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Moratel menawarkan 
layanan IPLC (In-
ternational Private 

Leased Circuit) yang me-
rupakan layanan komuni-
kasi antar-kantor di seluruh 
dunia melalui jalur privat. 
Layanan ini dapat diguna-
kan untuk akses Internet, 
pertukaran data bisnis, 
video conference, atau ben-
tuk telekomunikasi lainnya. 
Untuk mendukung layanan 
ini, Moratel menawarkan beberapa sistem 
kabel seperti MIC-One, BDM dan B3JS. 

MIC-1 (Moratelindo International Cable-
system One) menggunakan sistem kabel 
bawah laut, menjangkau hingga 70 kilome-
ter berupa koneksi serat optik antara Pulau 
Batam dan Singapura  dengan kapasitas 
hingga 16 Lambada. 

Sedangkan BDM (Batam-Dumai Mal-

aka) merupakan koneksi fiber optik de-
ngan 24 inti yang menghubungkan Batam 
dan Dumai sejauh 330 kilometer. Koneksi 
tersebut menggunakan teknologi DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplexing) 
dengan kapasitas minimum 8 Lambada.  
Sistem B3JS (Bangka-Bintan-Batam-Jakarta-
Singapura) menjangkau lebih dari 1.000 ki-
lometer, kabel bawah laut dan darat dengan 
kapasitas hingga 380 gigabit per detik. 

Moratel

Tawarkan Layanan CEPATnet

M E M O  B I S N I S

IKLAN

JAKARTA – Dua pelajar dari SMAN 3 
Semarang menemukan cara sederhana 
dan murah untuk mengetahui apa-
kah bakso aman dimakan atau telah 
dicampur boraks agar lebih kenyal 
dan awet. Hanya dalam lima detik, 
Dayu Laras Wening dan Luthfia Adila 
bisa memberitahukan apakah bakso 
itu mengandung boraks atau tidak. 

Kedua siswi kelas 11 SMA Negeri 
3 Semarang itu membuat pendeteksi 
boraks dari tusuk gigi yang telah diren-
dam larutan kunyit. Tusuk gigi dipilih 
karena mudah didapat dan dibawa ke 
mana-mana. Material tusuk gigi yang 
terbuat dari kayu atau bambu juga 
tidak mempengaruhi rasa makanan 
yang diuji.

Tusuk gigi detektor boraks itu mere-
ka labeli Stick of Borax Detector alias 
Sibodec. Boraks, yang biasanya digu-
nakan sebagai bahan pembuat detergen 
dan antiseptik, adalah senyawa kimia 
beracun bagi tubuh manusia yang bisa 
menyebabkan gangguan komplikasi 
hati, otak, sistem saraf, ginjal, dan 
kanker.

“Tusuk gigi itu kami rendam dengan 
parutan kunyit, lalu dikeringkan. 
Setelah itu, bisa langsung dipakai 
untuk mendeteksi boraks,” kata Dayu 
kepada Tempo, 14 November 2013. 

Inovasi Dayu dan Luthfia tersebut 
meraih gelar juara ke-3 dalam lomba 
karya ilmiah National Young Inventor 

Award ke-6, yang diselenggarakan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
pekan lalu. 

“Ide awal kami adalah membantu 
masyarakat mengetahui mana bakso 
yang aman dan mana yang dicam-
pur boraks,” kata Dayu. “Alat deteksi 
dengan larutan kunyit ini sangat seder-
hana, murah, dan tidak ada pengaruh 
apa pun pada makanan.” 

Pembuatan Sibodec dimulai enam 
bulan lalu. Mereka mencari formula 
kandungan kunyit yang efektif untuk 
mendeteksi boraks, dari 10 hingga 30 
gram. Parutan kunyit dimasukkan 
ke dalam wadah kaca berisi tusuk 
gigi. Setelah direndam dalam kunyit, 
tusuk gigi yang sudah berwarna ora-
nye kecokelatan dikeringkan, dan bisa 
langsung digunakan. “Ditusukkan ke 
bakso, tunggu lima detik lalu dicabut. 
Kalau warna tusuk giginya berubah 
jadi merah, artinya bakso itu mengan-
dung boraks,” kata Dayu.

Kendati tak bisa mengetahui bera-
pa persen boraks dalam bakso, Dayu 
memastikan boraks dalam jumlah 
sedikit saja tetap terdeteksi. “Sekecil 
apa pun, selama ada boraks, makan-
an itu tidak aman untuk dikonsumsi,” 
kata Dayu.

Dengan Sibodec, warga bisa menguji 
bakso atau makanan lain yang diduga 
mengandung boraks tanpa harus mem-
bawanya ke laboratorium. “Bawa tusuk 
gigi kan gampang. Sebelum makan, 
tinggal tusuk sebentar, kelihatan hasil-
nya,” kata Luthfia. 
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Detektor 
Boraks Elektrik

D
etektor boraks pada makanan 
juga dipilih oleh Chrisna Ocvatika 
Santoso dan Estika Tri Hadiani, 

pelajar dari SMA Negeri 2 Kota Serang, 
Banten, dalam lomba karya ilmiah 
National Young Inventor Award ke-6 
LIPI, pekan lalu. Mereka membuat 
detektor boraks elektrik. Alat seperti 
senter sepanjang 15 sentimeter itu 
dinamai Soraks Detector. 

Di dalam pipa terdapat panel 
elektronik untuk membaca sinyal 
listrik senyawa kimia. Alat mirip garpu 
bertangkai besar karena satu ujungnya 
dilengkapi dua batang logam tahan 
karat ini menggunakan baterai 9 volt 
sebagai sumber daya. “Ditusukkan 

langsung ke bakso, dan 
hasilnya langsung ketahuan 

ada boraksnya atau tidak,” 
kata Chrisna. “Lampu merah 

akan menyala jika ada boraks.” 
Estika mengatakan, detektor 

mereka cukup sensitif untuk mencari 
kandungan boraks dalam makanan. 
“Cuma 0,5 persen bisa terdeteksi, 
padahal itu jumlah yang sangat 
kecil,” katanya. Separuh dari 20 
sampel bakso yang mereka tes di 
Serang terbukti mengandung boraks. 
“Itu bakso di bawah Rp 10 ribu per 
porsi yang dijual pedagang keliling,” 
katanya. “Kami belum temukan bakso 
mengandung boraks yang dijual di 
restoran besar.”

Alat ini, kata Estika, dapat menjadi 
alternatif untuk menguji bakso dengan 
cepat, karena penelitian kandungan 
zat kimia beracun itu di laboratorium 
cukup mahal dan memakan waktu. 
Biaya satu kali uji laboratorium menca-
pai Rp 75 ribu.  GABRIEL TITIYOGA
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        PEMBUATAN SIBODEC

1 Tusuk gigi direndam dalam 
parutan kunyit.

2 Tusuk gigi dikeringkan dan 
siap digunakan.

3 Untuk menguji 
boraks, Sibo-

dec ditusukkan 
ke dalam bakso 
selama 5 detik.

4 Bila bakso mengandung 
boraks, tangkai Sibodec yang 

masuk ke dalam bakso  akan 
berubah warna menjadi merah.

TUSUK GIGI 
PELACAK 
BORAKS

ISLAMABAD — Memimpin pemerintahan melalui kudeta 
tak berdarah selama periode 1999 hingga 2008, 
Pervez Musharraf kini “membayar harganya”. Pulang 
ke Pakistan dari tempat pengasingannya di London, 
24 Maret lalu, dia sudah ditunggu sejumlah kasus.

Musharraf, antara lain, dijerat kasus yang terkait 
dengan tewasnya bekas perdana menteri Benazir 
Bhutto, penyerangan di Masjid Merah pada 2007, 
serta kasus penahanan hakim. Musharraf menjadi 
tahanan rumah karena kasus-kasus itu. 

Musharraf baru dibebaskan dari tahanan setelah 
hakim di Islamabad menangguhkan penahanannya 
dengan adanya jaminan pada 4 November lalu. 
Tiga hari kemudian, dia resmi bebas dari tahanan 
rumah, tapi tak boleh ke luar negeri. Meski belum 
kelar dengan setumpuk dakwaan itu, pemerintah 
menambahkan kasus baru kepadanya.

“Saya meminta kepada hakim agung Pakistan 
agar menunjuk tiga hakim pengadilan tinggi untuk 
menyelidiki bekas presiden Jenderal Pervez Musharraf  
berdasarkan Pasal 6,” kata Menteri Dalam Negeri 
Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan pada 17 November 
lalu. Musharraf bisa dipenjara seumur hidup atau 
menerima hukuman mati jika dinyatakan bersalah.

Musharraf menyatakan sikap tak gentar. “Jenderal 
Musharraf memiliki keyakinan penuh terhadap per-
adilan dan percaya bahwa sistem hukum akan mem-
bersihkan namanya,” kata juru bicara Musharraf, 
Aasia Ishaque. “Musharraf tidak akan meninggalkan 
negeri ini dan bakal menghadapi semua kasus yang 
didakwakan kepadanya,” kata Afghan Adil, salah 
seorang pengacaranya.

Dengan dakwaan baru ini, Perdana Menteri Nawaz 
Sharif menuduh Musharraf secara ilegal telah mem-
batalkan konstitusi pada November 2007. Saat itu 
Musharraf mengumumkan keadaan darurat, mem-
bekukan konstitusi Pakistan, dan mengganti ketua 
Mahkamah Agung.

Menurut Musharraf, apa yang dilakukannya itu 
bertujuan untuk menstabilkan negara dan melawan 
meningkatnya ekstremisme Islam. Di bawah tekanan 
Barat, Musharraf mencabut keadaan darurat dan 
menjanjikan pemilu. Ketika akhirnya ada pemilihan 
umum, partai Musharraf mengalami pukulan serius. 

Musharraf mengundurkan diri pada Agustus 2008 
di tengah adanya upaya kelompok oposisi untuk men-
dakwanya. Ia pun keluar Pakistan dan tinggal di peng-
asingan hingga kepulangannya pada Maret lalu.

Musharraf dan Nawaz Sharif pernah bersama 
dalam pemerintahan sebelum akhirnya terlibat 
dalam perselisihan politik yang keras. Pada 1990-
an, saat Sharif menjadi perdana menteri, Musharraf 
adalah panglima militernya. Takut Musharraf meren-
canakan kudeta terhadapnya, Sharif memecatnya 
pada Oktober 1999.

Saat itu Musharraf sedang dalam penerbangan ke 
Kota Karachi. Tapi, atas perintah Sharif, pesawatnya 
dilarang mendarat. Militer menanggapi langkah itu 
dengan menggulingkan Sharif dalam kudeta tak 
berdarah. Musharraf mengambil alih kekuasaan. 

Pengadilan mendakwa Sharif dengan pasal pem-
bajakan dan pengkhianatan. Sharif berhasil mene-
gosiasi kasus ini dengan pengasingannya ke Arab 
Saudi. Ia kembali ke Pakistan untuk menantang 
kekuasaan Musharraf pada akhir 2007. Partainya 
tidak menang, tapi dia menunggu. 

Dalam Pemilu 2013, Liga Muslim Pakistan, partai 
Sharif, memenangi mayoritas suara dan menempat-
kannya kembali ke kursi perdana menteri. 

Sejarah seperti berulang. Saat Musharraf berkua-
sa, ia mendakwa Sharif dengan sejumlah dakwaan. 
Kini, saat Sharif kembali memimpin pemerintahan, 
dia melakukan hal yang sama kepada bekas kolega-
nya itu.  CNN | DEUTSCHE WELLE

JENDERAL 
MUSHARRAF, 
NASIBMU KINI
Musharraf akan menghadapi semua 

kasus yang didakwakan kepadanya.

Dulu Jenderal, 
Kini Pesakitan
7 OKTOBER 1998. Musharraf 
menjadi panglima militer 
Pakistan.

12 OKTOBER 1999. Musharraf 
memecat Perdana Menteri 
Nawaz Sharif dalam kudeta tak 
berdarah.

11 SEPTEMBER 2001. Setelah 
serangan teror, AS menuntut 
Musharraf memilih apakah 
akan bersekutu dengan mereka 
atau Taliban, aliansi Pakistan. 
Musharraf memilih AS.

30 APRIL 2002. Musharraf 
memperpanjang masa jabatan-
nya sebagai presiden selama 
lima tahun melalui referendum 
yang kontroversial.

JULI 2007. Musharraf meme-
rintahkan pasukannya untuk 
menyerang sebuah masjid di 
Islamabad, tempat pengikut 
seorang ulama radikal bersem-
bunyi. 

5 OKTOBER 2007. Musharraf 
mengeluarkan peraturan yang 
melindungi pejabat dari tuduhan 
korupsi di masa lalu sebagai 
bagian dari kesepakatan yang 
membuka jalan bagi para bekas 
pemimpin seperti Benazir Bhutto 
dan Nawaz Sharif untuk pulang 
dan ikut pemilihan umum.

3 NOVEMBER 2007. Musharraf 
menyatakan negara dalam 
keadaan darurat.

18 AGUSTUS 2008. Musharraf 
mengundurkan diri dari kursi 
kepresidenan di bawah tekanan 
dari partai politik.

APRIL 2009. Musharraf mening-
galkan Pakistan dan tinggal di 
pengasingan.

24 MARET 2013. Musharraf kem-
bali ke Pakistan dan menyatakan 
ingin ikut pemilu. Pengadilan 
melarangnya ikut pemilihan.

18 APRIL 2013. Musharraf 
melarikan diri setelah hakim 
pengadilan Islamabad mencabut 
pemberian jaminan terhadapnya. 
Dia kemudian ditangkap.

20 AGUSTUS 2013. Musharraf 
secara resmi didakwa terkait 
dengan terbunuhnya Bhutto.

4 NOVEMBER 2013. Hakim mem-
berikan penangguhan penahanan 
terhadap Musharraf dalam kasus 
serangan ke sebuah masjid pada 
2007. 

7 NOVEMBER 2013. Pakistan 
membebaskan Musharraf dari 
tahanan rumah, meski dia tidak 
diizinkan ke luar negeri. 
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