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Jangan ada
asumsi-asumsi
atau praduga
atau analisis dari
aparat di ruang
publik, karena
akan membangun
kebingungan
masyarakat
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hatan karhutla dan lingkungan yang muncul saat
ini akan dijadikan momentum untuk mengatasi, memperbaiki dan menyelesaikan
kondisi buruk terhadap
lingkungan itu bersamasama.

Kemudian, dia mengatakan, Kementerian LHK
akan melaksanakan tindak
lanjut penegakan hukum
secara multi-door, yaitu
administratif dan perdata.
Sedangkan penegakan hukum pidana akan dilakukan

jajaran Polri, sambil pihaknya secara terus-menerus
melakukan konsultasi.
Sementara itu, Kapolri
mengatakan, terkait kejahatan karhutla prinsipnya
Polri berkomitmen mendukung upaya-upaya KLHK

menangani masalah tersebut yang diantaranya ada
tindak pidana.
Polri juga akan mendukung KLHK dalam rangka
mencegah, memadamkan,
termasuk penegakan hukum dan pemulihan. Karena

itu, sudah ada satuan-satuan tugas di sejumlah provinsi yang terkena dampak
karhutla.
Pertemuan sekitar 40
menit antara Menteri LHK
dan Kapolri dilakukan secara tertutup di Manggala
Wanabakti. Pertemuan ini
dilakukan pascapenyekapan
tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi
Hutan (Polhut) KLHK usai
memasang garis PPNS dan
plang area penyelidikan karhutla di Kecamatan Bonai
Darussalam, Rokan Hulu,
Riau oleh sekelompok masyarakat pada Jumat (2/9).
Sebelumnya, Menteri
LHK mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan
penyekapan tujuh stafnya
tersebut dan menegaskan
bahwa penyelidikan pada
PT Andika Permata Sawit
Lestari (APSL) yang diduga,
pertama, melakukan aktivitas perambahan kawasan
hutan. Kedua, pembakaran
lahan dan ketiga, penyanderaan.
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JK Dukung Pengelolaan SMA di Tingkat Provinsi Pengobatan Pasien Kanker Terganggu
Pelayanan Berbelit BPJS Kesehatan

JUSUF KALLA
Jakarta, HanTer - Wakil Presiden Jusuf Kalla
tidak mengiginkan guru
dimasukkan dalam bagian
birokrasi pemerintahan
daerah agar tidak terjadi
tumpang tindih tugasnya
sebagai tenaga pendidik.
“Saya lihat di daerahdaerah banyak guru yang
pakai safari. Safarinya lusuh dan ada cap pemda
(pemerintah daerah) di
lengannya,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta,

Rabu (7/9/2016).
JK juga bertanya-tanya,
apakah para guru tersebut
merupakan tenaga birokrat
atau pegawai negeri sipil di
daerah. “Jangan mereka dimasukkan dalam birokrasi
daerah. Biar saja mereka
jadi guru,” katanya.
Wapres pun sangat berharap pengambilalihan
pengelolaan SMA dan SMK
dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah
provinsi. “Kenapa guru
SMA di provinsi? Agar dia
bisa diputar di wilayah
provinsi itu. Kalau di kabupaten, hanya putar-putar
di situ saja. Malah kalau
golongan II bisa jadi pegawai pusat sebagai perekat
nasional. Guru dari Jawa
bisa mengajar di Sulawesi,”
ujarnya.
Menurut dia, sistem
pendidikan di Indonesia
sudah sangat jauh tertinggal dari Singapura dan
Malaysia, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa dan
Amerika.
Ia menjelaskan perbe-

daan sistem pendidikan di
Eropa, Amerika, dan Asia.
Di Jepang, Korea Selatan,
dan China, anak didik dibekali keterampilan, sedangkan di Amerika Serikat
dengan inovasi. “Jangan
bandingkan anak Amerika
Serikat atau Jerman dengan Jepang, Korea (Selatan), dan China. AS atau
Jerman pasti kalah, karena
mereka dididik menjadi
orang yang selalu inovatif.
Oleh sebab itu, kenapa di
China, Jepang, dan Korea
banyak pabrik karena di
sana banyak tenaga terampil,” ujarnya.
Lalu Kalla bertanya ke
manakah sistem pendidikan Indonesia berkiblat?
“Kita inginnya kedua-duanya, ya terampil, ya inovatif,” kata Kalla menjawab
pertanyaannya sendiri,
seperti dilansir Antara.
Terkait dengan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, dia
menyatakan tidak perlu
diragukan lagi karena Undang-Undang Dasar telah
mengamanatkan bahwa

20 persen dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara untuk membiayai
sektor pendidikan. “Di dunia ini hanya tiga negara
yang anggaran pendidikannya diatur dalam undangundang negara, termasuk
Indonesia,” ujarnya.
Meskipun semakin
lama tingkat kesejahteraan
tenaga pendidik semakin
baik, Kalla menyayangkan mutu pendidikan di
Indonesia justru jalan di
tempat. “Tahun lalu saat
saya bicara dalam acara
ulang tahun PGRI. Saat
saya bicara tingkatkan pendidikan, semua diam, tapi
saat bicara tingkatkan kesejahteraan, semua tepuk
tangan,” tutur Kalla.
Ia mengaku prihatin
bahwa perhatian guru saat
ini jauh berbeda dan lebih pragmatis. “Sekarang
bagaimana kita bicarakan
yang ideal, walaupun secara umum pendapatan
guru lebih besar daripada
profesi apa pun di negeri
ini,” kata Wapres.
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Jakarta, HanTer - Koordinator
Pitapink Survivors & Warriors
Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), dr Shanty Gultom
mengatakan, layanan BPJS Kesehatan perlu disempurnakan agar
tingkat kesehatan masyarakat
meningkat.
“Penyempurnaan layanan
itu menyangkut administrasi
pelayanan di rumah sakit, dan layanan kesehatan serta pemberian
obat-obatan yang sesuai kondisi
sakit pasien,” kata Shanty dalam
sebuah diskusi di Jakarta, Rabu
(7/9/2016).
Shanty mengatakan sistem
pelayanan BPJS Kesehatan saat
ini berjenjang yang rumit, lama
dan berbiaya tinggi sehingga pasien peserta BPJS harus memiliki
kesabaran untuk mendapatkan
layanan kesehatan.
Shanty menceritakan pengalaman salah satu pasien kanker
peserta BPJS Kesehatan yang
harus datang pukul 03.00 dini
hari untuk mendapatkan nomor
antrean. Bila datang pukul 05.00,
dipastikan sudah tidak mendapatkan nomor antrean.
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Jakarta, HanTer - Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Kapolri Jenderal
Polisi Tito Karnavian sepakat bersama-sama memerangi kejahatan pembakaran hutan dan lahan serta
lingkungan.
“Saya dan Kapolri sudah
berbicara, kita sudah sepakati beberapa hal. Kita akan
melangkah sesuai aturan
hukum, jangan ada asumsiasumsi atau praduga atau
analisis dari aparat di ruang publik, karena akan
membangun kebingungan
masyarakat,” kata Menteri
LHK usai bertemu Kapolri
di Manggala Wanabakti,
Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Ia mengatakan, telah
mendapat dukungan dari
Kapolri untuk perang melawan kejahatan kebakaran
hutan dan lahan (karhutla)
serta lingkungan. Kedua
aparatur pemerintahan ini
akan kompak melangkah
bersama mengatasi kejahatan tersebut.
Berbagai modus keja-
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“Perlu kesabaran tingkat
tinggi untuk mengakses layanan
kesehatan. Biaya tinggi juga karena setiap berobat pasien harus
memfotokopi berkas-berkasnya.
Padahal, seharusnya berkas-berkas itu sudah ada di komputer,”
tuturnya.
Permasalahan lain yang dihadapi pasien kanker peserta
BPJS Kesehatan adalah keterbatasan sarana, prasarana dan
sumber daya manusia di rumah
sakit yang sangat kurang. Pernah
terjadi kemoterapi harus terhenti
karena alat di rumah sakit mengalami kerusakan.

“Pemahaman petugas BPJS
Kesehatan di rumah sakit rujukan
tingkat kedua dan ketiga juga tidak
sama. Contohnya tentang surat
perpanjangan rujukan, ada yang
menyatakan harus dimulai dari
awal ada yang tidak,” paparnya.
Begitu pula dengan penyediaan dan administrasi obat-obatan. Shanty mengatakan masih
banyak obat-obatan yang dibutuhkan pasien tetapi tidak dijamin
atau dinyatakan tidak tersedia.
“Prosedur birokrasi untuk
mendapatkan obat-obatan juga dirasa masih terlalu lama,” ujarnya.
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Pakar: Pola Antisipasi Virus Zika Mirip DBD

ILUSTRASI
Jakarta, HanTer - Guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Institut
Pertanian Bogor (IPB), Prof Upik
Kesumawati mengataka, penye-

baran virus Zika dapat dicegah
dengan mengendalikan vektor
utamanya, yakni nyamuk aedes
aegypti dengan membersihkan

lingkungan secara intensif.
“Nyamuk bisa dikendalikan
asal kita mau,” katanya di Bogor,
Rabu (7/9/2016).
Ia menjelaskan pengendalian
aedes aegyti dengan 3M plus
yakni mengubur, menguras dan
menghilangkan wadah yang
mengandung air. Pola hidup sehat
dan lingkungan yang bersih.
“Bersihkan tempat penampungan air minimal seminggu
sekali dan gosok hingga bersih
karena telur aedes aegyti menempel di dinding wadah,” katanya.
Menurutnya, telur aedes
aegypti memiliki keistimewaan
dapat bertahan hidup walau tidak
ada air.
“Telurnya tahan kering, begi-

tu ada air hujan dia berkembang
lagi. Beda dengan nyamuk lain,
kalau tidak ada iar akan mati.
Intinya menutup wadah air,”
katanya.
Ia mengatakan hasil penelitian menunjukkan aedes aegypti
adalah nyamuk yang tangguh,
tidak hanya mampu bertelur di
tempat yang jernih, tapi juga bisa
bertelur di air yang berpolusi.
“Nyamuk ini mudah beradaptasi dengan lingkungan.
Perilaku nyamuk aedes aegypti
yang dianggap nyamuk siang hari
ternyata hasil riset menemukan
nyamuk ini ditemukan pada
malam hari. Ini adalah perubahan
perilaku adaptif dari aedes aegypti,” katanya.

Sementara itu pakar virus
dari Fakultas Kedokteran Hewan
IPB Dr Surachmi Setyaningsih
menjelaskan penyebaran virus
zika sudah diketahui sejak tahun
1974 dan pertama ditemukan
pada monyet di Afrika.
Virus diketahui menyebar
ke Asia, selanjutnya pada tahun
2007 mulai banyak menular dan
meletus ketika akhir 2014 hingga
2015 bahkan hingga kini masih
terjadi. “Virus ini pernah hilang
dan muncul lagi. Sampai saat ini,
virus zika menginfeksi primata,
belum ada bukti menginveksi
ternak dan belum ada vaksinya,”
katanya.
Ia menjelaskan, virus tersebut ditularkan oleh nyamuk teru-

tama aedes aegypti (vektor dengeu, yellow fever, chikungunya).
Vektor definitif maupun potensial
banyak terdapat di Afrika, Amerika, Asia, Eropa dan Kepulauan
Pasifik.
“Terdeteksinya zika di Singapura, harusnya Indonesia lebih
waspada karena potensi penularannya sangat tinggi. Lingkungan
mendukung dan kepedulian masyarakat kurang. Ini faktor resiko
yang kami anggap penting, harus
digarap serius dan tidak bisa
parsial,” katanya.
Ia mengatakan saat ini Singapura sudah melaporkan adanya
serangan zika pada manusia.
Karena adanya isu tersebut,
kemungkinan ada hubungannya
dengan bayi yang akan dilahirkan.
Singapura mendeteksi gejala
ringan seper ti demam, mata
merah, bercak merah (seperti
demam berdarah).
“Jarak Singapura dan Indonesia cukup dekat. Nyamuk
tidak berbedah jauh spesiesnya
dengan Indonesia. Di Singapura,
sanitasinya bagus tetapi bisa ter-

tular, apalagi di Indonesia, yang
sanitasinya masih bermasalah,
maka harus siap dan tingkatkan
kewaspadaan,” katanya.
Profesor Upik menambahkan
penyebaran virus zika harus
diwaspadai karena manusia
menyediakan habitatnya. Lingkungan rumah dan sekelilingnya
penuh dengan wadah air yang
bisa mengakibatkan Aedes aegypti berkembang biak. Terdapat
kaleng bekas, sisa barang yang
menumpuk di dalam rumah, yang
menjadi tempat kembang biaknya
nyamuk.
Selama ini, lanjutnya, masyarakat sudah mengetahui bahwa
mereka menyediakan air yang
bisa menjadi tempat berkembang biak aedes aegypti. Namun
kepedulian terhadap lingkungan
sekitarnya masih rendah. “Hasil
pengamatan jentik di beberapa
daerah menunjukkan angka bebas jentik di wilayah Bogor masih
jauh dari standar pemerintah.
Rata-rata mencapai 17 sampai
18 persen,” kata Upik.
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