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Salam Kompak...

Salam sejahtera untuk kita semua.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tempat kita bekerja kini memiliki 
Direktur Utama yang baru, semoga dibawah kepemimpinanya kita 
semua dapat maju dan bersinergi bersama. Perbedaan pandangan 
menjadi satu hal biasa, yang terpenting ialah dapat duduk bersama 
untuk mencari solusi terbaik.
Bersamaan ini, Badan Pengurus APG mengucapkan selamat 
menjalankan ibadah puasa bagi anggota APG yang menjalankannya 
di bulan Ramadan 1438 Hijriah. Semoga ibadah ini tidak menjadi 
hambatan untuk kita semua yang menjalannya, justru sebagai 
peningkatan kinerja kita untuk profesi yang kita cintai ini. 
Kepada para komunitas olahraga di APG, agar menjalankan masing-
masing agenda programnya yang terbaik di tahun 2017 ini. Pada 
pertengahan tahun ini kami rencanakan akan melaksanakan APG 
Cup.
Sekali lagi saya selaku Presiden APG tidak bosan-bosannya untuk 
mengajak kepada para pilot Garuda Indonesia baik yang sudah 
tergabung dalam APG maupun belum untuk terus menjaga 
kekompakan.
Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjung tinggi 
Profesionalitas dalam bekerja.
Terima kasih .

Salam Kompak...

BRIEFING
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alimat itu menjadi pem-
buka oleh Captain Ida 
Fiqriah menyambut pen-

umpang dalam penerbangan GA 
164 dari Bandara Soekarno – Hatta 
– Minangkabatu yang pada hari ini 
berkesempatan terbang bersama 
awak pesawat yang seluruhnya 
perempuan.  
          Maskapai nasional Garuda 
Indonesia mengadakan penerban-

gan khusus “Kartini Flight” sebagai 
upaya memeriahkan semangat 
Hari Kartini.
           Keistimewaan lainnya dari 
penerbangan khusus Kartini Flight 
ini adalah ikut sertanya Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak RI, Yohana Yembise dan 
rombongan pada rute penerban-
gan Padang – Jakarta. Selain itu, 
dua direksi perempuan Garuda 

K Indonesia, masing-masing Direk-
tur Sumber Daya Manusia dan 
Umum, Sari Suharso dan Direktur 
Produksi, Puji Nur Handayani juga 
ikut dalam penerbangan tersebut.
            Pada kesempatan ini, Cap-
tain Ida Fiqriah merupakan pilot 
pertama maskapai Garuda Indone-
sia yang menyandang kapten, hal 
ini tentunya menjadi kebanggan 
tersendiri karena ia menjadi satu-

“Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia, saya Ida Fiqriah pilot dalam pener-
bangan bersama anda, kami Garuda Indonesia mengucapkan Selamat hari Kartini…..”

HEADLINES
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satunya pilot perempuan yang 
memiliki gelar tersebut.
Captain Ida Fiqriah yang memiliki 
jam terbang sekitar 10.500 men-
gatakan kebahagiannya serta 
kebanggannya dapat terbang 
bersama awak pesawat yang se-
luruhnya perempuan, bertepatan 
dengan hari Kartini.

          “Saya harus menjadi lebih 
baik lagi, karena tantangan bagi 
saya ada dalam setiap penerban-
gan dan dalam hal itu saya men-
jadi pucuk penanggung jawab 
dalam keselamatan,” tutur perem-
puan yang sudah 18 tahun ini 
menjadi penerbang.

            Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak, Yohana  
Yambise  menuturkan salut buat 
Garuda Indonesia yang telah 
mengadakan penerbangan khusus 
ini. Keterlibatan pilot perempuan, 
awak kabin dan juga petugas 
darat yang semuanya perempuan 
membuktikan bahwa mereka 
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M

mampu bekerja ditengah dunia 
yang sarat dengan perkembangan 
teknologi dan tantangan dinamika 
karir yang ada,” kata Menteri Pem-
berdayaan Perempuan dan Anak, 
Yohana
          Menteri pada kesempatan itu 
juga menyempatkan diri ber-
salaman dan berbincang-bincang 

singkat dengan kapten pilot dan 
seluruh crew pesawat. Lebih jauh 
menteri mengatakan, Garuda 
Indonesia telah mampu dengan 
baik mengakomodir aktualisasi diri 
kaum perempuan dalam jenjang 
karir professional di industri pener-
bangan.
         Sementara itu, Direktur 

Sumber Daya Manusia dan Umum 
Garuda Indonesia, Sari Suharso 
mengungkapkan melalui “Kar-
tini Flight” ini Garuda Indonesia 
mengajak seluruh perempuan di 
Indonesia untuk terus berprestasi 
dan mengaktualisasikan diri tanpa 
batasan tertentu. (*/eq)

HEADLINES
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Last FLight 
Captain Darwis panjaitan 

HEADLINES
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PG – Sejumlah anggota 
Asosiasi Pilot Garuda 
(APG) melaksanakan 

penyambutan Captain Darwis 
Panjaitan  dalam upacara last 
flight  di terminal 2 bandar uda-
ra Soekarno-Hatta, Tangerang, 
Banten, Senin (17/4).

Hadir presiden APG Capt.Bin-
tang Hardiono beserta jajaran 
badan pengurus APG lainnya, 
Capt. Eric Ferdinand, Capt. 
Elgar, FO Carlo Saba, dan salah 
satu anggota APG Capt. A J. 
Ticoalu.

Tepat pukul 10.50 WIB pesawat 
yang dengan jenis Airbus  yang 

di piloti Capt.Darwis dari pen-
erbangan Singapura mendarat 
dengan sempurna di terminal 
dua bandara Soekaeno-Hatta, 
tak lama kemudian dilaksa-
naan upacara penyambutan 
sekaligus penghormatan Capt. 
Darwis Panjaitan oleh rekan se-
profesi di Apron.

Pada kesempatan itu, Presiden 
APG Capt.Bintang Hardiono 
mengatakan turut berbahagia 
dan bangga kepada Capt.Dar-
wis Panjaitan yang selama ini 
telah mendidikasikan diri pada 
dunia penerbangan khususnya 
di maskapai Garuda Indonesia 
hingga saat ini.  Semoga dalam 

masa purnakarya ini dapat 
menjadi contoh yang baik bagi 
generasi penerbang muda di 
Garuda Indonesia.

Capt.Darwis Panjaitan menutur-
kan ucapan Terima Kasih atas 
semua penyambutan dalam 
upacara Last Flight ini. “Kepada 
seluruh rekan pilot di Garuda 
khususnya APG, saya ucapkan 
terima kasih semoga ini men-
jadi awal yang baik bagi saya 
dalam memasuki masa purna-
karya,” katanya. (*/eq)

A

HEADLINES
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Cerita Captain M Martein Malik 
dan adrian OCtanurindra indrawan 
MEMbANTu KORbAN KECElAKAAN 

HEADLINES

APG – Memberikan pertolon-
gan bagi orang yang membu-
tuhkan, terutama dalam kondisi 
darurat merupakan tindakan 
yang mulia, karena kita ti-
dak akan tahu jika suatu hari 
kita bisa mengalami hal yang 
serupa. “Bantulah orang yang 
sedang memerlukan pertolon-
gan dengan ikhlas, siapa tahu 
dikemudian hari giliran kita 
waktunya ditolong oleh orang 
lain,” demikian dikatakan oleh 
Captain Muhammad Martein 
Malik.
Pada Rabu 12 April 2017 
mungkin menjadi hari yang 
tak terlupakan bagi Captain 
Muhammad Martein Malik dan 
first officer Adrian Octanurindra 
Indrawan, karena dalam per-
jalanannya di ruas tol Waru, 
Surabaya menuju hotel usai 
bertugas, mereka  menyaksikan 
dan membantu evakuasi kor-
ban kecelakaan beruntun.
Kejadian kedua pilot saat  
menolong dan mengevakuasi 
warga tersebut tertangkap 
kamera warga yang kemudian 
menjadi viral di media sosial.

Untuk mengetahui cerita sing-
katknya mengenai kejadian 
itu, berikut petikan wawancara 
penulis dengan Capt. Muham-
mad Martein Malik :

Bisa diceritakan bagaimana 
Capt. Muhammad Martein 
Malik beserta first officer Adrian 
Octanurindra Indrawan   berada 
dalam posisi sebagai orang 
pertama yang membantu 
pertolongan dan mengevakuasi 
korban kecelakaan di ruas tol 
Waru?

Hari itu Rabu, 12 April 2017 
kami berdua selesai melak-
sanakan tugas dinas terbang 
hari pertama dengan rute GA-
304-309-312.

Setelah route GA312 selesai 
kami berdua dipersilahkan 
untuk beristirahat menuju hotel 
dengan menggunakan kenda-
raan operasional antar jemput 
hotel.

Saat kami masuk pintu tol waru 
kami masih berjalan lancar dan 

tidak lama kemudian kenda-
raan kami melambat karena 
kendaraan bergerak hanya 5-10 
km/jam. Lalu saya bertanya 
kepada driver (pengemudi) 
kenapa macet ya? padahal 
tidak biasanya dijalan tol macet 
seperti ini.

Tiba-tiba kami melihat ada 
kecelakaan lalu lintas yaitu 
tabrakan beruntun sekitar 4 
mobil dan yang parah diurutan 
paling belakang karena hampir 
90 % mobil yang mengangkut 
sayuran bagian depannya ring-
sek parah.

Saya dan first officer melihat 
ada seorang laki-laki yang beru-
saha meminta tolong terjepit 
dibagian depan tempat duduk 
mobil tersebut sambil melam-
bai-lambaikan tangannya. Saya 
perhatikan mobil yang mele-
wati disamping mobil terse-
but tidak ada yang turun atau 
membantu orang tersebut. Lalu 
segera saya dan first officer me-
minta driver berhenti lalu kami 
berdua turun dari mobil dan 
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bergegas lari untuk menolong 
orang tersebut mengeluar-
kannya dari mobil yang telah 
ringsek.

Saya memapah orang tersebut 
ke pinggir bahu jalan semen-
tara first officer memblokade 
jalan agar mobil lain berhenti 
dan memberikan kesempatan 
saya dan korban untuk menye-
berang.

Sesampai diseberang dan 
merebahkan dipinggir jalan 
saya bertanya apakah kondisi 
bapak tersebut membaik dan 
menanyakan apakah ada yang 
lain didalam mobil tersebut 
beliau menjawab masih ada 
satu lagi mas teman saya yang 
jadi supir masih terhimpit 
didalam mobil. Lalu segera 
saya bergegas menyeberang 
kembali ke mobil tersebut dan 
menemukan satu orang laki-la-
ki pengemudi yang juga masih 
terhimpit dan tidak bisa keluar.
Saya berusaha mencoba menc-
ari akal agar pengemudi terse-
but bisa keluar dan untunglah 
pintu mobil yang rusak parah 

itu bisa saya buka bersama 
bapak driver pengemudi hotel. 
Pelan-pelan kami berusaha 
mengeluarkan pengemudi 
tersebut dan tidak lupa saya 
mematikan stop kontak mobil 
yang celaka tersebut yang ma-
sih menyala bunyi mesinnya.
Setelah keluar dan kembali saya 
membantu memapah korban 
kedua dibantu first officer dan 
pengemudi driver hotel untuk 
menyebrang ke tepi bahu jalan. 
Alhamdulillah kedua korban ke-
celakaan yang terjepit didepan 
mobil yang ringsek bisa kami 
selamatkan.

Setelah menunggu 5-10 menit, 
petugas Ambulans dan ang-
gota PJR tiba di lokasi segera 
membantu proses evakuasi 
korban dan kendaraan. Pada 
saat keadaan kemacetan sudah 
berangsur normal maka perjala-
nan menuju hotel kami lanjut-
kan kembali.

Mohon maaf saya dan first of-
ficer membantu korban terlebih 
dahulu dari pada melanjutkan 
perjalanan ke hotel sehingga 

waktu jam operasional mobil 
jemputan tersebut bertambah 
dengan alasan murni bantuan 
kemanusiaan karena tidak 
ada yang menolong korban 
tersebut dan juga kami takut 
terjadi hubungan pendek dari 
sistem kelistrikan mobil yang 
kecelakaan sehingga menim-
bulkan kecelakaan yang lebih 
besar lagi.

 Apakah Captain tahu kalau tin-
dakan itu menjadi viral di dunia 
maya?
Saya tidak tahu, karena setelah 
kejadian tersebut saya dan first 
officer kembali melanjutkan 
perjalanan ke hotel.

Setiba di hotel dan sesaat 
masuk kamar saya diberitahu 
oleh first officer bahwa ada foto 
kejadian dilokasi kecelakaan 
beredar di sosial media insta-
gram yang dikirim oleh ke-
luarga dekat first officer saya 
tersebut.

 Pesan apa yang bisa dibagi dari 
kejadian tersebut, baik untuk 
pembaca maupun untuk rekan 

“ Bantulah orang yang sedang memerlukan pertolongan dengan ikhlas, siapa tahu 
dikemudian hari giliran kita waktunya ditolong oleh orang lain “.
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pilot lainnya?
Bantulah orang yang sedang 
memerlukan pertolongan den-
gan ikhlas, siapa tahu dikemu-
dian hari giliran kita waktunya 
ditolong oleh orang lain.

Tindakan yang dilakukan oleh 
bapak 4 anak ini beserta first 
officer Adrian  tentunya sangat 
menginsipari semua orang,  
bahwa sudah semestinya kita 
sesama manusia bisa saling to-

long menolong, sehingga bisa 
meringankan beban saudara 
kita yang membutuhkan perto-
longan pada kondisi tertentu..
Menanggapi hal ini, Presiden 
Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
Capt.Bintang Hardiono mem-
berikan apresiasi yang tinggi 
atas tindakan terpuji dua pilot 
anggota APG itu. “Tindakan 
itu sangat terpuji, ditengah 
keletihan usai bertugas kedua 
pilot Captain M Martein Malik 

dan First Officer Adrian Oc-
tanurindra Indrawan sempat 
memberikan pertolongan dan 
mengevakuasi korban ke-
celakaan beruntun di ruas tol 
Waru, Surabaya. Sekiranya hal 
itu bisa menjadi contoh bagi 
kita semua, kelak semua ke-
baikan itu akan dibalas den-
gan kebaikan lagi oleh Tuhan,” 
tuturnya. (Eq)

HEADLINES
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APG Ucapkan Selamat 
HUT TNI AU ke-71 

HEADLINES
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APG – Tepat pada hari ini Ten-
tara Nasional Indonesia (TNI) 
dari Angkatan Udara (AU) mem-
peringati hari jadinya yang ke-
71.  Di Landasan Udara Halim 
Perdanakusuma Minggu (9/4) ini 
akan berlangsung  parade berupa 
demo udara, demo darat dengan 
melibatkan berbagai unsur TNI.
Corporate Affair Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) Captain Eric Fer-
dinand mengatakan turut bangga 
dan mengucapkan selamat ke-
pada TNI AU yang hari ini mem-
peringati hari jadinya ke 71.
“Semoga TNI AU makin jaya 
selalu di udara, dan dapat men-
jaga kedaulatan udara Republik 
Indonesia secara utuh,” jelasnya, 
Minggu (9/4).

Sebagai informasi,  Lanud Halim 
Perdanakusuma hari ini akan 
ditutup selama 5,5 jam. TNI 
menyiapkan 1600 orang dan 
132 pesawat terdiri dari Sukhoi 
27/30, C130 Hercules, Pesawat 
T41 cessna, Pesawat CN 295, 
Pesawat Boeing 737, Pesawat 
F-16, Golden Eagle T50i, Hawk 
109, dan lain-lain. Selain itu 
akan ada beberapa atraksi pe-
sawat dan peragaan kegiatan dari 
TNI AU dalam menjaga keutu-
han Republik Indonesia.
“Demo udara digelar fly past pe-
sawat latih, fly past pesawat he-
likopter, fly past pesawat angkut, 
fly past pesawat tempur, maupun 
penampilan aerobatik udara Ju-
piter Aerobatic Team. Selain itu 
juga ditampilkan pertempuran 

udara pesawat Sukhoi dengan 
F-16, manuver Bomb Burst, Hi 
Speed Pass F-16 dan Sukhoi 
menggunakan flare, simulasi 
serangan udara langsung (SUL), 
demo SAR Tempur, simulasi 
bantuan tembakan udara (BTU) 
serta terjun payung operasi 
perebutan dan pengendalian 
pangkalan udara (OP3U),” kata 
Kepala Dinas Penerangan Ang-
katan Udara Marsekal Pertama 
TNI Jemi Trisonjaya. (*/Eq)

HEADLINES
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Maskapai penerbangan 
nasional Garuda 
Indonesia, pada hari 
Rabu (5/4) secara resmi 

mengukuhkan Ida Fiqriah sebagai 
Captain Pilot perempuan pertama 
di Garuda Indonesia pada pesawat 
tipe Boeing B737-800 NG (narrow 
body aircraft) setelah berhasil 
mencapai 10.585 jam terbang, 
yang selanjutnya diharapkan juga 
menjadi pelopor captain pilot 
perempuan pertama untuk tipe 
wide body aircraft.
Upacara penyematan “Bar 
Captain” rating Boeing B737-800 
NG kepada Ida Fiqriah dilakukan 
sendiri oleh Direktur Operasi 
Garuda Indonesia, Capt. Novianto 
Herupratomo di Gedung Garuda 

Sentra Operasi (GSO), Tangerang 
pada waktu itu dan disaksikan 
rekan-rekan sesama pilot.
“Untuk mencapai posisi 
sebagai Captain Pilot tidaklah 
mudah, terlebih untuk seorang 
perempuan. Banyak perjuangan 
yang harus ditempuhnya. 
Sehingga sosok Captain Ida 
Fiqriah memang pantas disebut 
sebagai Kartini modern saat ini. 
Jenjang profesinya diharapkan 
memberikan inspirasi bagi 
seluruh perempuan di Indonesia. 
Momen ini jelas menunjukkan 
bahwa Garuda Indonesia 
memberikan kesempatan yang 
sama bagi siapapun yang mampu 
menunjukkan kinerja terbaik bagi 
profesinya,” kata Novianto.

M Captain Ida Fiqriah merupakan 
pilot perempuan Garuda 
Indonesia pertama yang telah 
menjelajahi udara bersama 
Garuda Indonesia selama kurang 
lebih 18 tahun. Karirnya dimulai 
sejak tahun 1999 sebagai FO (First 
Officer atau Co-pilot). Lulusan 
PLP Curug Tangerang tahun 1996 
tersebut telah menerbangkan 
berbagai jenis pesawat Garuda 
Indonesia, mulai dari Boeing 
B737-300/400/500, dan wide body 
Airbus A330-300/200.
Corportae Affairs Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) Captain Eric 
Ferdinand mengatakan mudah-
mudahan hal ini menjadi insipirasi 
bagi perempuan-perempuan 
lainnya.Kami APG turut berbangga 

IDA FIqRIAH CAPTAIN PILOT 
PEREMPUAN PERTAMA 
DI GARUDA 
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hati, karena ini perjuangan, 
semoga bisa menjadi hadiah 
dalam rangka menyambut hari 
Kartini di bulan ini.
“Ini merupakan awal yang baik, 
semoga seterusnya menjadi baik 
bagi APG dan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk,” jelasnya.
Bagi Ida Fiqriah capain menjadi 
seorang captain ini bukan sesuatu 
yang cukup mudah, butuh 
dorongan kuat terutama dari 
dalam diri sendiri. Dirinya sempat 
mengikuti tes captain di tahun 

2012 namun belum berhasil, dan 
di tahun 2016 kemarin dia tak 
patah arang untuk mencobanya 
kembali dan akhirnya berhasil 
meraihnya.
“Dengan capain ini, saya berharap 
kedepan, semoga bisa menjadi 
lebih baik, menjadi lebih waspada, 
lebih dewasa dan bertanggung 
jawab,” terangnya ditemui di 
kantor Asosiasi Pilot Garuda (APG), 
Rabu (5/4).
Sementara itu, seorang rekan 
kerjanya captain Miko menuturkan 

Ida seorang pekerja yang keras 
dan profesional, oleh karena itu 
saat ini dia bisa mencapai capai ini. 
“Tidak banyak seorang perempuan 
yang bisa mencapai jenjang ini, 
terlebih khususnya di Garuda 
Indonesia dia menjadi yang 
pertama menjadi captain pilot 
pertama, saya sebagai rekan kerja 
turut berbangga hati,” katanya 
kepada penulis. (Eq)
NB : Foto terlampir
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ati-hatilah dalam mem-
posting informasi atau 
suatu dokumen me-
lalui media sosial sep-

erti Twitter atau Facebook, atau 
media sosial lainnya karena jika 
ada pihak yang merasa diru-
gikan dan merasa terhina atas 
posting tersebut, maka pihak 
yang merasa dirugikan tersebut 

berhak mengadukan perbuatan 
dan postingan Anda tersebut 
sebagai tindakan pencemaran 
nama baik sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 310, KUHP, 
Pasal 311 KUHP. 

Tak dapat dipungkiri, bahwa 
kemajuan teknologi saat ini 
memunculkan juga kebutuhan 

H akan adanya regulasi yang 
melindungi seseorang dari per-
buatan penghinaan atau fitnah 
yang kemungkinan disebar 
melalui media sosial selain dari 
aturan pidana tersebut diatas. 

Dengan diundangkannya UU 
No. 11 Tahun 2008 tentang In-
formasi dan Transaksi Elektronik 

RUBRIK HUKUM
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(selanjutnya disebut sebagai 
UU ITE) memberikan jalur bagi 
pihak yang dirugikan akibat 
postingan merugikan dirinya 
tersebut, untuk mendapatkan 
perlindungan hukum. 

Bahwa dengan diundangkan-
nya UU No. 11 tahun 2008 
tersebut tidak lah berarti kebe-
basan berpendapat sebagaima-
na yang dijamin oleh Pasal 28  
Undang-undang Dasar 1945 
menjadi hilang, akan tetapi 
lebih dimaksudkan kepada 
kehati-hatian dalam mengemu-
kakan pendapat di muka umum 
melalui media sosial tersebut.

Di dalam  UU ITE sendiri telah 
memberikan pasal-pasal yang 
memberikan perlindungan 
hukum bagi pihak yang merasa 
dirugikan akibat postingan/
pendapat seseorang yang 
merugikan dirinya, pasal-pasal 
yang dimaksud dalam UU ITE 

adalah dugaan pelanggaran ke-
susilaan (Pasal 27 ayat 1), peng-
hinaan dan/atau pencemaran 
nama baik (Pasal 27 ayat 3), dan 
penyebaran kebencian ber-
dasarkan suku, agama, ras dan 
antar golongan (SARA) (Pasal 28 
ayat 2) berikut ancaman huku-
mannya masing-masing. 

Dengan adanya Pasal-pasal 
tersebut di atas sekaligus 
memberikan kewenangan bagi 
aparat penegak hukum untuk 
memproses, menyelidiki, me-
nyidik laporan pihak yang diru-
gikan tersebut untuk kemudian 
diuji dalam persidangan apa-
bila unsur-unsur pasal tersebut 
terpenuhi.

Misalnya, seseorang yang me-
nyebarluaskan informasi elek-
tronik yang bermuatan peng-
hinaan dan/atau pencemaran 
nama baik dan mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain, apa-

bila terbukti maka akan dike-
nakan sanksi pidana penjara 
maksimum 12 (dua belas) tahun 
dan/atau denda maksimum 
Rp.12.000.000.000.000(dua 
belas milyar rupiah), 

Selain itu perbuatan seseorang 
yang memberikan taut (hyper-
link) ke sebuah situs yang me-
miliki muatan penghinaan dan/
atau pencemaran nama baik 
juga dapat dijerat juga dengan 
menggunakan UU ITE tersebut. 

Seperti kita ketahui beberapa 
waktu yang lalu, sekitar perten-
gahan tahun 2008, terdapat 
kasus perkara yang mencuat 
dan menarik perhatian publik 
pada umumnya dan perhatian 
pemerintah pada khususnya, 
yaitu  kasus Prita Mulyasari 
yang diawali dengan sebuah 
email berisi keluhan kepada 
teman-temannya terkait lay-
anan RS Omni Internasional di 
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Tangerang.

 Namun, isi e-mail yang awal-
nya ditujukan untuk kalangan 
terbatas itu, tersebar ke sejum-
lah mailing list di internet. Pihak 
RS Omni yang merasa dirugikan 
akibat tindakan tersebut pun  
segera mengambil langkah 
hukum. Prita pun dijerat den-
gan pasal 310 dan 311 KUHP 
tentang pencemaran nama baik 
serta pasal 27 ayat (3) Undang-
undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 

Perkara Prita Mulyasari pun 
bergulir ke Meja Hijau, Penga-
dilan Negeri (PN) Tangerang 
sempat memvonis bebas Prita, 
namun kemudian Majelis kasasi 
Mahkamah Agung (MA) meng-
ganjarnya dengan pidana 6 
bulan penjara dengan masa 
percobaan setahun. Prita akh-
irnya bebas setelah Peninjauan 
Kembali (PK) terhadap kasusnya 

dikabulkan oleh Mahkamah 
Agung pada tanggal 17 Sep-
tember 2012.

Kemudian ada pula kasus yang 
mencuat ke publik, yang dike-
nal dengan kasus Ervani Han-
dayani.

Saat itu, Ervani Handayani 
kaget karena suaminya men-
dadak diberi pilihan: mengun-
durkan diri dari perusahaan 
atau terima mutasi. Padahal 
menurut suaminya, perjanjian 
kerja dengan Jolie Jogja Jewel-
lery tidak mencantumkan soal 
mutasi pegawai. 

Setelah mendengar cerita dari 
sang suami, pada 30 Mei 2014, 
dia pun mencurahkan keg-
elisahannya dalam laman grup 
Facebook Jolie Jogja Jewellery. 
Namun ternyata, Ayas, yang na-

manya disebut dalam “curhat” 
itu pun melapor ke polisi 
dengan tuduhan pencemaran 
nama baik. 

Pada 9 Juli 2014, Ervina di-
panggil polisi dan ditetapkan 
sebagai tersangka. Ervina pun 
ditahan karena melanggar UU 
ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45. 
Meskipun akhirnya, permoho-
nan penangguhan penahanan 
ibu rumah tangga ini dikabul-
kan.

Dan masih banyak kasus-kasus 
yang diproses oleh Aparat 
Penegak Hukum dengan meng-
gunakan ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
KUHP dan UU ITE pada khusus-
nya.

Apalagi, Pasal 5 ayat (1) UU  ITE 
telah mengatur mengenai alat 
bukti yang dapat digunakan 
dalam memproses laporan 
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pihak yang dirugikan tersebut 
berupa informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik 
dan/atau hasil cetaknya meru-
pakan alat bukti hukum yang 
sah.

Sehingga, berdasarkan Pasal 
5 ayat (1) UU ITE di atas, maka 
setiap informasi dan/atau doku-
men elektronik yang diterima 
melalui media sosial maupun 
melalui sarana komunikasi 
lainnya seperti  sms, whatssapp 
ataupun aplikasi komunikasi 
lainnya, sudah dapat dijadikan 
alat bukti  permulaan yang sah.

Informasi elektronik yang dis-
ampaikan melalui media sosial 
atau pun melalui sarana komu-
nikasi lainnya yang memuat ka-
ta-kata yang bersifat menjelek-
kan, menghina, yang mengarah 
pada tindakan mencemarkan 
nama baik seseorang tersebut 
setidak-tidaknya dapat dijadi-
kan alat bukti surat (bila diubah 
menjadi bentuk cetak), atau 

dapat juga dijadikan sebagai 
alat bukti petunjuk. 

Jadi, berdasarkan Pasal- pasal 
yang ada dalam UU ITE, orang 
yang mengirimkan infor-
masi elektronik yang bersifat 
menjelekkan, menghina, yang 
mengarah pada tindakan 
mencemarkan nama baik 
melalui media sosial, sudah 
dapat dilaporkan ke kepolisian 
dengan memberikan bukti per-
mulaan kata-kata yang dimuat 
dalam media sosial ataupun 
yang dimuat dalam sarana ko-
munikasi lainnya..

Namun demikian UU ITE No. 
11 Ttahun 2008 akhirnya 
mendapatkan revisi terhadap 
pasal-pasal tertentu, dimana 
Revisi UU ITE ini mulai berlaku 
pada tanggal 28 Nopember 
2016. Adapun ketenttuan yang 
mendapatkan Revisi adalah 
sebagai berikut:
1. Untuk menghindari mul-
titafsir terhadap ketentuan 

larangan mendistribusikan, 
mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik bermuatan 
penghinaan dan/atau pence-
maran nama baik pada keten-
tuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 
3 (tiga) perubahan sebagai 
berikut: 

a) Menambahkan penjela-
san atas istilah “mendistribusi-
kan, mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik”. 

b) Menegaskan bahwa 
ketentuan tersebut adalah delik 
aduan bukan delik umum. 

c) Menegaskan bahwa 
unsur pidana pada ketentuan 
tersebut mengacu pada keten-
tuan pencemaran nama baik 
dan fitnah yang diatur dalam 
KUHP. 
2. Menurunkan ancaman 
pidana pada 2 (dua) ketentuan 
sebagai berikut: 
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a) Ancaman pidana peng-
hinaan dan/atau pencemaran 
nama baik diturunkan dari 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun menjadi paling 
lama 4 (tahun) dan/atau denda 
dari paling banyak Rp 1 miliar 
menjadi paling banyak Rp750 
juta. 

b) Ancaman pidana pen-
giriman informasi elektronik 
berisi ancaman kekerasan atau 
menakut-nakuti dari pidana 
penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun menjadi paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda dari paling banyak Rp2 
miliar menjadi paling banyak 
Rp750 juta. 

3. Melaksanakan Putusan Mah-
kamah Konstitusi terhadap 2 
(dua) ketentuan sebagai beri-
kut: 
a) Mengubah ketentuan 
Pasal 31 ayat (4) yang semula 

mengamanatkan pengaturan 
tata cara intersepsi atau pe-
nyadapan dalam Peraturan 
Pemerintah menjadi dalam 
Undang-Undang. 

b) Menambahkan penjela-
san pada ketentuan Pasal 5 ayat 
(1) dan ayat (2) mengenai ke-
beradaan Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagai alat bukti hukum yang 
sah. 

4. Melakukan sinkronisasi 
ketentuan hukum acara pada 
Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) 
dengan ketentuan hukum acara 
pada KUHAP, sebagai berikut: 

a) Penggeledahan dan/
atau penyitaan yang semula 
harus mendapatkan izin Ketua 
Pengadilan Negeri setempat, 
disesuaikan kembali dengan 
ketentuan KUHAP.
 
b) Penangkapan penahan-
an yang semula harus meminta 

penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri setempat dalam waktu 
1x24 jam, disesuaikan kembali 
dengan ketentuan KUHAP. 
5. Memperkuat peran Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dalam UU ITE pada ketentuan 
Pasal 43 ayat (5): 
a) Kewenangan mem-
batasi atau memutuskan akses 
terkait dengan tindak pidana 
teknologi informasi; 
b) Kewenangan meminta 
informasi dari Penyelenggara 
Sistem Elektronik terkait tindak 
pidana teknologi informasi. 
6. Menambahkan ketentuan 
mengenai “right to be forgot-
ten” atau “hak untuk dilupakan” 
pada ketentuan Pasal 26, seb-
agai berikut: 
a) Setiap Penyelenggara 
Sistem Elektronik wajib meng-
hapus Informasi Elektronik yang 
tidak relevan yang berada di 
bawah kendalinya atas permin-
taan orang yang bersangkutan 
berdasarkan penetapan penga-
dilan. 
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b) Setiap Penyelenggara 
Sistem Elektronik wajib menye-
diakan mekanisme penghapu-
san Informasi Elektronik yang 
sudah tidak relevan. 

7. Memperkuat peran Pemer-
intah dalam memberikan 
perlindungan dari segala jenis 
gangguan akibat penyalahgu-
naan informasi dan  transaksi 
elektronik dengan menyisipkan 
kewenangan tambahan pada 
ketentuan Pasal 40: 

a) Pemerintah wajib 
melakukan pencegahan penye-
barluasan Informasi Elektronik 
yang memiliki muatan yang 
dilarang; 

b) Pemerintah berwenang 
melakukan pemutusan akses 
dan/atau memerintahkan 
kepada Penyelenggara Sistem 
Elektronik untuk melakukan 
pemutusan akses terhadap 
Informasi Elektronik yang me-
miliki muatan yang melanggar 

hukum. 
Dengan adanya Revisi terhadap 
UU ITE tersebut yang dirasakan 
lebih ringan dari ketentuan 
UUITE sebelumnya, namun 
hendaklah kita tetap berhati-
hati dalam mengeluarkan 
pendapat  melalui media sosial 
maupun melalui sarana komu-
nikasi  lainnya, 
Dan lebih mengedepankan 
kekeluargaan untuk menyele-
saikan permasalahan apabila 
kita mendapati postingan yang 
sifattnya merugikan diri kita.
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OLEH KARENA ITU, BAGI KITA SEMUA YANG SENANG BERSE-

LANCAR RIA DI DUNIA MAYA, TERLEBIH SEBAGAI PENGGUNA 

JEJARING SOSIAL ATAUPUN MEDIA SOSIAL LAINNYA HENDA-

KLAH SELALU BERHATI HATI DALAM  MEMUAT/ MEMPOSTING 

SARAN, KRITIK (STATUS, COMENT, TWEET) , KARENA TANPA 

KITA SADARI, HAL ITU BISA MEMBUAT PERASAAN SESEORANG 

TERGORES DAN TERLUKA YANG BERDAMPAK KURANG BAIK 

BAHKAN BISA TERSANDUNG KASUS HUKUM DI KEMUDIAN 

HARI.  SEPERTI KATA PEPATAH ‘ MULUTMU HARIMAU MU”.. 

(AA/FR/EW KONSULTAN HUKUM  PADA APG).
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GALLERY

komunitas Golf 
asosiasi pilot Garuda (apG) 

MENGGElAR PERTANDINGAN 
PERSAhAbATAN DI KAWASAN 
SENTul, bOGOR 
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MENGGElAR PERTANDINGAN 
PERSAhAbATAN DI KAWASAN 
SENTul, bOGOR 

GALLERY

komunitas Golf asosiasi pilot Garuda (apG) 
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komunitas Golf asosiasi pilot Garuda (apG) 
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komunitas Golf asosiasi pilot Garuda (apG) 
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komunitas Golf asosiasi pilot Garuda (apG) 
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Komunitas Golf Asosiasi Pi-
lot Garuda (APG) menggelar 
pertandingan persahabatan di 
kawasan Sentul, Bogor yang 
diikuti oleh sejumlah pilot dari 
berbagai maskapai lainnya. Senin 

(10/4/2017). Pertandingan itu 
diikuti oleh sekitar 45 orang dari 
berbagai maskapai seperti Ga-
ruda Indonesia, Citilink, Lion Air,  
Batik air dan Sriwijaya.

Pertandingan itu bertujuan 
untuk mengumpulkan teman-te-
man se-profesi pilot yang nanti-
nya kedepan akan membentuk 
Indonesia Pilot Golf Community. 
Eky

komunitas Golf asosiasi pilot Garuda (apG) 
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Memoles 
PANTAI WAIJARANG DI PulAu 
lEMbATA
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Segerombolan burung 
laut bersahut-sahutan di 
rerimbunan pohon bakau di 
Pantai Waijarang, Kecamatan 
Nagawutung, Kabupaten Lembata, 
Nusa Tenggara Timur, Minggu 
(26/2/2017).

Celocehan burung itu turut 
melengkapi keindahan hamparan 
pasir putih berkilau yang 
membentang berkilo-kilometer.

Jualan utama dari Pantai 
Waijarang tentu saja hamparan 
pasir dan pesisirnya yang 
memukau. Kemilau pasir pantai 
begitu mengasyikkan saat terik 
menyapa pantai.

Kristal-kristal putih halus 
juga memancarkan cahaya di 
sepanjang bibir pantai. Begitu air 
laut meninggalkan jejak basah, 
pasir-pasir itu memantulkan 
cahaya yang jauh lebih berkilau.

Namun, di sisi lain, Pantai 
Waijarang juga terlihat asri berkat 

pepohonan yang tumbuh lebat 
sejajar garis pantai. Setidaknya 
terdapat pohon bakau, cemara 
pantai, ketapang, waru, asam, 
hingga pandan.

Sejumlah rumah, yang biasa 
disebut lopo dengan ukuran 3 x 4 
meter hingga 15 x 20 meter, pun 
didirikan di sela-sela pepohonan.

Kerang dan kepiting 
kecil pun tak ketinggalan 
menyemarakkan pantai. Binatang 
tersebut merangkak perlahan 
meninggalkan jejak kaki yang 
sangat halus membentuk tulisan-
tulisan yang tak terjangkau 
pikiran.

Sejauh 20 meter dari bibir 
pantai, terlihat kepiting besar 
yang biasa disebut warga sebagai 
kepiting kelapa. Kepiting itu 
membuat lubang di sejumlah 
tempat.

Letak lubang yang satu dengan 
lubang yang lain berdekatan. 

Onggokan tanah bekas lubang 
galian kepiting berserakan di 
mana-mana.

Sambil duduk santai di lopo, 
yang berupa rumah panggung, 
wisatawan dapat menyaksikan 
keindahan pantai dan laut. 
Wisatawan pun mendapatkan 
bonus utama berupa 
pemandangan Gunung Boleng di 
Pulau Adonara, di pulau seberang.

Menjangkau Pantai Waijarang 
sungguh mudah. Perjalanan darat 
dari Lewoleba, kota terdekat di 
mana ada pelabuhan, tidak sampai 
setengah jam karena jaraknya 
kurang dari 10 kilometer. Meski 
demikian, kondisi jalan aksesnya 
belum ”indah”.

Tidak ada buaya
”Pantai itu aman. Tidak ada 

buaya, dan pantainya landai 
sehingga dapat dimanfaatkan 
bocah-bocah untuk berenang,” 
kata Camat Nagawutung 

Destinasi
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Maksimus Lasaren Lasaren.
Keindahan Pantai Waijarang 

telah berhasil ”merayu” Menteri 
Kelautan dan Perikanan Susi 
Pudjiastuti untuk snorkeling di 
pantai itu pada 9 Juni 2016.

Kala itu, Susi berpesan kepada 
masyarakat Lembata supaya 
menjaga laut Lembata agar tetap 
biru dan merawat pantai agar 
tidak tercemar sampah.

Tetapi sayang sekali, pesan itu 
belum menggugah semua pihak. 
Masih terlihat sampah berserakan 
di sejumlah titik di bibir pantai.

Padahal, Waijarang sudah 
diimpikan menjadi destinasi 
unggulan di Lembata. Pemerintah 

Kabupaten, misalnya, pada tahun 
2014 membangun pagar keliling 
mengikuti garis pantai Waijarang. 
Dibangun juga pintu masuk 
selebar 4 meter meski belum 
dijaga petugas untuk menarik 
retribusi.

Total kawasan yang ditata 
pemkab di Waijarang mencapai 
9.116 meter persegi. Dibangun 
pula 15 unit rumah lopo. Selain 
itu, juga dibangun fasilitas mainan 
anak, seperti 8 unit prosotan dan 5 
unit ayunan.

Persoalannya, kini rumah lopo 
dan fasilitas lain di pantai itu tidak 
terawat. Rumah itu tampak rusak 
di bagian pintu, jendela, dan atap. 

Belum lagi, ada aksi vandalisme 
di semua bangunan. Jadi, 
dibutuhkan kembali upaya kuat 
untuk ”memoles” Pantai Waijarang.

Destinasi pendukung
Sekitar 2 kilometer ke arah 

timur dari Pantai Waijarang, 
Pemkab Lembata juga menata 
bukit setinggi 50 meter di atas 
permukaan laut.

Pada puncak bukit dibangun 
pelataran yang dilengkapi 
tempat duduk. Dari pelataran itu, 
pengunjung dapat menyaksikan 
pemandangan pesisir, Pulau 
Adonara beserta Gunung Boleng 
yang menjulang tinggi.

Di depan pelataran dibangun 
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Harus diakui, pantai-pantai 
Lembata tidak kalah indah dengan 
pantai legendaris lain di Indonesia. 
Persoalannya, seberapa kuat niat 
pemkab dan masyarakat setempat 
membangun destinasi wisata yang 
nyaman dan memikat. (kompas/
Eq)

berasal dari kayu.
Ada pula pelabuhan darurat 

dari kayu ”ulin” sebagai tempat 
berwisata, berenang, atau 
snorkeling. Panjang dermaga 
darurat itu hampir 30 meter.

Saat Kompas tiba di sana, 
terdapat sekitar lima perahu 
motor karet yang disewakan bagi 
pengunjung.

Kuma Resort berlokasi di Teluk 
Kuma sekitar 20 kilometer dari 
Lewoleba. Seperti halnya Pantai 
Waijarang, hamparan pasir dan 
birunya laut begitu memukau. 
Destinasi-destinasi tersebut 
mendukung keberadaan Pantai 
Waijarang.

sebuah tugu beton bertuliskan, 
”LOVE”, yang dicat warna 
keemasan. Tugu itu setinggi 4 
meter dari puncak bukit itu.

Di samping tugu ”LOVE” 
dibangun tulisan dengan huruf 
besar ”LEMBATA” berwarna merah. 
Tugu Love dan Lembata ini bahkan 
terbaca dari jarak 700 meter, yang 
dibangun dengan anggaran Rp 1,4 
miliar. Orang pun menyebutnya 
sebagai ”bukit cinta”.

Adapun 3 kilometer ke 
arah barat Pantai Waijarang 
kini dibangun Kuma Resort. 
Setidaknya akan dibangun 15 unit 
rumah penginapan berukuran 15 
x 15 meter. Material utama rumah 
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P T Astra Honda Motor (AHM) 
menambah jajaran produk 
premium skuternya, untuk 
berdampingan dengan 

Honda PCX, yaitu SH150i. Hadir 
perdana di pameran Indonesia 
International Motor Show (IIMS) 
2017, SH150i bakal menantang 
Piaggio Medley.
Saat berbincang, Presiden Di-
rektur PT AHM Toshiyuki Inuma 
menuturkan, kalau Skutik terbaru 
yang diboyong ke Indonesia ini, 
punya spesifikasi yang tidak jauh 
berbeda dengan yang dipasarkan 
di Eropa, bahkan lebih mendekati 
serupa.
“Perbedaannya hanya ada pada 
bracket pelat nomor, kemudian 
mesin yang menyesuaikan dengan 
standar Euro di Indonesia,” ujar 
Inuma, Kamis (27/4/2017).
Penampilan
Soal urusan tampilan, SH150i 
bergaya Skutik ala Eropa, dengan 
tema styling Dynamic dan Light 
Feeling, di mana tertuang dari 
garis bodi yang melengkung dari 
depan hingga ke bagian belakang. 
Pada lampu depan, belakang dan 
lampu senja sudah mengadopsi 
jenis LED.
Honda SH150i menggunakan 
rangka high-tensile steel tubular 
underbone yang diklaim rigid dan 

kuat. Pada bagian kaki-kaki, dis-
ematkan velg die-cast alumunium 
berukuran 16 inci, dibalut dengan 
ban tubeless. Sementara itu, jarak 
sumbu roda berukuran 1.340 mm.
Model premium ini juga dileng-
kapi dengan suspensi belakang 
dual damper swing arm dengan 
5 langkah pre-load, yang bisa 
disesuaikan. Kemudian suspensi 
depan  berukuran 33 mm teles-
kopik fork, dilengkapi juga dengan 
Antilock Braking System (ABS).
Mesin dan Fitur 
Untuk urusan jantung pacu, skuter 
premium SH150i menggendong 
mesin Liquid Cooled 4-Stroke, 
SOHC, 150cc berteknologi eSP 
(Enhanced Smart Power), dan 
sanggup memuntahkan tenaga 
maksimal mencapai 10,9 kW (14,6 
tk) @8.250 rpm, dengan torsi 13,9 
Nm @6.500rpm.
Teknologi eSP terintegrasi dengan 
ACG Starter, dan menjadi basis 
pengaplikasian fitur Idling Stop 
System (ISS), yang mampu me-
matikan mesin secara otomatis 
saat berhenti lebih dari 3 detik 
dan hanya perlu menarik tuas gas 
untuk menghidupkannya lagi.
Skutik populer Honda diklaim 
punya efisiensi bahan bakar teririt 
di kelasnya, di mana mencapai 
40.9 km/liter, dengan metode 

pengetesan EURO 3 (tes internal 
AHM). Angka konsumsi bahan 
bakar tersebut dalam kondisi ISS 
diaktifkan.
Model ini juga dilengkapi fitur 
standar samping otomatis (Side 
Stand Switch), yang membuat me-
sin tidak dapat dinyalakan apabila 
dalam posisi turun. Kemudian ada 
juga power charger yang terdapat 
di dalam console box. Untuk kapa-
sitas tangki, AHM menyebut kalau 
SH150i punya volume terbesar di 
kelasnya 7,5 liter dan bagasi yang 
dapat menyimpan helm fullface. 
Lebih dari itu, kunci kontak sudah 
mengadopsi teknologi smart key 
system, di mana tidak lagi memer-
lukan kunci mekanis untuk meng-
hidupkan mesin, membuka jok 
dan tangki bensin, serta mengunci 
kemudi.
Namun, di antara semua kelebi-
han yang coba ditawarkan Honda, 
SH150i punya kekhawatiran 
khusus. Adalah penggunaan pelek 
16 inci yang pernah digunakan 
pada model sebelumnya di pasar, 
Suzuki Skywave. Pelek ukuran 
ini, selain minim pilihan merek 
pemasok, tidak semua toko ban 
punya stok. Artinya, perlengkapan 
dan pelajaran tambal ban tube-
less mandiri, wajib dimiliki, untuk 
kebutuhan darurat. (kps/Eq)
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BaHu anda Sakit? 
waSpada lHO,  
ITU TANDA-TANDA 
PENYAKIT JANTUNG
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B ila anda sering men-
galami sakit pada 
bagian bahu, anda 

patut waspada dari sekarang, 
bisa jadi Anda terkena penya-
kit jantung. Segera cari tahu 
solusinya.
Apakah Anda sering merasakan 
bahu sakit? Biasanya memang 
bahu sakit diakibatkan karena 
Anda baru saja mengangkat 
beban yang berat. Namun 
bagaimana jika Anda jarang 
mengangkat beban berat dan 
bahu tetap terasa sakit?
Hati-hati, sebab bahi sakit bisa 
diindikasikan sebagai salah satu 
gejala dari penyakit jantung.
Sakit bahu yang seperti apa 
yang berkaitan dengan pe-
nyakit jantung? Apakah hal ini 
dapat diatasi?
Bahu sakit bisa jadi tanda dari 
penyakit jantung
Apabila Anda sering merasakan 
sakit pada bahu, maka jangan 
diremehkan dan diacuhkan rasa 
sakit itu. Sebab, bisa saja rasa 
sakit tersebut adalah tanda dari 
penyakit jantung yang Anda 
tidak ketahui.
Kaitan bahu sakit dengan pe-
nyakit jantung telah dibuktikan 
dalam sebuah penelitian yang 
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dilakukan oleh para peneliti 
yang berasal dari University of 
Utah School of Medicine. Seper-
ti dilansir okezone, dalam pene-
litian yang dimuat di Journal of 
Occupational dan Environmen-
tal Medicine ini, mengajak 1226 
pekerja pabrik yang diperiksa 
status kesehatannya dan dim-
inta untuk mengisi kuesioner.
Di akhir penelitian, 36 peserta 
penelitian mengaku mengalami 
sakit bahu yang cukup parah 
dan mereka diketahui memiliki 
risiko 4,6 kali lebih tinggi un-
tuk terkena berbagai penyakit 
jantung dibandingkan dengan 
orang yang tidak merasakan 
sakit bahu. Bahkan tidak hanya 
penyakit jantung saja, gejala 
bahu sakit ini diketahui berkai-
tan juga dengan risiko tekanan 
darah tinggi, kadar kolesterol 
tinggi, dan diabetes mellitus.
Mengapa bahu sakit bisa 
menandakan seseorang men-
galami penyakit jantung?
Meskipun begitu, para peneliti 
masih tidak yakin mengapa 
bahu sakit dapat berhubun-
gan dengan penyakit jantung. 
Namun mereka menyatakan 
bahwa orang yang mengalami 
sakit pada bahu, kemungkinan 

besar akan mengalami gang-
guan aliran darah.
Aliran darah yang tidak normal 
ini akan menyebabkan gang-
guan fungsi jantung dan pada 
akhirnya meningkatkan risiko 
stroke, penyakit jantung ko-
roner, serangan jantung, dan 
gagal jantung.
Apakah gejala bahu sakit selalu 
berkaitan dengan penyakit 
jantung?
Tidak semua rasa sakit yang 
Anda rasakan pada bahu adalah 
tanda dari penyakit jantung. 
Ada beberapa kondisi medis 
yang juga dapat menimbul-
kan gejala sakit bahu, berikut 
adalah kondisi medis tersebut:
• Tulang bahu patah akibat 
trauma
• Osteoarthritis atau penga-
puran sendi bahu
• Rematik pada bagian bahu
• Tendon mengalami peradan-
gan
Semua kondisi medis tersebut 
sebagian besar disebabkan 
oleh gerakan bahu yang terlalu 
ekstrem atau akibat melakukan 
aktivitas fisik berat yang meli-
batkan bahu dan tangan. Oleh 
karena itu, jika Anda men-
galami rasa sakit pada bahu, 
sebaiknya Anda segera memer-
iksakan diri ke dokter untuk 
mengetahui kondisi kesehatan 
Anda secara pasti. Semakin 
cepat Anda memeriksakan diri 
ke dokter maka akan semakin 
cepat pula diketahui penyebab 
bahu sakit yang Anda rasakan.
Apabila sakit bahu yang Anda 
rasakan akibat penyakit jan-
tung, maka gejala lain yang 
juga Anda rasakan yaitu seperti 
rasa nyeri di dada, kesulitan 
bernapas, dan cepat lelah. Jika 
mengalami hal tersebut maka 
Anda sebaiknya segera perik-
sakan diri ke dokter.  (*/Eq)
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