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SETELAH WHO mengumumkan 
status wabah virus korona baru 
(covid-19) menjadi pandemi, pe-
merintah akan mulai melibatkan 

perguruan tinggi, ahli, serta pusat-pusat 
penelitian dan pengembangan kesehatan 
untuk ikut menangani persoalan global 
tersebut.

“Kita tidak lagi bertumpu pada Kemen-
terian Kesehatan dan dinas kesehatan. 
Kita libatkan semua kekuatan, teman-
teman perguruan tinggi,” kata Kepala 
Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks 
Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

“Indonesia juga terus berupaya mene-
mukan obat yang mampu menyembuh-
kan korona. Kemarin saya bicara dengan 
Rektor Universitas Airlangga. Mereka 

punya reagen (pereaksi kimia virus) dan
bisa mendeteksi,”  lanjut Moeldoko.

Presiden Joko Widodo kembali meng-
imbau masyarakat untuk benar-benar
menjalankan Protokol WHO untuk men-
jaga diri dari infeksi korona. “Aktivitas
yang sederhana seperti mencuci tangan
dengan sabun menjadi sangat penting.
Kita bergotong royong menjadi pahlawan
kemanusiaan bagi sesama.”

Juru bicara pemerintah untuk pena-
nganan covid-19, Achmad Yurianto, me-
nambahkan Indonesia kini juga tengah
mengevaluasi program yang semula
dijalankan untuk menarik banyak kun-
jungan wisatawan asing.

“Dunia sekarang memutuskan tidak 
memberi kemudahan pergerakan dari
satu negara ke negara lain untuk me-
ngurangi penyebaran. Kita pastikan
kesiapannya. Ada 10 ribu lebih kit labo-

ratorium pemeriksaan dan masih tambah
lagi. BUMN juga menyediakan masker.
Kita pastikan ada 15 juta masker,” ujar
Yuri, sapaan karib Achmad Yurianto.

Sebelumnya, Dirjen WHO Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus mengatakan jumlah
kasus korona di luar Tiongkok meningkat
13 kali lipat dalam dua pekan terakhir.
Penyebaran dan tingkat keparahan ko-
rona telah menginfeksi lebih dari 130.000
orang dan 4.900-an di antaranya mening-
gal (lihat grafi k).

“WHO mengubah saran tentang apa
yang harus dilakukan negara. Pemerin-
tah harus menangkal wabah dengan tin-
dakan mendesak dan agresif. Beberapa
negara telah menunjukkan virus ini
dapat ditekan dan dikendalikan,” tutur
Tedros.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan
Agus Putranto di RS Persahabatan Ja-

karta, kemarin, mengemukakan seorang 
lagi pasien positif korona yang sembuh. 
“Pasien yang diidentifi kasi sebagai kasus 
19 itu sudah dicek kondisinya dari sisi 
laboratorium maupun klinis.”

Achmad Yurianto menambahkan 
pasien kasus 19 tersebut ialah laki-laki 49 
tahun yang baru pulang dari luar negeri 
(imported case).

Berbagi tugas
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima 

Arya Sugiarto mengkonfi rmasi 20 war-
ganya yang sempat masuk kategori orang 
dalam pemantauan (ODP) korona akhir-
nya dinyatakan negatif.

“Sempat ada 20 masuk kategori ODP, 
tetapi dinyatakan negatif. Kemudian 
satu orang yang dinyatakan dalam 
pengawasan lalu dikirim ke Jakarta juga 
negatif. Warga Kota Bogor, mari terus 

menjaga kesehatan,” jelas Bima melalui 
tayangan video berdurasi 1,16 menit.

Dirut RSPI Sulianti Saroso, Mohammad 
Syahril, menyatakan hingga kemarin 
pasien ODP yang berkunjung ke RSPI 
mencapai 702 orang. Kemudian pasien 
yang diisolasi mencapai 10 orang.

Dalam upaya meningkatkan pena-
nganan wabah covid-19, Pemprov Bali 
membentuk Satgas Penanggulangan Ko-
rona. Wagub Bali Tjokorda Oka menjelas-
kan satgas dibentuk karena masalahnya 
sudah semakin serius di Bali.

“Setelah WHO mengumumkan pan-
demi, kita bekerja keras mengatasi virus 
korona. Jangan sampai meluas tanpa ken-
dali. Kita berbagi tugas mengatasinya,” 
tandasnya, kemarin. (Hym/Tri/Ind/Dro/
Ykb/DD/RF/OL/PO/X-3)
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 Karena 
itulah, 

pemerintah dan 
rakyat sebagai 
komponen negara 
tidak boleh 
terpecah-pecah 
menghadapi 
wabah ini.”
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PERDAGANGAN indeks harga 
saham gabungan (IHSG) terpaksa 
dihentikan sebelum waktunya se-
telah anjlok sebesar 5,01% ke level 
4.895,75, kemarin.

Penurunan IHSG itu terjadi  pukul 
15.33 WIB. Sesuai dengan surat 
perintah Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) bernomor S-274/PM.21/2020, 
perdagangan saham dihentikan 
(trading halt) 30 menit.

“(Ketika) Turun 5%, sebenarnya 
halt-nya setengah jam. Tadi halt 
di 15.33, jadi secara technically 
langsung penutupan. Besok (hari 
ini) kembali dibuka,” ujar Deputi 
Komisioner Pengawas Pasar Modal 
II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Fakhri Hilmi.

Menurut analis Binaartha Seku-
ritas, M Nafan Aji Gusta Utama, me-
lemahnya IHSG lebih dipengaruhi 
faktor penyebaran virus korona 
baru (covid-19) secara masif dan 
telah dideklarasikan WHO sebagai 
pandemi internasional.

“Namun, sejauh ini Indonesia 
masih dalam peringkat investment 
grade level oleh para lembaga pe-
meringkat internasional sehingga 
fundamen makroekonomi Indo-
nesia masih cenderung  stabil,” 
ungkap Nafan ketika dihubungi, 
kemarin.

Analis Reliance Sekuritas, Lanjar 
Nafi , mengatakan penurunan IHSG 

tersebut dipengaruhi bursa global 
yang mayoritas juga turun akibat 
wabah covid-19.

“Indeks berjangka di AS melanjut-
kan pelemahan pagi ini  (kemarin). 
Lalu investor juga tengah melaku-
kan aksi tunggu pada  realisasi 
emiten dalam melakukan buyback 
saham di saat minimnya kata-
lis positif dan terakhir aksi panic 
 selling investor melihat aksi inves-
tor  asing di ekuitas maupun di SBN 
dari emerging market,” paparnya.

Menurut Lanjar, sistem halt itu 
digunakan untuk menanggulangi 
penurunan yang signifi kan akibat 
aksi panic selling investor melihat 
beberapa indikator indeks future 
yang turun tajam.

Senada dengan apa yang disam-
paikan Nafan, Lanjar juga meng-
anggap bahwa secara fundamental 
memang ekonomi Indonesia masih 
berada di tingkat aman. 

Meski demikian, imbuhnya, per-
tumbuhan perekonomian yang fl at 
akan sangat berbahaya jika pan-
demi covid-19 terus menghantui 
Indonesia.

Sementara itu, nilai tukar (kurs) 
rupiah yang ditransaksikan antar-
bank di Jakarta ditutup melemah 
148 poin atau 1,03% menjadi 14.522 
per dolar AS dari sebelumnya 
14.374 per dolar AS, kemarin.
(Des/X-10)
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PRESIDEN Joko  Widodo 
m e n g u n g k a p k a n 
 upaya peningkatan 
produksi padi melalui 

perluasan lahan atau ekstensi-
fi kasi masih sangat mungkin 
dilakukan di Indonesia. Ada 
banyak daerah yang memiliki 
lahan potensial untuk diubah 
menjadi sawah dan meng-
hasilkan tanaman padi.

“Negara kita masih punya la-
han sangat luas untuk membu-
ka pertanian baru. Saya kasih 
contoh di Kalimantan Tengah, 
ada Kabupaten Pulang Pisau,” 
ujar Jokowi saat membuka 
The 2nd Asian  Agriculture 
Food and Forum (Asaff) 2020 
yang diinisiasi Himpunan 
Kerukunan Tani Indonesia 
(HKTI) di Istana Negara, Ja-
karta, kemarin.

Terdapat 1 juta hektare la-
han gambut di Kabupaten 
Pulang Pisau yang telah di-
siapkan pemerintah. Dari total 
seluas itu, 300.000 ha dapat di-
kembangkan. Namun, karena 
berupa lahan gambut, perlu 
penanganan khusus yang 
berbeda dengan penggarapan 
lahan sawah konvensional.

“Bibit apa yang pas dengan 
lahan gambut. Disiapkan juga 
infrastruktur irigasinya. Saya 
kira ini fungsi HKTI untuk me-
nyelesaikan persoalan seperti 
itu,” tuturnya.

Saat percobaan tanam per-
tama, Presiden mengatakan 
hasil panen setiap hektare 
hanya 500 kilogram. Namun, 
pada percobaan tanam ke-
dua dan ketiga, hasil panen 
mampu tumbuh hingga 4,5 ton 
per hektare.

Dengan keberhasilan itu, 
Jokowi menginginkan adanya 
penerapan dalam skala lebih 
besar dan serius dengan me-
libatkan korporasi-korporasi 
petani. 

“Kalau 4,5 ton dikali 300.000 
hektare, hitung saja berapa 
tambahan baru setiap panen. 
Itu baru di Pulang Pisau saja. 
Mestinya ini yang jadi per-
hatian HKTI. Tahun depan 
bisa surplus beras sekian ton. 
Itu yang saya tunggu,” tegas 
Jokowi.

Di sisi lain, Ketua HKTI 
Moeldoko mengatakan upaya 
ekstensifikasi memang bisa 
dilakukan, tetapi rasio keber-
hasilannya masih kecil. Solusi 
lain dalam upaya mengangkat 
produksi padi di dalam ne-
geri ialah memaksimalkan 
peran teknologi atau melalui 
 program intensifi kasi.

“Teknologi harus kita do rong 
habis-habisan. Intensifikasi 
adalah sebuah  keharusan,” 
ujar Moeldoko di  Istana 
 Negara, Jakarta.

Asaff 2020 merupakan yang 
kedua kalinya dilaksanakan 
HKTI setelah yang pertama 
pada 2018. Tema tahun ini 

ialah Asian agriculture collabo-
ration in global economic com-
petition, yang juga membahas 
pengalaman negara-negara di 
Asia dalam mengembangkan 
pertanian dan merancang 
sinergi serta kolaborasi demi 
memperkuat pertanian Asia 
untuk menjadi pemain utama 
di sektor pertanian global.

Kembangkan buah tropis
Presiden Jokowi juga me-

minta HKTI membantu pe-
merintah dalam melakukan 
klasterisasi pertanian demi 
memperkaya hasil produksi, 
terutama produk tanaman 
tropis yang diminati pasar 
global.

Selama ini, Jokowi meli-
hat Indonesia hanya serius 
mengembangkan sawit. Pada-
hal, banyak buah tropis yang 
berpotensi besar untuk laku 
di pasar internasional. 

“Manggis, misalnya, per-
mintaan yang datang ke saya 
dari Timur Tengah, Eropa, 
dan Tiongkok, tapi barangnya 
tidak ada,” ujar Jokowi.

Selain manggis, durian juga 
bisa diproduksi di Indonesia 
dan menjadi primadona  dunia. 
Jokowi menyebut permintaan 
Tiongkok untuk durian sa-
ngat besar, tetapi petani lokal 
masih belum mampu menye-
diakan buah tersebut dalam 
jumlah besar dan kualitas 
yang bagus.

Ia pun meminta HKTI me-
ngerahkan anggotanya untuk 
mulai menanam buah-buah 
tropis berpotensi  ekspor. 

“Tidak perlu  banyak-ba nyak, 
5 hektare saja cukup buat 
manggis ,”  ujar Presiden 
Jokowi. (X-11)

ORGANISASI Kesehatan Du-
nia (WHO) telah mengumum-
kan bahwa wabah virus ko-
rona baru (covid-19) sebagai 
pandemi. Disebut pandemi 
karena covid-19 telah me-
nyebar secara global di se-
luruh dunia, dengan cepat 
di antara banyak orang dan 
dalam jumlah lebih banyak 
daripada situasi normal.

Pengumuman WHO ini 
sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah se-
mua negara untuk meningkatkan kesigapan dan 
kesiap siagaan guna mencegah ataupun mena-
ngani wabah. Tak terkecuali bagi Indonesia, yang 
sudah memiliki pasien positif covid-19 mencapai 
34 orang dengan 1 orang meninggal dunia.

Mau tidak mau, pemerintah harus melakukan 
upaya ekstra dalam skala masif mengampanye-
kan upaya pencegahan dan penanganan penye-
baran virus ini. Tantangannya berat, bagaimana 
pemerintah dapat menggerakkan kesadaran 
komunal masyarakat.

Pemerintah sejatinya telah menerbitkan lima 
protokol pencegahan covid-19, yaitu protokol 
kesehatan, protokol komunikasi, protokol peng-
awasan perbatasan, protokol area institusi pendi-
dikan, dan protokol area serta transportasi publik. 
Protokol tersebut dilaksanakan di seluruh Indo-
nesia oleh pemerintah dengan dipandu secara 
terpusat oleh Kementerian Kesehatan.

Agar protokol dapat segera masif diterima pub-
lik, para pemangku kepentingan, baik pemerin-
tah pusat maupun daerah, harus seirama dalam 
menyampaikan informasi. Sulit bagi masyarakat 
untuk menerimanya ketika kanal informasi masih 
terpecah-pecah dan sporadis yang menimbulkan 
kesimpangsiuran.

Ketiadaan sinergi dan keselarasan informasi 
justru membuat publik makin panik. Padahal 
yang dibutuhkan dalam menghadapi wabah se-
perti ini ialah ketenangan dan kewaspadaan. Tak 
perlu lagi ada kanal-kanal informasi covid-19 yang 
tidak utuh dan tidak sinkron antarinstansi.

Jika protokol dilaksanakan secara konsisten, tak 
perlu terjadi polemik informasi data antara pe-
merintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Boleh-
boleh saja pemprov membuat situs asalkan data 
yang disampaikan tidak berbeda dengan data 
yang tertera di website resmi pemerintah pusat.

Begitu pula dengan kesengkarutan koordinasi 
antara pusat dan daerah terkait kondisi pasien 
kasus 25 yang meninggal dunia. Eloknya, pusat 
dan daerah tidak saling menyalahkan andai pro-
tokol dilaksanakan.

Mestinya komunikasi publik pemerintah dan 
jajarannya ialah menyampaikan informasi pro-
tokol ini dengan cepat, mudah, dan menjangkau 
wilayah terdampak. Kewajiban itu bagian dari 
tugas pemerintah atau badan publik menyampai-
kan informasi dalam kejadian yang mengancam 
hajat hidup dan kepentingan orang banyak.

Persoalan yang tidak boleh dilupakan peme-
rintah ialah meningkatkan partisipasi masyara-
kat. Diseminasi informasi yang baik dan optimal 
akan membangun kesadaran kolektif masyarakat 
sehingga turut membantu menurunkan risiko 
penyebaran virus.

Masyarakat yang terinformasi dan teredukasi 
tidak mudah dilanda kepanikan. Kepanikan ha-
nya akan memperburuk situasi. Publik juga dapat 
menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan 
menghadapi ancaman korona. Apalagi partisipasi 
publik sangat dibutuhkan karena tugas peme-
rintah sangat berat dalam menghadapi dampak 
korona. Tidak hanya soal kesehatan, serangan 
korona juga berdampak pada sektor ekonomi.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia 
diprediksi bisa melorot. Sektor pariwisata dan 
perdagangan mengalami gangguan signifi kan. 
Bahkan, hari ini, psikologi negatif juga mengham-
piri pasar saham dalam negeri, IHSG anjlok 5,01% 
sehingga membuat perdagangan saham di Bursa 
Efek Indonesia dihentikan sementara (trading 
halt) sebelum perdagangan berakhir.

Karena itulah, pemerintah dan rakyat sebagai 
komponen negara tidak boleh terpecah-pecah 
menghadapi wabah ini. Pemerintah dan rakyat 
tentu ingin Indonesia selamat, bukan tamat.

E D I T O R I A L

 Seirama 
Hadapi Korona

 Presiden Sarankan 
Ekstensifi kasi 

Lahan
 IHSG Anjlok 5,01% 

Perdagangan Dihentikan
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 BERI SALAM: Presiden Joko Widodo memberi salam seusai membuka 
Asian Agriculture and Food Forum 2020 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. 
Kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 
itu merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di Asia untuk 
membangun kemandirian pertanian serta ketahanan pangan.

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Ada banyak daerah di Tanah Air 
memiliki lahan potensial yang luas 
untuk diubah menjadi sawah dan 
menghasilkan tanaman padi.

ASIAN Pacific Association for the 
Study of the Liver (APASL) menyeleng-
garakan Konferensi Tahunan Asosiasi 
Asia Pasifik (Annual Conference Asia 
Pacific) ke-29 di Nusa Dua Convention 
Center (BNDCC), Bali, pada 4-8 Maret 
2020, berlangsung sukses.

Pertemuan rutin para praktisi, pe-
neliti, serta perawatan liver tersebut 
membahas isu-isu ilmiah terkait de-
ngan ilmu penyakit liver.

Acara yang dihadiri sekitar 2.000 
peserta itu menghadirkan sekitar 200 
speaker dan para praktisi farmasi 
yang tersebar dari seluruh Indonesia 
dan dunia, khususnya Asia Pacific 
region.

Acara dimulai dengan rangkaian 
workshop endoscopy untuk liver di-

sease, radio frequency ablation (RFA), 
clinical research, dan liver transplan-
tation. 

Acara dilanjutkan rangkaian sim-
posium yang mengangkat berbagai 
topik, mulai hepatocellular carcinoma, 
pediatric hepatology, liver fibrosis, 
hingga women in hepatology. 

Acara yang berlangsung di Bali Nusa 
Dua Convention Center, Nusa Dua, 
Bali, dibuka President APASL 2020, 
Prof Rino Alvani Gani, yang diawali 
sambutan oleh perwakilan representa-
tive Asosiasi Liver Amerika (AASLD), 
Prof W Ray Kim dan Asosiasi Liver 
Eropa (EASL) Prof Ulrich Beuers. 

Acara pembukaan tersebut juga 
dimeriahkan tarian tradisional Bali, 
Barong, dan tari Topeng. 

Selain itu, ditampilkan tarian Mini 
Indonesian Nights, yakni tarian dari 
daerah Aceh, tari Bali, dan Papua.

Perhelatan Konferensi Tahunan 
Asosiasi Asia Pasifik (Annual Confe-
rence Asia Pacific) ke-29 ditutup pada 
Sabtu (7/3), dengan penyelenggaraan 
gala dinner bersama seluruh peserta, 
pembicara, perwakilan Dinas Kese-
hatan Bali.

APASL pertama kali diperkenalkan 
di Singapura pada Agustus 1978, yang 
memfokuskan diri dalam pengem-
bangan ilmu dan terapan untuk penya-
kit hepatologi (ilmu tentang liver).

Agenda pertemuan dimaksudkan 
untuk memenuhi tuntutan ilmu hepa-
tologi yang terus berkembang sebagai 
spesialisasi medis inti dan menawar-

kan platform yang tepat untuk bertu-
kar penelitian, mendiskusikan hasil, 
dan berinteraksi dengan rekan kerja, 
yang berfokus pada penyakit hati.

Anggota APASL merupakan kalang-
an medis profesional yang didedi-
kasikan untuk hepatologi, penelitian, 
praktik, dan perawatannya. Para 
anggota mencakup wilayah dari Man-
churia di utara, ke Australia di selatan, 
ke Kepulauan Pasifik di timur, dan 
Iran di barat.

Para anggota dipilih berdasarkan 
publikasi ilmiah terdokumentasi. 
Para anggota bisa menjadi mentoring, 
berbagi pengetahuan dan dedikasi un-
tuk pertumbuhan dan pengembangan 
profesionalisme dengan nilai-nilai inti 
APASL dan anggotanya. (S1-25)
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DEWAN Pimpinan 
Pusat (DPP) Partai 
Golkar menerima 
kunjungan rom-

bongan DPP Partai Amanat 
Nasional (PAN) yang dipimpin 
Ketua Umum Zulkifl i Hasan, 
di Kantor DPP Golkar, Slipi, 
Jakarta, tadi malam.

Pengurus DPP PAN yang 
hadir dalam kesempatan itu 
di antaranya Ketua Majelis 
Penasihat Partai (MPP) Hatta 
Rajasa, Ketua Dewan Kehor-
matan PAN Soetrisno Bachir, 
Zulkifli Hasan, Wakil Ketua 
Umum Asman Abnur, Sekjen 
Eddy Suparno, Yandri Susanto, 
dan Totok Daryanto.

Ketua Umum Partai Golkar 
Airlangga Hartarto seusai me-
nemui jajaran DPP PAN meng-
ungkapkan ada beberapa hal 
yang disepakati kedua partai 
politik tersebut dalam perte-
muan kali ini. Salah satunya 
terkait dengan Pilkada 2020.

“Ada beberapa wilayah atau 
daerah baik itu provinsi, kabu-
paten/kota yang antara Partai 
Golkar dan PAN ada irisan-
irisan untuk kerja sama di pil-
kada,” kata Airlangga.

Namun, Airlangga menyata-
kan belum dapat menjelaskan 
secara spesifik disebabkan 
masih diperlukan pembahasan 
lebih jauh lagi.

Tidak hanya membahas soal 
pilkada, Airlangga juga menye-
butkan pertemuan itu demi 
menjaga stabilitas politik In-

donesia di tengah pergolakan  
dunia beberapa waktu bela-
kang.

“Pandangan ketidakpastian 
dunia begitu banyak, mulai 
terkait virus korona dan juga 
perlambatan ekonomi dunia. 
Kami sepakat bahwa untuk ke-
pentingan bangsa dan negara, 
stabilitas politik itu menjadi 

penting,” papar Airlangga.
Zulkifl i Hasan menyebutkan 

di samping bersilaturahim, 
pihaknya mengundang Ketua 
Umum Partai Golkar untuk 
hadir dalam pelantikan pengu-
rus DPP PAN yang baru pada 25 
Maret mendatang. 

Ketika menyinggung kere-
takan  di internal PAN, Zulkifl i 

yang akrab dipanggil Zulhas 
itu mengungkapkan segala 
persoalan kepengurusan PAN 
sudah selesai.

“Insya Allah kalau sudah 
kongres selesai biasanya nan-
ti akan kompak lagi, hanya 
perlu waktu saja sedikit,” 
cetusnya.

Di saat yang sama, perte-

muan ketua umum partai 
juga digelar Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) dan Partai 
Demokrat. Presiden PKS Mo-
hamad Sohibul Iman menyam-
bangi Ketua Umum Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yu-
dhoyono (SBY) di Puri Cikeas, 
Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Sekretaris Jenderal PKS Mus-
tafa Kamal mengatakan per-
temuan itu sebagai bagian dari 
safari silaturahim kebangsaan 
yang digelar PKS beberapa 
waktu terakhir. “PKS ingin ber-
tukar pikiran mengenai kon-
disi bangsa saat ini dengan SBY 
yang kini memegang nakhoda 
utama Partai Demokrat.” 

Berbagai isu kebangsaan 
dibawa dalam perbincangan 
dengan SBY, antara lain per-
soalan PT Asuransi Jiwasraya, 
omnibus law, Pilkada 2020, dan 
RUU Pemilu.

Kongres Demokrat
Di tengah pandemi covid-19, 

Partai Demokrat tidak mengu-
bah jadwal kongres yang akan 
berlangsung di Jakarta Con-
vention Center esok hingga 16 
Maret. Demokrat mengharus-
kan semua peserta didampingi 
dokter dan surat keterangan 
sehat sebagai antisipasi.

“Iya betul, kongres akan 
tetap dilaksanakan sesuai 
jadwal yang telah ditentukan 
dan kita membuatnya serapi 
mungkin,” kata Kepala Divisi 
Advokasi dan Bantuan Hukum 
DPP Demokrat, Ferdinand 
Hutahaean kepada Media In-
donesia, kemarin.

Menurut Ferdinand, peserta 
akan dibatasi, yakni satu orang 
per dewan pimpinan daerah 
(DPD), begitu juga dewan pim-
pinan cabang (DPC). Agenda 
kongres yang salah satunya 
memilih ketua umum itu tidak 
ada perubahan.

Persiapan lebih kompre-
hensif akan dijelaskan Sekre-
taris Jenderal DPP Demokrat 
Hinca Panjaitan, hari ini. (Cah/
Ant/P-2)

Golkar-PAN Bahas Stabilitas Politik

 SAFARI POLITIK PAN: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) menerima Ketua 
Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifl i Hasan (tengah) dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai 
(MPP) PAN Hatta Rajasa saat tiba di Gedung DPP Golkar, Jakarta, kemarin. Safari politik pengurus DPP 
PAN tersebut dalam rangka silaturahim ke berbagai partai politik termasuk Golkar.

 Salam Korona 
Menjangkiti 
Pejabat Negara

j gj
Ketua Umum PAN 
Zulkifl i Hasan 
mengungkapkan 
persoalan 
kepengurusan 
sudah selesai. 
PAN akan kembali 
kompak.
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UPAYA menghindari 
penularan virus 
korona yang 

menyebabkan wabah covid-
19 mengubah beberapa 
kebiasaan masyarakat yang 
juga dipraktikkan petinggi 
dunia. Kini berjabat tangan 
dan berpelukan mulai 
ditinggalkan, berganti 
dengan salam korona, 
demikian mantan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla 
menyebutnya. 

Dalam Instagram
pribadinya, @jusufkalla, 
JK--sapaan akrab pria 
kelahiran Watampone
Sulawesi Selatan itu--
mengunggah foto dirinya 
dan Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati saling 
mempertemukan siku. 

‘Salam Corona dengan @
smindrawati’, tulis JK.

Momen tersebut 
diabadikan para staf dan 
media ketika JK dan Sri 
Mulyani bertemu di Kantor
Wakil Presiden, Jakarta, 
kemarin. 

Kunjungan Sri Mulyani ke  
Kantor Wapres selaku Ketua 
Umum Ikatan Ahli Ekonomi 
Islam (IAEI). Adapun 
Jusuf Kalla sebagai dewan 
pengarah .

Sebelumnya, Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin 
juga melakukan tipe lain 
dari salam korona. Cara 
bersalaman itu dengan 
menangkupkan kedua 
telapak tangan tanpa 
bersentuhan dengan telapak 
tangan orang lain. 

“Saya minta maaf kalau 
terpaksa salamannya pakai 
‘salaman korona’,” ujar 
Wapres yang disambut 
tawa peserta Musyawarah 
Nasional V Asosiasi DPRD 
Kota Seluruh Indonesia 
(Adeksi) di Mataram, NTB, 

pada Rabu (11/3).
Ketika bertemu dengan 

Sri Mulyani dan JK, Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin 
kembali memakai salam 
tersebut. “Kalau tadi pakai 
siku, Bah,” ujar Sri Mulyani 
menyapa Wapres dengan 
sebutan Abah.

Salam siku juga dilakukan 
Direktur Pelaksana Dana 
Moneter Internasional 
(IMF) Kristalina Georgieva 
ketika bertemu Presiden 
Bank Dunia David 
Malpass beberapa waktu 
lalu. Demikian pula saat 
bersalaman dengan Menteri 
Luar Negeri RI Retno 
Marsudi. 

Kepala Staf Kepresidenan 
Moeldoko tidak ketinggalan. 
Meski begitu, ia menyebut
Presiden Joko Widodo tidak 
mempraktikkannya. 

Salam siku dianggap 
sebagai cara aman untuk 
mencegah penularan virus 
korona. Meski begitu, 
Direktur Jenderal Organisasi 
Kesehatan Dunia (World 
Health Organization/ 
WHO) Tedros Adhanom 
Ghebreyesus tidak 
sependapat.

Menurut Tedros, salam 
siku masih membutuhkan 
interaksi berjarak 
kurang dari 1 meter yang 
memungkinkan penularan 
virus korona. 

“Saya suka menempatkan 
tangan ke jantung (dada) 
saat memberi salam,” cicit 
Tedros dalam akun Twitter-
nya, @DrTedros. 

Wabah virus korona 
juga berdampak dalam 
kehidupan keagamaan. 
Sejumlah gereja, masjid, 
dan kuil mengubah tata 
cara ibadah guna menahan 
penyebaran covid-19. 
(Indriyani Astuti/P-2) 

MI/M IRFAN



SETELAH tiga kali mangkir 
dari panggilan pengadilan, 
artis Jennifer Dunn akhirnya 
hadir sebagai saksi di sidang 
terdakwa Tubagus Chaeril 
Wardana alias Wawan. Dalam 
sidang di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Pusat, kemarin, 
Jennifer mengaku mengenal 
wawan dan terlibat dalam 
hubungan kerja pada 2013. 

Jeniffer mengaku menerima 
barang pemberiam wawan 
berupa mobil Toyota Vellfi re 
dan kartu kredit. Mobil terse-
but dibeli pada 2013 dengan 
harga mencapai Rp910 juta.

“Pemberian mobil dan kartu 
kredit memang benar. Ka-
rena itu saya diminta kerja di 
tempat karaoke. Mas Wawan 
minta kerja sebagai PR,” ung-
kapnya.

Jennifer menjelaskan pem-
berian mobil dan kartu kre-
dit itu bagian dari fasilitas 
kerja yang disediakan Wawan. 
Pasalnya, dirinya bekerja 
hingga malam sehingga mem-
butuhkan fasilitas mobil.

Selain itu, Jennifer mengaku 
menggunakan kartu kredit 
untuk membeli kosmetik dan 
menonton konser senilai Rp20 
juta. Dia juga ikut berlibur 
ke Bali bersama Wawan dan 
teman-temannya. “Jadi dari 
Jakarta sudah direncanakan 
ramai-ramai, dikasih tiket gra-
tis Pak Wawan,” kata dia.

Sementara itu, dari kubu 
Wawan meminta jaksa ber-
henti menghadirkan saksi dari 
kalangan artis. Permintaan itu 
disebut demi kondisi psikolo-
gis keluarga Wawan. 

Namun, jaksa penuntut 
umum Komisi Pemberantasan 
Korupsi (JPU KPK) menegas-
kan tidak ada kesengajaan 
untuk mendatangkan artis ke 
pengadilan. “Kami memanggil 
para saksi itu tidak melihat dia 
public fi gure atau bukan,” kata 
JPU KPK Roy Riady.

Dalam pemanggilan saksi, 
jaksa selalu melihat dari sisi 
pemberian aset dari terdakwa. 
Jika hal itu disebut dalam 
berita acara pemeriksaan 
(BAP) saat diperiksa penyidik 
KPK, keterangan saksi perlu 
dimintai konfi rmasi.

“Pada prinsipnya kalau itu 
memang sudah bentuk peng-
akuan dari pihak terdakwa 
mengakui bahwasanya itu me-
mang aset pemberian dari dia 
dan dari hasil tindak pidana, 

ya kalau memang persetujuan 
dari Yang Mulia (hakim) kita 
bacakan saja BAP-nya,” ujar 
Roy.

Dalam kasus ini, sedikitnya 
ada lima artis yang diduga 
menerima hadiah. Mereka 
yakni Jennifer Dunn, Cathe-
rine Wilson, Rebecca Soejati 
Reijman, Aimah Mawaddah 
Warahmah alias Aima Diaz, 
dan Reny Yuliana. 

Wawan didakwa mengatur 
pengadaan alat kedokteran 
rumah sakit rujukan pada Di-
nas Kesehatan Banten melalui 
APBD dan APBN-Perubahan 
tahun anggaran (TA) 2012. Dia 
juga mencari untung dalam 
pengadaan alat kesehatan ke-
dokteran umum di Puskesmas 
Kota Tangerang Selatan pada 
APBD-P TA 2012. 

Dua kasus tersebut diduga 
membuat negara rugi Rp94,3 
miliar.  Suami Wali Kota 
Tangerang Selatan Airin Rach-
mi Diany itu juga didakwa me-
lakukan TPPU lebih dari Rp500 
miliar. (van/medcom/P-5)

DHIKA KUSUMA W
dhika@mediaindonesia.com                   

SATUAN Tugas (Satgas) 
Nemangkawi TNI-Polri 
dibantu jajaran Polda 
Papua memperketat 

pengamanan di permukiman 
penduduk di Kabupaten Mimi-
ka. Langkah itu untuk mengan-
tisipasi gangguan keamanan 
dari kelompok kriminal ber-
senjata (KKB).

“Kita tidak mau dengan ada-
nya intervensi dari KKB me-
nyebabkan masyarakat di sana 
ketakutan,” ujar Karo Penmas 
Divisi Humas Polri Brigjen Argo 
Yuwono, kemarin.

Aparat keamanan tidak akan 

mendiamkan KKB yang mere-
sahkan penduduk setempat. 
Jejak kelompok tersebut tengah 
ditelusuri dan diburu.

“Dimungkinkan untuk di-
lakukan penangkapan, untuk 
kita proses hukum,” jelasnya.

P o l i s i  ke ra p  ke s u l i t a n 
 menindak KKB di empat kam-
pung di Distrik Tembagapura, 
Kabupaten Mimika, Papua. Ka-
polda Papua Irjen Paulus Water-
pauw mengatakan KKB kerap 
berdampingan  dengan warga 
karena faktor  kedekatan.

Kapolda menjelaskan KKB 
kerap memasuki satu wilayah 
dengan cara yang mencolok. 

Para anggota KKB juga kerap 
menggunakan keluarga yang 

berada di kampung untuk di-
gunakan sebagai tameng dari 
kejaran polisi.

“Kami hanya bisa menunggu, 
dan cara KKB memasuki suatu 
kampung itu menetes (tidak 
bergerombolan). Ini kesulitan 
yang sering kami hadapi. Di 
samping itu, kondisi alam dan 
geografi s yang begitu menyulit-
kan,” jelas Paulus.

Dewan adat
Dewan Adat Papua melapor-

kan dugaan adanya pelang-
garan HAM yang terjadi dalam 
operasi militer di Kabupaten 
Intan Jaya dan Kabupaten 
 Paniai kepada Komnas HAM. 

Sekretaris II Dewan Adat 
Papua John Gobay berharap 
Komnas HAM mengusut tuntas 
kasus tersebut dan Presiden 
segera memerintahkan Pangli-
ma TNI menarik pasukannya.

“Kami meminta pemerintah 
pusat agar bersama-sama pe-

merintah daerah menciptakan 
kondisi yang aman dan damai. 
Bukan dengan cara seperti 
sekarang ini, dengan cara me-
lakukan pengerahan pasukan 
ke Papua,” ucap Gobay.

Gobay memaparkan terjadi 
dugaan pelanggaran HAM pada 
operasi pengejaran Tentara 
Pembebasan Nasional/Organi-
sasi Papua Merdeka (TPN/OPM) 
di Intan Jaya dan Paniai sejak 
Desember 2019. 

Baku tembak antara TNI 
dan TPN/OPM, imbuhnya, me-
newaskan beberapa orang.
Warga sipil pun jadi korban 
salah sasaran penembakan.

Korban meninggal akibat 
tertembak, menurut Gobay, 
di antaranya Alex Kobogau, 
27, yang tertembak pada 28 
Januari 2020. Kemudian Kayus 
Sani dan Melky Tipagau yang 
tertembak pada 18 Februari 
2020. 

Menurut penelusuran Dewan 

Adat Papua, mereka bukan 
anggota TPN/OPM, melainkan 
warga sipil biasa.

“Menurut laporan dari TNI, 
mereka ini disebut TPN/OPM. 
Kami mendapatkan laporan 
dan melakukan verifikasi, 
ternyata mereka ini bukan 
TPN/OPM. Masyarakat me-
ngatakan mereka ini sipil,” 
ungkapnya.

G o b ay  j u g a  m e ny e b u t 
ada korban sipil lain yang 
 mengalami luka-luka akibat 
operasi militer di Intan Jaya 
dan Paniai  tersebut, termasuk 
anak-anak. 

Gobay menyebut seorang 
anak laki-laki bernama Jeckson 
Sondegau, 8, menjadi korban 
luka akibat tertembak. 

Ia menyebut aparat hingga 
kini masih melakukan penyi-
siran ke permukiman warga 
sehingga membuat masyarakat 
resah dan tidak bisa beraktivi-
tas secara normal. (Cah/P-1)

Aparat keamanan tak akan mendiamkan 
kelompok kriminal bersenjata yang 
meresahkan warga. Jejak kelompok itu 
terus ditelusuri dan diburu.

 Jennifer Akui Terima Mobil 
dan Kartu Kredit dari Wawan

 Muchtar Eff endi 
Divonis 4,5 Tahun 
Penjara

 TNI-Polri Perketat Mimika 

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
Jakarta memvonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 
Rp200 juta kepada terdakwa kasus Tindak Pidana Pencu-
cian Uang (TPPU) Muchtar Effendi. Muchtar dinilai ter-
bukti menerima suap dari permohonan keberatan hasil 
Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang 
di Mahkamah Konstitusi RI.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 
bulan dan denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan 
apabila tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 bulan,” ujar ketua majelis hakim Ni 
Made Sudani membacakan putusan majelis di PN Jakarta 
Pusat, kemarin.

Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa pe-
nuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) selama 8 tahun, serta denda Rp450 juta subsider 
6 bulan penjara. Adapun, masa hukuman terdakwa 
akan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah 
dijalani Muchtar.

Pertimbangan yang mem-
beratkan, perbuatan Muchtar 
tidak mendukung upaya pe-
merintah dan masyarakat 
yang giat memberantas ko-
rupsi. Sementara pertim-
bangan meringankan hu-
kuman lantaran Muchtar 
ber perilaku sopan dan punya 
tanggungan keluarga.

Dalam menanggapi putus-
an tersebut, Muchtar men-
gungkapkan akan mendis-
kusikan  dengan penasihat 
hukumnya terkait upaya 
banding. “Mudah-mudahan 
ini berkah buat saya. Semoga 
Allah membalas kezaliman KPK kepada saya dengan 
Surga Firdaus,” ujarnya seusai sidang.

Ia mengaku tidak pernah terlibat kasus suap Akil 
Mochtar. Dirinya hanya menjalankan pekerjaannya se-
bagai konsultan pilkada. 

“Jadi betul saya menerima uang, tapi itu bukan un-
tuk menyuap Akil Mochtar. Sebagai konsultan pilkada 
dari sosialisasi sampai pilkada itu tanggung jawab saya 
itu bagaimana klien saya menang. Dengan ahli hukum 
saya, kita buat sebuah lembaga untuk bagaimana supaya 
klien-klien saya terbantu,” terang Muchtar.

Muchtar merupakan orang dekat terpidana kasus 
suap sekaligus mantan Ketua MK RI M Akil Mochtar. 
Ia ditetapkan sebagai terdakwa kasus suap sengketa 
pemilihan kepala daerah Kabupaten Empat Lawang, 
Palembang,  Sumatra Selatan, di Mahkamah Konstitusi 
tahun 2013.

Dia dan Akil dinilai terbukti menerima Rp16,42 miliar 
dan US$316.700 dari mantan Wali Kota Palembang Romi 
Herton. Suap diberikan terkait permohonan keberatan 
atas hasil Pilkada Kota Palembang.

Selain itu, Muchtar juga menerima Rp10 miliar dan 
US$500 ribu dari mantan Bupati Empat Lawang Budi 
Antoni Aljufri. Uang itu terkait permohonan keberatan 
atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang.

Muchtar disebut menjadi perantara pemberian uang 
dari Romi dan Budi kepada Akil, guna memengaruhi pu-
tusan perkara permohonan keberatan atas hasil pilkada 
yang diadili Akil sebagai hakim konstitusi. (Van/P-5)

 MI/ BARY FATAHILAH

 SAKSI JENNIFER DUNN: Artis Jennifer Dunn (kiri) menjadi saksi dalam kasus tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) dan korupsi dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana pada sidang 
lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Jennifer Dunn mengakui menerima mobil dan kartu 
kredit dari pemilik PT Bali Pasifi c Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

 Ahli Sebut Jabatan Wamen Boleh Dibentuk
M A H K A M A H  K o n s t i t u s i 
melakukan sidang perkara 
 Nomor 80/PUU-XVII/2019, ke-
marin. Sidang tersebut berisi 
pokok perkara permohonan 
 pengujian UU Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Ne-
gara terhadap UUD 1945.

Saksi ahli dari pemerintah, 
yakni Pakar Hukum Tata Ne-
gara Zainal Arifin Mochtar 
menyebutkan benar jabatan 
wakil menteri (wamen) tidak 
diatur dalam UUD 1945. 

Namun demikian, bukan 
berarti wamen tidak dapat di-
bentuk dalam sebuah struktur 
kementerian.

“Tetapi, tentu saja sekali lagi 
tidak mungkin dan tidak bisa 

dikatakan bahwa tidak dapat 
dibuat jabatan tersebut dalam 
struktur pemerintahan,” kata 
Zainal.

Ia menyebutkan kedudukan 
presiden sebagai kepala peme-
rintahan yang juga memiliki 
tugas dalam menjalankan 
pemerintahan guna menye-
jahterakan rakyat dapat diar-
tikan bahwa menghadirkan 
jabatan wamen merupakan 
kewenangan presiden.

“Artinya fungsi pemerin-
tah ini yang mengakibatkan 
 adanya kewenangan bagi pre-
siden untuk mengisi lembaga 
pemerintah menurut konsep 
yang ia bayangkan selaku ke-
pala pemerintah. Mengisi di 

sini termasuk juga dalam urus-
an jabatan wakil menteri,” 
sebutnya.

“Dapat diartikan, ketiadaan 
pengaturan dan penyebutan 
jabatan wamen dalam UUD, 
sekali lagi sama sekali tidak 
mungkin dapat dijadikan dalil 
bahwa hal itu berarti dilarang 
dalam UUD secara konstitu-
sional.’’

Ia menilai, hal itu diatur da-
lam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 
yang menyebutkan Presiden 
Republik Indonesia meme-
gang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Da-
sar.

Dalam konteks bahwa ada-
nya praktik berbeda selama 

pengangkatan wamen yang 
tidak mengikuti standar, Zainal 
mengatakan hal tersebut tidak 
bisa dijadikan landasan bahwa 
presiden tidak bisa memben-
tuk jabatan wamen.

“Hal itu, menurut saya tidak 
bisa dijadikan alasan untuk 
mengatakan  bahwa presiden 
tidak memiliki kewenangan 
dalam melakukan pengangkat-
an wamen. Saya beranggapan 
jabatan wamen akan dianggap 
ada jika memang adanya beban 
kerja khusus untuk  menguatkan 
sistem pemerintahan dalam ke-
menterian itu.’’

Sebelumnya pemohon, Bayu 
Segara, menggugat UU Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kemen-

terian Negara ke Mahkamah 
Konstitusi. 

Ia menyebutkan jabatan 
wamen bertentangan dengan 
UUD 1945.

Bayu menyebutkan adanya 
elemen yang bertentangan 
terkait jabatan wakil menteri 
karena adanya UU Kemente-
rian itu sendiri, yakni jabatan 
pembantu telah diatur secara 
limitatif sehingga mengadakan 
pembantu lagi merupakan hal 
yang keliru. 

Selain itu hal-hal lainnya 
yang ditambahkan pemohon 
dalam bagian membangun 
logika pemohon ketika mem-
bawakan permohonan ini. 
(Rif/P-1)

MI/SUSANTO

 PENGUJIAN KEMENTERIAN NEGARA: Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim 
Konstitusi Aswanto (kiri) dan Wahiduddin Adams memimpin 
sidang pengujian kembali di ruang sidang utama Gedung MK, 
Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut menguji 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara terhadap UUD 45. 

MI/PIUS ERLANGGA

 PELANGGARAN HAM: Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara (kiri) dan Sekretaris II Dewan Adat Papua John 
Gobai memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin. John Gobay melaporkan dugaan pelanggaran HAM pada operasi 
penegakan hukum di Intan Jaya, Papua. 
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Muchtar 
mengaku 
tidak terlibat 
kasus suap 
Akil. Ia hanya 
menjalankan 
pekerjaannya 
sebagai 
konsultan 
pilkada. 
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KEPALA Dinas Perhubungan 
(Dishub) DKI Jakarta Syaf-
rin Liputo membenarkan 

bahwa rute KRL Bogor-Depok-
Jakarta Kota berisiko tinggi penu-
laran korona. Ia menjelaskan 
hal itu  berdasarkan pemetaan 
pasien yang dinyatakan positif 
korona ternyata melintas di rute 
tersebut.

“Setelah kami petakan, pasien 
yang terindikasi positif adanya 
di kawasan lintasan KRL itu. Itu 
menunjukkan penyebarannya 
di kawasan itu. Jadi, kami meng-
imbau kepada masyarakat untuk 
 lebih care terhadap kebersihan 
diri,” kata Syafrin di Jakarta, 
kemarin.

Ia menuturkan pasien pertama 
yang dinyatakan positif korona 
tinggal di daerah Depok. Lalu 
pasien lainnya berada di wilayah 
selatan Jakarta. 

“Rata-rata alamat (pasien) sus-
pect itu melintas di Bogor-Jakarta 
dalam waktu 55 menit. Artinya, 
kita perlu  waspada. Kami sudah 
mengimbau kepada pengelola 
kereta api tingkatkan kewas-
padaan sesuai dengan SOP,” ucap 
Syafrin.

Dinas Perhubungan bersama 
PT KCI, sebutnya, sudah berkoor-
dinasi mewaspadai penularan 
virus korona. Menurutnya, tidak 
hanya di KRL Bogor-Depok-Ja-
karta yang ditingkatkan kewas-
padaannya, tapi di semua stasiun 
kereta api.

PT Kereta Commuter Indonesia 
(KCI) pun mulai memeriksa suhu 
tubuh penumpang KRL secara 
acak sejak kemarin.  

“Petugas akan melakukan ran-
dom check suhu tubuh pengguna 
di stasiun-stasiun jalur Bogor-De-
pok,” kata VP Corporate Commu-
nications PT KCI Anne Purba.

Jumlah pengguna lintas Bogor/
Depok menuju Jakarta selama 
satu tahun mencapai 199 juta 
pengguna, sementara per hari 
mencapai 546 ratus pengguna 
atau 69% dari keseluruhan peng-

guna KRL.
“Kami juga menyiapkan pos 

kesehatan di 30 stasiun KRL. 
Pengguna dapat mengukur suhu 
tubuh, mendapatkan masker, 
hingga obat-obatan. Bila tidak 
dapat ditangani, petugas kese-
hatan akan merujuk pengguna 
ke rumah sakit terdekat,” ujar 
Anne.

Anne melanjutkan para pe-

gawai PT KCI yang berinteraksi 
langsung dengan pelanggan di 
cek kesehatannya, termasuk 
suhu tubuh, sebelum berdinas. 
 Rangkaian-rangkaian kereta juga 
dibersihkan secara berkala de-
ngan menggunakan disinfektan.

Jangan panik
Anggota Komisi B DPRD DKI 

Jakarta Farazandhi meminta 

masyarakat tidak panik terkait 
dengan viralnya foto paparan 
rapat Pemprov DKI terkait antisi-
pasi virus korona yang menyebut 
KRL, terutama rute Bogor-Jakarta 
Kota berisiko tinggi.

Farazandhi menegaskan pa-
paran tersebut hadir dalam rapat 
yang bertujuan mengumpulkan 
segenap jajaran agar waspada. 
(Ins/Put/J-1)
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 Pengguna KRL Diimbau Waspada
L I N T A S  B E R I T ABALAI KOTA

 30 Acara Keramaian   
Dikaji
SEDIKITNYA 30 izin penyelenggaraan acara 
berkaitan dengan keramaian yang dijadwalkan 
terlaksana hingga April ini  dievaluasi Tim Peng-
kajian Izin Pemprov DKI. Ketua Tim Pengkajian 
Pemprov DKI Benni Aguscandra yang juga Ke-
pala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI 
menyebut pengkajian izin untuk mengurangi 
potensi penyebaran virus korona. 

Tim Pengkajian Izin melibatkan berbagai 
unsur, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif, Kesbangpol, dan 
Polda Metro Jaya. Di pihak lain, penyeleng-
gara bahkan sudah ada yang membatalkan 
sendiri. Misalnya, PMI Jakarta  Timur yang 
sedianya mengundang 20.000 Palang Merah 
Remaja di Cibubur. Demikian juga Parisada 
Hindu Dharma yang seharusnya melaksana-
kan pawai Ogoh-Ogoh, Sabtu (14/3). Namun, 
upacara Melasti tetap dilaksanakan di pura-
pura. (Put/J-2) 

 MI/ANDRI WIDIYANTO

 PENYEMPROTAN DISINFEKTAN DI RUANG PUBLIK: Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, 
kemarin. Penyemprotan disinfektan itu untuk mencegah penyebaran covid-19 di area ruang publik, seperti stasiun, bandara, dan tempat ibadah.

 Cawagub DKI    
belum Penuhi Syarat 
PANITIA pemilihan calon Wakil Gubernur DKI 
belum memenuhi  semua berkas persyaratan. 
Ahmad Riza Patria dari Partai  Gerindra belum 
melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan 
2019 dan surat keterangan pengunduran diri 
sebagai anggota DPR RI yang ditandatangani 
Presiden.

Adapun Nurmansjah Lubis, dari Partai 
Keadilan Sejahtera, belum melengkapi su-
rat pernyataan kesediaan diangkat sebagai 
Wagub DKI yang ditandatangani di atas ma-
terai dan surat keterangan hasil pemeriksaan 
kesehatan dari rumah sakit umum daerah.

“Dari 14 kriteria penilaian untuk acuan 
verifi kasi berkas, hanya kurang dua poin. Kami 
beri satu kesempatan lagi untuk perbaik an, 
lalu kita akan putuskan penetapan apakah 
mereka lulus atau tidak sebagai calon wagub. 
Batas pemenuhan persyaratan 16 Maret,” 
terang Ketua Pemilihan Farazandi Fidinansyah, 
kemarin. (Ins/J-2).

DIREKTUR Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Arief 
Prasetyo Adi meminta agar 
pemerintah pusat segera 
membuka keran impor untuk 
gula pasir, sebab, kenyataan-
nya kini telah terjadi kelang-
kaan gula pasir.

Jikapun ada retail yang 
menjual, harganya bisa men-
capai Rp17 ribu hingga Rp20 
ribu per kg. Harga ini jauh 
lebih mahal dari normalnya 
senilai Rp12 ribu hingga Rp14 
ribu per kg.

Arief mengatakan impor 
perlu dilakukan karena kini 
produsen gula sudah tidak 
mampu memberikan stok 
gula karena minimnya ha-
sil panen. “Saya bukannya 
desak impor karena apa, tapi 
karena memang kenyataan-
nya kita enggak punya gula. 
Retailer saja sudah minta-
minta ke kita, tapi enggak kita 
kasih karena kita jaga stok 

untuk langsung ke tangan 
masyarakat,” kata Arief di 
Jakarta, kemarin.

Stok gula DKI saat ini hanya 
tinggal 50 ton. Itu pun akan 
dilepas 1-2 ton per hari untuk 
menjaga harga dalam operasi 
pasar. “Kalau saya irit-irit ini 
bisa tahan dua sampai tiga 
minggu,” ujarnya.

Sementara itu, kebutuhan 
gula Jakarta sebesar 700 ton 
per hari. Menurutnya harus 
ada penghitungan neraca 
yang baik agar kejadian ini 
tidak terulang.

Sebetulnya  pemerintah 
sudah bisa membaca karak-
teristik produksi gula  dalam 
negeri yang melemah di 
musim hujan, tetapi mening-
kat permintaannya menje-
lang hari raya.

Ia pun menegaskan harga 
gula akan semakin tinggi jika 
pemerintah tidak membuka 
impor dari sekarang. “Karena 

yang diimpor ialah raw sugar 
yang setelah impor itu masih 
harus ditarik dari pelabuhan, 
diolah, dan didistribusi yang 
mana waktunya tidak seben-
tar. Kalau mau ya langsung 
impor gula jadi,” tukasnya.

Untuk menghindari pe-
nyalahgunaan impor, pe-
merintah bisa melakukan 
langkah seperti menetapkan 
ketentuan hanya membuka 
impor bagi gula konsumsi 
masyarakat. PT Food Sta-
tion Tjipinang Jaya kemarin 
melakukan operasi pasar di 
17 pasar tradisional di DKI 
Jakarta. 

Operasi pasar dilakukan 
di antaranya di Pasar Senen, 
Pasar Tanah Abang, Pasar 
Jatinegara, Pasar Minggu, 
Pasar Mampang, dan  Pasar 
Glodok. Gula pasir yang 
 dijual dioperasi pasar ini se-
besar Rp12.400 per kilogram. 
(Put/J-1)

DKI JAKARTA

 Gula Langka, BUMD DKI Minta Impor

TIM dokter RS Polri Kramat-
jati masih membutuhkan 
waktu untuk menyimpulkan 
kejiwaan NF, 15, tersang-
ka pembunuh APA, 5, yang 
merupakan tetangganya di 
Sawah Besar, Jakarta Pusat. 

Kepala Tim Dokter Jiwa 
Forensik RS Polri Henny 
Riana mengatakan dalam 
empat hari ini pihaknya ma-
sih mengumpulkan data-data 
dan terus memantau perkem-
bangan NF.  

“Kami masih melakukan 
pemeriksaan, mengumpul-
kan data, dan saat ini belum 
masuk pada tahap pengam-
bilan kesimpulan,” cetusnya. 
Dalam prosesnya, tim dokter 
juga menganalisis media 
gambar yang dibuat NF.

Langkah ini bagian dari 
evaluasi penilaian karena 
perasaan NF sulit dilihat ha-
nya melalui ekspresi wajah.

Saat berbicara dengan 
Ketua Komnas Perlindungan 
Anak Arist Merdeka Sirait di 

RS Polri, kemarin, NF meng-
aku gemar menonton film 
berbau kekerasan melalui 
gawai dan suka membaca 
buku novel bertema psiko-
pat. 

Pada kesempatan itu, NF 
tidak segan-segan menyata-
kan ingin memiliki boneka 
horor Chucky setelah mem-
baca novel My Psikopat Boy 
Friend. Selama mengobrol, 
NF tidak menangis dan me-
nyadari perbuatannya telah 
menghilang kan nyawa orang 
lain dan minta agar dihukum 
ringan. 

NF mengakui telah me-
narik diri dari lingkungan 
tempat tinggalnya. Ia lebih 
asyik bermain gadget atau 
membaca novel ketimbang 
bermain bersama anak-anak 
sebayanya. 

Remaja yang sehari-hari 
rajin membantu ibunya itu 
kini mengisi waktu di ruang 
isolasi dengan menggambar. 
“Semua gambarnya tentang 

perempuan. Ada gambar-
gambar yang menjadi target,” 
ucap Arist Merdeka Sirait.

NF berada di satu ruangan 
khusus tanpa teman. “Tapi 
dia sangat enjoyed. Dia suka 
menggambar, disediakan 
kertas. Tapi semua gam-
barnya berorientasi perem-
puan dan sadis. Menurut 
pengalaman empiris kami, 
gambar itu akan dia praktik-
kan. Biasanya,  seperti itu 
anak yang punya sifat sadistis 
dan mengarah psikopat,” 
bebernya. 

Arist mengingatkan para 
orangtua agar memperhati-
kan materi yang ditonton 
atau dibaca anak agar dapat 
dicegah sebelum perilakunya 
berubah. 

“Ada peristiwa yang mem-
buat anak ini bisa punya pe-
rilaku sadistis. Pengaruh dan 
kontribusi bisa datang dari 
sekitar anak itu, apakah dari 
rumah atau lingkungan so-
sialnya,” tuturnya. (Sru/J-2)

JAKARTA PUSAT 

 NF Suka Baca Novel Bertema Psikopat

GELARAN BNI UI Half Marathon 2020 
yang diselenggarakan di Kampus Uni-
versitas Indonesia (UI) Depok, pada 19 
Juli mendatang akan diikuti sekitar 6.000 
peserta. Ikatan Alumni Universitas Indo-
nesia (ILUNI UI) telah mempersiapkan 
lomba lari yang memasuki tahun ke-
empat yang akan mengelilingi Kampus UI 
Depok, Jawa Barat. Para pelari diperkira-
kan berasal dari alumni UI, komunitas 
lari, dan masyarakat umum. 

Ketua ILUNI UI Nongki Wisaksono 
mengungkapkan para alumni UI, komu-
nitas lari, serta masyarakat antusias un-
tuk ikut berlari di BNI-UI Half Marathon 
2020. “Jika pada tahun 2017 BNI UI Half 
Marathon diikuti 3.000 peserta, kemu-
dian pada tahun 2018 meningkat men-
jadi 3.600 peserta, dan selanjutnya pada 
tahun 2019 lalu bertambah lagi menjadi 
4.800 peserta, maka target peserta lari 
untuk BNI UIHM Tahun 2020 ini, kami 
perkirakan diikuti oleh 6.000 peserta,” 
ujar Nongki pada press conference BNI UI 
Half Marathon 2020 di Gedung Menara 
BNI, Jakarta, pada Kamis (12/3). Hadir 
pada kesempatan tersebut Direktur 
Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik 
Wijayanto dan Ketua Pelaksana BNI UI-
Half Marathon 2020 Dhany Marlen.

Ketua pelaksana BNI UI-Half Marathon 
2020 Dhany Marlen mengatakan, lomba 
lari kali ini mengusung tema unik yang 
berbeda dari sebelumnya, yaitu ‘Back to 
80ís’ dan bertajuk ‘Refresh, Reminisce, 
Regrant’ BNI UI-Half Marathon. “Tema 
Back to 80ís akan membawa suasana 
nostalgia 80-an yang tercermin salah 
satunya pada pemilihan desain bertema 
retro pada kaos peserta,” ujarnya.

Dhany mengungkapkan akan ada 
alokasi dana dari kegiatan BNI-UI Half 
Marathon 2020 untuk Sekolah Indonesia 
di Lebak, Banten, sebagai bentuk kepedu-
lian alumni UI terhadap korban bencana 
banjir di Lebak, Banten. Selain donasi 
kepada korban banjir, sebagian dari 
pemasukan BNI UI-Half Marathon juga 
menjadi bentuk kontribusi dari alumni 
UI kepada Universitas Indonesia.

Tahun ini, ILUNI UI bekerja sama de-
ngan ILUNI Fakultas Teknik UI sebagai 
penyelenggara teknis. 

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, 
BNI-UI Half Marathon 2020 akan terbagi 
menjadi tiga kategori lintasan lari, yakni 
kategori 5K, 10K, dan Half Marathon.

Untuk mengikuti perlombaan ini, 

pendaftar dikenakan biaya Rp300 ribu 
untuk kategori 5K, Rp400 ribu untuk 10K, 
dan Rp500 ribu untuk Half Marathon. 

Penjualan tiket early bird akan dimulai 
pada 12 Maret 2020 dan penjualan tiket 
utama direncanakan untuk dibuka mulai 
April. Untuk informasi pembelian tiket 
bisa didapatkan melalui website BNI-UI 
Half Marathon atau melalui Instagram @
ui.halfmarathon.

Dukungan BNI Group
Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, 

Sis Apik Wijayanto mengatakan dalam 
pagelaran BNI-UI Half Marathon 2020, 
BNI bersama dengan anak perusahaan 
mengoptimalkan kemeriahan acara de-
ngan memberikan program-program 
menarik yang diharapkan dapat mening-
katkan semangat para peserta.

Salah satu programnya adalah cash-
back seperti Pertama, Apply & Get Cash-
back 100% untuk pengajuan Kartu Kredit 
BNI-UI dan BNI-ILUNI FEB UI melalui 
Digital E-form bit.ly/CCBNIUI dan Direct 
Sales selama rangkaian acara BNI-UI Half 
Marathon 2020. 

Cashback maksimum Rp250 ribu dibe-
rikan dalam bentuk E-voucher belanja 
bagi kartu yang disetujui, diaktivasi, dan 
digunakan hingga 31 Agustus 2020.

Kedua, diskon 20% untuk early bird 

plus cashback hingga Rp150 ribu untuk 
Registrasi BNI-UI Half Marathon 2020 
mulai 12 Maret 2020. Promo khusus un-
tuk transaksi menggunakan Kartu Debit 
BNI termasuk Kartu Debit BNI ILUNI 
UI, yaitu Cashback hingga 15% di tenant 
sport merchandise. 

Selama event, khusus bagi alumni UI 
akan mendapatkan bonus 5.000 BNI Poin+ 
apabila membuka rekening maupun 
mengkonversi Kartu Debit BNI Re guler 
menjadi Kartu Debit BNI ILUNI UI.

Demi memberikan proteksi terkait 
keselamatan dan keamanan bagi para 
runners, akan mendapat perlindungan 
jiwa dari BNI Life dengan total pertang-
gungan  Rp60 miliar. BNI Life juga me-
luncurkan Program Double Protection, 
Program Semarak Vaganza dengan gim-
mick menarik, serta tersedia booth Gratis 
Pemeriksaan Kesehatan.

Selain itu, BNI Syariah juga turut men-
dukung kegiatan ini dengan memberikan 
total hadiah sebesar Rp40 juta dalam ben-
tuk tabungan iB Hasanah, masing-masing 
diberikan sebesar Rp20 Juta untuk Juara 
1 Putra dan Putri khusus kategori Half 
Marathon serta khusus bagi peserta hi-
jabers, BNI Syariah bekerja sama dengan 
Noore Sport Hijab akan memberikan 
total 1.000 Noore Sport Hijab yang akan 
masuk dalam racepack. (S1-25)

DOK BNI

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto (kedua kanan) menyerahkan 
Mockup Tapcash kepada Ketua ILUNI UI Nongki Wisaksono (kedua kiri) pada acara press 
conference BNI UI Half Marathon 2020 di Jakarta, Kamis (12/3). Hal itu disaksikan Wakil 
Rektor Bidang SDM & ASSET UI M Lutfhi Zuhdi (kiri) dan Ketua Pelaksana BNI UI-Half 
Marathon 2020 Dhany Marlen (kanan). Sebanyak 6.000 Peserta Siap Berlari di BNI-UI Half 
Marathon 2020 yang diselenggarakan pada 19 Juli 2020.



PRESIDEN Jokowi be ren ca-
na me mindahkan ibu kota 
nega ra (IKN) dari wilayah 
Jakar ta ke wilayah Kaliman-

tan Timur. Mumpung masih ada 
waktu perlu dipertimbangkan un-
tuk memilih bentuk pemerintahan 
seperti apa yang paling ideal untuk 
IKN yang baru.

Berdasarkan pengalaman yang 
terjadi baru-baru ini da  lam pena-
nganan masalah ban  jir di DKI Jakar-
ta, yakni tam  pak ada ketidakhar-
monisan hu  bungan antara pemerin-
tah pusat dan Pemerintah Daerah 
(DKI). Maka itu, perlu dicarikan 
bentuk ‘khusus’ yang lain ketimbang 
penyelenggaraan pe  merintahan 
‘biasa’ dalam bentuk provinsi atau 
daerah oto nom. Bentuk pemerin-
tahan khusus ini dalam rangka 
menghindari teru lang nya kasus 
ke tidakharmonisan dan saling me-
nyalahkan antara pe  merintah pusat 
dan Pemerintah DKI.

Selain itu, mengingat kemende-
sakannya, bentuk khusus tersebut 

juga dalam rangka meng  hindari 
pe nerapan persyaratan yang terlalu 
rigid da  lam peraturan perundang-
undangan. Yang dimaksud ben tuk 
‘khusus’ dalam kaitannya dengan pe-
merintahan IKN ialah bentuk peme-
rintahan di luar ketentuan Pasal 18 
ayat (1) UUD negara RI Tahun 1945, 
yang menyatakan NKRI dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota.

Dengan demikian, bentuk ‘khusus’ 
dalam pemerintahan IKN yang baru 
nanti sebaiknya bukan dalam bentuk 
daerah pro vinsi dan daerah provinsi 
itu dibagi atas kabupaten dan kota. 
Apabila dipilih bentuk provinsi, 
ke  tentuan mengenai persyaratan 
sebagai provinsi harus diikuti.

Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 
Tahun 1945 dimungkinkan adanya 
bentuk atau satuan khu  sus dalam 
pe nyelenggara  an pemerintahan 
IKN. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945 menentukan: negara 
meng  akui dan menghormati sa  tuan-
satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus a tau bersifat istime-
wa yang di  atur dengan UU. Pasal ini 
tidak menentukan bentuknya harus 
provinsi, bisa bentuk ‘khusus’ asal 
diatur dengan UU.

Untuk konteks IKN yang luas  nya 

kurang lebih 256 ribu ha, sebaik-
nya jangan menggunakan bentuk 
provinsi. Namun, akan lebih pas 
apa  bila digunakan sebutan pe  me-
rin tah an daerah khusus IKN atau 
se  butan lain yang disepakati berda-
sarkan kebutuhan dan tidak perlu 
membentuk provinsi baru (otonom) 
di Kalimantan.

Saat ini ada pendapat yang menya-
takan bahwa berdasarkan Pasal 18 
UUD Negara RI Ta hun 1945 NKRI di-
bagi habis ke dalam daerah provinsi, 
la lu daerah provinsi dibagi menjadi 
kabupaten dan kota. Berdasarkan 
pendapat ini, ma  ka konsekuensinya 
dalam NKRI tidak ada daerah selain 
provinsi.

Dengan demikian, kaitannya de-
ngan satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau 
bersifat istimewa yang dimaksud da-
lam Pasal 18B UUD negara RI Tahun 
1945 pun harus berbentuk pro  vinsi, 
tidak bisa dalam bentuk lain. Misal-
nya, Provinsi DKI, Provinsi Papua, 
Provinsi NAD, dan Provinsi DIY.

Sementara itu, ada juga pendapat 
yang menyatakan bahwa antara 
Pasal 18 dan Pasal 18B (begitu juga 
Pasal 18A) meru pa kan hal yang tidak 
saling ber hubungan. Artinya, daerah 
yang bersifat khusus atau istimewa 
yang dimaksud dalam Pasal 18B itu 

tidak selalu dalam bentuk provinsi. 
Namun, boleh dalam bentuk lain 
asal diatur dengan UU.

Pendapat ini diperkuat pertimbang-
an Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 
perkara No 11/PUU-VI/2008 tentang 
Pengujian atas UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU No 29 Tahun 2007 tentang Peme-
rintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pertimbangan putus  annya, 
MK berpandangan bahwa Pasal 18B 
(termasuk Pasal 18A) UUD negara 
RI Tahun 1945 bukan merupakan 
pengecualian dari Pasal 18. Ar tinya, 
norma yang diatur dalam Pasal 18B 
ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 
ber si fat independen dan tidak ber-
kait an dengan Pasal 18 UUD Negara 
RI Tahun 1945.

Dengan demikian, pengatur an 
sua tu daerah khusus di da lam UU 
yang mendasarkan pada Pasal 18B 
ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 
tidak perlu terikat pada Pasal 18 UUD 
Negara RI Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam pertimbangan 
putusan perkara MK yang lain, ya-
itu perkara No 81/PUU-VIII/2010 
ten tang Peng ujian UU No 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua sebagaimana telah 
diubah dengan UU No 35 Tahun 
2008, MK berpandangan bahwa su-

atu daerah sebagai daerah istimewa, 
jika keistimewaan daerah itu terkait 
dengan hak asal-usul dan kesejarah-
an daerah tersebut sejak sebelum 
lahirnya NKRI.

Sementara itu, suatu daerah di-
te   tapkan sebagai daerah khu sus 
ji  ka kekhususan itu ter kait dengan 
kenyataan dan kebutuhan politik 
yang kare na posisi dan keadaannya 
meng haruskan suatu daerah diberi-
kan status khusus yang tidak bisa 
disamakan dengan daerah lainnya. 

Dengan mendasarkan pada per -
tim bangan MK terkait de  ngan pu-
tus   an MK dalam per  kara No 81/
PUU-VIII/2010 di atas, pemberian 
ke  khususan kepada suatu daerah 
itu bersifat fl eksibel sesuai dengan 
ke butuhan nyata diberikannya ke-
khususan bagi daerah yang bersang-
kutan.

Dengan demikian, pada prinsip-
nya pengaturan tentang daerah khu-
sus dalam UU, pem  bentuk UU diberi 
kelelua saan untuk menentukan ma-
teri muatan sepanjang dapat dibuk-
tikan bahwa kekhususan tersebut 
merupakan kebutuh an nyata dan 
kebutuhan politik pada saat ini.

Kita dapat membandingkan de-
ngan penyelenggaraan pemerin-
tahan IKN di beberapa negara. Mi-
salnya, Canberra sebagai ibu kota 

negara Australia disebut Australian 
Capital Territory (ACT), bukan prov-
ince, seperti di Victoria, New South 
Wales (NSW), Queensland dsb. Juga 
Washington DC sebagai ibu kota USA 
disebut sebagai Federal District, bu-
kan state dan tidak menambah jum-
lah bintang dalam bendera AS.

Pemerintahan IKN kita di ma sa 
datang perlu sebutan yang berbeda 
dalam rangka menghindari keru-
wetan dan kompleksitas apabila 
menggunakan sebutan provinsi atau 
daerah otonom. Dengan dipilih se-
butan ‘pe me  rintah daerah khusus 
IKN’ atau sebutan lain, semua urus-
an yang ada di dalamnya menjadi 
urusan pusat sehingga ti  dak perlu 
berdebat panjang mana yang men-
jadi urusan pu sat dan mana yang 
menjadi urusan daerah.

Kepala daerahnya tidak meng -
gunakan sebutan gubernur. Namun, 
kepala daerah pe  merintahan khusus 
IKN atau sebutan lain yang ditun-
juk pre siden, tidak perlu melalui 
pilkada. Dalam pemerintahan khu-
sus IKN tidak perlu dibentuk DPRD 
dan dinas-dinas. 

Dengan tidak menggunakan sebut-
an provinsi atau daerah otonom da-
lam UU IKN, maka bentuk pemerin-
tahan di IKN diharapkan akan terhin-
dar dari masalah ketidakharmonis-
an hubungan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah serta 
persyaratan-persyaratan rigid dari 
provinsi atau daerah otonom.

JAUH hari sebelum peng umum-
an Presiden Joko Widodo, Se-
nin (2/3), tentang dua pasien 
po sitif covid-19, sebenarnya 

telah ada 15 WNI yang mayori-
tas pe kerja migran Indonesia (PMI) 
terpapar virus itu di beberapa ne-
gara.

Awal Februari lalu, seorang PMI 
di Singapura dinyatakan terinfeksi 
korona karena ter tu lar majikannya. 
Saat ini PMI tersebut telah dinyata-
kan negatif setelah dirawat secara 
intensif di Singapura.

Kementerian Kesehatan dan Kese-
jahteraan Taiwan juga merilis se-
orang PMI yang divo nis positif covid-
19 pada 16 Feb ruari lalu. Sementara 
itu, sembilan WNI lainnya juga di -
nyatakan positif, yang merupakan 
pekerja migran kru kapal pesiar 
Diamond Princess di Jepang.

Ironisnya, di awal merebak nya 
isu korona, muncul stigma PMI se-
ba gai pembawa virusnya. Hingga 
di beberapa nega ra tujuan, seperti 
Hong Kong dan Taiwan, sempat 
mencuat isu larangan PMI untuk 
keluar rumah. 

Anehnya, larangan itu tidak ber-
laku bagi majikannya. Jelas, aturan 
itu sangat dis kriminatif dan bias 
kelas se hingga protes pun banyak 
disampaikan. Padahal, kasus di Si-
ngapura jelas menunjuk kan PMI 
tertular majikannya. Ancaman ba-
haya korona menambah deretan 
panjang kerentanan PMI saat ini 
selain ancaman transnational crime, 
radikalisme.

Menurut WHO, sebaran virus 
covid-19 sudah menjadi da rurat ke-
sehatan global. Maka itu, sudah se-
patutnya semua ne gara menyiapkan 

langkah-langkah mitigasi yang efek-
tif, tak kecuali Indonesia. Sayangnya, 
alih-alih fokus pada pena nganan 
pasien, panggung media nasional 
justru disesaki de ngan pernyataan 
pejabat pub lik yang kurang memi-
liki empati.

Pejabat tampak dengan mudahnya 
membeber identitas pa sien, tanpa 
mempertimbang kan wilayah privasi-
nya. Padahal, yang dibutuhkan ialah 
pe r nyataan yang menenangkan dan 
edukatif. Dalam waktu yang ber-
sa maan, media se akan berlomba-
lomba memberitakan identitas 
pa sien dan mengabaikan hak-hak 
pasien yang mesti tetap dilindungi 
dan dijaga martabatnya.

Rumah dan profesi mereka yang 
tak terkait dengan virus itu pun sen-
gaja dikait-kaitkan. Hal-hal seperti 
ini mestinya dapat diantisipasi oleh 
pemerintah.

Hingga kemarin, tercatat ada 34 
pasien di Indonesia dan 15 warga 
negara Indonesia, termasuk PMI 
yang positif covid-19 di luar negeri. 
WHO men catat covid-19 sudah me-
landa lebih dari 100 negara dengan 
101.197 orang terinfeksi, yang mana 
80.813 orang di Tiongkok, Korea Se-
latan 6.767 orang, Italia 4.636 orang, 
Iran 4.747 orang, dan 147 orang di 
Singapura.

Dari jumlah tersebut, 57.000 pasien 
telah dinyatakan sembuh.

Terus bertambahnya jumlah pa-
sien yang terinfeksi menuntut peme-
rintah Indonesia untuk membangun 
jalan keluar yang melindungi pasien. 
Bukan sebaliknya, menambah beban 
psikologi mereka yang harus ber-
juang melawan virus di tubuhnya.

Belajar dari penanganan pasien 
01 dan 02, serta evakuasi WNI dan 
pe kerja migran Indonesia di luar 
negeri, langkah-langkah mitigasi 
propasien dan tidak memicu kepa-

nikan sosial mesti segera dapat 
diwu  judkan.

Evaluasi dan pembelajaran
Penanganan terhadap pa -

sien 01 dan 02 memperlihat-
kan ke pada kita semua bahwa 
pe  merintah Indonesia masih 
gagap dan kedodoran. Catatan 
evaluatif ini penting untuk 
pem  belajaran bersama.

Pertama, Presiden pada 
saat mengumumkan pasien 
positif tidak sekaligus meng-
umumkan larangan bagi 
masyarakat untuk menye-
barkan data pribadi pasien 
sebagai langkah antisi patif 
bocornya data pribadi pa sien 
yang berujung pada stigma dan 
penghakiman.

Kedua, protokol informasi 
an tara pemerintah pusat dan 
daerah tidak terkoordinasi 
dan tidak sinergis. Tak jarang, 
pernyataan mereka bahkan 
bertentangan dan menimbul-
kan keresahan di masyarakat. 
Pengumuman tentang pa sien 
baru, baik yang suspect mau -
pun yang positif, sering kali 
mengindahkan perasaan 
pasien, keluarganya, dan 
lingkungan tempat tinggal-
nya.

Ketiga, membanjirnya 
hoaks tentang covid-19 
ti  dak diimbangi dengan 
distribusi in for masi yang 
akurat yang mengedu-
kasi masyarakat. 

M a s y a r a k a t  A n   -
ti Fitnah In   donesia 
(Ma   findo) men  catat 
seti  daknya ada 30% 
berita hoaks yang bere-
dar dalam dua bulan terakhir 
terkait isu covid-19.

Keempat, tidak ada 
mitigasi kerugian yang 
dialami warga dan ling-
kungan tempat tinggal 
pasien, seperti yang 
terjadi di pe rumahan 
tempat tinggal pa sien. 
Pascape ng umuman, 
semua war   ga peru mah-

an tempat 
tinggal pa -
sien seolah 

di   anggap positif ko-
rona.

Informasi yang 
yang liar ten tang 
seluruh war  ga 
peru mah   an akan diiso-
lasi dan di evakuasi 
merebak kencang. Hal 

terse but ber dampak se  -
ca  ra so  sial dan ekonomi 
ba  gi war ga. Peno lakan 
ja sa transporta si daring 

da  ri dan menuju pe -
rumahan dialami 
banyak warga. Ti-
dak sedikit warga 
yang di  rumahkan 
kantornya ka rena 
ke ta kutan yang ber-
lebihan, termasuk 
di perusahaan-peru-

saha an BUMN.
Karena itu, keberha-

silan Kementerian Luar 
Nege ri dalam melakukan miti-
gasi warga ne gara Indonesia 
dan pekerja migran Indonesia 
perlu diap resiasi.

Evakuasi jilid I terhadap 
237 WNI dari Wuhan. Evakuasi 
ji  lid II terhadap 188 warga ne  gara 
Indonesia kru kapal pe  siar World 
Dream pada 26 Februari 2020. Juga, 
evakuasi jilid III kapal Diamond 
Princess sebanyak 69 orang yang 
penuh tantangan, tapi dapat di-

lakukan dengan baik.
Sementara itu, terhadap 12 

pasien warga negara Indone-
sia dan pekerja migran Indo-
nesia yang positif, 9 WNI di 
Jepang, 2 WNI di Singapu ra, 
dan 1 WNI di Taiwan dila-
kukan kerja sama dengan 
pemerintah setempat. Enam 
orang di antara mereka su-
dah dinyatakan negatif.

Mitigasi yang
manusiawi

Belajar dari ke-
gagapan ini, pen-
ting kiranya upaya 
per baik an pena-
nganan covid-19 
yang lebih menge-
depankan as pek 
kemanusiaan da-
ripada protokol-
pro to kol norma-
tif yang tidak 
menjawab ma-
salah. Pemerin-
tah mesti fo kus 
pada pe na-
ngan an dan 
pemulih  an 

pa sien, ter masuk 
psikologi pa  sien, 

keluarga, dan 
tempat ting-

galnya.
Manajemen informasi mesti dike-

lola satu pintu dan sese ring mungkin 
menyebarkan informasi tentang 
fakta-fakta korona yang sesungguh-
nya gu  na mengedukasi publik se-
cara reguler. Inten sitas penyebaran 
infor masi ini se kaligus sebagai kunci 
penang kal hoaks yang la junya ken-
cang di masyarakat.

 Untuk menekan kepanikan publik, 
pejabat perlu membuat penyataan-
pernyataan yang me nunjukkan 
empati pada kor ban, edukatif, dan 
tidak menghakimi. Kesadaran bersa-
ma penting dibangun, saling asih, 
asah, dan asuh untuk menghadapi 
korona menjadi relevan untuk jadi 
pegangan ber  sama.

Karena itu, kondisi sa ling dukung 
dapat tercipta. Yang tak kalah pen-
tingnya ialah kesiagaan rumah sa-
kit yang dipersiapkan pemerintah 
untuk penanganan korona, baik 
di pusat maupun daerah, harus di -
pastikan.

Kembali pada data WHO yang me-
nyatakan bahwa 50% lebih pasien di 
seluruh dunia dapat disembuhkan 
menunjuk kan bahwa kesungguhan 
penanganan pasien menjadi faktor 
terpenting. 

Call center rumah sakit juga harus 
dipastikan dapat dihubungi masya-
rakat. Juga, tentu saja data tentang 
ru mah sakit mana saja yang menjadi 
rujukan untuk penanganan pasien 
mesti menjadi pengetahuan publik.

Untuk perlindungan PMI da ri 
bahaya korona, penting kiranya 
edukasi tentang virus ini disampai-
kan bagi mereka yang akan berang-
kat sebagai langkah protektif dan 
antisi pa  tif. 

Selain itu, informasi tentang seba-
ran virus korona di beberapa negara 
tujuan juga perlu menjadi bagian 
dari informasi yang wajib disampai-
kan sebelum berangkat.

Benar, virus ini dapat menye rang 
siapa saja, tapi jangan sam pai panik 
dan ketakut an lebih membawa de -
rita. Se ti  daknya, kita bisa belajar 
da ri Tom Hank yang pada 12 Februa-
ri lalu memublikasikan dirinya 
yang positif covid-19 melalui media 
sosialnya. Tetap tenang dan segera 
mengikuti langkah-langkah medis 
untuk upaya penyembuhannya.
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5 4  Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 1 Pendapatan Operasional Lainnya
6  a. Rupiah a. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah
7  b. Valuta asing muqayyadah
8 5  Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual b. Komisi/provisi/fee dan administrasi

 kembali (Reverse Repo) c. Pendapatan lainnya
9  a. Rupiah 2 Beban Operasional Lainnya
10  b. Valuta asing a. Beban bonus wadiah
11 6  Tagihan Akseptasi b. Kerugian penurunan nilai aset keuangan 
12 7  Kredit (impairment)
13  a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) c. Kerugian terkait risiko operasional  

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia  i. Rupiah d. Komisi/provisi/fee dan administrasi
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  ii. Valuta asing e. Kerugian penurunan nilai aset lainnya 

14  b. Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) f.  Beban tenaga kerja
15  i. Rupiah g. Beban lainnya
16  ii. Valuta asing Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

 c. Kredit yang direstrukturisasi LABA (RUGI) OPERASIONAL 
 i. Rupiah

17  ii. Valuta asing PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
a. Modal dasar  d. Kredit Properti 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap & inventaris
b. Modal yang belum disetor -/- 8  Penyertaan 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valas
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- 9  Penyertaan modal sementara 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya

18 Tambahan modal disetor 10  Tagihan lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
a. Agio 11  Komitmen dan Kontijensi LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
b. Disagio -/-  a. Rupiah Pajak penghasilan
c. Modal sumbangan  b. Valuta asing LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
d. Dana setoran modal 12  Aset yang diambil alih PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
e. Lainnya -    1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

19 1  Total aset bank yang dijaminkan : 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam  a. Pada Bank Indonesia PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

mata uang asing  b. Pada pihak lain TOTAL (LABA) RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 2  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif

dalam kelompok tersedia untuk dijual 3  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset  produktif
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 4  Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit
d. Keuntungan revaluasi aset tetap 5  Persentase kredit Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit NO
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi 6  Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 1. Saldo awal dana zakat
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 7  Persentase jumlah debitur UMK terhadap total debitur 2. Dana zakat yang berasal dari:
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 8  Lainnya a. Internal UUS
h. Lainnya  a. Penerusan kredit b. Eksternal UUS

20  b. Penyaluran & mudharabah Muqayyadah 3. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola
21  c. Aset produktif yang dihapusbuku a. Lembaga Amil Zakat
22  d. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/berhasil ditagih b. Badan Amil Zakat
23  e. Aset produktif yang dihapus tagih 4. Kenaikan (penurunan) dana zakat

a. Cadangan umum 5. Saldo akhir dana zakat
b. Cadangan tujuan

24
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan NO

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KPD PEMILIK 1 Total Aset UUS terhadap total aset BUK yang memiliki UUS
25 1  Penempatan pada bank lain 2 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 

2  Tagihan spot dan derivatif 3 CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 
3  Surat berharga 4 NPF gross
4  Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo ) 5 NPF net
5  Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo ) 6 Return On Asset (ROA)
6  Tagihan akseptasi 7 Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan
7  Kredit 8 Financing to Deposit Ratio (FDR)
8  Penyertaan

NO 9  Penyertaan modal sementara
10  Tagihan lainnya

A. Pendapatan dan Beban Bunga 11  Komitmen dan Kontijensi NO
1 Pendapatan Bunga I. TAGIHAN KONTINJENSI

a.  Rupiah 1 Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik
b.  Valuta asing 2 Lainnya

2 Beban Bunga II. KEWAJIBAN KOMITMEN
a.  Rupiah NO NO NO 1 Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik
b. Valuta asing I TAGIHAN KOMITMEN 2 Lainnya
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik I. MODAL INTI (Tier 1 ) III. TAGIHAN KONTINJENSI

B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga a. Rupiah 1 Kewajiban Penyediaan 1. Modal Inti Utama (CET 1) 1 Garansi yang diterima
1 Pendapatan Operasional Selain Bunga b. Valuta asing Modal Minimum (KPMM)     1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock ) 2 Pendapatan margin dalam penyelesaian

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 2 Posisi pembelian spot dan derivatif 2 Aset Produktif bermasalah     1.2 Cadangan Tambahan Modal 3 Lainnya
i. Surat berharga yang masih berjalan dan aset non produktif    1.2.1 Faktor Penambah IV KEWAJIBAN KONTINJENSI
ii. Kredit 3 Lainnya bermasalah terhadap 1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya 1 Garansi yang diberikan
iii. Spot dan derivatif II total aset produktif dan 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 2 Lainnya
iv. Aset keuangan lainnya 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang aset non produktif 1.2.1.1.2 Potensi kerugian dari peningkatan nilai wajar aset

b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan belum ditarik 3 Aset produktif bermasalah                keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Keuntungan penjualan aset keuangan a. BUMN terhadap total aset 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap

i. Surat berharga i. Committed produktif 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other discloses reserves ) NO
ii. Kredit - Rupiah 4 Cadangan kerugian 1.2.1.2.1 Agio 1. Sumber dana kebajikan pada awal periode
iii. Aset keuangan lainnya - Valuta asing penurunan nilai (CKPN) 1.2.1.2.2 Cadangan umum 2. Penerimaan dana kebajikan 

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) ii. Uncommitted aset keuangan terhadap 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu a. Infak
e. Dividen - Rupiah aset produktif 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan b. Sedekah
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - Valuta asing 5 NPL gross 1.2.1.2.5 Dana setoran modal c. Pengembalian dana kebajikan produktif
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi b. Lainnya 6 NPL net 1.2.1.2.6 Lainnya d. Denda
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Committed 7 Return on Asset (ROA)    1.2.2 Faktor Pengurang e. Penerimaan non halal
i. Pendapatan lainnya ii. Uncommitted 8 Return on Equity (ROE) 1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya f. Lainnya

2 Beban Operasional Selain Bunga 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang 9 Net Interest Margin (NIM) 1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan Total Penerimaan
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan belum ditarik 10 Biaya Operasional 1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari peningkatan nilai wajar aset 3. Penggunaan dana kebajikan 

i. Surat berharga a. Committed terhadap Pendapatan                keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual a. Dana kebajikan produktif
ii. Kredit - Rupiah Operasional (BOPO) 1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other discloses reserves ) b. Sumbangan
iii. Spot dan derivatif - Valuta asing 11 Loan to Deposit Ratio 1.2.2.2.1 Disagio c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
iv. Aset keuangan lainnya b. Uncommitted (LDR) 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu Total Penggunaan

b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - Rupiah 12 Nilai Liquidity Coverage 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan 4. Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan 
c. Kerugian penjualan aset keuangan  - Valuta asing Ratio (LCR) 1.2.2.2.4 Selisih kurang antara PPA dan CKPN atas aset produktif 5. Sumber dana kebajikan pada akhir periode

i. Surat berharga 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. LCR secara Individu 1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari
ii. Kredit a. L/C luar negeri b. LCR secara Konsolidasi                instrumen keuangan dalam Trading Book
iii. Aset keuangan lainnya b. L/C dalam negeri 1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )   4 Posisi penjualan spot & derivatif yang 1.2.2.2.7 Lainnya
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )  masih berjalan 1 a. Persentase    1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan

i. Surat berharga 5 Lainnya Pelanggaran BMPK    1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama
ii. Kredit III i. Pihak terkait    1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan
iii. Pembiayaan syariah 1 Garansi yang diterima ii. Pihak tidak terkait    1.4.2 Goodwill
iv. Aset keuangan lainnya a. Rupiah b. Persentase    1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya

f. Kerugian terkait risiko operasional b. Valuta asing Pelampauan BMPK    1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang A. PEMBIAYAAN
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian i. Pihak terkait    1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 1. Bank
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi a. Bunga kredit yang diberikan ii. Pihak tidak terkait    1.4.6 Eksposur sekuritisasi 2. Non Bank
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  b. Bunga lainnya 2 Giro Wajib Minimum    1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama
j. Beban tenaga kerja 3 Lainnya (GWM) 2. Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) B. PENGHIMPUNAN DANA
k. Beban promosi IV a. GWM Utama Rupiah    2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 1. Giro Wadiah
l. Beban lainnya 1 Garansi yang diberikan b. GWM Valuta Asing    2.2 Agio/Disagio a. Bank

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih a. Rupiah 3 Posisi Devisa Netto (PDN)    2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan b. Non Bank
b. Valuta asing secara keseluruhan II. MODAL PELENGKAP (Tier 2 ) 2. Giro Mudharabah

LABA (RUGI) OPERASIONAL 2 Lainnya 1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yg memenuhi persyaratan a. Bank
    Tier 2 b. Non Bank
2. Agio/Disagio 3. Tabungan Wadiah

1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi a. Bank
2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  - Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan     1,25%  ATMR Risiko Kredit) b. Non Bank
3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap 4. Tabungan Mudharabah

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL TOTAL MODAL a. Bank
 ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO b. Non Bank

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK A - Kota Banjarmasin ATMR RISIKO KREDIT 5 Deposito Mudharabah
1   Spot - Kabupaten Balangan ATMR RISIKO PASAR a. Bank

4 Pajak penghasilan 2   - Kabupaten Tabalong ATMR RISIKO OPERASIONAL     - 1 Bulan
a. Taksiran pajak tahun berjalan 3   Option - Kabupaten Kotabaru  TOTAL ATMR     - 3 Bulan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan a. Jual - Kabupaten Tanah Laut  RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO     - 6 Bulan

b. Beli - Kabupaten Hulu Sungai Utara  ALOKASI PEMENUHAN KPMM     - 12 Bulan
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 4   Future - Kabupaten Barito Kuala Dari CET1 b. Non Bank

5   Swap - Kota Banjarbaru Dari AT1     - 1 Bulan
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 6   Lainnya - Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dari Tier 2     - 3 Bulan

1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi B - Kabupaten Hulu Sungai Selatan  RASIO KPMM     - 6 Bulan
a. Keuntungan revaluasi aset tetap 1   Forward - Kabupaten Tapin Rasio CET1     - 12 Bulan
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 2   Option - Kabupaten Tanah Bumbu Rasio Tier 1
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi a. Jual - Kabupaten Banjar Rasio Tier 2
d. Lainnya b. Beli Rasio KPMM
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan 3   Future   CET 1 UNTUK BUFFER

direklasifikasi ke laba rugi 4   Swap   PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI
2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 5   Lainnya   OLEH BANK 1 INFORMASI AWAL PERIODE

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dlm mata uang asing C Lainnya   Capital Conservation Buffer Saldo Awal
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset  JUMLAH   Countercyclical Buffer 2 INFORMASI PERIODE BERJALAN

keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual  Komisaris Utama : Ary Bastari   Capital Surchange  untuk Bank Sistemik a. Penerimaan Dana
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  Komisaris Independen : Syahrituah Siregar b. Penarikan Dana
d. Lainnya  Komisaris Independen : Hatmansyah c. Keuntungan (rugi) investasi
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan  d. Beban/Biaya

direklasifikasi ke laba rugi e. Fee/Penerimaan Bank
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 3 INFORMASI AKHIR PERIODE
SETELAH PAJAK  Ketua : H.A.Hafiz Anshary AZ Saldo Akhir

 Anggota : Darul Quthni
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
- PEMILIK  Direktur Utama : Agus Syabarrudin
- KEPENTINGAN NON PENGENDALI  Direktur Operasional : Ahmad Fatrya Putra

TOTAL LABA TAHUN BERJALAN  Direktur Kepatuhan  : I Gusti Ketut Prasetya
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

- PEMILIK
- KEPENTINGAN NON PENGENDALI

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
DIVIDEN www.bankkalsel.co.id
LABA BERSIH PER SAHAM

-

11.88 

- -

15.18

-

13.03

-

KPR

- --

 SUKU BUNGA DASAR KREDIT (PRIME LENDING RATE)
BERDASARKAN SEGMEN BISNIS 

-

Korporasi

-

Ahmad Fatrya Putra
 Direktur Operasional

Agus Syabarrudin
Direktur Utama

-

-
12.38%

Kredit

0.00%

159,703        

-
-

-

TRANSAKSI
22,538          

-                    

             - 

             - 
             - 
             - 
             - 

            - 

            - 

            - 

            - 

3.19%

1,627,508     

-                    

89.73%

3.46%

8.89%

3.42%
4.14%

6.08%

2.28%

6.06%

0.00%

87.31%

95.26%

5.66%

1.53%

             - 

Des 18

0.00%

456,683        

-

0.00%

-

456,683        

0.46%

237               

14,352          

TAGIHAN KONTIJENSI

10                 

251,192        

166,988        

456,683        

Tujuan

165,699        

-

A S E T

-

--
-

82,507          

16,279          

-

0.00%

1.01%

0.00%

25.31%

15.80%
-

22.29%

23.30%

P E N G U R U S  B A N K 
0.00%

-

4.29%
3.31% 22.29%

-

0.32%

25.31%

25.63%

-

0.00%

-                    

10.23%

5,335,814     

0.00%

-                    

6,911,806     
1,575,992     

10.66%

-                    

84,104          

-                    

-

0.13%

10.69%

1,771,775     

-                    

22,259          

1,940,157     

-                    

45,000          

-                    

-                    

-                    

67,259          84,104          

-                    

-                    

-                    

1,599            
-                    

-                    
-                    
-                    -                    

199,051        

330,146        

-                    

(Dalam Jutaan Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)

-                    

-                    

-                    

69,380          

156,196        

180               

-                    

Mikro

-                    

1,502            

-

-

-

221,599        

-                    

Ritel

-                    
-                    

-
-

164,105        

(25,798)         

-                    
-                    

67,878          
-                    

14,605          
 Tagihan dan Liabilitas 

Derivatif 

-                    

47,939          

-                    

22,548          

-                    

-                    

159,703        102,785        

-                    

156,196        

114,715        
18,770          

(670,600)       401,225        (603,418)       

-                    

-                    

494               

685               

-                    -                    

264               
344               

65.00            206,318        

-                    

6.40%

4,458            
-                    

392               4,080            
72.00            

1,022            

70.00            
6.58%

8,520            

0.00%

6.22%

50                 

1,572            

-                    

50.00            

5.94%

185               

188               

1,118,519     

506               

2,116            
34,691          

1,523            

-                    

3,074            

-                    

275               

-                    

277,795        

4.57%

0.00%
-                    

-                      74                 

45.00            

325               

-                    

-                    

392               

-                      

-                    -                    

-                    
74                 

59                 

-                      

-                      -                    

51,647          

8,526            

64,847          

-                    

-                    

1,063,313     

2.97%

4.09%

3.29%

568,041        

-                    

-                    

1,749,516     

-                    
274,326        

4.56%

1,749,516     

264,050        

DES 2018

-                    -                    
-                    

8.15%

-                    

1,177,506     

-                    

-                    

15,581          

-                            

-                            

35,662          

-                    

508,099        
-                    

-                    

1,177,506     
-                    

DES 2018

247,895        

-                    

DES 2018

DES 2018

818               

12,667            

67,300          

L A P O R A N  P O S I S I  K E U A N G A N  U U S 

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(Dalam Jutaan Rupiah)

M

 UNIT USAHA SYARIAH

(Dalam Jutaan Rupiah)

-                    

Porsi Pemillik Dana

hasilkan

4,080            

-                      

Jumlah 
Bonus dan 
Bagi Hasil

1.37%

64,847          

TOTAL ASET

TOTAL LIABILITAS

-                      
-                    

996,400        

46,088            

46,803          

67,300          

334,977        

-                    

8,945,758     

-                      

-                    

727,287        

-                    

19,212            

-                      

-                    

-                    
-                    

-                    

-                      

74,663          49,681            

796,962        
-                    

-                    
-                    
-                    

-                    

TOTAL

DES 2019 DES 2018

-                    

-                    
-                    

-                    -                    
-                    -                    -                    

790               -                    790               

-                    

-                    

-                    

-                    

Penempatan pada bank lain

-                    

-                    
-                    

1,224,106     
-                    

-                    
-                    728,620        

-                    -                    -                    
-                    -                    

-                    -                    

-                    
-                    

-                    

-                    
-                    

-                    

-                    

-                    -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    -                    
-                    

-                    

-                    

-                    

49,109          69,348          

DES 2018

-                    8,043            

3,451,094     

-                    

-                          

4,150,565     

Aset non produktif -                    

DES 2019

-                    

67,878          

-                    
-                    

-                    

Aset pajak tangguhan 

Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-

709,244        968,754        

557,331        

164,325        

-                    -                    

666,775        

334,977        

kembali (Reverse Repo )
Tagihan akseptasi -                    -                    

142,171        
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual

-                    -                    

Kredit 

9,513,919     

-                    

933,730        868,807        

9,513,919     

-                    

8,102,760     -                    

-                    
8,102,760     

-                    

-                    -                    
-                    

-                    

-                    -                    

-                    
-                    -                    -                    -                    -                    

-                    

-                    -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

2,924            

-                    

-                    

790               
-                    -                    790               

790               
-                    

-                    790               
790               

-                    

DPK KL D DPKJUMLAH
Penempatan pada Bank Indonesia
Kas

DES 2018
DES 2018

LM KL DL

DES 2019POS - POS

790               -                    

Surat berharga

527,939        
985,304        

Tagihan spot dan derivatif -                    

550,024        

-                    -                    -                    

POS - POS
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

JUMLAH
DES 2019

PIHAK TERKAIT

NO

-                    -                    

-                    
148,280        
580,340        

-                    
-                    -                    

1,429,821     

-                    
-                    

-                    
-                    

-                    -                    -                    -                    

-                    
-                    

-                    
-                    -                    -                    

-                    -                    
-                    

-                    

-                    
-                    -                    

-                    

-                    

-                    
-                    

-                    

-                    

-                    -                    -                    
-                    

-                    

-                    
-                    

-                    
-                    

-                    

-                    

-                    
-                    

-                    
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

18,932          
-                    

-                    -                    -                    

-                    
-                    

-                    

-                    -                    -                    

-                    

-                    

-                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    
-                    -                    -                    

-                    
-                    

-                    

-                    -                    -                    

-                    

-                    

-                    -                    -                    -                    
-                    -                    -                    

-                    
-                    

-                    
-                    

-                    -                    

-                    
-                    

-                    

-                    
-                    

-                    
-                    

-                    
-                    

-                    

-                    -                    
-                    

25,809          
-                    

-                    

-                    -                    -                    
-                    

-                    -                    4,334            
-                    

-                    

4,334            2,924            

-                    
-                    
-                    

-                    

-                    

-                    
25,809          

-                    
-                    

-                    

-                    

4,334            
-                    -                    

-                    

-                    

-                    

-                    
-                    -                    

-                    -                    

-                    
-                    

-                    -                    

-                    

-                    

-                    
-                    -                    

-                    

-                    

-                    

-                    
-                    

-                    

18,932          -                    

-                    

2,924            

-                    

4,334            

-                    

-                    

-                    

16,008          

-                    

-                    
-                    

-                    

-                    

11,302          

-                    

12,279          

-                    
-                    

-                    

-                    

-                    

267,766        

-                    

-                    -                    

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (10,777)         

-                    
(274,326)       

16,008          

(121,222)       
Aset tetap dan inventaris 259,019        
Akumulasi penyusutan aset tetap dan invetaris -/- (134,212)       

Pembiayaan syariah

Aset tidak berwujud
-                    

Penyertaan 3,098            3,098            
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (428,001)       (274,326)       

(428,001)       

-                    -                    
-                    

-                    

2,924            -                    

-                    
3,098            

-                    

-                    
-                    -                    

-                    

-                    
-                    

-                    

-                    

-                    
-                    

2,829            

(9,703)           

16,008          21,475          

-                    

-                    

-                    -                    
-                    

21,475          16,008          -                    

-                    
-                    

-                    
-                    -                    

-                    -                    
-                    

21,475          

-                    

-                    -                    
21,475          -                    -                    

-                    

-                    

-                    -                    
-                    

-                    
-                    -                    

-                    

-                    -                    

-                    

-                    

-                    

3,098            

-                    -                    

-                    
-                    

-                    -                    
-                    

-                    

-                    

-                    

-                    
2,213            
3,098            

-                    

-                    
-                    -                    

-                    

-                    

-                    3,098            

-                    -                    
-                    

-                    
-                    

-                    
-                    2,213            

-                    

-                    

-                    -                    
-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    
2,829            

-                    -                    
-                    

-                    -                    

                                                                  K U A L I T A S   A S E T   P R O D U K T I F   D A N   I N F O R M A S I   L A I N N Y A

-                    -                    -                    

-                    -                    

-                    

-                    
-                    

-                    

-                    

-                    -                    
-                    -                    -                    

-                    

-                    

-                    -                    

-                    -                    -                    
-                    -                    -                    -                    -                    

-                    
-                    

-                    -                    
-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    
-                    

Sewa pembiayaan -                    -                    
-                    

-                    
-                    

-                    -                    

-                    

-                    -                    -                    

967,964        

-                    
-                    

-                    
47,939          

-                    -                    

-                    

-                    

13,954,838   

-                    -                    
-                    

-                    1,224,106     
Dana investasi revenue sharing

-                    -                    

T O T A L   A S E T 

Simpanan Berjangka

L I A B I L I T A S   D A N   E K U I T A S

996,400        

2,866,618     Tabungan
Giro

Aset lainnya

2,742,465     

708,454        

-                    -                    

-                    
1,224,106     

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

211,021        

3,079,447     

-                    

-                    

142,171        

-                    

-                    

-                    

-                    

45,001          

-                    

-                    

-                    

-                    -                    

95,242          31,570          

601,503        
-                    

653,616        

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    -                    

-                    

-                    -                    -                    
-                    -                    

3,078,357     

140,394        118,199        
13,182,394   

-                    

708,454        

-                    

-                    
-                    

-                    
-                    
-                    

-                    

-                    

-                    

708,454        

-                    -                    -                    -                    
-                    

728,620        

-                    

PIHAK TIDAK TERKAIT

-                    

-                    

728,620        -                    

-                    

967,964        -                    
-                    967,964        

-                    

-                    
-                    

708,454        
-                    -                    -                    

967,964        

-                    -                    -                    
-                    

-                    

-                    -                    
-                    
-                    

-                    

-                    
-                    

-                    
1,224,106     

728,620        
-                    -                    

1,224,106     

LIABILITAS

-                    

-                    -                    
-                    -                    

-                    -                    

-                    
-                    

Liabilitas spot dan derivatif

Pinjaman dari Bank Indonesia
564,255        Pinjaman dari bank lain

-                    

-                    

-                    

kembali (repo ) -                    
-                    -                    

-                    
-                    

-                    -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

9,784,745     

-                    
-                    

-                    334,977        
-                    

-                    -                    -                    

-                    -                    728,620        

334,977        

-                    
-                    -                    

-                    -                    -                    -                    
-                    -                    -                    -                    -                    

-                    
5,532            

-                    -                    

-                    

-                    

-                    

333,703        -                    

406,457        

61,448          

-                    142,171        

457               

1,271,223     

23.30%

-                    

10,286          Setoran jaminan 390               348               
Pinjaman yang diterima

586,933        -                    -                    Liabilitas antar kantor

Utang akseptasi
-                    

164,325        

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli

Surat berharga yang diterbitkan -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    
-                    -                    -                    -                    -                    -                    334,977        

164,325        
164,325        -                    

-                    

-                    -                    142,171        164,325        
-                    

-                    -                    
-                    

-                    
-                    -                    -                    -                    

-                    -                    
-                    142,171        

-                    

16,208          

-                    

10,859          

-                    

-                    
-                    

5,349            8,218,471     

1,844            

7,149            94,963          

-                    

247,895        7,785,500     4,719            
311,494        

742,496        

18,728          

-                    
727,287        

-                    

34,176          

172,830        7,527            

90,850          

-                    
9,141            

172,830        

585,971        
8,371,471     

8,218,471     

9,141            
90,850          

-                    

10,428,717   338,745        

4,754            
-                    

742,496        
586,933        

-                    
94,963          10,859          

5,349            

585,971        
44,209          

-                    

(Dalam Jutaan Rupiah)

9,686,221     
166,812        311,494        9,686,221     9,197,812     

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    RASIO KINERJA

-                    

4,754            

-                    

-                    -                    

L A P O R A N   K O M I T M E N  D A N   K O N T I J E N S I

NO

7,149            

16,668          11,868          

7,785,500     4,719            

207,006        

34,176          
-                    

7,527            

-                    

140               

-                    -                    -                    

-                    
-                    

1,491            2,525            

5,532            

-                    

-                    

-                    

-                    

44,209          

166,812        
-                    

-                    

-                    

234,537        

-                    

-                    

-                    

-                    -                    

221,435        

-                    

-                    

DES 2018DES 2019

-                    

-                    

-                    

-                    -                    

9,197,812     

504,288        

INFORMASI LAIN

1,031,211     

-                    

POS-POS

P E R H I T U N G A N  R A S I O  K E U A N G A N

132,556        

15,272          288,811        

-                    

1,256,811     

132,556        11,410,960   

-                    

482,422        

2,500,000     
(1,243,189)    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    
-                    

1,031,211     

-                    

25,001          

-                    
25,001          

-                    

-                    

-                    -                    

-                    

1,281,811     

342,956        

-                    

-                    

-                    

(27,163)         

-                    

-                    

45,001          

Penghasilan komprehensif lain (30,670)         

190,700        

-                    

21,027          

143               

(84)                

439,798        

-                    

2,500,000     
(1,218,189)    

-                    

1,894,847     

159,703        

-                    

110,587        

-                    

-                    

Liabilitas pajak tangguhan -                    -                    

73,544          
-                    -                    -                    -                    

Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing

796,962        
-                    -                    -                    -                    -                    

7,844            385               
73,544          

14,902          
14,902          700,287        

-                    -                    
7,844            

700,287        
385               

-                    
-                    

-                    -                    -                    

-                    

2,311            90,607          
-                    

-                    

-                    

-                    

-                    
-                    
-                    

1,569            
-                    

4,118            

TOTAL LIABILITAS
2,525            80,741          504,288        EKUITAS

-                    
1,491            

-                    Modal disetor

12,059,991   
721,601        

-                    

-                    
23,866          

721,601        

-                    
333,636        

-                    

80,741          

-                    

-                    
-                    
-                    

394,609        

-                    -                    
-                    

-                    

-                    

-                    -                    
-                    

-                    1,177,506     1,031,211     
-                    

-                    -                    
-                    -                    

-                    
-                    

-                    -                    
-                    

-                    
-                    -                    -                    

1,031,211     1,177,506     

-                    

-                    -                    -                    

-                    

-                    -                    

-                    
-                    -                    

-                    

(27,620)         (30,586)         

-                    

693,058        

1,770            

-                    

-                    

-                    

-                    

24                 

-                    

217,326        

-                    

-                    

6,244            15,417          

11,902          

16                 

(61,896)         77,519          

-                    

(37,196)         

-                    

781,187        

-                    
-                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    

-                    -                    

-                    

1,771,434     

76,987          

159,703        

-                    -                    

-                    (25,798)         

-                    

102,785        

-                    
439,798        

-                    

7.13%

428,001        
-                    

-                    

588,244        

13,954,838   

DES 2018

9.65%

357,859        

DES 2019

-                    

-                    

208,436        

215,191        

-                    

30                 

-                    

-                    

164,105        

164,105        

(3,507)           61,320          

156,196        

159,703        102,785        

-                    

(3,953)           

180,304        

13,182,394   

-                    

1,271,223     

-                    
502,106        

186               

-                    -                    

INDIVIDUAL

-                    

-                          

9.16%

4.78%

8.17%
408,036        

-                    
391,637        

8.80%

15,516          
519,964        

50,148          
-                    

-                    

Laba/rugi

Ekuitas lainnya

-                    

Cadangan 439,002        

Selisih kuasi reorganisasi -                    

439,002        

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-                            

DES 2018

-                            
-                            
-                            

DES 2019

-                            

RASIO 

349,945                

CKPN
KOLEKTIF KHUSUS INDIVIDUAL

PPA WAJIB DIBENTUK

12,241                  

-                            
-                            
-                            

CKPNPOS - POS

-                            

-                            

DES 2019

78,056                  

-                            

-                            
88,446                  

UMUM

1,422                    

502,106        

1,457,895     

588,244        

1,457,895     
-                    

769,117        

-                    

-                    

-                    

207               
207               

-                    

-                    
-                    

-                    

28,747          

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

869,651        

89,640          

-                    

0.00%
-                    

-                    

-                    
-                    

-                    

-                    

-                    -                    

-                    

-                    

-                    

-                    84                 

1.41%

159,703        

84                 

87.82%

-                    

102,785        

84                 
-                    

25,001          

-                    

-                            

-                    

-                    

-                            

-                            

25.63%

-                            

-                            
151,889                

KHUSUS
-                            
-                            

62,975                  

P E R H I T U N G A N   K E W A J I B A N   P E N Y E D I A A N   M O D A L   M I N I M U M

211,351                
-                            

439,798        

-                            

494               

di bagi 

-                    Pendapatan

8,520            
-                    

-                    

yang akan -                    

1,118,519     

-                            
-                            
-                            

-                            

-                            

14,795            

2,435            8,738              

1,635            

22,651            

61,266            

9,004            

-                    

16,576          

4,525            

-                      

6,569            

(36,907)           

454,300        

DES 2019

3,957            

-                    

-                    

1,584            
51,702            

-                      

12,774            

(1,202)           

16,193            

(107)                

22,399          

35,662          
-                      

12,667            

(37,799)         
36,864          

35,662          12,667            

15,106            

55,589          

6,244            

-                      

6,057              

1,191              

-                      

61,266            

42,208            
2,998            

20                   
DES 2018

K O M I T M E N   D A N   K O N T I J E N S I   U U S

DES 2018URAIAN

-                    -                      

3.78%
13.87%

(Dalam Jutaan Rupiah)

-                      

-                            -                            

-                            

5.16% 4.75%

-                            
-                            

45.05%

-                            

KOLEKTIF UMUM

1,281,811     1,256,811     

DES 2018

6,912              

-                            

-                    

1,676              

567,584        

457               

PPA WAJIB DIBENTUK

643,622        

-                    

1.25%

POS-POS

DES 2019

-                      -                    

83.54%

0.99%
54.61%

DES 2019

D E=(D/Ax100% )
x12

(Dalam Jutaan Rupiah)

29                   

2                     
-                      

-                    

-                    

R A S I O  K E U A N G A N  U U S

-                      
-                    

115.23%

9,314            

-                    

9                   

181               

226               

49,538          

(25,798)         

-                      

-                    

-                    
42                   

-                      
366,799          
12,667            

1,334,931       

-                    

-                    
-                    

-                    

6,282              

3,596              

(Dalam Jutaan Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)

83,376          

-                    

(107)                (1,202)           

141,963        

3,596              

POS-POS

3,963            

615                 
3,924              

2,004              1,676            

2,890            

110,947          

(562)              
1,114            

-                  

3,309              

(11)                  

-                    

398               
90                 

31                   

-                      

-                      

            - 
            - 

            - 

393               
-                    

Portofolio B

393               

5                   

            - 

-                    

            - 

Des 18

L A P O R A N   P E R U B A H A N   D A N A   I N V E S T A S I   T E R I K A T

49,371          

68.00            

1.37%
67                 

Des 19

-                    

-                            
-                            

-                            

POS - POS

457               

URAIAN 

1,565            
2,787            

376               188               

-                    

634,576        3,262            

-                    

12                 

Portofolio A

7,092                    
-                            

-                            
-                            

542,243        

2,799            367,449        

31                         

          -   

4,834            

3.83%
680               22.00            

-                    0.00%
376               

            - 
          -   
          -   

             - 

            -           -   

            - 

217               

            - 

59                 

2.23%

-                            -                            
-                            

-                    

-                    

-                    

INDIKATOR

A

Saldo Rata-
rata

 L A P O R A N   D I S T R I B U S I   B A G I   H A S I L   U U S

Nisbah (%)

B C

Direktur Utama
Agus Syabarrudin

78,388                  

11,775                  

-                            
-                            
-                            

-                            

Indikasi Rate 
of Return (%)

-                            
-                            
-                            
-                            
-                            

42                   

-                            
7,286                    

14,691            
226,201          
200,066          
22,735            

393,957          

10.91%

-                      
6,950            

437                 913               
-                    

420,607        

-                      
(14,605)           

-                      
(14,605)           

(19,554)         
-                    

7,649              

168,921        
495,036        
133,910        
512,210        

474,413          

-                    

121,340        

-                    

POS-POS

-                      
14,732          

DES 2019

(19,554)         

9,387              

-                      

-                    
155,914        

601,503          

1,334,931       

152,444          

-                      

1,747,711     

13,986          

-                      

6,242            
-                    

432,153        
35,662          

1,747,711     

L A P O R A N  L A B A  R U G I  K O M P R E H E N S I F  U U S

-                    
195,236          

Des 19Des 18

-                    
181               

            - 

Des 19

            - 

9                     

            - 

-                                                                                                                                                                              

Banjarmasin, 13 Maret 2020

             - 

            -             -              -           -   

             - 
             -           -   

             - 

             - 

            - 

            - 

            - 

-                    

-                    

585,205        

66,401          

6,698,619     

8,326,127     

-                    

45,001          

643,706        

365,884        

Ketua Dewan Pengawas
H.A. Hafiz Anshary AZ

             - 

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

          -   

L A P O R A N   P O S I S I   K E U A N G A N 
(Dalam Jutaan Rupiah)

L A P O R A N   L A B A   R U G I   D A N   P E N G H A S I L A N   K O M P R E H E N S I F   L A I N
(Dalam Jutaan Rupiah)

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

1,771,434     

1,894,847     

350               

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
POS - POS

-                    
49,371          

-                    

1.31%

0.00%

-                    

(25,798)         

0.00%

-                    

-                    
-                    

-                    

-                    
-                    

-                    

2.46%

574,528        

-                    

574,528        

-                    
-                    -                    

574,528        

-                    -                    

-                    

128,179        

-                    

-                    
401,225        

-                    

-                    

84                 

-                    

-                    

776,281        

-

Liabilitas

-                    

-                    

-                    

Tagihan

776,281        

-                    

-                    

209               

-                    -                    

157,010        

-                    

-                    

-                    

-                    

4,567                    

-                    

-                    

209               

156,926        

84                 

-                    

-                    

166,779        

776,281        
574,528        

-                    
-                    -                    

-                    
-                    

776,281        

-                    

KEWAJIBAN KOMITMEN

Kepentingan non pengendali

ASET

-                            
-                            

C A D A N G A N  K E R U G I A N   P E N U R U N A N   N I L A I   D A N   P E N Y I S I H A N   P E N G H A P U S A N   A S E T

-                            

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

9,688                    

LIABILITAS

1,856,053     

-                            

URAIAN

-                    

L A P O R A N   S U M B E R  D A N   P E N Y A L U R A N  D A N A   Z A K A T

-                      
-                      

-                    

--

-                    

-

102,785        

-                    
61,880          

-

-

-

-

(746)              

-

-

-

-

-

-

-                    

-
-

 PER 
DESEMBER 

2019 

(20,627)         

(722)              

988               

-

-

(2,965)           

-

-                    -                    

-

-
-
-

133,000        

(Dalam Jutaan Rupiah)

-
-

-
-

-
-

-
-

KEWAJIBAN KONTIJENSI

T R A N S A K S I   S P O T   D A N   D E R I V A T I F

-                    
-                    

-                    

Trading Hedging

401,225        

-                    

No.

-                    

--Forward -

-                    

Terkait Nilai Tukar
-

33,779          

 Nilai 
Notional 

(80,666)         

(560)              

-                    

(542)              

-                    
-                    

12.43

Kredit Konsumtif
 SBDK 

 % per Tahun 

Kredit

12.38

Kredit
Non KPR

-

-

Terkait Suku Bunga
- -

-

-

-

-

-

5.46%

7.55%

P E M E G A N G  S A H A M 

-                      

6                   

-                            

-                      
-                      

1.34%

5,427                    

238,633                

-                            

-                            

-                            

-                            

3,350                    
1,643                    

-                            

-                            

-                      

-                      

L A P O R A N   S U M B E R   D A N   P E N G G U N A A N   D A N A   K E B A J I K A N

-                            

-                            

31                         

-                    DES 2019
 KOMPONEN MODAL

-                            

-
-

0.00%

-

DEWAN KOMISARIS

6.46%

9.42%
8.46%

  Pemerintah Kabupaten/Kota

-                      

-                    

9,314            6,912              

439,002        

DES 2019
9                   

-                    

-                    -                      

3.87% 4.06%

0.00%

0.00%

-                      

(Dalam Jutaan Rupiah)

3.08%

0.00%
0.00%

299               

643,706        

1,856,053     

-                    -                    

-                    

10.53%

POS-POS

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

1.12%

51,647          

NO

(328)                

KALIMANTAN SELATAN
Unit Usaha Syariah

Banjarmasin, 13 Maret 2020

4.91%

2.65%
1.92%

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

TOTAL

KALIMANTAN SELATAN

4.33%

DIREKSI

6.87% 6.53%
0.00% 0.00%

6.88%
6.66%

Kepatuhan (Compliance)

0.00%

27.70%

0.00%
0.00% 0.00%

0.00%

L A P O R A N  K E U A N G A N 
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN 

PERIODE  DESEMBER  2019  DAN  DESEMBER  2018 
(AUDITED) 

CATATAN  :  
1. Laporan Keuangan Audited. 

2. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah tersebut disusun sesuai dengan SE OJK 
No.10/SEOJK.03/2017 Tanggal 24 Februari 2017 Tentang Transparansi dan Publikasi 
Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Keterangan:  
a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit  

yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan 
komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap 
risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku 
bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. 
 

b. Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan 
kredit tanpa agunan (KTA). 
  

c. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor 
Bank Kalsel dan/atau website Bank Kalsel. 

CATATAN  : 
1. Informasi Keuangan Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 telah disusun sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan  dengan 
pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana tercantum dalam 
laporannya Nomor 00005/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/I/2020 dan Partner yang 
bertanggungjawab adalah Ary Daniel Hartanto S.E, Ak.,, CA., CPA.  
 

2. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 
32/POJK.03/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan 
Bank"  dan SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 Tanggal 28 September 2016 "Tentang Transparansi 
dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional". 

  
 

Agus Syabarrudin
Direktur Utama Direktur Utama

Agus SyabarrudinH.A. Hafiz Anshary AZ

KALIMANTAN SELATAN

Ahmad Fatrya Putra
 Direktur Operasional
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E D I T O R I A L Tanggapan Editorial

Ada Campur Tangan Tuhan 
DILIHAT begitu cepatnya sebaran virus covid-19 
ini, umat manusia di mana pun mesti berpikir 
jernih bahwa tragedi ini pasti ada campur tangan 
Tuhan. Tuhan memberi isyarat agar hamba-Nya 
sadar bahwa dengan kekuasaan-Nya mampu 
berbuat apa pun di dunia ini. Tiada kekuatan 
selain kekuasaan-Nya.

@GEMAKINDO

Jangan Pandang Enteng
PEMERINTAH pusat jangan memandang enteng 
sekalipun sudah terlambat mengantisipasi wabah 
virus korona. 

@IbrahimHarahap3

Disanitasi Tiap Malam
DI negara lain kereta api sih sudah mulai di-
sanitasi tiap malam. Yuk, Indonesia bikin SOP 
pencegahan sebelum semuanya terlambat.

@anonapostate

Hindari Kecemasan Masyarakat
KETIKA kita berhadapan dengan masyarakat apa-
kah akan mengatakan ‘kita harus takut’ terhadap 
virus korona? Jika demikian, kita membangunkan 
pesimisme masyarakat dan akan menimbulkan 
kepanikan. Ini yang harus diantisipasi. Sudah be-
nar jika ada pejabat publik yang mengatakan ja-
ngan takut dan lakukan pencegahan-pencegahan 
agar bisa meminimali sasi penularannya.

Ay Ryanda 

Jangan Timbulkan Kepanikan
SETUJU, asal jangan sampai menimbulkan 
kepanikan.

Hengky A Lasander

Ekstrem Hadapi Korona

JUMAT, 13 MARET 2020 SUARA ANDA8

SERANGAN virus ko-
rona jenis anyar atau 
covid-19 di negeri ini 
semakin nyata. Se-

perti yang terjadi di banyak 
negara, ia sangat berpo-
tensi menjadi masalah luar 
biasa sehingga sudah saat-
nya dilakukan upaya-upaya 
luar biasa untuk mengha-
dapinya.

Serangan virus ko-
rona semakin nyata 
antara lain terbukti 
dengan semakin ber-
tambahnya orang 
di Tanah Air yang 
terpapar. Sejak di-
umumkan Presiden 
Joko Widodo pada 
Senin (2/3) bahwa untuk kali 
pertama ada pasien yang 
positif terjangkit oleh virus 
menular itu di Indonesia, 
jumlahnya hingga kemarin 
membengkak menjadi 34 
 orang.

Bahkan, virus korona telah 
merenggut nyawa di Indone-
sia. Kabar duka itu disampai-
kan langsung oleh juru bicara 
pemerintah untuk urusan 
virus korona, Achmad Yuri-
anto, kemarin. Korban me-
ninggal ialah pasien nomor 
25 yang merupakan warga 
negara asing berusia 53 ta-
hun. Selain positif korona, 
korban mengidap komplikasi 
penyakit berat yang menda-
huluinya, seperti diabetes, 
hipertensi, dan paru obstruksi 
menahun.

Betul bahwa kendati sudah 
ada yang meninggal, ada pula 
pasien positif virus korona 
yang dinyatakan sembuh 
dan segera pulang setelah 
lama menjalani perawatan. 
Selaras dengan fakta global, 
jumlahnya pun lebih banyak 

ketimbang yang meninggal 
dunia.

Meski begitu, kita pantang 
menganggap biasa saja per-
kembangan yang terjadi. Se-
makin bertambahnya jumlah 
penderita covid-19 dan sudah 
adanya pasien yang mening-
gal dunia ialah peringatan 
nyata, sangat nyata, bagi 

kita.
Tiada satu pun 

alasan untuk tidak 
meningkatkan ke-
waspadaan. Tiada 
satu pun dalih un-
tuk tidak melakukan 
upaya-upaya lebih 
konkret lagi agar 
virus korona tak se-

makin merajalela. Terlebih, 
dari jumlah penderita, ada 
satu yang belum jelas tertular 
dari mana dan dari siapa. 
Pemerintah menduga pasien 
nomor 27 itu akibat dari local 
transmission dan masih terus 
ditelusuri sumber penularan-
nya.

Sejauh ini pemerintah 
memang sudah melaku-
kan sejumlah langkah 
untuk menangkal 
korona. Langkah 
itu, misalnya, meng-
h e n t i k a n  p e n e r -
bangan dari dan ke 
Tiongkok yang me-
rupakan tempat 
virus korona 
berawal dan 
m e m u -
l a n g k a n 
ratusan WNI dari luar negeri. 
Pemerintah juga melarang 
wisatawan dari beberapa ne-
gara yang marak penderita 
korona.

Namun, harus kita katakan, 
semua langkah itu masih 
jauh dari cukup. Jika meni-

lik perkembangan yang kian 
mengkhawatirkan, sudah 
saatnya pemerintah bersikap 
lebih ekstrem lagi. Bukan 
waktunya lagi unsur dari pe-
merintah mengampanyekan 
bahwa korona tak terlalu 
berbahaya.

Faktanya, virus korona 
memang berbahaya. Fak-
tanya, sejumlah negara kini 
dibuat kelabakan akibat se-
rangan virus yang bermula 
di Wuhan, Provinsi Hubei, 
Tiongkok, itu. Faktanya pula, 
sudah lebih dari 3.000 orang 

kehilangan nyawa lantaran 
korona.

Menganggap bahwa virus 
korona tak perlu terlalu di-
takutkan bisa membuat kita 
terlena dan berakibat fatal. 
Sudah saatnya anggapan diba-
lik, bahwa korona memang 
menakutkan sehingga peme-
rintah dan masyarakat betul-
betul melakukan tindakan 
nyata untuk mengalahkan 
ketakutan itu.

Kita tidak ingin bangsa ini 
terlambat lagi dalam ber-
tindak menghadapi korona 
yang kian merajalela. Kita 
tidak ingin bernasib seperti 
Italia atau Korea Selatan 
yang kini menjadi jajahan 
virus korona. Kita ingin se-
perti Vietnam atau Singapura 
yang berhasil memenangi 
perang melawan korona ka-
rena tegas bersikap dan sigap 
bertindak begitu mendapat 
serangan.

Membuat rakyat tetap te-
nang memang penting, tetapi 

memastikan agar korona 
tidak semakin liar jauh le-

bih penting. Salah satu 
yang bisa dilakukan 

ialah meniada-
kan berbagai 

ragam kera-
maian karena berpo tensi 

menjadi episentrum 
penularan. 

Kebi jakan  ek -
strem boleh jadi 

membuat kesan 
bahwa negeri ini 

sedang genting. Akan tetapi, 
ia lebih dibutuhkan dalam 
situasi sekarang agar rakyat 
Indonesia tidak semakin seng-
sara akibat ekspansi virus 
korona. Apalah artinya kesan 
yang bagus, tetapi menyimpan 
bencana.

DUTA

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan
publik ke e-mail:  forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: Tidak Panik, Tetap Siaga Hadapi Covid-19 
(10 -16 Maret 2020) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.comF O R U M

Mari Kita Netralkan Suasana

Masyarakat Perlu Diedukasi Menyeluruh

Harus Waspada, tapi Jangan Panik

PASIEN yang terinfek-
si virus korona baru 
(covid-19) di seluruh 

dunia mencapai 113.710 
 orang per Selasa (10/3) pukul 
10.20 WIB, termasuk 19 warga 
negara Indonesia yang saat 
ini dikarantina. Kondisi ini 
menuntut kita lebih waspada. 
Mengingat secara medis, para 
pakar belum menemukan 
obat penangkal.

Kabar terbaru, hingga ke-
marin di Indonesia total ada 
34 pasien yang positif korona. 
Dalam situasi seperti ini me-
mang tak ada cara lain kecuali 

benar-benar menjaga kondisi 
tubuh untuk tetap fi t. 

Meningkatkan imunitas, sa-
dar untuk menjaga kesehatan, 
dan menjaga kebersihan ling-
kungan menjadi pilihan seka-
rang. Namun, banyak pihak 
yang memanfaatkan kondisi 
di tengah penderitaan. Me-
reka mengambil keuntungan 
yang tak bisa dicerna nalar. 
Menaikkan harga masker, 
misalnya. Bahkan, pernah 
sampai menyentuh harga 
Rp2 juta, yang belum pernah 
ada sejarahnya. Harga bahan-
bahan tradisional pun ikut 

naik, seperti empon-empon. 
Dulu bisa terjangkau dengan 
mudah, sekarang semakin 
mahal dan pasokannya pun 

berkurang di pasar.
Kondisi ini tentu menimbul-

kan kepanikan, bukan hanya 
bagi rakyat kecil, melainkan 
juga kalangan menengah ke 
atas mengalami hal serupa. 
Kepanikan mereka malah le-
bih terlihat nyata, yaitu kalang 
kabut memborong segala ke-
perluan untuk meminimali sasi 
tubuh terpapar korona. Hal 
wajar bagi yang banyak uang. 
Namun, bagi yang hidupnya 
kembang kempis? Hanya ke-
sabaran dan kepasrahan yang 
mereka punya.

Untuk itu, diperlukan ke-

hadiran negara yang bisa 
menetralkan suasana dan 
menenangkan rakyat. Komu-
nikasikanlah segala perkem-
bangan berita seputar wabah 
korona dengan sebenar-be-
narnya. Kemudian menjaga 
stabilitas pasokan barang dan 
harga. Bila memungkinkan 
bisa diberikan secara gratis 
atau dengan harga minimalis. 
Saat langkah ini terpenuhi 
bisa dipastikan rakyat tak 
akan panik lagi.

Sri Ratna Puri
Penggiat Masyarakat, Bogor

ADA delapan rumah sa-
kit rujukan untuk ka-
sus covid-19 yang di-

siapkan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. Setidaknya, se-
perti diinformasikan Koor-
dinator Posko Tim Tanggap 
Covid-19 Provinsi DKI Ja-
karta, Ani Ruspitawati, terda-
pat 125 kamar isolasi untuk 
menampung pasien kasus 
korona. 

Hal itu sebagai antisipasi 
agar warga tidak terlalu panik 
terhadap virus korona yang 
kini mewabah hampir di 77 
negara, termasuk Indonesia. 

Ya, kepanikan luar biasa te-
ngah melanda di berbagai 
belahan dunia. Bahkan, di da-
lam negeri terjadi kelangkaan 
masker dan merambah ke 
tanaman apotek hidup, yang 
tiba-tiba melejit semenjak 
muncul isu tanaman herbal 
yang diyakini sebagai antivi-
rus korona.

Padahal, ahli epidemiologi 
yang juga pengurus pusat 
Ikatan Ahli Kesehatan Ma-
syarakat Indonesia (IAKMI) 
Syahrizal Syarif menjelaskan 
pada dasarnya setiap herbal 
memiliki fungsi meningkat-

kan kekebalan tubuh. Anggap-
an bahwa tanaman obat asli 
Indonesia alias empon-empon, 
seperti jahe, kunyit, temula-
wak, dan sambiloto mampu 
menangkal covid-19 tidak se-
penuhnya benar. 

J a h e  m e r a h  a t a u p u n 
rempah lainnya tidak secara 
langsung dapat menghindar-
kan orang dari virus SARS-
cov 2 penyebab covid-19. 
Namun, dengan khasiat pe-
ningkatan kekebalan tubuh 
dari rempah, risiko tertular 
penyakit memang bisa dite-
kan. Jamu memang mening-

katkan kekebalan tubuh, 
tapi jangan dianggap itu bisa 
mencegah virus masuk ke tu-
buh. Itu karena herbal tidak 
bekerja secara instan, perlu 
dikonsumsi dalam jangka 
panjang. 

Oleh karena itu, perlu pen-
cegahan preventif, baik dari 
pemerintah pusat maupun 
daerah, untuk kesehatan ma-
syarakat dengan memberikan 
edukasi menyeluruh. Tujuan-
nya mengantisipasi masya-
rakat agar memilih tindakan 
yang benar ketika dihadapkan 
dengan penyakit ini. Tidak 

serta-merta mengambil lang-
kah sendiri yang berdampak 
pada kekacauan ekonomi 
 akibat mudah menelan kabar, 
tanpa menggali informasi le-
bih dalam. 

Penting bagi pemerintah 
untuk segera melakukan so-
sialisasi ke masyarakat de-
ngan memberikan edukasi 
tentang pola hidup sehat dan 
menyosialisasikan gaya hidup 
bersih. Wallahualam bis-
sawab.

Aishaa Rahma
Pemerhati Sosial, Malang

SEUSAI Presiden Joko 
Widodo mengumumkan 
kasus positif korona per-

tama di Indonesia, masyara-
kat jadi gempar. Masyarakat 
panik karena membayangkan 
kejadian mengerikan, seperti 
di Tiongkok, terjadi di Indo-
nesia. 

Di hari yang sama, masya-
rakat berbondong-bondong 
mendatangi pusat perbelan-

jaan untuk memborong ber-
bagai kebutuhan pokok. Dari 
masker, hand sanitizer, hingga 
sembako, seperti mi instan, ha-
bis diborong. Bahkan, masker 
dan hand sanitizer yang paling 
banyak dicari hingga harga-
nya pun melonjak naik.

Pengumuman tersebut 
memang mengagetkan ma-
syarakat. Pasalnya, sebelum 
pengumuman pada sepekan 

sebelumnya, pemerintah me-
nyatakan Indonesia masih be-
bas korona. Ada juga pejabat 
yang mengatakan Indonesia 
bebas virus korona karena 
beriklim tropis. 

Sejak mewabah pada akhir 
tahun lalu di Kota Wuhan, 
Hubei, Tiongkok, virus ko-
rona menimbulkan ketakutan 
di masyarakat. Bagaimana 
tidak, dalam rentang waktu 

yang cukup singkat, virus ini 
telah mewabah di 64 negara, 
puluhan ribu orang diduga 
terinfeksi dan ribuan lainnya 
sudah kehilangan nyawa. 
Meskipun begitu, masyara-
kat tidak boleh panik dan tak 
boleh juga menyepelekan-
nya. 

Untuk itu, masyarakat di-
harapkan untuk menerapkan 
pola hidup sehat serta men-

jaga asupan makanan yang 
dikonsumsi, termasuk di da-
lamnya menjaga kebersihan 
tubuh. Hal tersebut sebagai 
salah satu cara agar terhindar 
dari infeksi sebab sampai saat 
ini belum ditemui cara untuk 
mengobati dan menghentikan 
penyebaran virus. 

Yulweri Vovi Safi tria 
Batam, Kepulauan Riau 

Komunikasikanlah 
segala 
perkembangan 
berita seputar 
wabah korona 
dengan sebenar-
benarnya.

Pindai QR Code 
untuk 

video Editorial

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB 
 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, akan melaksanakan lelang Noneksekusi Wajib Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui 
internet ( Open Bidding ) atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya berupa : 
 

ObjekLelang Nilai Limit Jaminan 
Penawaran Lelang 

Lot 1: 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Sedan Toyota 
Vios, Tahun 200 4, Nomor Polisi B 8523 FR, Warna Hitam, atas 
nama BPJS Ketenagakerjaan, Nomor Mesin 1NZ-X102168, 
Nomor Rangka MR053HY4239007566, Nomor BPKB K-
10709578.  

Rp. 64.900.000 Rp. 32.450.000 

Lot 2: 1 (satu) paket barang inventaris kantor sebanyak 28 (dua 
puluh delapan) unit berbagai macam jenis/merek terdiri dari 
(Mesin Kantor) sebanyak 7 (tujuh) unit. (Peralatan Komputer) 
terdiri dari 5 (tujuh) unit Notebook, 2 (dua) unit Tablet PC, 1 
(satu) unit Komputer. (Mesin cetak/Printer) 2 (dua) unit. 
(Interior Bangunan) 1 (satu) unit. (Peralatan lain) sebanyak 10 
(sepuluh) unit. 

Rp. 2.860.000 Rp. 1.430.000 

Keterangan : 
• Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA ( Virtual Account ) harus sama dengan nominal 

jaminan yang disyaratkan 
• Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 ( satu ) hari kalender 

sebelum pelaksanaan Lelang 
• Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang 
Aanwijzing : 
Calon Peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang pada hari kerja tanggal 13 – 18 Maret  
2020 Pukul 10.00 WIB s/d 16.00 WIB bertempat di: 
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Rawamangun  Jl.Pemuda Kav. 10 No. 90, Jakarta Timur 
(CP: Alex 085762252910) 

PersyaratanLelang : 
1. Memiliki akun yang terverifikasi pada website www.lelang.go.id 
2. Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas 
Pelaksanaan Lelang : 

Hari &Tanggal  Lelang : Kamis, 19 Maret  2020  

Cara Penawaran : Open Bidding dengan mengakses internet alamat website: 
www.lelang.go.id 

Waktu Pengajuan Penawaran Harga 
Lelang : Kamis, 19 Maret  2020  pukul  11.00 s.d. 13.00 WIB waktu 

server aplikasi lelang.  

Waktu dan Tempat  Penetapan 
Pemenang Lelang : 

Setelah batas akhir penawaran pukul 13.00 WIB, Tempat 
penetapan lelang di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta 
Rawamangun 

Telah  Efektif diterima pada rekening 
Penampungan Lelang KPKNL Jakarta 
III Paling Lambat 

: Paling Lambat 5 ( Lima ) hari kerja setelah pelaksanaan 
lelang 

Bea Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari Harga Lelang 
 

                                    Jakarta, 13 Maret 2020 
 

       
   Ttd. 

       
    BPJS Ketenagakerjaan 

          Cabang Jakarta Rawamangun 
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BENNY BASTIANDY
benny@mediaindonesia.com  

GEMPA tektonik ber-
magnitudo 5,1 yang 
mengguncang Ka-
bupaten Sukabumi, 

Jawa Barat, pukul 17.18 WIB, 
Selasa (10/3), terbukti meru-
sak. Seribu rumah warga di  
Sukabumi dan Bogor porak- 
poranda akibat gempa yang di-
picu aktivitas sesar aktif itu.

Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Sukabumi Asep 

Suherman mengatakan, se-
banyak 465 rumah dan 19 
bangunan seperti sekolah dan 
musala di 6 kecamatan rusak 
karena gempa. Kerusakan ru-
mah bervariasi, terdiri dari 60 
rumah rusak berat, 150 rumah 
rusak sedang, dan 255 rumah 
rusak ringan. 

“Sedangkan jumlah warga 
yang terdampak sebanyak 
547 kepala keluarga atau 1.032 
jiwa. Itu data sementara yang 
kami kumpulkan. Wilayah 
yang paling parah terdampak 
gempa berada di Kalapanung-

gal dan Kabandungan,” terang 
Asep, kemarin.

Gempa Sukabumi terdeteksi 
di darat, berlokasi di wilayah 
Kecamatan Kalapanunggal. 
Hasil analisis peta tingkat gun-
cangan gempa yang dirilis Ba-
dan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofi sika (BMKG) menun-
jukkan warna kuning di zona 
pusat gempa, artinya dampak 
gempa mencapai skala intensi-
tas VI MMI atau merusak.

Kerusakan yang tak kalah 
masif juga dirasakan warga 7 
desa di Kecamatan Pamijahan, 
Kabupaten Bogor. Ketujuh 
desa itu, yakni Ciasmara, Ciasi-
han, Purwabakti, Cibunian, 
Gunung Bunder 1, Pasarean, 
dan Cibitung Kulon. 

“Totalnya ada 644 rumah 
yang rusak. Tadi saya datang 

ke lokasi yang terdampak 
gempa. Hari ini mereka ma-
sih takut. Tapi saya sarankan 
kalau merasa aman, kembali  
lagi ke rumah,” kata Bupati 
Bogor Ade Yasin.

Sebelumnya, warga mengaku 
hampir setiap hari merasakan  
getaran kecil, pascagempa 
Pandeglang pada 2019. “Warga 
merasakan gempa itu setiap 
hari. Ada yang sampai 18 kali. 
Kami minta pemerintah pusat 
mengkajinya.” 

Bangunan tahan gempa
Pascagempa Sukabumi, 

BMKG tidak mencatat adanya 
gempa susulan. Saat ini, tim 
Survei Makroseismik yang 
diterjunkan BMKG ke Suka-
bumi masih terus berkerja 
untuk memetakan sesar aktif 

dan sebaran dampak keru-
sakan bangunan di wilayah 
tersebut. 

“Hasilnya baru kita ketahui 
seminggu lagi,” kata Kepala 
Pusat Gempa bumi dan Tsu-
nami BMKG Rahmat Triyono 
kepada Media Indonesia.

Setelah Sukabumi, rentetan 
gempa juga melanda sejumlah 
daerah di Pulau Jawa, pada 
Rabu (11/3) malam di Kabupa-
ten Purwakarta dengan mag-
nitudo 3,7, dan Kamis (12/3) 
sore di selatan Pulau Jawa 
magnitudo 5,1. Guncangan 
gempa di Purwakarta terasa 
hingga ke Kabupaten Bandung 
Barat, dan menyebabkan dua 
rumah warga rusak. 

Kepala Bidang Mitigasi 
Gempa Bumi dan Tsunami 
BMKG Daryono menyebutkan, 
gempa di Purwakarta ialah 
gempa kerak dangkal akibat 
aktivitas sesar aktif Cirata di 
Waduk Cirata. “Wilayah antara 
Cianjur dan Purwakarta ter-
masuk daerah rawan gempa. 
Sejarah gempa merusak yang 
pernah terjadi di wilayah ini 
ialah Gempa Cianjur 1834 dan 
Gempa Purwakarta 1862.” (DD/
Fer/RZ/DG/H-2)

Gempa tektonik bermagnitudo 5,1 di 
Sukabumi adalah ‘peringatan’ penting 
bagi masyarakat untuk memperhatikan 
konstruksi bangunan agar tahan gempa.

 Seribu Rumah Luluh 
Lantak karena Gempa

KEMENTERIAN Pendidikan 
dan Kebudayaan meminta 
sekolah memastikan keterse-
diaan cuci tangan pakai sabun 
(CTPS) dan alat pembersih 
sekali pakai (tisu) di berba-
gai lokasi strategis di satuan 
pendidikan. 

Hal itu sebagai tindak lanjut 
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pencegahan 
Covid-19 pada Satuan Pendi-
dikan guna mengantisipasi 
terhadap penyebaran virus 
korona (covid-19) di sekolah 
ataupun perguruan tinggi.

“Saya mengimbau pihak-
pihak terkait untuk melaku-
kan langkah pencegahan pe-
nyebaran covid-19 di lingkun-
gan pendidikan. Kita ber gerak 
bersama untuk bisa lepas dari 
situasi ini,” kata Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) Nadiem Anwar 
Makarim dalam pernyataan 
resmi yang diterima Media 
Indonesia, kemarin.

Selain menyediakan CTPS, 
Mendikbud juga mengim-
bau satuan pendidikan agar 
menjalankan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) serta 
membersihkan ruangan dan 
lingkungan sekolah secara ru-
tin, khususnya handel pintu, 
saklar lampu, komputer, pa-
pan tik (kibor), dan fasilitas 
lain yang sering terpegang 
tangan.

“Laporkan kepada dinas ke-
sehatan dan dinas pendidikan 
jika terdapat ketidakhadiran 
dalam jumlah besar karena 
sakit yang berkaitan dengan 
pernapasan,” lanjutnya. 

“Jika ada siswa atau maha-
siswa yang menunjukkan ge-

jala covid-10, segera laporkan
ke Kementerian Kesehatan
atau dinas kesehatan ter-
kait untuk pengujian,” ujar
Nadiem. 

Kemendikbud juga mengim-
bau kegiatan yang mengum-
pulkan banyak orang atau
kegiatan di luar lingkungan
sekolah (berkemah dan studi
wisata) ditunda serta mela-
kukan pembatasan tamu dari
luar satuan pendidikan. 

Khusus bagi warga sekolah
dan keluarga yang bepergian
ke negara-negara terjangkit
yang dipublikasikan World
Health Organization (WHO)
diminta untuk tidak melaku-
kan pengantaran, penjemput-
an, dan berada di sekolah
atau kampus hingga 14 hari
saat kembali ke Tanah Air.
(Aiw/H-3)

 Sekolah Diimbau Siapkan CTPS

PEMERINTAH dalam hal ini 
Kementerian Kesehatan me-
mastikan semua pelayanan 
di fasilitas kesehatan (faskes) 
mitra Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS) Kesehatan 
tetap berjalan lancar setelah 
adanya putusan Mahkamah 
Agung (MA) yang memenang-
kan pihak penggugat terhadap 
penaikan iuran Jaminan Ke-
sehatan Nasional oleh peme-
rintah.

“Kami pastikan bahwa pe-
layanan di semua faskes tetap 
berjalan sebagaimana mesti-
nya sehingga tidak terganggu 
dengan keputusan MA itu,” 
kata Staf Ahli Bidang Ekonomi 
Kesehatan Kemenkes M Subuh 
di Jakarta, kemarin. 

Untuk mematuhi putusan 
MA tersebut, ujarnya, Kemen-
kes akan berkoordinasi de-
ngan Kementerian Keuangan, 
BPJS Kesehatan, dan DJSN ten-
tang implementasi keputusan 
MA itu. Namun, hingga saat 
ini Subuh mengaku Kemenkes 
belum mendapatkan salinan 
resmi keputusan MA tersebut. 

“Tapi kami sudah antisipasi 
apa yang bisa dilakukan, teru-
tama kepastian pelayanan da-
pat berjalan,” tandasnya.

Kepala Humas BPJS Kese-
hatan Iqbal Anas Ma’ruf juga 
mengungkapkan pihaknya be-
lum menerima salinan resmi 
keputusan MA. Namun, Iqbal 
memastikan pelayanan akan 
tetap berjalan lancar. Selain 
itu, masyarakat yang akan 
pindah kelas juga masih diper-
silakan.

Putusan MA tersebut juga 
menjadi perhatian pihak BPJS 
Kesehatan di Kalimantan Te-
ngah yang mengaku masih 
menunggu arahan dari kantor 
pusat. Kepala BPJS Kalteng 
Mohamad Mashur Ridwan 
menjelaskan pihaknya hingga 
saat ini belum dapat arahan 
terkait apa yang harus dilaku-
kan di Kalteng. Mashur juga 
memastikan hingga saat ini 
di kantor yang dipimpinnya 
masih belum ada masyarakat 
yang menanyakan soal lebih 
bayar pascaputusan itu. (Ata/
SS/AD/BY/H-1) 

 Kemenkes Pastikan 
Layanan JKN Lancar

 MENANGKAL VIRUS KORONA: Penjual jamu tradisional 
melanyani pembeli di Cikokol, Tangerang, Banten, kemarin. Di 
tengah kewaspadaan terhadap penularan virus korona, jamu 
temulawak, jahe, dan kunyit diyakini dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh (imunitas) tubuh terhadap virus.

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
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HIDUP layak bagi Orang Rim-
ba, sebutan bagi masyarakat 
adat Suku Anak Dalam (SAD) 
yang hidup di Provinsi Jambi, 
sejatinya ialah keinginan yang 
sederhana: ketersediaan hu-
tan sebagai rumah dan sum-
ber penghidupan.

Namun, faktanya ada 441 
kepala keluarga (KK) Orang 
Rimba terpaksa berkeliaran 
di perkebunan sawit serta 
230 KK tinggal di areal konsesi 
tanaman industri.

“Hingga hari ini, kelompok 
Orang Rimba yang hidup di 
areal kebun sawit dan hutan 
tanaman industri (HTI) masih 
terus berjuang untuk menda-
patkan sumber penghidupan 
yang layak,” kata Rudi Syaf, 

Direktur Komunitas Konser-
vasi Indonesia Warsi, kepada 
Media Indonesia, kemarin. 

Tinggal di dalam perkebun-
an sawit dan kawasan HTI 
menjadi mimpi buruk bagi 
Orang Rimba. Mereka tidak 
bisa menjalani adat budaya 
mereka, yakni mengambil 
yang ada di alam. Pasalnya, 
jika mengambil brondolan 
buah sawit yang jatuh dari 
tandannya, mereka diang-
gap kriminal. Hal itu kerap 
memicu konflik berkepan-
jangan. Kondisi itu kadang 
memaksa mereka menjadi 
peminta-minta.

Kebijakan melibatkan ma-
syarakat agar mendapatkan 
akses lahan dengan program 

TORA (Tanah Objek Reforma 
Agraria) ataupun melalui 
program perhutanan sosial 
dengan skema kemitraan 
juga tidak berjalan mulus. 
“Regulasi ada, kenyataan di 
lapangan masih tarik-ulur. 
Padahal, lahan perusahaan 
yang diminta dikembalikan ke 
Orang Rimba sangat kecil jika 
dibandingkan dengan luas 
areal konsesi yang mereka 
miliki,” imbuh Rudi. 

Sayangnya, kepedulian 
pada nasib Orang Rimba 
sering kali hanya demi ke-
pentingan politik semata. 
“Kamia  mengadu ke rajo 
godong atau kamia didatangi 
rajo godong. Nye ke mai ndok
minta kami dukung nye ndok 

jedi ini, ini. Eh setelah nye jedi, 
nye hopi ado teringot kamia. 
(Kami mengadu ke pejabat, 
atau kami didatangi. Dia ke 
sini hendak minta didukung 
untuk menjadi ini, menjadi 
itu. Setelah dia jadi, dia ti-
dak ada yang ingat kami),” 
ungkap Kitab, Orang Rimba 
anggota Kelompok Tumeng-
gung Kecinto yang hidup di 
Kecamatan Airitam, Kabupa-
ten Sarolangun, Jambi.

“Butuh perubahan para-
digma semua pihak untuk 
bisa memandang Orang Rim-
ba sebagai bagian dari masya-
rakat Indonesia yang  berhak 
hidup layak dari sumber daya 
alam di sekitar mereka,” tan-
das Rudi. (SL/H-3)

Orang Rimba Terpenjara di Rumah Sendiri

 PARADE SENI SLB YOGYAKARTA: Peserta memperagakan busana saat Parade Seni Sekolah 
Luar Biasa (SLB) di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret, Yogyakarta, kemarin. Acara yang digagas 
SLBN 1 Bantul dan diikuti SLB se-DI Yogyakarta itu menjadi media bagi anak-anak berkebutuhan 
khusus berkreasi dalam bidang seni dan budaya.

 ANTARA /ANDREAS FITRI ATMOKO

 Seleksi Petugas Haji  Dilengkapi Protokol Korona
KEMENTERIAN Agama akan menggelar seleksi Panitia Penyeleng-
gara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1441 H pada 18 Maret menda-
tang. Seleksi akan diikuti lebih dari 400 peserta dan berlangsung
di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Menurut Direktur Bina Haji Kemenag Khoirizi, pihaknya telah
menyiapkan langkah pencegahan dini tersebarnya virus korona
(covid-19). “Kami siapkan langkah-langkah antisipatif terkait covid-
19 pada seleksi petugas haji mendatang,” ujar Khoirizi di Jakarta,
kemarin. Dijelaskan ada semacam protokol seleksi yang sudah
disiapkan beserta petugas pelaksananya. Protokol tersebut ber-
laku bagi seluruh peserta seleksi. Antara lain, membawa surat
kesehatan, peserta yang sedang fl u dan batuk harus mengguna-
kan masker. “Kami juga akan siapkan petugas untuk memeriksa
kondisi suhu tubuh seluruh peserta,” jelasnya.

Selain dari unsur Kemenag, peserta seleksi juga berasal dari TNI,
Polri, dan BPS. “Ada juga peserta dari jurnalis yang akan tergabung
dalam tim media center haji,” pungkasnya. (Ifa/H-1)

Dukung Gelar Pahlawan Sultan Zainal Abidin Syah
GENERASI milenial saat ini tidak boleh melupakan sejarah Indone-
sia dan para tokohnya yang berjasa dalam memperjuangkan dan
menjada ke-Indonesiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). “Bung Karno bilang jas merah atau jangan sekali-
kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar ialah yang menghor-
mati para pahlawannya. Melalui forum ini kita mengenal tokoh
yang dalam sejarahnya mengintegrasikan bangsa Indonesia dari
Tidore,” kata Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin pada
seminar bertajuk Peran Sultan Zainal Abidin Syah dalam Memper-
tahankan Kedaulatan NKRI di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945,
Presiden Soekarno menunjuk Sultan Tidore Zainal Abidin Syah
sebagai gubernur pertama Provinsi Perjuangan Irian Barat pada
1956, yang kini disebut Papua. “Kami telah pelajari dan diskusikan
perjuangan Sultan Zainal Abidin Syah. Ketika beliau bertemu de-
ngan Presiden Soekarno, ditanya ‘Akan ke manakah Kesultanan
Tidore’, Sultan menjawab dengan tegas ‘masuk NKRI,” cetusnya.
Jawaban itu, ujar Komarudin, mencerminkan jiwa nasionalisme dan
patriotisme. Pihaknya pun menangkap aspirasi untuk bersama-
sama memperjuangkan Sultan Zainal Abidin Syah dapat menjadi
pahlawan nasional. (Bay/H-1).

Jangan Fokus Efek Jera Anak Pelaku Kekerasan
SEJUMLAH kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkung-
an sekolah sangat disesalkan. Ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) Susanto menilai regulasi yang berlaku di Indone-
sia, yakni UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana
Anak dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah
cukup mengatur perlindungan bagi anak dari kekerasan. Menu-
rutnya, yang dibutuhkan ialah penegakan aturan. “Penyelenggara
negara, masyarakat, keluarga, dan orangtua mesti berkomitmen
untuk merealisasikannya,” kata Susanto, kemarin. 

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menambahkan dalam me-
nangani pelaku kekerasan terhadap anak seharusnya tidak ha-
nya fokus pada efek jera. Namun, juga membangun kesadaran
pada yang bersangkutan melalui program di dalam Lembaga
Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. “Di dua
lembaga itu kita harus maksimal membangun karakter, keteram-
pilan, pendidikan, membangun kepercayaan diri, mendapat du-
kungan keluarga, dan seterusnya,” terang Rita.(Aiw/H-1)



PENYIDIK Direktorat Reserse Kriminal Khu-
sus (Reskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur 
(NTT) menyita mobil senilai Rp400 juta dan 
uang tunai Rp665.696.000 dari delapan ter-
sangka kasus korupsi pengadaan benih ba-
wang merah 2018 di Kabupaten Malaka.

Barang bukti sitaan kasus korupsi tersebut 
diperlihatkan kepada war-
tawan di Polda NTT, kemarin. 
Namun, polisi tidak memperli-
hatkan para tersangka karena 
mereka tengah menjalani 
penahanan di Polres Kupang 
Kota.

“Total penyelamatan uang 
negara dari kasus ini sebesar 
Rp1,065 miliar,” kata Direk-
tur Reskrimsus Polda NTT 
Ko   misaris Besar Heri Tri Ma -
riyadi didampingi Kabid Hu-
mas Polda NTT Komisaris 
Be   sar Johanes Bangun.

Dengan demikian, dari total 
kerugian nega ra kasus korupsi 
sebesar Rp4,9 miliar, yang be  lum terselamat-
kan sebesar Rp3,9 miliar. Ada  pun anggaran 
proyek tersebut sebesar Rp9,6 miliar.

Menurutnya, dana korupsi yang paling 
ba  nyak diselamatkan berasal dari tersangka 
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan 
Di    nas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Per    kebunan berinisial MB sebesar Rp250 juta 
dan mobil Honda HRV senilai Rp400 juta dari 
SS yang dalam proyek itu bertindak sebagai 

makelar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa 

Timur, juga mengembalikan uang sitaan dari 
kasus korupsi tebu ke kas negara. Dalam ka-
sus tersebut, sebanyak sembilan orang telah 
divonis hukuman penjara dan telah memiliki 
kekuatan hukum tetap.

Kepala Kejari Sampang, 
Mak mun, menjelaskan to-
tal uang yang dikembalikan 
ke kas negara Rp926,5 juta. 
Uang itu tersimpan dalam satu 
reke ning atas nama Ko perasi 
Usaha Makmur. 

“Saldo po kok dalam reke-
ning ter se  but sebesar Rp862,2 
juta dan bunga simpanan sebe-
sar Rp64,25 juta sehingga total 
saldo dalam rekening sebesar 
Rp926,5 juta,” katanya. 

Sehari sebelumnya, korup-
tor dana desa sebe sar Rp434 
ju  ta, Abu Hari, yang merupa -
kan mantan Kepala Desa Ga-

ding an, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situ-
bondo, Jawa Timur, divonis hukuman empat 
tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Surabaya.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang 
diketuai Tjokorda Gede Arthana itu me  nam bah 
panjang masa tinggal Abu Hari di ho tel prodeo. 
Saat ini terpidana juga tengah menjalani hu-
kuman dua tahun penjara dalam kasus peng-
gandaan uang. (PO/MG/HS/AS/N-1)
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GUNA menyiapkan siswa 
menghadapi revolusi indstri 
4.0, Sekolah Menengah Keju-
ruan (SMK) Raden Umar Said, 
Kudus, Jawa Tengah, mem-
bekali siswa dengan materi 
dari para praktisi berbagai 
bidang. Para praktisi tersebut 
antara lain berasal dari seni-
man, usaha hiburan, hingga 
praktisi komunikasi.

Pembekalan yang diikuti 
ratusan siswa dikemas dalam 
Maret Festival (Marfest) dan 
berlangsung tiga hari sejak 
kemarin. Penggemblengan di-
lakukan para praktisi dengan 
memotivasi siswa agar mereka 
kreatif melihat peluang di era 
industri 4.0. 

Selain menampilkan 12 to-
koh lintas ilmu dan profesi, 
Marfest SMK Raden Umar 
Said juga menghelat sejumlah 
acara, di antaranya kelas inspi-
ratif, pameran karya mereka, 
peragaan busana, dan pentas 
musik. Acara yang dihelat SMK 
binaan Djarum Foundation itu 
menyedot ratusan siswa yang 
sejak pagi antusias mengikuti 
setiap sesi.

Salah seorang pengisi acara, 
seniman Butet Kartaredjasa, 
mengaku terkesan oleh krea-
tivitas para pelajar SMK yang 
dikenal sebagai sekolah ani-
masi dan multimedia tersebut. 
Karya kreatif dan seni yang 
mereka miliki dinilainya luar 

biasa. Meski masih pelajar, me-
reka memiliki ilmu dan karya 
mumpuni.

Hal senada diungkapkan 
Vice President Marketing 
Management Indihome Aulia 
Marinto. Ia optimistis masa 
depan lulusan SMK Raden 
Umar Said cemerlang karena 
kemampuan mereka memiliki 
peluang  besar di pasar tenaga 
kerja.

“Kita masih membutuhkan 
jutaan tenaga kerja dengan 
kemampuan seperti mereka, 
sedangkan sekolah ini hanya 
menghasilkan beberapa ratus 
setiap tahun,” ujarnya.

Dengan kreativitas, inovasi, 
dan motivasi yang mereka mi-

liki, lanjutnya, pada 5 hingga 
10 tahun mendatang mereka 
akan menjadi tulang punggung 
bangsa di bidang digital.  

Pembicara lainnya dalam 
Marfets SMK Raden Umar Said 
antara lain sutradara Naya 
Anindita, penulis script Bene 
Dion, CEO Kumata Studio Daryl 
Wilson, dan CEO Temotion-
Tempo Animation Chandra 
Endroputro. 

Program Associate Djarum 
Foundation Galuh Paskamagma  
mengatakan diselenggarakan-
nya Marfest menjadi salah 
satu upaya menyiapkan lu-
lusan yang kompeten dan siap 
bekerja pada revolusi industri 
4.0. (AS/N-1)

KEDATANGAN Raja Belanda 
Willem Alexander bersama 
Ratu Maxima Zorreguieta Cer-
ru ti di Kabupaten Toba, Sumat-
ra Utara, disambut tarian Tor-
tor Panomu Nomuon di Dusun 
Siambat Dalan, Desa Lintong 
Nihuta, Tampahan, kemarin.

Di lokasi itu sejumlah tokoh 
adat sudah menunggu, tepat-
nya di depan salah satu dari 
tu juh rumah adat Batak atau 
jabu yang berumur lebih dari 
400 tahun. Seusai tarian Tor-
tor, tokoh adat mengalungkan 
kain ulos kepada pemimpin 
‘Negeri Kincir Angin’ itu dan 
istrinya.

Ritual pengalungan ulos 

itu di  iringi musik Batak. Kain 
ulos yang diberikan sarat 
makna karena di kalangan 
masyarakat Batak tenun itu 
disebut ulos pinuncaan. Ulos 
tersebut bermotif sederhana, 
 dengan paduan benang tenun 
 merah, hitam, putih, emas, 
dan  perak.

Willem dan Maxima terlihat 
senang dengan pemberian ulos 
itu. Keduanya juga terkesima 
dengan tarian yang disuguh-
kan kepada mereka. 

Menurut keterangan, ulos 
pi nuncaan terdiri atas lima 
bagian yang ditenun secara 
ter  pisah, kemudian dijadikan 
satu. Biasanya ulos jenis itu 

dikenakan raja-raja da lam 
berbagai ritual adat. Pi nuncaan 
juga merupakan induknya ulos 
dan merupakan ulos paling 
mahal dalam adat Batak.

Kegiatan Raja dan Ratu Be-
landa selanjutnya melihat-lihat 
rumah adat, berbincang de-
ngan beberapa pemuda dan 
tokoh adat  Siambat Dalan. Me-
reka juga menyaksikan lang-
sung pembuatan kain ulos.

Sebelumnya, pasangan itu 
ju ga mengunjungi Bu  kit Sing-
golom yang menyaji kan pe-
mandangan Danau To  ba yang 
membingkai Pulau Samosir.

“Di Bukit Singgolom, (me-
reka) hanya 15 menit. Kesan 

mereka, pemandangannya 
begitu indah. Saya menemani 
Raja dan Ratu Belanda serta 
menjelaskan ten  tang Danau 
Toba,” kata Di  rektur Utama Ba-
dan Otorita Pa  riwisata Danau 
Toba Arie Prasetyo.

Kunjungan Raja dan Ratu 
Be   landa ke Indonesia dalam 
rangka meningkatkan kerja 
sa   ma di bidang ekonomi dan 
sumber daya manusia. Semen-
tara itu, Wakil Menteri Pertani-
an, Alam, dan Kualitas Pangan 
Belanda, Jan-Kees Goet, me-
ngun   jungi perusahaan benih 
sayuran PT East West Seed 
In   donesia di Purwakarta, Jawa 
Barat. (PS/RZ/JH/N-1)

 Siswa SMK di Kudus Siap Hadapi Industri 4.0

 Raja dan Ratu Belanda Terpesona Tortor

 MARET FESTIVAL: VP Marketing Management Indihome Aulia Marinto menyampaikan materi di 
hadapan para siswa saat digelarnya Maret Festival di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Raden Umar 
Said Kudus, Jawa Tengah, kemarin. Kegiatan tersebut untuk membekali para siswa dalam menghadapi 
revolusi industri 4.0. 

MI/AKHMAD SAFUAN

Uang terbanyak 
disita dari 

Kepala Bagian 
Unit Layanan 
Pengadaan 

Dinas Tanaman 
Pangan, 

Hortikultura, dan 
Perkebunan.

 Polda NTT Sita Uang dan
Mobil Tersangka Koruptor

MARLIANSYAH    
marliansyah@mediaindonesia.com                                      

MENJELANG pelaksanaan pilkada 
serentak yang akan berlangsung 
23 September mendatang, sejum-
lah daerah mulai mencairkan 

berbagai dana untuk pesta demokrasi itu. 
Dana tersebut antara lain untuk keperlu an 
pelaksanaan tahapan pilkada hingga peng-
amanan .

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kota wa ri-
ngin  Timur, Kalimantan Tengah, mengaloka-
sikan dana hibah sebesar Rp5,4 miliar lebih 
untuk pengamanan pemilihan bupati dan 
wakil bupati setempat.

Menurut Bupati Kotawaringin Timur Supian 
Hadi, dari dana sebesar itu, Rp4,2 miliar di 
antaranya untuk Polres Kotawaringin Timur, 
sedangkan untuk Kodim 1015/Sampit Rp1 
miliar, dan Subdenpom XII/2-1 Sampit Rp251 
juta lebih.

“Total anggaran pengamanan kegiatan pe-
milihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin 
Timur 2020 sebesar Rp5,4 miliar,” katanya, 
ke marin.

Penyerahan dana hibah itu ditandai dengan 
penandatanganan naskah perjanjian hibah 
daerah (NPHD) antara Pemkab dan Polres 
Ko tawaringin Timur, Kodim 1015/Sampit, dan 
Subdenpom XII/2-1 Sampit. 

Hadir dalam penandatanganan tersebut 
Kapolres Ajun Komisaris Besar Mohammad 
Rommel, Dandim 1015/Sampit Letkol CZI 
Akhmad Safari, dan Kepala Subdenpom XII/2-1 
Sampit.

Supian menyebutkan hibah tersebut me-
nin daklanjuti  surat edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900/2175/SJ tanggal 5 Maret 
2020 tentang Pencairan Belanja Hibah Ke-
giatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 

Kota dan Belanja atau Program dan Kegiatan 
Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah. 

Ia berharap pilkada di Kotawaringin Timur 
yang berbarengan dengan pemilihan Guber-
nur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 
dapat berjalan aman dan lancar.

Sementara itu, Pemkab Rejang Le bong, 
Provinsi Bengkulu, telah mencairkan ang-
gar an  pelaksanaan pilkada serentak di wila-
yah itu. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Rejang Lebong, Wuwun Mirza, menga-
takan pemerintah daerah itu telah menyiap-
kan anggaran lebih dari Rp40 miliar dalam 
APBD 2020 serta APBD Perubahan 2020.

“Anggaran penyelenggaraan pilkada ini su-
dah mulai dicairkan setelah penandatanganan 
naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Ang-
garan yang sudah mulai dicairkan ini ialah un-
tuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rejang 
Lebong sebesaran 40%,” katanya.

Anggaran yang disiapkan Pemkab Rejang 
Lebong untuk pilkada antara lain untuk Ba-
was lu Rp9,5 miliar, untuk KPU Rp18,6 miliar 
pada tahap awal dan akan ditambah Rp2,6 
miliar pada pencairan tahap kedua.

Dalam pilkada 2020 di Kota Bengkulu, daftar 
penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di 
kota itu mencapai 248.622 jiwa sebelum men-
jadi daftar pemilih tetap (DPT). 

Sementara itu, pada pemilu 2019 tercatat 
sebanyak 259.013 dan setelah disandingkan 
dengan DP4 jumlahnya 248.622 jiwa sebelum 
menjadi DPT. 

Target NasDem
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai 

Nas Dem Provinsi Bangka Belitung (Babel) 
me nargetkan menang tiga dari empat daerah 
yang menggelar pilkada. 

Sekretaris DPW NasDem Babel Robert Ari -
tonang mengatakan pihaknya fokus untuk 
menang di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka 
Barat, dan Belitung Timur.

Guna menjaga netralitas, Komando Resor 
Militer 152 Babullah, Ternate, Maluku Utara, 
menggelar sosialisasi pilkada serentak dan 
penanganan konfl ik sosial kepada 200 perso-
nel jajaran Korem 152/Babullah. (RS/HI/LN/
RF/Ant/N-1)

 Dana Pilkada 
2020 Cair

Dana pengamanan 
pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kotawaringin Timur 
untuk polres, kodim, dan 
subdenpom setempat 
Rp5,4 miliar.

 KUNJUNGI DANAU TOBA: Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti berfoto dengan latar belakang 
panorama Danau Toba di Bukit Singgolom, Kabupaten Toba, Sumut, kemarin. Kedatangan Raja dan Ratu Belanda di Danau Toba itu untuk 
menikmati keindahan panorama Danau Toba dan melihat adat kebudayaan masyarakat suku Batak.

ANTARA/SEPTIANDA PERDANA
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TRANSFORMASI sedang giat di-
laksanakan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat. Aparat di daerah 
itu sudah mulai lebih banyak 
menggunakan teknologi dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi 
pemerintahan. 

“Sejak 16 bulan lalu, kami 
banyak beralih menggunakan 
teknologi. Terbukti lebih baik 
karena ternyata bisa menam-
bah produktivitas dan kinerja 
aparatur,” tutur Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil, seusai me-
nandatangani kesepakatan kerja 

sama antara Pemprov Jawa Ba-
rat dan Pemprov Jambi di Jambi, 
kemarin. 

Salah satu yang sudah berja-
lan ialah pembayaran pajak ken-
daraan bermotor. Warga di Jawa 
Barat tidak perlu repot datang ke 
kantor pelayanan karena bisa 
melakukannya melalui aplikasi 
seperti Tokopedia. 

“Kami juga lebih tenang meng-
hadapi berita bohong atau hoaks. 
Kami sudah membentuk unit an-
tihoaks yang bertugas menangkal 
berita bohong yang berserakan di 

media sosial,” tambah Emil.
Pemprov Jawa Barat, papar-

nya, juga menggulirkan program 
Desa Digital, dengan memberi 
bantuan satu  komputer dan apli-
kasi e-commerce untuk semua 
desa. Program itu membuat 
semua desa bisa memasarkan 
produknya secara daring. 

“Beragam program itu terbuk-
ti bisa menurunkan kemiskinan. 
Tahun lalu, kemiskinan turun 
dari 7,25% menjadi 6,82%, pe-
nurunan tercepat di Indone-
sia,” tandas mantan Wali Kota 

Bandung itu. 
Pada kesempatan yang sama,

Gubernur Jambi Fachrori Umar
menyatakan kerja sama dijalin
sebagai upaya mengoptimalkan
pemanfaatan potensi daerah
masing-masing. “Kami melaku-
kan ini untuk meningkatkan
pembangunan Jambi, demi
kemajuan Jambi.” 

Tekad untuk lebih baik pada
tahun ini juga terus digelorakan
Pemkab Blora, Jawa Tengah.
Fokus mereka ialah pemba-
ngunan infrastruktur jalan dan

jembatan. “Kami harus mengu-
rangi angka kemiskinan yang 
saat ini masih mencapai 11%. 
Kami memilih fokus pada in-
frastruktur untuk mendongkrak 
ekonomi warga,” ujar Bupati 
Djoko Nugroho.

Saat ini warga Blora, terutama 
yang tinggal di wilayah sekitar 
hutan, menghadapi kesulitan  
memasarkan hasil pertanian. 
Pasalnya, belum ada jalan dan 
jembatan memadai yang me-
nembus wilayah hutan. 

“Sulitnya transportasi mem-
buat harga hasil bumi yang sebe-
narnya sangat berlimpah  anjlok,” 
lanjut Djoko. (SL/AS/N-2)

 Jawa Barat Berbagi Kiat Tingkatkan Ekonomi Desa

JAMBI

MESKI terus terjadi setiap tahun, angka ke-
jadian demam berdarah (DB) cenderung 
meningkat di semua daerah. Kabupaten 

Temanggung, Jawa Tengah, misalnya, tahun ini meng-
alami jumlah pasien terbanyak selama empat tahun 
terakhir.  

“Tahun ini, tiga bulan berjalan saja sudah ada 470 
kasus DB, sedangkan tahun-tahun sebelumnya kurang 
dari 200 kasus. Angka itu lebih tinggi dari kasus se-
lama satu tahun pada 2017 yang mencapai 326 kasus, 
318 kasus pada 2018, dan tahun lalu 643 kasus,” ung-
kap Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan 
penyakit, Khabib Mualim, kemarin. 

DB menyebar di 115 desa pada 19 kecamatan di 
Temanggung. Sebagian besar warga terpapar berada 
di pinggir jalan besar.

“Yang bisa kami lakukan ialah lebih gencar me-
laksanakan pemberantasan sarang nyamuk lewat 
pengasapan,” tandas Khabib. 

Satu-satunya cara membasmi jentik nyamuk itu me-
mang terbukti tidak mampu menghentikan keganasan 
nyamuk Aedes. Sampai kemarin, Kementerian Kese-
hatan mencatat di seluruh Indonesia ada 19.391 kasus 
DB, dengan jumlah warga meninggal dunia 132 orang. 
Dalam satu hari ada peningkatan 1.571 kasus. 

“DB akan selalu datang di negara tropis. Singa-
pura saja, yang infrastrukturnya sudah hebat, masih 
ada kasus DB,” ungkap Direktur Pencegahan dan 
Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik, Siti Nadia 
Tarmizi.

Yang bisa dilakukan saat ini, ujarnya, harus terus 
menjaga agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) 
 besar-besaran. “Kita pasti akan menghadapi DB,” 
tandasnya. 

Sampai kemarin, kasus DB terbanyak terjadi di 
Lampung, diiikuti Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Jambi.

Namun, jumlah kematian terbanyak ada di NTT, 
yakni sebanyak 38 warga. Di wilayah itu, lonjakan 
kasus DB terjadi di 10 kabupaten. Kasus kematian 
tersebar di 22 kabupaten.

“Pasien DB ke-38 yang meninggal dunia tiba 
di rumah sakit dalam kondisi demam dan meng-
alami syok,” ujar Kepala Dinas Kesehaan Alor 
Maya Blegur. 

Mewabahnya DB pun menimbulkan kecemasan dan 
meresahkan warga. Di Kompleks Cimindi Raya, Kota 
Cimahi, Jawa Barat, berulang kali warga harus me-
minta pengasapan setelah gigitan nyamuk membuat 
beberapa anak harus dilarikan ke rumah sakit. (TS/
Ata/PO/DG/LD/SL/UL/DW/RF/N-2)

 Pemerintah 
Fokus Cegah 
DB Jadi KLB

 ANTARA/AJI STYAWAN

 FESTIVAL SEGO IRIBAN 2020: Kelompok peserta menyiapkan hidangan sego iriban yang berisi nasi, 
ayam kampung bakar, tahu, tempe, telur, ikan asin, dan sayuran saat mengikuti Festival Sego Iriban 2020 di 
Desa Wisata Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Festival yang digelar dalam 
rangkaian peringatan HUT ke-499 Kabupaten Semarang itu sekaligus untuk mengenalkan hidangan kuliner 
khas Ungaran sebagai upaya meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap masakan lokal.

TEMANGGUNG

 Rektor Unnes Diprotes Dosen dan Alumni
KAMPUS Universitas Negeri Semarang tengah menghangat. 
Gelombang protes mengarah ke sang rektor, Fathur Rokhmat, 
yang kebijakannya dinilai tidak berpihak kepada masyarakat 
kampus. 

Rektor dinilai melakukan pembungkaman terhadap kebe-
basan akademik dan mempraktikkan tindakan represif. Seorang 
dosen telah menjadi korban dan menerima surat keputusan 
pembebastugasan. 

Kemarin, 275 dosen dan alumni melayangkan pernyataan 
sikap sebagai upaya menyelamatkan perguruan tinggi negeri 
ini. “Kami mengajak seluruh elemen kampus, dosen, mahasiswa 
dan alumni menegakkan prinsip kebebasan akademik. Kami 
berupaya menjunjung muruah kampus dengan bersikap tegas 
terhadap pembungkaman dan tindakan represif,” ungkap Hadi 
Purnomo, juru bicara para dosen. 

Saat dihubungi secara terpisah, Fathur Rokhman menyatakan 
pernyataan sikap para dosen dan alumni akan dikaji tim untuk 
menjadi refl eksi. “Prinsipnya, Unnes ingin memberikan yang 
terbaik bagi mahasiswa yang cerdas dan berkarakter dalam 
membangun SDM unggul,” jelasnya. (HT/N-2)

 Jatah Pupuk Subsidi Bangka Belitung Naik
TARGET Pemprov Bangka Belitung meningkatkan produksi 
pertanian mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Saat 
daerah lain terkena pemotongan jatah pupuk subsidi, daerah 
ini justru mendapat penaikan jatah. 

“Tahun ini, alokasi pupuk subsidi meningkat 43,86% atau 
sekitar 40,5 ribu ton atau total mencapai 101,5 ribu ton. Semua 
jenis pupuk, baik urea, SP-36, ZA, maupun NPK naik, kecuali 
pupuk organik padat yang turun dari 9.420 ton menjadi 7.329 
ton,” ungkap Kepala Dinas Pertanian, Juaidi, kemarin. 

Penurunan jatah pupuk organik itu terjadi setelah Kemen-
terian Pertanian menempuh kebijakan menggantikannya 
dengan pupuk organik cair. Daerah pun diminta fokus meng-
gunakannya. 

Juaidi mengaku akan lebih selektif dalam penyaluran pupuk 
bersubsidi sehingga bisa tepat sasaran. “Adanya kartu tani 
 sangat membantu.” (RF/AD/N-2)

P U L A U  K E  P U L A U

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk. (PT LATINUSA, Tbk.)

Dengan ini kami beritahukan kepada Para Pemegang Saham PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. 
(selanjutnya disebut “PT Latinusa, Tbk.”), bahwa PT Latinusa, Tbk. akan menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) di Jakarta pada hari
Selasa, tanggal 21 April 2020.
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04.2014 
tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32 Tahun 2014) Pemanggilan 
Rapat akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan melalui situs web 
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta situs web PT Latinusa, Tbk. (www.latinusa.co.id)
pada tanggal  30 Maret 2020.
Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening 
efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham 
Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Mata Acara Rapat dengan 
ketentuan memenuhi persyaratan dalam POJK No. 32 Tahun 2014 yaitu usul yang
bersangkutan: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20  (satu per dua puluh) atau lebih dari 
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima sekurang-kurangnya 
7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal   23 Maret 2020; (iii) dilakukan 
dengan itikad baik; (iv) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) menyertakan
alasan dan bahan usulan mata acara rapat, serta (vi) tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan.
Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2020
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.

Direksi

P E N G U M U M A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa 
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk Tahun Buku 2019 (“RUPST”) pada hari Selasa, 21 April 2020,
bertempat di Jakarta.
Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017
tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK”), Pemegang
Saham yang berhak menghadiri RUPS adalah yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pemanggilan RUPS yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020
sampai dengan Pk. 16.00 WIB.
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran 
Dasar Perseroan, pemanggilan untuk RUPS yang mencantumkan mata 
acara RUPS akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 
melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada
Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal 
pemanggilan RUPS. Usulan Mata Acara RUPS dimaksud harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam POJK dan Anggaran Dasar Perseroan.

Gresik, 13 Maret 2020
PT EMDEKI UTAMA TBK

Direksi

PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)



AKTRIS Prilly Latuconsina 
mendapatkan kesempatan 
emas saat menghadiri  pe-
luncuran film live action
Mulan garapan Disney pada n
8-9 Maret 2020 di Los Angeles, 
Amerika Serikat. Prilly 
berkesempatan bertatap 
muka dan mewawanca-
rai sejumlah pemeran 
film Mulan yang le-
gendaris tersebut.

Di momen itu, 
Prilly berbincang 
dengan sutradara 
Niki Caro dan para 
pemain utama, Yifei 
Liu dan Jet Li, serta 
Donnie Yen secara 
eksklusif. Mereka 
juga berdiskusi seputar 
pembuatan film Mulan
dan cara sutradara me-
nerjemahkan versi ani-
masi ke live action.

Pada hari kedua, Prilly menghadiri world pre-
miere Mulan di El Capitan Theatre Hollywood. 
Dia ikut bergabung dalam sesi red carpet bersama t
sejumlah aktris dan aktor internasional yang hadir 
sebagai tamu.

Prilly mengaku sebagai penggemar Disney dan 
tidak sabar menyaksikan versi live action Mulan.

“Kesempatan ini sangat spesial bagi saya karena 
tidak hanya dapat menyaksikan lebih dulu fi lm 
yang sudah saya nantikan ini, tetapi juga dapat 
menggali lebih dalam tentang Disney’s Mulan 
bersama sang sutradara serta para pemerannya,” 
ujarnya.

Prilly juga terinspirasi tentang nilai perjuangan 
dalam fi lm Mulan. Menurutnya, fi lm ini memberi 
keyakinan bagi penonton untuk percaya diri dalam 
melakukan apa pun. (Ata/H-1)

DOK-INSTAGRAM

Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group

EBET

Sempat Minder
di Stanford
Kuliah di universitas bergengsi terkadang 
membuatnya tak percaya diri. Terkenal di Indonesia 
rupanya tak berarti demikian juga di luar negeri.
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ITULAH yang terjadi di lantai 
bursa saham dunia. Harga-
harga saham bertumbangan 
dengan tajamnya. Penurunan 
sampai 7%-8% dalam perda-
gangan satu hari merupakan 
kerugian tidak terkira nilai-
nya. Tidak usah heran apa-
bila para pelaku pasar modal 
menyebutnya sebagai ‘Senin 
Hitam’.

Kecenderungan penurunan 
harga saham sebenarnya 
sudah berlangsung sejak se-
bulan terakhir ini. Namun, 
tidak ada yang menduga, pe-

nurunan Senin lalu begitu dalam lagi, sampai-sampai para 
pemimpin dunia melakukan rapat khusus untuk menganti-
sipasi pemburukan ekonomi di negaranya.

Keputusan mendadak Arab Saudi untuk menurunkan harga 
minyak dan memompa lebih banyak produksi minyak mereka 
menjadi pemicu gejolak di pasar modal dunia. Manuver yang 
dilakukan Pangeran Muhammad bin Salman membuat harga 
minyak dunia turun hampir 25% dan ini membikin nervous
para pelaku pasar modal.

Apalagi dunia sedang dihadapkan juga pada ketidakpas-
tian akibat pandemi virus korona. Begitu Direktur Jenderal 
Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus 
menetapkan virus korona sebagai pandemi, indeks Dow Jones 
anjlok lagi 5,86% menjadi di bawah 24.000.

Dana Moneter Internasional meminta seluruh pemimpin 
dunia mengambil kebijakan fi skal yang terarah. Setiap ne-
gara harus berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai ada 
perusahaan yang gulung tikar karena akan menimbulkan 
pengangguran.

Setiap negara kalau perlu menunda penarikan pajak pe-
rusahaan agar perusahaan itu bisa tetap bertahan. Bahkan 
bantuan langsung tunai dibenarkan dilakukan untuk mence-
gah jangan sampai daya beli masyarakat menurun.

Banyak negara sudah menyediakan dana triliunan rupiah 
untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan. Italia 
menyediakan paket kebijakan senilai 7,5 miliar euro untuk 
membantu industri pariwisata yang sedang terpukul. Federal 
Reserve AS tidak hanya memotong tingkat suku bunga 0,5%, 
tetapi menyiapkan suntikan dana jangka pendek sampai 
US$150 miliar per hari untuk mencegah keterpurukan di 
pasar modal.

Bagaimana dengan kita di Indonesia? Otoritas Jasa Ke-
uangan memberi izin kepada emiten untuk membeli balik 
(buyback) saham mereka yang terpuruk terlalu dalam tanpa 
harus melalui rapat umum pemegang saham. Penurunan 
indeks harga saham gabungan yang mengarah ke angka 900 
poin bisa membuat penurunan nilai perusahaan yang sangat 
dalam.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memulai upaya 
penyelamatan perusahaan dengan menyediakan dana sampai 
Rp8 triliun. Terutama perusahaan perbankan, telekomunikasi, 
dan karya didahulukan untuk diselamatkan agar peran me-
reka dalam pembangunan tidak sampai terpengaruh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengeluar-
kan kebijakan fi skal untuk menyelamatkan perekonomian 
nasional. Salah satunya dengan menunda pembayaran pajak 
perusahaan dan karyawan sektor manufaktur agar pereko-
nomian bisa tetap bergerak.

Sekarang memang kita tidak bisa bekerja biasa-biasa. Se-
mua harus mau berubah dan ekstra cepat. Seperti berulang 
kali dikatakan Presiden Joko Widodo, di era sekarang ini yang 
akan memenangi persaingan ialah yang paling cepat.

Tidak bosan-bosannya kita meminta aparat birokrasi untuk 
tidak menunda pekerjaan. Kalau bisa diselesaikan hari ini, 
selesaikan hari ini. Sepanjang tidak melanggar peraturan, 
jangan lagi dihambat-hambat.

Kita sengaja ingatkan masalah ini, karena minat investasi 
itu masih ada. Walaupun ada ketidakpastian global, mereka 
yang sudah mulai bekerja untuk membangun atau mengem-
bangkan usahanya, mereka tidak akan menunggu sampai 
krisis ini berakhir. Mereka terus bekerja karena mereka 
percaya krisis ini satu saat akan berakhir.

Sungguh sayang di tengah masih adanya keinginan untuk 
berinvestasi, kita justru mempersulitnya. Kita seharusnya 
mempermudah mereka karena negara memang membu-
tuhkan investasi. Jangan lupa, ketika investasi itu sudah 
berjalan akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Presiden sendiri terus mengingatkan jajarannya agar 
memberikan kemudahan itu. Pengusaha Belanda yang 
baru datang ke Indonesia sudah berniat menanamkan 
modal pertama sebesar US$1 miliar. Pertanyaannya, apa-
kah setiap menteri, gubernur, bupati, dan wali kota sudah 
mengecek bawahannya untuk bekerja cepat? Sekarang 
tidak bisa tidak kita harus memastikan semua itu terjadi. 
Atau kita akan tenggelam oleh ketidakpastian global seperti 
sekarang ini.

P O D I U M

Senin Hitam

DUCHESS of Cambridge 
Kate Middleton, 38, merasa 
sedih dalam menanggapi 
mundurnya Pangeran 
Harry dan istrinya, 
Meghan Markle, dari ang-
gota senior keluarga Kera-
jaan Inggris.

Kate Middleton dan 
Pangeran William 
terakhir bertemu 
dengan pasangan 
Meghan dan Harry 
pada acara tahunan 
Hari Persemakmu-
ran di Westmin-
ster Abbey pada 9 
Maret 2020. Acara 
tersebut menjadi 
layanan terakhir 
M e g h a n  d a n 
Harry.

S e t e l a h  3 1 
Maret, Harry dan 
Meghan selaku Duke 
and Duchess of Sussex secara resmi akan melepas gelar 
kebangsawanannya dan pindah ke Kanada. Kate dikata-
kan cukup sedih akan hal itu.

Dalam laporan US Weekly pada Januari lalu, Kate 
mengatakan bahwa ia akan merindukan adik iparnya 
tersebut dan ia juga takut tidak bisa bertemu lagi pasca-
perpindahan Pangeran Harry ke Kanada.

Bukan hanya itu, ahli kerajaan Katie Nicholl juga me-
ngatakan bahwa Pangeran William dan Pangeran Harry 
sudah tidak lagi sering berkomunikasi. Hal itu menyedi-
hkan keluarga kerajaan, terutama sang Ratu.

Tidak hanya sedih untuk Kate, seluruh proses tersebut 
juga cukup menguras emosi Harry dan Meghan, walau 
keduanya terlihat penuh senyum pada Hari Persemak-
muran. Seorang teman dari pasangan tersebut menga-
takan bahwa proses tersebut tidak mudah bagi mereka. 
(Ant/H-1)

KONDISI kesehatan artis pa-
pan atas Tom Hanks dan 
iwstrinya, Rita Wilson, 
yang terpapar virus ko-
rona (covid-19) meng-
undang empati dari pe-
nyanyi dan gitaris andal 
dari AS, Sheryl Crow, 
58.   

Melalui akun 
T w i t t e r - n y a , 
Crow menulis, 
‘@tomhanks dan 
@RitaWilson... 
saya berdoa un-
tuk kalian ber-
dua! Kuharap 
kalian bisa me-
lewati ini dan 
kembali pulang 
segera!!’

Dilansir Female First, 
Tom Hanks mengumum-
kan kabarnya itu di media sosial pada Rabu (11/3) 
waktu setempat. Dia dan Rita berencana mengi-
solasi diri hingga diizinkan keluar lagi.

“Halo teman-teman. Saya dan Rita ada di Aus-
tralia,” kata Hanks dalam sebuah pernyataan. 
“Kami merasa sedikit lelah, seperti pilek dan 
merasakan beberapa nyeri di tubuh. Tubuh Rita 
menggigil datang dan pergi. Demam ringan juga. 
Guna melakukan hal yang benar, seperti yang 
diperlukan di dunia saat ini, kami diuji untuk 
virus korona dan ternyata positif. ”

Crow pun sebenarnya pernah sebagai pe-
nyitas kanker. Namun, berkat tekadnya yang 
kuat dalam menjaga tubuhnya, oleh dokter dia 
dinyatakan sembuh dari kanker payudara yang 
dideritanya. 

Dia pun yakin sahabatnya itu akan bisa mela-
wan virus korona yang kini tengah menyerang 
Tom Hanks. (Ata/H-1)

KATE MIDDLETON

Sedih Tanggapi 
Megxit

SHERYL CROW 

Doakan            
Tom Hanks

PRILLY LATUCONSINA

Hadiri World 
Premiere Mulan

Jokowi Ikut Buru Empon-Empon
EMPON-EMPON atau kelompok tanaman rempah-rempah,
seperti jahe, temulawak, dan kunyit kini tengah menjadi
rebutan. Bukan hanya masyarakat, melainkan juga Presi-
den Joko Widodo harus bersusah payah memburu bahan-
bahan pangan tersebut. (Politik dan Hukum)

LIPI Bagikan Cara Buat  Hand Sanitizer
WABAH virus korona (covid-19) yang tengah berkembang
di Indonesia membuat sejumlah kebutuhan, seperti
masker dan hand sanitizer semakin langka di pasaran.r
(Humaniora)

Raja dan Ratu Belanda  Kagumi Tortor
RAJA Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zor-
reguieta Cerruti tiba di Dusun Siambat Dalan, Desa
Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba,
Kamis (12/2) siang. Masyarakat begitu antusias me-
nyambut kedatangan Raja dan Ratu Kerajaan Belanda.
(Nusantara)

ONLINE

MAUDY AYUNDA

MI/ SUMARYANTO

ATIKAH ISMAH W
atikah@mediaindonesia.com                                                

PENYANYI Maudy Ayunda, 25, 
meninggalkan kariernya di Indo-
nesia untuk melanjutkan kuliah 
di Stanford University, California, 

Amerika Serikat. Ia mengambil program 
master of education. Meski popularitasnya 
tengah menanjak, ia berkukuh untuk kuliah 
di luar negeri.

“Kesempatan itu mungkin tidak akan 
datang lagi,” jelas Maudy dalam vlog Boy 
William, Maudy Ayunda Disamperin Boy 
di Stanford, yang diunggah dalam kanal 
Youtube pada Senin (9/3). 

Pemenang aktris utama terpilih dalam 
Festival Film Jakarta 2006 ketika masih 
berusia 12 tahun tersebut menambahkan, 
siap menerima risiko jika kehilangan 
popularitas selama menempuh pendidikan. 
Tidak bisa tampil lagi dan tidak lagi popu-
ler bukanlah masalah yang harus dibesar-
besarkan. “Jika kehilangan bagian fame-nya, 
no big deal. Kalau aku sampai tidak ada yang 
kenal lagi, aku tidak apa-apa,” imbuhnya. 

Meski terkenal di Indonesia, Maudy 
bercerita pada Boy bahwa hal tersebut tak 
berpengaruh pada sikap teman-temannya. 
Pun ketika jumlah follower media sosialnya r
mencapai jutaan, tetap tak memengaruhi 
mereka. 

Pasalnya, sebagai kampus bergengsi, 
Stanford University menjadi tujuan orang-
orang terkenal dari seluruh dunia. 

Hal itu rupanya justru membuat Maudy 
tak percaya diri. Dalam vlog, Boy tak per-
caya pengakuan Maudy. “Mereka luar biasa, 
aku sering minder di sini. Sumpah ya, di sini 
minder terus, serius,” ucapnya. 

“Kita tuh kalau ke tempat kayak gini, buat 
aku pribadi, karena orang-orangnya pinter-
pinter, genius-genius, kamu belajar banyak 
dari orang-orang ini, jadi kamu tidak bisa 
merasa hebat,” jelas pemain Trinity Traveler
tersebut.

Prestasi
Sebelum kuliah di Stanford, Maudy 

telah menyelesaikan pendidikannya 
di Oxford University, Inggris, jurusan 
PPE (politics, philosophy, and econo-
mics) dengan gelar cum laude. 

Maudy juga dikenal memiliki 
kepedulian sosial yang tinggi. Ia 
mendirikan Maudy Ayunda Founda-
tion sebagai bentuk kepeduliannya 
terhadap anak-anak muda Indonesia.
Yayasan ini berfokus pada program 
beasiswa untuk anak-anak miskin 
dan mentoring. 

“Ini berawal dari aktivitas so-
sial yang aku jalani. Aku keliling 
bebe rapa kota di Indonesia, dapat 
curhatan dari anak-anak muda ka-
lau aktivitas, seperti bedah hukum, 
diskusi, sangat kurang,” jelasnya. 
Ia mengatakan salah satu pro-
gram utama dalam yayasan 
tersebut ialah Scholarship and 
Mentorship Program.

Di antara kesibukannya 
membintangi sejumlah film, 
Maudy juga menelurkan album 
dan single serta menyanyikan 
soundtrack Perahu Kertas yang 
ia bintangi. Ia juga menulis buku, 
yakni A Forest of Fables (2005) serta Dear 
Tomorrow (2018).

Terakhir, ia dipilih Forbes sebagai sa-
lah satu anak muda berpengaruh dalam 
Forbes Indonesia kategori 30 under 30 
tahun 2020. Maudy dipilih karena dinilai 
layak menjadi panutan generasi milenial. 
Meski terjun di dunia hiburan, Maudy 
juga sukses dalam dunia pendidikan yang 
dijalani. 

Maudy mengungkapkan kegembiraan 
atas penghargaan itu dalam unggahan 
akun Instagram-nya. ‘Merasa sangat ter-
hormat terpilih dalam Forbes Indonesia 30 
under tahun ini. Terima kasih @forbesin-
donesia,’ tulisnya. (H-3) 
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 Program Pelatihan Disiapkan

DIREKTUR Jenderal Cipta 
Karya Kementerian Peker-
jaan Umum dan  Perumahan 
Rakyat, Danis Hidayat Suma-
dilaga, mengatakan ground-
breaking pembangunan de-g
sain ibu kota negara (IKN) 
di Kalimantan Timur akan 
dilakukan pada semester 
II 2020, yakni Oktober atau 
November nanti.

Rencana pembangunan 
infrastruktur dilakukan se-
telah fi nalisasi urban design
IKN yang dijadwalkan pada 
periode Januari-Juli 2020. 

“Groundbreaking diper-
kirakan pada semester II 
2020,” ungkap Danis di Kan-
tor Kementerian PU-Pera, 

Jakarta, kemarin.
Sebelumnya,  Kementerian 

PU-Pera telah melakukan 
sayembara gagasan desain 
kawasan IKN yang melibat-
kan masyarakat umum. 

Dari konsep yang ditawar-
kan tiga pemenang terbaik, 
yakni Negara Rimba Nusa, 
The Infi nite City, dan Kota 
Seribu Galur, Kementerian 
PU-Pera menggabungkan 
konsep ketiganya untuk 
membangun kawasan de-
ngan visi sebagai katalis 
peningkatan peradaban ma-
nusia Indonesia. 

“Visi konsep desain IKN 
mengacu pada tiga poin, 
yakni mencerminkan iden-

titas bangsa, menjamin ke-
berlanjutan ekonomi, sosial, 
dan lingkungan, serta mewu-
judkan kota yang cerdas, 
modern bertaraf internasio-
nal,” lanjutnya.

Dalam IKN tersebut akan 
terdapat tiga zona, yaitu ka-
wasan inti pusat dengan luas 
5.644 hektare, kawasan ibu 
kota negara sebesar 56.180 
hektare, serta kawasan per-
luasan IKN yang mencapai 
sekitar 256.000 hektare.

Kementerian akan me-
nyempurnakan detail kon-
sep desain yang diperkira-
kan rampung Mei nanti. 
Setelah itu, konsep akan 
diajukan ke pemerintah dan 

menunggu hasil rancangan 
undang-undang (RUU) yang 
disahkan DPR.

Danis mengatakan, yang 
jadi fokus utama pemba-
ngunan pertama ialah ben-
dungan, jalan, dan drainase. 
 “Setelah groundbreaking, 
jumlah dana yang dibu-
tuhkan tahap awal tidak 
banyak, DP (down payment) 
cukup sekitar Rp200 miliar-
Rp300 miliar.” 

Sebelumnya, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas menya-
takan pemindahan ibu kota 
negara akan tetap sesuai 
rencana meski ada wabah 
covid-19. (Wan/Ant/E-3)

REAKSI cepat pemerintah Indo-
nesia yang menyatakan tidak 
akan mendiskriminasi warga
negara asing di Indonesia sehu-
bungan dengan kasus virus
korona (covid-19) mendapat
tanggapan positif. Salah satu-
nya dari Wakil Ketua DPR-RI
Bidang Industri dan Pemba-
ngunan Rachmat Gobel.

“Saya yakin pernyataan itu
merupakan komitmen peme-
rintah Indonesia, tidak saja ke-
pada warga Jepang, tetapi juga
kepada warga negara asing lain-
nya yang berada di Indonesia.
Saya berharap itu benar-benar
dilaksanakan,” kata Rachmat
dalam keterangannya di Jakar-

ta, kemarin.
Rachmat juga menanggapi 

positif sikap Duta Besar Jepang 
Masafumi Ishii yang meminta 
warga negara Jepang di Indo-
nesia tidak didiskriminasi se-
hubungan dengan merebaknya 
wabah akibat covid-19.

“Kita memahami kekhawa-
tiran  pemerintah Jepang, karena 
jika ada tindakan diskriminatif, 
bukan saja membuat warga 
Jepang yang ada di Indonesia 
tidak nyaman, melainkan  juga 
menjadi terganggu psikologis-
nya,” ujarnya.

Menurut Rachmat, semua 
pihak khususnya publik seba-
iknya  bisa menyikapi secara 

bijak dan arif persoalan wabah 
korona yang kini mulai mere-
bak di Indonesia.

Menurut dia, persoalan itu 
bukan hanya masalah domes-
tik Indonesia, melainkan juga 
sudah menjadi masalah global 
yang dampaknya tidak saja pada 
sektor ekonomi, tetapi juga so-
sial, psikologis, dan politik.

Sebelumnya, pemerintah 
Indonesia melalui Tenaga Ahli 
Utama Kantor Staf Presiden 
(KSP) Donny Gahral Adian me-
negaskan bahwa tidak ada 
tindakan diskriminatif karena 
Jepang ialah negara sahabat 
Indonesia dalam memerangi 
korona. Diskriminasi sesuatu 

yang tidak dibenarkan karena 
Indonesia tidak boleh terjebak 
pada stigmatisasi.

Menurut Rachmat, Jepang 
selama ini merupakan negara 
sahabat dan mitra kerja sama 
terbesar bagi Indonesia, tidak 
hanya sebatas pada bidang in-
dustri, perdagangan, dan jasa 
semata, tetapi juga dalam pe-
ngembangan dan alih teknologi, 
serta dukungan peningkatan 
sumber daya manusia.

“Kita harus arif dan bijak me-
nanggapi respons Pemerintah 
Jepang. Kekhawatiran mereka 
sangat bisa dipahami demi ke-
nyamanan warganya beraktivitas 
secara baik,” katanya. (Ant/E-3)

 TINJAU PABRIK 
BENIH: Wakil Menteri 
Pertanian, Alam, 
dan Kualitas Pangan 
Belanda Jan-Kees 
Goet (kedua dari kiri), 
Managing Director 
PT East West Seed
Indonesia (Ewindo) 
Glenn Pardede (ketiga 
dari kiri) meninjau 
pabrik dan kantor pusat 
Ewindo di Purwakarta, 
Jawa Barat,kemarin. 
Jan-Kees Goet 
memberikan apresiasi 
kepada Ewindo 
yang selama hampir 
tiga dekade telah 
memajukan sektor 
pertanian Indonesia.

 PERLUASAN PABRIK: Presdir and Country Chair Shell Indonesia Dian Andyasuri (kiri), Deputy 
Head of Mission Kedutaan Besar Belanda Ardi Stoios Brake (kedua kanan), dan EVP Shell Global
Commercial Carlos Maurer (kanan) meresmikan perluasan pabrik pelumas (lubricant oil blending 
plant/LOBP) berkelas dunia di Marunda, Bekasi, Jawa Barat, kemarin.  tt

 Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Oktober

 Hindari Tindakan Diskriminatif

M ILHAM RAMADHAN 
ilham@mediaindonesia.com  

PEMERINTAH me-
lalui Kementerian 
Ketenagakerjaan se-
dang menyiapkan 

program pelatihan khusus 
yang diperuntukkan para 
pekerja di Tanah Air yang 
terdampak virus korona je-
nis baru atau covid-19.

“Kami juga akan mengam-
bil peran di implementasi 
program kartu prakerja de-
ngan menyiapkan program 
bagi tenaga kerja terdampak 
covid-19,” kata Menteri Ke-
tenagakerjaan Ida Fauziyah 

di Jakarta, kemarin.  
Program Kementerian 

Ketenagakerjaan bagi para 
pekerja yang terdampak 
virus korona akan dilaku-
kan di beberapa daerah, di 
antaranya Bali, Manado, dan 
Bintan.  

Saat ini pemerintah sedang 
mempersiapkan dan mengi-
dentifi kasi lembaga-lembaga 
pelatihan yang ada. Proses 
identifi kasi tersebut dilaku-
kan karena tidak semua ba-
lai latihan kerja (BLK) milik 
pemerintah. Oleh sebab itu, 
perlu disiapkan lembaga 
pendidikan dan keteram-
pilan (LPK)  untuk melaku-

kan pelatihan vokasi.
“Ya kami masih terus 

melakukan identifi kasi ini, 
terutama teman-teman yang 
mengalami dampak covid-
19 misalnya dirumahkan,” 
ujarnya.

Terkait dengan kapan 
waktu pelatihan bagi pe-
kerja yang terdampak co-
vid-19, Ida memperkirakan 
pada Maret 2020 program 
tersebut sudah bisa dimu-
lai. 

Namun, hal itu tetap akan 
dikoordinasikan dengan 
Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian.

“Tapi persiapan sedang 

kami lakukan. Tim juga 
sudah turun ke lapangan 
memverifikasi lembaga 
 pelatihannya, termasuk ca-
lon peserta,” kata dia.

Di sisi lain, ujar dia, saat 
ini pemerintah masih da-
lam proses penyiapan kar-
tu prakerja untuk segera 
diimplementasikan, salah 
satunya bagi pekerja yang 
terdampak wabah covid-
19.

Pemberian program pe-
latihan bagi tenaga kerja 
terdampak covid-19 ialah 
salah satu langkah peme-
rintah mengatasi wabah 
virus itu.

Gerak cepat
Langkah pemerintah yang 

akan mengeluarkan kebi-

jakan stimulus perekonomi-
an jilid II dalam  menghadapi 
gejolak ekonomi global dan 
pandemi virus korona men-
dapatkan apresiasi.  

Kebijakan pelonggaran itu 
diharapkan mampu meng-
geliatkan kembali industri 
manufaktur yang paling 
terdampak.

Menurut rencana, peme-
rintah akan menanggung 
beban pajak penghasilan 
(PPh) Pasal 21, menunda 
PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, 
dan mempercepat restitusi 
pajak pertambahan nilai 
(PPN) selama 6 bulan se-
jak kebijakan itu berlaku 
efektif.

Ekonom dari Center of Re-
form on Economics (CORE) 
Indonesia, Piter Abdullah, 

mengapresiasi gerak ce-
pat pemerintah merespons 
dinamika ekonomi dunia 
yang berdampak ke dalam 
negeri. 

“Kita apresiasi kesedia-
an pemerintah dengan 
cepat  untuk mengatasi 
pelambatan ekonomi. Kon-
disi sekarang ini sangat 
genting sebenarnya,” ujar 
Piter. 

Permasalahan terbesar 
dalam perekonomian ialah 
ketidakpastian. 

Berbagai insentif dan pe-
longgaran kebijakan yang 
diberikan pemerintah, Bank 
Indonesia, dan Otoritas Jasa 
Keuangan akan membuat  
perekonomian nasional te-
tap berdaya tahan mengha-
dapi tekanan. (Ant/E-1)

KAMAR Dagang dan Industri Indonesia 
(Kadin) meminta Kementerian Pertanian, 
Kementerian Perdagangan, dan Kemente-
rian Perindustrian untuk meningkatkan 
koordinasi dalam hal birokrasi perizinan 
dalam rangka menjaga ketersediaan pa-
ngan di dalam negeri.

“Tiga kementerian itu harus mening-
katkan koordinasi. Kalau salah satu 
lambat, pasti eksekusinya juga akan 
lambat sehingga dapat menyebabkan 
salah satu kebutuhan di masyarakat agak 
terlambat,” ujar Ketua Umum Kadin Ro-
san Perkasa Roeslani seusai melakukan 
kunjungan ke Pasar Induk Kramat Jati 
Jakarta, kemarin. 

Ia mengatakan birokasi perizinan 
impor, terutama untuk pangan, jangan 
sampai dipersulit agar tidak mengganggu 
keseimbangan harga dan ketersediaan di 
dalam negeri.

Menurut dia, bahan pangan cukup 
sensitif terhadap berbagai isu. Maka 
itu, pemerintah harus serius dalam 
penanganan administrasi dan per-
izinan.

 “Soal administrasi sebetulnya tidak 
perlu mengganggu harga pangan, ini bisa 
diselesaikan dengan baik dengan koordi-
nasi antarkementerian itu,” ucapnya.

  Dalam mengambil keputusan impor 
pangan, lanjut dia, pemerintah juga di-
harapkan menyesuaikan waktu panen 
di dalam negeri agar tidak berdampak 
pada pendapatan petani.

Terkait dengan persoalan impor ba-
wang putih, Kementerian Perdagangan 
akan mengusulkan relaksasi dalam pro-
ses perizinan impor. 

Upaya relaksasi dinilai bisa menjadi 
solusi dari persoalan itu. Pasalnya, 
proses impor nantinya akan semakin 
mudah dan sederhana sehingga stok 
akan kembali besar dan mampu mene-
kan harga.

“Akan ada kebijakan relaksasi impor 
untuk bawang putih apabila sampai 
minggu ini harganya belum juga turun,” 
ujar Menteri Perdagangan Agus Supar-
manto di Kompleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, kemarin. 

Kebijakan relaksasi, ucap dia, bisa 
berupa penghapusan pengaturan wajib 
tanam 5% yang selama ini diterapkan 
kepada para importir.

“Nanti kita akan bahas dulu dengan ke-
menterian lain. Itu kan teknis, jadi nanti 
kita bahas dengan Kementerian Perta-
nian. Intinya ini akan ada penyederha-
naan agar proses impor lebih simpel,” 
tandasnya. (Wan/Pra/E-1)

 Tingkatkan
Koordinasi
Kementerian

Pelatihan bagi karyawan yang terdampak wabah covid-
19 akan diberikan pada Maret ini. 

 PENGECEKAN JARINGAN GAS PGN: Petugas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menggunakan alat laser methane untuk memeriksa pipa jaringan gas (jargas) di meter regulator station
di kawasan Banyu Urip, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Pemeriksaan yang rutin dilakukan itu untuk mengecek apakah jalur pipa jargas ke pelanggan tidak ada kebocoran.
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PERBANKAN Indonesia masih me-
miliki bantalan permodalan yang 
cukup dalam menghadapi kondisi 
ekonomi yang memburuk akibat 

wabah virus korona baru (covid-19)
Ekonom Bank BCA, David Sumual, meni-

lai fundamen perbankan masih cukup kuat 
ditinjau dari rasio kecukupan modal (CAR) 
yang saat ini mencapai sekitar 23%.

“Saya pikir enggak ada masalah untuk 
perbankan dan sektor finansial. Kalau 
terjadi sesuatu kan yang paling dilihat sisi 
permodalan.  Saya pikir dengan CAR sekitar 
23% sudah lebih dari cukup. Kredit macet 
(NPL) bank pun terhitung rendah,” ujarnya 
kepada Media Indonesia, kemarin. 

Selain itu, Indonesia sudah memiliki 
kelembagaan yang baik di sektor keuangan. 
Ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indo-
nesia (BI), dan Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK). Kondisi itu lebih baik 
ke timbang saat krisis ekonomi pada 1997 
dan 2008.

“Institusi kita sudah lengkap, ada LPS, 
OJK, BI, dan KSSK. Kita punya undang-un-
dang juga sebagai jaring sistem pengaman 
keuangan. Secara fundamen perbankannya 
lengkap dan lebih baik jika dibandingkan 
dengan di 2008 atau 1997,” tandasnya.

Dengan kondisi seperti sekarang ini, 

yang perlu dilakukan ialah langkah peme-
rintah memberikan terobosan kebijakan, 
terutama kebijakan dari segi finansial. 
Hal itu  sudah terlihat dengan adanya pem-
berlakuan relaksasi terhadap sejumlah 
peraturan.

Kepala Departemen Pengawasan Bank 
3 OJK, Anung Herlianto, mengatakan OJK 
akan memberikan stimulus berupa relaksa-
si kelonggaran penilaian kualitas aset kre-
dit dengan plafon sampai Rp10 miliar.

Dengan relaksasi tersebut, bank ha-
nya perlu memenuhi satu pilar berupa 
 ketepatan membayar saja dari total tiga 
pilar untuk melakukan penilaian kualitas 
kredit.

Sebelumnya penilaian kualitas kredit 
de bitur didasarkan pada tiga pilar, yaitu 
ketepatan pembayaran pokok atau bunga, 
prospek usaha debitur, dan kondisi ke-
uangan debitur.

Adapun untuk pendanaan di atas Rp10 

miliar, bank akan diberikan kewenangan 
untuk melakukan restrukturisasi kredit. 

Namun, diingatkan bahwa stimulus ini 
hanya diperuntukkan debitur-debitur yang 
terdampak langsung oleh wabah korona, 
seperti sektor transportasi, pariwisata, dan 
pertambangan.

Hantaman harga minyak
Dalam kesempatan berbeda, ekonom 

dari Center of Reform on Economics (CORE) 
Indonesia, Piter Abdullah, menilai perang  
harga dagang minyak dunia yang dipantik 
Arab Saudi dan Rusia diprediksi merembet 
pada naiknya tingkat kredit macet atau  
non performing loan (NPL) perbankan na -
sional. 

Sebab, imbuh Piter, jebloknya harga 
mi nyak dunia acap kali mengekor pada 
pe nurunan harga komoditas.

 “(Dampaknya) Besar, karena ekonomi 
turun, demand turun, harga komoditas 
di  pastikan turun. Jadi berdampak pada 
ekonomi kita sulit untuk rebound. NPL di-
yakini bisa naik lagi,” ujarnya.

Ancaman potensi meningkatnya NPL, 
sambung Piter, telah dicermati dengan 
baik oleh OJK dengan memberikan relak-
sasi.  

“Ancaman NPL itu sangat besar. Kalau 
dibiarkan seperti itu, nanti akan meng-
ham bat penyaluran kredit,” tukasnya. 
(Ham/E-1)

 RUPST BTN: Direktur 
Utama PT Bank 
Tabungan Negara 
(persero) Tbk Pahala 
N Mansury (tengah) 
bersama Komisaris 
Utama Chandra M 
Hamzah (ketiga dari 
kiri) berfoto bersama 
jajaran direksi dan 
komisaris saat RUPST, 
di Jakarta, kemarin. 
RUPST di antaranya 
membahas persetujuan 
laporan keuangan 
2019, penggunaan 
laba bersih termasuk 
pembagian dividen. 
Pada 2020, BTN akan 
fokus pada perbaikan 
kualitas bisnis dengan 
strategi peningkatan 
profi tabilitas, penurunan 
cost of fund, dan biaya 
umum dengan target 
laba akhir tahun pada 
kisaran Rp3 triliun.

 Perbankan masih Kuat
Hadapi Guncangan 
Langkah Otoritas Jasa 
Keuangan memberikan 
relaksasi aturan penilaian 
kredit menyelematkan 
penyaluran kredit 
perbankan. 

DOK BTN

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan 
terdapat tiga faktor penyebab pasar modal In-
donesia terus mengalami tekanan secara year 
to date (ytd) sejak Januari 2020 dan hingga saat 
ini mengalami penurunan 
21%. 

“Sekarang indeks sudah liar, 
bisa dibayangkan  biasanya 
6.000 sekarang 4.948. Jadi, 
year to date dari Januari 
sudah turun 21% lalu dari 
Maret ta hun lalu sudah turun 
24%,” kata Deputi Komisioner 
Pengawas an Pasar Modal 
II OJK Fahri Hilmi di Hotel 
 Mercure, Padang, kemarin.

Fahri menyatakan tekanan 
tersebut tidak hanya terjadi 
untuk pasar modal Indonesia. 
Beberapa ne  gara lain juga, se-
perti Singapura turun 3,04% 
dan Hang Seng 3,68%.

“Sebenarnya tidak hanya Indonesia, tapi 
indeks-indeks negara lain juga. Singapura 
sudah turun 3,04%, Hang Seng 3,68%, Nikkei 
4,41%, dan itu berlanjut minimal sejak satu 
bulan terakhir,” katanya.

Menurut Fahri, tekanan terhadap pasar 
mo dal dunia tersebut disebabkan tiga fak tor, 
yaitu wabah virus korona baru (covid-19), 
perang harga minyak, dan penurunan suku 
bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau 

The Federal Reserve (The Fed).
Ia mengatakan virus korona yang semakin 

mewabah di berbagai negara dan kasusnya 
yang meningkat justru di luar Tiongkok me-

nye babkan WHO menaikkan 
status menjadi pandemi.

Faktor kedua ialah adanya 
perang harga minyak du nia 
setelah Rusia menolak keras 
usulan pengurangan produksi 
curah OPEC untuk mensta-
bilkan harga karena wabah 
virus korona memper lambat 
ekonomi global dan meng-
ganggu permintaan energi.

Faktor ketiga ialah keputus-
an The Fed yang menurunkan 
suku bunga sebesar 50 basis 
poin menjadi 1,00 hingga 
1,25% yang dilatarbelakangi 
wabah covid-19.

Untuk faktor dalam nege ri, 
adanya wabah covid-19 yang mulai mengin-
feksi beberapa masyarakat Indonesia, kasus 
PT Asuransi Jiwasraya (perse  ro), dan pemang-
kasan target pertumbuhan eko  nomi 2020 juga 
semakin menekan pasar modal.

“Belum ada yang bisa mengatakan isu covid-
19 bisa selesai satu bulan, tiga bulan, atau 
satu tahun karena begitu ada pengumuman 
pasien kasus 25 meninggal langsung turun lagi 
(indeks),” ujarnya. (Msc/Ant/E-3)

 Tiga Faktor Utama Sebabkan
Pasar Modal Tertekan

 APLIKASI PENGHEMAT KUOTA: Pemenang Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2018 dan 
Founder Kecilin App Christopher Farrel (tengah) bersama AVP CSR Dept Bank Mandiri Diwangkoro 
Ratam (kanan) dan Mentor WMM Bisma Manda Samsu, berbincang tentang aplikasi Kecilin App di 
Jakarta, kemarin. Aplikasi penghemat kuota tersebut akan membantu user mengurangi penggunaan 
90% kuota saat mengakses sejumlah aplikasi populer.

DOK BANK MANDIRI

Tekanan tidak 
hanya terjadi 
pada pasar modal 
Indonesia,
tetapi juga 
beberapa negara 
lain, seperti 
Singapura yang 
turun 3,04% dan 
Hang Seng 3,68%.

 Garansi Pesawat Steril, Garuda 
Imbau Penumpang tidak Takut
GARUDA Indonesia menjamin pesawat mereka 
steril karena selalu dibersihkan setelah diguna-
kan. Maskapai pelat merah itu mengimbau 
pa  ra penumpang tidak perlu khawatir menaiki 
pe  sawat Garuda.

Direktur Layanan Pengembangan Usaha dan 
Teknologi Informasi Garuda Indonesia, Ade R Su -
sardi, mengatakan setelah pesawat digunakan 
langsung dibersihkan total. 

“Satu hal, covid-19 ini tidak membatasi jika 
ingin bepergian. Garuda memberikan jaminan 
pelayanan bahwa kami juga selalu safety dan 
setiap pesawat akan di-clean up setiap saat 
dan kami jamin di dalam pesawat aman,” kata 
Ade saat acara Indonesia Destinasiku di Hutan 
Kota by Plataran kawasan Gelora Bung Karno, 
Jakarta, kemarin.

Pembersihan atau sterilisasi dilakukan mulai 
sir kulasi udara, fi lter udara di dalam pesawat, 
hingga bangku dan lainnya. Langkah itu diharap-
kan dapat memberikan kenyamanan.

Dengan begitu, Ade menyeru kepada masya-
rakat agar epidemi covid-19 tak membatasi me-
reka bepergian, terutama ke destinasi-destinasi 
dalam negeri. 

“Berkaitan dengan itu, covid tidak membatasi 
kita untuk bepergian. Indonesia memiliki pasar 
domestik yang besar,” jelasnya. (Iam/E-3)

 BJB Targetkan Tambah 1 Juta 
Transaksi Nontunai
BANK BJB menargetkan penambahan 1 juta 
transaksi nontunai melalui QRIS (quick response 
code Indonesian standard). Teknologi itu diyakini 
akan memudahkan nasabah dan meminimalkan 
risiko pada transaksi tunai. Hal itu disampaikan 
Direktur IT, Treasury, dan International Banking 
Bank BJB, Rio Lanasier, pada acara sosialisasi 
Pekan QRIS Nasional yang digelar Kantor Per-
wakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat di Kantor 
Pusat Bank BJB, Bandung, kemarin. 

Rio menyebutkan, di 2009 terdapat 6,2 juta 
transaksi nontunai nasabah Bank BJB. Dengan 
hadirnya QRIS yang merupakan fi tur pembayar -
an uang elektronik terbaru berbasis ponsel, dia 
ber  harap tahun ini ada 7,2 juta transaksi cash-
less tersebut. “Kami berharap lebih maksimal 
lagi penetrasi ke masyarakat untuk fi nansial 
in klusif.” 

Pihaknya juga menyasar pelaku UMKM dan 
ritel terkait penggunaan aplikasi ini.

Rio menambahkan, transaksi lewat QRIS sa-
ngat mudah, yakni hanya dengan mengunduh 
melalui aplikasi yang telah terstandardisasi. Ter-
lebih, imbuhnya, Bank BJB sudah mengadopsi 
layanan QRIS yang hingga kini terus dikembang-
kan agar lebih optimal. (BY/E-3)

S E K I L A S



PT Uni-Charm Indonesia Tbk mengeluarkan produk masker 
wajah penyaring udara tiga dimensi yang disebut Protect 
Pollution Mask. Masker ini dipercaya mampu memenuhi 
kebutuhan konsumen atas kebutuhan masker di pasaran.

Masker merupakan salah satu alat yang dipercaya dapat 
digunakan untuk memproteksi diri dari partikel udara 
kotor dan menjaga diri dari penularan penyakit, seperti 
batuk, demam, dan kesulitan 
bernapas.

Masyarakat pun disarankan 
Dinas Kesehatan dan 
Kedokteran Indonesia untuk 
menggunakan masker 
sebagai salah satu cara untuk 
menjaga diri dari polusi. 
Tidak hanya itu, seluruh 
dunia beralih perhatian 
karena wabah virus korona 
baru atau covid-19.

Brand Manager PT 
Uni-Charm Indonesia 
Tbk, Kiyoharu Kamina, 
menyatakan pihaknya 
memperkenalkan masker 
baru karena jenis masker 
yang saat ini tersedia di 
pasaran masih belum 
memenuhi kebutuhan 
konsumen. Masker yang 
sekarang ada di pasaran 
masih mempunyai celah di 
bagian samping sehingga tidak melindungi secara maksimal, 
membuat sulit berbicara, bahkan bagian telinga terasa sakit.

“Bahkan, sebagian perempuan mengeluh lipstick 
menempel pada masker sehingga merusak penampilan dan 
masker menjadi kotor,” ungkap dia.

Masker paling baik bisa memfi ltrasi PM2,5 seperti masker 
N95, tapi yang ada di pasaran tidak nyaman bila dipakai 

lama dan aktivitas 
yang lebih berat.

Hal itulah yang 
membuat Uni-
Charm mempro-
duksi Protect 
Pollution Mask. 
“Protect Pollution 
Mask didesain 
agar pas di wajah, 
memberikan per-
lindungan maksi-
mal, dan memang 
merupakan 
masker nomor 
satu di Jepang,” 
kata dia.

Khusus bagi 
pengguna make-
up, masker ini 

memberikan jaminan penampilan tetap terjaga karena 
dengan desain yang dibuat membuat lipstick tidak mudah 
menempel.

“Protect Pollution Mask terdiri atas tiga lapisan, yakni 
lapisan kedua merupakan fi lter yang dapat mencegah 
partikel kecil (PM 2,5), yang mana tingkat partikel ini 
merupakan paparan polutan karsinogenik di Jabodetabek,” 
tandas dia. (Gan/S-1) 

VIVO meluncurkan produk smart-
phone terbaru, Vivo V19, Selasa 
(10/3). Dengan teknologi baru, 
Vivo V19 hadir dengan de-
sain Ultra O Screen, terdapat 
lubang di layar pada bagian 
atas kiri untuk menyematkan 
kamera.

Lubang yang diberi nama 
punch hole  khusus me-
nyimpan kamera depan 
ini menjadi lubang ka-
mera terkecil di kelasnya 
dengan ukuran hanya 
2,98 mm. Punch hole 
mampu memberikan 
pengalaman luar biasa 
saat menonton fi lm atau 
video bagi penggunanya 
sejalan dengan tagline Vivo V19, 
‘Perfect Night, Perfect You’. Tagline 
ini mewakili kemampuan kamera 
depan beresolusi 32 MP yang me-

miliki fi tur Super Night Selfi e.
Product Manager Vivo Indonesia, 

Ricky Bunardi, menye-
butkan dengan Super 
Night Selfi e, pengguna 
dapat melakukan swa-

foto meski sedang ber-
ada di tempat minim 
cahaya. Fitur ini mem-

buat foto yang dihasilkan 
lebih kontras, terang, dan 

berkualitas baik.
“Untuk pengambilan gam-

bar dengan resolusi tinggi 
dan kualitas prima tidak ada 

masalah bagi Vivo V19,” kata 
Ricky, Kamis (12/3).

Senior Brand Director Vivo 
Indonesia, Edy Kusuma, menam-

bahkan hadirnya V19 merupakan 
komitmen Vivo untuk menghadir-
kan kebutuhan masyarakat Indone-
sia dalam segi fotografi . (Gan/S-2)

PT Ace Hardware Indonesia Tbk 
buka gerai baru di Living Plaza 
Perintis Kemerdekaan, Makassar, 
Sulawesi Selatan. Gerai ini merupa-
kan toko ke-200 yang dibuka Ace.

Sekretaris Perusahaan Helen 
 Tanzil menyebut gerai ini memiliki 
luas sekitar 4.150 meter perse-
gi.  Sesuai komitmen the helpful 
place, ACE selalu berusaha meng-
hadirkan beragam layanan untuk 
 menciptakan kenyamanan dan 
kemudahan berbelanja bagi pelang-
gan setia.

“Caranya adalah dengan pela-
yanan staf yang sigap serta layanan 
purnajual, seperti layanan antar 
produk, layanan instalasi, garansi, 
dan servis produk,” kata Helen, 
kemarin.

Helen mengatakan, seluruh pe-
langgan juga dapat menikmati 
layanan untuk memproteksi produk 

yang dibeli di ACE melalui ACE Pro-
tection By Adira dengan premi yang 
terjangkau. Memeriahkan pembu-
kaan toko yang ke-200, ACE mer-
ayakannya secara nasional melalui 
program 200 Stores Celebration 
hingga 7 April di seluruh toko ACE 
di Indonesia dengan memberikan 
potongan harga hingga 50% untuk 
ratusan jenis produk.

Sementara itu, khusus member 
ACE Rewards dan ACE Access bisa 
mendapatkan hadiah langsung 
dengan minimal pembelanjaan 
tertentu, bahkan ada dua kali point 
reward setiap belanja pada tanggal 
25 sepanjang 2020.

“Khusus di Living Plaza Perintis Ke-
merdekaan, tersedia program pro-
mosi harga serba Rp200 ribu, cash-
back hingga Rp2 juta, hingga Hujan 
Keberuntungan berupa  hadiah 
eksklusif,” tandas dia. (Gan/S-2)

TOKO jam tangan merek 
Daniel Wellington di Plaza 
Indonesia mengumumkan 
kepindahannya sejak 26 
Februari lalu. Toko baru itu 
dianggap mewakili konsep 
baru Daniel Wellington di 
Indonesia.

“Indonesia meru-
pakan pasar pen-
ting bagi Daniel 
Wel l ington dan 
kami senang mem-
buka kembali toko 
di Plaza Indonesia,” 
ungkap General Mana-
ger Asia Tenggara Martin 
Hein dalam keterangan 
resmi, kemarin.

Menurut dia, konsep 
yang indah menawarkan 
gerai fantastis bagi jam dan 
aksesori produk mereka. 

Hein percaya para pelanggan 
akan menikmati peningkatan 
pengalaman berbelanja.

Daniel Wellington telah tum-
buh secara eksponensial sejak 
awal. Mereka menawarkan 
desain jam tangan mini-

malis ramping dengan 
tali  berbahan kulit , 

strap yang bisa digan-
ti, mesh dan juga 
bracelet dari koleksi 
terbaru Iconik Link. 

Adapun toko baru ter-
sebut buka setiap hari 

dari pukul 10.00-22.00 
WIB.

“Untuk melengkapi tampil-
an, Daniel Wellington memi-
liki berbagai pilihan warna 
aksesori cincin dan gelang 
bagi pria dan perempuan,” 
tambah dia. (Gan/S-2)

GANA BUANA
gana@mediaindonesia.com                         

KONSEP kopi keliling 
(mobile) dengan cita 
rasa kopi ala kafetaria 
ditawarkan Kopi Jago. 

Selain beradu rasa, Kopi Jago juga 
menjanjikan edukasi tentang kopi 
yang disajikan para barista terlatih.

CEO Kopi Jago Yoshua Tanu 
mengatakan sebagai salah satu 
produsen kopi terbesar dunia, di 
Indonesia saat ini muncul bisnis 
kopi baru. Hal itu terbukti dengan 
peningkatan bisnis kopi dalam tiga 
tahun terakhir, mulai kopi keliling 
hingga kedai-kedai kopi.

“Melihat tren kopi kekinian, Jago 
melihat peluang pasar untuk masuk 
ke dalam bisnis itu. Namun, Jago 
juga harus menciptakan sesuatu 
yang berbeda dari pelaku bisnis 
yang lebih dulu ada,” ungkap 
Yoshua di Depot Jago, Kuningan, 
Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan, fokus bisnis kopi 
kekinian lebih mengedepankan 
perasa dari berbagai gula. 
Sayangnya, ada sesuatu yang hilang 
dari tren penjualan kopi kekinian, 
yakni para barista tidak bisa 
menginformasikan pada pembeli 
apa yang mereka sajikan. Padahal, 
bagi sebagian penikmat kopi, 

informasi itu sangat berharga.
“Tiap barista yang saya tanya 

sekarang mereka tidak paham apa 
yang mereka berikan. Ini sangat 
disayangkan. Ada yang hilang dari 
komunikasi tersebut. Padahal, kita 
bisa mengapresiasi sejarah kopi 
di Indonesia dengan komunikasi 
tesebut,” jelas Yoshua.

Salah satu barista terbaik Indone-
sia ini mengatakan teknik pemasar-
an Jago Kopi ialah dengan mengede-

pankan konsep kopi keliling dengan 
sepeda listrik. Barista terlatih akan 
menghampiri pusat keramaian dan 
menyajikan kopi yang dibuat lang-
sung di depan mereka.

Tak hanya itu, pelanggan juga bisa 
memesan kopi melalui aplikasi Jago 
yang akan disediakan dalam dua pe-
kan ke depan. Dari aplikasi tersebut 
juga bisa dilihat di mana saja titik 
para barista Jago terdekat dengan 
lokasi para konsumen saat itu.

“Jago adalah the fi rst fully electric 
mobile cafe di Indonesia. Pelanggan 
dapat memesan kopi melalui 
aplikasi Jago. Akan ada jagopreneur 
yang akan mendatangi pemesan 
dengan menggunakan sepeda 
listrik, bahkan ongkos kirimnya 
gratis,” jelas dia.

Mitra Jago
Untuk menjadi mitra Kopi 

Jago, lanjut Joshua, para calon 
jagopreneur hanya perlu 
mengajukan diri melalui tahap 
wawancara serta bersedia 
mengikuti pelatihan selama tiga 
hari. Pelatihan yang akan diberikan 
meliputi pelatihan soal kopi di hari 
pertama, kemudian hospitaly service 
hari berikutnya, dan hari ketiga 
training menaiki sepeda listrik yang 
didesain khusus sebagai mobile 

electric service Jago.
“Hari keempat, mitra sudah bisa 

langsung shutling ke lokasi yang 
ada,” kata dia. 

Menjadi pengusaha Kopi Jago, 
Yoshua mengatakan pihaknya 
menerapkan sistem bagi hasil. 
Penghasilan para jagopreneur murni 
masuk ke rekening mereka sekitar 
85% hingga 90%.

Hingga saat ini, Jago memiliki 50 
carts untuk 50 orang jagopreneur. 
Rencananya, Jago akan mencari 
investor baru untuk menambah 
jumlah carts menjadi sekitar 250.

Untuk pilihan menu, Jago 
menawarkan tiga varian, yakni 
kopi panas yang diseduh di depan 
konsumen dengan menggunakan 
teknik manual brew, es kopi susu 
dengan menggunakan fresh coconut 
sugar, dan cold brew Tanah Airku.

Salah satu juara Indonesia 
Barista Championship Mikael Jasin 
mengatakan, rasa dari varian kopi 
bergantung pada proses awalnya. 
Ada kopi yang memiliki rasa sedikit 
manis, seperti varian Indonesia 
Mandheling Sumatra dan varian 
Flores Manggarai yang memiliki 
rasa sedikit fruity.

“Kalau di Jago, untuk menu 
manual brew bisa dipilih di antara 
varian ini,” kata dia. (Gan/S-2)

I N F O

Kopi Keliling ala Kafetaria

Masker 
merupakan 
salah satu 
alat yang 
dipercaya dapat 
digunakan 
untuk 
memproteksi 
diri dari partikel 
udara kotor dan 
menjaga diri 
dari penularan 
penyakit.

Sayangnya, para 
barista tidak bisa 
menginformasikan 
pada pembeli apa yang 
mereka sajikan.
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VIETNAM akan bersukaria pada 5 April men-
datang karena untuk pertama kalinya ikut me-
nyelenggarakan ajang Formula 1 (F1). Negara 
tersebut kini menjadi negara ketiga di Asia Teng-
gara yang menjadi tuan rumah ajang F1 setelah 
Malaysia dan Singapura.

Namun, kekhawatiran telah melanda negara itu 
sejak awal tahun ini karena rencana jadi tuan ru-
mah terancam gagal akibat wabah virus korona. 
Apalagi, berbagai persiapan telah dilakukan, 
seperti penyempurnaan sirkuit yang memiliki 
panjang lintasan hingga 5,56 km.

Kebijakan pencegahan penyebaran korona 
pun telah dibuat dan disebutkan bahwa siapa 
pun yang datang dari Italia, Tiongkok, dan Korea 
Selatan, akan dikarantina selama 14 hari. Itu 
dipandang cukup menyulitkan karena peserta 
F1 banyak juga yang berasal dari Italia, misalnya, 
Ferrari dan Alpha Tauri.

Walau demikian, lebih baik mengarantina 
ketimbang melarang masuk. Pasalnya, pihak 
F1 baru-baru ini mengancam bakal membatal-
kan sebuah seri di satu negara jika tuan rumah 
melarang masuk satu peserta saja ke wilayahnya. 

Dengan adanya kebijakan itu, tentu kemungkin-
an besar GP Vietnam akan berlangsung sesuai 
jadwal.

Selain Vietnam, Belanda akan kembali mera-
maikan F1 setelah sempat absen sejak 1985. Pada 
3 Mei mendatang, ajang F1 bakal digelar di Sirkuit 
Zandvoort yang dijanjikan bakal menyuguhkan 
sensasi berbeda dengan desain trek yang dileng-
kapi dua tikungan miring yang tidak dimiliki 
sirkuit lainnya.

Hal itu diungkapkan pembalap Red Bull, Max 
Verstappen, yang telah menjajal Sirkuit Zand-
voort. “Jadi, yang pertama mencoba sirkuit baru 
ialah kesempatan yang luar biasa dan Zandvoort 
sangat keren. Jauh lebih baik dari sebelumnya,” 
kata Verstappen.

Di sisi lain, kehadiran GP Vietnam dan GP Be-
landa mengundang pro dan kontra dari sejumlah 
pembalap dan konstruktor. Musim ini, terhitung 
ada 22 seri, termasuk GP Tiongkok yang diputus-
kan untuk ditunda. Jumlah itu terbanyak dalam 
sejarah F1. Jika tidak ada GP Vietnam dan GP Be-
landa, F1 tahun ini hanya akan memiliki 20 seri.

Bos Ferrari, Mattia Binotto, mengaku setuju 

dengan 22 seri balapan pada musim ini meski 
ia mengaku harus ada yang dikorbankan. “Kami 
mendukung jika itu berarti lebih banyak penda-
patan, tetapi kita harus berhati-hati pada biaya-
biaya tambahan,” katanya.

Sementara itu, bos Red Bull Racing Christian 
Horner juga mengutarakan hal senada. Namun, ia 
memberikan catatan dalam 22 seri balapan harus 
diiringi dengan peningkatan alokasi penyediaan 
mesin. Dari yang sebelumnya hanya tiga mesin, 
jadi empat mesin.

Bos divisi mesin Mercedes Andy Cowell menga-
takan timnya sedang bekerja keras untuk meng-
atasi masalah transmisi dengan unit daya baru 
saat pramusim berlanjut. Ia mengatakan sistem 
pemulihan elektronik dan pembakaran internal 
menjadi fokus utama dalam mengarungi balapan 
yang padat.

Dari pembalap, Max Verstappen merasa 22 seri 
balapan sudah sangat banyak dan padat. “Saya 
bukan tidak menyukainya, tapi karena itu akan 
sangat sibuk. Saya pikir harus ada waktu untuk 
kehidupan di luar F1,” ungkap Verstappen. (Mal/
Faj/GPBlog/PlanetF1/Motorsport/R-3)

Kehadiran Wajah Baru dan Wajah Lama

MIMPI besar Indonesia untuk menempatkan 
salah satu anak bangsa sebagai pembalap di For-

mula 1 (F1) menjadi kenyataan pada 2016. Melalui 
Rio Haryanto, merah putih akhirnya bisa menjadi 
bagian dari balapan jet darat tersebut.

Di musim balap 2016, Rio tampil membela tim 
Manor. Namun, Rio tidak tampil penuh selama 
satu musim. Ia hanya tampil di 12 seri dari 21 
seri balapan yang digelar tahun itu. Hasil terbaik 
didapat di GP Monako dengan fi nis di posisi 15.

Tidak tampilnya Rio selama satu musim balap 
disebabkan tidak cukupnya anggaran yang dimi-
liki sang pembalap. Untuk tampil penuh dalam 
21 seri, Rio harus menyediakan 15 juta euro yang 
diminta Manor.  

Rio harus menyediakan dana sebesar itu karena 
statusnya ialah pembalap pay driver. Pembalap 
dengan status pay driver ialah mereka yang mem-

bawa dana atau sponsor sendiri untuk 
mendapatkan kursi di suatu tim.

Kepada Manor, Rio hanya 
mampu menyetor 8 juta euro. 
Sisa 7 juta euro sesuai kesepa-
katan kontrak tidak mampu 
dipenuhi hingga tenggat. Itu 
yang membuat Rio hanya 
bisa tampil di 12 seri.

Apa yang dialami Rio 
membuat F1 terlihat ‘ke-
jam’. Mereka (tim) yang 
butuh pembalap, tapi me-
matok harga selangit bagi 
pemba lap yang mereka 
butuhkan. 

Namun, jika melihat ang-
garan yang dibutuhkan 

sebuah tim F1 untuk satu 
musim balap, hal itu men-

jadi wajar. Untuk membangun 

sebuah mobil F1 saja, sebuah tim sedikitnya harus 
mengeluarkan dana hingga US$2 juta atau sekitar 
Rp28 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk 
biaya untuk komponen lainnya yang bisa men-
capai jutaan dolar. 

Sementara itu, untuk biaya pemeliharaan ta-
hunan, bisa mencapai US$350 juta atau sekitar 
Rp5 triliun. Besarnya anggaran yang dibutuhkan 
untuk sebuah tim tersebut membuat F1 bisa dika-
takan sebagai olahraga paling mahal di dunia. 

Walau demikian, hal itu tidak mengurangi mi-
nat pembalap untuk bisa tampil di kasta tertinggi 
ajang balap otomotif di dunia itu. Jika memiliki 
skill mumpuni serta nasib baik, seorang pembalap 
pay driver seperti Rio bukan tidak mungkin men-
jadi bintang F1. Michael Schumacher (juara dunia 
7 kali) serta Niki Lauda (juara dunia 3 kali) meru-
pakan contoh pembalap pay driver yang menuai 
sukses di F1.

Apa yang telah dialami Rio, yang kini berkiprah 
di ajang Asian Le Mans Series dan Blancpain GT 
World Asia Challenge, menunjukkan tidak gam-
pang untuk bisa menembus F1. Seperti diakui 
Rio, bukan hal mudah untuk bisa mendapatkan 
sponsor yang mau mengeluarkan puluhan juta 
dolar untuk membiayai seorang pembalap F1. Na-
mun, anggaran sebesar itu akan ‘terbayar’ jika si 
pembalap bisa menuai sukses seperti yang terjadi 
pada Schumacher dan Niki Lauda.

Kegagalan Rio bersinar di F1, dengan segala 
penyebabnya, janganlah membuat impian kita 
untuk melihat pembalap Indonesia tampil di F1 
pupus. Dukungan penuh dari pemerintah dan 
swasta sangat dibutuhkan para pembalap berta-
lenta untuk bisa menembus ketatnya persaingan 
F1. Bukan tidak mungkin, penerus Rio Haryanto 
di masa mendatang bisa mengibarkan merah 
putih dan lagu Indonesia Raya berkumandang di 
podium tertinggi F1. (Wdo/R-3)

Jangan Biarkan
Impian itu Menghilang

RAHMATUL FAJRI
rahfaj@mediaindonesia.com                                                  

SERI pembuka Formula 1 (F1) 2020 
akan dimulai di Melbourne, Australia, 
pada akhir pekan ini. Ferrari sejak 
awal mengusung misi untuk menjegal 

dominasi Mercedes. Musim ini Ferrari tetap 
mengandalkan dua pembalap utamanya, Se-
bastian Vettel dan Charles Leclerc. Keduanya 
diharapkan mampu bersaing di perebutan 
gelar juara dunia.

Tahun lalu, Leclerc fi nis di posisi empat de-
ngan 264 poin dan mengungguli seniornya, 
Vettel, yang harus puas bertengger persis di 
bawahnya dengan torehan 240 poin. Semen-
tara itu, peringkat pertama dan kedua men-
jadi milik duo Mercedes, Lewis Hamilton dan 
Valtteri Bottas.

Menatap musim baru, Leclerc menyebut 
Hamilton mempunyai kemampuan balap 
yang luar biasa. Akan tetapi, Hamilton ialah 
manusia biasa yang bisa dikalahkan. “Lewis 
(Hamilton) ialah pembalap yang hebat. Saya 
pikir dia bisa dikalahkan, tetapi Anda harus 
sempurna. Dia memiliki banyak pengalaman 
dari saya. Namun, saya bekerja untuk bisa di 
depannya,” kata Leclerc.

Leclerc kemudian membeberkan kekuatan 
baru mobil mereka, SF1000, yang dia katakan 
bakal mengancam Mercedes karena lincah di 
tikungan. “Kelebihan paling menonjol dari mo-
bil kami ialah tikungan. Saya melihat bahwa 
kami berhasil mendapatkan apa yang kami 
harapkan selama ini. Kami mampu melewati 
tikungan lebih cepat dari tahun lalu,” kata pria 
asal Monako itu.

Sementara itu, Vettel optimistis bakal 
maksimal di Australia. “Perlombaan musim 
pertama selalu istimewa. Saya pikir itu akan 
memungkinkan kami untuk mendapatkan ide 
yang lebih baik seperti apa hierarki di antara 
tim,” kata Vettel.

Di luar Ferrari dan Mercedes, pembalap Red 
Bull Racing, Max Verstappen, tidak peduli jika 
harus berduel dengan rival-rival kuat pada 
musim ini. Dia mengaku tak takut berhadapan 
dengan siapa pun di atas lintasan. “Bagi saya, 
(mereka) semua sama. Yang terpenting ialah 
saya hanya ingin menang. Itulah alasan kami 
di sini,” ujarnya.

Optimisme itu dikatakan berdasarkan 
kolaborasi Red Bull Racing dengan Honda se-
bagai pemasok mesin yang berjalan baik. Dia 
yakin tim itu dapat memberikan mobil yang 
menghantarkannya sebagai juara.

Seperti diketahui, Verstappen ialah peraih 
podium termuda di ajang F1, tepatnya di GP 
Spanyol pada 2016. Kala itu dia berusia 18 
tahun. Dia harus mengamankan gelar 2020 
untuk meraih gelar juara dunia termuda 
yang saat ini masih dipegang Vettel ketika 
menyegel juara F1 2010 saat usianya masih 
23 tahun.

Bagi Hamilton, balapan di Melbourne akan 
jadi titik awal untuk menyamai rekor le genda 
Ferrari, Michael Schumacher, yang telah 
menorehkan 91 kali kemenangan dengan tujuh 
gelar juara dunia.

Hamilton kini hanya terpaut tujuh keme-
nangan dari Schumacher. Catatan itu berpo-
tensi dipecahkan karena dia memiliki rata-rata 
10 kemenangan setiap musimnya dalam enam 
tahun terakhir.

Diprotes
Di tengah ambisi untuk mengandaskan do-

minasi Mercedes, Ferrari saat ini tengah diter-
pa kabar tak sedap yang terbawa dari musim 
lalu. Masalah tersebut membuat Ferrari harus 
menghadapi tekanan dari tujuh tim lain di F1 
lantaran Federasi Otomotif Internasional (FIA) 
tak mampu membuktikan Ferrari melanggar 
regulasi musim 2019.

Setelah melakukan investigasi terhadap 
mesin Ferrari selama berbulan-bulan, FIA 

mengumumkan mereka mencapai kesepa-
katan tertutup dengan Ferrari. Kesepakatan 
tanpa disertai detail yang jelas itu membuat 
geram tujuh tim lain yang tak menggunakan 
mesin Ferrari sehingga mereka melayangkan 
keberatan lewat pernyataan bersama.

Ancaman korona
Cerita soal mesin Ferrari jadi salah satu 

warna yang ada jelang seri pembuka F1 musim 
ini. Wabah virus korona juga terus diperbin-
cangkan dan mengancam penyelenggaraan F1. 
GP Australia pun diprediksi bisa saja ditunda 
atau dibatalkan seperti ajang Moto-GP pada 
pekan lalu.

Namun, penyelenggara menyatakan GP 
Australia yang dihelat di Sirkuit Albert Park 
dinyatakan akan tetap digelar dengan keha-
diran penonton.

Chief Corporation GP Australia, Andrew 
Westacott, mengatakan balapan tetap dige-
lar dengan penonton dan tidak merasa ada 
risiko dari kemungkinan penyebaran virus 
korona.

Westacott menekankan kepada pencegahan 
atas korona jika dibandingkan dengan ke-
takukan berlebihan terhadap virus yang telah 
menjangkiti 100 orang, termasuk 3 orang yang 
meninggal di ‘Negeri Kanguru’.

Namun, hal tersebut tak berlaku di Bahrain. 
Seri kedua yang digelar pada Minggu (22/3) itu 
akan berlangsung tanpa penonton. Otoritas 
setempat mengaku akan berisiko jika menda-
tangkan penonton di saat adanya korona di 
negara tersebut.

Hingga Sabtu (7/3), di Bahrain tercatat telah 
muncul 79 kasus. Bahrain pun meliburkan 
sekolah dan kampus untuk mencegah penye-
barannya selama dua pekan sejak bulan lalu.

‘Dengan alasan virus korona terus menyebar, 
menggelar ajang olahraga yang terbuka untuk 
publik dan mendatangkan ribuan pengunjung 
dari dalam dan luar negeri bukan langkah yang 
tepat,’ tulis pihak penyelenggara GP Bahrain.

Adapun balapan yang telah resmi ditunda 
ialah GP Tiongkok. Balapan yang digelar di 
Sirkuit Internasional Shanghai, Minggu (19/4), 
itu, ditunda hingga waktu yang belum ditentu-
kan. Pihak F1 dan FIA memutuskan menunda 
balapan untuk kepentingan kese-
hatan dan keamanan staf, pe-
serta balapan, dan fan.

Di samping kebijakan itu, 
pihak F1 menyatakan terus 
menindaklanjuti reko-
mendasi dari otoritas ke-
sehatan tiap-tiap tuan 
rumah. Pihak F1 juga 
mengerahkan tim kese-
hatan di titik vital kera-
maian, seperti bandara, 
titik transit, dan 
s i r k u i t  u n t u k 
melindungi se-
tiap orang yang 
terlibat dalam 
balap an. (Mal/
C r a s h / A F P /
PlanetF1/
R-3)

Ambisi Jegal 
Mercedes

Penyelenggara menyatakan GP Australia yang dihelat 
di Sirkuit Albert Park dinyatakan akan tetap digelar 

dengan kehadiran penonton.

Hamilton kini hanya 
terpaut tujuh kemenangan 
dari Schumacher. Catatan 
itu berpotensi dipecahkan 
karena dia memiliki rata-
rata 10 kemenangan setiap 
musimnya dalam enam 
tahun terakhir.
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TANYA JAWAB: Para pembalap F1 Sebastian Vettel (dua kiri ), Lewis Hamilton (dua kanan), dan Daniel 
Ricciardo (kanan) menghadiri sesi tanya jawab, kemarin, jelang seri pertama balap F1 di GP Australia. Wabah 
korona membuat balapan F1 tahun ini terkena imbas, dengan telah dipastikannya penundaan beberapa seri.
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SERI pembuka Formula 1 (F1) 2020 
akan dimulai di Melbourne, Australia, 
pada akhir pekan ini. Ferrari sejak 
awal mengusung misi untuk menjegal 

dominasi Mercedes. Musim ini Ferrari tetap 
mengandalkan dua pembalap utamanya, Se-
bastian Vettel dan Charles Leclerc. Keduanya 
diharapkan mampu bersaing di perebutan 
gelar juara dunia.

Tahun lalu, Leclerc fi nis di posisi empat de-
ngan 264 poin dan mengungguli seniornya, 
Vettel, yang harus puas bertengger persis di 
bawahnya dengan torehan 240 poin. Semen-
tara itu, peringkat pertama dan kedua men-
jadi milik duo Mercedes, Lewis Hamilton dan 
Valtteri Bottas.

Menatap musim baru, Leclerc menyebut 
Hamilton mempunyai kemampuan balap 
yang luar biasa. Akan tetapi, Hamilton ialah 
manusia biasa yang bisa dikalahkan. “Lewis 
(Hamilton) ialah pembalap yang hebat. Saya 
pikir dia bisa dikalahkan, tetapi Anda harus 
sempurna. Dia memiliki banyak pengalaman 
dari saya. Namun, saya bekerja untuk bisa di 
depannya,” kata Leclerc.

Leclerc kemudian membeberkan kekuatan 
baru mobil mereka, SF1000, yang dia katakan 
bakal mengancam Mercedes karena lincah di 
tikungan. “Kelebihan paling menonjol dari mo-
bil kami ialah tikungan. Saya melihat bahwa 
kami berhasil mendapatkan apa yang kami 
harapkan selama ini. Kami mampu melewati 
tikungan lebih cepat dari tahun lalu,” kata pria 
asal Monako itu.

Sementara itu, Vettel optimistis bakal 
maksimal di Australia. “Perlombaan musim 
pertama selalu istimewa. Saya pikir itu akan 
memungkinkan kami untuk mendapatkan ide 
yang lebih baik seperti apa hierarki di antara 
tim,” kata Vettel.

Di luar Ferrari dan Mercedes, pembalap Red 
Bull Racing, Max Verstappen, tidak peduli jika 
harus berduel dengan rival-rival kuat pada 
musim ini. Dia mengaku tak takut berhadapan 
dengan siapa pun di atas lintasan. “Bagi saya, 
(mereka) semua sama. Yang terpenting ialah 
saya hanya ingin menang. Itulah alasan kami 
di sini,” ujarnya.

Optimisme itu dikatakan berdasarkan 
kolaborasi Red Bull Racing dengan Honda se-
bagai pemasok mesin yang berjalan baik. Dia 
yakin tim itu dapat memberikan mobil yang 
menghantarkannya sebagai juara.

Seperti diketahui, Verstappen ialah peraih 
podium termuda di ajang F1, tepatnya di GP 
Spanyol pada 2016. Kala itu dia berusia 18 
tahun. Dia harus mengamankan gelar 2020 
untuk meraih gelar juara dunia termuda 
yang saat ini masih dipegang Vettel ketika 
menyegel juara F1 2010 saat usianya masih 
23 tahun.

Bagi Hamilton, balapan di Melbourne akan 
jadi titik awal untuk menyamai rekor le genda 
Ferrari, Michael Schumacher, yang telah 
menorehkan 91 kali kemenangan dengan tujuh 
gelar juara dunia.

Hamilton kini hanya terpaut tujuh keme-
nangan dari Schumacher. Catatan itu berpo-
tensi dipecahkan karena dia memiliki rata-rata 
10 kemenangan setiap musimnya dalam enam 
tahun terakhir.

Diprotes
Di tengah ambisi untuk mengandaskan do-

minasi Mercedes, Ferrari saat ini tengah diter-
pa kabar tak sedap yang terbawa dari musim 
lalu. Masalah tersebut membuat Ferrari harus 
menghadapi tekanan dari tujuh tim lain di F1 
lantaran Federasi Otomotif Internasional (FIA) 
tak mampu membuktikan Ferrari melanggar 
regulasi musim 2019.

Setelah melakukan investigasi terhadap 
mesin Ferrari selama berbulan-bulan, FIA 

mengumumkan mereka mencapai kesepa-
katan tertutup dengan Ferrari. Kesepakatan 
tanpa disertai detail yang jelas itu membuat 
geram tujuh tim lain yang tak menggunakan 
mesin Ferrari sehingga mereka melayangkan 
keberatan lewat pernyataan bersama.

Ancaman korona
Cerita soal mesin Ferrari jadi salah satu 

warna yang ada jelang seri pembuka F1 musim 
ini. Wabah virus korona juga terus diperbin-
cangkan dan mengancam penyelenggaraan F1. 
GP Australia pun diprediksi bisa saja ditunda 
atau dibatalkan seperti ajang Moto-GP pada 
pekan lalu.

Namun, penyelenggara menyatakan GP 
Australia yang dihelat di Sirkuit Albert Park 
dinyatakan akan tetap digelar dengan keha-
diran penonton.

Chief Corporation GP Australia, Andrew 
Westacott, mengatakan balapan tetap dige-
lar dengan penonton dan tidak merasa ada 
risiko dari kemungkinan penyebaran virus 
korona.

Westacott menekankan kepada pencegahan 
atas korona jika dibandingkan dengan ke-
takukan berlebihan terhadap virus yang telah 
menjangkiti 100 orang, termasuk 3 orang yang 
meninggal di ‘Negeri Kanguru’.

Namun, hal tersebut tak berlaku di Bahrain. 
Seri kedua yang digelar pada Minggu (22/3) itu 
akan berlangsung tanpa penonton. Otoritas 
setempat mengaku akan berisiko jika menda-
tangkan penonton di saat adanya korona di 
negara tersebut.

Hingga Sabtu (7/3), di Bahrain tercatat telah 
muncul 79 kasus. Bahrain pun meliburkan 
sekolah dan kampus untuk mencegah penye-
barannya selama dua pekan sejak bulan lalu.

‘Dengan alasan virus korona terus menyebar, 
menggelar ajang olahraga yang terbuka untuk 
publik dan mendatangkan ribuan pengunjung 
dari dalam dan luar negeri bukan langkah yang 
tepat,’ tulis pihak penyelenggara GP Bahrain.

Adapun balapan yang telah resmi ditunda 
ialah GP Tiongkok. Balapan yang digelar di 
Sirkuit Internasional Shanghai, Minggu (19/4), 
itu, ditunda hingga waktu yang belum ditentu-
kan. Pihak F1 dan FIA memutuskan menunda 
balapan untuk kepentingan kese-
hatan dan keamanan staf, pe-
serta balapan, dan fan.

Di samping kebijakan itu, 
pihak F1 menyatakan terus 
menindaklanjuti reko-
mendasi dari otoritas ke-
sehatan tiap-tiap tuan 
rumah. Pihak F1 juga 
mengerahkan tim kese-
hatan di titik vital kera-
maian, seperti bandara, 
titik transit, dan 
s i r k u i t  u n t u k 
melindungi se-
tiap orang yang 
terlibat dalam 
balap an. (Mal/
C r a s h / A F P /
PlanetF1/
R-3)

Ambisi Jegal 
Mercedes

Penyelenggara menyatakan GP Australia yang dihelat 
di Sirkuit Albert Park dinyatakan akan tetap digelar 

dengan kehadiran penonton.
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VIETNAM akan bersukaria pada 5 April men-
datang karena untuk pertama kalinya ikut me-
nyelenggarakan ajang Formula 1 (F1). Negara 
tersebut kini menjadi negara ketiga di Asia Teng-
gara yang menjadi tuan rumah ajang F1 setelah 
Malaysia dan Singapura.

Namun, kekhawatiran telah melanda negara itu 
sejak awal tahun ini karena rencana jadi tuan ru-
mah terancam gagal akibat wabah virus korona. 
Apalagi, berbagai persiapan telah dilakukan, 
seperti penyempurnaan sirkuit yang memiliki 
panjang lintasan hingga 5,56 km.

Kebijakan pencegahan penyebaran korona 
pun telah dibuat dan disebutkan bahwa siapa 
pun yang datang dari Italia, Tiongkok, dan Korea 
Selatan, akan dikarantina selama 14 hari. Itu 
dipandang cukup menyulitkan karena peserta 
F1 banyak juga yang berasal dari Italia, misalnya, 
Ferrari dan Alpha Tauri.

Walau demikian, lebih baik mengarantina 
ketimbang melarang masuk. Pasalnya, pihak 
F1 baru-baru ini mengancam bakal membatal-
kan sebuah seri di satu negara jika tuan rumah 
melarang masuk satu peserta saja ke wilayahnya. 

Dengan adanya kebijakan itu, tentu kemungkin-
an besar GP Vietnam akan berlangsung sesuai 
jadwal.

Selain Vietnam, Belanda akan kembali mera-
maikan F1 setelah sempat absen sejak 1985. Pada 
3 Mei mendatang, ajang F1 bakal digelar di Sirkuit 
Zandvoort yang dijanjikan bakal menyuguhkan 
sensasi berbeda dengan desain trek yang dileng-
kapi dua tikungan miring yang tidak dimiliki 
sirkuit lainnya.

Hal itu diungkapkan pembalap Red Bull, Max 
Verstappen, yang telah menjajal Sirkuit Zand-
voort. “Jadi, yang pertama mencoba sirkuit baru 
ialah kesempatan yang luar biasa dan Zandvoort 
sangat keren. Jauh lebih baik dari sebelumnya,” 
kata Verstappen.

Di sisi lain, kehadiran GP Vietnam dan GP Be-
landa mengundang pro dan kontra dari sejumlah 
pembalap dan konstruktor. Musim ini, terhitung 
ada 22 seri, termasuk GP Tiongkok yang diputus-
kan untuk ditunda. Jumlah itu terbanyak dalam 
sejarah F1. Jika tidak ada GP Vietnam dan GP Be-
landa, F1 tahun ini hanya akan memiliki 20 seri.

Bos Ferrari, Mattia Binotto, mengaku setuju 

dengan 22 seri balapan pada musim ini meski 
ia mengaku harus ada yang dikorbankan. “Kami 
mendukung jika itu berarti lebih banyak penda-
patan, tetapi kita harus berhati-hati pada biaya-
biaya tambahan,” katanya.

Sementara itu, bos Red Bull Racing Christian 
Horner juga mengutarakan hal senada. Namun, ia 
memberikan catatan dalam 22 seri balapan harus 
diiringi dengan peningkatan alokasi penyediaan 
mesin. Dari yang sebelumnya hanya tiga mesin, 
jadi empat mesin.

Bos divisi mesin Mercedes Andy Cowell menga-
takan timnya sedang bekerja keras untuk meng-
atasi masalah transmisi dengan unit daya baru 
saat pramusim berlanjut. Ia mengatakan sistem 
pemulihan elektronik dan pembakaran internal 
menjadi fokus utama dalam mengarungi balapan 
yang padat.

Dari pembalap, Max Verstappen merasa 22 seri 
balapan sudah sangat banyak dan padat. “Saya 
bukan tidak menyukainya, tapi karena itu akan 
sangat sibuk. Saya pikir harus ada waktu untuk 
kehidupan di luar F1,” ungkap Verstappen. (Mal/
Faj/GPBlog/PlanetF1/Motorsport/R-3)

Kehadiran Wajah Baru dan Wajah Lama

MIMPI besar Indonesia untuk menempatkan 
salah satu anak bangsa sebagai pembalap di For-

mula 1 (F1) menjadi kenyataan pada 2016. Melalui 
Rio Haryanto, merah putih akhirnya bisa menjadi 
bagian dari balapan jet darat tersebut.

Di musim balap 2016, Rio tampil membela tim 
Manor. Namun, Rio tidak tampil penuh selama 
satu musim. Ia hanya tampil di 12 seri dari 21 
seri balapan yang digelar tahun itu. Hasil terbaik 
didapat di GP Monako dengan fi nis di posisi 15.

Tidak tampilnya Rio selama satu musim balap 
disebabkan tidak cukupnya anggaran yang dimi-
liki sang pembalap. Untuk tampil penuh dalam 
21 seri, Rio harus menyediakan 15 juta euro yang 
diminta Manor.  

Rio harus menyediakan dana sebesar itu karena 
statusnya ialah pembalap pay driver. Pembalap 
dengan status pay driver ialah mereka yang mem-

bawa dana atau sponsor sendiri untuk 
mendapatkan kursi di suatu tim.

Kepada Manor, Rio hanya 
mampu menyetor 8 juta euro. 
Sisa 7 juta euro sesuai kesepa-
katan kontrak tidak mampu 
dipenuhi hingga tenggat. Itu 
yang membuat Rio hanya 
bisa tampil di 12 seri.

Apa yang dialami Rio 
membuat F1 terlihat ‘ke-
jam’. Mereka (tim) yang 
butuh pembalap, tapi me-
matok harga selangit bagi 
pemba lap yang mereka 
butuhkan. 

Namun, jika melihat ang-
garan yang dibutuhkan 

sebuah tim F1 untuk satu 
musim balap, hal itu men-

jadi wajar. Untuk membangun 

sebuah mobil F1 saja, sebuah tim sedikitnya harus 
mengeluarkan dana hingga US$2 juta atau sekitar 
Rp28 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk 
biaya untuk komponen lainnya yang bisa men-
capai jutaan dolar. 

Sementara itu, untuk biaya pemeliharaan ta-
hunan, bisa mencapai US$350 juta atau sekitar 
Rp5 triliun. Besarnya anggaran yang dibutuhkan 
untuk sebuah tim tersebut membuat F1 bisa dika-
takan sebagai olahraga paling mahal di dunia. 

Walau demikian, hal itu tidak mengurangi mi-
nat pembalap untuk bisa tampil di kasta tertinggi 
ajang balap otomotif di dunia itu. Jika memiliki 
skill mumpuni serta nasib baik, seorang pembalap 
pay driver seperti Rio bukan tidak mungkin men-
jadi bintang F1. Michael Schumacher (juara dunia 
7 kali) serta Niki Lauda (juara dunia 3 kali) meru-
pakan contoh pembalap pay driver yang menuai 
sukses di F1.

Apa yang telah dialami Rio, yang kini berkiprah 
di ajang Asian Le Mans Series dan Blancpain GT 
World Asia Challenge, menunjukkan tidak gam-
pang untuk bisa menembus F1. Seperti diakui 
Rio, bukan hal mudah untuk bisa mendapatkan 
sponsor yang mau mengeluarkan puluhan juta 
dolar untuk membiayai seorang pembalap F1. Na-
mun, anggaran sebesar itu akan ‘terbayar’ jika si 
pembalap bisa menuai sukses seperti yang terjadi 
pada Schumacher dan Niki Lauda.

Kegagalan Rio bersinar di F1, dengan segala 
penyebabnya, janganlah membuat impian kita 
untuk melihat pembalap Indonesia tampil di F1 
pupus. Dukungan penuh dari pemerintah dan 
swasta sangat dibutuhkan para pembalap berta-
lenta untuk bisa menembus ketatnya persaingan 
F1. Bukan tidak mungkin, penerus Rio Haryanto 
di masa mendatang bisa mengibarkan merah 
putih dan lagu Indonesia Raya berkumandang di 
podium tertinggi F1. (Wdo/R-3)

Jangan Biarkan
Impian itu Menghilang

AFP/GLENN NICHOLLS

TANYA JAWAB: Para pembalap F1 Sebastian Vettel (dua kiri ), Lewis Hamilton (dua kanan), dan Daniel 
Ricciardo (kanan) menghadiri sesi tanya jawab, kemarin, jelang seri pertama balap F1 di GP Australia. Wabah 
korona membuat balapan F1 tahun ini terkena imbas, dengan telah dipastikannya penundaan beberapa seri.
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SEMBILAN tahun sudah 
bencana tsunami 
di Jepang memicu 

kebocoran pembangkit 
nuklir Fukushima Daiichi. 
Hingga kini, pembersihan 
dan penonaktifan berlanjut 
di fasilitas yang lumpuh 
tersebut.

AFP diberikan akses 
langka ke ruang kontrol 
reaktor dan bagian lain dari 
pabrik untuk menyaksikan 
pembersihan tersebut.

Ketika memasuki ruang 
kontrol, pengunjung harus 
mengenakan pakaian 
yang ditujukan untuk 
zona kuning, yakni setelan 
pelindung, tiga pasang 
sarung tangan, tiga pasang 
kaus kaki, sepatu bot, 
masker wajah, dan helm.

Pakaian tersebut tidak 
melindungi dari radiasi, 
tetapi dimaksudkan untuk 

membatasi debu radioaktif 
yang masuk ke tubuh.

Peralatan kontrol yang 
berasal dari era 1970-an 
masih ada di ruangan itu 
meskipun lama tidak dapat 
digunakan.

Sementara itu, bahan 
bakar cair tetap berada di 
dasar reaktor, sejauh ini 
hanya diakses oleh robot.

Pompa digunakan untuk 
mengurangi jumlah air yang 
melimpah masuk ke pabrik. 
Air yang terkontaminasi 
di pabrik melewati sistem 
penyaringan untuk 
mengurangi radioaktivitas.

Setelah penyaringan, 
air masih mengandung 
sejumlah besar tritium, yang 
tidak dapat dihilangkan 
dengan teknologi saat ini.

Kelompok seperti 
Greenpeace percaya bahwa 
air itu harus disimpan dalam 

jangka panjang sampai 
teknologi dikembangkan 
untuk menyaringnya lebih 
lanjut. Namun, opsi tersebut 
ditolak Jepang.

Secara resmi, ada dua 
pilihan utama untuk 
penanganan masalah air 
tersebut, yakni penguapan 
ke udara atau membuangnya 
ke laut.

Badan Energi Atom 
Internasional mengatakan 
opsi-opsi itu layak, 
tetapi para nelayan dan 
petani setempat sangat 
menentangnya. Mereka 
khawatir langkah tersebut 
akan berdampak pada mata 
pencarian mereka.

Setiap hari antara 4.000 
dan 5.000 pekerja melewati 
pabrik Fukushima Daiichi. 
Sebagian besar dari mereka 
merupakan karyawan atau 
subkontraktor pengelola 

pembangkit. Pada puncak 
pembangunan dinding 
es yang sulit, jumlahnya 
sebanyak 8.000 orang.

Tugas para pekerja dari 
membangun tangki hingga 
membuang bahan bakar 
bekas menggunakan crane 

yang dikendalikan dari 
jarak jauh. Sementara itu, 
yang lainnya mengelola 
logistik luar biasa yang 
terlibat dalam penyediaan, 
pengawasan, dan 
pembuangan alat pelindung. 
(Nur Aivanni/X-11)
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PASAR saham di AS 
anjlok pada Rabu 
(11/3) dengan keru-
gian yang dipercepat 

setelah Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) menyatakan 
wabah virus korona sebagai 
pandemi.

Dikutip dari BBC, kemarin, 
Dow Jones jatuh hampir 1.500 
poin atau lebih dari 5,8%, se-
mentara S&P 500 turun 4,9% 
dan Nasdaq turun 4,7%.

Penurunan terjadi karena 
penyebaran virus korona te-
lah mengguncang ekonomi 

global.
Kekhawatiran tentang pe-

nyakit tersebut telah meng-
ganggu manufaktur, men-
dorong penutupan dan pem-
batalan yang meluas, serta 
membuat orang tetap berada 
di rumah.

Pada Rabu, Menteri Ke-
uangan Inggris Rishi Sunak 
meluncurkan paket £30 mi-
liar, sementara Bank of Eng-
land melakukan pemotongan 
darurat suku bunga.

Namun, Gedung Putih dan 
Kongres belum mencapai 
kesepakatan untuk bantuan 
ekonomi, setelah usulan Presi-
den AS Donald Trump tentang 

pemotongan pajak karena 
pekerja gagal mendapatkan 
dukungan yang luas.

Menteri Keuangan AS Ste-
ven Mnuchin, pada Rabu, me-
ngatakan bahwa pemerintah 
berharap memperpanjang 
tenggat untuk pembayaran 
pajak, menutupi biaya cuti 
sakit untuk staf yang terpaksa 
tinggal di rumah, dan mem-
berikan jaminan pinjaman 
untuk industri yang terkena 
dampak seperti maskapai pe-
nerbangan.

“Kami bukan hanya fokus 
pada masalah kesehatan, me-
lainkan juga masalah ekono-
mi,” katanya.

Setelah menginfeksi lebih 
dari 121 ribu orang di dunia 
dan melumpuhkan aktivitas 
sejumlah negara, Organi-
sasi Kesehatan Dunia (WHO) 
 akhirnya menyatakan vi-
rus korona jenis baru atau 

covid-19 sebagai pandemi 
global pada Rabu (11/3). Virus 
yang muncul selama tiga bu-
lan terakhir itu telah dengan 
cepat menyebar ke seluruh 
benua.

Jumlah kasus dan kema-
tian berubah setiap jam, 
melampaui 121.564 dengan 
setidaknya 4.373 kematian 
di seluruh dunia, pada Rabu 
pagi (11/3), menurut data yang 
dikumpulkan Universitas 
Johns Hopkins. Di luar Tiong-
kok, dengan 32.778 kasus di 
setidaknya 109 negara telah 
dikonfi rmasi.

UE menegur AS
Para pemimpin Uni Eropa 

menegur AS karena member-
lakukan larangan perjalanan 
secara sepihak pada keda-
tangan dari negara-negara di 
zona bebas paspor Schengen 
tanpa berkonsultasi dengan 

mereka.
“Virus korona adalah krisis 

global, tidak terbatas pada 
benua mana pun, dan itu 
membutuhkan kerja sama 
daripada tindakan sepihak,” 
kata Presiden Uni Eropa Ur-
sula von der Leyen.

“Uni Eropa tidak menyetujui 
keputusan AS untuk melarang 
perjalanan, diambil secara 
sepihak dan tanpa konsultasi. 
Uni Eropa mengambil tindak-
an keras untuk membatasi 
penyebaran virus.”

Presiden AS Donald Trump, 
pada Rabu (11/3), menangguh-
kan perjalanan dari Eropa ke 
AS selama 30 hari. 

Trump menekankan bahwa 
larangan itu tidak akan men-
cakup pelancong dari Inggris, 
yang baru-baru ini mening-
galkan Uni Eropa. Larangan 
itu mulai Jumat (13/3) tengah 
malam. “Ini upaya agresif dan 
komprehensif menghadapi 
virus asing dalam sejarah 
modern.” 

Dia mengumumkan serang-
kaian langkah-langkah untuk 
meringankan beban keuangan 
bagi orang-orang yang harus 
mengambil cuti berminggu-
minggu dari pekerjaan saat 
berada di karantina. (BBC/
CNBC/CNA/AFP/I-1)

TIGA orang tewas setelah pang-
kalan yang menampung pa-
sukan AS dan Inggris di Irak 
terkena serangan roket.

Dikutip dari BBC, kemarin, 
setidaknya 12 orang terluka 
dalam serangan di kamp mili-
ter Taji, utara Baghdad.

Sumber-sumber militer AS 
mengatakan seorang tentara 
Amerika, seorang kontraktor 
Amerika, dan seorang tentara 
Inggris tewas dalam serangan 
tersebut. Namun, belum ada 
nama yang dirilis.

Ketegangan meningkat se-
jak AS membunuh komandan 
senior Iran Qasem Soleimani 
dalam serangan pesawat tak 
berawak pada Januari.

Meski begitu, AS sempat 
berujar, serangan ialah balas-
an karena milisi pro-Iran me-
nyerang AS terlebih dahulu di 
negeri eks Saddam Hussein. 
Serangan menewaskan warga 
sipil AS, seorang kontraktor 
di sana.

Serangan balasan Iran pada 
al-Asad, pangkalan lain yang 
menampung pasukan AS pada 
8 Januari, menyebabkan lebih 
dari 100 tentara menderita 
cedera otak traumatis (TBI).

Sebuah pernyataan dari 
koalisi pimpinan-AS di Irak 
dan Suriah membenarkan 
bahwa 18 roket telah meng-

hantam pangkalan dan tiga 
personel koalisi telah tewas.

Dalam cicitan sebelumnya, 
juru bicara koalisi mengata-
kan serangan itu terjadi pada 
Rabu (11/3), pukul 19.35 waktu 
setempat. Dia menambahkan 
bahwa penyelidikan telah 
dilakukan.

Kementerian Pertahanan 
Inggris mengatakan tentang 
insiden terbaru. “Kami dapat 
mengonfirmasi bahwa kami 
mengetahui insiden yang me-
libatkan personel layanan 
Inggris di kamp Taji, Irak,” 
ujarnya. 

Inggris menyatakan, penye-
lidikan sedang dilakukan dan 
tidak pantas untuk berkomen-
tar lebih lanjut pada saat ini.

“Menteri luar negeri telah 
berbicara dengan Menteri Luar 
Negeri AS dan kami akan terus 
bekerja sama dengan mitra  
internasional kami untuk se-
penuhnya memahami rincian 
serangan yang mengeri kan 
ini,” kata Perdana Menteri 
Inggris Boris Johnson dalam 
sebuah pernyataan. 

Sebelumnya,  AS kerap 
menuduh milisi pro-Iran, 
Hashed al-Shaani, berada di 
balik serangan ini. Kelompok 
ini juga dituding bertanggung 
jawab pada puluhan serangan 
lain. (BBC/Nur/I-1)

AFP/CHARLY TRIBALLEAU

 PEMBERSIHAN SISA RADIASI NUKLIR: Tumpukan 
kantong hitam berisi tanah yang terkontaminasi radiasi nuklir 
berada di lapangan Tomioka, Fukushima, Jepang, kemarin. 
Sebelumnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima rusak 
parah akibat gempa dan tsunami pada 2011 yang mengakibatkan 
kebocoran radiasi nuklir di area tersebut.

 Tentara Inggris dan AS 
Tewas Diserang di Irak

AFP/BERTRAND GUAY

Wabah korona yang sudah ditetapkan 
menjadi pandemi global oleh 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
membuat harga saham dunia merosot.

TIONGKOK sejak kemarin 
menutup akses pendakian ke 
Gunung Everest lewat Tibet 
karena virus korona. Hal itu 
disampaikan penyelenggara 
ekspedisi menjelang musim 
semi yang merupakan waktu 
terbaik untuk mendaki pun-
cak tertinggi di dunia itu.

Dikutip dari AFP, Lukas 
Furtenbach dari Furtenbach 
Adventures yang berbasis di 
Austria mengatakan pihak 
berwenang Tiongkok telah 
memberi tahu pihaknya 
bahwa gunung itu akan ditu-

tup dari sisi utara. Furtenbach 
mengatakan bahwa ia akan 
memindahkan 11 kliennya 
untuk mendaki Everest dari 
jalur Nepal.

Sisi Nepal tetap terbuka 
untuk saat ini meskipun be-
berapa operator ekspedisi 
telah melihat pembatalan dan 
pendaki diminta untuk me-
nyerahkan riwayat perjalan-
an selama 14 hari dan laporan 
medis.

Daerah wisata di Tibet juga 
telah ditutup sejak Januari, 
menurut kantor pariwisata 

setempat. 
Operator pendakian lain-

nya, Alpenglow Expeditions, 
juga membatalkan rencana 
pendakian Everest.

“Saya setuju dengan kepu-
tusan Tiongkok. Bertanggung 
jawab. Mendaki gunung saat 
ini tidak sebanding dengan 
risiko penularan di base camp 
atau saat kembali ke rumah,” 
kata Adrian Ballinger dari 
Alpenglow Expeditions.

Beberapa perusahaan di 
Nepal juga melihat pembatal-
an terjadi dari para pendaki. 

“Kami memiliki pemesanan 
dari 23 pendaki, tetapi dua 
kelompok telah membatalkan-
nya. Kami mungkin hanya 
memiliki 8-10 pendaki tahun 
ini,” kata Pasang Tenje Sherpa 
dari Pioneer Adventure.

Tim yang khusus mem-
perbaiki rute pendakian di 
Nepal saat ini sedang dalam 
perjalanan ke base camp un-
tuk mulai memperbaiki tali 
di Everest.

Nepal sejauh ini hanya me-
lihat satu kasus yang dikon-
fi rmasi karena virus korona. 

Negara itu telah menangguh-
kan visa pada saat kedatangan 
bagi pengunjung dari delapan 
negara yang terkena dampak 
virus korona paling parah.

Gunung Everest menarik 
ratusan pendaki gunung dari 
seluruh dunia setiap musim 
semi. Musim semi menjadi 
waktu yang terbaik untuk 
mendaki Everest antara akhir 
April dan akhir Mei.

Tahun lalu, ada 885 orang 
mencapai puncak Everest, 644 
dari Nepal dan 241 masuk dari 
Tibet. (AFP/Nur/X-11)

 Korona Jadi Pandemi 
Pasar Saham Merosot

 Pendakian Everest Ditutup akibat Korona

 EROPA DILARANG MASUK KE AS: Penumpang mengenakan masker berbicara dengan seorang anggota staf di Bandara Paris-Charles de Gaulle, Prancis, kemarin. 
Presiden AS Donald Trump mengumumkan perjalanan dari daratan Eropa dilarang masuk ke Amerika dalam 30 hari ke depan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona.

 Pembersihan Pembangkit Nuklir 
Fukushima Terus Berjalan



NBA menghentikan kompe-
tisi musim ini setelah hasil 
pengujian terhadap seorang 
pemain Utah Jazz positif ter-
infeksi virus korona. Kepu-
tusan itu diambil setelah laga 
Utah melawan Oklahoma City 
Thunder dibatalkan beberapa 
saat sebelum tip-off.    

“NBA menangguhkan per-
mainan menyusul kesim-
pulan jadwal pertandingan 
malam ini sampai adanya 
pemberitahuan lebih lan-
jut. NBA akan menggunakan 
jeda ini untuk menentukan 
langkah-langkah selanjutnya 
untuk bergerak maju ter-
kait adanya pandemik virus 
korona,” jelas NBA dalam 
pernyataannya, kemarin

Pihak Utah Jazz mengelu-
arkan pernyataan terkait ma-
salah itu bahwa sang pemain 
mengalami gejala-gejala fl u, 
yang awalnya terindikasi 
negatif untuk infl uenza dan 
gangguan pernapasan. Na-
mun, setelah dilakukan pe-
meriksaan lanjutan, diketahui 
si pemain positif mengidap 
virus korona.

NBA menolak menyebut 
identitas sang pemain. Na-
mun, pelatih Denver Nuggets, 

Mike Malone, berkata kepada 
para pewarta bahwa ia yakin 
pemain bertahan asal Pran-
cis, Rudy Gobert, merupakan 
sosok yang dimaksud. Gobert 
memang tidak ada di bench 
Utah Jazz jelang laga melawan 
Oklahoma.

Enam jadwal pertandingan 
dijadwalkan berlangsung 
kemarin.  Sebelum NBA 
mengambil keputusan meg-
hentikan kompetisi, empat 
pertandingan telah selesai 
dilangsungkan, yaitu antara 
Philadelphia 76ers-Detroit 
Pistons, Atlanta Hawks-New 

York Knicks, Dallas Mave-
ricks-Denver Nuggets, dan 
Miami Heat-Charlotte Hor-
nets. Sementara itu, laga yang 
dibatalkan selain Jazz kontra 
Oklahoma, ialah Sacramento 
Kings dan New Orleans Peli-
cans.       

“Ini (keputusan menunda 
kompetisi) belum pernah 
terjadi sebelumnya. Tapi saya 
pikir ini keputusan bijaksana 
yang harus dilakukan,” jelas 
pelatih Detroit Pistons, Dwane 
Casey.

Hal senada juga diungkap-
kan pelatih Miami Heat, Erik 
Spoelstra. Ia menyebut wabah 
virus jauh lebih besar dari-
pada bola basket.

“Tidak bisa berkata apa 
pun. Ini saat yang sangat 
serius sekarang. Saya pikir 
liga ber gerak dengan tepat,” 
tambah Spoelstra.

Pemilik Dallas Mavericks, 
Mark Cuban, menegaskan 
dirinya lebih memikirkan 
keselamatan dan kesehatan 
anggota keluarganya. Ia bah-
kan telah meminta pemain 
Mavericks  untuk tetap di Dal-
las dan tidak mengundang 
teman dari luar kota. (Ant/
Dmr/R-1)

 NBA Hentikan Kompetisi

 DIHENTIKAN: Otoritas kompetisi bola basket NBA memutuskan menghentikan kompetisi, 
kemarin, setelah seorang pemain Utah Jazz dinyatakan positif mengidap virus korona. Kompetisi 
NBA akan dihentikan untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

AFP/EZRA SHAW

 BNI-UI Half Marathon 2020 Digelar Juli 
SEBANYAK 6.000 peserta akan mengikuti di BNI-UI Half Marathon 
2020 yang akan digelar di Kampus Universitas Indonesia (UI) pada 
19 Juli 2020. Lomba lari tahunan yang memasuki tahun keempat 
itu diperkirakan akan diikuti peserta dari alumni UI, komunitas 
lari, dan masyarakat umum. 

“Jika pada tahun 2017 BNI UI Half Marathon diikuti 3.000 pe-
serta, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 3.600 peserta, 
dan selanjutnya pada 2019 bertambah lagi menjadi 4.800 peserta, 
target peserta lari untuk 2020 ini kami perkirakan diikuti 6.000 
peserta,” kata Ketua Ikatan Alamuni UI (Iluni UI) Nongki Wisaksono 
di Jakarta, kamrin.

Ketua pelaksana BNI UI-Half Marathon 2020, Dhany Marlen, 
mengatakan BNI UI-Half Marathon 2020 akan mengusung tema 
unik yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Back to 80’s. “Tema Back 
to 80’s akan membawa suasana nostalgia 80-an yang tecermin 
salah satunya pada pemilihan desain bertema retro pada kaus 
peserta,” ujarnya. (Mal/R-1)

Penambahan Cabor belum Diputuskan 
MENTERI Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan 

kepastian 10 cabang olahraga 
Pekan Olahraga Nasional (PON) 
2020 yang akan diselenggarakan 
di luar Papua masih menunggu 
persetujuan Panitia Besar (PB) 
PON yang diketuai Gubernur 
Papua, Lukas Enembe. Zainudin 
mengatakan pihaknya tidak bisa 
memaksakan untuk menggelar 
10 cabang olahraga itu di luar 
Papua.

“(Keputusan) tetap di PB PON.  
Kita tidak akan memaksa kalau 

PB PON tidak mau,” kata Zainudin, kemarin. 
Zainudin menegaskan jumlah cabang olahraga yang akan diper-

tandingkan masih sesuai kesepakatan awal, yakni 37 cabang.  “Kita 
akan koordinasikan dengan KONI, nanti mereka yang akan berikan 
pengertian ke 10 cabang olahraga itu,” kata Zainudin. Sepuluh 
cabang olahraga yang diwacanakan berlangsung di luar Papua 
adalah balap sepeda, bridge, kriket, dansa, gateball, l pentaque, ski 
air, soft tenis, tenis meja, dan woodball. (Mal/R-1)

Putri BNI dan Petrokimia Berebut Tiket Tersisa
KOMPETISI bola voli kasta tertinggi, Proliga 2020, sudah me-
masuki babak akhir penyisihan. GOR Universitas Negeri Yogya-
karta, DI Yogyakarta, akan menjadi tempat seri ketiga putaran 
kedua pada 13-15 Maret 2020. 

Di sektor putra, empat tim sudah lolos ke fi nal four, yaitu Ja-
karta PGN Popsivo Polwan, BNI, Bhayangkara Samator, dan Bank 
Sumsel Babel. Adapun di sektor putri, tiga tim sudah memastikan 
lolos ke fi nal four, yaitu Jakarta Pertamina Energi, Jakarta PGN 
Popsivo Polwan, dan Bandung BJB Tandamata. Satu tempat lagi 
akan diperebutkan Jakarta BNI 46 dan Gresik Petrokimia.

Pelatih putri BNI, Walfridus Wahyu, menyatakan untuk lolos 
timnya hanya butuh satu kemenangan tambahan. “Tapi, kalau 
bisa merebut dua kemenangan karena BNI jadi tuan rumah di 
Yogyakarta ini,” kata dia. (AT/R-1) 

S E K I L A S  G E L A N G G A N G

ANTARA

Zainudin Amali
Menpora

AKMAL FAUZI
akmal@mediaindonesia.com 

INDONESIA tidak lagi me-
nyisakan wakil di sektor
tunggal putra kejuaraan
bulu tangkis All England

yang berlangsung di Birming-
ham, Inggris. Satu-satunya
tunggal putra Indonesia yang
lolos ke babak kedua, Shesar
Hiren Vito juga sudah harus
angkat koper di babak awal.

Dalam menghadapi pemain
Denmark, Rasmus Gemke, Vito
gagal meraih kemenangan.
Meski merebut gim pertama
dengan skor 21-18, Vito akhir-
nya tersingkir setelah me-

nyerah di dua gim selanjut-
nya dengan skor 13-21, 19-21.
Vito mengikuti jejak Jonatan
Christie, Anthony Ginting, dan
Tommy Sugiarto yang sebelum-
nya telah tersingkir di babak 
pertama.

“Sebenarnya saya kemarin
sudah mempelajari pemainan
dia dengan Ginting. Dari situ
saya pelajari dia mainnya tipe
serang. Strateginya berjalan,
cuma masih ada beberapa
yang perlu dievaluasi lagi,”
kata Shesar.

Dalam menyoroti kegagalan
tunggal putra di babak awal,
legenda bulu tangkis Indonesia,
Rudy Hartono menilai harus

ada perbaikan mental pemain 
untuk berlaga di kejuaraan 
bergengsi seperti All England. 
Menurutnya, di kejuaraan ber-
gengsi dan penting seperti All 
England, seharusnya pemain 
harus lebih serius.   

Rudy mengatakan capaian 
minimal yang harus diraih 
tunggal putra Indonesia ada-
lah semifinal atau final. Dia 
mempertanyakan mental pe-
main yang kerap bermasalah 
khususnya di kejuaraan ber-
gengsi.

“Tugas pelatih, harus me-
ningkatkan psikologi mereka. 
Pemain juga sama. Artinya, 
mental pemain Indonesia be-
lum siap di kejuaraan besar,” 
kata legenda yang sudah dela-
pan kali memenangi gelar All 
England itu.

Seharusnya persiapannya 
harus maksimal baik fi sik mau-
pun mental. “Sekali lagi saran 

saya, evaluasi dan perbaiki.
Kalah akan jadi motivasi. Ja-
ngan kalah, sudah saja kalah,
tapi tidak mau memperbaiki.
Pemain juga harus disiplin dan
berusaha,” tegasnya.

Di ganda campuran, tiket ke
babak perampat fi nal berhasil
diraih pasangan Hafi z Faizal/
Gloria Emanuelle Widjaja.
Dalam menghadapi pasangan
Prancis Thom Gicquel/Del-
phine Delrue, Hafiz/Gloria
yang merupakan unggulan ke-
delapan menang dua gim lang-
sung 21-15, 21-12. Selanjutnya,
Hafi z/Gloria akan meghadapi
unggulan tiga asal Thailand
Dechapol Puavaranukroh/
Sapsiree Taerattanachai untuk 
berebut tiket ke semifi nal.

Hingga berita ini diturun-
kan, dua ganda campuran
Indonesia lainnya masih me-
mainkan pertandingan di ba-
bak kedua. Kedua pasangan

tersebut ialah Rinov Rivaldy/
Pitha Haningtyas Mentari serta
Praveen Jordan/Melati Daeva
Oktavianti.

Tidak berkutik
Di sektor ganda putri, ganda 

terbaik Indonesia saat ini,
Greysia Polii/Apriyani Rahayu
tidak mampu berbuat banyak.
Saat berhadapan dengan Kim
Hye-rin/Chang Ye-na (Korea)
di babak pertama All England,
Greysia/Apriyani kalah dua
game langsung 17-21, 15-21.

Menurut Greysia kekalahan 
ini karena lawan mampu mem-
baca permainan yang diterap-
kannya bersama Apriyani.
Akibatnya, sepanjang pertan-
dingan Greysia/Apriyani tidak 
bisa berbuat  banyak.

“Permainan kami mampu 
dibaca lawan. Mereka sudah
menghapal semua permainan
kami,” kata Greysia. (R-1)

Masalah mental dinilai menjadi salah 
satu penyebab kegagalan tunggal putra 
Indonesia di ajang bergengsi seperti All 
England.    

 Sektor Tunggal Putra tidak Bersisa

 API OLIMPIADE:
Upacara 
pengambilan 
api Olimpiade 
berlangsung di 
kawasan kuno 
Olympia Yunani, 
kemarin. Api 
Olimpiade akan 
melakukan 
perjalanan panjang 
menuju Tokyo, 
Jepang, yang akan 
menjadi tuan 
rumah Olimpiade 
2020, Juli-Agustus 
mendatang.

AFP/ARIS MESSINIS
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NBA akan 
menggunakan 
jeda ini untuk 
menentukan 
langkah-langkah 
selanjutnya 
untuk bergerak 
maju terkait 
adanya pande-
mik virus korona.



RAHMATUL FAJRI
Rahfaj@mediaindonesia.com  

KEJAYAAN Liverpool di KKAnfi eld berakhir sudah. KKAdalah Atletico Madrid KKyang menghentikan re-KK
kor fantastis ‘si Merah’, julukan 
Liverpool, jika tampil kandang.

Menjadi tim tamu pada leg kedua g
babak 16 Liga Champions, kemarin 
dini hari, Atletico Madrid meraih 
kemenangan 3-2 melalui masa per-
panjangan waktu. Kemenangan itu 
membuat Atletico Madrid lolos ke 
perempat fi nal dengan agregat 4-2 
setelah di leg pertama menang 1-0.g

Bagi Liverpool, ini menjadi ke-
kalahan pertama setelah di 25 laga 
sebelumnya di semua kompetisi 
tidak terkalahkan dengan raihan 
23 kemenangan dan 2 kali imbang. 
Di Liga Champions, Liverpool ter-
akhir kali menelan kekalahan di 
kandang saat dibekap Real Madrid 
0-3 pada Oktober 2014.

Bagi Liverpool dan para pen-
dukungnya, kegagalan lolos ke 
perempat fi nal memang terasa me-
nyakitkan. Memiliki peluang besar 
membalikkan ketertinggalan sete-
lah unggul 2-0 melalui gol Georginio  
Wijnaldum (43’) dan Roberto Fir-
mino (94’) di masa perpanjangan 
waktu, publik Anfield terdiam 
setelah Atletico mampu mencetak 
tiga gol di 25 menit waktu tersisa 
melalui Marcos Llorente (97’ dan 
105’) serta Alvaro Morata (120’).

Seusai laga, pelatih Liverpool 
Juergen Klopp tidak bisa menyem-
bunyikan kekecewaan atas kega-
galan ini. Pelatih asal Jerman itu 
mengkritik taktik parkir bus alias 
bertahan yang diterapkan Atletico 
Madrid.

“Sangat sulit bermain melawan 
tim seperti ini. Saya tidak mengerti 
dengan kualitas yang mereka mili-
ki, mereka bisa bermain dengan la-
yak, tapi mereka memilih bertahan 
cukup dalam dan mengandalkan 
serangan balik,” kata Klopp.

Secara statistik, Liverpool me-
mang jauh mendominasi laga de-
ngan catatan 66% penguasaan bola 
dan 35 percobaan mencetak gol de-
ngan 12 di antaranya tepat sasaran. 
Namun, rapatnya pertahanan yang 

digalang Felipe dan Stefan Savic, 
plus penampilan apik kiper Jan 
Oblak di bawah mistar Atletico 
Madrid membuat Liverpool hanya 
mampu mencetak dua gol.

Saat disinggung soal taktik parkir 
bus, pelatih Atletico Madrid Diego 
Simeone tidak mau ambil pusing. 
Pelatih asal Argentina itu menye-
but timnya hanya berpikir untuk 

menang dan memanfaatkan setiap 
kesempatan yang ada. “Kami ber-
main untuk menang dengan senja-
ta yang kami miliki. Kami mampu 
mengeksploitasi kesalahan yang 
dibuat lawan,” kata Simeone.

Menang di kandang
Di laga lain, ambisi Thomas 

Tuchel membawa Paris Saint-

Germain (PSG) ke perempat fi nal 
tercapai. Menjamu Borussia Dort-
mund di Parc des Princes pada 
laga leg kedua, PSG menang 2-0 g
melalui gol Neymar (28’) dan Juan 
Bernat (45’).

Hasil ini membuat PSG lolos 
ke babak delapan besar dengan 
agregat 3-2 setelah di leg pertama g
kalah 1-2. Ini menjadi kali per-

tama PSG lolos ke perempat fi nal 
setelah selalu terhenti di babak 16 
besar pada tiga edisi terakhir Liga 
Champions.

“Atmosfer tim sangat bagus se-
belum tampil dalam laga penuh te-
kanan ini. Tim menunjukkan sema-
ngat luar biasa di lapangan . Saya 
sangat senang,” ungkap Tuchel. 
(AFP/R-1)

DAMPAK virus korona baru (covid-
19) terhadap sepak bola di Eropa 
meluas. Setelah Seri A Liga Italia, 
kompetisi sepak bola di Spanyol,
juga dihentikan selama dua pekan.

Penundaan itu dilakukan otori-
tas sepak bola di Spanyol kemarin, 
setelah Real Madrid melakukan 
karantina terhadap para pemain-
nya. Keputusan Los Blancos mengi-
solasi pemain diambil setelah salah 
satu pemain tim bola basket Real 
Madrid positif terjangkit covid-19. 

“Mempertimbangkan situasi 
yang kami ketahui, merujuk ke-

pada karantina di Real Madrid dan 
kemungkinan tes positif pemain 
dari klub-klub lain, La Liga merasa 
skenario ini memerlukan tindakan 
lebih lanjut dalam upaya pence-
gahan terhadap covid-19,” demi-
kian pernyataan resmi La Liga.

“Konsekuensinya sesuai dengan 
langkah yang ditetapkan dalam Ke-
putusan Kerajaan 664/1997 pada 12 
Mei, La Liga sepakat menghentikan 
paling tidak dua pekan ke depan,” 
tambah pengumuman tersebut. 

Sebelum La Liga, Seri A telah 
terlebih dahulu dihentikan untuk 

batas waktu yang tidak ditentukan. 
Kekhawatiran otoritas Seri A terha-
dap wabah menyebar di sepak bola 
terbukti dengan pernyataan Juven-
tus bahwa pemainnya, Daniele  Ru-
gani, dinyatakan positif mengidap 
virus itu. Rugani menjadi pesepak 
bola pertama di liga top Eropa yang 
terpapar covid-19.  “Pesepak bola 
Daniele Rugani telah dinyatakan 
positif covid-19 setelah menjalani 
tes. Saat ini, Rugani tengah men-
jalani isolasi,” jelas Juventus.

Rugani pun memberikan per-
nyataannya di akun Instagram-

nya. Ia mengatakan 
hingga saat ini dalam 
kondisi baik dan dalam 
perawatan medis. 
Ia meminta para 
pendukung tidak 
mengkhawatir-
kan dirinya. 
‘ S ay a  i n g i n 
meyakinkan 
semua orang 
yang khawatir 

tentang saya, saya baik-baik saja. 
Saya berterima kasih kepada semua 
dokter dan perawat yang berjuang di 
rumah sakit,’ tulis Rugani.

Rugani juga memberikan im-
bauan kepada para pendukungnya 

untuk menaati peraturan 
yang ada agar terhindar 

dari virus mematikan ter-
sebut. ‘Virus ini menye-

rang siapa saja. Mari 
kita patuhi aturan 
yang ada untuk diri 

kita sendiri, untuk 
orang yang kita cin-

tai, dan orang-orang di 
sekitar kita,’ tulis Rugani. 

(Goal/AFP/Faj/Dmr/R-1)
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 Hengkang karena Sarri
GELANDANG Borussia Dortmund Emre 
Can mengungkapkan alasan mengapa 
dirinya meninggalkan Juventus dan me-
nyeberang ke Bundesliga Jerman. Seperti 
diketahui, Can bergabung ke Dortmund 
dengan status pinjaman pada Januari sebe-
lum pindah secara permanen bulan lalu.

Can mengklaim pelatih ‘si Nyonya Tua’, 
Maurizio Sarri, membuatnya kehilangan 
kesempatan untuk menunjukkan kemam-
puannya. “Alasan utama saya mening-
galkan Juventus ialah karena saya ingin 
bermain sepak bola lagi,” ujar Can.

Keputusan itu diambil Can karena Sarri 
tidak menjadikan dirinya pilihan utama 
di tim Juventus. “Keputusan itu tidak ada 
hubungannya dengan klub atau dengan 
fan,” jelas Can. (goal/R-1)

 Kena Denda Rp25 Juta 
KOMITE disiplin PSSI memberikan hu-
kuman kepada pelatih Bhayangkara FC 
Paul Munster atas protes keras kepada 
wasit saat laga melawan Persiraja di 
pekan pertama Liga 1, Sabtu (29/2). Ha-
sil rapat Komdis hari ini, Paul Munster 
didenda sebesar Rp25 juta.

“Jenis pelanggaran menghampiri dan 
memaki wasit. Hukuman denda Rp25 
juta,” begitu tulis pihak Komdis.

Seusai laga melawan Persiraja, Munsters 
menyindir kinerja wasit. Pada laga yang 
berakhir imbang tanpa gol itu, Munster 
mengatakan Persiraja memiliki pemain 
ke-13. “Ketika memasuki babak kedua, 
kami tidak bisa berbuat banyak peluang. 
Tapi memang susah juga ketika bertanding 
melawan 12-13 pemain.”  (Faj/R-1)

 Marahi Fan Jelang Laga 
PERMINTAAN tos dari fan ialah peman-
dangan lumrah di stadion saat para 
pemain keluar dari kamar ganti. Namun, 
permintaan tersebut di saat merebaknya 
wabah virus korona membuat berang 
pelatih Liverpool Juergen Klopp. Peristiwa 
itu terjadi saat Klopp akan memasuki 
lapangan jelang duel leg kedua babak 16 g
besar Liga Champions lawan Atletico Mad-
rid di Anfi eld, kemarin dini hari . “Jauhkan 
tanganmu idiot!” kata Klopp saat berjalan 
menuju bench sebelum kick-off .

Klopp memang diketahui vokal tentang 
wabah virus korona. Ia juga pernah me-
negaskan akan menghormati apa pun ke-
putusan yang diambil pemerintah terkait 
pencegahan penyebaran virus, termasuk 
jika kompetisi dihentikan. (goal/R-1)

K I S I - K I S I

KE PEREMPAT FINAL: (Foto atas) Pemain Atletico Madrid Alvaro Morata 
(belakang) dan Marcos Llorente meluapkan kegembiraan setelah membawa 
timnya menang 3-2 atas Liverpool di Anfi eld pada leg kedua babak 16 besar g
Liga Champions, dini hari kemarin. (Foto bawah) Striker Brasil, Neymar 
meluapkan ekspresi kegembiraan seusai PSG menang 2-0 atas Dortmund 
sekaligus memastikan lolos ke perempat fi nal.

FOTO-FOTO: AFP/UEFA/JAVIER SORIANO

 La Liga Ditunda Dua Pekan akibat Korona

 Si Merah Terdampak Parkir Bus 
Liverpool terakhir 
kalah di dua leg fase 
gugur Liga Champions
saat takluk 0-1 dan 
0-2 dari Benfi ca 
di 16 besar 
musim 2005-2006.  

Daniele  Rugani
Pemain Juventus
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