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Publik sedang dihebohkan oleh 
pernyataan dari salah satu tokoh dari 
organisasi 
ternama. KPAI : 
Komisi 
Perlindungan Anak 
Indonesia. Nama 
Sitti kini mendadak 
viral. Bukan hanya 
diberitakan dalam 
negeri tapi juga 
media luar negeri. 
Sitti terus 
berpolemik dalam 
hidupnya. Berawal 
dari dipecat Ahok 
karena keluyuran 
saat ujian nasional, 
lalu dia 
bermasalah 
dengan Birgaldo mengenai kematian 
seorang anak Jessica, hingga menjadi 

bulan-bulanan terkait PB Djarum. Kini Sitti 
kembali menjadi artis yang paling dicari. 

Bahkan 
kepopulerannya 
mengalahkan 
kandidat capres 
sekalipun. Nama 
lengkapnya adalah 
DR. Sitti Hikmawati, 
S.St, M.Pd. Dia 
Lahir di Kota tentara 
Cimahi, Oktober 
1970. Dia 
merupakan lulusan 
3 kampus 
terkemuka di 
Indonesia. Dia 
adalah alumni 
Akademi Gizi 
Bandung Depkes 

RI, kemudian melanjutkan kekhususan 
bidang Gizi klinik yang diselesaikan di 

KPAI :
Berenang Bisa Hamil
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Universitas Indonesia (Diploma IV Gizi 
Klinik FKUI), lalu dia melanjutkan S3 
pendidikan Magisternya di Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ) dengan program 
studi Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). Dia juga merupakan salah 
seorang penerima beasiswa dari 
University of Philippines Diliman, 
Quezon City, Philippines. Pada tahun 
2014 silam, dia menjadi salah satu 
Caleg dari PAN dari Daerah Pemilihan 
(Dapil) IX Jawa Barat. Dan dia gagal di 
dapilnya. Sedangkan gaji dia di KPAI 
ini menurut peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 85 Tahun 2019 
tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil 
Ketua, dan Anggota Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
pada 26 Desember 2019. Pengesahan 
tersebut dengan pertimbangan 
peningkatan mutu, prestasi, 
pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, 

Wakil Ketua, dan Anggota KPAI. Menurut 
Perpres ini, Ketua, Wakil Ketua, dan 
Anggota Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia diberikan hak keuangan setiap 
bulan. Melansir laman Setkab, 
Liputan6.com, Minggu (5/1/2019) 
melaporkan bahwa besaran hak keuangan 
sebagaimana dimaksud : Ketua, sebesar 
Rp 26,25 juta. Wakil Ketua, sebesar Rp 
24,06 juta. Anggota, sebesar Rp 21,87 juta. 
Sitti sebagai anggota KPAI 2017 - 2022 
yang terpilih mewakili unsur Dunia Usaha, 
saat ini dipercaya menjadi Komisioner 
Penanggung Jawab Bidang Kesehatan dan 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 
(Napza). Sitti dengan sederet gelar 
akademi membuktikan kalau kualitas 
manusia tak bisa dinilai dari gelar akademi. 
Apalagi penilaian dari sekedar retorika. 
Contoh gamblangnya yang saat ini 
memimpin Ibukota dengan retorika hingga 
menyebabkan banjir di mana-mana. Sitti ini 
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terkenal bukan karena prestasi, tapi 
kebodohan nya yang terus menerus 
viral sampai ke luar negeri. Mulai jaman 
Ahok yang dipecat, terus bermasalah 
dengan Birgaldo Sinaga masalah 
kematian Jessica di medan. Dan 
berlanjut masalah dengan PB Djarum, 
yang mengatakan PB djarum 
mengeksploitasi anak. Lalu mereka 
juga pernah mengharamkan iklan 
Girlband BlackPink. Sekarang viral lagi 
dengan kata katanya yang mengatakan 
perempuan harus hati hati jika 
berenang dengan pria akan hamil. 
Viralnya Komisioner KPAI Sitti 
Hikmawatty, yang katanya lulusan S3 
itu, memang pantas disebut kekonyolan 
kalau enggak mau dibilang bodoh. 
Adalah Sitti Hikmawaty Komisioner 
KPAI yang membuat teori yang baru di 
bidang ginekolog yaitu tanpa melalui 
hubungan seks maka bisa terjadi 
pembuahan dalam kandungan wanita. 
Jangan main-main karena gelarnya itu 

S3 loh, asli. Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) ternyata sampai 
sebegitunya memikirkan anak Indonesia. 
Sangking menjiwainya bahkan sperma 
alias “modal” untuk jadi anak saja pun 
perlu-perlunya dipikirin oleh KPAI. Yup, 
pernyataan “ajaib” KPAI bidang 
Kesehatan, Narkotika, Psikotropika, dan 
Zat Adiktif (NAPZA), Sitti Hikmawatty, 
menyatakan perempuan dapat hamil saat 
berada di kolam renang. Meyakini ini 
didapatkannya dari jurnal seorang ilmuwan 
dari luar negeri. Terlebih lagi menurut 
Hikma jika perempuan tersebut dalam 
kondisi subur. Ini pernyataan Sitti : 
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan 
kaum hawa bisa hamil jika berenangnya 
dengan kaum laki-laki. Dia menyebut, 
kehamilan yang terindikasi dari kolam 
renang ini sebagai contoh hamil tak 
langsung (bersentuhan secara fisik). 
"Pertemuan yang tidak langsung misalnya, 
ada sebuah mediasi di kolam renang, ada 
jenis sperma tertentu yang sangat kuat," 
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kata Hikma, kepada Tribun 
Jakarta.com, di kantornya, Jumat siang 
(21/2/2020). "Walaupun tidak terjadi 
penetrasi, tapi ada pria terangsang dan 
mengeluarkan sperma, dapat 
terindikasi hamil," sambungnya. 
Terlebih, jika perempuan tersebut 
berada pada fase kesuburan. "Kalau 
perempuannya sedang masa subur, itu 
bisa saja terjadi," ucap dia. "Kan tidak 
ada yang tahu bagaimana pria-pria di 
kolam renang kalau lihat perempuan," 
ujarnya. Ketika dimintai penjelasan 
mengenai pernyataan tersebut, Hikma 
hanya mengatakan bahwa dia baru 
saja membaca dari sebuah referensi 
dari luar negeri. "Saya dapat referensi 
dari jurnal luar negeri. Nanti saya kirim 
jurnalnya," ucap Hikma saat dihubungi 
TribunJakarta.com pada Sabtu 
(22/2/2020) siang. Setelah dicek oleh 

netizen, ternyata Siti ngambil berita hoax. 
Mau mengecek berita soal perempuan 
bisa hamil di kolam renang itu sangat 
gampang di Google. Ketika saja ketik “can 
a woman get pregnant from swimming 
pool”, maka akan muncul link yang hoaks 
maupun klasifikasinya. Ada berita di 
media Snopes: “Were 16 Girls 
Impregnated After a Teenager Ejaculated 
in a Pool?”. Berita itu muncul di media 
Uganda dengan tajuk : 16 teenage girls 
impregnated after boy ejaculates in the 
swimming pool. Jadi ada berita soal 16 
gadis yang hamil karena ada remaja yang 
ejakulasi di kolam renang. Berita itu viral 
pada sekitar bulan Februari tahun 2016 
dan akhirnya dibantah di media ini. Ada 
bantahan yang lebih tajam lagi dari media 
Urbanmyths.com. Pertama, berita “16 
Gadis Yang Hamil di Kolam Renang '' itu 
dimuat di Tallahassee Herald. Tidak ada 
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media atau surat kabar yang bernama 
Tallahassee Herald. Kedua, tidak 
mungkin untuk hamil di kolam renang 
karena klorin akan membunuh sperma 
di dalam air. Ketiga, artikel tersebut 
mengutip Dr. John Suzukima dari 
Tallahassee Memorial Healthcare. Perlu 
diketahui, tak ada nama dokter 
yangdimaksud, itu hanya rekaan 
semata. Jadi sekelas Sitti yang S3 
percaya hoax. Karena pernyataannya 
itu ngawur dan berpotensi meresahkan 
masyarakat jika dibiarkan, dokter 
spesialis kandungan pun akhirnya buka 
suara. Terkait pernyataan kontroversial 
yang tanpa bukti tersebut, dokter 
spesialis kandungan RS Jakarta, dr 
Ardiansjah Dara, SpOG menjelaskan, 
tidak mungkin seorang wanita bisa 
hamil hanya karena sekolam dengan 
pria yang kemungkinan mengeluarkan 
sperma di kolam renang. Karena 
sperma membutuhkan lingkungan 
tertentu untuk bertahan hidup. 
Sementara, kolam renang bukanlah 
tempat yang ideal bagi sel sperma 

untuk bertahan. “Sperma itu ada suasana 
tertentunya. Ketika kena udara, nggak 
bertahan dia. Apalagi kena di air, kolam 
renang, nggak mungkin,” ujar dr Ardiansjah 
menjawab pernyataan si Sitti komisioner 
KPAI itu. Lain halnya kalau melakukan 
hubungan intim di kolam renang, maka 
peluang kehamilannya tetap ada. Apalagi 
bercinta--nya tersebut dilakukan di kolam 
renang yang kering alias tidak ada airnya. 
Dokter spesialis anak, Kriston Silitonga, 
seperti dikutip dari Tribunnews, mengaku 
bahwa dirinya belum pernah mendengar 
tentang wanita bisa hamil karena berenang 
dengan pria. Bahkan Kriston mengatakan 
bahwa kemungkinan seperti itu tidak ada. 
"Sebab, sel telur dengan sperma harus 
bertemu dulu," sambung dokter Kriston 
yang praktek di Rumah Sakit Hermina 
Depok ini. Lebih lanjut, dia menjelaskan 
bahwa kehamilan terjadi ketika ada 
penetrasi sperma dengan rahim 
perempuan. "Ada penetrasi sperma masuk 
ke dalam vagina atau sampai ke indung 
telur. Sedangkan berenang, kan masih 
memakai pakaian. Bagaimana sperma bisa 
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masuk ke dalam vaginanya," tutur 
Kriston. *IG: BlogDokter@blogdokter* 
Instagram BlogDokter sudah bereaksi 
lewat cuitan akun di twitternya dengan 
sangat menohok dan menampar ilmu 
receh dan cetek orang KPAI ini. Mereka 
menyayangkan komentar atau 
pernyataan ini berasal dari anggota 
KPAI, lembaga resmi negara. IG: 
BlogDokter@blogdokter Saya tegaskan 
disini, berenang bersama lawan jenis 
tidak akan menyebabkan kehamilan. 
Tidak semua laki laki yang berenang 
mengalami ejakulasi dan sel sperma 
gak bisa hidup di air kolam yang 
berklorin, apa lagi berenang masuk ke 
vagina. Sekali lagi saya ingatkan, kalau 
memang tidak paham masalah 
kesehatan lebih baik diam. Daripada 
komentar kalian menimbulkan 
keresahan dan kepanikan. Dulu belajar 

Biologi, mungkin orang ini suka tidur atau 
bolos. Orang ini mengutip entah dari mana, 
katanya dari jurnal ilmiah (nampak banget 
nipunya). Di sisi lain, netizen mencari 
kecocokan dengan sebuah artikel yang 
diketahui merupakan hoax. Berarti 
memang ada kemungkinan orang ini 
mengutip dari informasi hoax yang 
dianggap sebagai sebuah kebenaran. 
Sangat aneh statement Sitti di atas karena 
sperma tidak punya mata. Sangat hebat 
sekali sperma bisa tahu di mana letak 
lubang vagina untuk dimasuki di wilayah 
yang sangat luas seperti di kolam renang. 
Memangnya sperma itu punya kemampuan 
kayak Daredevil atau si Buta dari Goa 
Hantu? Pernyataannya sudah dibantah 
oleh berbagai pihak. Intinya tidak mungkin 
bisa terjadi kehamilan dalam kondisi seperti 
itu. Seperti yang tadi dikatakan, sperma 
tidak memiliki mata, ditumpahkan di luar 

vagina pun tidak bisa langsung nyosor 
ke lubang vagina. Sel sperma bergerak 
menuju sel telur dengan menggerakkan 
ekornya dalam gerakan seperti 
berenang. Sperma bisa menuju ke sel 
telur karena ada zat yang di sekitar sel 
telur yang merupakan sinyal bagi 
sperma, juga sebagai panduan di mana 
arah sel telur yang bisa dibuahi. Dalam 
kondisi mengeluarkan sperma di dalam 
vagina pun, persentase bertahan hidup 
sperma sangat kecil karena di jalur 
masuk dari vagina menuju sel telur, 
terdapat semacam sistem imun yang 
menganggap sperma itu zat asing. 
Sehingga banyak sperma yang gugur 
dalam perjalanan. Dari sekian ratus juta 
sel sperma, hanya satu sel saja yang 
berhasil menembus dinding sel telur 

dan membuahinya. Hanya satu dari 
sekian ratus juga sel. Bayangkan berapa 
kecil peluang sperma di kolam renang 
yang penuh penuh zat kimia seperti 
kaporit, paparan udara dan juga cahaya. 
Belum lagi mereka harus bertahan hidup 
mencari lubang vagina, tanpa arah dan 
panduan. Belum lagi menuju ke rahim. 
Peluang bisa dikatakan nol persen atau 
minus. Sperma hanya bisa hidup 
sebentar setelah dikeluarkan, apalagi 
terkena air yang bercampur zat lain, tak 
akan bertahan lama. Kaporit atau zat-zat 
kimia lain untuk menjaga kebersihan air 
itulah musuh terbesar sel sperma. 
Makanya, kalau pun ada yang ejakulasi 
di dalam kolam, sperma akan segera 
mati sebelum menembus baju renang 
dan masuk vagina. Setelah viral sampai 
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memang ada kemungkinan orang ini 
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Peluang bisa dikatakan nol persen atau 
minus. Sperma hanya bisa hidup 
sebentar setelah dikeluarkan, apalagi 
terkena air yang bercampur zat lain, tak 
akan bertahan lama. Kaporit atau zat-zat 
kimia lain untuk menjaga kebersihan air 
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diberitakan di luar negeri. Sitti pun 
menjawab bahwa pernyataan itu 
hanyalah pernyataan pribadi bukan 
atas nama KPAI. Bukan hanya di 
Indonesia, kebodohan KPAI ternyata 
sudah mulai Mendunia, menjadi bahan 
tertawaan dunia. DailyStar 
memberitakan tentang berita yang 
viral di Indonesia mengenai 
pernyataan KPAI yang mengklaim 
bahwa kehamilan bisa terjadi tanpa 
hubungan seksual. Dia mencontohkan 
perempuan yang berenang bisa hamil 
karena ada jenis sperma yang bisa 
menyebabkan perempuan hamil. 
Katanya, lelaki yang terangsang dan 
kemudian ejakulasi – mengeluarkan 
sperma – bisa menyebabkan 
kehamilan pada perempuan. DailyStar 
mengutip dari video wawancara Tribun 
dan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty. 
Mereka juga mengutip kebodohan 
ketua KPAI yang menyatakan bahwa 
pernyataan itu adalah sikap personal 
serta ada narasi yang keliru di berita 
online. Terdapat dua kebodohan KPAI 
sekaligus mendunia hanya dalam satu 
kasus. Pertama, mengenai perempuan 

bisa hamil bila sekolam dengan laki-laki 
yang ejakulasi. Dia mungkin tidak tahu 
bahwa sperma tidak tahan hidup di luar 
media bawaannya, semen sperma, yang 
tidak memungkinkan sperma mencapai 
vagina, apalagi mencapai sel telur. Kedua, 
KPAI mencoba menyelamatkan diri. KPAI 
berusaha menghindar dengan 
menyatakan itu pernyataan pribadi Sitti 
Hikmawatty. Padahal sudah jelas dalam 
wawancara wartawan menanyakan 
menurut KPAI, bukan pribadi komisioner. 
Juga sangat sulit memisahkan mana 
pendapat pribadi komisioner dan mana 
pendapat lembaga pada saat dia sendiri 
tidak menyatakan itu pendapatnya sendiri 
pada waktu wawancara. KPAI juga 
menyalahkan narasi berita online. Seolah 
menurut KPAI, kontroversi itu karena ulah 
media online sehingga narasinya jadi liar. 
Padahal media memang tugasnya 
memberitakan. Bahwa kemudian 
berkembang narasi di dunia maya, itu di 
luar tanggung jawab media selama media 
memberitakan fakta. Dan faktanya, Sitti 
Hikmawatty menyatakan demikian. Orang 
tak sekolah pun pasti akan paham 
pernyataan itu ngawur ketika mendengar. 

Tidak hanya itu saja, putri Gus Dur 
yang juga aktivis kemanusiaan, Alissa 
Wahid turut bersuara atas hoax yang 
disampaikan oleh Sitti Hikmawatty 
tersebut. "Ada banyak hal di otak saya 
saat membaca seorang komisioner 
KPAI, pejabat publik yang dipilih melalui 
pansel, berpendapat seperti ini," tulis 
Alissa di akun Twitter-nya 
@AlissaWahid. Alissa pun mengatakan, 
bahwa pernyataan Siti itu merupakan 
efek dari lemahnya pendidikan 
kesehatan reproduksi. Ia juga 
mempertanyakan, bagaimana proses 
seleksi komisioner KPAI oleh DPR, 
sehingga seorang penyebar hoax 
seperti Sitti bisa terpilih. "Proses seleksi 
KPAI ini bagaimana ya?" tandasnya. 
Lantaran pernyataan salah seorang 
komisionernya itu sangat memalukan 
dan membuat KPAI jadi bulan-bulanan 
netizen, Ketua KPAI terpaksa buka 
suara dan ngeles. Ketua KPAI, Susanto 
mengaku, sedang mencari tahu 
kebenaran dari pernyataan Sitti 
tersebut. "Narasi berita tersebut 
menimbulkan kontroversi di media 
sosial dan masyarakat. Terkait 
kebenaran narasi berita tersebut, kami 
konfirmasi kepada yang bersangkutan," 
ujarnya, (22/2). Tidak ingin citra 
lembaganya semakin hancur, Susanto 
pun berusaha lepas tangan. Ia 
mengatakan, pernyataan Sitti tersebut 
bukan sikap resmi KPAI. "Perlu kami 
sampaikan bahwa pemahaman dan 
sikap KPAI tidak sebagaimana narasi 
berita di media online tersebut. Semoga 
klarifikasi ini dapat meluruskan 
kesalahpahaman berita sebagaimana 
yang beredar," ungkapnya. Padahal, 
KPAI sebenarnya bisa selamat dari 
rundungan netizen dan kemudian 
mencegah kebodohan ini mendunia. 
Cukup saja minta maaf secara 
kelembagaan dan personal serta 
menindak komisioner KPAI yang sudah 
melakukan penyesatan paling fatal 
sepanjang sejarah perspermaan dan 
kehamilan. Tinggal dipecat saja, apa 
susahnya. Toh pemikiran orang seperti 
itu tidak akan membuahkan hasil baik 
ke depan. Residu kebodohan itu akan 
tetap menyertainya. Percuma digaji 

negara mahal-mahal kalau yang 
diandalkan hanya kebodohan. Apa 
akibatnya terhadap Indonesia ketika 
kebodohan ini mendunia? Malu 
senegara. Dia mempermalukan 
Indonesia. Mau diletakkan di mana muka 
ini kalau orang luar mengatakan ke kita, 
hebatlah Indonesia, perempuan 
berenang tanpa berhubungan seksual 
bisa hamil. Ajaib. Meski banyak orang 
mungkin tidak peduli dengan itu, tetapi 
karena KPAI adalah lembaga negara 
yang sah, maka pandangan luar akan 
aneh terhadap negara ini. Tetapi 
sebenarnya menarik diperhatikan 
kenapa pemikiran sebodoh itu sampai 
keluar dari seorang yang berpendidikan? 
Pengetahuan tentang reproduksi ini 
sudah diajarkan sejak SD, diperdalam di 
SMP, serta semakin diperdalam di SMA. 
Anggaplah dia tidak pernah 
memperhatikan pelajaran, toh sekarang 
sudah banyak referensi tentang 
kehamilan. Dia bisa mempelajari dari 
mana-mana. Jadi tidak masuk akal 
seorang wanita setua dia, tidak 
mendapatkan pengetahuan tentang 
reproduksi manusia. Karena 
pernyataannya yang ngawur netizen pun 
berkomentar tentang dia. Jangan-jangan 
beliau hasil dari kehamilan di kolam 
renang? Begini respon netizen yang 
mengangkat kisah ngibul seorang 
perempuan yang mengaku hamil di 
kolam renang umum: � � � � 

ⓑⓡⓞ@___z4P Replying to 
@blogdokter dulu pernah ada kejadian 
seorang wanita mengaku hamil gr2 
berenang di tempat umum. tapi setelah 
diselidiki ternyata itu kebohongan belaka, 
motifnya untuk menutupi sosok laki2 yg 
menghamilinya. (klo ga salah) kerabat 
deketnya sendiri. Nah, netiznew jadi 
jengkel dan menyatakan bahwa jangan-
jangan itu pengalam pribadi sembari 
membuat satir untuk meledek 
pemahaman yang sangat dangkal dari 
KPAI ini. Memalukan memang KPAI ini 
sudah menjadi lembaga yang tak fokus 
untuk memperhatikan masalah anak dan 
perempuan. Coba lihat kasus wisata 
seks halal di Puncak mereka tak 
bersuara sama sekali. Kasus anak-anak 
pada ikut demo 212 juga luput dari 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1314

diberitakan di luar negeri. Sitti pun 
menjawab bahwa pernyataan itu 
hanyalah pernyataan pribadi bukan 
atas nama KPAI. Bukan hanya di 
Indonesia, kebodohan KPAI ternyata 
sudah mulai Mendunia, menjadi bahan 
tertawaan dunia. DailyStar 
memberitakan tentang berita yang 
viral di Indonesia mengenai 
pernyataan KPAI yang mengklaim 
bahwa kehamilan bisa terjadi tanpa 
hubungan seksual. Dia mencontohkan 
perempuan yang berenang bisa hamil 
karena ada jenis sperma yang bisa 
menyebabkan perempuan hamil. 
Katanya, lelaki yang terangsang dan 
kemudian ejakulasi – mengeluarkan 
sperma – bisa menyebabkan 
kehamilan pada perempuan. DailyStar 
mengutip dari video wawancara Tribun 
dan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty. 
Mereka juga mengutip kebodohan 
ketua KPAI yang menyatakan bahwa 
pernyataan itu adalah sikap personal 
serta ada narasi yang keliru di berita 
online. Terdapat dua kebodohan KPAI 
sekaligus mendunia hanya dalam satu 
kasus. Pertama, mengenai perempuan 

bisa hamil bila sekolam dengan laki-laki 
yang ejakulasi. Dia mungkin tidak tahu 
bahwa sperma tidak tahan hidup di luar 
media bawaannya, semen sperma, yang 
tidak memungkinkan sperma mencapai 
vagina, apalagi mencapai sel telur. Kedua, 
KPAI mencoba menyelamatkan diri. KPAI 
berusaha menghindar dengan 
menyatakan itu pernyataan pribadi Sitti 
Hikmawatty. Padahal sudah jelas dalam 
wawancara wartawan menanyakan 
menurut KPAI, bukan pribadi komisioner. 
Juga sangat sulit memisahkan mana 
pendapat pribadi komisioner dan mana 
pendapat lembaga pada saat dia sendiri 
tidak menyatakan itu pendapatnya sendiri 
pada waktu wawancara. KPAI juga 
menyalahkan narasi berita online. Seolah 
menurut KPAI, kontroversi itu karena ulah 
media online sehingga narasinya jadi liar. 
Padahal media memang tugasnya 
memberitakan. Bahwa kemudian 
berkembang narasi di dunia maya, itu di 
luar tanggung jawab media selama media 
memberitakan fakta. Dan faktanya, Sitti 
Hikmawatty menyatakan demikian. Orang 
tak sekolah pun pasti akan paham 
pernyataan itu ngawur ketika mendengar. 

Tidak hanya itu saja, putri Gus Dur 
yang juga aktivis kemanusiaan, Alissa 
Wahid turut bersuara atas hoax yang 
disampaikan oleh Sitti Hikmawatty 
tersebut. "Ada banyak hal di otak saya 
saat membaca seorang komisioner 
KPAI, pejabat publik yang dipilih melalui 
pansel, berpendapat seperti ini," tulis 
Alissa di akun Twitter-nya 
@AlissaWahid. Alissa pun mengatakan, 
bahwa pernyataan Siti itu merupakan 
efek dari lemahnya pendidikan 
kesehatan reproduksi. Ia juga 
mempertanyakan, bagaimana proses 
seleksi komisioner KPAI oleh DPR, 
sehingga seorang penyebar hoax 
seperti Sitti bisa terpilih. "Proses seleksi 
KPAI ini bagaimana ya?" tandasnya. 
Lantaran pernyataan salah seorang 
komisionernya itu sangat memalukan 
dan membuat KPAI jadi bulan-bulanan 
netizen, Ketua KPAI terpaksa buka 
suara dan ngeles. Ketua KPAI, Susanto 
mengaku, sedang mencari tahu 
kebenaran dari pernyataan Sitti 
tersebut. "Narasi berita tersebut 
menimbulkan kontroversi di media 
sosial dan masyarakat. Terkait 
kebenaran narasi berita tersebut, kami 
konfirmasi kepada yang bersangkutan," 
ujarnya, (22/2). Tidak ingin citra 
lembaganya semakin hancur, Susanto 
pun berusaha lepas tangan. Ia 
mengatakan, pernyataan Sitti tersebut 
bukan sikap resmi KPAI. "Perlu kami 
sampaikan bahwa pemahaman dan 
sikap KPAI tidak sebagaimana narasi 
berita di media online tersebut. Semoga 
klarifikasi ini dapat meluruskan 
kesalahpahaman berita sebagaimana 
yang beredar," ungkapnya. Padahal, 
KPAI sebenarnya bisa selamat dari 
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Info SIP
perhatian mereka. Kepikiran saja 
kenapa KPAI tidak lebih memfokuskan 
kepada yang benaran sudah jadi 
anak? Entah itu sudah terbentuk, 
dalam arti janin dalam rahim sang ibu, 
ataupun yang sudah dilahirkan tetapi 
diabaikan oleh keluarga atau 
lingkungan. Buka mata dong KPAI dan 
lihat masih banyaknya kasus aborsi 
yang terjadi di negeri ini. Bahkan 
tergila dan terbaru kasus aborsi di 
klinik ilegal di Jalan Paseban Raya, 
Senen, Jakarta Pusat. Fantastis 
banget dalam 21 bulan pasien di klinik 
tersebut sudah mencapai 1.632 
dengan jumlah bakal bayi yang sudah 
di aborsi mencapai 903 janin. 
Biadabnya janin tak berdosa tersebut 
dihancurkan dengan cairan kimia! KPAI 
juga bisa lebih berguna jika hadir pada 
kasus seperti pemerkosaan atau 
pelecehan seksual yang terjadi marak 
menimpa anak-anak dibawah umur, 
yang ironisnya dilakukan oleh orang 
terdekat. Pun, KPAI bisa 
memperjuangkan musibah yang 
menimpa ratusan siswa SMPN 1 Turi 
yang hanyut di Sungai Sempor, 
Sleman. Nggak hanya cukup 
memberikan duka karena disini nyawa 
telah hilang akibat sekolah tidak hadir. 
Padahal seharusnya sekolah adalah 
rumah kedua, dan guru sebagai 
pendidik juga orangtua untuk anak 
ketika di sekolah, yang harusnya 
bertanggung jawab penuh terhadap 
peserta didik. Jadi tolong deh KPAI 
jangan konyol mengomentari hal yang 
mubazir sementara didepan mata ada 
banyak cerita anak Indonesia yang 
harusnya diperjuangkan oleh KPAI. 
Sudah seharusnya, KPAI kembali 
fokus pada tugasnya, yakni melindungi 
anak-anak Indonesia. KPAI harus 
diberi target berapa jumlah anak-anak 
yang harus diberi perlindungan. 
Dengan adanya KPAI seharusnya 
sudah tidak ada lagi cerita Anak anak 
ikut demo 212. Pelecehan dan 
pemerkosaan anak. Perlindungan anak 
dari kesewenangan rumah sakit. Tidak 
ada lagi anak anak di jalanan yang 
meminta atau mengamen. Tak ada lagi 
cerita anak yatim piatu yang terlantar. 

Tak ada lagi cerita anak berkebutuhan 
khusus yang masih terkatung-katung. 
Belum lagi melihat kehidupan anak-anak di 
bawah kolong dan lampu merah. Mereka 
yang dirampas masa kanak-kanaknya 
karena himpitan ekonomi. Lalu mereka 
yang bertaruh nyawa untuk ke sekolah 
karena akses minim, atau mereka yang 
merangkap menjadi orangtua karena harus 
merawat orang tuanya yang sakit. Miris, 
tetapi ada banyak potret kesedihan anak 
Indonesia, dan ini tugas KPAI jika benar 
ingin hadir untuk anak Indonesia. Melihat 
kondisi sebagian besar anak-anak yang tak 
terurus, seharusnya KPAI mendapat rapor 
merah. Mereka harus tunjukkan kinerjanya 
dengan angka dan data. Ini harus merata 
di seluruh Indonesia. Orang seperti Sitti 
yang mendapat gaji hampir 7 kali lipat 
UMR seharusnya bisa melakukan 
pekerjaan dengan maksimal. Mengingat 
saat ini banyak pegawai dengan gaji UMR 
dituntut serba bisa. Bukannya 
mensejahterakan anak-anak yang masih 
membutuhkan pertolongan, Sitti malah 
menuangkan pernyataan kontroversial. 
Entah bagaimana fungsi kontrol 
pemerintah kepada lembaga seperti KPAI 
ini. Apa bisa disimpulkan pemerintah 
kecolongan dalam mengawasi tindak-
tanduk lembaga KPAI? Seyogyanya, bila 
dipandang lebih banyak kekisruhan 
dibanding manfaatnya, apakah tidak 
sebaiknya ditinjau para pengurusnya. 
Untuk itu, si manusia tidak berguna, Sitti 
Hikmawatty ini sudah selayaknya didepak 
dari KPAI. 
Atau sebaiknya KPAI dibubarkan saja 
sekalian? Karena tidak ada manfaatnya. 
Dengan segala pertimbangan yang ada, 
pemerintah harus gerak cepat menangani 
KPAI. Sebelum negara buntung dengan 
menggaji fantastis tapi miskin intelektual. 
Kalau dianggap masih diperlukan, 
cukuplah menggaji orang-orang seperti 
Sitti dan anggota KPAI lainnya di kisaran 
UMR. Yang disayangkan, sosok seperti ini 
malah dibayar mahal oleh negara. Karena 
nyaris gak berguna sama sekali bagi 
kemajuan bangsa dan negara. Karena 
setiap perkataannya selalu bikin masalah. 
Mau sampai kapan pejabat publik akan 
menjaga perkataan yang keluar dari mulut 
mereka?

Penyebab Tipes

Berikutpenyebab tipes beserta cara 
mencegah dari berbagai sumber:

2.Musim Hujan
Demam tifoid juga bisa dialami oleh 
beberapa orang pada musim hujan. 
Ketika musim penghujan tiba, terutama 
wilayah dengan tingkat sanitasi rendah 
dan banjir pasti bakteri lebih mudah 
berkembang.Salah satu bakteri 
penyebab tipes, Salmonella typhimurium 
atau sering disebut Salmonella bersifat 
motil dan patogenik. Bakteri tersebut 
dapat berkembang di air keruh yang 
tergenang selama musim hujan, 
kemudian menginfeksi tubuh dan 

Salah satu penyakit yang sering 
menimpa berbagai usia ialah tipes. Tipes 
atau tifus memiliki nama ilmiah Typus 
Abdominalis merupakan penyakit infeksi 
akut yang dimulai dari selaput lebder 
usus.Jika penyakit ini tidak segera 
diatasi maka dapat menyerbu jaringan di 
seluruh tubuh. Oleh karena itu untuk 
mencegah tipes ada baiknya 
mengetahui penyebab penyakit ini lebih 
dulu.

1.Tidak Menjaga Kebersihan
Penyebab tipes pertama yang sering 
disepelekan oleh sebagian besar 
masyarakat ialah menjaga kebersihan 
makanan dan lingkungan tinggal. 
Penderita tipes mungkin sebelumnya 
telah mengonsumsi ikan atau makanan 
laut lain yang sudah terkontaminasi 
kotoran. Kotoran tersebut bisa jadi telah 
terinfeksi bakteri penyebab tipes.
Melansir dari hellosehat.com, bahwa 
bakteri Salmonella typhi bisa bertahan 
pada urin orang terinfeksi. Apabila 
penderita tidak mencuci tangan seusai 
buang air kecil dan BAB, pasti bisa 
menyebarkan infeksi yang sama pada 
orang lain.

Mengenal Penyakit Tifus
melemahkan imunitas.

5.Sering Menggunakan Kamar Mandi 
Kotor
Penyebab tipes berikutnya yang sering 
terabaikan ialah menggunakan kamar 
mandi kotor. Apalagi jika Anda sering 
menggunakan toilet umum yang dipakai 
oleh banyak orang. Kemungkinan ada 
penderita tipes yang baru saja buang air 
kecil dan tidak menyiram dengan sangat 
bersih.

4.Mengonsumsi Air Kotor

Sebaiknya Anda lebih waspada dengan 

Penyebab tipes selanjutnya ialah suka 
jajan sembarangan, terutama bagi anak-
anak. Itulah mengapa anak kecil lebih 
rentan terhadap demam tifoid dari tipes. 
Bakteri penyebab tipes dapat menempel 
pada makanan atau bungkusnya yang 
kotor.Apalagi jika anak tersebut memiliki 
sistem kekebalan tubuh yang lemah, 
pasti memiliki risiko yang lebih besar. 
Bakteri salmonella bisa saja menempel 
pada tangan anak yang kotor atau 
lingkungan tempat berjualan. Kemudian 
ikut masuk dalam tubuh tertelan 
bersama makanan.

3.Suka Jajan Sembarangan

Beberapa jenis salmonella lain yang 
sering bersarang, seperti Salmonella 
typhosa, Salmonella paratyphi A, dan 
Salmonella paratyphi B.

Penyebab tipes yang umum terjadi 
selanjutnya ialah mengonsumsi air kotor. 
Apalagi jika musim hujan dan banjir 
melanda, ada kemungkinan air dari kran 
yang hendak dimasak juga kotor.
Sebab lain yakni es batu yang dijual 
bebas oleh pedagang kaki lima, belum 
tentu berasal dari air bersih yang aman 
dikonsumsi. Air kotor bisa menjadi 
sarang bagi bakteri Salmonella 
penyebab tipes.
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1. Rendam 294 RW Data BPBD Jakarta 
per Selasa pukul 12.00 WIB, ada 294 
RW yang terendam banjir. Catatan 
BPBD, banjir terparah terjadi di 
Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, 
dengan ketinggian 2 meter. 

Banjir lagi-lagi merendam sejumlah 
wilayah Jakarta, Selasa (25/2/2020). 
Berdasarkan data Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Jakarta, banjir merendam 294 
RW di Ibu Kota. Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta bahkan sempat 
tergenang. 
Berikut ini fakta-fakta banjir yang terjadi 
di Jakarta pada Selasa kemarin. 

 Imbas banjir, sebanyak 973 kepala 
keluarga (KK) dengan total 3.565 jiwa 
mengungsi di 40 lokasi pengungsian. 
Namun, pada Selasa sore, Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengatakan, pengungsi akibat banjir 

Jakarta Banjir Lagi

 Sejumlah sekolah bahkan diliburkan, 
para peserta didik diminta untuk belajar di 
rumah. Tak hanya sekolah, sebagian jalan 
tol juga tergenang akibat hujan yang 
mengguyur Jabodetabek. Pantauan 

2. Sekolah hingga tol kebanjiran Anies 
berujar, 375 sekolah di Jakarta (4,7 
persen dari total 7.955 sekolah) 
terdampak banjir hingga Selasa sore. 
Rinciannya, 143 SD, 78 SMP, 53 SMA, 47 
SMK, 6 SLB, 43 TK/PAUD/KB, dan 5 
pusat kegiatan belajar masyarakat 
(PKBM).

bertambah menjadi 15.000 jiwa. Menurut 
Anies, data tersebut tidak bersifat final 
karena terus bergerak sehingga bisa 
berkurang ataupun bertambah. "Ada 74 
lokasi pengungsian. Jumlah pengungsi 
tidak fix karena mereka datang dan pergi. 
Berkisar 12.000 hingga 15.000," kata 
Anies di Pintu Air Manggarai, Jakarta 
Pusat, Selasa sore. 

7.Terlalu Lelah dan Imunitas Lemah

1. Rajin Mencuci Tangan

membawa hand sanitizer atau tisu 
basah ketika bepergian, gunakan 
sebagai pembersih toilet duduk atau 
bagian belakang Anda seusai buang 
air.

Cara Mencegah Tipes

Penyebab tipes yang paling banyak 
dialami oleh orang dewasa ialah 
karena terlalu Lelah bekerja disertai 
sistem kekebalan tubuh yang lemah. 
Semakin banyak melakukan aktivitas 
tidak diimbangi dengan konsumsi 
makanan sehat, pasti berdampak 
buruk bagi tubuh.

Penyebab tipes yang bisa dialami 
anak kecil 
dan orang 
dewasa 
dengan 
sering 
bertukar 
pakaian. 
Belum tahu 
mengenai 
kebersihan 
pakaian 
tersebut, 
atau 
sebenarnya 
sudah 
terkena 
keringat 
beberapa 
hari hingga belum sempat dicuci.Bisa 
pula tertular dari benda lain dari teman 
yang sedang menderita tipes. 
Kemungkinan munculnya penyakit 
menular tidak dapat terhindari.

Tubuh Anda akan mudah terserang 
berbagai penyakit, termasuk tipes. 
Sebaiknya perhatikan kondisi tubuh 
dan tidak terlalu banyak melakukan 
kontak dengan rekan yang sedang 
menderita tipes.

6.Sering Bertukar Pakaian dengan 
Rekan

Cara mencegah tipes yang pertama 
ialah rajin mencuci tangan untuk 
memulai serta mengakhiri segala 
aktivitas. Kemungkinan besar benda 
yang dipegang, seperti tangga, tiang di 
jalan, bersalaman, dan sebagainya 

3. Mencuci Bersih Bahan Mentah Sayur 
dan Buah

Cara mencegah tipes terakhir bisa dengan 
melakukan imunisasi tipes sebagai 
tameng dan meningkatkan daya tahan 
tubuh terhadap tipes.

5. Menggunakan Vaksin

2. Minum Air Putih Bersih dan Matang

Jika tidak ada 
air mineral 
kemasan yang 
terjamin 

bersih, bisa dengan memasak air. 
Sebaiknya minum air yang benar-benar 
telah mendidih sempurna, jangan yang 
sekedar direbus panas saja.

Cara mencegah tipes selanjutnya dengan 
banyak minum air putih. Cairan dalam 

tubuh yang 
tercukupi 
sudah pasti 
dapat 
diandalkan 
dalam 
menjaga 
kesehatan 
tubuh, 
termasuk 
menghalau 
bakteri 
penyebab 
tipes.

Selain membersihkan kedua tangan, Anda 
juga sebaiknya mencuci segala bahan 
mentah yang akan diolah atau dikonsumsi. 
Selama dijual di pasaran, ada 
kemungkinan sayur atau buah tersebut 
terkontaminasi tangan orang lain. Biarlah 
kotoran luntur dengan air yang mengalir.
4. Hindari Terlalu Lelah
Tingkatkan daya tahan tubuh Anda dengan 
istirahat yang cukup atau setidaknya bisa 
nyenyak meski hanya sebentar. 
Melakukan olahraga teratur 3 kali dalam 
seminggu selama 30 hingga 60 menit. 
Apalagi jika sebelumnya Anda telah 
mengalami tipes, perlu menjaga tubuh dari 
beratnya kegiatan, supaya tidak kambuh 
lagi.

sudah terkontaminasi bakteri 
Salmonella.Apalagi jika akan makan, 
sebaiknya cuci kedua tangan 
menggunakan air dan sabun, bukan 
sekedar hand sanitizer.
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 3. Operasional bus transjakarta dan 
KRL terganggu Banjir yang melanda 
Jakarta menyebabkan operasional 
transportasi umum terganggu. Sejumlah 
rute bus transjakarta dialihkan dan 
diperpendek. Bahkan, ada pula yang 
tidak dioperasikan.

Kompas.com dari Jalan Caman, tampak 
Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang 
mengarah ke Jakarta, tepatnya di 
Pondok Gede Timur, Jati Bening, pun 
ikut tergenang. Banjir di kawasan itu 
tampak setinggi 90 sentimeter. Hal itu 
mengakibatkan mobil hingga bus tidak 
bisa melintasi jalan tol itu. Tampak 
kendaraan bus, mobil, hingga truk 
terjebak banjir dan berhenti di tengah 
tol. Penumpang bus yang terjebak itu 
pun tampak keluar dari bus.

4. AEON Mall diserang warga Beredar 
sejumlah video di media sosial yang 

Selain bus transjakarta, perjalanan KRL 
Commuter Line juga terganggu akibat 
adanya genangan. Genangan terjadi di 
Stasiun Sudirman sehingga KRL rute 
Bogor/Depok menuju Angke/Jatinegara 
berakhir di Stasiun Manggarai. Kereta 
tidak bisa melalui rel di Stasiun 
Sudirman. Selain itu, rute KRL dari 
Bekasi tujuan Jakarta Kota via Pasar 
Senen juga sempat terganggu. 

menunjukkan sekelompok massa 
mendatangi AEON Mall Jakarta Garden 
City (JGC) pada Selasa kemarin. 
Kapolsek Cakung Kompol Pandji 
Santoso mengatakan, massa 
mendatangi AEON Mall untuk meminta 
penjelasan pihak pengembang terkait 
banjir yang menggenangi wilayah 
sekitar mal itu. Mereka menuding 
pengembang AEON Mall sebagai 
penyebab banjir di permukiman warga. 
"Menurut warga, konturnya ada yang 
tidak beres sehingga menyebabkan 
terjadinya banjir," ujar Pandji saat 
dihubungi. 
 Di tengah aksi warga tersebut, situasi 
sempat memanas. Sebagian orang 
merusak toko dan pintu palang parkir, 
serta mencorat-coret konten pornografi 
pada AEON Mall JGC. Polisi 
menangkap delapan pelaku dan 
menetapkan mereka sebagai 
tersangka. Mayoritas adalah anak di 
bawah umur. Sekretaris Daerah DKI 
Jakarta Saefullah berujar, manajemen 
AEON Mall Jakarta Garden City belum 
menuntaskan kewajibannya dalam 
perjanjian yang dimuat dalam Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah 
(SIPPT). Salah satu isi perjanjian 
tersebut adalah pihak manajemen JGC 
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5. Penyebab banjir Menurut informasi 
BPBD, banjir disebabkan hujan lebat 
dan cuaca ekstrem. Berdasarkan 
pengukuran Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di 
Stasiun Kemayoran, curah hujan 
tertinggi di Jakarta mencapai 278 
milimeter per hari. Akibatnya, tinggi 
muka air di beberapa pintu air 
mengalami kenaikan dan sungai 
meluap. Anies juga menyatakan, banjir 
yang menggenangi sejumlah wilayah 
di Jakarta disebabkan curah hujan 
tinggi. Sebab, hujan deras mengguyur 
Jakarta sejak Selasa dini hari. "Jadi, 
air yang ada di sini (Pintu Air 

harus menuntaskan fasilitas prasarana 
dan sarana umum untuk memastikan 
kawasan di sekitarnya terbebas dari 
bencana banjir. Di antaranya adalah 
menuntaskan pembuatan waduk 
hingga fasilitas pompa dan saluran 
drainase yang memadai. "Salah 
satunya adalah menuntaskan waduk 
dengan fasilitasnya pompa dan 
saluran yang memadai serta 
menyediakan lahan waduk sejumlah 
25 hektar dan lain-lain," kata 
Saefullah. Mantan Wali Kota Jakarta 
Pusat itu menyebutkan, beberapa 
pengerjaan sudah mulai dilakukan, 
tetapi belum selesai dilakukan. Hal 
inilah yang membuat warga marah 
karena air mengalir ke 
permukimannya. 

Manggarai) tidak banyak sampah, 
artinya itu air lokal. Dan karena air lokal 
tidak bergolak, jumlahnya memang 
cukup besar sampai Siaga I, bukan air 
kiriman," kata Anies. Sementara itu, 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono menilai masalah drainase 
menjadi penyebab utama banjir di 
sejumlah wilayah Jakarta. "Untuk 
kesimpulannya, memang drainasenya. 
Yang bikin kapasitas drainasenya yang 
lebih kecil dari volume air dan kapasitas 
hujannya," kata Basuki di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Basuki 
menegaskan, banjir yang berulang kali 
melanda Ibu Kota dalam beberapa 
waktu terakhir juga merupakan 
tanggung jawab pemerintah pusat. 
Menurut dia, Kementerian PUPR terus 
berkoordinasi dengan Pemprov DKI 
Jakarta dalam menangani masalah 
banjir. Kementerian PUPR juga sudah 
melakukan berbagai upaya dalam 
mencegah banjir, misalnya dengan turut 
menyediakan pompa di sejumlah titik, 
seperti di Ancol dan Kali Sentiong. 
Kementerian PUPR juga sudah 
berupaya memperbaiki sistem drainase 
di wilayah yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat, seperti di Kemayoran. 
6. Istana tergenang air Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta turut tergenang 
air setelah hujan deras yang mengguyur 
Ibu Kota pada Selasa kemarin. Kondisi 

sejumlah titik yang tergenang di Istana 
dibagikan oleh Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung lewat beberapa foto dan 
video di grup WhatsApp wartawan. 
"Istana Banjir," kata Pramono Anung 
lewat pesan singkat, Selasa (25/2/2020) 
pagi.Dalam foto 
yang dibagikan 
Pramono, terlihat 
adanya genangan 
di Masjid 
Baiturrahim yang 
terletak persis di 
samping Istana 
Merdeka. Selain 
itu, air juga 
menggenang di 
dekat Wisma 
Negara. Dalam 
video, terlihat air 
setinggi mata kaki 
petugas 
kebersihan. 
"Video dan foto 
dari petugas 
Istana," kata 
Pramono. Video 
dan foto itu 
diambil pada 
Selasa subuh. 
Namun, pada 
Selasa pagi ini air 
sudah surut. 
"Tidak ada lagi 
genangan, ini 
sekitar pukul 
07.00 WIB," kata 
Deputi bidang 
Protokol, Pers, 
dan Media 
Sekretariat Presiden Bey Machmudin 
sambil membagikan foto terbaru kondisi 
Istana. Sementara itu, Kepala Dinas 
Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini 
Yusuf menuturkan, kawasan yang 
tergenang air hanya Jalan Medan 
Merdeka Utara atau di depan Istana. Air 
hujan, kata dia, tidak sampai masuk ke 
dalam Kompleks Istana Kepresidenan. 
"Enggak sampai dalam (Istana). Cuma 
jalan di depan saja," kata Juaini. 
7. Kata Anies soal banjir berkali-kali di 
Jakarta Anies enggan berkomentar 
banyak saat disinggung soal banjir yang 

sudah berkali-kali terjadi di Jakarta sejak 
tahun baru 2020. Anies mengatakan, 
konsentrasi pihaknya saat ini menangani 
korban banjir. "Sekarang konsentrasi 
pada penanganan, cuaca seperti ini 
masih akan terjadi beberapa waktu ke 

depan," 
ucapnya. 
Anies 
menyinggung 
ramalan 
BMKG pada 
Desember 
2019 bahwa 
cuaca 
ekstrem akan 
terjadi hingga 
Maret 2020. 
Anies enggan 
berkomentar 
lagi ketika 
ditanya 
mengenai 
antisipasi 
Pemprov DKI 
menghadapi 
cuaca 
ekstrem 
tersebut. 
Anies juga 
enggan 
membeberka
n solusi 
mencegah 
banjir terus 
terjadi di Ibu 
Kota. Saat 
wartawan 
menanyakan 
solusi banjir, 

Anies hanya menjawab bahwa saat ini 
Pemprov DKI fokus pada evakuasi 
warga. Padahal, berdasarkan perkiraan 
dari BMKG, Jakarta akan terus diguyur 
hujan hingga Maret. Berkait prakiraan 
tersebut, Anies hanya meminta 
masyarakat waspada, tanpa 
membeberkan solusinya. "Volumenya 
akan besar sekali. Jadi kami mengimbau 
kepada seluruh masyarakat untuk 
waspada saja. Kemudian bila 
membutuhkan bantuan dan evakuasi 
respons ke kami, kontak kami ke 112," 
kata Anies.
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Dilansir dari Aljazeera, Mantan 
Presiden Mohamed Hosni Mubarak 
(91) wafat pada Selasa (25/02/2020). 
Sebelumnya, Mubarak dirawat di 
rumah sakit Al-Jalaa (Galaa) pada 
Selasa (21/01/2020) silam.  Pihak 
medis melakukan operasi tumor 
kepada mantan presiden Mesir itu 
pada Jumat (24/02/2020) kemarin. 
Sesudah 
operasi, 
Hosni  
Mubarak 
dipindahkan 
ke ruang 
intensif.  
Hosni 
Mubarak 
merupakan 
presiden 
terlama di 
Republik 
Arab Mesir, 
serta 
presiden 
pertama 
pula yang 
digulingkan 
setelah 
revolusi.Tah
un Berikut 
ini adalah 
perjalanan 
karier Hosni 
Mubarak 
sejak 
penerbanga
n 
pertamanya 
di langit sebagai pilot perang sampai 
dia dikebumikan: 

2. Dia diangkat menjadi komando 
militer pada 1964, di Komando 

1. Hosni Mubarak lahir di desa Kafr 
al-Masaylha di Menoufia sebelah 
utara Kairo pada 4 Mei 1928. Dia 
lulus dari Akademi Militer pada 1949 
dan memperoleh gelar Bachelor of 
Science dalam Ilmu Udara pada 1950 
di Air College. 

Pangkalan Udara sebelah barat kota 
Kairo. Mubarak kemumdian menerima 
studi pascasarjana di Akademi Militer 
Fronza di wilayah bekas Uni Soviet. 

4. Pada 
22 Juni 
1969, 
Mubarak 
dipromos
ikan 
menjadi 
Brigadir 
Jenderal 
untuk 
Kepala 
Staf 
Angkata
n Udara. 

Namun, bukan itu posisi terpenting 
Mubarak. Peningkatan militer Mubarak 
yang paling puncak terjadi pada April 1972 
ketika dia diangkat menjadi Komandan 
Angkatan Udara Mesir. Dia kemudian 
berpartisipasi dalam perencanaan perang 
Oktober 1973. Angkatan Udara yang 
dipimpinnya memiliki peran penting dalam 
melintasi Terusan Suez serta menjadi 
kemenangan tentara Mesir. Kemenangan 
ini yang kemudian diinga rakyat Mesir 

3. Selama kemunduran Mesir pada1967 di 
hadapan Israel, Mubarak menjabat 
sebagai komandan pangkalan udara Beni 
Suef. Tak lama, pasca perang serta dalam 
konteks restrukturisasi tentara Mesir, 

mantan 
presiden 
Gamal 
Abdel 
Nasser 
mengang
kat 
Mubarak 
sebagai 
Direktur 
Akademi 
Angkata
n Udara 
pada 
Novemb
er 1967. 

Hosni Mubarak Meninggal Dunia

Internasional
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22 Juni 
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n Udara. 
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ketika dia diangkat menjadi Komandan 
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6. Pada 14 Oktober 1981, Hosni 
Mubarak menjadi Presiden Republik 
Arab Mesir menggantikan Anwar Sadat 
yang dibunuh dalam upacara peringatan 
Oktober 2007. Mubarak yang berada di 
sebelah Anwar Sadat juga menderita 
sedikit cedera.
 7. Pada 26 Januari 1982, Mubarak 
terpilih kembali sebagai Partai Demokrat 
Nasional yang mendominasi kehidupan 
politik dan partai di Mesir selama tiga 
dekade di mana Mubarak tengah 
berkuasa. 

9. Mubarak terus berkuasa selama 30 
tahun. Dia melampaui referendum 
populer sebagai satu-satunya kandidat 
pada 1987, 1993 dan 1999. Menurut 
konstitusi dia bisa menjabat selama 
enam tahun dan memungkinkan dirinya 
untuk terus menjalankan tanpa waktu 
maksimum. Amandemen konstitusi itu 
dibuat oleh Anwar Sadat yang tidak bisa 
'menikmati' jabatan panjang 
kepresidenannya karena dia terbunuh. 

serta menjuluki Komandan Angkatan 
Udara tersebut dengan sebutan 
Pahlawan Perang Oktober. 

8. Mubarak memulai masa 
kepresidenannya dengan melepaskan 
beberapa tahanan politik, membuka 
kesempatan baru dengan pihak oposisi 
dan orang-orang Mesir mengingat 
ucapannya yang begitu populer, al-
kafanu laysa lahu juyuubun, atau berarti 
"Kain kafan tidak memiliki kantong." 
Ungkapan ini bermakna harta dunia 
tidak akan dibawa mati. Sebuah sikap 
zuhud (cinta akhirat) yang begitu terpatri 
pada sosok Hosni Mubarak saat itu. 

5. Pada 15 April 1975, mendiang 
presiden Mohamed Anwar Sadat 
memilih Mubarak sebagai Wakil 
Presiden Republik Mesir. Selang 
beberapa tahun kemudian pada 1978, 
Mubarak juga terpilih sebagai Wakil 
Presiden Partai Demokrat Nasional 
yang saat itu berkuasa. 

10. Pada 2005, Mubarak membuat 
amandemen konstitusi dan menjadikan 
pemilihan presiden dengan pemungutan 
suara secara langsung. Dia membuka 
pintu pencalonan para pemimpinpartai 
dan terpilih kembali dengan presentase 
suara yang besar, sementara oposisi 

15. Hanya ada kasus korupsi keuangan 
kecil yang terbukti dalam dakwaan 
terhadap Hosni Mubarak. Media 
menyebutnya korupsi "Istana Presiden". 
Setelah itu, Mubarak beserta anak-
anaknya, Alaa dan Jamal dihukum dengan 
hukuman penjara tiga tahun terhitung sejak 
masa penahanan mereka pada 2011. 
Mubarak tinggal di rumah setelah 
pembebasannya, dan dirawat di rumah 
sakit beberapa kali, sebelum kematiannya 
diumumkan pada Selasa (25/02/2020).

13. Pada 2010, Mesir menyaksikan 
pemilihan parlemen terburuk, karena dinas 
keamanan tidak mengizinkan pihak oposisi 
memasuki parlemen hal itu dilakukan di 
bawah instruksi Komite Kebijakan Komite 
Nasional, komite sedang mempersiapkan 
"suksesi". Pewarisan tahta yang dilakukan 
Hosni Mubarak menjadi akhir dari 
rezimnya. Pihak oposisi bersatu melawan 
Mubarak dan menuntut dia untuk mundur.
 14. Pada 25 Januari 2011, percikan 
revolusi pertama yang menggulingkan 
Mubarak keluar setelah 18 hari, untuk 
mengumumkan pengunduran dirinya dari 
kursi kepresidenan pada 11 Februari 2011. 
Tekanan para demonstran membuat 
Mubarak memasuki penjara untuk pertama 
kalinya pada April 2011 dengan berbagai 
dakwaan dari simbol-simbol rezimnya. 
Beberapa dakwaannya seputar korupsi 
serta partisipasi Mubarak dalam 
pembunuhan para pengunjuk rasa selama 
revolusi. 

menentang penipuan dan penggunaan 
lembaga-lembaga negara dalam kampanye 
Mubarak, juga peluang yang tidak setara 
antara sesama kandidat dalam sebuah 
propaganda. 
11. Rakyat Mesir melakukan protes 
terhadap kebijakan sosial dan ekonomi 
pemerintahan Mubarak. Puncaknya terjadi 
pada 2008, ketika demonstrasi besar-
besaran terjadi di kota industri al-Mahalla 
al-Kubra yang mengecam Mubarak. 12. 
Pada 2009, cucu Mubarak, Mohamed Alaa 
meninggal dunia. Kematian cucunya 
tersebut memberi pukulan berat bagi 
Mubarak. Oleh karenanya dia 
menyerahkan rincian putusan kepada sang 
istri, Suzan Mubarak dan putranya, Gamal, 
yang menurut pihak oposisi, mereka 
bersiap untuk mewarisi kekuatan Mesir. 

Perdana Menteri Malaysia Mahathir 
Mohamad memutuskan mengundurkan 
diri, Senin (24/2/2020). Raja Malaysia 
menerima pengunduran diri Mahathir, 
sebelum mengangkatnya sebagai 
perdana menteri sementara pada Senin 
malam. Krisis politik di Malaysia dimulai 
setelah pendukung Mahathir berusaha 
membentuk koalisi baru, untuk 
membendung penunjukkan Anwar 
Ibrahim sebagai suksesor Mahathir pada 
posisi perdana menteri. Mahathir 
sebelumnya telah berjanji pada Anwar 
bahwa Anwar akan menggantikannya 
sebagai perdana menteri ketika 
berkoalisi dalam pemilu dua tahun lalu. 
Berikut yang perlu diketahui tentang 
kondisi Malaysia seperti dikutip dari 
Guardian: 

2. Mengapa Mahathir mengundurkan 
diri? Mahathir tidak menjelaskan 

1. Apa yang terjadi di Malaysia? Aliansi 
Pakatan Harapan yang berkuasa di 
Malaysia pecah kongsi pada Senin 
(24/2/2020) setelah perdana menteri 
Mahathir Mohamad mengumumkan 
pengunduruan dirinya. Raja Malaysia 
menerima pengunduran diri pemimpin 
tertua di dunia itu, tetapi memintanya 
sebagai perdana menteri sementara. 
Partai-partai oposisi di Malaysia 
bergegas melakukan kesepakat

Mahathir Mohamad Mundur

3. Apakah ini akhir politik Mahathir? 
Meskipun mengundurkan diri, analis 
menyebut Mahathir memiliki posisi yang 
lebih kuat daripada saat 2018. Partai-
partai di koalisi penguasa, termasuk 
pendukungnya yang telah keluar dinilai 
masih mendukung Mahathir. Sehingga 
tidak jelas apakah Mahathir benar-benar 
berniat mundur dari posisi perdana 
menteri atau tidak.
 4. Apa yang mungkin terjadi dalam 
pekan ini? Politisi saat ini memiliki celah 
untuk membentuk pemerintahan, dan 
kubu-kubu yang bersaing bergegas untuk 
melakukan kesepakatan. Agar dapat 

alasannya mundur. Namun diduga ada 
ketidakcocokan antara Mahathir dan 
Anwar. Keduanya telah berseberangan 
selama beebrapa dekade terakhir. 
Namun bersatu dalam pemilu 2018 untuk 
menggulingkan PM Malaysia saat itu 
Najib Rajak. Sebagai bagian 
kesepakatan, Mahathir berjanji 
menyerahkan kursi perdana menteri 
kepada Anwar dua tahun setelah pemilu. 
Namun Mahathir tak kunjung 
memutuskan tanggal penetapan Anwar 
sebagai suksesornya. Friksi di dalam 
koalisi keduanya muncul pada Minggu, 
saat pendukung Mahathir dikabarkan 
bertemu dengan oposisi untuk 
membahas pemerintahan baru. 
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Atau dia bisa mengikuti pendukung 
tradisionalnya yang telah meninggalkan 
aliansi yang berkuasa, dan bekerja sama 
dengan mereka yang pernah tergeser 
dari kekuasaan pada 2018. Mahathir 
juga bisa mundur dari gelanggang 
politik, dan memberi jalan antara Anwar 
dan tokoh-tokoh dari partainya sendiri, 
Bersatu. Apabila tidak ada pihak yang 
dapat memperoleh suara parlemen 
yangcukup, maka raja dapat meminta 
pemilihan cepat.
 5. Bagaimana hubungan Mahathir dan 
Anwar? Mahathir dan Anwar pernah 

membentuk pemerintahan, koalisi harus 
memiliki minimal 112 dari 222 anggota 
parlemen. Mahathir dapat membentuk 
pemerintahan dengan partai-partai yang 
tetap berada dalam koalisi yang 
berkuasa, selain dukungan baru dari 
tempat lain. 

bekerja bersama dalam partai yang 
sama, dengan Anwar menjabat sebagai 
wakil perdana menteri dan menteri 
keuangan di bawah Mahathir, ketika 
Mahathir menjadi perdana menteri 
selama 22 tahun. Tetapi pasangan itu 
berselisih mengenai masalah yang 
berkaitan dengan ekonomi, dan Anwar 
dipecat pada tahun 1998. 
Dia kemudian memimpin protes 
terhadap Mahathir, dan kemudian 
dipenjara dengan tuduhan korupsi dan 
sodomi yang banyak dikatakan 
bermotivasi politik dan upaya Mahathir 
untuk menghapus Anwar sebagai 
ancaman potensial. Anwar lalu dipenjara 
dua kali atas tuduhan sodomi yang 
dikritik secara luas. Namun kemudian 
Mahatir bekerja sama dengan Anwar 
sebelum pemilihan 2018, ia berjanji akan 
membebaskannya dari penjara.
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Seorang pejabat kesehatan AS 
menerangkan, negaranya harus bersiap 
dengan penyebaran virus corona yang 
menurutnya "tak terhindarkan". Saat ini, 
terdapat 53 kasus yang terkonfirmasi, di 
mana otoritas terkait menyerukan 
kepada Kongres agar segera 
menyerahkan dana besar guna 
melakukan pencegahan. Presiden 
Donald Trump menuturkan bahwa virus 
corona sudah "tertangani dengan baik". 
Meski begitu, ketakutan akan virus itu 
membuat pasar saham turun dua hari 
beruntun.  Lebih dari 2.700 orang 
meninggal dan 80.000 lainnya terinfeksi 
penyakit dengan nama resmi Covid-19 
itu, di mana sebagian besar korbannya 
berasal dari China. Di luar China, Italia, 
Korea Selatan, dan Iran melaporkan 
kasus infeksi maupun korban meninggal 
virus yang tercatat pertama kali di 
Wuhan itu. Dilansir BBC Selasa 
(25/2/2020), Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC) AS 
memperingatkan akan potensi 
menyebarnya virus itu. "Kami meminta 
publik Amerika untuk bersiap terhadap 

Warga AS Diminta Siap Hadapi Virus Corona

Amerika

segala kemungkinan jika situasinya 
buruk," ujar Dr Nancy Messonnier dari 
Pusat Nasional Imunisasi dan Penyakit 
Pernapasan. Dalam konferensi pers, 
Messonnier mengatakan kini 
pertanyaannya bukanlah apakah virus 
itu bisa menjangkiti AS. Namun 
kapankah penyebarannya datang. 
"Gangguan terhadap kehidupan sehari-
hari mungkin akan bertambah parah." 
Demikian keterangan Dr Messonnier 
kepada awak media. Peringatan itu 
menandai perubahan sikap CDC, di 
mana mereka hingga saat ini, fokus 
mereka adalah mencegah agar virus itu 
tidak sampai merembet ke seluruh AS. 
Sejauh ini, sudah ada 14 warga AS yang 
terinfeksi virus corona, di mana 39 
lainnya adalah warga asing, namun 
dirawat di Negeri "Uncle Sam". Apa yang 
pejabat AS itu katakan? Messonnier 
menjelaskan, pihaknya berbagai langkah 
penanganan, seperti membatasi jumlah 
siswa di kelas, hingga menerapkan tele-
schooling berbasis internet. Dia 
mengatakan dari sektor bisnis, 
pengusaha bisa mengganti pertemuan 

 Perdana Menteri (PM) Timor Leste 
Taur Matan Ruak menyatakan mundur 
dari jabatannya. 
Dia telah 
menyerahkan 
surat 
pengunduran diri 
ke Presiden 
Francisco 
Guterres.
Pengunduran diri 
ini dilakukan di 
saat negara kecil 
Asia Tenggara itu 
menghadapi 
ketidakstabilan 
politik baru 
setelah partai 
koalisi yang 
mendukung Ruak 
di parlemen 
bubar.
"Saya telah 
mengirimkan 
surat 
pengunduran diri ke presiden," kata 
Ruak kepada para wartawan usai 
bertemu Presiden Guterres seperti 
dilansir Channel News Asia, Selasa 
(25/2/2020).Dikatakan Ruak, dirinya 
masih akan terus menjabat hingga 
pengunduran dirinya diterima presiden 
guna "menjamin pemerintahan tetap 
berjalan di negara kita".

PM Timor Leste Mundur

Internasional

Saat sesi pengambilan keputusan, 
CNRT yang diharapkan mendukung 
Ruak justru memilih abstain. Akhirnya 
pada 21 Januari lalu, Ruak menyebut 
koalisi AMP telah bubar.

Ruak sempat menjabat sebagai 
Presiden Timor Leste ke-3 untuk periode 

2012-2017. Satu 
tahun setelahnya 
dia terpilih sebagai 
PM ke-7 di bawah 
kepemimpinan 
Presiden Guterres 
pada tahun 
2018.Ruak 
tergabung dalam 
koalisi Aliansi 
Perubahan untuk 
Kemajuan (AMP) 
yang menguasai 
lebih dari setengah 
suara legislatif di 
parlemen, di 
antaranya terdiri 
dari Partai Komunis 
Nasional untuk 
Rekonstruksi Timor 
(CNRT).Namun 
kemudian 
hubungan 

antarpartai dalam koalisi itu kemudian 
memburuk, terlebih setelah rancangan 
anggaran negara yang diusulkan Ruak 
ditolak parlemen.
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berasal dari China. Di luar China, Italia, 
Korea Selatan, dan Iran melaporkan 
kasus infeksi maupun korban meninggal 
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Warga AS Diminta Siap Hadapi Virus Corona

Amerika

segala kemungkinan jika situasinya 
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tatap muka dengan panggilan telepon 
atau telekonferensi. Rumah sakit juga 
dirasa harus menunda operasi elektif, 
di mana tim medis juga diminta 
meningkatkan 
panggilan video 
untuk merawat 
pasien dari 
jarak jauh. 
Sementara 
Menteri 
Kesehatan dan 
Layanan 
Manusia Alex 
Azar berujar, 
dia meminta 
Kongres AS 
agar menyetujui 
proposal dana 
2,5 miliar dollar 
AS, atau Rp 34 
triliun. "Kami 
tentu tidak bisa 
dengan cepat membentengi AS dari 
virus corona. Kami harus realistis 
terkait itu," kata Azar di hadapan 

anggota Kongres. Dana tersebut, 
paparnya, akan dipakai untuk menambah 
sistem pengawasan, mendukung 
pemerintahan baik lokal hingga negara 

bagian. Serta 
dihabiskan untuk 
penelitian terhadap 
vaksin, di mana 
Messonnier 
menyatakan vaksin 
tersebut butuh lebih 
dari setahun untuk 
disempurnakan. Azar 
juga melanjutkan, 
Washington perlu untuk 
menambah 
perlengkapan medis 
mereka seperti masker 
bedah. Dia menuturkan 
saat ini, stok AS adalah 
30 juta unit. Namun, dia 
mengaku 
membutuhkan 

setidaknya 300 juta untuk menyuplai tim 
medis yang bekerja merawat pasien 
Covid-19 tersebut.
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