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Menurut  Menteri Kese-
hatan Nila Moeloek, belum 
semua distrik di Kabupaten 
Asmat mendapatkan layanan 
tersebut karena terkendala 
medan yang berat.

“Memang masih ada sejum-
lah distrik yang belum terjang-
kau karena untuk sampai ke 
tempat-tempat tersebut me-
mang sulit,” kata Nila, sepereti 
dilansir Antara, Rabu.

Nila pun melaporkan hingga 
saat ini ada 71 orang meninggal 
akibat campak dan gizi buruk.

Berdasarkan data yang 
diterima Tim Satgas Kema-
nusiaan Asmat hingga Selasa 
(30/1) jumlah pasien rawat 
inap di Asmat masih tersisa 

26 orang, 19 orang diantaran-
ya diewat di RSUD Asmat dan 
tujuh pasien di rawat di Aula 
Gereja Protestan Indonesia 
Asmat.

Lima pasien yang masih 
rawat inap di RSUD Asmat di-
diagnosa terserang campak, 10 
orang mengalami gizi buruk 
dan diare, serta empat orang 
mengalami demam.

Sementara itu pasien yang 
dirawat di Aulia GPI seluruhn-
ya mengalami gizi buruk, se-
belumnya jumlah pasien yang 
dirawat di Aula GPI sebanyak 
47 orang, dimana 40 orang tel-
ah dipulangkan ke rumah.

Menteri Sosial Idrus Mar-
ham mengatakan penyelesaian 

masalah di Kabupaten Asmat 
harus terpadu dan lintas sek-
toral, sejumlah kementerian 
menyelesaikan masalah infra-
struktur, lingkungan, pendi-
dikan, kesehatan dan lainnya.

Menurut dia, apa yang 
dilakukan di Papua harus ber-
basis budaya, karakter daerah, 
tidak bisa sama dengan lainn-
ya.

Idrus juga menyebutkan 
bahwa penanganan masalah di 
Asmat merupakan operasi ke-
manusiaan. 

“Keterlibatan TNI-Polri 
dalam rangka operasi kema-
nusiaan, bukan operasi militer, 
jangan ada yang merasa pal-
ing pahlawan, semua adalah 
pahlawan karena kita lakukan 
dengan gotong royong,” kata  
Idrus Marham.

Sebelumnya, Satuan Tugas 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) khusus bidang keseha-
tan akan beroperasi selama 
satu tahun di Papua untuk 

mengatasi gizi buruk dan kasus 
campak di sejumlah kabupaten 
di Papua. 

“Satgas TNI yang dibentuk 
atas Perintah Presiden Joko 
Widodo akan bekerja selama 
satu tahun karena dinami-
ka yang terjadi di sana sangat 
kompleks,”  kata Kapuspen 
TNI Mayjen Sabrar Fadhilah,  
dalam Forum Merdeka Barat 
9 (FMB9) bertajuk “Tantangan 
Kesehatan Masyarakat Papua” 
yang digelar di Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
(Kemkominfo), Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pada 25 Jan-
uari kami telah mengirimkan 
tim pertama dari satgas terse-
but, dan kabar terakhir hari 
ini sudah sampai di pos-pos di 
sana (Papua). “Selain itu, hari 
ini (29/1) kami mengirim tim 
kedua.” 

Melalui tim tersebut, TNI 
menerapkan tiga strategi un-
tuk meminimalisir KLB cam-
pak dan gizi buruk, yakni segera 

merawat orang-orang yang 
terjangkit penyakit, kemudian 
jika tidak bisa dirawat ditem-
pat maka segeta dikirim ke ru-
mah sakit, serta memberikan 
imunisasi, tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya 
satgas kesehatan tersebut akan 
memanfaatkan semua fasili-
tas yang ada di sana, sehingga 
nantinya akan ada “flying doc-
tor”, dokter perahu, dan lain 
sebagainya.

“Ke depannya tidak menu-
tup kemungkinan kami akan 
bekerja sama dengan pihak-pi-
hak terkait lainnya, dari kami 
sendiri mengirimkan 260 
orang,” ujarnya.

Sabrar Fadhilah menga-
takan sebelum mengirimkan 
satgas khusus, TNI juga telah 
menerjunkan sebuah tim yang 
terdiri dari 55 orang pada awal 
terdeteksinya Kejadian Luar 
Biasa (KLB) Campak dan gizi 
buruk di Asgats, Kabupaten 
Asmat, Papua. (Singgih)

13 Ribu Anak Asmat 
Telah Divaksinasi Campak
JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 13.300 
anak di Kabupaten Asmat, Papua telah 
divaksinasi sebagai upaya penanggulangan 
wabah campak.

JAKARTA (Suara Karya): 
Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan (BPOM) membe-
narkan produk suplemen 
makanan untuk sendi, Vios-
tin DS dan obat anti kembung 
Enzyplex tablet mengandung 
DNA babi.

“Kami sudah instruksikan 
PT Pharos Indonesia dan PT 
Medifarma Laboratories untuk 
menghentikan produksi dan/
atau distribusi produk yang 
terbukti mengandung DNA 
babi,” kata Kepala BPOM, Pen-
ny Lukito dalam siaran persn-
ya, di Jakarta, Rabu (31/1).

Pernyataan tersebut disam-
paikan menanggapi viralnya 
surat dari Balai Besar POM di 
Mataram kepada Balai POM 
di Palangka Raya terkait ha-

sil lengujian sampel uji rujuk 
suplemen makanan Viostin 
DS dan Enzyplex tablet di me-
dia sosial. Hal itu mengheboh-
kan masyarakat karena kedua 
produk tersebut telah beredar 
lama di pasaran.

Sampel produk yang tertera 
dalam surat tersebut adalah 
Viostin DS produksi PT Pharos 
Indonesia dengan nomor izin 
edar (NIE) POM SD.051523771 
nomor batch BN C6K994H. 
Sementara produk Enzyplex 
tablet produksi PT Medifarma 
Laboratories dengan NIE DB-
L7214704016A1 nomor batch 
16185101.

“Hasil pengawasan terh-
adap produk yang beredar di 
pasaran (post-market vigi-
lance) melalui pengambilan 

contoh dan pengujian terhadap 
parameter DNA babi ditemu-
kan produk yang terbukti posi-
tif mengandung DNA Babi.

Badan POM RI telah mengin-
struksikan PT Pharos Indonesia 
dan PT Medifarma Laboratories 
untuk menghentikan produksi 
dan distribusi produk dengan 
nomor batch tersebut.

“Dari laporan yang kami 
terima, PT Pharos Indonesia 
telah menarik seluruh produk 
Viostin DS dengan NIE dan 
nomor batch tersebut dari pas-
aran dan menghentikan pro-
duksi produk Viostin DS. PT 
Medifarma Laboratories juha 
telah menarik seluruh produk 
Enzyplex tablet dengan NIE 
dan nomor batch tersebut dari 
pasaran,” ucap Penny.

Sebagai langkah antisipasi 
dan perlindungan konsumen, 
Badan POM RI mengin-
struksikan Balai Besar/Balai 
POM di seluruh Indonesia 
untuk terus memantau dan 
melakukan penarikan produk 
yang tidak memenuhi keten-
tuan, termasuk yang terdeteksi 
positif  mengandung DNA babi, 
namun tidak mencantumkan 
peringatan “MENGANDUNG 
BABI”.

Badan POM RI juga secara 
rutin melakukan pengawasan 
terhadap keamanan, khasiat/
manfaat, dan mutu produk de-
ngan pengambilan sampel pro-
duk beredar, pengujian di lab-
oratorium, serta tindak lanjut 
hasil pengawasan. 

(Tri Wahyuni)

BPOM Benarkan Viostin DS dan Enzyplex 
Tablet Mengandung DNA Babi

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) mengembangkan sistem registrasi kanker 
nasional. Lewat data yang ada, upaya penanganan dan 
pengendalian kanker di Indonesia diharapkan bisa menja-
di lebih efektif dan efisien.

“Ada 14 rumah sakit yang akan dilibatkan dalam proses 
pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data kanker 
secara sistematik dan kontinue,” kata Dirjen Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes, Mohamad Subuh 
pada jumpa pers Hari Kanker di Jakarta, Rabu (31/1).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Perhimpunan 
Onkologi Indonesia (POI), Aru Wisaksono Sudoyo.

Subuh menambahkan, registrasi kanker diperlukan 
karena penderita kanker semakin bertambah. Selain itu, 
beban pembiayaan kanker juga cukup tinggi, karena butuh 
pengobatan yang kompleks dan jangka waktu lama.

“Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan mencatat pembiayaan untuk kanker saja 
selama 2017 sebesar Rp2,1 triliun. Kanker menduduki 
pembiayaan terbesar kedua setelah jantung,” tuturnya.

Pada perempuan, jumlah penderita kanker terbesar 
pada payudara dan leher rahim (serviks). Untuk pence-
gahan, pemerintah memiliki program deteksi dini untuk 
kedua jenis kanker tersebut. Karena semakin dini kanker 
ditemukan akan memudahkan proses pengobatan.

“Pemerintah menambah target deteksi dini tahun ini 
menjadi 3 juta perempuan. Jika upaya ini dilaksanakan 
secara konsisten selama 10 tahun kedepan, semakin ban-
yak kasus kanker yang bisa dicegah sedini mungkin,” ujar 
Subuh. 

Disebutkan, jumlah deteksi dini kanker payudara dan 
kanker serviks pada 2016 dilakukan pada 1.925.943 orang atau 
5,2 persen dari perempuan Indonesia. Pada 2017 meningkat 
menjadi 3.038.296 perempuan atau 8,1 persen. (Tri Wahyuni)

Selain Koroner, Kenali Juga 
Gangguan Irama Jantung

Kemenkes Kembangkan 
Registrasi Kanker Nasional

JAKARTA (Suara Karya): Masyarakat selama ini 
hanya mengenal penyakit jantung koroner (PJK) sebagai 
penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Padahal, ada 
gangguan lain yang tak kalah mematikan, yakni kelainan 
irama jantung atau akrab disebut atrial fibriasi (AF).

“Patut dicurigai, jika tiba-tiba jantung berdebar keras 
saat duduk santai. Tak lama detaknya kembali normal, 
tetapi kejadiannya terus berulang,” kata dokter spesialis 
jantung dari Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk, Antono 
Sutandar dalam diskusi media di Jakarta,  Selasa (30/1).

Pembicara lain adalah dokter spesialis jantung yang 
juga chairman Siloam Heart Institute (SHI), Maizul 
Anwar.

Antono menjelaskan, kelainan irama jantung umumn-
ya terjadi pada kamar atas (atrium). Gejalanya bisa berupa 
debaran keras dan lemah. Jika keras, biasanya disertai 
sesak nafas dan cepat lelah. Jika lemah, penderita mau 
pingsan dan kehilangan kesadaran sementara.

“Prevalensi AF semakin bertambah seiring dengan 
bertambahnya usia. Pada usia 75-85 tahun, prevalensinya 
mencapai 10-15 persen,” ujarnya.

Pencetus kelainan irama jantung, disebutkan, antara 
lain, kelainan tiroid, kelainan atrium yang membesar aki-
bat hipertensi, kelainan pada katup jantung dan sebagian 
kecil disebabkan kelainan genetik.

“Baik AF yang terus menerus atau AF yang timbul 
tenggelam akan menimbulkan stroke. Risiko stroke akan 
meningkat, jika penderita memiliki keluhan gagal jantung, 
hipertensi, diabetes, usia diatas 75 tahun, pernah stroke 
sebelumnya dan penyempitan pembuluh darah otak, jan-
tung dan kaki,” tutur Antono.

Upaya yang bisa dilakukan, lanjut Antono, bisa dengan 
konsumsi obat pengecer darah atau operasi penutupan 
kuping jantung bagi pasien yang tak dapat menolerasi obat 
anti trombolitik. (Tri Wahyuni)

kilas

Masyarakat  Aceh Antusias 
Saksikan Gerhana Bulan

JAKARTA (Suara Karya): Ratusan masyarakat di ka-
wasan Banda Aceh dan Aceh Besar terlihat antusias men-
yaksikan gerhana bulan melalui teleskop yang disiapkan 
Kanwil Kemenag Aceh, Rabu malam.

Pantauan Antara di Banda Aceh, di halaman Kantor 
Kanwil Kemenag Aceh, masyarakat terus berdatangan 
dan ada yg melihat fenomena alam gerhana total melalui 
teleskop.

Selain menggunakan alat yang telah disiapkan tersebut 
banyak juga masyarakat yang melihat langsung terhadap 
fenomena alam yang terjadi jelang akhir Januari 2018 itu.

Masyarakat yang datang ke lokasi pemantauan tersebut 
saling bergantian melihat kejadian gerhana bulan yang 
melintasi wilayah Aceh.

Sebelumnya Pakar Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh, 
Alfirdaus Putra menjelaskan waktu terjadinya gerha-
na bulan tersebut untuk Wilayah Provinsi Aceh, yaitu 
pada pukul :Awal penumbral: 17:51:15 WIB, Awal kontak 
gerhana: 18:48:16 WIB, Mulai gerhana total: 19:51:05 WIB, 
Puncak gerhana total: 20:29:59 WIB, Akhir gerhana total: 
21:07:53 WIB, Akhir kontak gerhana: 22:11:41 WIB dan 
Akhir penumbral: 23:08:27 WIB.

Ia menambahkan bahwa masyarakat dapat men-
yaksikan fenomena tersebut dapat melihat langsung ke 
arah bulan purnama.

“Bulan purnama yang seharusnya berwarna putih terang 
akan sedikit gelap, bahkan agak kemerah-merahan. Jika 
suasana pada malam itu cerah ukuran bulan purnama ketika 
gerhana kali ini terlihat lebih besar dari biasanya yang dise-
but dengan fenomena supermoon. hal ini karena posisi bulan 
lebih dekat dengan bumi,” kata Alfirdaus. (Singgih)

POJOK BACA POLSEK – Kapolsek Pagu Bowo Wicaksono (tengah) 
mendongeng di hadapan sejumlah anak di Pojok Baca Polsek Pagu, 
Kediri, Jawa Timur, Rabu (31/1). Pojok Baca dengan koleksi ratusan judul 
buku yang dapat dibaca untuk umum itu sekaligus sebagai tempat so-
sialisasi berkendara aman melalui dongeng apabila ada kunjungan dari 
anak-anak sekolah. (Antara Foto)

PENGAMATAN GERHANA TOTAL – Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Aceh menyiapkan teleskop untuk mengamati fenom-
ena alam gerhana total di Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Rabu (31/1). Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menjelaskan bahwa proses 
gerhana bulan pada 31 Januari 2018 dapat disaksikan mulai pukul 18:48 WIB dan berakhir pada 22:11 WIB. (Antara Foto)

JAKARTA (Suara Karya): 
Rektor Universitas Podomoro 
Cosmas Batubara mendukung 
kebijakan pemerintah yang 
memberi kesempatan bagi 
kampus asing untuk beropera-
si di Indonesia. Kehadiran PT 
asing justru mendorong tum-
buhnya iklim persaingan antar 
kampus di Tanah Air.

“Di era globalisasi saat ini 
kita tak bisa lagi hidup bak katak 
dalam tempurung. Kehadiran 
PT asing harusnya jadi tangan-
gan bagi kita untuk maju,” kata 
Cosmas usai penandatanganan 
kerja sama dengan 11 lembaga 
baik dalam maupun luar negeri, 
di Jakarta, Rabu (31/1).

Seperti diberitakan sebel-
umnya, Kementerian Riset Te-
knologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemristekdikti) akan mem-
buka keran izin bagi kampus 
asing beroperasi di Indonesia. 
Tercatat, ada 10 kampus asing 
yang mengajukan izin dan siap 
beroperasi dalam waktu dekat.

Disebutkan, kampus asing 
yang tertarik beroperasi di In-
donesia antara lain, Universi-
tas Cambridge dari Inggris ser-
ta Universitas Melbourne dan 
Universitas Queensland dari 
Australia.

Cosmas menilai, keber-
adaan kampus asing harus di-
tanggapi secara positif. Karena 
banyak program studi (prodi) 
di luar negeri yang belum ba-
nyak dibuka di Indonesia. 

“Kampus asing tak boleh 
membuka prodi yang sudah 
ada di Indonesia. Jadi, jelas 
pembagiannya, mana prodi 
yang boleh dan tidak boleh di-
buka kampus asing. Jika tak di-
batasi, maka hal itu bisa meng-
gerus keberadaan kampus 
dalam negeri,” ucap Cosmas.

Selain itu, Cosmas menam-
bahkan, kampus dalam negeri 
bisa belajar dan berkolaborasi 
dengan kampus asing tersebut 
untuk peningkatan mutu. Den-
gan demikian, proses menuju 
kampus kelas dunia menjadi 
lebih efektif dan efisien. 

“Keberadaan kampus asing 
itu seharusnya bisa jadi pem-
banding bagi kampus dalam 
negeri. Bagaimana kita bisa 
maju kalau tak ada kompeti-
tor,” ucap Cosmas.

Hal senada dikemukakan 
Direktur Sekolah Pascasarja-
na Universitas Sahid, Kholil. 
Pada kesempatan yang sama, 
Guru Besar IPB tersebut men-
gatakan, kehadiran kampus 
asing tak perlu ditakuti. Justru 
kehadiran kampus asing bisa 
dimanfaatkan sebagai mitra 
untuk peningkatan mutu.

“Jika tidak ada pesaing, 
bagaimana kita bisa mengukur 
diri. Kita juga termotivasi untuk 
memperbaiki diri,” tuturnya.

Namun, ia berharap kebija-
kan itu tidak diterapkan dalam 
waktu dekat. Pasalnya, masih 
banyak perguruan tinggi di 
dalam negeri yang butuh per-
hatian pemerintah, terutama 
kualitas dosennya. 

“Bukan rahasia lagi jika dosen 
kita masih banyak yang belum 
doktor. Bagaimana kita bisa ber-
saing kalau dari kualitas sumber 
daya manusianya belum sejajar,” 
katanya. (Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): 
Menteri Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) Yohana Yem-
bise mengatakan budaya mas-
yarakat Papua yang menanam 
dan mengonsumsi umbi-um-
bian dan sagu harus kembali 
digencarkan.

Hal ini agar pemerintah 
dapat meminimalkan kondisi 
gizi buruk seperti yang terjadi 
di Kabupaten Asmat, Papua.

“Saat ini masyarakat di 
sana sudah tergantung de-
ngan beras, padahal mere-
ka dulunya makan ubi atau 
sagu, jadi kalau tidak ada be-
ras mereka jadi sulit makan,” 
kata Yohana, seperti dilansir 
antara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Kement-

erian PPPA akan melakukan 
pendekatan ke masyarakat 
agar ibu-ibu di Asmat agar 
mau kembali menanam um-
bi-umbian dan sagu.

Selain itu, masyarakat di 
sana juga perlu diajarkan 
mengelola panganan yang 
baik dan benar.

Yohana telah mengirimkan 
utusan Kementerian PPPA 
untuk meninjau langsung apa 
yang terjadi di Kabupaten As-
mat, menurut laporan yang 
diterima Yohana ada bebera-
pa masalah yang harus disele-
saikan segera seperti masalah 
kebersihan.

“Untuk itu dalam waktu 
dekat akan segera ke sana 
bersama dengan lembaga 
yang lain, tidak hanya pemer-

intah pusat, pemerintah daer-
ah juga harus terlibat dalam 
menangani masalah ini,” kata 
dia.

Sementara itu, Menteri 
Koordinasi Pemberdayaan 
Manusia dan Kebudayaan 
Puan Maharani mengatakan 
kompleksnya permasalahan 
di Kabupaten Asmat maka 
perlu penanganan yang terin-
tegrasi antar kementerian.

“Masalah di sana sangat 
kompleks, sedikitnya ada em-
pat permasalahan yaitu as-
pek kesehatan, aspek sosial 
budaya, aspek infrastruktur, 
dan aspek tata kelola pemer-
intahan, maka perlu adanya 
integrasi antarlembaga dan 
kementerian untuk menyele-
saikan masalah ini,” kata Puan.

Permasalahan aspek kes-
ehatan mencakup SDM dan 
minimnya infrastruktur kes-
ehatan, aspek sosial budaya 
mencakup pola hidup yang 
tidak sehat.

Adapun aspek infrastruk-
tur terkendala masih minim-
nya infrastruktur dasar serta 
langkanya BBM, sementara 
aspek tata kelola pemerintah 
terkait dengan koordinasi an-
tara pemerintah provinsi dan 
kabupaten serta SDM yang 
kurang.

Yohana Yembise juga  
mengatakan program Ka-
bupaten/Kota Layak Anak 
(KLA) dapat membantu pe-
merintah Kabupaten Asmat 
untuk mengentaskan gizi bu-
ruk. (Singgih)

Yohana: Budaya Papua Makan Umbi 
Harus Kembali Digencarkan

Kehadiran PT 
Asing Dorong 
Kompetisi 
Antarkampus 
di Tanah Air


