
SURABAYA-Semakin tahun
penderita kanker di dunia terus
bertambah. Jumlah kasus baru
dan kematian akibat kanker pun
semakin meningkat. Bahkan
diperkirakan jumlah penderita
kanker di dunia naik hingga 300
kali lipat pada tahun 2030
dibandingkan 2005.

Berdasarkan data Badan
Kesehatan Dunia (WHO) tahun
2010, pada tahun 2005 kematian
akibat kanker di seluruh dunia
mencapai 7 juta orang, 11 juta
kasus baru kanker dan 25 juta
orang hidup dengan kanker.
Diperkirakan pada tahun 2030,
kematian akibat kanker mening-
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kat menjadi 17 juta, 27 juta ka-
sus baru dan 75 juta orang hidup
dengan kanker. Dari 75 juta jiwa
tersebut, 70 persennya hidup di
negara berkembang, termasuk
Indonesia.

Ketua Harian Yayasan Kan-
ker Indonesia (YKI) Jatim, dr
Hendrian D Soebagjo SpM
mengungkapkan, salah satu
kanker yang membahayakan
adalah kanker darah (leukimia).
Sebab, jika tidak mengonsumsi
obat secara teratur dapat mem-
bahayakan nyawa. Penyebab
pasti leukemia pun belum bisa
dipastikan. “Kemungkinan
faktor genetik atau kalau tidak

pengaruh dari cuaca, sinar ultra-
violet hingga makanan yang
mengandung bahan pengawet
berlebih,” jelas dr Hendrian saat
menerima kunjungan delegasi
WHO dari Korea Selatan di
Kantor YKI Jatim, Selasa (11/6).

Pada kesempatan kali ini,
pihak YKI dan delegasi WHO
tengah mengembangkan riset
tentang pengobatan leukemia
dengan menggunakan metode
kemoterapi dan radiasi. Hal itu
penting untuk memperpanjang
harapan hidup pasien kanker.
Selama ini, pasien leukemia
harus meminum obat pil seharga
Rp 500 ribu per hari. Jika tidak

Cegah Leukimia, Waspadai Makanan Berbahan Pengawet
meminum obat tersebut, maka
daya tahan tubuh akan berku-
rang dalam waktu dua hari. “Ka-
rena itu upaya preventif harus
lebih digalakkan lagi,” tuturnya.

Ada berbagai cara yang bisa
ditempuh untuk meminimalisasi
sekaligus pencegahan leukimia.
Salah satunya dengan lebih ber-
hati-hati dalam mengonsumsi
makanan yang mengandung zat
pengawet berbahaya. Dalam hal
ini, dibutuhkan peran serta pe-
merintah untuk lebih memper-
ketat makanan yang mengan-
dung pengawet, mengingat sema-
kin banyak makanan ilegal ber-
edar di pasaran.  (fik/nis/opi)

OPINI

ESEJAHTERAAN
adalah tanggung
jawab pemeri-
ntah dalam

menjalankan tugas
dan wewenangnya
sebagai wakil rakyat.
Rakyat memiliki hak
penuh memperoleh
kesejahteraan, baik di
bidang kesehatan,
ekonomi, pendidikan
dan keberlangsungan
hidupnya.

Pemerintah dalam
mensejahterahkan
rakyat harus lebih
serius dan semaksimal
mungkin, tanpa harus
ada hubungan timbal
balik dengan persoal-
an yang membelit
kehidupan rakyat.
Subsidi memang
menjadi hal yang
sangat urgen dalam
mensejahterahkan
rakyat. Dengan
adanya subsidi itu
kesejahteraan rakyat
secara simbolis akan
terpenuhi. Namun, di
balik subsidi itu kita
harus melihat dengan
penglihatan yang
mendalam dan kritis
dalam kebijakan yang
diberikan oleh
pemerintah.

Pemerintah menja-
lankan wewenangnya
tentu menggunakan
politik dengan berba-
gai cara demi mense-
jahterahkan rakyat.
Lain dari itu semua,
kebijakan dalam
pemberian subsidi
atas dasar kesejahte-

raan mungkin juga
untuk membangkitkan
reputasinya di mata
rakyat dengan pembe-
rian subsidi. Dengan
pemberian subsidi
tadi, pandangan
rakyat terhadap
perjalanan roda
pemerintahan yang
sebenarnya melilit
keadaan ekonominya,
namun mereka se-
akan-akan mendapat
pengayoman khusus
dari pemerintah
selaku wakilnya.

Padahal jika peme-
rintah memiliki tekat
kuat dalam mensejah-
terahkan kehidupan
rakyat, tentu berbagai
usaha dan kebijakan
dilakukan tanpa
menunggu kenaikan
harga BBM.  (*)

Mempertanyakan
Substansi Subsidi BBM

K

Berbagi, Royalti Bukunya Akan Disumbangkan
MASIH TANDA KOMA, ...

SELAIN Leslie dan Ste-
phen Sajogo, sosok Markus
kemarin dipaparkan Omar
Ishananto. Omar giliran
buka-bukaan tentang so-
sok Markus dalam sesi talk
show dipandu Tamara.
Suasana berubah menjadi
lebih lumer ketika pria
yang berprofesi sebagai
advokat itu mulai mem-
bongkar ‘rahasia’ Markus,
rekan seprofesinya.

“Lain kali dia jangan su-
ruh maju karena saya bisa
diodol-odol oleh Omar,” ka-
tanya di depan undangan
khusus, seperti pasangan
pengusaha real estate Te-
guh Kinarto-F Hartati Tha-
jono, Konsul Kehormatan
Sylvia Pangkey, psikolog
astrid Wiratna dan om-
budsmen Jawa Pos Choirul
Shodiq. Yang pasti, Markus
senang teman kecilnya itu
datang lantaran ialah
sahabat sejati karena saat
berlawanan dalam sebuah
kasus, mereka bersikap pro-
fesional. “Tak ada main ma-
ta di antara kami berdua.”

Duduk bersama Markus
di depan, Omar pun sempat
adu kenangan lama raha-
sia masa kecilnya dengan
Markus. Bahkan sejatinya,
Omar mengaku sempat
ragu datang ke momen
penting sahabatnya itu.
Sebab, ketika masih remaja
Omar tidak sengaja pernah
menghilangkan jaket merah

milik Markus. “Saya
khawatir nanti jaketnya
ditagih karena saya cerita
ini. Tapi Markus kan
pernah pinjam uang saya
untuk mengajak nonton
bioskop pacarnya dari
Jakata,” beber Omar diikuti
gelak tawa para tamu.

Markus mengaku tidak
ada misi khusus dalam
pembuatan buku kedua-
nya ini. Pria yang sudah
terjun dalam dunia hukum
selama setengah abad ini
hanya ingin berbagi inspi-
rasi dengan semua masya-
rakat. Proses pembuatan
buku yang juga mendapat
apresiasi khusus dari Tan-
towi Yahya ini penuh de-
ngan perjuangan.

Selama setahun penuh,
Markus merangkai kisah-
nya di atas tempat tidur
sembari merebah. Tahapan
pembuatan memoar pun
cenderung tidak berurutan
karena memoar diketik se-
suai dengan apa yang di-
ingatnya ketika menonton
televisi atau mendapat ka-
sus hukum baru. “Misalnya
di televisi ada kasus yang
menimpa Angelina Son-
dakh. Saya hafal dan paham
betul bagaimana gesture
hakim maupun tersangka
ketika gelisah, berbohong
atau sebagainya. Itu semua
saya rangkum dalam buku
ini,” tutur pria yang masih
aktif ngantor ini.(fik/het)
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KUNJUNGAN: Perwakilan WHO asal Korea Selatan berinteraksi dengan pasien kanker saat melakukan kunjungan ke YKI Jatim di Mulyorejo, kemarin (11/6).
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kantor advokat Markus Sajogo
& Associates itu tak henti
menebar senyum hangat kepada
tamu dalam Jamuan Makan
Siang Seorang Advokat.

Aura cemerlang Markus di
acara itu kian tampak ketika
kedua putranya, Stephen Sajogo
dan Leslie Sajogo tak lepas
mendampingi Markus yang
mereka anggap sebagai ayah,
guru sekaligus teman terbaiknya
itu. Dihantar oleh Leslie sebagai
host, Tamara Geraldine tiba-tiba
muncul. Sebagai MC istimewa,
Tamara dianggap sebagai saha-
bat terdekat keluarga besar Mar-
kus. “Saya panggil beliau Om
Markus karena seperti papa sa-
ya. Lagipula manajer saya ada-
lah Stephen, jadi seperti ke-
luarga,” kata Tamara.

Di mata Leslie yang kini meng-
ikuti jejak ayahnya sebagai advo-
kat, buku yang berisi 13 memoar
itu merupakan pembuktian
semangat yang luar biasa dari
sosok ayahnya yang terjun di
dunia advokat sejak 1967. Sebab,
sejak tahun 2007 sang ayah juga
harus berjuang melawan penya-
kitnya. “Buku inilah yang men-
jadi titik balik dari sosok papa
yang  punya fighting of spirit
dan semangat yang terus berko-
bar dalam kondisi apa pun,”
tutur Pemimpin Markus Sajogo
& Associates itu.

Senada dengan Leslie, Stephen
menilai peluncuran buku yang
mendapat apresiasi khusus dari
Menteri BUMN Dahlan Iskan

tersebut semakin melengkapi
imej serbabisa yang melekat dari
diri sang ayah. Pria yang terjun

di dunia showbiz ini mengenal
dua sisi berseberangan yang
digeluti sang ayah, dunia hukum

yang keras dan dunia sosial krea-
tif yang fun. “Kalau Leslie dan
ayah adalah pengacara, saya tu-
kang bikin acara,” kata Stephen
yang bertubuh tinggi besar.

Representasi karakter ayahan-
da yang fleksibel dan menguasai
banyak hal itu tercermin dalam
dirinya dan adiknya. “Banyak
orang yang bertanya, kenapa sa-
ya sangat berbeda dengan Ste-
phen. Saya yang menyukai bi-
dang seni dan adik saya yang
cenderung lebih menyukai bi-
dang hukum. Gabungan karak-
ter kami, itulah sosok Papa,” je-
las pria yang menjadi manajer
beberapa artis ibu kota itu.

Meski telah dianggap kenyang
asam garam di dunia hukum oleh
kedua anaknya, tak membuat
Markus cepat berpuas diri. Se-
panjang perjalanan hidupnya,
selain menjadi advokat hebat,
pria yang piawai bernyanyi dan
akting ini pernah terjun di dunia
entertainment lewat beberapa
judul sinetron dan pernah reka-
man album.

Dia menganggap segala yang
telah dia raih masih dalam se-
batas tanda koma. Pria yang per-
nah menjuarai kuis legendaris
Berpacu dalam Melodi  ini akan
terus melanjutkan karyanya
hingga tanda titik mengakhiri
hayatnya. “Saya masih ingin
terus berbagi selagi saya mampu
dan terus menulis lagi. Untuk
diketahui, buku kedua ini semua
royaltinya akan kami sumbang-
kan,” pungkas penulis buku bio-
grafi Markus Sajogo:My Love and
My Live ini. (fik/nis/het)
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SALING TERBUKA: Omar dan Markus yang sama-sama menekuni bidang
hukum sebagai advokat saling akrab di tengah acara.


