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Kekerasan terhadap Anak Kembali Terjadi
JAKARTA, KOMPAS — Ke -
polisian Daerah Metro Jaya me-
nangkap Rianti (27), tersangka
penganiayaan terhadap anak
yang menyebabkan kematian di
CBD Giant, Bintaro, Tangerang
Selatan, Jumat (26/2) malam. Ri-
anti diduga membenturkan ke-
pala Marvelio Benedict Djuhana
(2) ke tembok sebanyak tiga kali
sehingga korban meninggal.

Direktur Kriminal Umum Pol-
da Metro Jaya Komisaris Besar
Krishna Murti mengatakan, ter-
sangka awalnya sempat berbo-
hong kepada penyidik terkait ke-
matian korban. Tersangka men-
jelaskan, korban terjatuh ketika
bermain. Setelah kejadian pada
awal bulan ini, korban kejang-ke-
jang dan dibawa ke Rumah Sakit
(RS) Eka Hospital, Bintaro.

Setelah korban meninggal,
orangtua korban, Ray Suryadi

Djuhana, tak percaya dan me-
laporkan kejadian itu ke Polda
Metro Jaya. Polisi pun melaku-
kan penyelidikan lebih lanjut de-
ngan mengotopsi jenazah korban
yang sudah dimakamkan di Tegal
Alur, Jakarta Barat.

”Dari hasil otopsi dan CT scan
ditemukan ada beberapa luka.
Kesimpulannya ada luka-luka
akibat kekerasan benda tumpul,”
ujar Krishna, Sabtu (27/2).

Hasil otopsi itu menjadi bekal
polisi untuk kembali menginte-
rogasi Rianti yang awalnya hanya
diperiksa sebagai saksi. Rianti di-
duga kuat sebagai tersangka se-
bab pada saat kejadian hanya ada
dia dan korban di dalam rumah
mereka di Serpong, Tangerang.
Akhirnya, Rianti mengakui per-
b u a t a n ny a .

”Tersangka mengaku mem-
benturkan kepala korban ke tem-

2,3 Juta Hektar Kritis
Sebulan Terakhir Tiga Kali Banjir Bandang Terjang Jambi

JAMBI, KOMPAS — Hujan deras, disusul banjir,
membuat sekitar 2,3 juta hektar tanaman padi di
Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah kini dalam
kondisi kritis. Bahkan, sebagian besar tanaman padi
itu bakal gagal panen karena digenangi air minimal
30 sentimeter. Banjir dipicu kehancuran hutan.

Di Jambi, hampir 2 juta hektar
Daerah Aliran Sungai (DAS) Ba-
tanghari di Sumatera Barat-Jam-
bi dalam kondisi kritis akibat
pembukaan hutan menjadi ke-
bun dan penambangan liar se-
hingga memicu berulangnya ban-
jir bandang. Tanpa upaya pemu-
lihan, bencana akan terus ber-
ulang dan mengancam kesela-
matan warga.

Kepala Badan Pengelolaan
DAS Batanghari, Taruna Jaya,
mengatakan, penebangan hutan
untuk menjadi kebun sawit dan
penambangan emas liar jadi pe-
nyebab utama kehancuran DAS.
Dari 4 juta hektar DAS Batang-
hari, 43 persennya rusak. ”DA S
ini butuh cepat dipulihkan. Pem-
bangunan di setiap daerah aliran
juga harus berbasis DAS agar tak

memperluas kerusakan,” ujar
Taruna, Sabtu (27/2), di Jambi.

DAS Batanghari kini menga-
lami ketidakmampuan menam-
pung limpahan air. Hal tersebut
diperparah curah hujan yang me-
ningkat sepanjang awal tahun ini.
”Curah hujan cenderung di atas
200 milimeter adalah curah hu -
jan tertinggi selama ini,” kata -
ny a .

Dalam sebulan terakhir, sudah
tiga kali banjir bandang mener-
jang Kabupaten Bungo dan Me-
rangin akibat meluapnya Sungai
Pelepat dan Tabir. Pada Sabtu,
banjir di kedua wilayah itu surut.
Namun, warga yang kehilangan
rumah karena terbawa banjir
bandang masih mengungsi di
tenda darurat yang dibangun ba-
dan penanggulangan bencana da-

erah (BPBD) setempat.
Di Kalteng, air bah mengge-

nangi sejumlah wilayah dengan
ketinggian air 30-200 cm. Sekitar
300 hektar sawah di Kabupaten
Pulang Pisau terancam gagal pa-
nen. ”Air menggenangi lima RT
di Desa Gandang Barat, Keca-
matan Maliku, dengan ketinggian
sekitar 30 cm. Padi di sawah dan
185 rumah juga ikut terendam,”
kata Kepala BPBD Kabupaten
Pulang Pisau Salahudin, Sabtu.

Banjir dengan ketinggian 1-2
meter terjadi di Kecamatan Pe-
matang Karau dan Kecamatan
Dusun Tengah, Kabupaten Barito
Timur. Di sana, 16 desa dan 10
hektar sawah yang siap panen
ikut terendam. ”Banjir terjadi ka-
rena luapan Sungai Karau dan
Sungai Rangen. Warga masih
tetap bertahan di rumah masing-
masing,” kata Camat Pematang
Karau Tugu Nahas.

Kali Kemuning
Kali Kemuning di Kabupaten

Sampang, Jawa Timur, juga me-
luap dan membanjiri 12 desa di
Kecamatan Sampang, Sabtu. Ke-
tinggian air mencapai 1,5 meter

di beberapa titik. Puluhan warga
mengungsi.

Kepala BPBD Kabupaten Sam-
pang Wisnu Hartono menga-
takan sudah menyiapkan sejum-
lah dapur umum untuk mem-
bantu korban banjir. Aktivitas
warga terbatas karena listrik
masih padam hingga Sabtu ma-
lam.

Wilayah Lamongan, Gresik,
dan Tuban juga masih direndam
banjir. Di Lamongan, air bah
merendam ratusan rumah di De-
sa Gilang, Kelurahan Babat, dan
Banaran. Sejumlah ruas jalan ju-
ga tergenangi air.

Menurut Warsilan (60), warga
Babat, sebagian rumah warga ke-
masukan air setinggi 15-20 cm.
Banjir dipicu hujan deras selama
empat hari terakhir dan saluran
air tak mampu menampung air
sehingga meluap. Berkurangnya
areal tangkapan air semakin
memperparah genangan, apalagi
Kali Konang semakin dangkal
dan menyempit. Bengawan Solo
juga meluap, terutama di Gresik,
yang merendam jalan raya, 70
rumah, dan puluhan hektar sa-
wah. ( I TA / D K A / D E N/A C I )

Kematian Cenderung Dibiarkan

Di internal pemerintah, KLHK
sedang mengupayakan penam-
bahan personel polisi hutan dan
penyidik pegawai negeri sipil un-
tuk memperkuat penegakan hu-
kum lingkungan, termasuk per-
buruan liar. Ia menyebutkan, pi-
haknya hanya memiliki 7.000 po-
lisi hutan untuk mengamankan
lebih dari 120 juta hektar hutan.

Perburuan terpantau
Perburuan liar juga terpantau

di Taman Nasional Gunung Leu-
ser (TNGL). Kepala Bidang Pe-
ngelolaan Wilayah III Balai Besar
TNGL Sapto Aji Prabowo menga-
takan, kamera trap yang dipasang
di perbatasan Langkat-Aceh, te-
patnya di Sei Petung, menunjuk-
kan adanya aktivitas perburuan
dengan senjata api di wilayah
TNGL. Selama Oktober 2015
hingga Januari 2016, kamera me-
nangkap empat kali rombongan
pemburu bersenjata melewati
kawasan itu. Diduga, ada aparat
keamanan yang terlibat dalam
praktik liar tersebut.

Kematian gajah terakhir di ka-
wasan TNGL pada awal 2015 di
Langkat. Kematian itu diduga
akibat perkelahian antargajah ka-
rena ada tusukan gading di dalam
badan gajah. Namun, gading ga-

jah hilang dicuri. Saat itu, gajah
ditemukan terbawa aliran sungai
keluar TNGL.

Di sekitar habitat satwa, pe-
manfaatan senjata api yang ma-
sih marak memungkinkan tinggi-
nya perburuan. Menurut Ko-
mandan Korem Garuda Putih
Jambi Kolonel (Inf ) Makmur, da-
lam sebulan ini diamankan 137
senapan rakitan dan pabrikan da-
ri penduduk di sekitar hutan wi-
layah Tebo, Batanghari, Sarola-
ngun, dan Kerinci. Diperkirakan,
lebih dari 400 senjata api beredar
bebas di wilayah itu. Namun,
penarikan senjata dari warga me-
merlukan upaya persuasif.

Kepala Balai Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
Timbul Batubara mengatakan,
pihaknya, Selasa mendatang, ber-
sama Kodam Sriwijaya melaku-
kan pengamanan kawasan kon-
servasi TNBBS. Keterlibatan ten-
tara diharapkan bisa mengurangi
ancaman pada kawasan konser-
vasi ekosistem khas Sumatera.
Saat ini, TNBBS hanya memiliki
42 polisi hutan untuk menjaga
wilayah seluas 355.000 hektar.

Gajah masuk kota
Seekor gajah jantan berumur

15-20 tahun berkeliaran di ka-
wasan Danau Buatan, Rumbai,
Kota Pekanbaru, sejak Jumat la-

lu. Gajah itu terlihat menjelang
malam dan pada siang hari lebih
banyak bersembunyi di belukar
yang cukup tinggi di belakang
kawasan danau yang menjadi
ajang lomba ski air pada perge-
laran PON 2012.

”Gajah itu terbiasa masuk ke
daerah ini sejak beberapa tahun
terakhir. Gajah jantan muda bia-
sa melakukan perjalanan memi-
sahkan diri dari rombongan be-
sarnya. Tahun lalu, gajah itu juga
masuk ke wilayah itu dan kami
sudah menggiringnya masuk
kembali ke habitatnya di Cagar
Biosfer Giam Siak Kecil dan Bu-
kit Batu di Kabupaten Siak. Ta-
hun ini, dia datang lagi mengikuti
naluri berdasarkan lintasan per-
jalanan pada tahun sebelumnya.
Itu fenomena biasa di alam,” kata
Kepala Bidang II Balai Besar
Konservasi Sumber Daya Alam
Riau Supartono.

Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA) Lampung ber-
upaya menutup sejumlah akses
agar gading yang dicuri tak keluar
Lampung. ”Kami sudah menyi-
apkan petugas di beberapa akses
keluar Lampung, termasuk ban-
dara dan pelabuhan. Kami yakin
saat ini gading yang dicuri masih
ada di sekitar Lampung,” ujar
Kepala BKSDA Lampung Suba-
k i r. ( I TA / I C H / W S I / S A H / G E R )

(Sambungan dari halaman 1)

Peluang Indonesia Besar

sekitar 20 persen dari penduduk
usia 15-30 tahun adalah peng-
angguran. Serapan tenaga kerja
profesional pun baru 5 persen.

Kondisi berbeda terjadi di Ma-
laysia dan Thailand. Di kedua
negara itu, serapan tenaga kerja
profesional mereka mencapai 20
persen dan 9 persen.

Mengutip data Kementerian
Ketenagakerjaan, Indonesia me-
miliki 120 juta angkatan kerja
dengan 114 juta orang di antara-
nya sudah bekerja. Sekitar 68
persen di antaranya berlatar be-
lakang SLTA ke bawah dan 9,9
persen merupakan lulusan dip-
loma hingga perguruan tinggi.

”Perencanaan pembangunan
sumber daya manusia perlu mu-
lai dilakukan. Jangan terlalu lama
absen. Jalur pendidikan formal
dan vokasional harus segera di-
perkuat agar menjadi sarana me-
ningkatkan keterampilan anak
muda,” kata Tadjudin.

Senada, Hariyadi menambah-
kan, di sektor industri tekstil dan
produk tekstil, misalnya, belum
ada perubahan mendasar terkait
tenaga kerja padat karya sejak
1992. Kenaikan upah minimum
setiap tahun tidak diikuti pe-
ningkatan produktivitas kerja.

”Dengan jumlah penduduk le-
bih dari 200 juta orang, Indo-
nesia sebenarnya sudah jadi pe-
menang di pasar internasional,
seperti MEA. Namun, kebiasaan
mengirim tenaga kerja tidak ter-
latih perlu diubah,” u j a r ny a .

Ada delapan profesi yang ter-
kena dampak kebijakan MEA.
Dalam ASEAN Mutual Recogni-
tion Arrangement disebutkan in-
sinyur, arsitek, tenaga pariwisata,

akuntan, dokter gigi, tenaga sur-
vei, praktisi medis, dan perawat.
Hariyadi menilai, hanya tenaga
pariwisata yang paling siap. Pa-
salnya, mayoritas pekerja sektor
itu sudah terampil, bahkan ada
yang bekerja di perusahaan in-
ternasional yang berkantor di lu-
ar negeri.

Ia menuturkan, masalah yang
harus diperbaiki sekarang adalah
sinergi balai latihan kerja (BLK)
dan industri. Suplai tenaga kerja
seharusnya bisa dioptimalkan da-
ri lulusan BLK. Dengan demi-
kian, diharapkan makin banyak
tenaga kerja terampil.

S i n e rg i
Menjawab tantangan ketena-

gakerjaan jangka panjang, Kha-
irul mengatakan, pihaknya men-
dorong sinergi erat antara peng-
usaha, kelompok pekerja, dan pe-
merintah. Hal ini bisa dimulai
dari pengumpulan data permin-
taan dan suplai tenaga kerja.

Langkah kedua adalah perba-
ikan sarana dan prasarana pen-
dukung di 276 BLK yang tersebar
di daerah. Lalu, optimalisasi 80
BLK milik kementerian dan lem-
baga pemerintah. Upaya ketiga,
menyinergikan 8.000 lembaga
pelatihan swasta dengan kebu-
tuhan pasar tenaga kerja. ”Pem -
bangunan sumber daya manusia
harus membutuhkan political
will yang kuat,” u j a r ny a .

Meski demikian, lanjut Dien,
ada beberapa hal yang patut di-
waspadai dalam menghadapi
persaingan pasar tenaga kerja in-
ternasional. Dari sisi jenis pro-
fesi, tidak semuanya boleh di-
buka lebar bagi asing. Contohnya,
praktisi medis. Pasalnya, ini ber-
hubungan dengan keselamatan

dan kesehatan langsung manusia.
Tidak semua praktisi asing me-
mahami latar belakang demo-
grafis dan geografis Indonesia.

”Misalnya, penyakit demam
berdarah. Gejala penyakit ini di-
sebabkan oleh kondisi endemik
Indonesia. Penanganannya ber-
beda dengan demam berdarah
biasa. Ketika praktisi medis asing
mau bekerja di Indonesia, mere-
ka harus melewati uji kompe-
tensi dan sertifikasi sesuai de-
ngan standar nasional,” ujar
Dien.

Dia tidak menampik, beberapa
tahun belakangan aliran investasi
asing masuk ke jaringan korpora-
si rumah sakit lokal. Kondisi itu
tidak bisa dicegah.

Hal yang perlu ditegaskan pe-
merintah adalah mendorong in-
vestasi merata ke daerah. Pekerja
asing juga wajib mengikuti stan-
dar kompetensi Indonesia.

Terkait jaminan sosial, Agus
yang baru saja menjabat sebagai
Direktur Utama BPJS Ketena-
gakerjaan berpendapat, baru 19
persen dari 114 juta orang ang-
katan kerja tercatat sebagai ang-
gota program jaminan sosial ke-
t e n a g a ke r j a a n .

”Sebagian pemberi kerja atau-
pun tenaga kerja formal belum
paham mengenai manfaat prog-
ram jaminan sosial. Itu juga tidak
termasuk pekerja nonformal. Ka-
mi terus meningkatkan sosiali-
sasi dan kemudahan akses pen-
daftaran kepesertaan,” ujar
Agus. (MED)

(Sambungan dari halaman 1)

Mau Jadi ”Yo u t u b e r ” atau ”Travel Writer”?

IDC. Jadi, saya bertugas jaga di
IDC. Malam ini saya pulang ke
rumah di Bekasi. Setiap Selasa,
Rabu, dan Kamis, kan, saya harus
kuliah,” u j a r ny a .

 Unggul belum tamat semester
dua dari sebuah fakultas teknik
komputer di salah satu perguru-
an tinggi swasta di Bekasi, Jawa
Barat. Namun, seperti cerita para
genius komputer lainnya, penca-
paian sekolah Unggul bukan
ukuran kepintarannya mengope-
rasikan tetek-bengek komputer
dan internet.

”Saya bekerja di perusahaan
jasa komputasi awan sejak satu
setengah tahun silam, setahun
sebelum berkuliah. Kuliah demi
selembar kertas ijazah yang saya
harap bisa mendongkrak nilai ta-
war saat bekerja. Tanpa ijazah,
sepintar apa pun, saya hanya bisa
mengantongi gaji per bulan Rp
2,5 juta. Padahal, orang berijazah
dengan kemampuan sama bisa
digaji Rp 8 juta,” u j a r ny a .

Anak kandung digital
 Begitulah gambaran salah satu

profesi baru yang muncul seiring
berkembangnya teknologi digital.
Mereka anak kandung digital.
Ada juga yang disebut Yo u t u b e r ,
yang menghabiskan waktunya
untuk membuat video, mengung-
gahnya, dan mendapat uang dari
setiap klik pengguna Youtube la-
in saat menonton video itu.

Sebutlah Edho Zell Pratama
(26), pemilik akun Youtube Edho
Zell dan Edhozell Day. Dia mem-
punyai lebih dari setengah juta
pelanggan atau subscriber yang
setia menunggu video parodi
Edho. Dia rutin mengunggah vi-
deo setiap Senin dan Kamis. ”Ka -
dang Senin pagi atau Kamis pagi
sudah ditagih mereka, he-he-he,”

kata Edho menjelaskan respons
pengg emarnya.

Setiap hari pekerjaan Edho
memelototi isu di masyarakat le-
wat pemberitaan atau cuitan
orang di media sosial. Dia lalu
meresponsnya dengan membuat
video lucu. Misalnya, saat orang
ramai membicarakan isu lesbian,
gay, biseksual, dan transjender
(LGBT), Edho kemudian mem-
buat video tentang kepanjangan
LGBT, tentu saja dengan pende-
katan parodi. Maka, muncullah
LGBT itu lelaki gagah baik dan
tampan atau lagi ga bisa tidur.
Video yang diunggah pada 22
Februari 2016 itu, hingga 26 Feb-
ruari malam, telah dilihat
332.297 kali.

Tidak kurang dari 200 video
telah dia unggah di Youtube. Sa-
lah satu video fenomenal Edho
adalah Syahrini Sticker Parodi
yang memarodikan lagu ”Maju
Mundur Cantik” dari penyanyi
Syahrini, yang diunggah delapan
bulan lalu, dan telah dilihat seki-
tar 3,6 juta kali.

Profesi lain adalah travel wri-
ter, seperti yang dijalani Kenny
Santana (36). Di Instagram, pe-
milik akun @kartuposinsta ini
mempunyai sekitar 19.700 peng-
ikut, sementara di Twitter, lewat
akun @KartuPos, pengikutnya
mencapai 69.749 akun. Jumlah
pengikut itu menjadi modal besar
yang membuat Kenny kerap
menjadi incaran pengguna jasa,
biasanya perusahaan biro perja-
lanan, untuk memasarkan pro-
duk mereka.

Kenny, misalnya, pernah diun-
dang lembaga pariwisata Den-
mark selama tujuh hari untuk
mencicipi berbagai petualangan
seru di Kopenhagen bersama se-
jumlah media dari Indonesia.
Termasuk di dalamnya santap
malam di restoran Michelin dan

(Sambungan dari halaman 1) melihat kamar hotel yang selalu
diinapi para pesohor dunia, se-
perti Justin Bieber.

Undangan juga kerap kali da-
tang dari maskapai dan beberapa
hotel besar. Sebagian dari mereka
menghubungi Kenny melalui
media sosial dan hampir selalu
memberinya fasilitas kelas satu.
”Tidak ada imbalan dari pihak
pengundang. Imbalan diberikan
dalam bentuk honor oleh media
yang menerima tulisanku.”

Media arus utama pun, seperti
koran, kerap menerima tulisan
Kenny. Kenny juga memanfaat-
kan akun media sosial yang dia
kelola, seperti Twitter, Insta-
gram, dan situs  www.kartu-
pos.co.id,   untuk menyebarkan tu-
lisan perjalanannya. ”Media so-
sial itu mempunyai kelebihan
memberikan respons cepat yang
bisa langsung diketahui dari jum-
lah re t we e t , l i ke , atau komentar di
postingan,” ucap Kenny.

Agar terus eksis, Kenny ber-
usaha membuat akun media so-
sialnya selalu hidup dengan ba-
nyak kegiatan. Selain kerap
membuat kuis, Kenny menggelar
lelang vo u c h e r travel pula, yang
hasilnya disumbangkannya pada
badan amal.

Gara-gara internet
Mirip gambaran Richard E

Susskind dan Daniel Susskind
dalam The Future of the Pro-
fessions:  How Technology Will
Transform the Work of Human
Ex p e r t s (2015), akan kian banyak
profesi hilang dan muncul profesi
baru seiring perkembangan tek-
nologi. Uniknya, antara penggu-
na jasa dan profesional baru itu
tak perlu bertatap muka, persis
yang dilakukan Kenny, Adho, dan
Unggul. Kita hidup dalam dunia
yang dilipat.

Malam itu, Unggul sedang me-

mantau serta mengatur perge-
rakan data dan informasi elektro-
nik sebuah perusahaan penyedia
aplikasi di Vietnam, misalnya.

 Ibarat sebuah bandar udara
transit, IDC Indonesia menjadi
terminal yang melintas-hubung-
kan 2.831 silang koneksi arus data
dari berbagai penyedia jasa inter-
net di Indonesia, lalu terhubung
ke jaringan internet global. IDC
Indonesia, yang didirikan tahun
2000, termasuk ujung dari seja-
rah internet di Indonesia.

Johar Alam Rangkuti, Chair-
man IDC Indonesia, menjelas-
kan, internet sudah ada di Indo-
nesia sejak 1988. Media sosial,
dan kehadiran gawai pintar, men-
jadi lompatan jauh yang me-
mungkinkan pemakainya bisa
mengunggah segala macam tulis-
an, foto, rekaman suara atau vi-
deo, ke internet.

Iwan Setyawan, Chief Execu-
tive Officer Provetic, sebuah per-
usahaan jasa konsultasi strategi
komunikasi digital dan  big data,  
piawai memanfaatkan segala ki-
cauan orang di media sosial. Ia
masih  mengingat pengalaman-
nya 10 tahun riset pemasaran di
salah satu lembaga riset pema-
saran di New York, Amerika Se-
rikat. ”Zaman itu, untuk menge-
tahui persepsi orang atas sebuah
produk, kami harus menebar
lembar survei ke mana-mana,
mewawancarai orang. Hari ini,
gawai pintar membuat setiap
orang mengekspresikan penda-
pat dan persepsinya di media
sosial. Itulah kenapa Provetic la-
h i r, ” u c a p ny a .

Zaman terus berubah, yang
menjadikan profesi tertentu pu-
nah, sekaligus muncul profesi ba-
ru. Semua berpulang pada kita,
mau ikut berubah atau punah.
Jadi, mau jadi Youtuber atau
travel writer?

bok sebanyak tiga kali. Alasannya,
tersangka baru saja selesai
mengganti seprai dan korban
muntah. Jadi, ada kejengkelan,”
k a t a ny a .

Rianti merupakan pacar ayah
korban, Ray. Korban merupakan
anak kedua Ray dengan istri per-
tamanya. Mereka telah bercerai.
Tersangka tinggal bersama ayah
korban sejak tahun 2015. Setelah
kejadian itu, hubungan keduanya
retak dan tersangka pindah ke
rumah kos.

”Saya menyesal melakukan ini.
Waktu itu, saya agak refleks dan
kesal. Saya khilaf, saya enggak
tahu kalau kejadian sampai se-
perti ini. Saya minta maaf kepada
Ray dan keluarga,” ungkap Rianti
di hadapan wartawan, Sabtu.

Rianti juga mengaku dirinya
ingin mengatakan kejadian se-
benarnya setelah Marvel sem-

buh. Namun, Marvel akhirnya
meninggal pada 9 Februari 2016
setelah sembilan hari dirawat di
rumah sakit.

Ketua Komisi Nasional Per-
lindungan Anak (Komnas PA)
Arist Merdeka Sirait menga-
takan, kasus Marvel seharusnya
menjadi pelajaran bagi orangtua
yang bercerai. Pemberian hak
asuh anak di pengadilan harus
dijalankan dengan baik. Apalagi,
dalam kasus ini, usia Marvel ma-
sih 2 tahun. Ia seharusnya masih
dirawat dan dilindungi ibunya.

Berdasarkan data Komnas PA,
kekerasan terhadap anak terus
meningkat. Selama 2016, ada 89
kasus yang terlapor di Komnas
PA. Adapun selama 2015, ada
peningkatan 2.000 kasus diban-
dingkan dengan 2014. Total pada
2015 ada 6.337 kasus dengan 48
persen kekerasan fisik. (DEA)

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Diskusi Teras Kita, hasil kerja sama Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada
(Kagama) serta harian Kompas dan Sonora Network, Sabtu (27/2), bertemakan ”Pasar Tenaga Kerja
Indonesia di Tengah Tantangan Global dan MEA” di gedung MM UGM, Jakarta. Hadir (dari kiri ke
kanan) Banu Astono (moderator) serta para pembicara Agus Susanto (Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan), Khairul Anwar (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga
Kerja), Hariyadi B Sukamdani (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia), Tadjudin Nur Effendi (pengamat
Ketenagakerjaan dari UGM), dan Dien Kurnianty (anggota Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran
PB IDI).
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