
Kesehatan 11 
INTERNATIONAL MEDIA, KAMIS 6 OKTOBER 2022

Alat Kesehatan Buatan Lokal Masih 
Jarang Digunakan di Indonesia
Beberapa alkes yang banyak dicari atau 
tinggi peminatnya di Indonesia seperti 
ring jantung atau stent jantung, CT 
scan, atau MRI.

atau stent jantung, CT scan, 
atau MRI.

Ketiga alkes ini, kata So-
dikin salah satu contoh katego-
ri high risk dan high teknologi 
yang belum dibuat di Indo-
nesia, padahal permintaannya 
tinggi karena sakit jantung 
sebabkan kematian tertinggi 
di Tanah Air.

“Nah, yang baru diproduk-
si di dalam negeri ini adalah 
yang low risk, dan yang low 
teknologi, padahal alkes yang 
banyak dibutuhkan yang high 
risk yang high teknologi,” ujar 
Sodikin dalam acara MoU 
Gakeslab Indonesia dan Sur-
veyor Indonesia di Mercure, 

Jakarta Selatan.
Permasalahan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri 
atau TKDN alkes ini juga 
berhadapan dengan belum 
terbiasanya tenaga kesehatan 
di rumah sakit menggunakan 
produk alkes dalam negeri. 

Inilah kata Santoso, pro-
dusen alkes dan distributor 
diminta memberi kesempatan 
pengguna atau rumah sakit 
boleh mencoba dulu sebe-
lum membeli alias periode t
rial.

“Maka kita terus gencar, 
dari user di rumah sakit un-
tuk terus coba produk alkes 
dalam negeri, saya minta pro-
dusen dan distributor, sebe-
lum dicoba dulu deh sebulan 
untuk lihat performanya,” 
jelas Sodikin.

Dapat berbagai masukan 
ini dari Kemenkes, Perkum-
pulan Organisasi Perusahaan 
Alkeslab dan laboratorium 

Indonesia atau Gakeslab In-
donesia bekerjasama dengan 
Surveyor Indonesia, untuk 
percepatan kemandirian alkes 
Indonesia.

MoU atau per janj ian 
ini sesuai dengan sertifikasi 
TKDN Alkes, dan keluarnya 
Peraturan Menteri Perindus-
trian No. 31 Tahun 2022.

Sehingga Gakeslab dan 
Surveyor Indonesia tegaskan 
akan terus memberi pelatihan 
bagi 114 anggota Gakeslab 
untuk mempersiapkan diri 
memasuki proses sertifika-
si TKDN, untuk produsen 
semua jenis alkes.

Sertifi kasi TKDN adalah 
batasan penggunaan kom-
ponen impor dalam persen-
tase tertentu yang diatur oleh 
pemerintah dalam hal ini Ke-
menterian Perindustrian.

Meski begitu, Sekretaris 
Jenderal Gakeslab Indonesia, 
dr. Randy H. Teguh men-

JAKARTA (IM)  -In-
donesia tidak hanya ber-
hadapan dengan bahan baku 
obat impor, tapi juga alat 
kesehatan atau alkes impor. 
Inilah sebabnya Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) fokus 
mendorong penggunaan al-
kes lokal atau alat kesehatan 
dalam negeri.

Direktur Produksi dan 
Distribusi Alat Kesehatan, 
Direktorat Jenderal Kefarma-
sian dan Alkes Kemenkes RI, 
Sodikin Sadek mengungkap 
beberapa alkes yang banyak 
dicari atau tinggi peminatnya di 
Indonesia seperti ring jantung 
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SAMBUNGAN DARI HAL 1
Presiden Jokowi : TNI Selalu...

gatakan upaya mempercepat 
sertifi kasi TKDN alkes masih 
lambat karena terbatasnya 
kapasitas lembaga survei.

Salah satunya lembaga 
survei yang belum melakukan 
sertifi kasi produk alkes dalam 
negeri, karena apabila produk 
alkes dalam negeri belum dapat 
sertifikasi, maka sulit untuk 
mendapatkan prioritas dibeli 
oleh pengguna dalam hal ini 
rumah sakit.

Adapun batasan sertifi kasi 
TKDN, harus memiliki nilai 
minimum 25 persen untuk bisa 
diserap oleh pasar dan jadi sub-
stitusi atau produk pengganti 
alkes impor.

“Bila tidak, maka produk 
alkes dalam negeri tersebut 
akan mengalami nasib serupa 
dengan produk impor, yaitu ti-
dak diprioritaskan untuk dibeli 
oleh fasilitas kesehatan pemer-
intah,” tutup Randy. tom

Minum Teh Setiap Hari 
Turunkan Risiko Diabetes 

JAKARTA (IM) - Mi-
num teh setiap hari dapat 
meningkatkan kesehatan, 
memperpanjang usia hara-
pan hidup, dan membantu 
mengurangi risiko beberapa 
penyakit yang mengancam 
jiwa. Dalam studi Annals 
of  Internal Medicine, para 
ilmuwan China menemukan 
minum dua sampai empat 
cangkir teh hitam, hijau 
atau oolong per hari menu-
runkan risiko diabetes tipe 
2 sebesar 17 persen.

Seperti disiarkan Medi-
cal Daily pada Septem-
ber lalu, dikutip Selasa 
(4/10/2022), minum satu 
hingga tiga cangkir setiap 
hari menurunkan risiko 
sebesar 4 persen terkena 
diabetes dan risiko ini 
semakin turun 1 pers-
en untuk setiap cangkir 
tambahan. Xiaying Li , 

salah satu penulis penelitian 
dan peneliti di Universitas 
Sains dan Teknologi Wu-
han, menyatakan, hasil studi 
ini menggembirakan karena 
menawarkan harapan bagi 
orang untuk mengurangi 
risiko terkena diabetes tipe 2.

Menurut mereka, temuan 
ini menunjukkan teh bahkan 
pada tingkat asupan yang lebih 
tinggi dapat menjadi bagian 
dari diet sehat. “Asupan teh 
yang lebih tinggi dikaitkan 
dengan risiko kematian yang 
lebih rendah di antara mereka 
yang minum dua cangkir atau 
lebih per hari,” kata peneliti 
studi.

Para peneliti yang men-
gevaluasi data selama 11 tahun 
berencana mempresentasikan 
hasil temuan ini dalam Eu-
ropean Association for the 
Study of  Diabetes, pada pekan 
depan. tom

JAKARTA (IM) - 
Peneliti Pusat Riset Kedok-
teran Preklinis dan Klinis 
Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) Zulvi-
kar Syambani Ulhaq men-
gatakan salah satu cara un-
tuk menjaga jantung tetap 
sehat adalah dengan men-
gonsumsi makanan yang se-
hat. Diet sehat jantung ter-
diri dari kombinasi makanan 
yang berbeda termasuk 
buah-buahan, sayuran, biji-
bijian, kacang-kacangan dan 
kacang-kacangan.

“Hindari juga makan-
an-makanan siap saji dan 
makanan olahan kalengan,” 
kata Zulvikar, di Jakarta, 
kemarin.

Agar jantung tetap se-
hat, Zulvikar menuturkan 
perlu menghindari makan-
makanan asin tapi menggu-
nakan bumbu yang rendah 
garam seperti kecap atau 
saus tomat. Zulvikar juga 
mengatakan rokok dan alko-
hol juga perlu dihindari atau 
tidak dikonsumsi karena 
dapat meningkatkan risiko 
terkena penyakit jantung.

Selain itu, menurut dia, 
melakukan cek kesehatan 
berkala adalah salah satu 
cara menjaga kesehatan jan-
tung. Ia mengajak masyara-
kat untuk rutin mengecek 
kadar gula dalam darah, 
kolesterol dan tekanan da-
rah. Cek kesehatan menjadi 
penting karena beberapa 
orang tidak menunjukkan 
gejala meskipun mereka su-
dah memiliki tekanan darah 
yang cukup tinggi.

Ia menuturkan, warga 

Hindari Makanan Siap Saji dan 
Olahan demi Jaga Jantung Sehat 

dapat berdiskusi dengan petu-
gas kesehatan jika memiliki 
risiko tinggi terhadap penya-
kit jantung sehingga tenaga 
medis dapat membantu me-
rencanakan modifikasi gaya 
hidup yang tepat. Jika sudah 
terdiagnosis dengan hipertensi 
ataupun diabates, perlu adanya 
target perubahan gaya hidup 
dan pengobatan teratur yang 
selalu terpantau oleh petugas 
kesehatan.

Sebelumnya, Kementerian 
Kesehatan RI memperkuat 
sistem layanan primer dalam 
upaya menekan laju kasus 
penyakit jantung yang memicu 
penyebab kematian dan pem-
biayaan tertinggi di Indonesia.

“Untuk mengatasi masalah 
penyakit jantung di Indonesia, 
Kemenkes melakukan pen-
guatan pada layanan primer 
melalui edukasi penduduk, 
pencegahan primer, pencega-
han sekunder, dan meningkat-
kan kapasitas serta kapabilitas 
layanan primer,? ujar Direktur 
Pencegahan dan Pengendal-
ian Penyakit Tidak Menular 
(P2PTM) Kemenkes RI Eva 
Susanti yang dikonfi rmasi di 
Jakarta.

Ia mengatakan, upaya 
perkuatan layanan primer 
dilakukan dengan mengin-
tensifkan promosi kesehatan 
kepada masyarakat sekitar 
tentang tujuh kampanye uta-
ma mengatasi penyakit tidak 
menular. Kampanye yang di-
maksud antara lain manfaat 
imunisasi, gizi seimbang, olah-
raga, antirokok, sanitasi dan 
kebersihan lingkungan, skrin-
ing penyakit, dan kepatuhan 
pengobatan. tom

TikTok Didenda Rp771 Juta..
tradisional.”

Pengaduan itu muncul 
akibat sebuah video yang tay-
ang di TikTok pada 10 Feb-
ruari lalu, di mana pembuat 

konten itu membahas penga-
jaran bahasa Inggris melalui 
gender.

Pemerintah Rusia tengah 
meningkatkan upaya untuk 

menegakkan kontrol yang 
lebih besar atas internet dan 
media sosial.

Sebelumnya, tahun ini, se-
buah pengadilan di Rusia juga 

mendenda layanan teks What-
sApp dan platform berbagi 
pesan Snapchat karena gagal 
menyimpan data pengguna 
Rusia di server lokal, menyusul 

pengaduan oleh Roskom-
nadzor, badan federal Rusia 
yang mengawasi komunikasi, 
teknologi informasi dan media 
massa. osm

FOBI Gelar Kejuaraan Nasional di...
ikut terkendala pun mulai 
bergeliat. Berturut-turut sejak 
Maret 2022, Pelantikan Pengu-
rus PB FOBI yang sempat ter-
tunda dilaksanakan langsung 
di Gedung KONI Pusat oleh 
Ketua Umum KONI Pusat 
Letjen TNI Purn. Marciano 
Norman. 

Seminar Juri FOBI pun 
digelar pada April 2022, kemu-
dian disusul Rapat Kerja Nasi-
onal bulan Juni 2022 di Hotel 
Sari Pan Pacifi c Jakarta dengan 
peserta Pengurus Provinsi 

FOBI SeIndonesia.
Di daerah-daerah pun 

digelar kegiatan-kegiatan 
Musyawarah Provinsi (Mus-
prov), pelatihan dan berbagai 
pertandingan dan kejuaraan 
daerah seperti di Makassar, 
Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Singkawang (Kalbar) dan 
Kejuaraan Nasional di Daerah 
Istimewa Yogyakarta.

Kejuaraan Nasional di 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
6-9 Oktober 2022 saat ini dii-
kuti oleh 16 provinsi dengan 

total peserta lebih dari 400 
atlet dari 26 provinsi anggota 
FOBI. 

Nomor yang dipertand-
ingkan total 13 Kategori 
Barongsai, Naga dan Pe-
kingsai dengan jumlah 135 
pertandingan. 

Setelah Kejuaraan Na-
sional 2022 ini, tahun 2023 
akan disusul dengan berbagai 
pertandingan dan kejuaraan 
daerah serta pertandingan Pra 
PON. 

Kegiatan-kegiatan ini 

merupakan upaya pemana-
san dan persiapan menuju 
PON XXI tahun 2024 di 
Provinsi Aceh dan Sumatera 
Utara. 

Cabang Olahraga Barong-
sai untuk pertama kalinya akan 
dipertandingkan dalam PON 
XXI tahun 2024. 

Ini merupakan momentum 
bersejarah FOBI untuk men-
dulang prestasi.

Se laku Ketua  Umum 
FOBI, Edy Kusuma berharap 
para atlet agar menjaga sporti-

vitas dan bertanding dengan 
sikap ksatria sesuai persiapan 
yang telah dilakukan. 

“Persiapkan diri dan ber-
latihlah dengan semangat, 
karena banyak event dan per-
tandingan yang akan dihadapi 
di masa depan. Sebagai pimpi-
nan Pengurus Besar FOBI, 
kami akan berusaha semaksi-
mal mungkin, agar Barongsai 
Indonesia selain menjadi Olah-
raga Prestasi yang bergengsi, 
namun tetap merakyat,” imbuh 
Edy Kusuma. kris

Temuan BPK: Biaya Transfer BI Fast...
I 2022, dikutip Rabu (5/10).

Adapun saat ini biaya 
transfer antarbank menggu-
nakan BI Fast hanya Rp 2.500 
per transaksi ke seluruh bank 
yang terdaftar dalam sistem 
BI Fast. Besaran biaya transfer 
tersebut lebih murah diband-
ingkan biaya transfer antar-
bank pada umumnya yakni Rp 
6.500 per transaksi. 

Dengan adanya temuan 
tersebut, BPK memberikan 
rekomendasi kepada Guber-
nur BI Perry Warjiyo untuk 
memerintahkan Kepala De-
partemen Kebijakan Sistem 
Pembayaran (DKSP) berkoor-
dinasi dengan Kepala Departe-
men Hukum (DHK) untuk 
menyusun kebijakan harga 
sistem pembayaran termasuk 

transfer dana, sesuai dengan 
amanat Pasal 68 UU Nomor 3 
Tahun 2011. 

Temuan Lain 
Selain temuan tersebut, 

BPK juga melaporkan adanya 
permasalahan pada Peraturan 
Dewan Gubernur (PDG) BI 
Nomor 18/9/PDG/2016. 
Aturan tersebut menyebut-
kan, untuk pengadaan barang 
dan jasa dengan nilai lebih 
dari Rp 250 juta, penyedia 
wajib memberikan jaminan 
pelaksanaan sebesar 5 persen 
dari nilai kontrak induk,  dan 
untuk pengadaan dengan 
nilai penawaran lebih rendah 
dari 80 persen harga perki-
raan sendiri (HPS), maka 
nilai jaminan dihitung lebih 

dengan menggunakan dasar 
penghitungan.

Sehingga jaminan pelaksa-
naan atas pekerjaan pengem-
bangan dan pemeliharaan BI 
CBS (core banking system) dan 
pekerjaan pengembangan dan 
pemeliharaan BI Fast masing-
masing kurang sebesar Rp 1,14 
miliar dan Rp 4,26 miliar. 

“Akibatnya, BI berisiko 
tidak terpenuhi haknya apabila 
penyedia wanprestasi,” tulis 
BPK. 

Terkait hal ini, BPK mer-
ekomendasikan Gubernur BI 
agar memerintahkan Kepala 
Departemen Audit Intern 
(DAI) untuk memvalidasi 
kekurangan penetapan nilai 
jaminan pelaksanaan sebesar 
Rp 5,40 miliar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
Kemudian BPK juga mer-

ekomendasikan Gubernur 
BI untuk Memerintahkan 
Anggota Dewan Gubernur 
(ADG) Bidang untuk mem-
berikan pembinaan kepada 
Kepala Departemen Penge-
lolaan Strategis yang tidak 
mematuhi ketentuan dalam 
penetapan jaminan pelaksa-
naan pekerjaan. 

Temuan BPK lainnya, yaitu 
penyusunan HPS pekerjaan 
pengembangan dan pemeli-
haraan aplikasi 3-Commercial 
Off  The Shelf  (3-COTS) dan 
BI Fast tidak memperhitung-
kan klasifikasi skala perusa-
haan penyedia. 

Selain itu,penyusunan HPS 
atas pekerjaan tersebut mem-

pertimbangkan infl asi untuk 
komponen biaya jasa perso-
nel yang tidak memiliki dasar 
rujukan. 

“Akibatnya, nilai HPS pe-
kerjaan pengembangan dan 
pemeliharaan aplikasi 3-COTS 
dan BI Fast tidak sepenuh-
nya mencerminkan kewajaran 
harga,” ungkap BPK. 

BPK merekomendasikan 
Gubernur BI agar memerin-
tahkan ADG Bidang untuk 
memberikan pembinaan ke-
pada Kepala Departemen Pen-
gelolaan Strategis yang tidak 
mematuhi ketentuan dalam 
penetapan HPS dan penetapan 
Juknis Perencanaan dan Pelak-
sanaan Pengadaan yang tidak 
mempedomani PDG Nomor 
18/9/PDG/2016. mar

Ferdy Sambo: Peristiwa di Magelang...
yang terjadi pada istrinya, Putri 
Chandrawathi di Magelang, 
Jawa Timur.

“Saya lakukan ini karena 
kecintaan saya kepada istri 
saya. Saya tidak tau bahasa apa 
yang dapat mengungkapkan 
perasaaan, emosi, dan amarah 
akibat peristiwa yang terjadi di 
Magelang,” kata Sambo di Ge-
dung Kejagung, Rabu (5/10).

“Kabar yang saya terima 
sangat menghancurkan hati 
saya. Saya sangat menyesal,” 
tambahnya.

Dia mengaku akan siap 
menjalani semua proses hu-

kum atas apa yang dia jalani. 
Namun dia mengklaim bahwa 
istrinya tidak bersalah atas 
peristiwa tersebut.

“Saya siap menjalani semua 
proses hukum. Istri saya tidak 
bersalah, dia tidak melakukan 
apa-apa justru dia korban,” 
ujarnya.

Minta Maaf
Dalam kesempatan itu, 

Ferdy Sambo meminta maaf  
terhadap semua pihak khusus-
nya orang tua Nofriansyah Yo-
sua Hutabarat alias Brigadir J.

“Saya menyampaikan per-

mohonan maaf  kepada pihak-
pihak yang sudah terdampak 
atas perbuatan saya termasuk 
ibu dan bapak dari Yoshua,” 
katanya.

Menanggapi hal tersebut, 
pengacara Keluarga Brigadir 
Nofriansyah Yosua Hutabarat 
atau Brigadir J, Kamaruddin 
Simanjuntak mengatakan per-
mohonan maaf  Ferdy Sambo 
sudah terlambat.

“Ya sudah terlambat, kan 
nanti di persidangan, kan kita 
beri keterangan supaya dia 
diberikan kesempatan untuk 
bertobat ya,” katanya saat 

dihubungi wartawan, Rabu 
(5/10).

Kamaruddin mengaku 
sudah lama menunggu per-
mohonan maaf  Ferdy Sambo 
dan istrinya Putri Candrawathi.

Bahkan, kata Kamaruddin, 
jika keduanya meminta maaf  
sejak awal kasus pembunuhan 
mencuat, dirinya akan mem-
bantu untuk meringankan 
hukuman.

Namun, karena Ferdy tak 
kunjung melontarkan maaf  
dan terus membuat pernyataan 
bohong, Kamaruddin pun 
merasa jengkel dan memilih 

untuk terus melawan.
“Itu yang saya tunggu-

tunggu selama ini, kalau dia 
minta maaf  dan tidak mem-
buat fitnah-fitnah kan bisa 
saya bantu dia. Misalnya dari 
awal dia mengatakan saya me-
nyesal, saya khilaf, saya emosi, 
atau saya terhasut oleh anak 
buah saya misalnya. Pasti saya 
bantu,” katanya.

“Tapi karena dia terus 
membuat al ibi  palsu,  ya 
kita hajar terus. Tapi kalau 
dia sadar dan bertobat saya 
janji saya akan bantu dia,” 
ucapnya. mar

KPK Tinggal Tunggu Waktu...
ujar Deputi Penindakan KPK, 
Karyoto kepada wartawan, 
Rabu (5/10).

Menurutnya, kasus Lukas 
Enembe tidak akan memakan 
waktu yang cukup panjang, ia 
pun kini tengah melakukan 
koordinasi dengan MenkoPol-
hukam, Mahfud MD.

“Tapi juga tidak lama-lama 
dalam waktu tertentu karena 
dalam hal ini kita harus koor-
dinasi dengan Menko Polhu-
kam untuk langkah-langkah 
berikutnya,” terangnya.

“Tentang pemanggilan LE, 
kita masih fokus pada koor-

dinasi dengan Forkopimda,” 
ujarnya.

Sebelumnya, KPK mere-
spons terkait desakan agar men-
jemput paksa Gubernur Papua 
Lukas Enembe. KPK menilai 
hal tersebut bukan perkara sulit 
dilakukan, tapi KPK juga telah 
memperhitungkan risiko dari 
tindakan tersebut.“Tentu bukan 
persoalan sulit untuk mengambil 
paksa dengan mengerahkan 
segala kekuatan. Tetapi itu tadi, 
ada risiko yang tentu harus kami 
hitung di sana. Jangan sampai 
penindakan KPK sampai men-
imbulkan ekses yang tidak kita 

inginkan,” kata Wakil Ketua 
KPK Alexander Marwata ke-
pada wartawan, Senin (3/10).

Istri dan Anak Diperiksa
Selain memeriksa Lukas 

Enembe, penyidik KPK pun 
akan memeriksa Istrinya, Yulce 
Wenda, serta anaknya, Astract 
Bona Timoramo Enembe.

Mereka diperiksa terkait 
gratifi kasi pengadaan proyek 
yang bersumber dari APBD 
Papua.

KPK juga akan memeriksa 
Willicius, Yonater Karomba 
dan Frans Manibui pihak swas-

ta dari PT Cendrawasih Mas.
“Hari ini (Rabu 5/10) pe-

manggilan dan pemeriksaan 
saksi dalam perkara dugaan 
TPK suap dan gratifi kasi ter-
kait pekerjaan atau proyek 
yang bersumber dari APBD 
Provinsi Papua dengan ter-
sangka LE,” ujar Kabag Pem-
beritaan KPK, Ali Fikri kepada 
wartawan, Rabu (5/10).

Sebelumnya, Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
memeriksa pemilik dan pilot 
dari PT RDG Airlines yang 
digunakan oleh Gubernur 
Papua, Lukas Enembe untuk 

berpergian ke Singapura.
Sebelumnya, KPK juga 

melakukan pemeriksaan terha-
dap Pramugari cantik PT RDG 
Airlines, Tamara Anggraeny. 

Dua orang yang diperiksa 
tersebut yakni, Gibbrael Issak 
selaku Presiden Direktur PT 
RDG serta Pilot Pesawat, Sri 
Mulyanto.

“Hari ini (4/10) bertempat 
digedung Merah Putih KPK, 
Tim Penyidik menjadwalkan 
pemanggilan saksi- saksi,” kata 
Kabag Pemberitaan KPK, Ali 
Fikri kepada wartawan, Selasa 
(4/10). mar

TNI yang terus menjaga ke-
daulatan bangsa, menjaga 
NKRI berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 serta melind-
ungi seluruh tumpah darah 
Indonesia,” ucapnya.

“Atas nama rakyat, bangsa 

dan negara, saya menyam-
paikan selamat HUT ke-77 
kepada Tentara Nasional In-
donesia di manapun saudara-
saudara berada dan bertugas,” 
tuturnya.

Mengawal Pancasila
Mengucakan terima kasih 

kepada prajurit yang telah ber-
juang, mulai dari berjuang saat 
bencana alam hingga pandemi.

“Terima kasih juga kepada 
prajurit TNI yang berjuang di 

medan bencana alam, pan-
demi, hingga kemasyarakatan,” 
tulis akun @jokowi.

Presiden juga mengapresiasi 
TNI yang telah setia mengawal 
Pancasila, NKRI, UUD 1945, 
dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Apresiasi yang tinggi ke-
pada TNI yang setia menga-
wal Pancasila, NKRI, UUD 
1945, dan Bhinneka Tunggal 
Ika serta penuh kesungguhan 
bertugas hingga di daerah ter-
pencil,” katanya. mar

Hal  1 Cover Oke.indd   2 05/10/2022   19:30:47


