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Kasus Kanker Payudara Masih Tinggi di Indonesia, 
Kenali Bahayanya dan Penting Deteksi Dini
Tercatat 70 persen kasus kanker 
 payudara di Indonesia  mencapai  stadium 
lanjut. Tin gginya angka  tersebut, 
 membuat angka risiko  kematian kanker 
payudara cukup tinggi.

tanya bisa disembuhkan andai 
dideteksi sejak dini. Penanga-
nan lebih awal akan memberi-
kan peluang kesembuhan yang 
lebih tinggi.

Melihat pentingnya deteksi 
sejak dini tersebut, Yayasan 
Kanker Payudara Indonesia 
(YKPI), bekerja sama dengan 
Kemenkes dan brand pem-
balut wanita Charm melanjut-
kan gerakan Ayo Sadari atau 
‘Periksa Payudara Sendiri’.

Program ini ditujukan agar 
masyarakat khususnya wanita 

dapat mendukung deteksi 
dini terhadap risiko kanker 
payudara.

Pendiri dan Ketua Umum 
Yayasan Kanker Indonesia, 
Linda Gumelar mengatakan, se-
bagai penyintas ia berharap Ayo 
SADARI dapat meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap 
pemeriksaan payudara.

“Dengan meluncurkan 
Ayo Sadari diharapkan mening-
katkan kesadaran masyarakat 
Indonesia untuk melakukan 
periksa payudara sendiri secara 
rutin,” ucap Linda dalam acara 
konferensi pers Uni-Charm, 
beberapa waktu lalu.

Di kesempatan sama, 
Direktur Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular Kemenkes, Eva Su-
santi mengatakan, di negara 
berkembang masyarakat yang 
mengidap kanker payudara 

masih menjadi masalah.
Hal ini karena tidak adanya 

deteksi dini yang dilakukan. 
Padahal, jika hal tersebut di-
perhatikan, menurut Eva akan 
membantu membuat harapan 
hidup masyarakat menjadi 
lebih baik.

“Di negara berkembang 
ini nih masih menjadi masalah 
karena deteksi dininya masih 
kurang. Padahal deteksi dini 
menjadi kunci utama untuk 
meningkatkan angka harapan 
hidup para penderita kanker 
payudara,” ungkap Eva.

Sementara itu, Presiden Di-
rektur PT Uni-Charm, Yuji Ishii 
meng diharapkan dapat menga-
takan, sebagai pihak swasta 
ia senang memiliki visi dan 
misi sama dengan YKPI serta 
Kemenkes dalam mengurangi 
angka penderita kanker payudara 
dengan stadium lanjut.

JAKARTA (IM) - Pe-
nyakit kanker payudara masih 
sangat tinggi. Berdasarkan data 
WHO, kanker payudara men-
jadi penyakit paling sering ter-
jadi di dunia pada tahun 2021.

Sementara untuk Indone-
sia sendiri, tercatat 70 persen 
kasus kanker payudara men-
capai stadium lanjut. Tingginya 
angka tersebut, membuat ang-
ka risiko kematian kanker 
payudara cukup tinggi.

Padahal, penyakit ini nya-
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SAMBUNGAN DARI HAL 1Polri Akui Menggunakan Gas Air Mata...

Oleh sebab itu, dengan 
program Ayo Sadari bersama 
YKPI dan Kemenkes, ini men-
dukung masyarakat agar bisa 
melakukan pengecekan setiap 
selesai menstruasi.

Hal tersebut dapat mem-
bantu kanker dideteksi sejak 
dini sehingga angka kesembu-
hannya lebih tinggi.

“Penanganan yang harus 
dilakukan adalah meminimalisir 
risiko terjadinya kanker payudara 
dengan melakukan deteksi sejak 
dini. Hal ini perlu disebarluaskan 
kepada para konsumen, khusus-
nya wanita,” ucap Yuji.

“Sejalan dengan upaya 
Kemenkes dan YKPI untuk 
mempenetrasikan ge rakan 
Sadari ,  kami mendukung 
ajakan untuk pemeriksaan 
payudara setiap bulannya,” 
pungkasnya. tom

mematikan,” kata Dedi.
Jenderal polisi bintang 

dua itu mengatakan berdasar 
penjelasan para ahli dan dok-
ter spesialis yang menangani 
para korban baik yang menin-
ggal dunia maupun korban 
luka bahwa tidak satu pun 
yang menyebutkan bahwa 
penyebab kematian adalah 
gas air mata.

“Penyebab  kemat i an 
adalah kekurangan oksigen, 

dengan Pasal 359 KUHP dan 
Pasal 360 KUHP tentang kel-
alaian yang menyebabkan ke-
matian atau luka berat karena 
kealpaan.

Kemudian Pasal 103 Ayat 
1 juncto Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 
2022 tentang Keolahragaan. 

Kekurangan Oksigen
Meski mengakui bahwa 

polri mengunakan gas air mata 

yang sudah kadaluarsa, namun 
Dedi Prasetyo menegaskan 
gas air mata yang digunakan 
personel Brimob itu tidak 
mematikan.

Penjelasan itu berdasar 
dua keterangan ahli, yakni ahli 
bidang teksiologi atau racun 
dari Universitas Udayana dan 
ahli kimia dan persenjataan 
dari Universitas Indonesia.

“Gas air mata atau CS ini 
dalan skala tinggi pun tidak 

karena apa? Terjadi berdesak-
desakan, terinjak-injak, ber-
tumpuk-tumpukan mengaki-
batkan kekurangan oksigen,” 
ujar Dedi.

Ada empat pintu di Sta-
dion Kanjuruhan yang menjadi 
lokasi banyak jatuhnya korban.

“Pada pintu 13, pintu 11, 
pintu 14, dan pintu 3. Ini yang 
jadi korbannya cukup banyak,” 
ucap Dedi.

Masih mengutip ahli, Dedi 

menyatakan gas air mata ber-
dampak terjadinya iritasi pada 
mata, kulit, dan pernapasan.

“Dokter spesialis mata 
menyebutkan ketika kena gas 
air mata pada mata, khususnya 
memang terjadi iritasi, sama 
halnya seperti kena air sabun, 
terjadi perih, tetapi pada be-
berapa waktu bisa langsung 
sembuh dan tidak mengaki-
batkan kerusakan yang fatal,” 
tutur Dedi. mar

Pakar Kesehatan Minta Jangan Terlena dengan 
Angka dan Kematian Covid-19 yang Rendah 

JAKARTA (IM) - Guru 
Besar Mikrobiologi Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Indonesia (FK-UI) Amin 
Soebandrio meminta semua 
pihak untuk tidak terlena 
pada tren rendahnya angka 
kesakitan dan kematian saat 
tanda akan akhir pandemi 
Covid-19 sudah nampak. 
“Kita baru mengendalikan 
sampai kasusnya menurun 
dalam situasi seperti ini. 
Sekali lagi, Badan Kesehatan 
Dunia (WHO) menyatakan 
kalau pandemi akan segera 
berakhir. Tetap saja kita 
diminta untuk memahami 
situasi ini,” kata Amin.

Amin  menu tu rkan 
bahwa perkembangan dari 
penularan Covid-19 di du-
nia, sudah menunjukkan 
kecenderungan penurunan 
dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Dalam data 
yang dirinya sebutkan, sam-
pai dengan hari ini orang 
yang menderita sakit berat 
akibat Covid-19 di seluruh 
dunia masih ada seba nyak 
0,3 persen. Sedangkan se-
cara keseluruhan angka 
kematian di dunia masih ada 
sekitar satu persen. 

“Walaupun kalau kita 
lihat secara keseluruhan, 
angka kematian masih seki-
tar satu persen dari kasus 
di dunia dan itu masih 600 
juta orang yang terinfeksi 
totalnya. Tapi yang meni-
nggal sekitar enam jutaan,” 

katanya. 
Di Indonesia sendiri, kasus 

positif  terus menurun bahkan 
bila dibandingkan pada masa 
gelombang Delta. Pasien yang 
membutuhkan perawatan di 
rumah sakit pun juga semakin 
sedikit. Walaupun demikian, 
dengan banyaknya sub-sub 
varian Covid-19 menunjuk-
kan apabila virus masih dapat 
bermutasi dan bersirkulasi di 
seluruh lingkungan manusia, 
meski gerakan virus dapat 
diprediksi dan dikendalikan.

Amin juga menekankan 
meskipun WHO dan peme-
rintah menyatakan akhir pan-
demi sudah dekat, tidak ada 
yang tahu pasti kapan itu akan 
benar-benar terjadi. Dengan 
demikian, ia meminta masyara-
kat untuk memahami situasi 
tersebut dan menjadikannya 
sebagai semangat untuk lebih 
kuat mengendalikan pandemi.

Gaya hidup sehat dan 
penerapan 3M seperti me-
makai masker, menjaga jarak 
dan mencuci tangan pun ha-
rus tetap dilakukan, termasuk 
memperhatikan sirkulasi udara 
di setiap bangunan berjalan 
dengan baik agar virus tidak 
mengendap di satu ruangan 
saja. 

“Jadi kita memang perlu 
memberikan semangat pada 
seluruh masyarakat. Sejauh 
ini dalam tanda petik, kita 
baru berhasil mengenda-
likan bukan mengeliminasi,” 
ujarnya. tom

Diduga Terima Suap Penerimaan Maba,...
(USK) Banda Aceh. Peng-
geledahan difokuskan di ruang 
kerja rektor serta beberapa 
ruangan lainnya.

“Sebagai tindak lanjut pen-
gumpulan alat bukti untuk 
perkara ini, tim penyidik sejak 
26 September 2022 sampai 
7 Oktober 2022 telah selesai 
melaksanakan penggeledahan 
di tiga Perguruan Tinggi Neg-
eri,” kata Plt Juru Bicara KPK, 
Ali Fikri melalui pesan singkat, 
Senin (10/10).

“Adapun tempat penggele-
dahan di tiga PTN tersebut di 
antaranya adalah ruang kerja 
Rektor dan beberapa ruangan 
lainnya,” imbuhnya.

Dari penggeledahan terse-
but, penyidik menemukan dan 

mengamankan sejumlah doku-
men serta bukti elektronik. 
Dokumen serta bukti elektron-
ik itu diduga berkaitan dengan 
dugaan suap penerimaan Maba 
tahun 2022.

KPK disinyalir sedang 
mengembangkan kasus suap 
penerimaan Maba di Univer-
sitas Lampung (Unila).

“Bukti yang ditemukan 
dan diamankan yaitu berbagai 
dokumen dan bukti elektronik 
terkait dengan penerimaan ma-
hasiswa baru termasuk seleksi 
mahasiswa dengan jalur afi r-
matif  dan kerja sama,” kata Ali.

“Bukti-bukti dimaksud 
akan dianalisis dan disita serta 
dikonfirmasi lagi pada para 
saksi maupun tersangka untuk 

menjadi kelengkapan berkas 
perkara,” ujarnya.

KPK saat ini memang 
sedang menyidik kasus dugaan 
suap terkait penerimaan calon 
Maba di Unila tahun 2022. 
Setidaknya sudah ada empat 
tersangka terkait suap peneri-
maan calon maba di Unila.

Mereka adalah Rektor 
Unila, Karomani (KRM). Ke-
mudian, Wakil Rektor (Warek) 
1 Bidang Akademik Unila, 
Heryandi (HY); Ketua Senat 
Unila, M Basri (MB); serta 
pihak swasta, Andi Desfi andi 
(AD).

Karomani, Heryandi, dan 
Basri, ditetapkan sebagai ter-
sangka penerima suap. Sedang-
kan Andi Desfi andi, tersangka 

pemberi suap.
Karomani diduga me-

matok atau memasang tarif  
Rp100 juta hingga Rp350 
juta bagi para orangtua yang 
menginginkan anaknya masuk 
di Unila. Karomani diduga 
berhasil mengumpulkan Rp5 
miliar dari tarif  yang ditentu-
kan tersebut.

Uang dugaan suap itu 
diterima Karomani melalui 
sejumlah pihak perantara, di 
antaranya, Heryandi dan M 
Basri. Salah satu pihak swasta 
yang menyuap Karomani yak-
ni, Andi Desfi andi.

Atas perbuatannya, Andi 
selaku pemberi suap disangka-
kan melanggar Pasal 5 Ayat (1) 
huruf  a atau huruf  b atau Pasal 

13 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi seb-
agaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001.

Sementara Karomani, 
Heryandi, dan M Basri, selaku 
penerima suap disangkakan 
melanggar Pasal 12 huruf  a 
atau huruf  b atau Pasal 11 
Undang-Undang Republik In-
donesia Nomor 31 Tahun 199 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 
55 Ayat (1) ke-1 KUHP. mar

Korupsi, Eks Kadiv Waskita Karya...
korupsi secara bersama-sama 
sebagaimana dakwaan kesatu 
penuntut umum,” kata ha-
kim ketua Eko Aryanto saat 
membacakan amar putusan 
di Pengadilan Tipikor Jakarta, 
Jalan Bungur Raya, Jakpus, 
Senin (10/10).

“Menjatuhkan pidana ke-
pada terdakwa Adi Wibowo 
dengan pidana penjara selama 
4 tahun,” ujar hakim.

Selain itu, Adi juga dijatuhi 
hukuman membayar denda Rp 
200 juta. 

Apabila tidak dibayar, di-
ganti dengan pidana penjara 
selama 3 bulan penjara.

“Dan denda sebesar Rp 
200 juta rupiah dengan keten-
tuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar akan diganti 
dengan pidana kurungan se-

lama 3 bulan,” ucap hakim 
Eko.

Hal-hal yang memberatkan 
vonis adalah perbuatan Adi 
tidak mendukung program 
pemerintah dalam upaya pem-
berantasan korupsi. Tak hanya 
itu, Adi juga tidak mengaku 
bersalah.

“Hal-hal memberatkan, 
perbuatan terdakwa tidak 
mendukung program pemer-
intah dalam upaya pember-
antasan tindak pidana ko-
rupsi, terdakwa tidak mengaku 
bersalah dan hanya dikor-
bankan, tidak menyesal,” kata 
hakim.

Kemudian hal yang me-
ringankan vonis adalah Adi 
bersikap sopan di persidangan. 
Selain itu, Adi merupakan tu-
lang punggung keluarga.

“Hal meringankan ter-
dakwa bersikap sopan dan 
kooperatif, terdakwa terdakwa 
tulang punggung keluarga,” 
ungkapnya.

Adi dinyatakan bersalah 
melanggar Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

Jaksa KPK sebelumnya 
menuntut Adi Wibowo selama 
4 tahun 6 bulan penjara. 

Jaksa meyakini Adi ber-
salah melakukan tindak pidana 
korupsi.

Jaksa menyakini Adi ber-
salah melanggar Pasal 2 Ayat 
(1) atau Pasal 3 Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.

Selain dipidana badan, 
eks petinggi PT Wijaya Karya 
itu dijatuhi pidana denda Rp 
500 juta subsider 6 bulan 
kurungan.

“Denda Rp 500 juta sub-
sider 6 bulan kurungan,” ujar 
jaksa KPK.

Dalam dakwaan Jaksa di-
paparkan bahwa Adi Wibowo 
telah merugikan keuangan 
negara sebesar Rp 27 miliar 
dalam korupsi pengadaan 
pembangunan Gedung Kam-
pus IPDN Gowa pada tahun 
anggaran 2011.

Dalam surat dakwaan, Adi 
Wibowo disebut bersama-
sama mantan pejabat pem-
buat komitmen (PPK) pusat 
administrasi keuangan dan 
pengelolaan aset Sekretariat 
Jenderal Kemendagri Dudy 

Jocom melakukan pengaturan 
dalam proses lelang untuk 
memenangkan PT Waskita 
Karya (Persero) dengan men-
galihkan sebagian pekerjaan 
kepada pihak lain (perusahaan 
subkontraktor) tanpa izin ter-
tulis PPK.

Selain itu, mereka menga-
jukan pencairan pembayaran 
100 persen, padahal pelaksa-
naan pekerjaan tidak sesuai 
dengan kondisi kemajuan pe-
kerjaan sebenarnya.

Atas perbuatannya, se-
jumlah pihak diuntungkan, 
yaitu Dudy Jocom sebesar Rp 
500 juta serta memperkaya 
korporasi PT Cahaya Teknin-
do Majumandiri sebesar Rp 
80.076.241 dan PT Waskita 
Karya (Persero) Tbk. sebesar 
Rp 26,667 miliar. mar

Detik-detik Novita WNI Tewas...
demikian penjelasan dalam 
situs tersebut.

Dilansir dari The Sun dan 
People, Senin (10/10), peris-
tiwa mengerikan itu terjadi 
pada Selasa (4/10) lalu sekitar 
pukul 00.30 waktu setempat. 
Peristiwa bermula saat dua 
remaja (14 dan 15 tahun) 

mengendarai mobil curian di 
dekat sebuah rumah di Bald 
Mountain Drive.

Seseorang di dalam mobil 
curian itu kemudian melepas-
kan tembakan ke arah salah 
satu rumah. 

Mobil kemudian memu-
tarbalik dan kembali mem-

berondong rumah tersebut 
dan rumah lain yang sedang 
disewakan sebagai Airbnb. 

Ada lebih dari 100 peluru 
yang ditembakkan ke rumah-
rumah yang salah satunya 
dihuni oleh Novita.

Tembakan pun mengenai 
Novita yang saat itu berada 

di kamar tidurnya dan ten-
gah bekerja menggunakan 
komputernya. Novita disebut 
tewas dengan luka tembakan 
di kepala. 

Sementara, perempuan lain 
yang tengah menyewa Airbnb 
tertembak di kaki.

“Dia baru saja bangun, 

melakukan beberapa pekerjaan 
di komputernya, dan sekarang 
dia sudah mati,” kata Bexar 
County Sheriff  Javier Salazar.

Polisi menemukan setida-
knya 100 selongsong peluru 
di lokasi. 

Pelaku diduga menarget-
kan rumah yang salah. mar

Kekayaan Bos Djarum Meroket...
USD22,4 miliar atau Rp340,4 
triliun. Sementara, kekayaan 
Michael Hartono juga naik 
USD258 juta atau Rp3,9 triliun 
menjadi USD21,5 miliar atau 

setara Rp326,8 triliun.
Jika ditotal, kekayaan Har-

tono bersaudara ini mencapai 
Rp667,2 triliun.

Sementara, miliarder den-

gan lonjakan kekayaan ter-
tinggi adalah Qin Yinglin. Dia 
merupakan miliarder dari Chi-
na dengan kekayaannya naik 
USD1,3 miliar atau Rp19,7 

triliun menjadi USD22,4 miliar 
atau Rp340,4 triliun.

Miliarder lainnya dengan 
lonjakan kekayaan adalah An-
drew Forest berasal dari Aus-

tralia yang naik USD228 juta 
menjadi USD15,1 miliar dan 
Liu Yonghao dari China naik 
USD192 juta menjadi USD7,1 
miliar. osm

Harimau yang Bunuh 9 Orang...
di sekitar Cagar Alam Harimau 
Valmiki.

Operasi tersebut dipimpin 
oleh polisi Bihar, yang menge-
pung ladang tebu di dekat 
desa Sitaltola Baluwa untuk 
membunuh harimau berusia 
tiga tahun yang dikenal sebagai 
T-104.

Kumar Gupta, Kepala 
sipir satwa liar untuk wilayah 
tersebut, mengatakan kepada 
Times of  India bahwa harimau 
itu telah diidentifi kasi sebagai 
“berbahaya bagi kehidupan 

manusia”.
Gupta mengatakan upaya 

untuk menenangkan hewan 
itu tidak berhasil dan harimau 
itu menunjukkan “tidak ada 
rasa takut sama sekali” ketika 
dikelilingi oleh tim.

Dua tim, dengan dua ga-
jah, pergi ke hutan, dan yang 
ketiga bersiaga di mana pihak 
berwenang mengira harimau 
itu akan keluar.

T-104 ditembak pada pu-
kul 15:15 waktu setempat pada 
Sabtu (8/10).

Direktur Valmiki Tiger 
Reserve, Nesamani K, men-
gatakan perburuan terakhir 
untuk menemukan T-104 telah 
dimulai pada Sabtu (8/10), 
tak lama setelah muncul 
kabar bahwa seorang ibu dan 
anaknya tewas dalam serangan 
harimau.

“Itu adalah malam tanpa 
tidur bagi seluruh desa,” kata 
Paltu Mahato kepada Hindu-
stan Times.

“Sementara beberapa dari 
kami terus membenturkan 

batu satu sama lain, yang lain 
terus memukuli wadah timah 
untuk mengusir harimau itu,” 
lanjutnya.

Penjaga satwa liar Bihar 
mengatakan tidak ada in-
formasi yang tersedia untuk 
menunjukkan pembunuhan 
orang telah dilakukan oleh 
harimau lain.

Menurut data pemerintah 
yang diterbitkan pada 2019, an-
tara 40 dan 50 orang dibunuh 
oleh harimau setiap tahun.

Seperti diketahui, India 

adalah rumah bagi lebih dari 
70% harimau liar di dunia.

Cagar alam harimau India 
- kawasan lindung di mana 
hewan dapat hidup - belum 
berkembang pada tingkat yang 
sama dengan populasi hari-
maunya.

Kondisi  ini  memaksa 
beberapa kucing besar un-
tuk beralih ke lanskap yang 
didominasi manusia untuk 
bertahan hidup, yang menye-
babkan ternak, dan terkadang 
orang terbunuh. osm

SAMBUNGAN
Warga Diimbau Tetap 

 Disiplin Prokes...
menurun,” ujarnya.

Status pandemi bisa 
saja diakhiri, tetapi penyakit 
Covid-19 akan tetap ada di 
dunia.

“Ini saya sampaikan 
untuk menjadi pengingat 
bahwa ketika status pan-
demi berakhir bukan berarti 
betul-betul selesai masa 
krisisnya,” ucap Dicky.

Dampak langsung dan 
tidak langsung dari pan-
demi, menurut dia, tidak 
otomatis selesai ketika sta-
tusnya dicabut. 

Maka, dibutuhkan upa-
ya lebih besar dari pemer-
intah, terkait pengendalian 
virus corona.

“Kalau bicara krisis ini 
disebabkan oleh penyakit 
yang ditularkan melalui 
udara maka hal yang sangat 
mendasar adalah bagaima-
na upaya kita pemerintah, 
masyarakat meningkatkan 
kualitas udara,” katanya.

Dicky mencontohkan, 
memperbaiki kualitas udara 
dapat dimulai dengan me-
mastikan sekolah dipasangi 

hepafilter, melakukan disin-
feksi berkala dengan UV C, 
hingga menyiapkan alat pen-
gukur CO2 di dalam ruangan.

Regulasi terkait penanga-
nan Covid-19, dinilai belum 
adaptif  terhadap risiko potensi 
penyebaran virus. Di masa 
transisi inilah pemerintah ha-
rus menyiapkan regulasi mau-
pun kebijakan sebagai lang-
kah antisipasi menuju akhir 
pandemi.

“Di kantor,  et iketnya 
masker harus menjadi budaya 
baru. Artinya orang yang mera-
sa lebih aman pakai masker, 
sediakan masker, biasakan 
memakai masker,” katanya.

Kebijakan lainnya ialah 
tidak membiarkan orang yang 
mengalami gejala Covid-19 
untuk bekerja di kantor. Ini 
juga berlaku bagi pelajar atau 
mahasiswa, guna menekan 
kasus positif.

“Itu kan hal yang mendasar 
yang di kita belum (lakukan). 
Bahkan di perkantoran kita, 
sakit tetap kerja dan itu tan-
danya belum siap kita,” jelas 
Dicky. mar
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