radio dan menggunakannya 
untuk berkomunikasi melalui 
sinyal cahaya yang berbeda, atau 
bahkan digunakan dalam sistem 
pencarian dan penyelamatan 
berteknologi AI. tom

Pagelaran Lorong Waktu Jadi Presentasi...
mencapai hasil yang maksimal 
dari segala eksplorasi. Hal itu 
agar koleksi ini tidak hanya 
menjadi satu koleksi pakaian 
hasil produk lokal, tetapi men-
jadi satu koleksi yang dapat 
mengangkat hasil karya tangan 
Cahyo, bersama para artisan 
untuk menjadi sesuatu yang 
mempunyai nilai dan standar 
yang dapat diterima dunia 
Internasional.

“Dan tentunya, dapat juga 
mengangkat nama Indonesia 
dan juga kota Jakarta yang 
merupakan jendela dari seni 

benar sehingga kematangan 
karya mereka dapat berkem-
bang dengan lebih baik. Un-
tuk mencapai kelangsungan 
kehidupan dan budaya secara 
jangka panjang,” tambahnya. 

Sama seperti presentasi-
presentasi LAKON Indonesia 
sebelumnya, Lorong Waktu 
ditujukan untuk menjadi se-
buah presentasi yang lebih 
dalam dan memberikan arti 
bagi usaha pelestarian budaya, 
dunia fashion, dan industri 
kreatif  Indonesia.

“Kami telah merancang 

dan memikirkan secara detail 
keselurahan rangkaian upaya 
kami ini. Mulai dari belakang 
layar bersama dengan para pen-
grajin, para seniman, UMKM, 
dan para pelaku industri kreatif, 
agar semuanya dapat mem-
berikan manfaat ekonomi se-
cara nyata bagi banyak orang 
secara luas seperti yang telah 
dihasilkan oleh presentasi-
presentasi kami sebelumnya, 
yaitu Pakaiankoe, Aradhana, 
dan Gantari,” kata Thresia.

Lorong Waktu tercipta ber-
kat kegigihan LAKON untuk 

dan budaya Indonesia,” kata 
Theresia.

Chairman JF3 Soegianto 
Nagaria menyampaikan rasa 
puasnya. JF3 yang berlangsung 
selama lima hari ini bisa digelar 
dengan skala besar dan tentu-
nya mendapatkan dukungan 
dari pemerintah, baik Pemer-
intah Provinsi DKI Jakarta dan 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif.

Soegianto Nagaria men-
gungkapkan alasan mengapa 
LAKON Indonesia menjadi 
ajang penutup JF3. Ia beralasan 

lantaran adanya keselarasan visi 
dan misi, yaitu melestarikan 
budaya. Dan seperti diketahui, 
momen ini adalah tahun kelima 
JF3 dan LAKON Indonesia 
bekerja sama.

“Kami sama-sama punya 
visi melestarikan budaya dan 
masing-masing berusaha pro-
fesional menciptakan karya. 
Sejauh ini kerja sama lancar 
dan salah satunya, kami men-
ciptakan Pintu Incubator yang 
merupakan wadah bagi para 
desainer muda,” pungkasnya. 
kris

Eks Hakim Agung Khawatir Ferdy Sambo...
seperti berada di bawah pen-
garuh alkohol atau zat adiktif, 
atau marah besar akibat sebuah 
hal dan membuatnya melaku-
kan tindakan kekerasan maka 
tergolong sebagai tindakan 
spontan.

Jika perbuatan pidana 
akibat tindakan spontan itu 
terjadi hingga menghilang-
kan nyawa orang lain, maka 
pelaku hanya dijerat Pasal 338 
KUHP. Penyidik dan jaksa ha-
rus bisa membuktikan dalam 
proses persidangan terkait 
sangkaan niat dan perenca-
naan pembunuhan terhadap 
Brigadir J yang dilakukan oleh 
Sambo.

Akan tetapi, kata Gayus, 
jika yang terjadi sebaliknya 
yakni pembunuhan terhadap 
Brigadir J  terjadi karena tinda-
kan spontanitas,  Sambo yang 

kasus itu adalah dengan men-
jerat Sambo beserta 4 ter-
sangka lain dengan Pasal 340 
Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP) yakni 
pembunuhan berencana.

S e n b a b  i t u ,  G a y u s 
menekankan pentingnya pe-
nyidik Polri dan jaksa bekerja 
keras untuk membuktikan 
sangkaan mereka yang me-
nyatakan Sambo memang 
sudah berniat dan meren-
canakan pembunuhan terha-
dap Brigadir J.

Mengamati dari perkem-
bangan kasus itu, menurut 
Gayus, ada potensi Sambo 
bisa lolos dari sangkaan pem-
bunuhan berencana.

“Ini hampir mendekati 
hal-hal yang bisa kita kha-
watirkan bahwa tidak diren-
canakan karena pengaruh 

sesuatu,” kata Gayus, dikutip 
dari program Aiman di Kom-
pas TV, Rabu (7/9).

“Oleh karena itu pengaruh 
sesuatu ini perlu diteliti sebagai 
bentuk analisis perbuatan,” ujar 
Gayus.

Selain itu, Gayus men-
gatakan, penyidik Polri dan 
jaksa harus mengungkap situasi 
yang membuat Sambo mem-
beri perintah pembunuhan 
terhadap Yosua.

“Ketika memberi perintah 
dalam keadaan pengaruh ses-
uatu hal bisa miras, bisa di atas 
itu berarti narkotika, bisa ada 
pengaruh lain seperti emosi 
yang demikian tinggi karena 
informasi dari istrinya. Itu ske-
narionya, benar apa tidak kita 
buktikan,” ujar Gayus.

Menurut Gayus, kondisi 
seseorang yang tidak stabil 

dipicu suatu hal atau dalam 
pengaruh alkohol serta zat 
adiktif, maka sangkaan pasal 
pembunuhan berencana bisa 
gugur.

“Hakim berpikir dia tidak 
berencana. Spontanitas. (Pasal 
340) Coret. Bisa hilang. 338 
itu pengganti dari 340 kalau 
menurut konsep penyidik,” 
ujar Gayus.

Brigadir J dibunuh di 
rumah dinas Ferdy Sambo, 
Duren Tiga, Jakarta, 8 Juli 
2022. Hasil pendalaman tim 
khusus Polri mengungkapkan 
bahwa Brigadir J tewas akibat 
ditembak oleh Bharada E atau 
Richard Eliezer.

Penembakan itu diperin-
tahkan langsung oleh Ferdy 
Sambo. Bahkan, dalam tay-
angan video animasi hasil 
rekonstruksi yang dibuat Polri 

menunjukkan bahwa Ferdy 
Sambo ikut menembak Briga-
dir J saat ajudannya itu sudah 
tergeletak dan bersimbah darah 
di lantai.

Timsus Polri sampai saat 
ini menetapkan 5 orang sebagai 
tersangka dalam kasus itu. Mer-
eka adalah Irjen Ferdy Sambo 
dan istrinya, Putri Candrawathi, 
beserta 2 ajudan yaitu Bharada 
Richard Eliezer atau Bharada 
E dan Bripka Ricky Rizal atau 
Bripka RR. Satu orang lagi yang 
ditetapkan sebagai tersangka 
adalah asisten rumah tangga 
Putri, Kuat Ma’ruf.

Kelima tersangka dalam 
kasus pembunuhan berencana 
Brigadir J dijerat pasal pem-
bunuhan berencana yakni Pasal 
340 KUHP subsider Pasal 338 
KUHP juncto Pasal 55 dan 
atau 56 KUHP. mar

Demi Bayinya, Ibu Ini Rela...

Obat Herbal Jadi Fokus 
Peneliti dan Industri Dunia 

JAKARTA(IM) - Obat 
herbal sebagai bagian dari 
konsep Farmasi Hijau se-
dang menjadi fokus para 
peneliti dan industri farmasi 
di dunia, termasuk negara-
negara G20. Demikian kata 
seorang pejabat di Kement-
erian Kesehatan RI.

“Saat ini semakin banyak 
negara yang mengakui peran 
jamu dalam sistem kesehatan 
nasional mereka. Di China, 
penggunaan obat herbal su-
dah mapan untuk tujuan kes-
ehatan,” kata Dirjen Farmalkes 
Kemenkes Lucia Rizka An-
dalusia saat menyampaikan 
pemaparan dalam agenda T20 
Indonesia Summit yang diikuti 
dari YouTube T20 Indonesia 
di Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut Rizka, di Jepang 
50-70 persen jamu telah dir-
esepkan. Kantor Regional 
Organisasi Kesehatan Du-
nia (WHO) untuk Amerika 
melaporkan 71 persen pen-
duduk Chili dan 40 persen 
penduduk Kolombia meng-
gunakan obat tradisional.

“Bahkan di antara negara 
maju, obat herbal sangat pop-
uler. Penggunaan jamu oleh 
penduduk di Prancis mencapai 
49 persen, Kanada 70 persen, 
Inggris 40 persen, dan Ameri-
ka Serikat 42 persen. Inilah 
kondisi pasar ekspor jamu ke 
depan,” katanya.

Rizka menyebut tantan-
gan yang dihadapi obat herbal 
saat ini adalah kurangnya du-
kungan keuangan untuk pene-

litian tentang tes cepat molekuler 
dan pengobatan herbal. Selain 
itu, kemauan politik dan kapasi-
tas untuk memantau keamanan 
produk masih kurang memadai 
untuk pengembangan sistem in-
formasi dan analisis serta integrasi 
ke dalam sistem kesehatan.

Rizka mengatakan Indone-
sia memiliki sekitar 143 hektare 
hutan tropis, dengan 28 ribu 
spesies tumbuhan, 32 ribu bahan 
telah dimanfaatkan. “Indonesia 
dengan 217 juta penduduk tetap 
menjadi pemain utama baru un-
tuk farmasi hijau dengan produk 
jamu,” katanya.

Kementerian Kesehatan 
telah menjadikan ketahanan 
sektor farmasi sebagai satu dari 
enam pilar transformasi sistem 
kesehatan. Hal itu menjadi 
dukungan pemerintah dalam 
pengembangan dan peman-
faatan jamu di bidang kesehatan.

Kemenkes mendorong pe-
manfaatan Green Pharmacy me-
lalui pengembangan penelitian 
hingga penanganan dan peman-
enan bahan baku untuk me-
mastikan standar kualitas dalam 
produksi.  “Kami menyelaraskan 
upaya untuk mendukung UKM 
untuk mengembangkan bisnis 
dan pasar mereka. Di situs 
permintaan, kami menyediakan 
Formularium Fitofarmaka yang 
diluncurkan pada semester per-
tama tahun ini,” kata Rizka.

Selain itu, pemerintah juga 
menyediakan dana alokasi khu-
sus bagi pemerintah daerah 
untuk menggunakan produk 
lokal. tom

JAKARTA (IM)-Per-
himpunan Dokter Spesialis 
Kedokteran Jiwa Indonesia 
(PDSKJI) meminta masyara-
kat tidak takut melakukan kon-
sultasi kepada psikiater untuk 
menjaga kesehatan mental di 
tengah pandemi Covid-19. 
Sebab, orang yang datang ke 
psikiater itu belum tentu orang 
yang selalu mengalami masalah 
gangguan mental.

Ia menyayangkan kese-
hatan mental tidak mendapat 
perhatian penuh, baik oleh 
individu maupun kelompok 
masyarakat. Padahal, kata 
dia, kesehatan mental pent-
ing karena kesehatan jiwa 
buruk juga berdampak buruk 
terhadap fi sik.

“Jadi jangan takut untuk 
berkonsultasi, jangan sam-
pai nanti berkelanjutan yang 
akhirnya akan mempersu-
lit pengobatan. Di dalam 
badan yang kuat harus ada 
jiwa yang sehat,” kata Ketua 
Umum PDSKJI Diah Setia 
Utami di Jakarta, kemarin.

Diah menyampaikan 
gejala umum masalah kese-
hatan mental terjadi karena 
adanya rasa cemas di tengah 
pandemi Covid-19. 

“Kapan mau berhenti 
Covid-19, kapan orang itu 
akan terkena sehingga mer-

Masyarakat Diminta tak Takut 
Konsultasi Kesehatan Mental

eka akhirnya cemas dan sulit 
tidur. Kemudian badan rasa 
lelah, sakit di otot dan seb-
againya,” paparnya.

Ia menjelaskan terdapat 
dua jenis masalah kesehatan 
mental, yakni ODGJ (orang 
dengan gangguan jiwa) dan 
ODMK (orang dengan ma-
salah kejiwaan). 

“ODGJ itu memang sudah 
orang dengan gangguan jiwa. 
Artinya, dia sudah tidak bisa 
lagi hidup di alam yang nyata, 
jadi seperti dia sudah punya 
halusinasi,” paparnya.

Sementara ODMK meru-
pakan orang yang dasarnya 
sudah memiliki tingkat kece-
masan tinggi. 

“Ketika ada pandemi Co-
vid-19, kemudian orang-orang 
yang dia cintai sampai akhirnya 
meninggal dunia, tentu itu akan 
menjadi sesuatu yang menstimu-
lasi atau memprovokasi atau jadi 
pencetus menjadi satu gangguan 
kecemasan,” katanya.

Berdasarkan data swaperiksa 
yang dihimpun PDSKJI, tahun 
periksa pada 2020 ada 70,7 persen 
yang memiliki masalah psikologis. 
Lalu pada 2021, meningkat men-
jadi 80,4 persen yang memiliki 
masalah psikologis. Sementara 
pada 2022 menjadi 82,5 persen 
yang memiliki masalah masalah 
psikologis.tom

Dalam serangan itu, sang ibu 
bernama Archana Choudhary 
dan bayinya diketahui sedang 
berada di ladang ketika seekor 
harimau keluar dari semak-
semak dan menyerang bayi itu.

The Times of  India mel-
aporkan bahwa harimau itu 
menancapkan giginya ke kepala 
bayi dan mencoba menarik anak 
itu ketika sang ibu turun tangan 
dan berusaha melawan harimau 
itu. Jeritan minta tolongnya me-
narik penduduk desa dari daerah 
terdekat yang mencapai tempat 
itu dengan tongkat dan mengusir 
harimau itu.

Sang ibu dilaporkan dalam 
kondisi paru-parunya tertusuk 
dan luka dalam di tubuhnya. 
Sedangkan putranya memiliki 
luka di kepalanya. Seorang dok-

ter mengatakan kepada BBC 
Hindi bahwa luka di tubuh anak 
itu tidak terlalu serius. Namun 
sang ibu mengalami luka serius.

Ahli bedah sipil Dr Misthi 
Ruhela di kota Jabalpur men-
gatakan bahwa ibu dan anak 
tersebut dirawat di unit per-
awatan intensif  dan telah 
diberikan suntikan anti-rabies.

Serangan harimau ini diket-
ahui telah menyebabkan kepani-
kan di antara penduduk desa. 
Seorang pejabat kehutanan 
mengatakan kepada wartawan 
bahwa tantangan terbesar bagi 
departemen tersebut adalah 
menemukan dan menangkap 
harimau yang tersesat di desa 
tersebut. Pejabat senior pemer-
intah Sanjeev Srivastava me-
ngatakan kepada BBC Hindi 

bahwa pengaturan juga sedang 
dibuat untuk memastikan lebih 
banyak harimau tidak melarikan 
diri dari cagar alam.

Serangan hewan terhadap 
orang-orang yang tinggal di seki-
tar cagar harimau bukanlah hal 
yang aneh. Penduduk desa yang 

berbicara dengan BBC Hindi 
mengatakan selain harimau, 
gajah juga telah memasuki desa 
dan merusak tanaman mereka.

Di seluruh India, orang-orang 
yang tinggal di daerah yang dekat 
dengan hutan dan taman nasional 
telah menyaksikan peningkatan 

konfl ik manusia-hewan.
Para ahli mengatakan 

ini karena urbanisasi yang 
cepat menghancurkan habitat 
alami, memaksa hewan me-
masuki desa dan kota untuk 
mencari mangsa dan tempat 
berlindung.osm

orang tua yang kehilangan anak 
yaitu Rosti Simanjuntak,” tulis 
Rohani Simanjuntak.

Ibu Briggadir J, Rosti Si-
manjuntak pun menimpali 
dengan berkata bahwa apa 
yang Komnas HAM tanyakan 
hanya berputar-putar dan tak 
memiliki tujuan pasti. Bahkan, 
ia menyebut kedatangan Kom-

nya Brigadir J.
N a mu n ,  ke d a t a n g a n 

Komisioner Komnas HAM 
disebut justru makin me-
nambahkan beban pikiran 
keluarga Brigadir J. Hal itu 
diutarakan oleh bibi mendi-
ang Brigadir J, Rohani Siman-
juntak. Dalam unggahannya 
di media sosial, ia menilai 

kedatangan Komnas HAM 
tak diperlukan.

Ia pun meminta Komnas 
HAM untuk netral dan In-
dependen dalam menangani 
kasus yang menjerat jenderal 
bintang 2 di tubuh Polri itu.

“Komnas HAM jangan 
berpihak sebelah, Independen 
pengakuan, kasihanilah jeritan 

nas HAM hanya menambah 
beban pikiran.

“Hanya muter-muter, nan-
ya itu dan ini, kami berduka 
malah nambah beban kesedi-
han. Komnas HAM dan kom-
nas perempuan punya hati dan 
keluarga bukan?????,” marah 
ibunda Brigadir J.

Tak hanya itu, ibunda 

Brigadir J kembali merasa pilu 
mengingat jahatnya Ferdy Sam-
bo menghabisi nyawa putranya.

“Sangat keji menyedihkan 
pembunuhan Fs dan Pc ber-
sama komplotannya itu buatmu 
anakku alm Yosua mereka 
menganggap gak berharga kau 
anakku,” tambah ibunda Briga-
dir J.  mar
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