METRO
KILAS
Pemerintah Kota
Bogor Segel Masjid
Ahmadiyah
BOGOR –– Pemerintah Kota Bogor menyegel Masjid Al-Mubarok, milik Jemaat Ahmadiyah,
yang berlokasi di Kampung Sindang Barang, Kota Bogor, kemarin. Penyegelan dilakukan
setelah ratusan warga setempat menolak keberadaan
Jemaat Ahmadiyah. “Di dalam
SK Wali Kota sudah jelas, JAI
tidak boleh melakukan aktivitasnya,” kata Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan
Pembangunan yang juga Ketua
tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Bogor,
Edgar Suratman. ● DIKI SUDRAJAT

Silpa DKI Rp 1,6
Triliun untuk
Program Prioritas
JAKARTA –– Wakil Gubernur DKI
Jakarta Prijanto mengatakan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) DKI Jakarta 2010
mencapai Rp 4,9 triliun dari total anggaran Rp 24,67 triliun
saat itu. Sebanyak Rp 2,7 triliun di antaranya sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan
2011 sehingga sisanya, sebanyak Rp 2,2 triliun, masih belum dimanfaatkan.
Dana Silpa yang belum dimanfaatkan itu, kata Prijanto,
akan digunakan untuk membayar tunjangan kinerja daerah
(TKD), biaya telepon, air, dan
listrik (TAL), serta Internet sebesar Rp 600 miliar. “Sisanya,
sebanyak Rp 1,6 triliun, akan
dipakai untuk beberapa program prioritas,” kata Prijanto kemarin. ● ARYANI KRISTANTI

Warga Minta Portal
Kedubes Inggris
Dibongkar
JAKARTA –– Keberadaan portal
Kedutaan Besar Inggris di Jalan Mohammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat, sangat
meresahkan warga sekitar.
Warga berharap portal yang dibangun pada 2008 itu dibongkar karena sangat mengganggu
aktivitas warga. Rudy Pamaputera, 65 tahun, warga Jalan
Mohammad Yamin Nomor 60,
yang tinggal di situ sejak
1975, mengatakan jalan yang
panjangnya sekitar 500 meter
tersebut merupakan akses
yang sering kali dilewati warga
untuk menuju Jalan Sudirman
atau Bundaran HI. Namun, sejak pihak Kedubes Inggris
membuat portal, jalan tersebut
tidak bisa lagi dipergunakan
warga. “Pihak kedutaan waktu
itu beralasan, portal dibuat untuk keamanan,” kata Rudy kemarin. ● AMANDRA MUSTIKA MEGARANI
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Gara-gara Voucher Rp 10 Ribu,
Anak SMP Dibui
Terancam tujuh tahun
penjara.
JAKARTA –– DS, 14 tahun, siswa SMP

Al-Jihad, Jakarta Pusat, terancam
hukuman tujuh tahun penjara. Ini
gara-gara bocah tersebut dituduh
mencuri kartu perdana senilai Rp 10
ribu setelah pulang sekolah di sebuah
gerai penjualan pulsa telepon seluler.
Akibatnya, DS ditahan selama 24
hari di Rutan Pondok Bambu, dan 4
hari di tahanan Kepolisian Sektor
Johar Baru. “Polisi harus hentikan
proses hukum terhadap bocah ini,”
kata Hendra Supriatna, kuasa hu-

kum DS, dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia kemarin. Hendra juga meminta penangguhan penahanan DS.
Kasus DS berawal saat terjadi tawuran di kampungnya, Gang 12 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, 10 Maret lalu. DS bersama dua
temannya, RW dan ML, berlindung di
dekat gerai penjualan voucher pulsa
yang hancur akibat tawuran. Ketika
berjalan pulang, dia menemukan
kartu perdana di jalan senilai Rp 10
ribu. Tiba-tiba, ada warga berteriak
maling, dan ML pun tertangkap.
Keesokan harinya, polisi menangkap RW dan DS di rumah masing-

masing. Proses penangkapan ketiga
bocah ini, menurut Hendra, tanpa
ada surat perintah. Dan saat dibawa
ke kantor polisi, mereka tidak diantar orang tuanya. Seusai pemeriksaan, DS tetap ditahan meski kedua
rekannya dibebaskan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda
Amalia Sari Gumelar berjanji segera berkoordinasi dengan Kepala
Rutan Pondok Bambu dalam kaitannya dengan penanganan hukum
DS.“Saya segera telepon,”katanya.
Namun polisi mengaku tak bisa
menghentikan proses hukum DS.
Pasalnya, berkas perkara siswa SMP

Al-Jihad ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat.“Senin kemarin telah
dinyatakan P-21 oleh Kejari, besok
berkas sekaligus tersangka akan kami serahkan,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Johar Baru
Ajun Inspektur Satu Markus Maryoto dalam kesempatan terpisah.
Tetapi, jika dirasa perlu, bisa saja
proses hukum DS dihentikan. “Kebijakan itu mungkin bisa diambil
oleh Kejaksaan,” ujarnya. Atau, bila
kasus ini sampai ke meja hijau,
“tentunya keputusan ada di tangan
hakim.”
● ALWAN RIDHA RAMDANI | PINGIT ARIA | HAMLUDDIN | SITA

Mulai 12 April, Akses Jalan Prof Dr Satrio Ditutup
JAKARTA –– Penutupan ruas jalan di

kawasan pembangunan proyek jalan
layang non-tol atau flyover Casablanca akan dilakukan mulai 12 April
mendatang. Kepala Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono
mengatakan bahwa ruas jalan yang
ditutup pada pekan depan adalah jalur lambat sebelah kiri jalan layang
dari arah Jalan KH Mas Mansyur.
“Penutupan dimulai sejak jam 6 pagi.
Tetapi tidak seluruh jalan yang ditu-

tup. Hanya sepanjang 70 meter,”kata
Pristono di Balai Kota DKI kemarin.
Menurut Pristono, penutupan jalan dilakukan guna memberikan kesempatan kepada Dinas Pekerjaan
Umum membangun fondasi tiang,
yang lebarnya hampir selebar badan
jalan. Penutupannya hanya temporer, maksimal tiga bulan. “Kalau tiang sudah selesai dibangun dan
umurnya sudah cukup, jalan akan
dibuka kembali,”kata Pristono.

Dinas Perhubungan akan memasang 41 rambu petunjuk arah dan
tujuh spanduk di beberapa titik. Begitu pula delapan jalur alternatif.
“Untuk mengurangi kemacetan di
sekitar jalur alternatif juga akan
disterilkan dari parkir liar, pangkalan ojek, dan aneka perhentian bus
liar,”kata Pristono.
Kepala Bidang Jalanan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Novizal menyatakan delapan jalur alter-

natif yang disiapkan melewati jalan
yang berkondisi baik. “Semuanya
arteri kolektor, tidak ada yang jalan-jalan kecil,”katanya.
Selama penutupan jalan tersebut,
Ditlantas Polda Metro Jaya menjamin lalu lintas akan berjalan lancar.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro
Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa mengatakan, untuk mengantisipasi kemacetan, polisi mengerahkan
50 petugas per hari. ● ARYANI KRISTANTI
IKLAN

KARENA KURANG MENJAGA POLA
MAKAN, TERSERANG DIABETES
ula darah 400 mg/dL, tak
diragukan lagi, itu pasti diabetes.
Pengalaman yang tidak menyenangkan
karena menderita penyakit yang sering
disebut sebagai ibu segala penyakit
karena dapat mengundang penyakit
berbahaya lainnya ini telah dirasakan
Masduki selama empat bulan terakhir.
“Terus terang saya ini termasuk
pengopi berat, ditambah saya kurang
menjaga pola makan, mungkin kedua
faktor itu yang membuat saya menderita
diabetes,” kata warga Perum Taman
Wanasari Indah, Cibitung ini.
Diabetes adalah peningkatan kadar
glukosa darah akibat kekurangan insulin
baik yang sifatnya absolut maupun relatif
atau resistensi reseptor insulin. Diabetes
melitus sangat erat kaitannya dengan
mekanisme pengaturan gula normal.
“Kalau gula darah saya tinggi,
pandangan mata jadi kabur, mudah
mengantuk, dan saya sering kali
kencing ketika malam,” ujar pria yang
bekerja sebagai konsultan ini. Secara
medis, poliuria (banyak kencing)
merupakan gejala awal penderita
diabetes. Hal itu terjadi ketika kadar
gula melebihi ambang ginjal yang
mengakibatkan glukosa dalam urin
menarik air sehingga urin menjadi
banyak. Sedangkan mata menjadi kabur
dan badan terasa lemas merupakan
gejala lanjutan dari diabetes.
Namun, setelah minum Gentong Mas,
ayah dua anak ini merasa kesehatannya
sudah lebih baik, “Sudah dua bulan saya
minum Gentong Mas. Badan sekarang
terasa sehat, pandangan tidak lagi kabur,

G

dan saya pun sudah jarang kencing
ketika malam,” ujar Masduki, gembira.
Karena telah merasakan manfaatnya,
kini ia tidak segan-segan membagi
pengalaman sehatnya itu dengan orang
lain. “Mudah-mudahan pengalaman
saya ini dapat bermanfaat bagi orang
lain,” kata pria 44 tahun ini.
Gentong Mas adalah minuman
kesehatan herbal alami dengan bahan
utama Gula Aren dan Nigella Sativa
(Habbatussauda) yang terbukti manfaatnya
bagi penderita dari berbagai penyakit,
termasuk penderita diabetes. Habbatussauda
dalam Gentong Mas dipercaya dapat
meningkatkan fungsi insulin dan mengurangi resistensi reseptor insulin,
sedangkan Gula Aren berperan dalam
optimalisasi kerja reseptor insulin.
Gentong Mas mengandung Chromium
yang efektif memperlancar metabolisme
gula darah dan mengatur kepekaan sel
terhadap insulin sehingga meringankan
kerja pankreas.
Selain itu, kandungan Gula Aren
dalam Gentong Mas memiliki indeks
glisemik yang sangat aman bagi
kesehatan yaitu hanya 35 (aman jika
indeks glisemik dibawah 50), sehingga
mampu menjaga dan merawat pankreas
agar tetap berfungsi dengan baik.
Meski demikian untuk mendapatkan
hasil maksimal, disarankan untuk mengatur
pola makan, gula darah, olahraga, pengaturan berat badan seideal mungkin,
diet rendah lemak, kontrol stress, dan
menghindari rokok serta alkohol.
Dengan aturan penggunaan yang tepat,
manfaat bagi kesehatan dan kelezatan

rasanya membuat semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi Gentong Mas.
Untuk informasi lebih lanjut silakan
kunjungi www.gentongmas.com.
Bagi Anda yang membutuhkan
silakan hubungi:
Jakarta Pusat 021-7150-3671, Jakarta
Selatan
021-71201834,
Jakarta
Barat 021-71537244, Jakarta Timur
021-71503618, Jakarta Utara 02137460843, Bekasi 021-70495100,
Depok 021-37713090, Kota Tangerang
(081219269571), Tangerang Selatan
(081210344355), Kabupaten Tangerang
(081389651580), Bogor (0251-18901444/
085221019518), Bogor Timur (082112356545),
Bogor Barat (081220088380), Cirebon
(08122169618), Banten (0818474322),
Jawa Barat (081394689449), Jogjakarta
(081320001013), Jawa Tengah (081313322669),
Jawa Timur (081316821146), Bali
(081337571457), Lampung (081210883349),
Sumatera Selatan (081323017741),
Bengkulu (085273023491), Jambi
(081366971641), Sumatera Barat
(081283307337), Sumatera Utara
(081384777717), Riau (081387650717),
Aceh (081362900792), Bangka Belitung
(081322364969), Kalimantan Timur
(085223982705), Sulawesi Selatan
(081322262366), Sulawesi Tenggara
(08131495 2303), Kalimantan Selatan
(081250980570), Kalimantan Barat
(081376179880), Kalimantan Tengah
(081346382718), NTB (081338355661),
Ternate (085223361767), Ambon (081343329800),
Kupang (085213839802). z
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