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» 31Efek Fatal Emboli

SEKILAS BERLUSCONI

■ 1936
Berlusconi lahir pada 29 September di Milan

■ 1993 
Mendirikan partai politik sendiri, Forza Italia.

■ Maret 1994 
Berlusconi meraih kemenangan pertamanya dalam pemilu. 

■ April 1996 
Berlusconi kalah dari pemimpin koalisi Olive Tree, Romano 
Prodi. 

■ Mei 2001 
Dia kembali menjadi perdana menteri. 

■ April 2006 
Berlusconi, dalam sebuah kampanye, menyatakan dirinya 
sebagai “Yesus Kristus politik”. Tapi ia kalah lagi dari 
Romano Prodi dalam pemilu.

■ Juli 2006 
Dia diperintahkan untuk diadili atas tuduhan penipuan, 
membuat akuntansi palsu, penggelapan, dan penipuan 
pajak. 

■ Mei 2008 
Berlusconi terpilih sebagai perdana menteri untuk ketiga 
kalinya. Dia menghadapi 50 mosi tidak percaya selama tiga 
tahun pemerintahannya. 

■ 12 November 2011 
Empat hari setelah kehilangan kursi mayoritas parlemennya, 
Berlusconi mundur sebagai perdana menteri. 

■ 24 Juni 2013 
Dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena penyalahgu-
naan jabatan dan membayar untuk seks dengan anak di 
bawah umur.

■ 27 November 2013 
Berlusconi didepak dari Senat Italia.

● SUMBER: GUARDIAN | WIKIPEDIA

P
utusan Mahkamah 
Agung itu jelas. Tiga 
dokter, Dewa Ayu 

Sasiary Prawani, Hendry 
Simanjuntak, dan Hendy 
Siagian, dihukum 10 bulan 
penjara karena dianggap 
lalai saat menangani proses 
persalinan secara caesar. 
Sang pasien, Siska Makatey, 
akhirnya meninggal akibat 
emboli udara yang masuk 
ke jantungnya. Vonis MA 
ini ditanggapi protes para 
dokter di seantero negeri. 

Tak ada dokter yang tahu 
apalagi bisa memprediksi 
kapan emboli masuk pem-
buluh darah. Dalam per-
salinan, emboli bisa masuk 
ke pembuluh dengan cepat 
sebelum atau sesudah proses 
melahirkan. “Terjadi cepat 
sekali dan tingkat kemati-
annya tinggi. Dalam kasus 
yang diprotes para dokter, 
si pasien meninggal akibat 
emboli udara. Kondisi itu 
jelas sulit sekali diatasi,” 

Kasus embolisme itu langka, peluangnya 

satu berbanding 80 ribu persalinan. 

Gabriel Titiyoga 

yoga@tempo.co.id

kata dr Agus Supriyadi, 
Sp.OG, dokter spesialis 
kandungan dan kebidanan 
di RSAB Harapan Kita, 
Jakarta, kepada Tempo 
kemarin.

Emboli adalah zat-zat 
asing yang menyebabkan 
penyumbatan pembuluh 
darah atau embolisme. 
Emboli bisa berupa darah 
beku, gelembung udara, 
dan lemak. Dalam kasus 
ibu melahirkan, pembu-
luh darah bisa tersumbat 
oleh emboli air ketuban, 
darah, atau sisa selaput 
pembungkus janin. Zat-
zat asing tersebut terbawa 
aliran darah ke seluruh 
tubuh dan bisa menyum-
bat organ penting, seperti 
jantung, paru, dan otak.

Risiko embolisme sema-
kin tinggi jika kondisi keha-
milan tergolong rawan. Ibu 
hamil yang usianya di atas 
35 tahun, yang punya rahim 
besar karena janinnya lebih 
dari satu, atau yang pernah 
hamil lebih dari satu kali 
(multiparitas) berpeluang 

kena embolisme. Ibu hamil 
penderita diabetes juga 
berisiko terkena embolisme.

Dari hasil penelitian 
di Amerika, kata Agus, 
kasus embolisme itu satu 
berbanding 80 ribu per-
salinan. “Di mana angka 
mortalitasnya mencapai 
86 persen dan persentase 
terbesar dari emboli air 
ketuban,” ujar Agus, yang 
sedang mengambil prog-
ram doktor di Fakultas 
Kedokteran UI.

Kasus emboli air ketu-
ban pertama kali dijabar-
kan oleh Ricardo Meyer 
pada 1926. Peluang mun-
culnya emboli air ketu-
ban pada saat melahirkan 
mencapai 70 persen. Ada 
pun peluang embolisme 
pada bedah caesar sebesar 
19 persen dan 11 persen 
pada proses persalinan 
normal lewat vagina.

Embolisme bukan cuma 
ancaman bagi ibu hamil. 
Semua orang berisiko 
kena embolisme kare-
na hal ini berhubungan 

dengan aliran darah yang 
menunjang kinerja tubuh. 
Jaringan dan organ tubuh 
membutuhkan oksigen 
agar bisa berfungsi nor-
mal. Oksigen ini diangkut 
oleh aliran darah dalam 
pembuluh. Jika tersumbat, 
darah akan kekurangan 
oksigen dan bisa beraki-
bat kematian. Stroke dan 
embolisme paru adalah 
dua gangguan kesehatan 
serius yang juga disebab-
kan emboli.

Menurut dr Budi 
Wiweko, Sp.OG, dokter 
spesialis kandungan dan 
kebidanan berpraktek di 
RSCM, bayi dalam janin 
pun berisiko meninggal 
jika ada emboli dalam 
aliran darah ibunya. 
“Aliran darah dari ibu ke 
anak praktis terganggu 
atau berhenti. Ini yang 
kita sebut gawat janin,” 
ujarnya.

Budi mengatakan sangat 
sulit mendeteksi ada-
nya emboli dalam tubuh 
apalagi pembuluh darah. 
Hingga saat ini, belum 
ada penelitian yang bisa 
menjelaskan bagaimana 
mengatasi embolisme 
yang terjadi sangat cepat. 
Bisa terjadi sesaat setelah 
bayi lahir, kata Budi, si Ibu 
terkena embolisme. Tiba-
tiba saja dia sesak napas, 
tubuhnya membiru, detak 
jantung sangat cepat, lalu 
meninggal.

Dengan memperhati-
kan kondisi tubuh pasien, 
kematian akibat embo-
lisme masih bisa dicegah. 
Saat melakukan opera-
si, tim dokter biasanya 
sangat memperhatikan 
saluran udara, monitor 
detak jantung, dan kon-
disi fisik pasien. “Kalau 
tiba-tiba ada sesak napas, 
biasanya segera pasang 
ventilator atau diberi 
pernapasan buatan,” kata 
Agus. “Tindakan medis 
apa pun akan kami laku-
kan untuk menjaga pasien 
bertahan hidup.” ●

Emboli dalam Paru 
Emboli terbawa aliran darah dalam pembuluh, masuk 
ke bilik jantung (tengah), dan lolos ke paru (kiri). Emboli 
menyumbat paru sehingga ada bagian yang kekurangan 
oksigen dan jadi jaringan mati (warna cokelat).

Emboli dalam Pembuluh Darah
Penghambat/emboli bisa berupa darah beku, 
gelembung udara, dan lemak. Penyumbat 
dapat juga dari air ketuban, darah, atau sisa 
selaput pembungkus janin. 

ROMA – Karier politik Silvio 
Berlusconi sepertinya 
mendekati senja. Setelah 
didera sejumlah kasus 
kriminal, Rabu lalu Senat 
Italia menyatakan taipan 
media dan pemilik klub 
sepak bola AC Milan itu tak 
dapat duduk di parlemen. 
Melalui pemungutan suara, 
Berlusconi resmi didepak 
dari Senat setelah dihukum 
dalam kaitan dengan peng-
gelapan pajak oleh raksasa 
perusahaan penyiarannya, 
Mediaset.

Di bawah hukum 
yang disahkan Senat 
Italia tahun lalu, 
politikus yang 

dihukum karena tindak 
pidana berat dianggap 
tidak memenuhi syarat 
untuk duduk di parlemen. 
Tapi pendepakannya harus 
dikonfirmasi oleh suara 
penuh di Senat. Usul untuk 
mendepak Berlusconi—eks 
Perdana Menteri Italia sela-
ma tiga kali—digagas oleh 
partai kiri, Democrat Party, 
dan partai anti-kemapanan, 
5-Star Movement.

Berlusconi bereaksi keras 
atas keputusan Senat ini, 
dan menyatakan akan men-
jadi oposisi. Ia menuduh 
lawan politik dari sayap 

kiri melakukan “kudeta” 
untuk menyingkirkannya. 
“Kami berada di sini pada 
hari yang pahit, hari berka-
bung bagi demokrasi,” kata 
Berlusconi kepada pendu-
kung dari partainya, Forza 
Italia, di kediamannya di 
Roma.

Dengan pencopotan ini, 
ia pun dilucuti dari keke-
balannya dari penangkap-
an seperti yang ia nikmati 
selama 20 tahun menjadi 
anggota parlemen. Dengan 
keputusan Senat Rabu lalu 
itu, Berlusconi kini lebih 
rentan saat menghadapi 
serangkaian kasus krimi-

nal lainnya. Selain 

kasus penggelapan pajak, 
ia didakwa dengan kasus 
suap politik dan membayar 
untuk seks dengan anak di 
bawah umur.

“Kita harus tetap di 
lapangan dan tidak boleh 
menyerah, bahkan meski 
pemimpin partai tak lagi 
menjadi Senator,” kata 
perdana menteri selama 
tiga periode ini. Berlusconi 
memastikan kepada para 
pendukungnya bahwa ia 
akan tetap menjadi lawan 
merepotkan bagi pemerin-
tah koalisi yang dipimpin 
Enrico Letta dari Democrat 
Party.

Berlusconi masih bisa 
menimbulkan kerusakan 
pada pemerintahan Letta 
meski tak di Parlemen. 
Mediaset, lembaga penyi-
aran swasta terbesar Italia, 
juga menyiratkan nada yang 
semakin skeptis terhadap 
euro dan “menyerang” Uni 
Eropa dan Kanselir Jerman 
Angela Merkel—sekutu 
pemerintahan Letta. 

“Berlusconi masih sangat 
kuat, meskipun kekuatan-
nya berkurang. Dia masih 
memiliki sumber daya 
yang sangat besar. Ia masih 
memiliki media serta pen-
dukung yang sangat fanatik 
di dalam dan di luar parle-
men,” kata James Walston, 
profesor dari American 
University di Roma. 

● REUTERS | GUARDIAN | ALJAZEERA 

Drama Baru Berlusconi Dari Mediaset hingga Ruby
Berlusconi terjerat sejumlah kasus. 

Di bawah ini adalah di antaranya.

Kasus Mediaset. Mahkamah Agung, Agustus 2013, 
menguatkan hukuman penjara terhadap Berlusconi dalam 
kasus penipuan pajak di Mediaset. Dia dijatuhi hukuman 
empat tahun penjara dan kemungkinan dijalaninya tahun 
depan. Pengadilan Milan juga melarang dia memegang 
jabatan publik meski belum diterapkan.

Kasus Penyadapan. Maret lalu, pengadilan Milan 
menghukum Berlusconi 1 tahun penjara terkait dengan 
diterbitkannya transkrip penyadapan terselubung dalam 
skandal perbankan pada 2006. Ia meminta banding.

Kasus Pembelian Suara. Berlusconi diperintahkan untuk 
diadili atas korupsi karena dituduh menyuap senator Sergio 
De Gregorio untuk membelot, yakni membantu ambruknya 
pemerintahan Romano Prodi pada 2008. Berlusconi 
membantah tudingan ini.

Kasus Tarantini. Jaksa mendakwa Berlusconi membayar 
pengusaha Gianpaolo Tarantini serta istri dan mantan rekan 
politiknya agar mereka tak bersaksi dalam kaitan dengan 
penggunaan pelacur. Tarantini dituduh menyediakan pelacur 
untuk pesta di villa Berlusconi, di luar Milan. Berlusconi 
membantah dakwaan ini.

Kasus Ruby. Berlusconi didakwa menyalahgunakan ke-
kuasaan dan membayar penari klub malam, Karima “Ruby” 
El Mahroug, untuk seks pada 2010, ketika dia berusia  di 
bawah usia legal untuk prostitusi. Berlusconi dihukum 7 
tahun penjara, tapi mengajukan banding pada Juni lalu.●

Didepak dari Senat, Berlusconi berjanji tak akan menyerah.

Abdul Manan 

a_manan@tempo.co.id
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