
J U J U R  B E R S U A R A

SENIN 16 03 2020

Editorial | Hlm 2

 Dengan 
menjaga 

jarak sosial, 
kita telah 
melakukan 
self-lockdown, 
untuk mencegah 
penyebaran virus 
korona.”

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

 DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com                 

LAJU penularan penyakit akibat 
infeksi virus korona (covid-19) 
harus ditahan dan ditekan agar 
tidak semakin meluas di Tanah 

Air. Untuk itu, Presiden Joko Widodo me-
minta masyarakat membatasi aktivitas 
luar ruangan dan saling menjaga jarak 
(social distancing) sehingga rantai penu-gg
laran covid-19 dapat diredam.

Aktivitas kerja tetap dilakukan secara 
produktif, tetapi hal itu didorong agar 
dilakukan secara daring dari rumah. Demi-
kian pula aktivitas lainnya seperti kegiatan 

belajar-mengajar maupun ibadah. 
“Dengan kondisi ini, saatnya kita be kerja 

dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di 
rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-
sama, tolong menolong, dan bersatu padu, 
gotong royong. Kita ingin ini menjadi 
gerakan masyarakat agar masalah covid-
19 ini tertangani dengan maksimal,” tegas 
Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, 
Jawa Barat, kemarin.

Karena Indonesia negara besar dan 
negara kepulauan, Jokowi menyatakan 
derajat penyebaran Covid-19 bervariasi 
antara satu daerah dan daerah lainnya. 

Ia pun meminta kepada seluruh gu-
bernur, bupati, dan wali kota untuk 

terus memonitor kondisi daerah dan 
terus berkonsultasi dengan pakar untuk 
menelaah situasi yang ada.

Presiden juga meminta kepala daerah 
membuat kebijakan belajar di rumah 
untuk sekolah dan kampus. Selain itu, 
mengeluarkan kebijakan agar ASN bisa 
bekerja dari rumah serta membatasi ke-
giatan keramaian dan meningkatkan pela-
yanan untuk tes kesehatan korona.

Bahan pokok
Sejalan dengan permintaan Presiden, 

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nas-
Dem Rachmat Gobel pun ikut mendorong 
agar semua pihak dapat mematuhi arahan 

yang telah disampaikan Presiden terse-
but. “Presiden sudah umumkan untuk 
kurangi aktivitas di luar rumah. Memang 
sebaiknya aktivitas di luar rumah harus 
kita kurangi dulu,” tutur Gobel di Jakarta, 
kemarin.

Gobel menambahkan, saat ini waktunya 
bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk 
bahu-membahu bersatu mengurangi laju 
pertumbuhan virus korona dengan me-
ngurangi kontak fi sik secara langsung. 
Ia juga meminta masyarakat tidak panik 
menghadapi situasi wabah korona. Apa-
lagi, pemerintah telah menjamin keterse-
diaan bahan kebutuhan pokok untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah 
untuk penanganan covid-19 Achmad Yu-
rianto mengumumkan penambahan kasus 
korona atau covid-19 sebanyak 21 kasus. 
Secara total, hingga kemarin, jumlah 
pasien positif covid-19 di Tanah Air telah 
mencapai 117 orang. 

“Hari ini kita mendapatkan 21 kasus 
baru, yakni 19 kasus di Jakarta dan 2 
kasus di Jawa Tengah. Di Jakarta ini pe-
ngembangan tracing (pene lusuran) dari g
kasus sebelumnya,” kata Yuri di Kompleks 
Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. 
(Uta/X-6)
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 Jumlah pasien positif covid-19 di Tanah Air telah mencapai 117 orang. 
Sebagian besar dari mereka berada di Ibu Kota.
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DI Provinsi Hubei, Tiongkok, 
tem pat wabah virus korona ba ru 
muncul, otoritas kesehatan ce pat 
melarang pertemuan besar dan 
meluncurkan sejumlah langkah 
social distancing untuk menu-
runkan dan membendung penu-
laran wabah mematikan itu.

Social distancing atau meng-
ambil jarak sosial, bukan antiso-
sial. Dalam praktik kesehatan 
publik, hal itu dikenal sebagai 
social distancing.

Apa yang diperbuat Pemerin-
tah Provinsi Hubei? Mereka ke-
tat melarang seseorang masuk 
atau keluar dari area terisolasi 
kecuali ada alasan keluarga atau 
pekerjaan krusial dalam meng-
atasi virus.

Lalu, mereka juga meme-
rintahkan warga menghindari 
pergerakan di dalam kota yang 
terinfeksi kecuali jika ada peker-
jaan mendesak atau tidak dapat 
ditunda.

Pemprov Hubei menutup se-
mua lembaga pendidikan, pusat 
kebugaran, museum, stasiun, 
kolam renang, teater, tempat 

kegiatan komersial lain kecuali 
transportasi, rumah sakit, apo-
tek, dan toko bahan makanan.

Dalam melakukan aktivitas 
di area komersial, warga harus 
menjaga jarak 1 meter dengan 
warga lainnya. Pengelola tem-
pat komersial yang tidak me-
laksanakannya ditegur keras 
dan bahkan tempat usaha me-
reka bisa ditutup.

Di AS, saat jumlah kasus virus 
korona baru terus membeng -
kak, otoritas pemerintah dan 
swasta juga melakukan lang-
kah serupa, yakni mendorong 
masyarakat menerapkan social 
distancing.

Berbagai negara bagian dan 
kota AS pun memberlakukan ke-
bijakan yang membatasi kontak 
erat antarorang dalam upaya 
memperlambat wabah yang 
bergerak cepat ini.

Beberapa dari amanat ini 
ter masuk menutup sekolah, 
me larang pertemuan besar, 
dan membatasi pelanggan di 
res  toran dan bar. Gubernur 
New York, Andrew Cuomo, me-

merintahkan penutupan semua 
pertunjukan Broadway hingga 
13 April.

Ketika kasus covid-19 terus 
me  lonjak di Italia, otoritas kese-
hatan menyarankan warga 
mem praktikkan social distan-
cing sebanyak mungkin untuk 
membatasi penularan.

Saat menerapkan tindakan 
men jaga jarak, Anda masih bi -
sa pergi bekerja atau sekolah 
dengan menggunakan transpor-
tasi umum. Namun, Anda harus 
ber usa ha tetap menjaga jarak 
sekitar 1,5 meter dari oran g lain 
saat menerapkan social distanc-
ing tersebut.

Akan tetapi, otoritas kesehat-
an di Eropa mengakui social dis-
tancing tidak dapat dipraktikkan 
dalam semua situasi meskipun 
sangat efektif membendung ber-
tambahnya kasus korona.

Jokowi pun mengimbau ma-
syarakat membatasi aktivitas 
dan menjaga jarak (social dis-
tancing) untuk menekan laju 
pe nularan korona di Indonesia. 
(The Guardian/Hym/Dhk/X-3)

UNTUK menenangkan wajib pajak orang pribadi 
di tengah meruyaknya wabah virus korona, Ditjen 
Pajak Kemenkeu melonggarkan batas penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
(SPT PPh) 2019 hingga akhir April 2020.

Demikian pernyataan Direktur Penyuluhan, Pela-
yanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, 
Hes tu Yoga Saksama, di Jakarta, kemarin.

“Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayar-
an sampai 30 April 2020 dari sebelumnya 31 Maret 
tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Relaksasi juga 
diberikan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pe-
motongan/Pemungutan untuk masa pajak  Februari 
2020, dengan batas pelaporan sampai 30 April 2020,” 
kata Hestu.

Pada tahun ini, Ditjen Pajak menargetkan PPh 
orang pribadi sebesar Rp12 triliun atau tum-
buh 15,28% dari target tahun lalu senilai Rp10,4 
 tri liun. 

Otoritas pajak optimistis proyeksi tersebut bisa 
tercapai karena tahun lalu PPh orang pribadi 
mam pu melewati target dengan realisasi sebesar 
Rp11,23 triliun. Bahkan secara pertumbuhan PPh 
orang pribadi paling moncer dibanding jenis PPh 
lain, yakni 19,4% year on year (yoy).

Hestu juga berharap wajib pajak dapat melaku-
kan penyampaian SPT melalui sarana elektronik 
dengan menggunakan layanan e-fi ling atau e-form 
melalui panduan yang ada di laman www.pajak.
go.id atau akun media sosial resmi DJP.

“Wajib pajak dapat berkonsultasi dengan account 
representative melalui telepon, email, chat, dan 
maupun saluran komunikasi daring lain,” tambah 
Hestu.

Hestu menambahkan pelayanan perpajakan 
di tempat pelayanan terpadu (TPT) KPP seluruh 
In donesia ditiadakan hingga 5 April 2020 untuk 
mengantisipasi penyebaran covid-19.

“Terkecuali pelayanan langsung pada counter 
VAT refund di bandara tetap dibuka, namun dengan 
pembatasan tertentu,” ujar Hestu.

Pengamat perpajakan sekaligus Direktur Ekseku-
tif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus 
Prastowo, mengapresiasi langkah Ditjen Pajak yang 
memperlonggar batas penyampaian SPT PPh hingga 
akhir April tersebut.

“Menurut saya, itu kebijakan yang tepat sebagai 
respons atas kejadian luar biasa yang tidak me-
mung kinkan pemenuhan kewajiban secara tepat 
waktu,” ungkap Prastowo.

Terlebih wajib pajak harus mengutamakan kese-
hatan agar tidak tertular wabah itu serta menunggu 
situasi dan kondisi membaik kembali. “Keselamatan 
dan kesehatan yang utama. Sebaiknya prioritas ke 
sana sambil memberi waktu kepada wajib pajak 
me nyiapkan SPT PPh, jika kondisi sudah normal 
kem bali,” tutur Prastowo. (Iam/Ant/X-3)

 ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19: Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Museum Cagar Budaya Lawang Sewu, Semarang, Jateng, kemarin. Penyemprotan yang 
dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang di tempat wisata seperti Lawang Sewu dan Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Semarang itu sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19.

ANTARA/AJI STYAWAN
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di Rumah
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SEJUMLAH perusahaan di 
bidang teknologi pendi-
dikan membantu para 
siswa di wilayah terdam-

pak penyakit virus koro na 
(covid-19) agar bisa belajar se-
cara mandiri di rumah. Menteri 
Pendidikan dan Kebuda yaan Na-
diem Anwar Makari m berharap, 
gotong royong pendidikan itu 
menjadi solusi seiring dengan 
bertambahnya ke  bijakan peme-
rintah daerah menghentikan 
sementara akti vi tas belajar di 
sekolah untuk men  cegah penye-
baran covid-19.

”Kami menghargai mitra-
mitra di sektor swasta yang 
se cara sukarela mendukung 
sis   tem pendidikan nasional 
dan memastikan para siswa 
da pat terus belajar berdasarkan 
target yang telah ditetapkan 
guru dan sekolah sesuai dengan 
kebutuhan dan implementasi 
pembelajar an dengan bim-
bing  an orangtua dan guru dari 
jarak jauh,” tutur Nadiem dalam 
pernyataan resmi yang diterima 
Media Indonesia, kemarin.

Mendikbud mengungkapkan 
saat ini kerja sama penyelengga-
raan pembelajaran secara da-
ring dilakukan dengan ber ba gai 
pihak. Sebut saja Google Indone -
sia, Kelas Pintar, Micro soft, 
Quipper, Ruangguru, Sekolahmu, 
dan Zenius.

Dalam mendukung pernyata-
an Men dikbud, beberapa mitra 
menyanggupi berkontribusi me-
nyelenggarakan sistem belajar 
secara daring. Tiap plat form 
akan memberikan fasilitas yang 
dapat diakses secara umum dan 
gratis.

Google, misalnya, membantu 
siswa dan guru di Indonesia un-
tuk dapat melanjutkan pembe-
la jaran di luar sekolah melalui G 
Suite for Education. Alat pembe-
lajaran kolaboratif antara guru 
dan siswa itu tersedia gratis. 

Sekolah dapat menggunakan 
Hangouts Meet, alat konferen-
si video yang tersedia untuk 
se luruh pengguna G Suite dan 
Google Classroom, untuk mengi-
kuti kelas dan melanjut kan 
pem belajaran jarak jauh dari 

ru mah. Hingga 1 Juli 2020, 
Google menyediakan fitur 
Hangouts Meet secara gratis 
yang meliputi kemampuan li-
ve streaming hingga 100 ribu 
penonton dalam suatu domain 
dan pertemuan besar hingga 
250 peserta per kelas hingga 1 
Juli 2020 yang bisa direkam dan 
disimpan di Google Drive untuk 
akses di kemudian hari.

”Melalui G Suite for Educati on, 
para siswa dapat terus belajar 
meski ketika akses internet lam-
bat atau tidak tersedia dan di 
mana pun mereka berada,” ka ta 
Danny Ardianto, Public Po licy & 
Government Relations Manager 
Google Indonesia.

Pendampingan
Pendiri Kelas Pintar Fernando 

Uffi  e juga mendukung langkah 
antisipatif Kemendikbud untuk 
meminimalkan penyebaran co-
vid-19 di Indonesia. Siswa bi sa 
tetap belajar secara da ring, guru 
bisa tetap mendam pingi proses 
belajar siswa, dan orangtua bi sa 
memonitor perkembangan be-
lajar anak mereka dengan solusi 
pendidikan berbasis teknologi 
seperti Kelas Pintar.

Education Lead of PT Micro-
soft Indonesia Benny Kusuma 
menjelaskan pihaknya menye-
diakan akses Offi  ce 365 untuk 
pendidikan. Untuk memanfaat-
kan fasilitas itu, pihak sekolah 
hanya perlu menyediakan do-
main institusi sebagai identitas 
digital para guru dan murid.

”Guru dapat mengirimkan 
materi ajar berbasis teks, suar a, 
maupun video melalui teams 
class kepada para muridnya. 
Demikian pula murid bisa ber-
diskusi dengan guru dan murid 
yang lain di teams class terse-
but,” ujarnya.

Sekolah-sekolah pun siap me-
nerapkan metode belajar jarak 
jauh. Kepala SMKN 61 Jakarta 
M Bakri mengatakan pihaknya 
secara umum sudah melakukan 
metode itu. Di SMK siswa diwa-
jibkan praktik kerja lapang an 
(PKL) di perusahaan atau tem pat 
usaha sesuai dengan jurusan.

”Kita sudah terapkan itu mes-
ki  pun belum secara penuh ka-
re  na baru hanya kepada pe  la  jar 
yang PKL,” kata Bakri. (Tim/X-8)

 Banyak pemerintah daerah yang 
memutuskan menghentikan sementara 
aktivitas belajar di sekolah akibat 
serangan virus covid-19.

 Penyerahan SPT Diperpanjang hingga April

 Gerakan Membatasi Aktivitas
Diyakini Manjur Atasi Korona

 MENGAMBIL JARAK: Warga mengambil jarak saat antre berbelanja sayur-sayuran dan buah-buahan di 
Plazza San Casimato, Trastevere,  pusat Kota Roma, Italia, Sabtu (14/3). Hal itu dilakukan untuk menangkal  
penyebaran covid-19 dari satu orang ke orang lain.

AFP/ANDREAS SOLARO

 PENYEBARAN covid-19 cenderung meningkat se-
hing ga dibutuhkan per  cepatan 

pe nanganan untuk mengata-
sinya. Hingga kemarin, covid-
19 sudah men jangkiti 117 
orang di 8 pro  vinsi, termasuk 
Menteri Per hubungan Budi 

Kar  ya Sumadi.
Percepatan penanganan covid-19 

memerlukan langkah-langkah teru-
kur, cepat, dan tepat tanpa menim-

bulkan ketakutan dan kepanikan. 
Lokomotif penanganan ada di ta-

ngan Gugus Tugas Percepatan Penangan-
an Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Keterlibatan masyarakat pun sangat penting 
untuk membatasi penularan covid-19. Masyarakat 
hen dak  nya secara aktif mencegah dan mendeteksi 
dini penyakit tersebut dengan terus meningkatkan 
imunitas diri.

Harus tegas dikatakan bahwa covid-19 ialah 
mu   suh bersama. Virus itu bisa menginfeksi siapa 
pun tanpa mengenal usia, jabatan, ras, dan agama. 
Karena itu, harus ada kesadaran dalam diri setiap 
orang untuk mengambil bagian dalam melawan 
musuh bersama itu. Kesadaran itu akan membang-
kitkan solidaritas sosial.

Kesadaran setiap orang itu, misalnya, mengambil 
jarak sosial, bukan antisosial. Mengambil jarak so-
sial dalam praktik kesehatan publik dikenal sebagai 
social distancing. Tujuannya tentu saja untuk mem-
perlambat penyebaran covid-19 dari satu orang ke 
orang lain. Kata kuncinya ialah pengendalian diri.

Ada kesadaran pribadi untuk menjauhi kerumun-
an orang, tidak pergi ke acara konser, tempat pesta 
atau berkumpul di suatu tempat tertutup, serta tidak 
bepergian ke tempat wisata.

Mengambil jarak sosial juga bisa dipraktikkan 
dengan menghindari kontak fi sik, misalnya tidak 
bersalaman atau saling menyentuh pipi saat berte-
mu. Menghindari sentuhan fi sik itu salah satu cara 
untuk mencegah penularan covid-19.

Keputusan pribadi untuk mengambil jarak sosial 
itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Wi  do-
do dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan 
Bogor, kemarin. 

Presiden meminta segenap masyarakat untuk 
me ningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran 
covid-19. Salah satu caranya, menurut Presiden, 
ialah mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. 
“Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, 
ibadah di rumah,” kata Presiden.

Elok nian bila pemerintah dan pemerintah daerah 
segera mengeluarkan kebijakan tentang proses be-
lajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, serta 
membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa 
be kerja di rumah. Tidak kalah pentingnya ialah 
aturan menunda kegiatan-kegiatan yang melibat-
kan peserta banyak orang. Sejumlah kepala daerah 
sudah membuat aturan yang dimaksud.

Presiden Joko Widodo sekurang-kurangnya saat 
ini tidak menetapkan status darurat nasional covid-
19 seperti yang disarankan Direktur Jenderal Orga-
nisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom 
Ghe breyesus. Presiden juga memutuskan tidak 
melakukan apa yang disebut lockdown.

Tentu Presiden punya pertimbangan tersendiri. 
Salah satunya mungkin karena Indonesia negara 
besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran 
covid-19 ini bervariasi antardaerah.

Karena itu, Presiden meminta seluruh gubernur, 
bupati, dan wali kota terus berkonsultasi dengan 
BNPB untuk menentukan status daerah mereka sia-
ga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-
alam. Kewenangan kepala daerah itu diatur dalam  
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 
ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
dalam Keadaan Tertentu.

Lockdown bisa kita lakukan secara mandiri atau 
self-lockdown. Dengan menjaga jarak sosial atau 
bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, kita telah 
melakukan self-lockdown, untuk mencegah penye-
baran virus korona.

Kebijakan apa pun yang diambil pemerintah hen-
daknya tetap fokus pada penguatan solidaritas so-
sial tanpa memicu ketakutan dan kepanikan. Fakta 
menunjukkan ketakutan dan kepanikan dalam 
penanganan wabah penyakit justru menimbulkan 
korban berlipat-lipat.

X-8 | 52

DUTA



SENIN, 16 MARET 2020POLITIK 3

INSI NANTIKA JELITA
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KEBIJAKAN untuk menutup akses 
ke Indonesia (lockdown) untuk 
menekan penyebaran virus korona 
(covid-19) dinilai belum mende-

sak. Pasalnya, hingga kini pemerintah masih 
mampu menangani kejadian luar biasa yang 
sudah menjadi pandemi di dunia itu.

“Saya kira masih sangat jauh untuk lock-
down. Kita harus terus berupaya semoga kasus 
yang ada tidak menjadi tambah besar lagi,” 
kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo 
Rizaldi dalam diskusi Cross Check Medcom.
id bertajuk Jangan Ada Rahasia di Antara Ko-
rona, di Upnormal Coffee and Roasters Wahid 
Hasyim, Menteng, Jakarta, kemarin.

Beberapa negara tidak mengeluarkan ke-
bijakan lockdown, tetapi mampu menangani 
penyebaran covid-19. Misalnya, Taiwan dan 
Korea Selatan. Berkaca pada kedua negara 
tersebut, Indonesia diyakini mampu menyela-
matkan masyarakat dari virus yang terdeteksi 
pertama di Wuhan, Tiongkok, tersebut. 

Bobby menyebut masih banyak pertim-
bang yang harus menjadi perhatian sebelum 
 mengeluarkan kebijakan lockdown. “Jadi, 
situasi untuk mencapai darurat nasional itu 
masih banyak variabelnya, saat ini (lockdown) 
sangat-sangat tidak perlu,” tegas Bobby.

Lockdown, imbuhnya, akan berdampak 
pada beberapa sektor, seperti perekonomian, 
komunikasi, dan perdagangan. Masyarakat 
saat ini harus memercayai langkah yang 
diambil pemerintah. Suatu kebijakan belum 
tentu mujarab untuk semua negara.

“Kalau dibilang pemerintah enggak terbuka, 
memang ada data lain yang telah menghitung 
di seluruh Indonesia suspect berapa?” tanya 

politikus Golkar itu.

Kaji dampaknya
Pandangan serupa dilontarkan pengamat 

intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta. 
Dia menilai Indonesia belum urgen mene-
tapkan situasi lockdown dalam menghadapi 
covid-19.

Ia mendukung langkah pemerintah yang 
mengimbau untuk membatasi interaksi ke-
giatan masyarakat ke depan. “Dengan menun-
da perjalanan dan hanya melakukan aktivitas 
di luar rumah jika sangat perlu, merupakan 
bentuk perilaku yang sangat membantu dalam 
penanganan pandemi covid-19,” katanya.

Riyanta menjelaskan arti dari lockdown 
ialah kuncian atau penutupan yang diikuti de-
ngan larangan mengadakan pertemuan yang 
melibatkan banyak orang, penutupan sekolah, 
hingga tempat-tempat umum.

Urgensi lockdown, sebutnya, dalam pena-
nganan pandemi covid-19 tentu harus diban-
dingkan dengan kebutuhan hidup masyarakat 
secara luas. Dampak lockdown bermanfaat 
bagi masyarakat tertentu, tetapi juga akan 
merugikan masyarakat lainnya.

“Jika melihat realitas di Indonesia, tentu saja 
tidak bisa dibandingkan dengan negara maju 
yang tingkat ekonomi dan kulturnya berbeda. 
Penerapan totally lockdown perlu dipikirkan 
lebih jauh lagi,” ujar Riyanta.

Untuk memutuskan situasi lockdown, 
sambungnya, pemerintah harus memastikan 
layanan vital tetap berjalan, seperti pangan, 
listrik, air, kesehatan, dan keamanan.

“Bagi orang yang mendapat gaji bulanan 
seperti karyawan kantoran, dalam situasi 
lockdown mereka bisa bertahan hidup karena 
tetap memperoleh pendapatan. Tetapi, bagai-
mana dengan pekerja informal yang harus 
berjibaku setiap saat untuk mendapatkan 
rupiah guna menyambung hidupnya?” 

Jumlah kasus serangan covid-19 di Indone-
sia hingga kemarin sudah mencapai 117 kasus. 
Jumlah tersebut merupakan lonjakan yang 
cukup drastis sejak pemerintah secara resmi 
mengumumkan adanya penderita covid-19 
pada 2 Februari lalu. (Cah/P-3)

 Kebijakan 
Lockdown 

jj

belum Mendesak
Keputusan untuk lockdown 
perlu dipertimbangkan 
secara matang dengan 
melihat kondisi 
kemasyarakatan.

MANTAN calon Gubernur DKI Jakarta,
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah
sah menduduki kursi Ketua Umum Partai
Demokrat yang semula diduduki ayahnya,
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Proses
pemilihannya pun terbilang fantastis ka-
rena mendaftar pada pukul 08.30 WIB
dan pukul 14.00 resmi diputuskan sebagai
nakhoda baru Demokrat.

“Alhamdulillah Mas AHY sudah terpi-
lih menjadi ketum PD periode 2020-2025.
Seluruh peserta yang punya hak suara
secara bulat aklamasi memilih AHY untuk 
memimpin Demokrat,” jelas Ketua DPP
Partai Demokrat,  Irwan, di arena Kongres
V Partai Demokrat, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, sidang kongres yang di-
pimpin Evert Ernest Mangindaan berjalan
mulus. Seluruh pemegang hak suara se-
cara bulat memberikan amanat kepada

AHY untuk meneruskan kepemimpinan 
ayahandanya.

Tidak ada satu pun ketua DPD dan DPC 
yang berbeda pendapat terkait nakhoda 
baru Demokrat. “Sebanyak 34 DPD dan 
514 DPC se-Indonesia (memilih AHY),” 
terangnya.

AHY menjadi satu-satunya kader 
yang mencalonkan diri sebagai ketum 
Demokrat. Putra sulung SBY itu mengaku 
mendapatkan dukungan dari seluruh 
ketua DPD. 

“Ini adalah kumpulan surat rekomen-
dasi dari ketua DPD dan DPC seluruh In-
donesia,” kata AHY saat mengisi formulir 
pendaftaran calon.

Ia datang didampingi istrinya, Annisa 
Pohan, dan diiringi sejumlah pendukung 
yang kompak meneriakan yel-yel seperti 
‘AHY ketum, Demokrat siap, SBY yes’‘ . 

Dalam kongres sekali ini, Demokrat 
 sengaja tidak mengundang satu pun pe-
jabat pemerintahan, termasuk Presiden 
Jokowi. Pasalnya, acara itu berlangsung 
di tengah wabah virus korona.

Namun, SBY mengaku telah berkomu-
nikasi dengan Jokowi terkait kongres. 
Juga, telah menyampaikan kepada bebe-
rapa pejabat terkait.

“Menteri Kesehatan Terawan, Kapolri 
Jenderal Idham Azis, Gubernur DKI Ja-
karta Anies Baswedan, dan Ketua Satgas 
Penanggulangan Virus Korona Letjen Doni 
Monardo, sudah dikomunikasikan soal 
hajatan ini,” jelas SBY.

Ia menyebutkan awalnya ingin menye-
lenggarakan kongres lebih besar. Namun, 
kondisi saat ini tidak memungkinkan ka-
rena tengah dilanda kejadian luar biasa 
pandemi covid-19. (Cah/P-3)

 AHY Resmi Gantikan Ayahnya, SBY

 KONGRES PARTAI DEMOKRAT: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kanan) memasuki ruangan 
disambut Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, kemarin. Dalam kongres tersebut, Agus 
Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang 
Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

KEMENTERIAN Pertahanan 
memperkuat kerja samanya 
dengan bank-bank milik 
negara yang terhimpun
dalam Himbara. Hal 
ini dibuktikan dengan
ditandatanganinya nota
kesepahaman (MoU)
tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Jasa Layanan
Perbankan dengan 3 bank 
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di Jakarta, Jumat
(13/3).

MoU tersebut
ditandatangani oleh 
Sekretaris Jenderal 
Kemenan Laksamana 
Madya TNI Agus Setiadji
dengan Direktur Tresuri dan 
Internasional BNI Putrama
Wahju Setyawan dan 

didampingi oleh Direktur
Hubungan Lembaga BNI Sis
Apik Wijayanto.

BNI merupakan salah satu
mitra perbankan Kemenhan 
dan sebagai perusahaan
yang telah berpengalaman 
selama lebih dari tujuh
dekade di bidang finansial. 
BNI memiliki berbagai
produk dan layanan yang 
dapat mempermudah
pengelolaan keuangan 
sekaligus memfasilitasi
kebutuhan jasa perbankan
seluruh anggota TNI 
dan PNS di lingkungan
Kemenhan.

Dengan adanya kerja
sama ini, anggota TNI dapat
memanfaatkan fasilitas
e-banking, mulai dari SMS 

banking, internet banking, 
ATM, mobile banking, 
serta phone banking untuk 
melakukan transaksi.

Kerja sama ini juga dapat
memudahkan prajurit TNI
dalam melakukan berbagai
transaksi berbasis digital,
seperti  transaksi pembelian 
pulsa, voucer listrik, tiket,  
pembayaran iuran asuransi,
dan transaksi lainnya.

BNI juga memberikan
solusi dalam pengelolaan 
anggaran melalui supply
chain financial (SCF).
Pengadaan alat-alat utama
sistem persenjataan
(alutsista) bagi mitra atau 
vendor Kemenhan dengan
berbagai penawaran
istimewa. (RO/S2-25)

Kemenhan Perkuat
Kerja Sama dengan BNI

DOK BNI

TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN: Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Laksamana 
Madya TNI Agus Setiadji (kiri) dan Direktur Tresuri dan Internasional BNI Putrama Wahju 
Setyawan (tengah) didampingi Direktur Hubungan Lembaga BNI Sis Apik Wijayanto (kanan) 
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan 
Perbankan di Jakarta, Jumat (13 Maret 2020). Dengan adanya kerjasama tersebut, Anggota TNI
dapat memanfaatkan SMS Banking, Internet Banking, ATM, Mobile Banking, dan Phone Banking 
untuk melakukan berbagai transaksi digital.



Benny Kabur Harman
Anggota Komisi III DPR RI
Fraksi Partai Demokrat
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POLA komunikasi pemerintah pusat dalam 
menghadapi wabah virus korona menuai 
kritik karena justru kerap membuat masya-
rakat bingung dan meraba-raba dalam gelap. 

Banyak informasi yang ditutupi pemerintah karena 
ingin mengindari kepanikan di masyarakat.

Pusat juga cenderung mengabaikan peran daerah. 
Hal itu antara lain terlihat dari tidak adanya informa-
si kepada Pemerintah Provinsi Bali mengenai warga 
mereka yang terkena covid-19, penyakit yang dise-
babkan virus korona. Saat pasien nomor 25 tersebut 
meninggal pun, Pemprov Bali tidak diinformasikan.

Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim dite-
gur Kementerian Kesehatan karena mengumumkan 
ada dua warganya yang positif covid-19. Padahal, da-
lam Pasal 155 Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan disebutkan bahwa ‘Pemerintah 
daerah secara berkala menetapkan dan mengumum-
kan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi 
menular dan/atau menyebar dalam waktu yang sing-
kat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi 
sumber penularan’.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and Interna-
tional Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan 
dalam kondisi darurat, pusat harus menurunkan ego 
dan memaksimalkan desentralisasi. 

“Kesiapan itu harus terdesentralisasi. Misalnya 
yang kemarin banyak diributkan bagaimana peme-
rintah pusat dan pemda. Kita punya UU yang menya-
takan ada wewenang tertentu dari kepala daerah 
dan juga di daerah ada dinas kesehatan, BPBD, yang 
semua harus diikutsertakan,” ujar Phillip.

Pandemi covid-19 juga merupakan isu kesehatan 
masyarakat yang harus disikapi dengan transparan. 
Sejak awal, pemerintah seakan menutup-nutupi 
berbagai informasi yang sebenarnya penting untuk 
diketahui masyarakat. Hal itu dikhawatirkan akan 
membuat penyebaran jadi lebih tidak terkendali.

“Isu ini mungkin bukan isu keamanan, tapi isu 
kesehatan publik. Kalau mindset kita ini keamanan, 

mungkin instingnya adalah tidak melakukan trans-
paransi karena takut masyarakat panik. Sementara 
dalam kasus semacam public health, pandemi, dan 
lainnya, justru yang harus dilakukan adalah keter-
bukaan,” ujar Phillip.

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anis Hidayah me-
ngatakan saat pertama kali virus ini muncul di Tiong-
kok dan menyebar ke negara tetangga, pemerintah 
menganut premis yang keliru. Alih-alih menganti-
sipasi secara serius ancaman virus itu, pemerintah 
melalui pernyataan para pejabat dan elite mereka 
cenderung meremehkan dan menyiratkan seakan-
akan orang Indonesia kebal serangan korona.

“Prediksi dari Universitas Harvard yang menye-
butkan bahwa virus itu sudah sampai di Indonesia 
ditolak mentah-mentah, dan bukannya dijadikan 
landasan untuk mempersiapkan kebijakan kesehatan 
publik yang kuat dan efektif untuk menghadapi virus 
ini,” ujar Anis.

Sikap meremehkan itu sedikit banyak telah mem-
buat pemerintah tergagap manakala virus benar-
benar datang. Sementara itu, para pemimpin negara-
negara tetangga sudah mengantisipasi jauh ke depan. 
Mulai memperluas kampanye layanan masyarakat, 
menyiapkan rumah sakit, menetapkan prosedur, 
hingga protokol di pelbagai sarana publik.

Sinergi
Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-

19 Achmad Yurianto menyatakan pencegahan penu-
laran dan penanganan covid-19 kini disinergikan 
antara pusat dan daerah. Hal itu dilakukan setelah 
terbentuknya gugus tugas pemerintah yang diketuai 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) berdasarkan Keppres Nomor 7/2020.

“Konsekuensinya, kalau ini menjadi bencana, se-
luruh kapasitas nasional baik itu milik pemerintah 
pusat dan daerah, kemudian swasta dan BUMN, ter-
masuk masyarakat, harus berpartisipasi. Ini mutlak. 
Jadi, tidak boleh ada satu pun yang menghalangi 
pengelolaan kebencanaan ini karena itu akan ber-
tentangan dengan hukum,” kata Yurianto, kemarin. 
(Dhk/P-2)

BAGAIMANA Anda melihat penyebaran virus korona 
atau wabah covid-19 dan penanggulangannya oleh 
pemerintah?

Sejak awal kami sudah meminta Bapak Presiden 
Jokowi untuk menyatakan bahwa negara dalam darurat 
virus korona sebab kita lihat virus ini sangat berba-
haya.

Kalau pemerintah menyatakan negara dalam darurat 
virus korona, pemerintah akan menyiapkan dan mem-
bentuk timnas (tim nasional) yang secara khusus mena-
ngani masalah ini dari pusat sampai ke desa.

Dengan tidak ditetapkan darurat nasional, Anda 
melihatnya bagaimana penanganan pandemi virus 
ini?

Kita terlambat begini. Pemerintah cenderung menu-
tupi virus ini. Tentu maksudnya baik, tetapi tidak diikuti 
langkah yang lebih nyata untuk melakukan mitigasi 
terhadap penyebaran virus korona.

Pusat sudah menginstruksikan pembatasan in-
teraksi sosial dan pemda berwenang menetapkan 
status kesiagaan. Apa lagi yang masih bisa dilakukan 
pemerintah sekarang ini?

Sebetulnya, dalam situasi begini presiden bisa 
melakukan apa saja untuk menyelamatkan rakyat. 
Ini virus luar biasa ganasnya, efeknya juga sampai 
rupiah jatuh tersungkur, butuh extraordinary means 
untuk membasminya. Cara-cara biasa pasti tidak 
mempan. Mari dukung presiden, jangan kalah lawan 
virus korona.

Apakah perlu menerapkan langkah luar biasa 
seperti lockdown yang telah dilakukan sejumlah 
negara?

Itu salah satunya, tapi kan pemerintah mestinya 
menyiapkan masker, hand sanitizer, dan juga pos atau 
tempat kesehatan rakyat menyampaikan pengaduan. 
Siapkan rumah sakit yang dlengkapi tenaga medis 
yang mumpuni. Sekarang saja susah kita mendapatkan 
masker dan hand sanitizer.

Apa lagi yang perlu dilakukan, khususnya ter-
kait dengan komunikasi ke masyarakat mengingat 
beberapa kalangan mengkritik cara komunikasi 
pemerintah pusat?

Pemerintah tidak boleh lagi main-main. Jangan semua 
anggota kabinet ngomong tentang ini. Harus ada pro-
tokol yang ditetapkan pemerintah harus dilaksanakan 
dengan sungguh-sungguh.

Terkait ada anggota kabinet yang positif terinfeksi 
virus korona, artinya sudah harus ada status darurat 
atau bagaimana?

Bukan karena kabinet, melainkan efeknya. Efek vi-
rus ini kan luar biasa. Menurut saya, ini bukan virus 
biasa, melainkan sudah masuk kategori luar biasa 
sehingga penanganannya tidak boleh langkah biasa 
saja. (Cah/P-2)

BAGAIMANA Anda melihat fenomena wabah virus ko-
rona baru (covid-19) dalam konteks kebencanaan?

Keberhasilan penanganan kejadian bencana tidak 
terlepas dari peran komunikasi bencana pada tiap 
fase, yaitu pra, saat, dan setelah bencana. Semua fase 
kebencanaan memiliki tingkat kerumitan tersendiri 
karena adanya keterkaitan dan interaksi antarindividu, 
kelompok, maupun organisasi di waktu yang mendesak. 
Komunikasi bencana dapat dinilai berhasil bila memiliki 
saluran komunikasi yang dapat bekerja secara efektif.

Kenapa manajemen komunikasi bencana penting?
Karena manajemen komunikasi bencana dapat ber-

fungsi sebagai radar sosial untuk memberikan informasi 
yang pasti dan tepercaya kepada berbagai pihak me-
ngenai kejadian bencana di suatu daerah atau negara. 
Melalui pengelolaan proses informasi yang kompre-
hensif, manajemen komunikasi bencana yang mampu 
mengurangi risiko bencana dapat terwujud. Komunikasi 
itu sendiri merupakan komponen inti dalam mitigasi, 
tanggap darurat, dan pemulihan bencana.

Institusi mana atau siapa yang layak menjadi juru 
bicara?

Pemerintah RI sebenarnya sudah tepat dengan menun-
juk BNPB sebagai koordinator penanggulangan korona 
ini dan bukan pada Kementerian Kesehatan. Mengapa 
demikian? karena BNPB memiliki beragam pengalaman 
dalam penanganan bencana yang baik di Indonesia.  

Contoh baik yang dimiliki Indonesia dalam peran-
nya sebagai communication arbiter adalah almarhum 
Sutopo dari BNPB. Sutopo memainkan peran yang pen-
ting dalam komunikasi bencana sehingga publik bisa 
menerima informasi dengan sebuah keyakinan bahwa 
apa yang disampaikannya merupakan berita benar dan 
tepercaya. 

Bagaimana dengan konteks saat ini?
Saat ini bisa dipahami banyak daerah yang kemudian 

mencoba berperan sebagai komunikator bencana untuk 
daerahnya masing-masing, dan hal ini menjelaskan 
belum adanya koordinasi yang baik dari semua level 
pemerintahan mengenai satu kejadian yang sama.

Apa penyebabnya?
Dalam konteks Indonesia, tampaknya ada tantangan 

sosiologis yang dihadapi, yaitu tentang cara dan ke-
biasaan orang berkomunikasi khususnya pada masa 
darurat sehingga sering kali mengeluarkan pernyataan 
yang emosional. Selain itu juga, tantangan organisasi 
yang terletak pada tahap pengambilan keputusan dan 
pengelolaan informasi saat bencana yang belum andal 
kita kelola.

Apa yang perlu dilakukan ke depan?
Undang-undang kebencanaan perlu memasukkan 

pandemi dan epidemi sebagai bagian dari bencana alam 
sehingga BNPB/BPBD memiliki kapabilitas dalam mela-
kukan penanganan bencana tersebut. (Che/P-2)

 Virus Korona
Bikin Tergagap

 Pandemi covid-19 merupakan isu kesehatan 
masyarakat yang harus disikapi dengan transparan, 

bukan malah ditutupi karena takut masyarakat panik.

MI/ADAM DWI

 PENANGANAN VIRUS KORONA: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo 
(tengah) dengan didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media, berita terkini mengenai kasus 
covid-19, di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3).

 Wabah Ganas 
Perlu Langkah 

Luar Biasa

 Komunikasi 
Komponen Inti 

Mitigasi

DOK PRIBADI/ISTIMEWA

Bevaola Kusumasari
Pengamat Kebijakan Publik dan
Manajemen Kebencanaan UGM

ANTARA



PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. (”Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan  telah menyelenggarakan  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
selanjutnya akan disebut  “Rapat” pada hari Kamis, 12 Maret 2020, bertempat di Mercantile Athletic Club, Batur Room, World Trade Center I, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman 
Kav. 31, Jakarta 12920.
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris   Direksi
Komisaris : Vilia Sulistyo Direktur Utama : Peerapol Mongkolsilp
Komisaris Independen : Lim Chong Thian Direktur : Thalengsak Ratchburi
Komisaris Independen : Sudarmanto Direktur : Ponthep Tuntavadcharom 
Komisaris Independen : Tony Tjandra Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah

  Direktur : Arif Razif
I. RAPAT

a. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.470.736.124 saham atau mewakili 99,71% dari 2.477.888.787 
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Rapat dibuka pada pukul 13.45 WIB.
c. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

  1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi 
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan 
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian 

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
  4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan 

tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
d. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham 

yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
e. Keputusan Rapat:

  Mata Acara 1
  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019.  

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Imelda & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan 
secara wajar  nomor 00016/2.1265/AU.1/04/0556–3/1/II/ 2020, tanggal 11 Februari 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit 
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan 
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019. 

  Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
Mata Acara 2

  1. Menetapkan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan Perseroan sebesar Rp 968.833.390.696 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019 sebagai berikut:

   a. 47,06 %  atau sebesar Rp455.931.536.808 akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2019 kepada para pemegang saham, atau sebesar Rp184 
per saham.

   b. 0,02 %  atau sebesar Rp200.000.000 akan dipergunakan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. 
   c. 52,92 %  atau sebesar Rp512.701.853.888 yang merupakan sisa laba bersih akan dimanfaatkan sebagai modal kerja dan antisipasi atas rencana pembiayaan 

ekspansi Perseroan.
  2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan sebagaimana yang telah disebutkan, 

termasuk untuk menetapkan jadwal terkait dengan pembagian keuntungan tersebut.
  Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
  Mata Acara 3
  1. Menunjuk Akuntan Publik (”AP”)
    a. Nama : Harry Widjaja
    b. Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP 1214
    c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 135/KM.1/2016
    d. Tahun Penugasan : 2020
  2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”)
    a. Nama : KAP Siddharta Widjaja & Rekan

   b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014
  3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 

Periode Penugasan Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk 
menunjuk AP dan / atau KAP pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017.

  4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan 
dengan penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti tersebut.

  Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
  Mata Acara  4
  1. Menyetujui mengangkat Kitti Tangjitrmaneesakda sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan 

jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Tony Tjandra, adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Sementara masa jabatan Bapak Tony Tjandra
sebagai Komisaris Independen Perseroan masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 
2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, sehingga susunan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris   Direksi
   Komisaris Utama : Tanawong Areeratchakul Direktur Utama : Peerapol Mongkolsilp
   Komisaris : Wichan Jitpukdee Direktur : Thalengsak Ratchburi
   Komisaris : Sangchai Wiriyaumpaiwong Direktur : Ponthep Tuntavadcharom
   Komisaris : Kitti Tangjitrmaneesakda Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah 
   Komisaris : Winarko Sulistyo Direktur : Arif Razif 
   Komisaris : Vilia Sulistyo
   Komisaris Independen : Lim Chong Thian
   Komisaris Independen  : Sudarmanto
   Komisaris Independen : Tony Tjandra
  2. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 8% dari jumlah dan jenis honorarium 

serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

  3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
  4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan 

perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

  Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
f. Rapat ditutup pada pukul 14.20 WIB.

II. Sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat yang ke-2, Direksi Perseroan menetapkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :
a. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai 

Rapat (Dividen Tunai Final) : 12 Maret 2020
  Laporan jadwal pembagian dividen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia : 16 Maret 2020
  Pengumuman jadwal pembagian dividen di lantai Bursa serta iklan di koran : 16 Maret 2020
  Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 Maret 2020
  Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 23 Maret 2020
  Cum dividen di Pasar Tunai : 24 Maret 2020
  Ex dividen di Pasar Tunai : 26 Maret 2020
  Recording date yang berhak atas dividen : 24 Maret 2020
  Pembagian dividen : 14 April 2020

b. Tata Cara Pembagian Dividen
  1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.

2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Maret 2020 
selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.

  3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal 
tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau 
Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening.

  4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Abdul 
Muis No.30 Jakarta 10160, Telp (021) 3441316, Fax (021) 3457643 pada bagian kasir selama hari kerja Senin – Jumat pada pukul 09.00 – 16.00 WIB dengan 
membawa foto kopi bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku.

  5. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran 
dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, minimal dividen bersih sejumlah Rp10.000 dapat memberitahukan nama dan 
alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 2020 secara tertulis kepada: Biro Administrasi Efek (”BAE”) PT 
Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telp (021) 3508077 Fax (021) 3508078.

  6. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi 
tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

7. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan  haknya atas dividen kepada pihak lain.
  8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) 

diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, 
dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.

  9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya  menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan  Penghindaran Pajak 
Berganda  dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau 
BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya Form DGT, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 Maret 2020
Direksi Perseroan

BUPATI Belu, Nusa 
Tenggara Timur, Willy 
Lay, berniat menjenguk 

pasien demam berdarah 
(DB) yang dirawat di RSUD 
Atambua, Kamis, pekan lalu. 
Di ruang perawatan anak,
sedang dirawat puluhan 
pasien, termasuk Maria yang 
tergolek lemas di tempat 
tidur.

Dia dilarikan ke rumah 
sakit karena menderita 
demam, sakit kepala, dan 
hilang nafsu makan lebih 
dari satu hari. Niat Willy 
menjenguk pasien DB 
lantaran korban DB terus 
meningkat setiap harinya 
pada pekan itu.

Namun, baru saja masuk 
ruangan, tangis orangtua, 
kakak, dan adik Maria pecah. 

Gadis kecil itu mengembuskan 
napas terakhir. “Pas saya 
datang, dia putus napas. 
Kita sedih sekali,” ujar Willy. 
Setelah diusut, ternyata 
Maria sakit lebih dari satu
hari, tetapi tidak dilarikan ke
rumah sakit.

Penyebabnya, orangtua 
Maria tidak punya 
cukup uang dan takut 
membawanya ke rumah 
sakit untuk berobat. “Saya 
sudah cek langsung, ternyata 
masyarakat takut datang ke 
rumah sakit karena tidak 
punya BPJS,” jelas Willy. 
Akibatnya, warga yang sakit 
baru dilarikan ke rumah 
sakit saat kondisinya kritis.

Setelah kejadian itu, Willy 
langsung mengumumkan 
seluruh pasien DB yang 

dirawat di rumah sakit 
atau puskemas di Belu 
akan ditanggung pemda. 
“Tidak usah bayar supaya 
masyarakat yang sakit tidak 
takut datang ke rumah sakit. 
Yang ada BPJS dan yang 
tidak ada BPJS, ditangani,” 
katanya.

Willy juga mengeluarkan 
edaran yang ditujukan 
kepada seluruh kepala desa, 
lurah, camat, dan instansi
lainnya untuk membawa 
warga yang sakit ke fasilitas 
kesehatan agar langsung 
didiagnosis. “Langsung bawa 
ke rumah sakit, jangan pikir
biaya.”

Menurut Willy, kasus 
DB di Belu sudah bisa 
ditetapkan sebagai kejadian 
luar biasa (KLB). “Saya 
lebih senang KLB sehingga 
penanganannya lebih 
cepat dan terkendali, dan 
bisa minta bantuan dari 
pemerintah pusat,” ujarnya. 
(Palce Amalo/H-1)

 Di Depan Bupati Belu 
Pasien DB Meninggal
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CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com                                             

OR G A N I S A S I 
keagamaan  men-
dukung langkah 
pemerintah dalam 

mengeliminasi  dampak dan 
penyebaran virus korona 
(covid-19) dengan meminta 
masyarakat mengurangi in-
teraksi di tempat umum, ter-
masuk kegiatan keagamaan 
yang dilakukan bersama. 

Ketua Pengurus Harian 
Tanfidziyah Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama KH Robikin 
Emhas menegaskan kegiatan 
keagamaan sekalipun perlu 
mengantisipasi penyebaran 
virus korona yang tengah 
mewabah ini. Aktivitas yang 
diikuti banyak orang termasuk 
salat berjemaah dan salat Jum-
at bisa dilakukan di rumah 
dengan diganti salat zuhur. 
“Kategori hukumnya termasuk 

udzur syari,” ujarnya.
Ia juga menyarankan ma-

syarakat tetap tenang, was-
pada, dan tidak  panik. “Tentu 
saja jangan lupakan doa dan 
tawakal,” pungkasnya.

Menanggapi penyebaran 
covid-19 yang sangat cepat 
tersebut, Pimpinan Pusat Mu-
hammadiyah menyatakan 
kegiatan-kegiatan ibadah se-
perti salat berjemaah dan salat 
Jumat di masjid tetap dilaksa-
nakan, tetapi dengan sejumlah 
ketentuan.

“Bagi yang sakit disarankan 
untuk beribadah di rumah. 
Apabila dipandang darurat, 
pelaksanaan salat Jumat dapat 
diganti dengan salat zuhur di 
rumah, dan pelaksanaan salat 
berjamaah dapat dilakukan 
di rumah,” kata Ketua PP Mu-
hammadiyah, Haedar Nashir, 
di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, wabah virus 
korona sebagai kejadian luar 

biasa yang harus cepat dilaku-
kan pencegahan dan tindakan  
secara sungguh-sungguh, 
masif, dan terkoordinasi de-
ngan baik. “Nabi Shallallahu 
‘alaihi Wasallam bersabda: 
“Janganlah yang sakit dicam-
purbaurkan dengan yang se-
hat,” sebut Haedar.

Ia juga meminta warga Mu-
hammadiyah agar mening-
katkan kebiasaan pola hidup 
sehat serta mengikuti protokol 
pencegahan covid-19 yang 
dikeluarkan  pemerintah.

Sementara itu, ibadah misa 
di Gereja Katedral Jakarta, 
kemarin, tetap berlangsung. 
M e n u r u t  H u m a s  G e r e j a 
Katedral  Jakarta, Susyana Su-
wadie, ada lima misa yang di-
laksanakan, tiga di antaranya 
yang dilaksanakan juga disiar-
kan melalui kanal Youtube. 

Menurut Susyana, hal itu 
untuk mengakomodasi jemaat 
yang tidak dapat ke gereja se-
cara langsung karena dalam 
kondisi sakit. Ia mengakui 
dengan adanya penyebaran 
covid-19, jumlah jemaat yang 
hadir di Gereja Katedral Ja-
karta menurun. 

Ikuti kebijakan pemda
Kementerian Agama ke-

marin juga meminta kegiatan 
pendidikan (Islam) mengi-
kuti kebijakan yang diterap-
kan pemda. Kemenag telah 
menyampaikan edaran terkait 
dengan hal ini kepada Kanwil 
Kemenag Provinsi, Kankeme-
nag Kabupaten/Kota, serta 
Kepala Madrasah.

Dirjen Pendidikan Islam 
Kamaruddin Amin, kemarin, 
menyebut Pemprov DKI Ja-
karta, Pemda Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, serta sejum-
lah daerah lain sudah mengam-
bil kebijakan menutup kegiatan 
belajar di madrasah. 

Kamaruddin meminta agar 
Kanwil dan Kantor Kemenag 
memerintahkan kepala dan 
guru madrasah untuk menyi-
apkan bahan belajar bagi siswa 
sebab kegiatan belajar siswa 
sejatinya tetap berjalan, tapi 
berpindah ke rumah masing-
masing. Terkait dengan ujian 
akhir madrasah berstandar 
nasional (UAMBN) berbasis 
komputer akan dilakukan ujian 
secara khusus setelah masa 
liburan berakhir. (Rif/Tri/H-1)

 Hindari Mudarat, Ibadah 
Bisa Dilakukan di Rumah
Upaya dan sikap kebersamaan dalam 
mencegah penyebaran covid-19 saat ini
sangat dibutuhkan semua pihak.

 ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS KORONA: Warga melintas di depan Ruang Publik 
Terpadu Ramah Anak ( RPTRA) yang sepi aktivitas di Kalijodo, Jakarta, kemarin. Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan menginstruksikan untuk melakukan penutupan sementara unit rekreasi umum 
serta sejumlah tempat keramaian sejak 14 hingga 27 Maret 2020 untuk mengantisipasi penyebaran  
virus korona (covid-19). 

MI/SUSANTO

BANGUNAN di Jalan Garut No 
2, Kota Bandung, ini memang 
beda. Tidak seperti umumnya 
di daerah itu yang banyak 
berdiri rumah tinggal, gedung 
berlantai tiga itu merupakan 
perpustakaan pribadi yang 
dibangun budayawan Ajip 
Rosidi. 

Sesuai dengan nama pemi-
lik, bangunan yang didomi-
nasi warna cokelat ini diberi 
nama Perpustakaan Ajip 
Rosidi yang dibuka sejak 
2015. Meski warga umum 
diperbolehkan masuk dan 
digratiskan , sekilas gedung 
yang menyimpan lebih dari 
40 ribu ini terlihat sepi.

Di  lantai  t iga sebagai 
ruangan  inti karena menyim-
pan puluhan ribu buku, hanya 
terdapat seorang pengunjung 
yang tengah asyik membaca 

buku koleksi. Petugas Per-
pustakaan Ajip Rosidi yang 
juga pustakawan, Melisa Sa-
brina, membenarkan sepinya 
pengunjung  meski terdapat 
banyak jenis koleksi buku. 

Melisa menyebut pengun-
jung pun sebatas mahasiswa 
yang tengah mencari buku un-
tuk tugas kuliah. Padahal, per-
pustakaan buka mulai pukul 
09.00-17.00 WIB (Senin-Jumat) 
dan 09.00-16.00 WIB (Sabtu). 
Buku-buku karya Ajip Rosidi 
yang merupakan budayawan 
kenamaan asal tatar Parahyan-
gan banyak dicari mahasiswa 
untuk dijadikan referensi tugas 
kuliah. “Tentang sastra Sunda, 
puisi. Ada juga yang mencari 
naskah drama,” katanya.

Di situ juga juga ada Alquran 
kuno yang ditulis tangan yang 
usianya sudah ratusan ta-

hun. Koleksi majalah Sunda, 
Mangle, yang sudah berusia 
lebih dari 50 tahun pun bisa 
didapat. Mulai edisi 1960-an 
hingga 2000 awal masih ter-
susun rapi di dalam rak.

Fahrizal, 22, mahasiswa 
Teknik Lingkungan Institut 
Teknologi Bandung mengaku 
sudah tiga kali mengunjungi 
Perpustakaan Ajip Rosidi. Mes-
ki banyak menyimpan buku 
tentang budaya dan seni Sunda, 
baginya, di rumah membaca ini 
tidak sulit untuk mencari buku 
tentang pengetahuan yang 
diinginkan. Suasana perpus-
takaan yang tidak ramai, bagi 
Fahrizal, ternyata bisa menjadi 
nilai lebih tersendiri. 

“Ambil hikmahnya. Bagi 
saya, perpustakaan ini nya-
man karena tak terlalu ra-
mai,” pungkasnya. (BY/H-1)

 Hikmah Sunyi Perpus Ajip Rosidi
J E N D E L A  D U N I A
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PADA masa-masa awal covid-
19 (Coronavirus Disease 2019) 
merebak di Kota Wuhan, 
pemerintah Indonesia me-

ngirimkan pesawat terbang untuk 
memulangkan 238 dari 245 WNI yang 
tinggal di sana. Setelah dikarantina 
dan diamati selama 2 minggu di Pulau 
Natuna, mereka dinyatakan ‘sehat’ 
karena tidak menunjukkan gejala 
tertular covid-19 dan diizinkan keluar 
dari tempat karantina. 

Suatu happy ending, tetapi bela-
kangan media massa, termasuk BBC, 
melaporkan bahwa tidak seorang pun 
dari 243 WNI tersebut dites untuk 
mendeteksi coronavirus! 

Yang menjadi masalah ialah telah 
dilaporkan bahwa pada sebagian 
pasien, covid-19 tidak memberikan 
gejala klinis yang jelas. Juga, coronavi-
rus, yang bernama resmi SARS-Cov-2, 
ini, sudah bisa menular sejak masa 
inkubasinya yang selama 2-3 minggu, 
yaitu sebelum gejala penyakitnya 
timbul. Jadi, diperlukan tes yang 
bisa mendeteksi keberadaan virus 
dalam tubuh seseorang terlepas dari 
gejala luar. 

Sebenarnya, tes atau uji apa yang 
dilakukan untuk mendeteksi ke-
beradaan coronavirus dalam tubuh 
seseorang? Artikel Pak Dahlan Iskan 
di Jawa Pos bulan lalu melaporkan 
bahwa sebelumnya ada 10 orang 
yang dites di Universitas Airlangga, 
dengan menggunakan zat yang dise-
but ‘primer’. 

Tes atau uji dengan menggunakan 
‘primer’ inilah yang disebut uji PCR. 
PCR ialah singkatan dari polymerase 
chain reaction atau metode reaksi 
berantai polimerase. Dr Nathalie Mc-
Dermott dari King’s College London 
dalam wawancaranya dengan BBC
mengatakan bahwa tes PCR mampu 
mendeteksi keberadaan coronavirus
di dalam tubuh pasien dengan akurasi 
yang tinggi. Tes inilah yang berhasil 
mendeteksi tertularnya ke-96 kor-
ban coronavirus di Indonesia per 14 
Maret 2020.

Apa itu uji PCR?
Semua makhluk hidup di muka 

Bumi memiliki satu set gen, yaitu 
penentu sifat keturunan. Jadi, sean-
dainya seorang anak memiliki bentuk 
mata yang mirip dengan neneknya, 
itu disebabkan si anak mewarisi gen-
gen bentuk mata dari neneknya. 

Wujud fi sik dari gen-gen ini ialah 
suatu zat kimia yang disebut DNA. 
Karena jumlah DNA dalam satu sel 
itu sangat sedikit, ketika suatu gen 
hendak diteliti, diperlukan proses 
perbanyakan jumlah untaian DNA 
gen yang menjadi target penelitian. 

Pada 1983, Kary Mullis mengem-
bangkan metode PCR untuk memper-
banyak DNA dengan menggunakan 
enzim DNA polymerase, pengendalian 
temperatur reaksi, dan ‘primer’. 
Biasanya, pengendalian temperatur 
dilakukan secara otomatis, dengan 
melaksanakan reaksi PCR di mesin 
pengontrol suhu yang disebut thermal 
cycler. 

Primer ialah seuntai pendek DNA 
yang digunakan untuk melakukan 
PCR terhadap gen tertentu secara 
spesifik. Ada primer untuk gen A, 

uuntuk gen B, dsb. Jadi, 
ppada suatu reaksi PCR, 
hhanya untaian DNA dari 
ggen yang ditandai pri mer 
ggen tersebut yang akan diper-
bbanyak hingga mencapai jumlah 
yyang bisa terdeteksi alat analisis 
aatau sampai kasatmata. 

Sebagai contoh, kita mau mengecek 
aapakah suatu daging cincang me-
nngandung murni daging sapi atau 
bbercampur daging babi. Katakanlah 
kkita memilih gen B untuk digunakan 
sebagai penandanya. Untuk itu, kita 
ggunakan primer gen B khusus untuk 
sapi (primer B1) dan primer gen B 
kkhusus pada babi (primer B2). 

Kemudian, kita mulai reaksi PCR 
ddengan campuran yang berisi enzim 
DDNA polymerase dan DNA yang di-
aambil dari potongan daging yang kita 
 inngin uji, dengan tiap-tiap primernya. 

Jika daging cincang tersebut murni 
ddaging sapi, hanya reaksi PCR dengan 
pprimer B1 yang mengeluarkan hasil 
ppositif. Namun, jika ada campuran 
ddaging babinya, reaksi-reaksi PCR 
yyang menggunakan primer B1 dan 
juuga primer B2 akan memberikan 
hhasil positif. 

Cara pendeteksian positif/negatif 
inni ada beberapa, tapi cara yang pa-
liing mudah dan cepat ialah dengan 
elektroforesis gel. Singkatnya, DNA 
yyang diperbanyak dimasukkan ke 
aagar-agar dengan aliran listrik, ke-
mmudian dicampur bahan pewarna. 
KKetika divisualisasi, kalau hasilnya 
ppositif, akan terlihat setrip (band) 
DDNA pada agar-agar. Namun, jika 
nnegatif, tidak terlihat apa-apa. 

Cara uji PCR lainnya, yang saat ini 
bbanyak digunakan untuk mendeteksi 
coronavirus dalam tubuh pasien, 
termasuk di Jepang dan Amerika ermasuk di Jepang dan Amerika 
Serikat, ialah RT-PCR (real time PCR; 
PCR waktu nyata). Konsepnya sama 
dengan konsep uji PCR biasa, hanya 
sedikit dimodifi kasi. 

Istilah ‘waktu nyata’ berasal dari 
perbedaan cara pendeteksian apakah 
DNA suatu sampel berhasil diper-
banyak atau tidak. Pada RT-PCR, zat 
pewarna berpendar juga dimasukkan 
ke cairan reaksi PCR, selain primer, 
enzim, dan DNA sampel. Zat pendar 
ini akan menyebabkan DNA yang 
diperbanyak jadi berpendar. 

Mesin thermal cycler untuk RT-PCR r
berbeda dengan PCR biasa karena 
juga dilengkapi komponen pendeteksi 
cahaya sehingga hasil PCR dapat dide-
teksi selama berjalannya reaksi PCR 
secara ‘waktu nyata’ (real time). 

Hasil tersebut akan diperlihatkan 
secara langsung di layar komputer 
yang terhubung dengan mesin ther-
mal cycler. Untuk contoh daging 
cincang di atas, hasil ketika meng-
gunakan primer B2, misalnya, pada 
layar komputer akan terlihat naiknya 
grafi k yang menunjukkan diperba-
nyaknya gen B yang spesifik pada 
babi, bila ada kandungan babinya.

Jadi, langkah untuk melakukan uji 
PCR bagi coronavirus jenis SARS-Cov-2 
ialah sebagai berikut. Pertama, cairan 
lendir dari saluran pernapasan (ingus 
ataupun dahak) dikoleksi. Dalam 
cairan lendir ini, akan terdapat sel-
sel manusia. Bila terinfeksi, terdapat 
partikel-partikel virus SARS-Cov-2. 

Setelah-
nya, dilaku-
kan berbagai reaksi 
kimia untuk mengisolasi seluruh 
DNA dari sampel tersebut. 

Dalam DNA itu, berisi campuran 
DNA yang berasal dari manusia 
dan bila ada coronavirus. Setelah-
nya, digunakan primer untuk mem-
perbanyak untaian DNA penanda 
coronavirus untuk melacak apakah 
dalam cairan lendir orang tersebut 
terkandung DNA coronavirus atau ti-
dak. Caranya sama dengan cara untuk 
mendeteksi ada tidaknya daging babi 
di daging cincang. 

Pentingnya uji PCR
Beberapa berita mengabarkan 

bahwa beberapa korban covid-19 ha-
nya menunjukkan gejala klinis yang 
ringan atau malah tampak sehat. 
Juga, dilaporkan bahwa pasien sudah 
bisa menjadi carrier atau penyebar r
penyakit selama masa inkubasi virus 
yang diperkirakan sekitar 2 minggu, 
saat pasien belum menunjukkan 
gejala apa pun. Laporan-laporan ini 
menunjukkan betapa sulitnya men-
diagnosis tertularnya seseorang oleh 
virus SARS-Cov-2. Itulah sebabnya uji 
PCR sangat dibutuhkan. 

Memang, keakuratan uji PCR bukan 
100%. Namun, jika dibandingkan de-
ngan hanya melihat gejala klinis luar, 
diagnosis lewat uji PCR inilah, pada 
saat ini, satu-satunya cara yang pa-
ling akurat karena langsung melihat 
keberadaan virus lewat DNA. 

Dr Brent Satterfield dari Co-Di-
agnostics Inc suatu laboratorium 
uji klinis swasta di Amerika Serikat 
dalam wawancaranya dengan Sci-
ence News pada 6 Maret mengatakan 
bahwa ketepatan PCR bisa mencapai 
90%. 

Data dari Worldometer menunjuk-
kan bahwa dari total jumlah pendu-
duk Korea Selatan yang berjumlah 
51,3 juta jiwa per 14 Maret, telah di-
lakukan tes pada 210.144 orang. Dari 
situ, ada 8.162 orang yang terdeteksi 
tertular coronavirus (laporan situs 
Statista).     

Di Jepang, menurut 
data resmi terbaru pada 
14 Maret dari Ministry 
of Health, Labour, and 
Welfare, dari 1227 juta pendu-
duk, ada 12.919 orang yang dites 
dengan kasus positif sebanyak 714 
orang, yang di dalamnya tanpa gejala 
sebanyak 73 orang. 

Sementara itu, di Indonesia, menu-
rut data terbaru pada 14 Maret dari
Kementerian Kesehatan RI, hanya
1.205 orang yang dites, dengan kasus
positif 96 orang. Indonesia sangat-
sangat sedikit! Padahal, data-data ini
memberikan gambaran bahwa uji
PCR ampuh untuk mendeteksi pasien
tanpa gejala ataupun dengan gejala
ringan. Namun, memang dibutuhkan
target uji dalam jumlah besar untuk 
bisa mengetahui gambaran kondisi
menyebarnya coronavirus dalam su-
atu negara. 

Keakuratan uji PCR ini juga sangat
tergantung dari cara pengambilan
dan penanganan sampel yang diambil
dari pasien. Misalnya, sampel tidak 
bisa ditaruh di suhu ruangan terlalu
lama dan harus diawetkan dengan zat
kimia tertentu atau didinginkan. Atau,
cara pengambilan sampel lendir juga
harus tepat. Jadi, ada faktor faktor diharus tepat. Jadi, ada faktor-faktor di
luar uji PCR itu yang memengaruhi
keakuratan uji PCR. 

Seakurat apa pun cara ujinya, jika
sampelnya sudah rusak, hasilnya
akan sangat tidak akurat. Oleh sebab
itu, pemerintah bisa mengusahakan
agar faktor luar ini juga diperbaiki
untuk meningkatkan keakuratan hasil
tes. Misalnya, mengadakan pelatihan
bagi staf lapangan di institusi medis
rujukan tentang cara mengambil dan
mengawetkan sampel dengan tepat
dan aman atau manual pelaksanaan
uji PCR yang benar.

Selain itu, pemerintah bisa meng-
alokasikan dana agar setiap rumah
sakit rujukan memiliki thermal cycler,
baik untuk PCR biasa maupun RT-
PCR. Selain itu, juga mengusahakan
supaya rumah-rumah sakit tersebut
memiliki akses ke institusi akademik 
dan badan lainnya, seperti Mabes
Polri, Lembaga Eijkman, berbagai
universitas, atau bahkan LIPI Biote-
knologi, NGO, dan perusahaan swasta
yang sudah memiliki thermal cycler. 

Indonesia tidak perlu melaksa-
nakan hanya RT-PCR, tapi juga PCR 
biasa. Pemerintah perlu mengoordi-
nasikan kerja sama yang netral antara
para peneliti di berbagai institusi aka-
demik dan nonakademik, lalu dengan
para praktisi medis di lapangan agar
pendeteksian coronavirus bisa dilaku-
kan sebanyak dan secepat mungkin. 

Saat ini, banyaknya jumlah masya-
rakat yang diuji PCR sering dianggap

se-
b a -
g a i 
kese-
riusan 
s u a t u 
n e g a r a 
m e n g h a -
dapi covid---
19. Jepang di-
anggap kurang 
cekatan karena 
j u m l a h  o r a n g 
yang dites relatif 
sedikit jika dibanding-
kan dengan jumlah pen-
duduknya (hanya 1/10.000). 
Karena dibatasi, hanya korban yang Karena dibatasi, hanya korban yang 
menunjukkan gejala dan yang men-
jadi surveilans. Akibatnya, terlihat 
jumlah korban seolah-olah sedikit. 

Ini memengaruhi pengambilan 
kebijakan. Kita bisa mencontoh Ko-
rea Selatan yang tanpa melakukan 
lockdown, tapi berhasil menekan 
jumlah orang tertular dalam waktu 
relatif singkat. Langkah yang diambil 
Korea Selatan ialah dengan meminta 
partisipasi masyarakat. 

Pada masa-masa awal, tes digratis-
kan. Lalu, rakyat diizinkan untuk dites 
atas inisiatif sendiri, tanpa adanya 
gejala atau rujukan dokter. Semen-
tara itu, surveilans dan orang-orang 
yang menunjukkan gejala wajib di 
tes. Oleh sebab itu, data yang masuk 
sangat besar (extensive mass testing). gg
Itu karena kebijakan yang diambil te-
pat, yang meliputi komunikasi massa 
dan keterbukaan berita, seperti yang 
diberitakan BBC, LA Times, dan South 
China Morning Post.

Hanya pelaksanaan uji PCR secara 
mass testing yang akan memberi-g
kan data cukup untuk memberikan 
gambaran yang akurat bagaimana 
sebenarnya sebaran coronavirus di 
Indonesia. Nantinya, data ini dapat 
menjadi rujukan saat perumusan 
langkah-langkah dan kebijakan yang 
tepat untuk menekan penyebaran 
biang penyakit ini di Indonesia, ter-
masuk untuk memutuskan perlu atau 
tidaknya melaksanakan tindakan 
drastis seperti lockdown.

Perlu Uji 
untuk 
Mendete
Infeksi 
Covid-19

Davin H E Setiamarga
Associate Professor of Molecular Biology, Natiional Institute of 
Technology, Wakayama College (NITW/Wakayyama KOSEN), Jepang;
Anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) Asia Timur, dan 
Diaspora Cendekiawan
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SELURUH dunia tengah 
‘berperang’ mela  wan 
epi  demi virus koro  na. 
Masing-masing me -

nyiap kan berbagai langkah an  ti-
sipasi guna meminimalkan da ya 
rusak covid-19 ini. Wabah virus 
korona yang telah mengganggu 
berbagai aktivitas men  ciptakan 
peningkatan ri  si  ko pada ekono-
mi global. Op timisme ekonomi 
dunia itu bisa tumbuh ke 3,3% 
pada 2020 hampir dipastikan 
tidak akan tercapai.

Ada tekanan besar menyusul 
gangguan pada perekonomi an 
Tiongkok sejak outbreaks co  ro-
navirus dari Provinsi Wuhan. 
Saat ini, virus itu telah me -
nyebar ke lebih 100 negara. 
Ba  nyak kegiatan ekonomi, in -
dustri, dan retail terhenti atau 
berkurang drastis. Beberapa 
perusahaan besar mengurangi 
kegiatan bisnis secara signifi -
kan. Pasokan pada beberapa 
industri besar di ne  gara-negara 
lain terhambat. Ba  nyak UMKM 
dengan kontrak bisnis jangka 
pendek mengalami tekanan.

Apa yang terjadi dengan 
Tiong  kok akan menjadi perha-
tian global karena posisinya 
se   bagai perekonomian terbe-
sar kedua di dunia. Ukuran 
eko  no mi negara ini telah men-
capai US$13,6 triliun. Dengan 
ukuran sebesar itu, Tiongkok 
berkontri  busi pada 17% PDB 

dunia. Tiongkok merupakan 
eks   portir intermediate goods 
terbesar di dunia.

Sejumlah pakar memperkira-
kan wabah virus korona akan 
berdampak ekonomi lebih 
be    sar daripada wabah SARS. 
Penyebabnya ialah ekonomi 
Tiongkok saat ini sudah ber-
ada dalam tren moderasi dan 
eko  nomi Tiongkok sudah lebih 
terintegrasi dengan global. Apa 
yang terjadi di Tiongkok akan 
dirasakan negara lain.

Di sektor pariwisata, Tiong-
kok merupakan yang terbesar 
di dunia. Kunjungan turis dari 
Tiongkok secara global menca -
pai 173 juta orang dengan be-
lanja turisme lebih dari US$250 
miliar. Tak hanya itu, banyak 
sektor ekonomi yang berpo-
tensi terdampak virus korona. 
Sektor manufaktur dan perda-
gangan internasional, sektor 
jasa lainnya, retail, hiburan, 
pen didikan, dan transportasi. 
Penurunan aliran FDI, pe-
ningkatan sentimen pasar ke-
uangan global, dan penurunan 
harga komoditas.

Bagi Indonesia, wabah co-
vid-19 sudah langsung terasa 
efeknya di sektor pariwisata. 
Turis dari Tiongkok dan ne ga -
ra lain turun drastis. Disrup si 
ju ga terjadi pada sektor per -
da gangan dan rantai pasokan 
ka rena ber  ku rangnya pasokan 

da ri Tiongkok. Saat ini, 
27% im por nonmigas kita 
dari Tiong kok dan 
16,7% pangsa pa sar 
ekspor Indonesia 
ke Tiong  kok. Angka 
yang sangat besar.

 Penurunan harga 
komoditas membayangi 
ka rena Tiongkok merupa-
kan konsumen komo ditas 
besar dari Indonesia. 
Tiongkok merupakan 
importir kedua terbesar 
untuk komoditas CPO 
dan ketiga terbesar untuk 
komoditas batu bara.

Limpasannya ke Indo -
nesia ialah menurun-
nya kinerja eks    por, baik 
barang maupun ja  sa, ki-
nerja pertumbuhan eko -
nomi. Utamanya, sektor-
sek  tor terdampak yakni 
akomo  dasi, transportasi, 
retail, dan manufaktur 
de fisit neraca transaksi 
berjalan (CAD), akibat 
penurunan kinerja per-
dagangan ba  rang dan 
penurunan wisman berpotensi 
mendorong pe  ningkatan CAD. 
Dan, penu run  an risiko appetite 
investor mendorong peralihan 
investasi pada safe haven, po-
tensi penu  runan penerimaan 
antara lain dari bea masuk dan 
PNBP SDA.

Pemerintah berharap tekan-
an ini bisa mereda di kuar-
tal pertama 2020. Beberapa 
pengamat dan analis bahkan 
khawatir jika epidemi korona 

melewati triwulan pertama 
2020, dampaknya akan lebih 
berat bagi perekonomian. Dari 
sisi pertumbuhan ekonomi su-
dah pasti tidak akan menyen-
tuh angka 5%.

Mitigasi dampak
Presiden Joko Widodo me-

me    rintahkan jajaran kabinet 
untuk fokus pada mitigasi dam-
pak pelemahan ekonomi global 
di tengah wabah virus korona 

terhadap pertum buhan 
dan stabilitas ekonomi na-
sional. Kementerian dan 
lem baga yang terkait di-
perintahkan menerbit kan 
sejumlah ke bi jakan yang 
akan menjadi sti mu lus se-
kaligus untuk meres pons 
perubahan situasi.

Pemerintah melakukan 
mitigasi risiko penurunan 
kinerja pertumbuhan 
per   ekonomian domes-
tik akibat perlambatan 

ekonomi dan per-
da    gangan global. 
Penurunan har-

ga komoditas, dan 
pe   nu   runan volume 
pe     nerbangan serta 

pa    riwisata mela-
lui stimulus pada 

pereko no mian 
gu  na menjaga 
m o  m e n t u m 

per     tumbuhan.
Pertama, kebi-

jak      an fiskal APBN 
me  lalui langkah stabili-

sasi fi skal. Kementerian 
Keuangan memberikan res-
pons countercyclical melalui 
kebi jak an fi skal dari sisi pe-
ngeluar an yaitu percepatan 
be lanja (dana desa, bansos). 

Menjaga konsumsi rumah 
tangga miskin melalui ber-
bagai program yang dapat 
dilakukan segera, lebih tepat 
sasaran, coverage besar, dan 
berdampak langsung dapat 
menjadi so lusi efektif. Mar-
ginal prospensity to consume 

(MPC) rumah tangga miskin 
tinggi, misal program kartu 
sembako, kartu prakerja.

Selain itu, kebijakan fiskal 
da ri sisi penerimaan yaitu sti  -
mulus untuk sektor terdam pak. 
Menteri Keuangan juga te lah 
mengumumkan pajak ho   tel dan 
restoran dibayari pe  merintah 
dengan DAK (dana alokasi khu-
sus). Total DAK men    capai Rp3,3 
triliun. Itu se  ba gai kompen-
sasi tutupnya kunjungan wis-
man Tiongkok. Ini diharapkan 
menjadi angin segar meskipun 
kompensasi pe merintah ke 
daerah belum tentu seimbang 
karena PAD bi  sa saja lebih besar 
yang dite  ri ma daerah.

Saat ini, pergerakan penye-
bar  an virus korona begitu ce -
pat bahkan sudah menyebar 
luas. Untuk itu, kebijakan fi skal 
baik dari sisi pengeluaran mau -
pun dari sisi penerimaan akan 
senantiasa bergerak untuk me -
nyesuaikan dengan per    kem -
bangan dari wabah ko   rona ini.

Kedua, keberpihakan sek-
tor riil dengan mempercepat 
re formasi struktural guna pe -
ngembangan industri domes-
tik. Pemerintah merespons ke-
bijakan jangka pendek dengan 
tetap memperhatikan kebijak-
an yang bersifat struktural dan 
berdimensi panjang. Di an ta-
ranya, dengan menginisiasi 
omnibus law RUU Cipta kerja 
dan perpajakan.

Kementerian Perdagangan 
perlu melakukan relaksasi ba -
gi kebijakan impor bahan baku 

un  tuk kebutuhan industri. Pe-
nye  baran wabah virus korona 
telah membuat operasional 
ba   nyak perusahaan menjadi 
terganggu karena kekurangan 
bahan baku baik impor mau-
pun dalam negeri. Apabila tak 
segera direspons dengan baik, 
pada akhirnya akan membuat 
sektor produksi turut terham-
bat. Hal itu berimplikasi pada 
meningkatnya harga yang nan-
tinya bakal menaikkan tingkat 
infl asi.

Ketiga, kebijakan moneter 
dan makro prudential melalui 
kebijakan akomodatif, operasi 
moneter mendukung keterse-
diaan likuiditas, dan menjaga 
stabilitas nilai tukar dan suku 
bunga. Bank Indone sia sudah 
bergerak cepat dengan menge-
luarkan langkah lanjutan pe-
nguatan kebijakan menurun-
kan suku bunga acuan. OJK 
juga melakukan pelonggaran 
baur an kebijakan untuk mem-
bantu sektor-sektor keuangan 
yang terdampak.

Keempat, Kebijakan sektor 
keuangan melalui upaya te tap 
menjaga kepercayaan, men-
jaga likuiditas, dan memper-
kuat ketahanan. 

Kita sama-sama berharap 
dan tetap berfi kir positif serta 
optimistis virus korona ini 
ti  dak terlalu lama. Mitigasi ri -
siko yang dilakukan pemerin-
tah harus diimbangi dengan u-
paya optimal dalam mengatasi 
musuh terbesar masyarakat 
Indonesia saat ini, yaitu rasa 
ketakutan dan kepanikan. 

Komunikasi pemerintah 
yang cepat dan tepat perlu 
di  la  kukan. Terutama, terkait 
langkah-langkah yang diambil 
untuk menurunkan risiko pe-
nye baran dan percepatan pe-
nanganan penderita covid-19. 
Serta, menjaga stabilitas harga 
dan ketersediaan kebutuhan 
masyarakat.

PENYEBARAN virus ko -
rona tipe terbaru atau 
covid-19 ialah te ror ba -
gi kehidupan yang nor-

mal, mapan, dan menyenang-
kan. Seperti layaknya pandemi 
yang terjadi dalam se  jarah umat 
manusia, ia datang layaknya 
teror yang me na kutkan. Tak 
garang dan pe nuh letusan, te-
tapi jelas me  matikan. 

Korban jiwa mungkin hanya 
berupa angka kecil ketim  bang 
jumlah mereka yang meng-
i dap  nya atau total populasi. 
Namun, tingkat kecepatan pe -
nyebarannya terbukti di luar 
dugaan.

Melintasi batas geografi s, et -
nik, gender, kelas sosial, ja bat-
an, dan agama. Namun, seba-
gai sebuah bentuk teror, yang 
lebih berbahaya ialah ia selalu 
berpotensi beriring dengan 
efek ketakutan yang berujung 
penaklukan, kelumpuhan akti-
vitas ekonomi, kepanikan, dan 
tentu saja penyebab menguap-
nya nalar dan akal sehat. 

Gelagat ini sudah dimulai. 
Kepanikan untuk berebut 
pem   bersih tangan (hand saniti-
zer), masker, serta menimbun 
persediaan makanan dan o-
bat-obatan. Ditambah perang 
klaim kebenaran di media so-
sial yang semakin absurd dan 

tidak mencerahkan, terutama 
saat ia berjalin berkelindan 
de  ngan isu politik dan agama. 

Alih-alih menjadi upaya 
kam  panye perlunya komit-
men tindakan bersama untuk 
mengatasi covid-19, persebar-
an informasi terkait covid-19 
di media sosial kerap menjadi 
perebutan eksistensi dan klaim 
jangka pendek atau dukungan 
pada seorang/kelompok yang 
cenderung membabi buta. 

Lebih banyak yang abai 
atas persoalan sesungguhnya 
serta potensi kerusakan yang 
mungkin ditimbulkan di masa 
depan. Berita bohong dengan 
mudah berlipat menjadi pa-
mer  an kebebalan. Agaknya 
benar ungkapan ‘dalam situasi 
yang darurat, akal sehat me ng -
uap lebih cepat’.

Budaya dan kebijakan bersih
Apa yang diharapkan dari 

sekolah dalam situasi seperti 
ini? Seperti halnya komuni-
tas nonmedis lainnya, dalam 
si tuasi pandemi, peran seko-
lah tidak berada di wilayah 
ba gaimana mengelola dan 
me nyembuhkan mereka yang 
terdampak covid-19. 

Merujuk Surat Edaran Mente-
ri Pendidikan dan Kebuda yaan 
No 3/2020 atau berbagai sumber 

umum lain, seperti Gui  dance for 
School Setting dari Centers for 
Disease Control and Prevention 
terkait co vid-19, situs WHO 
tentang per  sebaran covid-19 
cukup te rang benderang, peran 
yang dapat dilakukan sekolah 
dalam melawan penyebaran 
covid-19, mulai upaya pence-
gahan sebelum penyebaran 
terjadi sampai jika ditemukan 
kasus pengidap covid-19.

Sebagian upaya pencegahan 
yang disarankan sangat ter-
kait dengan budaya sekolah. 
Budaya kebersihan diri dan 
lingkungan sekolah berperan 
vital dalam situasi darurat atau 
kejadian luar biasa seperti pe-
nyebaran covid-19 saat ini. 

Dari kebiasaan mencuci ta-
ngan, menutup mulut saat ba -
tuk atau bersin, tidak melu dah 
sembarangan, pembersih an 
fasilitas umum yang sering di-
pakai/disentuh bersama se  cara 
rutin, sampai konsumsi ma-
kanan sehat ialah hasil se  buah 
proses yang panjang me  lalui 
pembiasaan atau pe  latihan. 

Sekolah dengan budaya ke-
bersihan diri dan lingkungan 
yang mapan, tentu tidak me-
miliki masalah dengan praktik-
praktik semacam ini. Namun, 
sekolah yang belum memiliki 
budaya kebersihan semacam 

ini, mau tak mau harus segera 
memulainya. 

Saat penyebaran covid-19 
se makin mengkhawatirkan--
sampai Minggu (15/3) menurut 
situs WHO; 142.320 kasus ter-
konfimasi, 5.391 korban me-
ninggal dunia, dan 135 ne gara 
terdampak, termasuk Indonesia 
dengan 69 kasus--se kolah harus 
menyiapkan dan melakukan 
beberapa hal tambahan.

Aspek edukasi setidaknya 
ter hadap komunitas di dalam 
sekolah (murid, guru, dan staf 
se kolah) ataupun di luar seko-
lah melalui orangtua murid 
dan pihak terkait harus terus 

dilakukan.
Kampanye untuk memberi-

kan informasi yang gamblang 
tentang covid-19 bisa dilaku-
kan dengan membuat poster/
selebaran, sosialisasi/diskusi, 
atau pengumuman berulang. 

Dari sisi kebijakan, seko-
lah harus menyiapkan renca-
na dan inisiatif darurat jika 
ke  adaan memburuk, mulai 
me  larang kegiatan yang meli-
batkan dan menyebabkan ke -
rumunan orang, pembatalan 
perjalanan/kunjungan dalam 
rombongan, dll. 

Selain itu, juga memikirkan 
giliran kerja bagi pegawai un -
tuk mengurangi persinggung an 
lebih banyak orang, peman-
tauan kesehatan murid, guru, 
dan staf pendidikan. Lalu, 
koordinasi dengan pihak ter-
kait (dinas kesehatan/rumah 
sakit, komite sekolah, dan dinas 
pen  didikan setempat). Sampai 
dengan pilihan tindakan dras-
tis untuk menutup sementara 
sekolah sebagai bagian upaya 
mendorong berlakunya prinsip 
social distancing. Tanpa budaya 
bersih dan kebijakan yang tang-
gap situasi darurat di sekolah, 
peluang memerangi penye-
baran covid-19 akan menipis.

Mengelola informasi
Pada akhirnya, yang juga 

terkikis dalam situasi persebar-
an covid-19 ialah nalar dan 
akal sehat. Di era perkembang-
an pesat teknologi informasi 
dan komunikasi, covid-19 pada 

titik tertentu tak ubahnya 
men jadi komoditas yang bisa 
dimanfaatkan atau disalahgu-
nakan siapa saja. 

Saat ini informasi terkait de-
ngan covid-19 mengalir cepat 
dalam jumlah yang mung-
kin tak terbendung sehingga 
membutuhkan keterampilan 
tertentu untuk memilah, men-
cerna, dan meresponsnya. Saat 
informasi tentang covid-19 
di kemas dalam muatan kepen-
tingan sesaat, terutama dengan 
bungkus isu dan bumbu politik 
atau agama, ia menjadi jauh 
dari persoalan sejati persebar -
an covid-19. 

Selain mengaburkan infor-
masi yang semestinya dibutuh-
kan komunitas sekolah, infor-
masi yang menyesatkan tidak 
membantu dan bahkan berpo-
tensi menganggu konsolidasi 
penanganan bersama penye-
baran covid-19, terutama di 
se  kolah.

Sekolah bisa memainkan 
pe ran menjalankan budaya 
literasi media yang cerdas dan 
kritis. Dapat dimulai dengan 
mengoptimalkan peran seko-
lah sebagai kreator, penyaring, 
atau pembagi informasi resmi 
terkait dengan covid-19. 

Sekolah bisa membentuk 
tim respons covid-19 melalui 
optimalisasi peran UKS, ma -
na  jemen sekolah, atau pem-
ben  tukan tim khusus untuk 
merespons hal ini. Seorang 
atau tim yang ditunjuk, selain 
bertugas menyusun rencana 

darurat tanggap covid-19, juga 
berwenang meneruskan infor-
masi resmi melalui berbagai 
media yang ada. Lalu, peng-
umuman resmi, pertemuan 
dengan murid, orangtua, dan 
pihak terkait, situs web, atau 
media sosial resmi sekolah. 

Beberapa informasi yang be-
redar bisa dipilih, disaring, dan 
disampaikan sesuai kebutuhan 
murid (sesuai tingkat mereka), 
guru, staf, dan orangtua/wali 
murid. 

Informasi yang terjamin 
sum ber kebenarannya, jernih, 
dan mudah dicerna akan men-
dorong mereka yang menerima 
informasi bergerak meres pons 
penyebaran covid-19 dengan 
berbasis data yang benar. Pa da 
akhirnya lebih menggu nakan 
akal sehat daripada se kadar 
kepanikan dan emosi, juga 
akan membuat penerima infor-
masi lebih fokus pada ma salah 
bukan aktor/orang se hingga 
memungkinkan per tu karan ide 
dan peran dalam menghambat 
penyebaran covid-19.

Saat pandemi semakin me-
luas dan akut, informasi yang 
menyesatkan akan membuat 
nalar menyempit dan akal tak 
lagi sehat. Sekolah harus turut 
berperan aktif dalam meng-
hambat penyebaran covid-19 
dengan terus mendidik melalui 
penyampaian informasi yang 
benar dan berguna. Jadi, dalam 
dalam situasi darurat, kita ma-
sih bisa berharap pada berlaku-
nya nalar dan akal sehat.

Mengantisipasi Dampak Covid-19
ke Perekonomian Nasional
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PEREDARAN narkoba di Jakarta masih 
menjadi persoalan yang tiada habisnya. 
Banyak pula generasi muda yang kehi-
langan masa depan dan harus merasakan 
dinginnya lantai penjara karena terlibat 
kasus tersebut.

Jakarta seolah menjadi magnet bagi 
para sindikat untuk mengedarkan barang 
laknat itu. Narkoba tidak hanya menyasar 
pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Bebe-
rapa kasus menyebut bahwa tidak sedikit 
figur publik yang sedianya memberi 
contoh positif ke masyarakat, justru ikut 
terperosok ke lubang hitam. 

Lantas, apakah ada solusi untuk me-
nyelamatkan penerus bangsa dari bahaya 
narkoba? Berikut petikan wawancara Insi 
Nantika Jelita dari Media Indonesia dan 
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) DKI Brigjen Tagam Sinaga.

Benarkah Jakarta darurat narkoba?
Ada 654 titik rawan narkoba di Indo-

nesia, sementara di Jakarta 117 titik atau 
sekitar 17% lebih. Kemudian, tingkat 
penggunaan prevalensi sebanyak 260.650 
orang dari jumlah populasi penduduk, 
dari 10 sampai 59 tahun. Jakarta nomor 
satu di seluruh Indonesia untuk tingkat 
penggunaan.

Upaya BNNP untuk mengurangi daru-
rat narkoba?

Pada 2019 kita menggelar kegiatan, 
khususnya di sekolah-sekolah, untuk 
melaksanakan sosialisasi. Kita bentuk 
satgas dengan melibatkan pelajar dan 
dilakukan tes urine kepada para satgas 
untuk melingkari agar sekolah itu bersih 
dari narkoba. Kita juga lakukan penang-
kapan dan TPPU (tindak pidana pencu-
cian uang). Kita juga kerja sama dengan 
PPATK. Kita juga melakukan razia di 
tempat hiburan.

Berapa banyak sekolah di DKI bersih 
dari narkoba?

Saya sudah ketemu dengan Dinas Pen-
didikan DKI dan ternyata tidak ada satu 
pun yang berani mengikrarkan sekolah 
mereka bersih dari narkoba. 

Tempat paling sering ditemukan 
narkoba?

80% tempat hiburan di Jakarta peng-
guna narkoba ya, bukan peredaran. 
Artinya, 80% di tempat hiburan saya 
pastikan menggunakan narkoba. Wila-
yah terbanyak di Jakarta Barat (Jakbar) 
dan Jakarta Pusat (Jakpus), lalu Jakarta 
Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim), 
dan Jakarta Utara (Jakut).

Apa tindakan BNNP DKI setelah razia 
itu?

BNN tidak menangkap pengguna dan 
pemakai. BNN itu mengungkap sebuah 
jaringan. Kalau kita dapat informasi, 
misalnya, ada yang membawa nar-
koba, ya kita kembangkan. Pem-
bawa narkoba kan hanya kurir. 
Nanti kita tanya, ini kira-kira ke 
arah mana kita selidiki, siapa yang 

mengirim barang, penerima, dan kemu-
dian uangnya ditransfer melalui mana. 
Jadi, kita mengungkap jaringan narkoba, 
bukan tangkap pengguna. Kita tidak boleh 
menangkap pemakai.

Berapa banyak tempat hiburan yang 
ditutup?

Kalau menutup itu kewenangan Dinas 
Pariwisata DKI, tapi kalau dari reko-
mendasi kita sekitar empat tempat yang 
diminta. Semua kita langsung laksanakan 
rehabilitasi. Mereka kembali kerja seperti 
semula, tapi wajib menjalankan rehabili-
tasi dengan baik.

Jenis narkoba yang paling banyak 
digunakan?

Kalau di wilayah Jaktim itu ganja. Di 
Jakbar kebanyakan inex (ekstasi) dan 
sabu. Kalau Jaksel kebanyakan pil happy 
fi ve, sementara di Utara, putau. Jadi, beda 
wilayahnya, ya beda jenis narkobanya.

Jaringan narkoba terbesar dari 
mana?

Yang kita ungkap di sini itu semua ja-
ringan dari luar (negeri). Barang dari luar 
semuanya. Ada dari Malaysia. Ada yang 
melalui Riau, Aceh, Batam. Kalau dia dari 
Kalimantan, itu di Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Timur.

Beda tugas BNN dan reserse nar-
koba?

Itu sangat bisa kelihatan. Kalau di 
BNN ini pekerjaan kita mulai pence-
gahan, kemudian pemberdayaan, 
rehabilitasi, pascarehabilitasi, 
sampai di bidang pemberan-
tasan. Kalau di kepolisian 
itu mungkin hanya bisa 
dilakukan penangkapan, 
kemudian diproses sampai 
ke JPU. Kalau kita include 
mulai pencegahan sampai 
dengan rehabilitasi dan 
pascarehabilitasi.

Jumlah personel BNNP 
DKI dan benarkah ha-
nya Jakbar dan Jakpus 
yang belum 
p u n y a 
B N N 
tingkat 
kota?

Secara keseluruhan anggota BNNP dan 
BNNK itu cuma 187 orang di Jakarta. Ya, 
memang belum ada di Jakarta Pusat dan 
Barat. Saya juga bertanya kenapa Barat 
enggak punya, padahal petanya itu su-
dah jelas rawan. Saya lapor ke Pak Heru 
Winarko (Kepala BNN) dan minta tolong 
agar dikoordinasikan saya dengan Wali 
Kota Jakbar dan Jakpus. Saya sudah dite-
rima dengan beliau-beliau, sudah ketemu. 
Untuk tahun ini, kita ajukan ke Menpan-
Rebiro ialah Jakarta Barat. Nanti pada 
2021, di sana mungkin sudah terbentuk. 
Mereka juga sudah siapkan tempatnya 
serta sarana dan prasarana.

Pembentukan BNN kota itu dilakukan 
wali kota?

Iya, oleh kepala daerah. Karena tanpa 
bantuan kepala daerah, BNN enggak 
punya kekuatan. Nanti gedungnya dari 
mana, lalu sarana prasarananya seperti 
apa. Mungkin di 2022 baru ada di Jakarta 
Pusat.

Kalau soal narapidana berapa jum-
lahnya?

Jumlah narapidana di Kota Jakarta 
sekitar 15 ribu lebih. Kapasitasnya hanya 
5 ribu. Jadi, ada 300% kelebihan di LP. se-
banyak 75% semua narapidana pengguna 
narkoba atau terlibat pada kasus narkoba 
dan seharusnya tidak di penjara. Ada seki-
tar 4.000 atau 5.000 orang pengguna yang 

harusnya tidak masuk penjara.

Kapasitas tempat re-
habilitasi?

K i t a  m a m p u 
sekitar 800 (ru-
angan), kemu-
dian di rumah 
sakit, RSKO, dan 
RS Bhayangkara 
Sespimma Pol-
ri. Intinya kita 
mampu mereha-

bilitasi. (J-3)

PUTRI ANNISA 
putri@mediaindonesia.com                                                        

NARKOBA berujung gelap mata. 
Seorang anak, AF, 24, nekat meng-
gadaikan sertifikat tanah milik 
orangtuanya yang bernilai Rp60 

miliar menjadi Rp3,7 miliar ke perusahaan 
simpan pinjam.

Sertifi kat yang digadaikan itu terlebih da-
hulu dibuatkan ganda oleh sang anak dengan 
dibantu sindikat pemalsu surat sah agar pemi-
lik tidak curiga. SHM palsu kemudian kembali 
disimpan ke brankas ayahnya. 

Tersangka AF menggunakan uang gadai 
senilai Rp3,7 miliar itu untuk membeli nar-
koba dan foya-foya. Sebagian lagi, sebesar 
Rp40 juta, sebagai uang jasa sindikat pemalsu 
sertifi kat. 

“Tersangka mencuri sertifi kat tersebut di 
brankas saat orangtuanya berobat ke Korea,” 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Yusri Yunus, pekan lalu. 

Dari hasil pengembangan, selain menga-
mankan AF, polisi juga menangkap enam 
tersangka sindikat pemalsu surat-surat, di 
antaranya EN, Y, KS, AS, SW, dan satu lagi da-
lam perawatan lantaran sakit.

Kombes Yusri menguraikan AF ketergantung-
an narkoba sejak 2018. Kepergian orangtua ke 
luar negeri membuatnya nekat mencuri SHM 
No 2785/Cipete Selatan an HM Ismet Abdul-
lah.

Pemadat seperti AF tidak lagi memikirkan 
risiko apa pun, asalkan dapat menikmati 
serbuk pembawa derita. Kini kenikmatan 
sesaat pemuda tampan dan bertubuh atletis 
itu diganjar dengan hidup terkurung di balik 
terali besi. Ia harus mempertanggungjawab-
kan perbuatannya, mencuri dan memakai 
narkoba. 

Kisah tragis AF juga dijalani Karin. Sudah 
bermacam-macam narkoba ia cicipi sejak 
1997. Ada saja alasan dibuat agar orangtua 
memberi uang. Jika alasan tak lagi mem-
pan, barang yang ada di rumah dipindah-
tangankan.

Bagi orang yang mau kembali, selalu terbuka 
titik balik. Hari itu, pada 2008, Karin yang kini 
berusia 42 tahun bertemu dengan salah satu 
anggota BNN Provinsi DKI. Anggota tersebut 
terus mendekatinya agar mau direhabilitasi. 

Beruntunglah Karin yang kemudian sadar 
dan berani memutuskan untuk kembali ke 
dunia nyata. Karin akhirnya mau menjalani 
terapi metadon selama 8 tahun hingga kemu-
dian bebas. 

“Sekarang giliran saya berbagi. Saya peduli 
dengan mereka. Kalau bukan kami, mantan 
pecandu, siapa lagi yang mau peduli dengan 
mereka,” beber Karin dengan semangat 
kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis 
(12/3).

Namun, jalan yang ditemui untuk bisa 
membebaskan pecandu narkoba  tidaklah se-
perti harapannya. Penolakan demi penolakan 
diterima. Meskipun demikian, Karin tidak 
menyerah.

“Tantangan terberatnya ialah menyadar-
kan mereka yang terus menolak. Dari situ 
pendekatan kami ubah dengan memberikan 
motivasi tentang kehidupan serta menjaga 
kesehatan,” tuturnya. 

Salah satu hal yang ditakuti para pecandu, 
khususnya pengguna jarum suntik, ialah 
tertular virus HIV. Melalui edukasi dampak 
penggunaan jarum suntik, banyak pecandu 
yang ia dampingi mau membuka diri untuk 
rehabilitasi.

Sehat dan normal 
Setelah 2 tahun menjadi aktivis, sudah 

cukup banyak pecandu yang ia bebaskan 
dari narkoba. Ia sangat bahagia ketika me-
lihat mantan para pecandu itu bisa kembali 
berkumpul bersama keluarga dan menjalani 
kehidupan yang sehat dan normal. 

“Saya merasa bahagia saat teman-teman 
yang sudah saya anggap sebagai keluarga sen-
diri itu berkumpul dan dapat tertawa bersama 

orang-orang dekatnya. Di situ saya merasa ada 
rasa penghargaan terhadap diri sendiri yang 
tak bisa diukur dari apa pun,” cetusnya.

Keberhasilannya menjadi aktivis tentunya 
tak lepas dari peran pembinaan BNN Provinsi 
DKI Jakarta. “Saat saya masih baru, mereka 
(BNN DKI) memberikan pembinaan dan mo-
tivasi agar saya percaya diri. Saya diedukasi 
agar memiliki strategi pendekatan terhadap 
para pecandu,” jelas Karin.

Menurutnya, para pecandu narkoba umum-
nya lebih mendengar jika didampingi mantan 
pecandu. Ia pun sampai kini terus menjalin 
komunikasi dengan mantan para pecandu, 
yang ia dampingi, yang berhasil lepas dari 
narkoba. 

Pendampingan penting guna menjaga agar 
mantan para pecandu tidak lagi kembali ke 
dunia kelam. Karin kerap diajak BNN dalam 
pertemuan dengan komunitas-komunitas mi-
lineal di Jakarta. “Ketika saya disebut sebagai 
orang yang berhasil lepas dari narkoba, ada 
rasa bangga dan memotivasi saya agar terus 
konsisten,” tukasnya. 

Anggota Komisi E DPRD DKI Abdul Azis Mus-
lim sependapat dengan Karin bahwa menyela-
matkan lingkungan masyarakat dari narkoba 
sudah menjadi tanggung jawab bersama. 

“Dimulai dari diri sendiri yang kemudian 
menular kepada keluarga sehingga bisa men-
ciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. 
Masyarakat jangan apatis,” pintanya.

Seperti yang sedang dilakukan Dewan Pe-
ngurus Pusat Gerakan Antinarkotika (Granat), 

semua cabang di seluruh Indonesia digerak-
kan untuk menyuluh kaum milenial dengan 
mendatangi sekolah-sekolah. 

“Generasi muda lebih berpotensi menyalah-
gunakan narkoba. Dengan relawan yang ada 
di setiap daerah, Granat kerap melakukan 
penyuluhan bahaya narkoba ke sekolah-seko-
lah,” cetus Ketua Umum DPP Granat Henry 
Yosodiningrat. 

Mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi ki-
nerja pihak kepolisian sebagai penegak hukum 
dalam pemberantasan narkoba. Namun, ia 
meminta Polri semakin meningkatkan upaya 
pencegahan.

Untuk mencegah peredaran narkoba di 
tempat hiburan malam, misalnya. Henry 
mengimbau adanya sinergitas antara Polri, 
pengelola tempat hiburan malam, dan peme-
rintah daerah.

Cara Ito Sumardi saat menjabat Kapolwil-
tabes Surabaya (2001-2003), menurutnya, 
ampuh untuk meredam peredaran narkoba 
di tempat hiburan malam. 

House music memicu orang mengguna-
kan narkoba agar jogetnya lebih asyik. Jika 
pemda mensyaratkan boleh memutar lagu 
house music, hanya lima lagu, konsumsi akan 
berkurang. 

“Pemda dan polisi memonitor. Kalau ada 
pelanggaran, polisi cabut izin keramaian, 
pemda cabut izin usaha. Terobosan dari Pak 
Ito ini efektif mencegah kaum muda mabuk 
narkoba di Surabaya,” papar mantan anggota 
DPR RI tersebut. (Sru/Tri/J-2)

Berprestasi tanpa Narkoba 
Pemadat tidak lagi memikirkan risiko apa pun, 
asalkan dapat menikmati serbuk pembawa derita. 
Kini kenikmatan itu diganjar dengan hidup terkurung 
di balik terali besi.

MI/PIUS ERLANGGA

MI/YAKUB PRYATAMA

ANTARA/GALIH PRADIPTA

VAPE NARKOTIKA: Tersangka kasus pembuatan dan pengedaran narkotika jenis liquid vape memperagakan cara meracik narkoba 
liquid vape di ruang laboratorium saat gelar perkara, di kompleks perumahan kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Dalam pengungkapan 
tersebut polisi mengamankan 18 tersangka dengan sejumlah barang bukti, yaitu tabung vape, peralatan laboratorium, dan bahan baku 
pembuatan yang mengandung narkotika.

KOMUNITAS SRS: BPara anggota komunitas Sahabat Rekan Sebaya (SRS) berpose di markas SRS di Simpang Tiga, Kalibata, Jakarta Selatan. SRS 
merupakan komunitas para mantan pengguna narkoba yang ingin kembali berkarya untuk kebermanfaatan hidup bagi diri sendiri dan sekitar.

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI: Petugas BNN berada di antara barang bukti narkotika jenis 
sabu sebelum dimusnahkan di Kantor BNN, Cawang, Jakarta. BNN memusnahkan barang bukti sabu 
sebanyak 72,42 kilogram hasil dari tiga kasus berbeda. 

AISAH Dahlan seperti menelan 
pil pahit saat mengetahui adik 
kandungnya menjadi korban 

ganasnya narkoba pada 1997. Sang adik 
pun dibawa Aisah untuk melakukan 
rehabilitasi di Rumah Pengasih, Malaysia.

Berangkat dari kasus yang menimpa 
sang adik, Aisah beserta sang suami, 
Priyanto, belajar bagaimana cara 
menangani mantan pecandu narkoba. 
Aisah pun membentuk komunitas 
Sahabat Rekan Sebaya (SRS) yang terletak 
di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, 
pada 1998.

Menurut Direktur Eksekutif SRS, 
Rhoma Permana, langkah mulia 
tersebut membawa komunitas SRS 
yang berisikan para mantan pengguna 
narkoba sanggup berkarya dan menjadi 
diri sendiri.

Saat ini tercatat sekitar 230 anak muda 
aktif mengikuti kegiatan di SRS. SRS 
juga membuktikan bahwa anggotanya 
sanggup melakukan hal-hal positif 
sebagaimana orang umumnya.

SRS menerapkan tiga standar 
untuk penanganan pasien yang 
menjadi anggota. “Programnya di 
sini detoksifi kasi, lalu rehabilitasi, 
dan terakhir fase after care. Kami 
memperkenankan teman-teman yang 
selesai program medis untuk bisa tetap 
tinggal di lingkungan baru SRS,” tutur 

Rhoma kepada Media Indonesia, Jumat 
(13/3).

Selain menawarkan penyembuhan 
secara bertahap, SRS juga menjadi wadah 
untuk mantan para pengguna kembali 
merasa hidup. Ya, para anggota akan 
melakukan aktivitas olahraga setiap 
harinya dan diajak berpikir kreatif dan 
inovatif. 

SRS memiliki unit-unit usaha, seperti 
usaha bisnis multimedia, entertainment, 
event organizer, laundry, perbengkelan, 
dan peternakan kelinci.

“Divisi entertainment, misalnya. Di situ 
ada edukasinya. Kami mau memberi 
seminar-seminar di instansi mana pun 
untuk membicarakan soal pengenalan 
dasar bahaya zat-zat narkoba,” tuturnya.

Dari SRS banyak muncul pengusaha 
muda. Selain menjadi pengusaha, para 
anggota pun turut aktif menggelar konser 
musik yang telah dibuat sejak 2007 
dengan tajuk Orkextra 100 Pecandu. 
“Masih berjalan sampai sekarang. 
Februari 2019 kami bikin konser di 
Bulungan, Jakarta Selatan,” tuturnya.

Garap fi lm 
Bahkan, para anggota komunitas 

SRS kini tengah serius menggarap 
film ketiganya yang berjudul Rehab. 
Film Rehab merupakan sekuel ketiga 
dari dua film sebelumnya, yakni 

Cukup Gue (2008) dan Cukup Gue 2 
pada 2015.

“Sementara ini akan tayang antara 
Juni atau Juli. Kami inginnya bertepatan 
dengan Hari Narkoba Internasional, 
paling lambatnya Juli,” ujar Rhoma yang 
juga mantan pemakai narkoba.

Di fi lm ketiganya, SRS ingin 
menceritakan lebih dalam soal 
rehabilitasi dari semua aspek. “Kami 
ingin menceritakan dari sisi keluarganya, 
korban yang diterapi, karena kita ingin 
open minded bahwa kayak gini lo di rehab 
tuh,” ucap Rhoma.

SRS sadar narkoba takkan hilang 
bahkan sampai hari kiamat sekalipun. 
Apalagi ada beberapa zat yang 
digunakan untuk kebutuhan medis yang  
mengandung zat narkoba. Masalah 
terletak pada penyalahgunaannya.

“Harus lebih banyak mengedukasi 
soal bahaya narkoba. Kalau kita sudah 
cerdas Insya Allah selamat, terus terang 
saya juga mantan pengguna, dulu saya 
tak tahu juga bahaya, untungnya saya 
bangkit,” ungkapnya.

Mengutip lirik lagu dari Slank yang 
berjudul Samber Gledek, Rhoma berpesan 
kepada para pengguna ‘ke mana aja lo 
hari gini masih gitu.’ 

“Kalau mau pulih, mari bersama-
bersama, kalau sendiri susah,” tandasnya. 
(Yakub Pryatama/J-2)

Satgas Pelajar 
untuk Sekolah Bebas Candu
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NARKOBA berujung gelap mata. 
Seorang anak, AF, 24, nekat meng-
gadaikan sertifikat tanah milik 
orangtuanya yang bernilai Rp60 

miliar menjadi Rp3,7 miliar ke perusahaan 
simpan pinjam.

Sertifi kat yang digadaikan itu terlebih da-
hulu dibuatkan ganda oleh sang anak dengan 
dibantu sindikat pemalsu surat sah agar pemi-
lik tidak curiga. SHM palsu kemudian kembali 
disimpan ke brankas ayahnya. 

Tersangka AF menggunakan uang gadai 
senilai Rp3,7 miliar itu untuk membeli nar-
koba dan foya-foya. Sebagian lagi, sebesar 
Rp40 juta, sebagai uang jasa sindikat pemalsu 
sertifi kat. 

“Tersangka mencuri sertifi kat tersebut di 
brankas saat orangtuanya berobat ke Korea,” 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Yusri Yunus, pekan lalu. 

Dari hasil pengembangan, selain menga-
mankan AF, polisi juga menangkap enam 
tersangka sindikat pemalsu surat-surat, di 
antaranya EN, Y, KS, AS, SW, dan satu lagi da-
lam perawatan lantaran sakit.

Kombes Yusri menguraikan AF ketergantung-
an narkoba sejak 2018. Kepergian orangtua ke 
luar negeri membuatnya nekat mencuri SHM 
No 2785/Cipete Selatan an HM Ismet Abdul-
lah.

Pemadat seperti AF tidak lagi memikirkan 
risiko apa pun, asalkan dapat menikmati 
serbuk pembawa derita. Kini kenikmatan 
sesaat pemuda tampan dan bertubuh atletis 
itu diganjar dengan hidup terkurung di balik 
terali besi. Ia harus mempertanggungjawab-
kan perbuatannya, mencuri dan memakai 
narkoba. 

Kisah tragis AF juga dijalani Karin. Sudah 
bermacam-macam narkoba ia cicipi sejak 
1997. Ada saja alasan dibuat agar orangtua 
memberi uang. Jika alasan tak lagi mem-
pan, barang yang ada di rumah dipindah-
tangankan.

Bagi orang yang mau kembali, selalu terbuka 
titik balik. Hari itu, pada 2008, Karin yang kini 
berusia 42 tahun bertemu dengan salah satu 
anggota BNN Provinsi DKI. Anggota tersebut 
terus mendekatinya agar mau direhabilitasi. 

Beruntunglah Karin yang kemudian sadar 
dan berani memutuskan untuk kembali ke 
dunia nyata. Karin akhirnya mau menjalani 
terapi metadon selama 8 tahun hingga kemu-
dian bebas. 

“Sekarang giliran saya berbagi. Saya peduli 
dengan mereka. Kalau bukan kami, mantan 
pecandu, siapa lagi yang mau peduli dengan 
mereka,” beber Karin dengan semangat 
kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis 
(12/3).

Namun, jalan yang ditemui untuk bisa 
membebaskan pecandu narkoba  tidaklah se-
perti harapannya. Penolakan demi penolakan 
diterima. Meskipun demikian, Karin tidak 
menyerah.

“Tantangan terberatnya ialah menyadar-
kan mereka yang terus menolak. Dari situ 
pendekatan kami ubah dengan memberikan 
motivasi tentang kehidupan serta menjaga 
kesehatan,” tuturnya. 

Salah satu hal yang ditakuti para pecandu, 
khususnya pengguna jarum suntik, ialah 
tertular virus HIV. Melalui edukasi dampak 
penggunaan jarum suntik, banyak pecandu 
yang ia dampingi mau membuka diri untuk 
rehabilitasi.

Sehat dan normal 
Setelah 2 tahun menjadi aktivis, sudah 

cukup banyak pecandu yang ia bebaskan 
dari narkoba. Ia sangat bahagia ketika me-
lihat mantan para pecandu itu bisa kembali 
berkumpul bersama keluarga dan menjalani 
kehidupan yang sehat dan normal. 

“Saya merasa bahagia saat teman-teman 
yang sudah saya anggap sebagai keluarga sen-
diri itu berkumpul dan dapat tertawa bersama 

orang-orang dekatnya. Di situ saya merasa ada 
rasa penghargaan terhadap diri sendiri yang 
tak bisa diukur dari apa pun,” cetusnya.

Keberhasilannya menjadi aktivis tentunya 
tak lepas dari peran pembinaan BNN Provinsi 
DKI Jakarta. “Saat saya masih baru, mereka 
(BNN DKI) memberikan pembinaan dan mo-
tivasi agar saya percaya diri. Saya diedukasi 
agar memiliki strategi pendekatan terhadap 
para pecandu,” jelas Karin.

Menurutnya, para pecandu narkoba umum-
nya lebih mendengar jika didampingi mantan 
pecandu. Ia pun sampai kini terus menjalin 
komunikasi dengan mantan para pecandu, 
yang ia dampingi, yang berhasil lepas dari 
narkoba. 

Pendampingan penting guna menjaga agar 
mantan para pecandu tidak lagi kembali ke 
dunia kelam. Karin kerap diajak BNN dalam 
pertemuan dengan komunitas-komunitas mi-
lineal di Jakarta. “Ketika saya disebut sebagai 
orang yang berhasil lepas dari narkoba, ada 
rasa bangga dan memotivasi saya agar terus 
konsisten,” tukasnya. 

Anggota Komisi E DPRD DKI Abdul Azis Mus-
lim sependapat dengan Karin bahwa menyela-
matkan lingkungan masyarakat dari narkoba 
sudah menjadi tanggung jawab bersama. 

“Dimulai dari diri sendiri yang kemudian 
menular kepada keluarga sehingga bisa men-
ciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. 
Masyarakat jangan apatis,” pintanya.

Seperti yang sedang dilakukan Dewan Pe-
ngurus Pusat Gerakan Antinarkotika (Granat), 

semua cabang di seluruh Indonesia digerak-
kan untuk menyuluh kaum milenial dengan 
mendatangi sekolah-sekolah. 

“Generasi muda lebih berpotensi menyalah-
gunakan narkoba. Dengan relawan yang ada 
di setiap daerah, Granat kerap melakukan 
penyuluhan bahaya narkoba ke sekolah-seko-
lah,” cetus Ketua Umum DPP Granat Henry 
Yosodiningrat. 

Mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi ki-
nerja pihak kepolisian sebagai penegak hukum 
dalam pemberantasan narkoba. Namun, ia 
meminta Polri semakin meningkatkan upaya 
pencegahan.

Untuk mencegah peredaran narkoba di 
tempat hiburan malam, misalnya. Henry 
mengimbau adanya sinergitas antara Polri, 
pengelola tempat hiburan malam, dan peme-
rintah daerah.

Cara Ito Sumardi saat menjabat Kapolwil-
tabes Surabaya (2001-2003), menurutnya, 
ampuh untuk meredam peredaran narkoba 
di tempat hiburan malam. 

House music memicu orang mengguna-
kan narkoba agar jogetnya lebih asyik. Jika 
pemda mensyaratkan boleh memutar lagu 
house music, hanya lima lagu, konsumsi akan 
berkurang. 

“Pemda dan polisi memonitor. Kalau ada 
pelanggaran, polisi cabut izin keramaian, 
pemda cabut izin usaha. Terobosan dari Pak 
Ito ini efektif mencegah kaum muda mabuk 
narkoba di Surabaya,” papar mantan anggota 
DPR RI tersebut. (Sru/Tri/J-2)

Berprestasi tanpa Narkoba 
Pemadat tidak lagi memikirkan risiko apa pun, 
asalkan dapat menikmati serbuk pembawa derita. 
Kini kenikmatan itu diganjar dengan hidup terkurung 
di balik terali besi.

MI/YAKUB PRYATAMA

KOMUNITAS SRS: BPara anggota komunitas Sahabat Rekan Sebaya (SRS) berpose di markas SRS di Simpang Tiga, Kalibata, Jakarta Selatan. SRS 
merupakan komunitas para mantan pengguna narkoba yang ingin kembali berkarya untuk kebermanfaatan hidup bagi diri sendiri dan sekitar.

AISAH Dahlan seperti menelan 
pil pahit saat mengetahui adik 
kandungnya menjadi korban 

ganasnya narkoba pada 1997. Sang adik 
pun dibawa Aisah untuk melakukan 
rehabilitasi di Rumah Pengasih, Malaysia.

Berangkat dari kasus yang menimpa 
sang adik, Aisah beserta sang suami, 
Priyanto, belajar bagaimana cara 
menangani mantan pecandu narkoba. 
Aisah pun membentuk komunitas 
Sahabat Rekan Sebaya (SRS) yang terletak 
di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, 
pada 1998.

Menurut Direktur Eksekutif SRS, 
Rhoma Permana, langkah mulia 
tersebut membawa komunitas SRS 
yang berisikan para mantan pengguna 
narkoba sanggup berkarya dan menjadi 
diri sendiri.

Saat ini tercatat sekitar 230 anak muda 
aktif mengikuti kegiatan di SRS. SRS 
juga membuktikan bahwa anggotanya 
sanggup melakukan hal-hal positif 
sebagaimana orang umumnya.

SRS menerapkan tiga standar 
untuk penanganan pasien yang 
menjadi anggota. “Programnya di 
sini detoksifi kasi, lalu rehabilitasi, 
dan terakhir fase after care. Kami 
memperkenankan teman-teman yang 
selesai program medis untuk bisa tetap 
tinggal di lingkungan baru SRS,” tutur 

Rhoma kepada Media Indonesia, Jumat 
(13/3).

Selain menawarkan penyembuhan 
secara bertahap, SRS juga menjadi wadah 
untuk mantan para pengguna kembali 
merasa hidup. Ya, para anggota akan 
melakukan aktivitas olahraga setiap 
harinya dan diajak berpikir kreatif dan 
inovatif. 

SRS memiliki unit-unit usaha, seperti 
usaha bisnis multimedia, entertainment, 
event organizer, laundry, perbengkelan, 
dan peternakan kelinci.

“Divisi entertainment, misalnya. Di situ 
ada edukasinya. Kami mau memberi 
seminar-seminar di instansi mana pun 
untuk membicarakan soal pengenalan 
dasar bahaya zat-zat narkoba,” tuturnya.

Dari SRS banyak muncul pengusaha 
muda. Selain menjadi pengusaha, para 
anggota pun turut aktif menggelar konser 
musik yang telah dibuat sejak 2007 
dengan tajuk Orkextra 100 Pecandu. 
“Masih berjalan sampai sekarang. 
Februari 2019 kami bikin konser di 
Bulungan, Jakarta Selatan,” tuturnya.

Garap fi lm 
Bahkan, para anggota komunitas 

SRS kini tengah serius menggarap 
film ketiganya yang berjudul Rehab. 
Film Rehab merupakan sekuel ketiga 
dari dua film sebelumnya, yakni 

Cukup Gue (2008) dan Cukup Gue 2 
pada 2015.

“Sementara ini akan tayang antara 
Juni atau Juli. Kami inginnya bertepatan 
dengan Hari Narkoba Internasional, 
paling lambatnya Juli,” ujar Rhoma yang 
juga mantan pemakai narkoba.

Di fi lm ketiganya, SRS ingin 
menceritakan lebih dalam soal 
rehabilitasi dari semua aspek. “Kami 
ingin menceritakan dari sisi keluarganya, 
korban yang diterapi, karena kita ingin 
open minded bahwa kayak gini lo di rehab 
tuh,” ucap Rhoma.

SRS sadar narkoba takkan hilang 
bahkan sampai hari kiamat sekalipun. 
Apalagi ada beberapa zat yang 
digunakan untuk kebutuhan medis yang  
mengandung zat narkoba. Masalah 
terletak pada penyalahgunaannya.

“Harus lebih banyak mengedukasi 
soal bahaya narkoba. Kalau kita sudah 
cerdas Insya Allah selamat, terus terang 
saya juga mantan pengguna, dulu saya 
tak tahu juga bahaya, untungnya saya 
bangkit,” ungkapnya.

Mengutip lirik lagu dari Slank yang 
berjudul Samber Gledek, Rhoma berpesan 
kepada para pengguna ‘ke mana aja lo 
hari gini masih gitu.’ 

“Kalau mau pulih, mari bersama-
bersama, kalau sendiri susah,” tandasnya. 
(Yakub Pryatama/J-2)
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PEREDARAN narkoba di Jakarta masih 
menjadi persoalan yang tiada habisnya. 
Banyak pula generasi muda yang kehi-
langan masa depan dan harus merasakan 
dinginnya lantai penjara karena terlibat 
kasus tersebut.

Jakarta seolah menjadi magnet bagi 
para sindikat untuk mengedarkan barang 
laknat itu. Narkoba tidak hanya menyasar 
pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Bebe-
rapa kasus menyebut bahwa tidak sedikit 
figur publik yang sedianya memberi 
contoh positif ke masyarakat, justru ikut 
terperosok ke lubang hitam. 

Lantas, apakah ada solusi untuk me-
nyelamatkan penerus bangsa dari bahaya 
narkoba? Berikut petikan wawancara Insi 
Nantika Jelita dari Media Indonesia dan 
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) DKI Brigjen Tagam Sinaga.

Benarkah Jakarta darurat narkoba?
Ada 654 titik rawan narkoba di Indo-

nesia, sementara di Jakarta 117 titik atau 
sekitar 17% lebih. Kemudian, tingkat 
penggunaan prevalensi sebanyak 260.650 
orang dari jumlah populasi penduduk, 
dari 10 sampai 59 tahun. Jakarta nomor 
satu di seluruh Indonesia untuk tingkat 
penggunaan.

Upaya BNNP untuk mengurangi daru-
rat narkoba?

Pada 2019 kita menggelar kegiatan, 
khususnya di sekolah-sekolah, untuk 
melaksanakan sosialisasi. Kita bentuk 
satgas dengan melibatkan pelajar dan 
dilakukan tes urine kepada para satgas 
untuk melingkari agar sekolah itu bersih 
dari narkoba. Kita juga lakukan penang-
kapan dan TPPU (tindak pidana pencu-
cian uang). Kita juga kerja sama dengan 
PPATK. Kita juga melakukan razia di 
tempat hiburan.

Berapa banyak sekolah di DKI bersih 
dari narkoba?

Saya sudah ketemu dengan Dinas Pen-
didikan DKI dan ternyata tidak ada satu 
pun yang berani mengikrarkan sekolah 
mereka bersih dari narkoba. 

Tempat paling sering ditemukan 
narkoba?

80% tempat hiburan di Jakarta peng-
guna narkoba ya, bukan peredaran. 
Artinya, 80% di tempat hiburan saya 
pastikan menggunakan narkoba. Wila-
yah terbanyak di Jakarta Barat (Jakbar) 
dan Jakarta Pusat (Jakpus), lalu Jakarta 
Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim), 
dan Jakarta Utara (Jakut).

Apa tindakan BNNP DKI setelah razia 
itu?

BNN tidak menangkap pengguna dan 
pemakai. BNN itu mengungkap sebuah 
jaringan. Kalau kita dapat informasi, 
misalnya, ada yang membawa nar-
koba, ya kita kembangkan. Pem-
bawa narkoba kan hanya kurir. 
Nanti kita tanya, ini kira-kira ke 
arah mana kita selidiki, siapa yang 

mengirim barang, penerima, dan kemu-
dian uangnya ditransfer melalui mana. 
Jadi, kita mengungkap jaringan narkoba, 
bukan tangkap pengguna. Kita tidak boleh 
menangkap pemakai.

Berapa banyak tempat hiburan yang 
ditutup?

Kalau menutup itu kewenangan Dinas 
Pariwisata DKI, tapi kalau dari reko-
mendasi kita sekitar empat tempat yang 
diminta. Semua kita langsung laksanakan 
rehabilitasi. Mereka kembali kerja seperti 
semula, tapi wajib menjalankan rehabili-
tasi dengan baik.

Jenis narkoba yang paling banyak 
digunakan?

Kalau di wilayah Jaktim itu ganja. Di 
Jakbar kebanyakan inex (ekstasi) dan 
sabu. Kalau Jaksel kebanyakan pil happy 
fi ve, sementara di Utara, putau. Jadi, beda 
wilayahnya, ya beda jenis narkobanya.

Jaringan narkoba terbesar dari 
mana?

Yang kita ungkap di sini itu semua ja-
ringan dari luar (negeri). Barang dari luar 
semuanya. Ada dari Malaysia. Ada yang 
melalui Riau, Aceh, Batam. Kalau dia dari 
Kalimantan, itu di Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Timur.

Beda tugas BNN dan reserse nar-
koba?

Itu sangat bisa kelihatan. Kalau di 
BNN ini pekerjaan kita mulai pence-
gahan, kemudian pemberdayaan, 
rehabilitasi, pascarehabilitasi, 
sampai di bidang pemberan-
tasan. Kalau di kepolisian 
itu mungkin hanya bisa 
dilakukan penangkapan, 
kemudian diproses sampai 
ke JPU. Kalau kita include 
mulai pencegahan sampai 
dengan rehabilitasi dan 
pascarehabilitasi.

Jumlah personel BNNP 
DKI dan benarkah ha-
nya Jakbar dan Jakpus 
yang belum 
p u n y a 
B N N 
tingkat 
kota?

Secara keseluruhan anggota BNNP dan 
BNNK itu cuma 187 orang di Jakarta. Ya, 
memang belum ada di Jakarta Pusat dan 
Barat. Saya juga bertanya kenapa Barat 
enggak punya, padahal petanya itu su-
dah jelas rawan. Saya lapor ke Pak Heru 
Winarko (Kepala BNN) dan minta tolong 
agar dikoordinasikan saya dengan Wali 
Kota Jakbar dan Jakpus. Saya sudah dite-
rima dengan beliau-beliau, sudah ketemu. 
Untuk tahun ini, kita ajukan ke Menpan-
Rebiro ialah Jakarta Barat. Nanti pada 
2021, di sana mungkin sudah terbentuk. 
Mereka juga sudah siapkan tempatnya 
serta sarana dan prasarana.

Pembentukan BNN kota itu dilakukan 
wali kota?

Iya, oleh kepala daerah. Karena tanpa 
bantuan kepala daerah, BNN enggak 
punya kekuatan. Nanti gedungnya dari 
mana, lalu sarana prasarananya seperti 
apa. Mungkin di 2022 baru ada di Jakarta 
Pusat.

Kalau soal narapidana berapa jum-
lahnya?

Jumlah narapidana di Kota Jakarta 
sekitar 15 ribu lebih. Kapasitasnya hanya 
5 ribu. Jadi, ada 300% kelebihan di LP. se-
banyak 75% semua narapidana pengguna 
narkoba atau terlibat pada kasus narkoba 
dan seharusnya tidak di penjara. Ada seki-
tar 4.000 atau 5.000 orang pengguna yang 

harusnya tidak masuk penjara.

Kapasitas tempat re-
habilitasi?

K i t a  m a m p u 
sekitar 800 (ru-
angan), kemu-
dian di rumah 
sakit, RSKO, dan 
RS Bhayangkara 
Sespimma Pol-
ri. Intinya kita 
mampu mereha-

bilitasi. (J-3)

MI/PIUS ERLANGGA

ANTARA/GALIH PRADIPTA

VAPE NARKOTIKA: Tersangka kasus pembuatan dan pengedaran narkotika jenis liquid vape memperagakan cara meracik narkoba 
liquid vape di ruang laboratorium saat gelar perkara, di kompleks perumahan kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Dalam pengungkapan 
tersebut polisi mengamankan 18 tersangka dengan sejumlah barang bukti, yaitu tabung vape, peralatan laboratorium, dan bahan baku 
pembuatan yang mengandung narkotika.

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI: Petugas BNN berada di antara barang bukti narkotika jenis 
sabu sebelum dimusnahkan di Kantor BNN, Cawang, Jakarta. BNN memusnahkan barang bukti sabu 
sebanyak 72,42 kilogram hasil dari tiga kasus berbeda. 

Satgas Pelajar 
untuk Sekolah Bebas Candu
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DELAPAN kabupaten 
dan kota di Jawa  Barat 
menggelar pilkada ta-
hun ini. Dari jumlah 

itu, lima di antaranya oleh Badan 
Pengawas Pemilu dikategorikan 
sebagai daerah dengan kera-
wanan tinggi, yakni Kabupaten 
Bandung, Karawang, Tasikma-
laya, Cianjur, dan Pangandaran. 

Saan Mustopa, Wakil Ketua 

Komisi II DPR RI, meminta in-
deks kerawanan pemilu yang 
diumumkan Bawaslu itu harus 
jadi peringatan. “Untuk semua 
pihak. Tidak hanya penyeleng-
gara dan pengawas pemilu, tapi 
juga partai politik, calon kepala 
daerah, juga masyarakat.” 

Kerawanan pilkada, dari ka-
camata politikus senior di Jawa 
Barat, itu, bisa muncul dalam 
bentuk politik uang, isu hoaks, 
juga politik identitas. Untuk itu, 
penyelenggara pemilu harus 
berinovasi untuk menangkal-
nya. Pengawasan dan penindak-
an juga harus disinergikan de-
ngan lebih baik.

Menurut dia, kerawanan baru 
bisa ditangkal jika semua pihak 
peduli. “Selain KPU dan Ba-
waslu, partai-partai politik juga 
harus berpikir, harus memberi 
solusi.” 

Berkaca dari penyelenggaraan 
Pemilu 2019, politikus Partai 
NasDem itu mengatakan, beban 
KPU tahun ini juga lebih berat. 
“Selain pengamanan yang harus 
dipertebal, keselamatan penye-
lenggara di tingkat KPPS dan PPS 
juga harus dijaga. Mereka seha-
rusnya juga mendapat jaminan 
asuransi,” pungkasnya. 

Di Cianjur, Kepala Badan Kepe-
gawaian Daerah Budhi Rahayu 
Thoyib mengingatkan aparatur 
sipil negara untuk tidak terlibat 
politik praktis pada pilkada. 
“Mereka memang punya hak 
memilih. Tapi, mereka harus net-
ral, tidak boleh menggiring atau 
mengarahkan masyarakat untuk 
memilih salah satu calon.”

Soal ASN yang mencalonkan 
diri, Budhi mengaku, sampai 
kemarin, belum ada yang me-
layangkan surat ke pihaknya. 

“Sesuai aturan, ASN yang menca-
lonkan diri harus menanggalkan 
status ASN-nya.” 

Tahapan lancar
Proses dan tahapan pilkada 

terus bergulir. Di Provinsi Bang-
ka Belitung yang menggelar 
pilkada di empat kabupaten dan 
kota, belum ditemukan adanya 
kendala yang berarti.

“Persiapan terus dilakukan 
KPU di Bangka Barat, Bangka 
Selatan, Belitung Timur, dan 
Bangka Tengah. Semua masih 
berjalan lancar,” ujar Ketua KPU 
Bangka Belitung Davitri. 

Menurut dia, panitia pemi-
lihan kecamatan sudah direkrut 
dan tengah mengikuti orientasi. 
Sementara itu, perekrutan pani-
tia pemungutan suara masih 
bergulir. “Anggaran tidak jadi 
masalah. Semua pemkab sudah 

menyiapkannya, besarannya 
sesuai kesepakatan,” tandas 
Davitri. 

Kesiapan juga diperlihatkan 
Bawaslu Kebumen, Jawa Te-
ngah. Sebanyak 450 pengawas 
pemilihan umum tingkat kelu-
rahan dan desa sudah dilantik, 
akhir pekan lalu. “Mereka sudah 
dibekali dengan berbagai pe-
ngetahuan seputar pengawasan 
pilkada,” papar Ketua Bawaslu 
Arif Supriyanto. 

Kondisi sebaliknya terjadi 
di Kabupaten Kaur, Bengkulu. 
Bawaslu mengaku sulit me-
rekrut petugas pengawas pemilu 
tingkat desa yang memenuhi 
syarat. “Syarat usia 25 tahun 
dan lulusan SMA sulit terpenuhi. 
Jumlah peminat sangat sedikit,” 
ungkap Ketua Bawaslu Bengkulu 
Parsadaan Harahap. (BB/BK/RF/
LD/MY/N-2)

Kerawanan pilkada 
tidak mungkin 
diatasi KPUD
sendiri. Partai 
politik juga memiliki 
peran penting.

 KPUD Butuh Dukungan

DOK SIG

ANTARA/AJI STYAWAN

 SOSIALISASI 
HIDUP SEHAT: 
Pembina Ikatan Istri Karyawan 
Semen Indonesia (IIKSMI) 
Netty Doddy Sulasmono 
Diniawan (kiri) mempraktikkan 
cara menggunakan masker
yang benar di Gresik, Jatim, 
Jumat (13/3). PT Semen 
Indonesia (persero) Tbk 
(SIG) menggelar sosialisasi 
pola hidup sehat kepada 
masyarakat Gresik sebagai 
upaya menangkal penyebaran 
virus korona.

 PELESTARIAN BUSANA DAERAH DALAM RAPAT DPRD: Para anggota DPRD Kabupaten Semarang berbusana adat Jawa gaya Semarangan saat mengikuti rapat paripurna 
istimewa di ruang sidang DPRD, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Penggunaan busana adat tersebut bertujuan memperingati hari jadi ke-499 Kabupaten 
Semarang sekaligus untuk melestarikan budaya melalui busana adat.

 BENCANA alam akibat tingginya intensitas hujan 
masih dirasakan warga di sejumlah daerah. Akhir pe-
kan lalu, 1.000-an warga Desa Sempol dan Kalisat, di 
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 
harus mengungsi karena rumah mereka diterjang 
banjir bandang. 

“Ada sekitar 300 rumah yang terdampak. Lumpur, 
pasir, dan batu-batu masuk dan menimbun rumah,” 
ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Kukuh Triatmoko, kemarin. 

BPBD segera mendirikan tenda pengungsian dan 
dapur umum untuk melayani kebutuhan mereka. 
Banjir bandang terjadi diduga karena kondisi hutan 

di kawasan Gunung Ijen 
sudah rusak karena pem-
balakan dan kebakaran 
lahan. Darsono, warga 
Desa Sempol, mengaku 
banjir selalu datang ke 
wilayahnya tiap tahun. 
“Tahun ini lebih parah 
kalau dibandingkan de-
ngan tahun sebelumnya. 
Kami dua kali diterjang 
banjir bandang.” 

U n t u k  m e m b a n t u 
warga membersihkan 
rumah dari material 
lumpur dan pasir, pe-
merintah kabupaten 
dan TNI mengerahkan 
empat alat berat dan 
puluhan truk. Alat berat 
juga dikerahkan untuk 
mengeruk sungai dari 

sedimentasi dan material kayu. 
“Selain membersihkan rumah warga, normalisasi 

sungai langsung dilakukan, mencegah banjir susul-
an terjadi,” ujar Komandan Kodim 0822/Bondowoso 
Letnan Kolonel Infanteri Jadi. 

Selain rumah warga, gedung SDN Sempol rusak 
parah diterjang pasir dan kayu yang terbawa oleh 
banjir bandang. Wakil Bupati Irwan Bachtiar memu-
tuskan untuk merelokasi SD itu.  “Setiap tahun seko-
lah ini selalu terdampak banjir. Kami putuskan untuk 
merelokasi ke tempat yang lebih aman,” tegasnya. 

Banjir bandar juga menerjang Kabupaten Agam, 
Sumatra Barat. Sekitar 100 hektare lahan perta-
nian jadi korban. “Banjir bandang melanda area 
persawaha n di Nagari Batu Kambing dan Sitalang, 
Kecamatan Ampek Nagari. Saat kejadian, lahan di-
tanami padi dan jagung,” ujar Kepala Dinas Pertanian 
Arief Restu. (UA/YH/AT/N-2)

DUA kubu pendukung calon 
ketua DPD I Partai Golkar 
Maluku Utara, Alien Mus dan 
Edi Langkara, nyaris terlibat 
dalam kericuhan di depan 
Kantor Golkar Maluku Utara 
Jalan Yos Sudarso, Ternate 
Tengah, Kota Ternate. 

Insiden bermula saat para 
pendukung Edi hendak mem-
bakar ban bekas di depan 
Kantor Golkar. Aksi mereka 
kemudian dihalau para pen-
dukung Alien.

Beruntung, suasana yang 
memanas tidak menjadi 
chaos. Pasalnya, aparat ke-
polisian yang berjaga di seki-

tar Kantor Golkar tersebut 
dengan cepat melerai. 

Hasim Abdul Karim, pen-
dukung Edi, saat berorasi 
meminta Ketua Umum Golkar 
Airlangga Hartanto memecat 
Alien karena dinilai gagal 
memimpin Golkar Maluku 
Utara. “Selama satu periode 
memimpin, Alien dengan 
semena-mena mengganti tiga 
ketua DPD II tanpa melalui 
mekanisme yang berlaku,” 
kata Hasim.

Adapun ketua DPD II yang 
diganti, antara lain di Hal-
mahera Timur, Idrus Maneke 
diganti Arifin Jafar seba-

gai pelaksana tugas (Plt), di 
Halmahera Barat, Samad 
Moid diganti dengan Plt Zakir 
Mando, dan di Kota Tidore 
Kepulauan, Anas Ali di ganti 
dengan Plt Suldin Falabesi.

Dalam menanggapi insiden 
tersebut, Sekretaris Golkar 
Maluku Utara, Arifin Jafar, 
mengatakan unjuk rasa oleh 
para pendukung Edi me-
rupakan sebuah dinamika 
politik. “Ini adalah hal biasa, 
persoalan politik pasti ada 
masalahnya. Kita sudah ber-
koordinasi dengan kepolisian 
untuk mengamankan musda 
pada 16-17.” (HI/N-3) 

DINAS Kesehatan Nusa Teng-
gara Timur (NTT) menya-
takan, hingga kemarin ka-
sus kematian akibat demam 
berdarah (DB) di daerah itu 
sudah mencapai 39 orang. De-
ngan begitu, angka kematian 
mencapai level 1,10%.

Penambahan korban me-
ninggal berasal dari Kabupa-
ten Alor, yakni saat menjalani 
perawatan di RSUD Kalabahi. 
Namun, secara keseluruhan, 
jumlah pasien DB yang dira-
wat di rumah sakit terus 
berkurang.

Di RSUD Komodo Labuan 
Bajo, Manggarai Barat, NTT, 

10 pasien DB masih dirawat. 
Sebelumnya, Dinas Kesehatan 
mengumumkan pada Januari 
hingga awal Maret 2020, 121 
pasien DB telah sembuh. 

“Pasien bertambah dari 
tujuh menjadi 10 orang. Tiga 
pasien impor dari daerah 
lain,” kata Kepala Dinas Kese-
hatan Paul Mami, kemarin.

Terpisah,  Pemerintah 
Provinsi Sumatra Selatan 
(Sumsel) menginstruksikan 
kepada Dinas Kesehatan 
 setempat untuk segera meng-
atasi penyebaran DB. 

Hal itu mengingat kasus 
DB di Sumsel melonjak se-

panjang musim hujan tahun 
ini. Berdasarkan data Dinas 
Kesehatan Sumsel, selama 
Januari-Febuari 2020 terda-
pat 819 kasus DB di 17 kabu-
paten/kota. Sejauh ini, tiga 
pasien meninggal dunia. 

Lonjakan kasus DB tersebut 
membuat Gubernur Sumsel, 
Herman Deru, memberikan 
perhatian khusus. Dia pun 
meminta agar instansi terkait 
melakukan fogging (peng-
asapan) dan penyemprotan 
disinfektan secara serentak 
di area publik. “Dalam waktu 
dekat segera dilakukan.” (PO/
JL/DW/SL/MY/AD/RS/BB/N-3)

 Banjir Bandang, 
1.000 Warga
Mengungsi

Dua Kubu Golkar Bersitegang

Wabah DB belum Teratasi

 “Tahun 
ini lebih 
parah kalau 
dibandingkan 
dengan 
tahun-tahun 
sebelumnya. 
Kami sudah 
dua kali 
diterjang banjir 
bandang.”
Darsono
Warga
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ME N T E R I 
L i n g k u n g a n 
H i d u p  d a n 
K e h u t a n a n 

(LHK), Siti Nurbaya Bakar 
berkunjung ke Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
Jerangjang, di Kebun Kongok, 
Desa Taman Ayu, Lombok 
Barat, Nusa Tenggara Barat 
(NTB).

PLTU Jeranjang adalah 
salah satu upaya PLN lewat 
anak perusahaanya, yakni 
I n d o n e s i a  P o w e r  ya n g 
bertekad untuk mendukung 
program pemerintah untuk 
memerangi sampah melalui
PLTU.

Pembangkit listrik tersebut 
memaksimalkan pemanfaatan
sampah di TPA Kebon Kongok 
untuk digunakan sebagai 
bahan bakar pembangkit. 
Sebelum digunakan sebagai 
bahan bakar pembangkit, 
sampah tersebut diolah 
terlebih dulu menjadi pelet. 
Kegiatan ini dilaksanakan 
melalui program Jeranjang 
Olah Sampah Setempat 
(JOSS).

Membangun sektor energi
Menteri LHK ketika itu 

disambut oleh Gubernur 
N u s a  Te n g g a r a  B a r a t , 
Zulkieflimansyah beserta 
jajarannya dan Direktur 
Utama Indonesia Power M 
Ahsin Sidqi. Ia diajak untuk 
melihat proses pengolahan 
sampah menjadi energi.

M Ahsin menjelaskan secara 
detail tentang cara pengolahan 
sampah menjadi energi. 
“Nantinya sampah yang ada 
di TPA Kebon Kongok ini kita 
peuyeumisasi untuk dijadikan 
pelet, pelet ini selain bisa 
untuk menggatikan batu bara 

bisa juga untuk dipergunakan 
untuk masyarakat,” ujar 
Ahsin.

M Ahsin juga menjelaskan 
bahwa bila penggunaan batu 
bara secara penuh, dalam satu 
jam kondisi maksimal, PLTU 
Jeranjang membutuhkan 200 
ton batu bara sebagai bahan 
bakar. Dengan substitusi 
sebesar 3%, maka dibutuhkan 
600 kilogram pelet setiap jam 
sebagai pengganti batu bara. 
Selain itu, mesin-mesin yang 
digunakan untuk membuat 
pelet merupakan bagian dari 
program CSR PLN.

Setelah melihat dari demo 
mesin pembuat pelet, Siti 
Nurbaya berpesan agar 
program tersebut harus 
diterapkan dan diaplikasikan 
d i  s e l u r u h  I n d o n e s i a . 
“Program ini sangat bagus 
untuk mendukung program 

pemerintah yang sedang gencar 
melawan sampah plastik dan 
juga untuk membangun sektor 
energi dari energi baru dan 
terbarukan. Terima kasih 
kepada Pemprov (NTB), PLN
dan Indonesia Power yang 

sudah berjuang, saya harap
program ini bisa mengurangi 
sampah khususnya di wilayah 
Lombok Barat ini,” tutur 
Menteri LHK.

Kunjungan Menteri LHK 
ke Lombok pun dilanjutkan 

dengan proses penanaman 
pohon bersama.  Pohon 
Klucung dan Pohon Raju 
Mas dipilih karena tanaman 
tersebut merupakan pohon 
endemik dari Pulau Lombok. 
(S1-25)

Menteri LHK Dukung 
Program Perangi Sampah 
Dengan Pembangkit Listrik

MESIN PENGUBAH PELLET MENJADI GAS: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) Siti Nurbaya (kiri) memasukkan pellet ke dalam mesin pengubah pellet menjadi gas disaksikan 
Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kedua kiri) saat meninjau tempat pengolahan sampah menjadi 
“pellet refuse derived fuel” (RDF) di Dusun Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, 
Lombok Barat, NTB, Minggu (8/3/2020). Pemprov NTB bekerjasama dengan PLN mengolah sampah 
di TPA Kebon Kongok menjadi pellet refuse derived fuel (RDF) sebagai campuran batubara untuk 
bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

ANTARA/AHMAD SUBAIDI
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 Amartha Berinovasi Sejahterakan Mitra
KERJA keras PT Amartha Mikro Fintek selama 2019 mendapat 
pengakuan dunia internasional. Global Impact Investing Rating 
System, lembaga nirlaba internasional, memberikan peringkat 
tertinggi, yakni platinum, untuk Amartha sebagai perusahaan 
berdampak sosial. 

“Penghargaan ini sangat membanggakan untuk kami. Visi 
Amartha untuk mewujudkan kesejahteraan merata telah men-
jadi pendorong arus utama investasi berdampak di Indonesia,” 
papar Chief Risk and Sustainability Amartha, Aria Widyanto, di 
Surabaya, kemarin. 

Pionir fi ntech peer to peer lending di Indonesia ini, lanjut dia, 
bertekad menginspirasi lebih banyak lagi bisnis berdampak 
sosial di Indonesia. Tahun ini, Amartha berkomitmen terus 
mengedepan kan inovasi layanan keuangan digital, baik untuk 
pendana maupun mitra. Hal itu antara lain dengan meluncurkan 
produk dan program untuk menekan biaya pengeluaran rumah 
tangga mitra Amartha.

 “Amartha tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan 
mitra, tetapi juga menekan pengeluarannya sehingga memper-
cepat mereka mencapai kesejahteraan,” tandasnya.  (BN/N-2)

Bangka Belitung Pacu Potensi Vaname
MESKI memiliki potensi besar, budi daya udang vaname dan 
kerapu di Bangka Belitung masih dikuasi perusahaan besar. 
Kondisi itu membuat Pemprov Bangka Belitung bertekad men-
dorong para nelayan segera menggeluti bidang ini. 

“Jumlah nelayan budi daya sektor kelautan cukup besar menca-
pai 5.439 orang, dengan lahan mencapai 8.490 hektare. Sampai 
saat ini, volume produksi mereka baru mencapai 9.340 ton per 
tahun dan masih bisa ditingkatkan lagi,” ujar Sekretaris Dinas 
Kelautan dan Perikanan Arief Febrianto, kemarin. 

Untuk itu, pemprov berusaha memfasilitasi para nelayan 
budi daya dengan meningkatkan sarana dan prasarana Balai 
Pemuliaan Ikan Kerapu dan Udang yang ada di Tanjung Rusa, 
Belitung, dan Tanjung Kerasak, Bangka Selatan. Selain dari APBN 
dan Dana Alokasi Khusus, pemprov juga menggulirkan anggaran 
dari APBD. 

Udang vaname dan kerapu, lanjut Arief, merupakan komodi-
tas prioritas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. “Keduanya juga 
berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.” (RF/N-2)

Barang Bekas Bantu Perempuan Miskin
BERKACA pada aksi Prof Muhammad Yunus dari Bangladesh 
yang mendirikan Bank Garmen untuk warga miskin, gerakan 
serupa juga tumbuh di Kalimantan Selatan. Sejak 2019, gerakan 
untuk memberdayakan perempuan kurang mampu itu tumbuh 
dengan nama Komunitas Pemberdayaan masyarakat. 

“Dana untuk membantu warga miskin berasal dari penjualan 
barang bekas sumbangan masyarakat. Barang bekas itu dijual 
dan hasilnya disalurkan sebagai bantuan modal bagi perempuan 
kurang mampu,” ujar penggagas komunitas, Zulkifl i, yang juga 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel. 

Awalnya gerakan ini hanya diikuti pegawai di lingkungan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Lambat laun gerakan ini 
mendapat respons positif dari masyarakat dan sekarang jumlah 
donatur barang bekas sangat banyak. Belasan orang juga sudah 
mendapatkan bantuan permodalan yang besarnya Rp1,5 juta 
per orang. (DY/N-2)

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

CANDI Prambanan merupakan 
situs budaya penting sekaligus 
simbol keberagaman di Tanah 
Air. Kekayaan candi ini membuat 
Bless Tea memilihnya untuk 
meraya kan hari jadi ke-12. 

Produsen teh unggulan ini 
menggelar Pentas Budaya Nusan-
tara di Prambanan, Sabtu (14/3) 
malam. “Banyak nilai baik dari 
Candi Prambanan yang membuat 
kami memilih merayakan hari jadi 
di lokasi ini,” ujar CEO PT Cakap, 
produsen Bless Tea, Tjia Afi anto. 

Cermin keberagaman di Pram-
banan terlihat dari banyaknya 
kunjungan wisatawan dari berba-
gai bangsa, negara, ras, dan agama 
yang mencapai 250 ribu  orang per 
tahun. “Legenda di balik kisah 
dibangunnya Candi Prambanan 
yang berupa keteguhan hati, ber-
pegang pada prinsip, dan percaya 
bahwa tak ada sesuatu yang tak 
mungkin, kami yakin bisa jadi in-
spirasi bagi keluarga besar Bless 
Tea,” tambah Tjia. 

Bless Tea memosisikan diri 
menjadi simbol penerimaan dan 
pemersatu kebinekaan. Teh te-
lah menjadi simbol penerimaan 
dan keberagaman. Masyarakat 
Indonesia akan menjamu tamu 
dengan teh sebagai ungkapan 
bahwa orang tersebut diterima.

“Teh telah lama menjadi bagian 
dari tata krama, elemen penting 
tradisi ramah-tamah khas Nusan-
tara, bahkan bisa dibilang sebagai 
simbol toleransi, pemersatu, dan 
keberagaman. Sementara itu, dari 
sisi kesehatan, teh dan Bless Tea 
juga membantu meningkatkan 
daya tahan tubuh,” tambah Direk-
tur PT Cakap, Eddy Taniyara.

Rangkaian perayaan ulang 
tahun ke-12 Bless Tea diisi de-
ngan expo teh dan jajan pasar 
tradisional, tea clinic, dan acara 
puncaknya berupa Pentas Budaya 
Nusantara. (AT/N-2)

 Bless Tea
Serukan 
Persatuan di 
Prambanan

PEMERINTAH pusat ber-
fokus melanjutkan pem-
bangunan Tol Trans-

Sumatra. Saat ini tengah di-
kerjakan pembangunan tiga 
sirip Tol Trans-Sumatra, yakni 
Palembang-Bengkulu, Pekan-
baru-Padang, dan Tebing 
Tinggi-Sibolga. 

Ketiga ruas tol tersebut 
ditargetkan bisa rampung 
pada 2023. Khusus untuk Tol 
Palembang-Bengkulu, sejak 
Agustus 2019 sudah dimulai 
pembebasan lahan yang di-
lakukan Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU-Pera).

Menurut rencana, pada 
awal April 2020 nanti akan 

mulai dilakukan pekerjaan 
pembangunan fi sik tol terse-
but. “Kami, dari pengembang 
jalan tol, sudah mulai mem-
bangun ruas Palembang-
Bengkulu dari 2019 lalu. 
Pembebasan lahan sudah 
berjalan dan rencananya 
awal bulan depan mulai 
dikerjakan fi sik bangunan-
nya,” kata Manajer Proyek 
PT Hutama Karya, Hasan 
Turcahyo.

Dia menjelaskan ruas  
Palembang-Bengkulu memi-
liki panjang 329 km yang ter-
bagi dalam tiga bagian, yaitu 
Indralaya-Muara Enim 119 
km, Muara Enim-Lubukling-
gau 112 km, dan Lubukling-

gau-Bengkulu 98 km. 
“Jika tol sudah selesai 

dibangun, jarak sepanjang 
329 km tersebut bisa ditem-
puh dengan waktu 3 jam.”

Saat ini, lanjut Hasan, 
pihaknya masih memper-
siapkan pengerjaan fisik 
tol tersebut, seperti  mem-
produksi beton, tiang, dan 
pembersihan lahan. “Kami 
optimistis untuk tol ini bisa 
selesai pada 2023 sehingga 
bisa langsung dimanfaatkan 
masyarakat,” ujarnya.

Nilai investasi 
Terkait dengan besarnya 

investasi untuk membangun 
ruas Palembang-Bengku-
lu, Hasan mengungkapkan 
pihaknya menyiapkan dana 
sekitar Rp80 triliun. Adapun 
total pembiayaan untuk selu-
ruh sirip Tol Trans-Sumatra 
mencapai Rp476 triliun.

Dia menerangkan investasi 
tersebut tidak hanya men-
cakup pengerjaan ruas tol, 
tetapi juga biaya kontruksi, 
konsultan, amdal, dan bunga 

bank. “Rencana pemerintah 
untuk membangun tol perlu 
disosialisasikan dan masya-
rakat harus tahu. Karena itu, 
dalam HUT ke-59 Hutama 
Karya kami menggelar pesta 
rakyat dan pasar murah di 
Ogan Ilir bertema Pasar raya 
Sumatra,” cetusnya. 

Kepala Cabang Tol Palem-
bang-Indralaya, Darmawan 
Edison, menambahkan ke-
giatan itu digelar dalam ben-
tuk pesta rakyat agar semua 
lapisan masyarakat dapat 
menikmatinya. 

“Hal ini juga sejalan de-
ngan tema HUT kami tahun 
ini, yaitu menghubungkan 
kebaikan melalui pemba-
ngunan infrastruktur untuk 
Indonesia maju,” kata Dar-
mawan.

Dengan begitu, jalan Tol 
Trans-Sumatra yang diba-
ngun dan dioperasikan Hu-
tama Karya dapat menyam-
bungkan konektivitas dan 
berdampak pada pertum-
buhan ekonomi masyarakat 
di sekitarnya.” (DW/N-3)

 3 Sirip Tol 
Trans-Sumatra
Rampung 2023

 OGAN ILIR, SUMATRA SELATAN

ANTARA/BUDI CANDRA SETYA

 TERDAMPAK BANJIR BANDANG: Petugas BPBD berada di ruang kelas yang rusak akibat terdampak banjir bandang di SDN 1 
Sempol, Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, kemarin. Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (14/3) itu mengakibatkan sekitar 300 rumah, 
puluhan sekolah, dan fasilitas umum rusak. 

 SLEMAN, DIY



 M IQBAL AL MACHMUDI
iqbal@mediaindonesia.com           

LANGKAH pemerintah yang 
m e m b a t a s i  p e r g e ra k a n 
oran g merupakan upaya un-
tuk membuat ekonomi tetap 

bergerak. 
Penutupan secara total pergerakan 

orang (lockdown) akan membuat 
seluruh sektor ekonomi berhenti. 
Pada akhirnya semua sektor akan 
terganggu. 

“Sekarang ini semua sektor akan 
potensial terganggu. Kalau pemerin-
tah melakukan lockdown atau isolasi, 
aktivitas ekonomi akan terhenti, se-
mua sektor terganggu karena tidak 
ada yang akan tahan tekanan,” kata 
Direktur Riset Core Indonesia Piter 
Abdullah  saat dihubungi, kemarin. 

Saat ini banyak dari sektor ekonomi 
merasakan dari wabah epidemi ter-
sebut. Namun, apabila dilakukan 
lockdown, ekonomi akan terhenti dan 
tidak ada perputaran uang.

Ekonom Bank Permata Josua Par de-
de mengatakan gerak sektor ekonomi 
harus tetap berjalan. Kondisi Indo-
nesia saat ini dinilai belum membu-
tuhkan kebijakan lockdown. Itu akan 
berpengaruh pada kuartal I 2020.

“Kalau lockdown menyeluruh untuk 
seluruh sektor, tentu akan berdampak 
signifi kan pada perekonomian dalam 
jangka pendek, khususnya pada kuar-
tal I 2020,” kata Josua.

Ekonomi harus tetap berjalan untuk 
menopang pemberantasan covid-19 
karena membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhannya. Jadi, toko 

ritel hingga perbankan harus tetap 
hidup.

“Toko ritel dan distribusi perlu tetap 
berjalan. Kalaupun mau lockdown, 
perlu dipastikan bahwa produksi 
barang dan jasa masih tetap mencu-
kupi permintaan domestik,” Josua 
menambahkan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo 
mengatakan sejumlah negara memang 
telah menerapkan pembatasan secara 
ketat atau lockdown. Namun, ada juga 
yang memilih untuk tidak melakukan 
lockdown dan menempuh cara lain un-
tuk membatasi penyebaran korona.

“Kita melihat beberapa negara 
yang mengalami penyebaran lebih 
awal dari kita, ada yang melakukan 
lockdown dengan segala konsekuensi 
yang menyertainya. Ada juga negara 
yang tidak melakukan lockdown, tapi 
melakukan langkah kebijakan yang 
ketat untuk menghambat penyebaran 
covid-19,” ungkap Presiden di Istana 
Kepresidenan Bogor, kemarin.

Terus beraktivitas
Para menteri di bidang ekonomi 

juga telah menjalani pemeriksaan, ke-
marin.  Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri 
PU-Pera Basuki Hadimuljono berada 
dalam keadaan sehat. 

Sementara itu, tugas Menteri Per-
hubungan yang terkena covid-19 telah 
diambil alih oleh Menko Menko Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin-
sar Pandjaitan. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya 
Sinulingga mengatakan Menteri BUMN 
akan beraktivitas seperti biasa dan te-
lah memerintahkan beberapa BUMN 
yang terkait dengan layanan masya-
rakat untuk tetap beroperasi. 

Dirut PLN Zulkifl i Zaini  memastikan 
unit pembangkit beroperasi penuh un-
tuk menjaga pasokan layanan listrik 
kepada masyarakat. 

“Kami juga instruksikan kepada 
seluruh insan PLN agar tetap bertu-
gas menjaga pasokan energi listrik,” 
ungkap Zulkifl i. (Wan/E-1)

 Ekonomi 
Dijaga Tetap 
Bergerak

 IMPLEMENTASI PROGRAM OSOA: Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu (ketiga dari kiri) bersama Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 
Sumbar Ali Akbar menunjukkan nota kesepahaman  bersama, disaksikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida (kedua dari kiri), Rektor Universitas 
Andalas (Unand) Yuliandri (kanan), anggota Dewan Komisioner OJK Tirta Segara (kiri), dan Staf Ahli Pemprov Sumbar Muhammad Yani (kedua dari 
kanan) di Kampus Unand, Padang, Sumatra Barat, pekan lalu. Komitmen bersama implementasi program One Student One Account (OSOA) itu bertujuan 
mewujudkan target semua pelajar yang ada di Indonesia bisa memiliki rekening bank pada 2020.

 TINJAU KEBUN KOPI: Direktur Operasi I PT Indonesia Power M Hanafi  
Nur Rifai (ketiga dari kanan) dan VP Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah 
(kiri) berfoto bersama seusai melihat  kebun kopi di Kampung Pelag, Garut, 
pekan lalu, yang merupakan binaan Indonesia Power Kamojang POMU.

 Ekonomi harus 
tetap berjalan 
untuk menopang 
pemberantasan covid-
19 karena membantu 
masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan.

 ANTARA/IGGOY EL FITRA

DOK ALLIANZ

DOK PLN

 TIDAK hanya mengembangkan 
berbagai macam tipe dan jenis 
pembangkit listrik, Indonesia Power 
Kamojang POMU (Power Generation 
O&M Services Unit) juga melakukan 
budi daya kopi bersama mitra binaan 
Kampung Pelag. 

Dengan memanfaatkan lahan 
milik masyarakat Pelag, khususnya 
Kelompok Sinergi Jaya seluas 35,7 
hektare dan lahan milik Perhutani 
seluas 42,60 hektare, kini mereka 
telah menghasilkan 1,2 ton kopi se-
kali panen. 

Kopi yang dikembangkan Indonesia 
Power Kamojang POMU dan Kampung 
Pelag ialah arabica java preanger. Kopi 
itu merupakan jenis yang langka 
karena hanya terdapat di Kampung 

Pelag yang terletak di ketinggian 1.300 
mdpl dan sudah ada sejak zaman 
belanda serta merupakan komoditas 
endemik masyarakat Pelag.

“Kopi arabica java preanger me-
miliki keunggulan, yaitu tanpa ada 
reboisasi dapat tumbuh dan produksi 
selama 100 tahun,” ungkap Head of 
Corporate Communication PT Indone-
sia Power, Rahmi Sukma, saat mela-
kukan kunjungan ke Kampung Pelag, 
Garut, Jawa Barat, pekan lalu. 

Lebih lanjut, Rahmi mengatakan 
program Indonesia Power Kamojang 
POMU untuk membentuk Kampung 
Pelag Mandiri sudah dimulai sejak 
2011. Asal mulanya berangkat dari 
pemberitaan pada 2010 yang meng-
angkat mayoritas penduduknya buta 

aksara.
“Indonesia Power Kamojang POMU 

bergerak menuju ke Kampung Pelag 
yang terletak di Desa Sukalila, Kecamat-
an Sukaresmi, Kabupaten Garut, untuk 
meninjau kebenaran berita surat 
kabar nasional tersebut,” lanjutnya.

Melalui program CSR Indonesia 
Power Kamojang POMU, dibentuklah 
suatu program menuju Kampung 
Pelag Mandiri. Diawali pada 2011 
tahap perintisan untuk memberantas 
buta aksara dilaksanakan, dilanjut-
kan  pada 2012, hingga 2014 tahap 
penguat an dengan pembangunan 
ruang kelas baru, pembangunan 
posyandu, rumah pintar, pemberian 
modal untuk kopi java preanger, 
peningkatan kapabilitas guru, pem-

bentukan koperasi, dan pemipaan 
air bersih.

Pada tahap pengembangan di 
2015, Kamojang POMU memper-
baiki infrastruktur dan composting. 
Dilanjutkan pada 2016 masuk ke 
tahap pemandirian, Kamojang POMU 
fokus untuk pemakaian kompos demi 
melangsungkan budi daya kopi java 
preanger, perubahan perilaku dan 
pola pikir masyarakat menuju kam-
pung mandiri.

“Pada 2018 dilakukan penguatan 
kelembagaan ekonomi berupa pem-
bangunan koperasi Kampung Pelag,” 
pungkas Rahmi.

Rahmi mengakui banyak ham-
batan dalam mewujudkan Kampug 
Pelag yang mandiri ini. Namun, 
Kamojang POMU percaya dengan 
semangat serta sinergi antara perusa-
haan dan warga dapat mewujudkan 
Kampung Pelag yang mandiri secara 
pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. 
(Des/E-1)

 KEMENTERIAN Koperasi dan UKM 
mendorong agar koperasi dapat 
memanfaatkan pasar modal guna 
meraih dana publik.

Staf Khusus Menteri Koperasi 
Fiki Satari saat berbicara dalam 
acara orientasi jurnalis KUKM 
2020 di Jakarta, akhir pekan lalu, 
mengatakan saat ini sudah ada 
dua koperasi yang mencatatkan 
saham mereka di Bursa Efek In-
donesia (BEI). 

“Kita ingin model untuk menda-
patkan dana dari publik melalui 
bursa saham ini bisa diikuti oleh 
koperasi yang lain. Kita targetkan 
minimal lima koperasi yang kita 
dampingi, kita identifi kasi, kita cek 
kesehatan keuangannya, dan per-
siapan yang lain sehingga ada trust 
yang lebih. Tidak hanya koperasi 
lakukan IPO, tapi juga persepsi 
publik berkenaan dengan koperasi 
semakin baik,”  ujarnya. 

Di tempat terpisah, Menteri 
KUKM Teten Masduki menegas-

kan koperasi dapat menjadi tulang 
punggung ekonomi nasional bila 
dikelola secara profesional, mo-
dern, dan terus melakukan inova-
si. Untuk itu, koperasi ditargetkan 
akan menjadi model bisnis pilihan 
yang menguntungkan khususnya 
bagi anak muda.

Hal itu disampaikan Teten saat 
membuka Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) Tahun Buku 2019 Kospin 
Jasa di Pekalongan, Jawa Tengah, 
Sabtu (14/3).

Menurutnya, capaian kinerja 
Kospin Jasa yang terus mengalami 
pertumbuhan merupakan contoh 
model koperasi yang dikelola se-
cara profesional, mampu mene-
rapkan manajamen modern dan 
inovasi, dan berusaha memasuki 
era baru dan era digital. Kospin 
Jasa juga menjalankan fungsi 
mereka sebagai koperasi yang 
menghubungkan antarkegiatan 
usaha sehingga terjadi pergerakan 
ekonomi yang semakin besar.

“Melihat pengalaman Kospin 
Jasa, koperasi bisa menjadi tulang 
punggung ekonomi nasional,” ung-
kap Teten dilansir dari keterangan 
resmi, Sabtu.

Namun, ia mengakui tantangan 
koperasi khususnya koperasi sim-
pan pinjam tidak mudah karena 
di luar koperasi tumbuh lembaga 
keuangan yang modern dengan 
layanan mudah dan cepat. Ka-
rena itu, koperasi diharapkan 
terus melakukan inovasi dan mod-
ernisasi manajemen dan men-
gadopsi teknologi untuk memberi 
kemudah an bagi anggota mereka.

Tantangan lainnya, koperasi 
belum menjadi model bisnis pi-
lihan di masyarakat khususnya 
anak muda yang menguntungkan 
dan memberikan kesejahteraan 
bersama.

“Ini yang sekarang yang sedang 
kita jalankan, rebranding koperasi 
di kalangan anak muda,” tandas-
nya. (Des/E-1)

 PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) te-
rus mengembangkan layanan yang 
dapat menjangkau masyarakat di 
daerah terpencil perdesaan. 

Dengan mengembangkan layan-
an Brilink, BRI merekrut pemilik 
usaha untuk menjadi agen Brilink 
guna memberikan layanan per-
bankan di daerahnya.  

Seperti itulah yang dikemuka-
kan Nardi, pemilik Baso Boom. 

“Karena kantor BRI terdekat dari 
kampung sini berjarak lumayan 
cukup jauh, saya memutuskan 
menjadi agen Brilink dan alham-
dulillah, empat tahun berjalan sa-
ngat membantu warga,” ujarnya. 

Berada tepat di kaki Gunung 

Tangkuban Perahu, kini masya-
rakat di Kampung Cikawari, Desa 
Wangunharja, Kecamatan Lem-
bang, Kabupaten Bandung Barat, 
kini tidak lagi mengalami kesulitan 
dalam mengakses layanan per-
bankan semenjak kehadiran agen 
Brilink Baso Boom.

Setiap hari, Nardi melayani tak 
kurang dari 100 transaksi per-
bankan dengan fi tur yang sering 
digunakan ialah transfer, setor 
tunai, dan pembayaran cicilan 
pinjaman. Volume transaksinya 
pun mencapai Rp2 miliar hingga 
Rp3 miliar per bulan. 

Direktur Utama BRI Sunarso 
menjelaskan, Nardi ialah salah 

satu contoh keberhasilan peran 
agen Brilink yang terdepan da-
lam mendorong inklusi keuangan 
di Indonesia dengan menjangkau 
daerah pelosok dengan strategi go 
smaller, go shorter, and go faster. 

“Agen Brilink merupakan salah 
satu contoh transformasi yang 
tengah dilakukan oleh BRI. Kami 
sedang mentransformasi jaring-
an kantor dari semula cabang 
berubah menjadi masyarakat itu 
sendiri,” ujarnya.

Selain Brilink, BRI  menerap-
kan digitalisasi kredit mikro de-
ngan melakukan migrasi proses 
kredit mikro dari proses input 
manual menjadi full digital mela-

lui Brispot.
Dampaknya masyarakat yang 

 ingin mengajukan pinjaman mikro 
di BRI kini tidak perlu mendatangi 
kantor bank. Tenaga pemasar BRI 
atau mantri BRI akan mendatangi na-
sabah yang membutuhkan pinjaman 
mikro berbekal smartphone yang 
sudah terinstal aplikasi Brispot.

“Langkah digitalisasi proses 
kredit mikro ini sesuai dengan 
semangat go smaller, go shorter, 
go faster dalam melakukan pene-
trasi pasar yang lebih luas dan go 
cheaper (murah) dalam membe-
rikan layanan keuangan kepada 
masyarakat dengan cost yang lebih 
murah,” tandas Sunarso. (RO/E-1)

 Indonesia Power Kamojang Dukung 
Pengembangan Ekonomi Rakyat

 Koperasi Didorong Masuk Pasar Modal 
untuk Akses Dana dan Transparansi 

 Brilink Bantu Masyarakat Akses Layanan Bank 

EKONOMISENIN, 16 MARET 202012

 KERJA SAMA ALLIANZ LIFE-BANK MESTIKA: Chief of Bancassurance Allianz Life Indonesia Leroy Loo (kiri) bersama 
President Director Bank Mestika Achmad S Kartasasmita bertukar suvenir di sela-sela acara Strategic Planning dan 
Perluasan Perlindungan Asuransi Jiwa KPR Bank Mestika di Medan, Jumat (13/3). PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz 
Life) dan PT Bank Mestika Dharma Tbk (Bank Mestika) memperkuat kerja sama strategis untuk memberikan penawaran 
spesial dan kemudahan dalam persyaratan pemberian perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah Bank Mestika yang 
melakukan pinjaman untuk pembiayaan. 



Dalam rangka distribusi White Oil, Crude/Black Oil, LPG, Avtur, dan Petrochemical,                             
PT Pertamina (Persero) mengundang seluruh Ship Owner/Ship Broker, baik dari dalam maupun luar 
negeri, untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan sewa kapal dengan kebutuhan untuk periode 
April – September 2020, sebagai berikut:

 BULAN  TIPE KAPAL  TOTAL
 SPOB (WO)  2
 BULK & LIGHTER (WO) 1
April 2020 MEDIUM RANGE (LPG) 1
 SATGAS (WO) 1
 GENERAL PURPOSE (AVTUR) 1
 GENERAL PURPOSE (AVTUR) 1
 VLGC (LPG) 1
 SPOB (WO) 1
Mei 2020 BULK & LIGHTER (WO) 2
 SMALL - 2 (WO) 1
 GENERAL PURPOSE (BO) 1
 MEDIUM RANGE (WO) 2

Juni 2020
 GENERAL PURPOSE (WO) 1

 BULK & LIGHTER (WO) 1
 VLGC (LPG) 1
 MEDIUM RANGE (WO) 2
 MEDIUM RANGE (LPG) 1
 SMALL - 1 (WO) 1
Juli 2020 SMALL - 1 (AVTUR) 1
 BULK & LIGHTER (WO) 1
 GENERAL PURPOSE (WO) 1
 SPOB (WO/AVTUR) 1
 SMALL - 1 (LPG) 1
 SPOB (WO) 1
Agustus 2020 BULK & LIGHTER (PETROCHEMICAL) 1
 SATGAS (WO) 1
 MEDIUM RANGE (BO) 1
 MEDIUM RANGE (CO) 1
 MEDIUM RANGE (WO) 1
 SMALL - 1 (LPG) 2
 SMALL - 1 (WO) 1September 2020 SMALL - 2 (WO) 3
 BULK & LIGHTER (WO) 2
 LARGE RANGE (CO)  1

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui website:
Tata Cara Dan Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

https://www.pertamina.com/id/news-room/shipping-procurement
Tata Cara dan Prosedur Pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA)

https://apps.pertamina.com/Vetting/
Ship Chartering

Direktorat Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur
PT Pertamina (Persero)

Pengumuman Rencana Pengadaan Sewa Kapal
Periode April – September 2020

PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG
PASCA KUALIFIKASI

Nomor  : 026/PENG-JMTO/III/2020

 

Persyaratan sebagai berikut :
1. Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan Klasifikasi Non Kecil Bidang 

Perdagangan Besar Komputer / Perlengkapan Komputer / Perdagangan Besar Piranti Lunak 
yang masih berlaku.           

2. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi  Instalasi Mekanikal dan 
Elektrikal dengan Kualifikasi Bidang Usaha Menengah dan Subkualifikasi minimal M1 
yang masih berlaku.      

3. Mempunyai Pengalaman Pekerjaan sejenis minimal 5 ( lima ) tahun
4. Bersedia Menandatangani Pakta Integritas
5. Pendaftaran Penyedia  :

Hari/Tanggal : Senin & Selasa,  Tanggal  16 dan 17  Maret  2020  
Waktu : Jam 09.00 WIB s/d 15.00 WIB
Tempat : PT Jasamarga Tollroad Operator

Kantor Pusat Jasa Marga Gedung Cabang Jagorawi Lantai 4
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta

Panitia Pengadaan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan memenuhi 
Kualifikasi untuk  mengikuti Pelelangan Ulang Pasca kualifikasi, dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

Ketentuan-ketentuan lain mengenai pelelangan ini akan diberitahukan pada saat pengambilan 
Dokumen kualifikasi.

Bagi Peserta yang berminat agar membawa Surat Kuasa dari Direktur Utama dan 
membawa Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SIUP sesuai bidang 
Pekerjaan yang masih berlaku.

Jakarta, 16  Maret  2020
Ttd

Panitia Pengadaan https://jmto.co.id/berita

No Kegiatan / Pekerjaan Pagu Anggaran Kualifikasi 
   

1. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol Area 1 
Jabodetabek Ruas Pengoperasian PT JMTO 
( Paket 4 )

Rp. 12.286.659.000,- Non Kecil
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KESIAPAN infrastruktur Pala-
pa Ring dapat mendorong 
digitalisasi dan pertumbuhan 
ekonomi di berbagai daerah, 
khususnya bagi daerah terde-
pan, terluar, dan tertinggal (3T) 
di Indonesia.

“Seperti disampaikan Men-
kominfo Johnny G Plate yang 
menginginkan ekonomi digital 
bisa hadir di desa-desa. Ter-
dapat hingga 83 ribu desa di 
Indonesia. Tantangannya ke 
depan, bagaimana pereko-
nomian desa ini bisa men-

jadi integral dan mendukung 
perekonomian Indonesia di 
dunia internasional,” ujar 
Direktur Utama Badan Ak-
sesibilitas Telekomunikasi dan 
Informasi (Bakti) Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) Anang Latif 
dalam seminar bertemakan 
Menangkap potensi ekonomi 
digital di daerah 3T di Indone-
sia, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Anang, potensi 
ekonomi digital di daerah 3T 
makin memperjelas peluang 

Indonesia menjadi negara 
digital yang besar. Oleh karena 
itu, BAKTI Kemenkominfo se-
lalu berupaya meningkatkan 
utilisasi Palapa Ring untuk 
kesetaraan ekonomi digital di 
Indonesia.

Sebagai informasi, fase kon-
struksi Palapa Ring telah ram-
pung dan ditandai dengan 
peresmian oleh Presiden Joko 
Widodo pada 14 Oktober 2019.

CEO Markplus Indonesia 
Iwan Setiawan menyampaikan 
perhatian serius pemerintah 

melalui BAKTI Kemenkominfo 
untuk memajukan ekonomi 
digital di daerah 3T dapat 
meraih potensi pasar besar 
jika ekosistem konektivitas 
sa ling bekerja sama untuk 
mewujudkan interkoneksi.

“ K a r e n a  i t u ,  b u t u h 
optimalisasi  pemanfaatan 
konektivitas internet dengan 
berbagai kegiatan positif se-
hingga memacu kemajuan 
perekonomian se tempat di 
daerah-daerah 3T,” tambah-
nya. (Dro/S-3)

 Palapa Ring Gali Potensi Kawasan 3T

 INTERNET TANPA BATAS: Karyawan XL Axiata mengaktifkan fi tur xtra unlimited turbo saat 
peluncuran promo tersebut di Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu. Peluncuran promo itu diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan internet tanpa batasan kuota dan kecepatan di 
wilayah Jawa Timur.

DERO IQBAL MAHENDRA
dero@mediaindonesia.com                        

DIGITALISASI men-
jadi salah satu fak-
tor penting untuk 
memajukan sektor 

usaha kecil dan menengah 
(UKM). Dengan pemanfaatan 
teknologi digital yang tepat, 
memungkinkan UKM untuk 
meningkatkan produktivitas 
dan performa bisnis mereka 
melalui sistem online yang 
mudah diakses kapan saja.

C o - Fo u n d e r  a n d  C E O 
Advotics  Boris Sanjaya me-
ngatakan pihaknya sebagai 
perusahaan startup teknologi 
analitis rantai pasok berupaya 
menangkap peluang itu de-
ngan menjadi mitra UKM da-
lam hal transformasi digital.

“Advotics berupaya me-
nyediakan platform berbasis 
cloud guna mendigitalisasikan 
tenaga kerja, jaringan bisnis, 
aset, dan produk perusahaan 
termasuk UKM,” ujarnya, di 
Jakarta, Kamis (12/3).

Apalagi dari segi jumlah, 
keberadaan UKM di Indonesia 
terbilang besar. Menurut data 
Kemenkop UKM pada 2018, 
terdapat 783.132 usaha kecil 
dan 60.702 usaha menengah.

Head of Growth Advotics 
Venny Septiani mengung-
kapkan dengan dukungan 
platform berbasis cloud yang 
terjamin keamanannya, per-
usahaan termasuk UKM dapat 
berkonsentrasi mengerjakan 
core bisnis lebih efi sien. 

Otomatisasi Advotics dapat 
meningkatkan kerja dari kar-
yawan back offi  ce, ma najer, 
hingga sales di lapangan  yang 
terhubung dalam satu sistem 
saling terkait.

“Dengan solusi workforce 
management system, bisa me-
ningkatkan kunjungan tenaga 
pemasar (salesman) ke toko 
hingga 40% dan penjualan 
hingga 53%. Semua hal itu da-
pat dilakukan hanya dengan 
smartphone dari salesman 
yang terkoneksi dengan sis-
tem platform di back offi  ce.” 

Venny mengakui digitalisasi 
itu sudah diterapkan pada 
level UKM. Saat ini terdapat 
40% dari seluruh kliennya 
ialah UKM dengan berbagai 
solusi digitalisasi berbeda.

Ia mencontohkan produsen 
produk minuman bubuk di 
Yogyakarta yang mengguna-
kan Advotics dapat mening-
katkan jumlah kar yawan 
sales dan merchandiser dari 
20 orang menjadi 60 orang 
serta akuisisi toko baru untuk 

penyebaran distribusi.
“Dengan adaptasi solusi 

Advotics, UKM bisa mendigi-
talisasikan bisnisnya sehingga 
mereka bisa lebih fokus da-
lam hal-hal yang strategis, 
seperti akuisisi toko baru, me-
mastikan display barang, serta 
optimalisasi stok produk,” 
tutup Venny.

Hemat biaya
Salah satu klien Advo tics, 

Danone, mengakui aplikasi 
Advotics membantu efi siensi 
penjualan beserta sebaran 
produk perusahaannya hing-
ga tingkat retail, khususnya 
produk susu anak.

Chanel and Business De-
velopment Manager Online 
Chanel Danone, Ardhi Hiang 
Sawak, menuturkan pada 
2018 pihaknya mencari solusi 
agar lebih efi sien dan memiliki 
skala pasti, khususnya dari dis-
tributor hingga retailers.

Untuk menjangkau 2 juta 
toko tradisional, pihaknya 
lalu berkolaborasi dengan 
Advotics melalui platform dan 
aplikasi dengan menggan-
deng pemilik toko kelontong 
sehingga menciptakan hasil 
yang positif.

“Kami mampu menghemat 
biaya hingga 93%, tanpa me-
nambah tenaga merchandiser 
baru dan tim yang ada dapat 
berkonsentrasi dengan tu-
gasnya. Dari segi jangkauan 
pun berhasil meningkatkan 
50% coverage dari toko baru,” 
pungkas Ardhi. (S-3) 

Kemajuan 
teknologi 
membuat bisnis 
UKM lebih fokus 
dalam hal-hal 
strategis, seperti 
akuisisi toko baru 
dan memastikan 
display barang.

 Digitalisasi
Percepat Efi siensi 

Bisnis UKM

 ANTARA/ZABUR KARURU

 PEMBAYARAN TRANSAKSI DIGITAL QRIS: Pedagang minuman kopi melayani warga yang menggunakan pembayaran 
nontunai quick response Indonesia standard (QRIS) pada Pekan QRIS Nasional 2020 di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Bank Indonesia 
memperkenalkan penggunaan transaksi pembayaran digital QRIS untuk mendorong efi siensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Indonesia maju. 

ANTARA/ SEPTIANDA PERDANA

I N F O

 Delameta Siap Garap IoT di Ibu Kota Baru
PERUSAHAAN nasional bidang internet of things (IoT), Delameta 
Bilano, siap menanamkan investasi senilai US$5 juta untuk pe-
ngembangan kota pintar di ibu kota baru di Kaltim.

Direktur Bisnis & Teknologi Delameta, Reza R, mengatakan 
investasi itu setara dengan 10.000 titik Smart Enco Hub, yang ber-
fungsi sebagai multicontroller untuk berbagai ekosistem digital dan 
sarana digital multipayment. “Kami harap bisa diberi kesempatan 
untuk berinvestasi di bidang perangkat IoT, khususnya Enco Hub 
sebagai multicontroller untuk multiecosystem.” 

Sebelumnya, pada Asian Agriculture & Food Forum (Asaff) 
2020 di JCC Senayan, 12-14 Maret, Delameta Bilano meluncurkan 
rangkai an produk IoT Smart Farming Enco Hub, Enlist Alumunium 
Battery & Inverter. Peluncuran dilakukan Direktur Utama Delameta 
T Bayu di hadapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat me-
ngunjungi booth perusahaan tersebut. (*/S-3)

 Waspada Investasi Ilegal di Tengah Covid-19
VIRUS korona jenis baru, covid-19, yang melanda dunia ikut ber-
pengaruh besar terhadap perekonomian dunia, termasuk pereko-
nomian Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diminta 
untuk waspada terhadap ajakan investasi bodong, seperti fi nancial 
technology (fi ntech) ilegal.

“Kita harus edukasi dan literasi masyarakat agar ikut serta me-
lawan tawaran investasi ilegal yang merugikan serta meresahkan 
masyarakat,” ujar anggota DPR Komisi XI Kamrussamad saat Prog-
ram Edukasi Industri Jasa Keuangan, di Jakarta, pekan lalu.

Dia pun mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertin-
dak tegas terhadap kehadiran fi ntech ilegal.

Sementara itu, Satgas Waspada Investasi OJK menyatakan pada 
bulan ini pihaknya menemukan 388 entitas fi ntech lending ilegal. 
Dengan begitu, sejak Januari 2020-Maret 2020, fi ntech lending ilegal 
yang ditemukan mencapai 508 entitas. (RO/S-3)
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PRANCIS dan Spanyol 
menjadi negara Eropa 
terbaru yang mem-
ber lakukan pengun-

cian. Prancis memerintahkan 
penutupan restoran, bar, bios-
kop, dan kelab malam, tetapi 
toko makanan, apotek, dan 
bank akan tetap terbuka.

Covid-19 telah menewaskan 
196 orang di Spanyol, men ja-
dikannya negara Eropa yang 
paling terpukul setelah Italia. 
Istri Perdana Menteri Ped ro 
Sanchez termasuk di an  tara 
mereka yang terinfeksi.

Pembatasan serupa telah 
di  berlakukan di Italia, nega-
ra dengan kasus covid-19 

ter tinggi di Eropa, sekaligus 
kedua terbesar di luar daratan 
Tiongkok. Warga hanya di-
izinkan meninggalkan rumah 
mereka untuk membeli ma-
kanan dan obat-obatan, pergi 
bekerja, pergi ke rumah sakit 
dan bank, serta melakukan 
per jalanan yang berkaitan 
untuk merawat orangtua atau 
anak-anak. Seluruh sekolah 
dan universitas ditutup, demi-
kian juga restoran, bar, hotel, 
dan bisnis ritel lainnya. 

Sejauh ini jumlah kematian 
di Italia telah mencapai 1.441 
orang. Secara keseluruhan 
ka sus infeksi virus korona di 
Italia menjadi 21.157 orang. 

Sementara itu, Vatikan 
menga takan perayaan Paskah 
diada kan tahun ini tanpa pe-

nyembah karena wabah virus 
korona.

“Karena darurat kesehatan 
masyarakat global saat ini, 
semua perayaan liturgi Pekan 
Suci akan berlangsung tanpa 
kehadiran fisik umat beri-
man,” kata Prefektur Rumah 
Tangga Kepausan.

Pasien terinfeksi virus koro-
na di Italia juga ditemukan 
semakin banyak berusia le-
bih muda pada rentang 25-50 
tahun.

“Jenis pasien berubah. Me-
reka sedikit lebih muda, beru-
sia 40 hingga 45 tahun dan ka-
susnya lebih rumit,” kata Luca 
Lorini, kepala anestesi dan 
perawatan intensif di sebuah 
rumah sakit di Bergamo, Italia 
bagian utara.

Jumlah kasus korona di 
seluruh dunia melewati 156 
ribu orang dengan lebih 5.800 
ke matian. 

Negara yang mengalami 
pe ningkatan terbesar dalam 
24 jam terakhir ialah Italia, 

yang mencatat 175 kematian, 
Iran 97 jiwa, dan Spanyol 63 
jiwa.

Perbatasan ditutup
Australia kemarin meng-

umumkan semua keda tangan 
di negara itu akan meng ha-
dapi 14 hari wajib isolasi diri, 
mulai tengah ma lam.

“Kita harus terbiasa dengan 
beberapa perubahan dalam 
ca ra kita menjalani hidup 
ki ta,” kata Perdana Menteri 
Scott Morrison.

Korea Selatan kemarin me-
laporkan 76 kasus virus ko-
rona baru dan tiga kematian 
lainnya, penurunan jumlah 
kasus baru menjadi dua kali 
lipat untuk pertama kalinya 
dalam lebih dari ti ga minggu, 
ketika Presiden Moon Jae-in 
mendeklarasikan provinsi-
provinsi yang paling parah 
terkena bencana sebagai ’zona 
bencana khusus’.

Kolombia melaporkan ka-
sus pertama covid-19 pada 6 

Maret, yang meningkat men-
jadi 16 kasus pada Jumat (13/3) 
lalu. Pemerintah menyata-
kan darurat kesehatan yang 
menghentikan pertemuan 
pub lik lebih dari 500 orang--
termasuk liga sepak bola--dan 
memblokade kapal pesiar 
agar tidak berlabuh di pela-
buhan.

“Dalam menghadapi pan-
demi ini kita harus bersatu 
se bagai sebuah negara dan 
ki ta semua juga harus meng-
ambil tindakan pencegahan 
individual yang sesuai,” kata 
Presiden Ivan Duque.

Keadaan darurat Kolombia 
akan berlangsung hingga 30 
Mei dan memungkinkan pe-
merintah untuk mengambil 
langkah cepat dan luar biasa 
terkait dengan wabah, se-
perti mengarahkan sumber 
keuangan.

Libanon mengumumkan 
keadaan darurat medis, ke-
marin, menutup semua lem-
baga publik dan swasta kecu-
ali rumah sakit, apotek, dan 
toko roti dalam upa  ya untuk 
membendung wabah virus 
korona.

“Langkah-langkah luar bia-
sa ini akan berlangsung 15 
hari, tetapi dapat diperpan-
jang,” jelas sumber itu, Sabtu 
malam. (Aljazeera/Usnews/
AFP/CNA/I-1)

 TERTINGGI KEDUA DI EROPA: Dua orang wisatawan berada di kota tua Cordoba yang sepi pengunjung di Spanyol, kemarin. Spanyol mengonfi rmasi lebih dari 1.500 
kasus warganya terpapar virus korona dan jumlah tertinggi kedua di Eropa setelah Italia. Saat ini dampak virus korona di Spanyol telah menewaskan 183 orang.

AFP/Y JORGE GUERRERO

 Spanyol dan Prancis 
Terapkan Lockdown
 Spanyol mengumumkan lockdown 
selama 15 hari, dimulai pada Sabtu 
(14/3). Itu langkah darurat dalam 
mengendalikan penyebaran korona. 

 SETELAH hampir dua bulan warga Tiongkok dikurung, 
kehidupan mereka mulai menggeliat setelah wabah 
korona (covid-19) mereda.

Sekolah, pabrik, ruang publik, dan tujuan wisata mulai 
dibuka kembali. Di provinsi barat laut Qinghai, yang sebagian 
besar berada di dataran tinggi Tibet, sekitar 144 sekolah 
menengah atas dan sekolah menengah kejuruan mulai dibuka 
kembali pada hari ini, Senin (16/3). Lokasi pariwisata di 
Provinsi Yunnan, Sichuan, dan Guizhou secara bertahap juga 
kembali beroperasi.

Pelonggaran beberapa pembatasan perjalanan juga berarti 
kepulangan bagi beberapa penduduk Provinsi Hubei yang 
telah terdampar selama berminggu-minggu. Salah satunya 
ialah Wu Haijian.

Setiap tahun, peternak lebah berusia 36 tahun itu 
melakukan perjalanan ke Yunnan pada akhir November 
untuk membiakkan lebah madu.

Wu dan teman-temannya, yang juga terjebak di Yunnan, 
mulai menelepon pihak berwenang setempat, meminta izin 
untuk kembali ke Hubei mulai 1 Maret.

Persetujuan akhirnya diberikan pada hari ini dan Wu  
dipersenjatai dengan sertifi kat kesehatan dari Yunnan dan 
surat penerimaan yang diberikan pihak berwenang di Hubei  
berangkat dengan truknya yang memuat lebih dari 150 sarang 
lebah malam itu. ”Saya merasa lebih baik. Akhirnya, saya 
kembali ke rumah,” katanya.

Demikian juga Wang Faji, pekerja migran di Guangzhou. 
Ia naik bus ke kota metropolis selatan dari kota asalnya di 
Guizhou, daerah yang dilanda kemiskinan di barat daya 
Tiongkok. ”Epidemi telah memengaruhi hidup saya, tetapi 
tidak parah. Satu-satunya harapan saya ialah meminta gaji 
saya kembali,” katanya.

Pada Selasa (10/3), Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan 
kunjungan pertamanya ke Wuhan, ibu kota Hubei, sejak 
wabah korona dimulai di sana lebih dari dua bulan lalu. 
Itu ialah sinyal bahwa Tiongkok telah memenangi perang 
melawan epidemi.

Perusahaan di wilayah berisiko rendah secara bertahap 
dapat melanjutkan bisnis, sementara di daerah berisiko tinggi, 
layanan publik, dan pasokan kebutuhan sehari-hari diizinkan 
untuk dibuka kembali.

Tian Xi, 33, sukarelawan dari Yayasan Konservasi 
Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Hijau Tiongkok 
di Beijing, pergi ke Wuhan pada hari pertama Tahun Baru 
Imlek, dua hari setelah kota dikunci. ”Situasi dalam seminggu 
terakhir lebih baik karena kami telah menerima lebih sedikit 
permintaan bantuan,” kata Tian.

”Sekarang pertempuran telah berlanjut ke babak kedua 
dan saya harap ini akan segera berakhir,” jelas Tian. (SCMP/
Haufan Hasyim Salengke/I-1)

 Korona Mereda
Tiongkok Menggeliat

 KEMBALI BANGKIT: Pengunjung menikmati panorama 
perkebunan lobak di Jiujiang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok, kemarin. 
Warga Tiongkok perlahan mulai beraktivitas seperti biasa, setelah 
hampir dua bulan mereka terkurung akibat virus korona. Sekolah, 
pabrik, dan pariwisata secara bertahap kembali beroperasi.

AFP/ NOEL CELIS

 PEMERINTAH Afghanistan te-
lah menunda rencana mereka 
membebaskan para tahanan 
Taliban, kata seorang pejabat 
senior.

Langkah itu bisa menjadi 
keputusan yang dapat menya-
botase kesepakatan damai 
yang ditandatangani bulan 
lalu antara kelompok ber-
senjata dan Amerika Serikat 
(AS).

Javid Faisal, juru bicara 
Dewan Keamanan Nasional, 
mengatakan, Sabtu (14/3), 
pembebasan ditunda karena 
dibutuhkan lebih banyak 
waktu untuk meninjau daftar 
tahanan Taliban.

“Kami siap memulai proses 
seperti yang dijelaskan dalam 
keputusan presiden, tetapi 
kami tidak akan membe-
baskan siapa pun jika tidak 
ada jaminan mereka tidak 
akan kembali berperang,” 
ujarnya.

“Taliban harus menunjuk-
kan fl eksibilitas,” imbuhnya.

Awal pekan ini, Presiden 
Ashraf Ghani mengumumkan 
1.500 tahanan Taliban akan 
dibebaskan sebagai ‘isyarat 
niat baik’ dalam upaya untuk 
menyelesaikan salah satu 
perselisihan yang telah ber-
langsung lama yang telah 
mengacaukan pembicaraan 
dengan kelompok bersen-
jata.

Keputusan Ghani mengata-
kan pemerintah akan membe-

baskan 1.500 tawanan mulai 
Sabtu jika gerilyawan me-
ngurangi kekerasan, dengan 
rencana membebaskan 3.500 
tahanan lain setelah negosiasi 
dimulai.

Taliban menolak tawaran 
itu dan menuntut pembe-
basan hampir 5.000 tawanan, 
mengutipnya sebagai salah 
satu syarat di balik kesepa-
katan AS-Taliban yang ditan-
datangani bulan lalu yang 
mengecualikan Kabul.

Menurut perjanjian AS-
Taliban yang ditandatangani 
pada 29 Februari, pasukan 
asing akan menarik diri dari 
negara itu dalam waktu 14 bu-
lan dengan imbalan jaminan 
keamanan Taliban dan janji 
untuk mengadakan pembica-
raan dengan Kabul.

Tidak ada reaksi langsung 
dari Taliban atas keterlam-
batan pembebasan itu, sebuah 
langkah yang mungkin akan 
menunda pembicaraan damai 
yang semula dijadwalkan 10 
Maret.

Pada Rabu (11/3), pemerin-
tah Afghanistan memperi-
ngatkan akan melanjutkan se-
rangan terhadap para pejuang 
jika kekerasan berlanjut. 

Mantan kepala eksekutif 
Ghani Abdullah mengklaim 
sebagai presiden setelah pe-
milihan September lalu, yang 
dirusak penundaan dan tu-
duhan penipuan pemilih. (Al 
Jazeera/Hym/I-1)

 SERENTETAN serangan roket baru menarget-
kan pangkalan Irak di utara Baghdad, Sabtu 
(14/3) siang, tempat pasukan asing dikerah-
kan.

Itu serangan ke-23 sejak akhir Oktober di 
instalasi di seluruh Irak, tempat pasukan AS 
dan diplomat berbasis. 

Tidak ada satu pun serangan yang pernah 
diklaim, tetapi AS telah menyalahkan elemen 
garis keras Hashed al-Shaabi, jaringan kelom-
pok-kelompok bersenjata yang tergabung 
dalam komponen pasukan negara Irak.

Sedikitnya 33 roket menghantam pertahan-
an udara Irak di pangkalan udara Taji pada 
Sabtu, kata militer negara itu.

“Jumlah korban awal ialah dua personel 
Pertahanan Udara Irak yang terluka dalam 
kondisi sangat kritis,” kata Tahsin al-Khafaji, 
juru bicara Komando Operasi Gabungan 
Irak.

Koalisi yang dipimpin AS mengatakan tiga 
anggota mereka juga terluka dalam serangan 
itu.

Militer Irak mengatakan telah menemukan 
24 rudal lain di lokasi peluncuran terdekat 
dan telah menahan pemilik tanah serta pa-

sukan keamanan dari pos pemeriksaan yang 
berdekatan untuk diinterogasi.

Kemampuan pengawasan koalisi pimpinan 
AS telah dilemahkan atau dipengaruhi cuaca 
mendung dalam beberapa hari terakhir. 

Hal itu, menurut seorang pejabat AS, mung-
kin menjadi alasan kesiapan para penyerang 
untuk meluncurkan roket di siang hari, bu-
kan di malam hari.

Taji penuh sesak dengan anggota koalisi 
pimpinan AS yang membantu Irak meme-
rangi sisa-sisa kelompok militan, setelah 
unit dipindahkan ke pangkalan udara dari 
instalasi lain.

Serangan terbaru terjadi tiga hari setelah 
serangan serupa di pangkalan itu menewas-
kan dua personel militer AS dan seorang 
ten    tara Inggris--insiden paling mematikan di 
pangkalan Irak dalam beberapa tahun.

AS menanggapi dengan serangan udara 
pa da depot senjata Kataeb Hezbollah, sebuah 
faksi pro-Iran dalam Hashed al-Shaabi.

Setidaknya lima anggota pasukan keaman-
an Irak dan satu warga sipil tewas, tetapi 
ti dak satu pun dari mereka anggota Hashed. 
(Al Jazeera/Hym/I-1)

 Roket Hantam Pangkalan Irak 
Lukai Tiga Tentara Koalisi AS

 SERANGAN 
BALASAN AS: 
Lubang besar dan 
sejumlah kendaraan 
rusak akibat serangan 
udara militer AS di 
Jurf al-Sakhr, Babilon, 
Irak, kemarin. 
Serangan udara yang 
menargetkan faksi 
militer pro-Iran di Irak 
itu sebagai balasan 
atas tembakan roket 
terhadap pangkalan 
AS di Irak pada 
Kamis (12/3). 

AFP

 Pemerintah Afghanistan 
Tunda Pembebasan 
Tahanan Taliban
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 SEMPROTKAN DISINFEKTAN: Petugas kesehatan 
menyemprotkan cairan disinfektan di bangku penonton Stadion 
si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin 
jelang laga Persib Bandung melawan PSS Sleman di Liga 1 2020. 
Penyemprotan disinfektan dilakukan sebagai upaya untuk 
mencegah penyebaran virus korona baru, covid-19.

 JUARA GANDA CAMPURAN ALL ENGLAND: Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Praveen Jordan dan Melati Daeva Oktavianti meluapkan kegembiraan 
mereka seusai memenangi laga fi nal ganda campuran All England melawan pebulu tangkis Thailand Dechapol Puavaranukroh dan Sapsiree Taerattanachai di Arena 
Birmingham, Inggris, kemarin. Praveen/Melati berhasil menjadi juara All England setelah memenangi pertandingan dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-8. 

ANTARA/ACTION IMAGES VIA REUTERS/ANDREW BOYERS

RAHMATUL FAJRI
rahfaj@mediaindonesia.com                  

PRESTASI terbaik dida-
pat ganda campuran 
terbaik Indonesia 
saat ini Praveen Jor-

dan/Melati Daeva Oktavianti 
di kejuaraan bulu tangkis All 
England yang berlangsung 
di Birmingham Inggris. Da-
lam final yang berlangsung 
kemarin, Praveen/Melati 
 menumbangkan pasangan 
Thailand Dechapol  Pua-
varanukroh/Sapsiree Taerat-
tanachai 21-15, 17-21, 21-8.

Gim pertama, Praveen/Mela-
ti tampil penuh percaya diri. 
Karena mampu memegang 
kendali permainan, ganda 
campuran peringkat lima du-
nia itu mampu merebut gim 

pertama dengan 21-15.
Akan tetapi, di gim kedua 

pertandingan berbalik untuk 
keunggulan Puavaranukroh/
Taerattanachai. Beberapa 
kesalahan Praveen/Melati, 
mampu dimanfaatkan Pua-
varanukroh/Taerattanachai 
untuk mendulang poin dan 
menutup gim dengan 21-17.

Beruntung di gim penentu, 
Praveen/Melati kembali me-
nemukan irama permainan 
terbaiknya dan tanpa kesulit-
an mengakhiri pertandingan 
dengan kemenangan skor 
telak 21-18. Ini menjadi ke-
menangan keempat berun-
tun Praveen/Melati dalam 
enam pertemuan dengan Pua-
varanukroh/Taerattanachai.

Gelar di All England men-
jadi gelar pertama Praveen/

Melati tahun ini. Gelar ter-
sebut sekaligus mengakhiri 
puasa panjang Praveen/Debby 
yang terakhir kali merebut 
gear pada akhir 2019. Setelah 
menjadi juara secara berun-
tun di Denmark Open 2019 
dan Prancis Open 2019, Okto-
ber tahun lalu, Praveen/Melati 
belum pernah lagi mencicipi 
podium utama.

Tim bulu tangkis Indonesia 
masih berpeluang menambah 
gelar di All England 2020 mela-
lui ganda putra Kevin Sanjaya 
Sukamuljo/Marcus Fernaldi 
Gideon. Hingga berita ini 
diturunkan, laga final an-
tara Kevin/Marcus melawan 
pasangan Jepang Hiroyuki 
Endo/Yuta Watanabe belum 
dimainkan. 

Bagi Kevin/Marcus, lolos ke 

fi nal tahun ini menjadi lonjak-
an capaian setelah tahun lalu 
secara mengejutkan tersingkir 
di babak awal. Di All England, 
Kevin/Marcus pernah dua kali 
menjadi juara pada 2017 dan 
2018. Adapun Endo/Watanabe 
belum pernah menjadi juara 
dan baru pertama kali lolos 
ke fi nal All England.

Menang dua gim
Di ganda putri, pasangan 

Jepang Yuki Fukushima/Saya-
ka Hirota menjadi yang  terbaik 
tahun ini. Saat menghadapi 
unggulan enam asal Tiongkok, 
Du Yue/Li Yin Hui dalam laga 
fi nal, Fukushima/Hirota yang 
merupakan unggulan tiga me-
nang mudah dua gim langsung 
dengan skor 21-13, 21-15 dalam 
waktu 46 menit.

Bagi Fukushima/Hirota, ini 
menjadi gelar perdana me-
reka di All England. Tahun 
lalu, ganda yang kini me-
nempati peringkat tiga dunia 
itu hanya mampu bertahan 
hingga semifi nal. 

Di tunggal putra, Viktor 
Axelsen mampu menuntaskan 
penampilan di All England 
2020 dengan gelar juara. Di 
fi nal, Axelsen tanpa banyak 
kesulitan mampu menghen-
tikan perlawanan unggulan 
utama asal Taiwan Chou Tien 
Chen dua gim langsung de-
ngan skor 21-13, 31-14. Ini 
merupakan gelar juara kedua 
beruntun yang diraih pebulu-
tangkis berusia 26 tahun ter-
sebut setelah menjadi juara 
di Barcelona Masters akhir 
Februari lalu. (R-1)

Indonesia terakhir 
kali merebut juara 

ganda campuran 
All England melalui 
pasangan Tontowi 

Ahmad/Liliyana 
Natsir pada 2014.

 Puasa Gelar
Praveen/Melati Berakhir 

SETELAH di Serie A Italia, Liga 
Primer Inggris, dan Bundes-
liga Jerman, kasus pesepak 
bola profesional yang positif 
terpapar virus korona baru 
(covid-19) terjadi di La Liga 
Spanyol. Pemain belakang Va-
lencia, Ezequiel Garay, meng-
aku dirinya positif mengidap 
virus yang telah menjadi pan-
demik tersebut.     

“Hasil tes menunjukkan 
saya positif mengidap korona. 
Saat ini saya merasa sehat, 
tapi akan mengisolasi diri, 
menuruti aturan yang dikelu-
arkan otoritas kesehatan,” je-
las pemain Argentina berusia 

33 tahun tersebut.
Musim ini Garay telah men-

jadi starter dalam 17 laga La 
Liga dan empat Liga Cham-
pions. Pemain yang saat ini 
harus absen panjang setelah 
menjalani operasi cedera liga-
men akhir bulan lalu berada 
di tribun Stadion Mestalla, 
saat Valencia melakoni laga 
leg kedua babak 16 besar Liga 
Champions, pekan lalu, meng-
hadapi Atalanta. Laga tersebut 
digelar tanpa penonton.

Garay merupakan pesepak 
bola profesional ke-13 yang 
berkiprah di lima liga top 
Eropa yang dinyatakan positif 

mengidap korona. Beberapa 
pemain lain yang sebelumnya 
dinyatakan mengidap virus 
yang pertama kali muncul di 

Wuhan, Tiongkok, tersebut 
ialah bek Juventus, Daniele 
Rugani, serta pemain sayap 
Chelsea, Callum Hudson-
Odoi.

Sementara itu, Asosiasi Se-
pak Bola Eropa (UEFA) tengah 
menimbang untuk menggelar 
Euro 2020 pada Desember ta-
hun ini. UEFA akan memberi-
kan waktu kepada Liga Primer 
Inggris dan liga lain di Eropa 
untuk menyelesaikan kompe-
tisi terlebih dahulu.

Dilansir The Telegraph , 
UEFA tengah mencari solusi 
agar kejuaraan terus berjalan 
dan akan membahas hal ini 

dalam pertemuan dengan 55 
anggotanya, termasuk juga 
membahas nasib Liga Cham-
pions dan Liga Europa, pekan 
ini. Namun, jika Euro 2020 
digelar Desember, berimbas 
pada jadwal Piala Dunia 2022 
Qatar dan kompetisi di Eropa 
yang telah disusun. 

Liga-liga di Eropa sebelum-
nya berencana akan memin-
dahkan libur musim dingin, 
yang biasanya pada Januari, 
untuk mengantisipasi gelaran 
Piala Dunia 2022 Qatar yang 
dimainkan pada November 
atau Desember. (AFP/tele-
graph/Faj/R-1)

 Garay Jadi Korban Pertama Korona di La Liga 

 SETELAH kalah 0-4 dari Ceres 
Negros, Filipina, dalam penyi-
sihan Grup AFC Cup 2020, Bali 
United kembali ke jalur keme-
nangan. Saat menjamu Ma-
dura United dalam laga Liga 1 
2020 di Stadion I Wayan Dipta, 
Gianyar, kemarin, ’Serdadu 
Tridatu’, julukan Bali United, 
menang 3-1.

Gol Bali United disumbang 
Melvin Platje (3’, 89’) dan Wil-
lian Pacheco (34’). Satu gol 
Madura United dicetak Beto 
Goncalves (42’).  Itu menjadi 
kemenangan kandang per-
dana Bali United di musim 
kompetisi 2020.

Tambahan tiga poin mem-
buat Bali United telah mengo-
leksi tujuh poin dari tiga laga 
yang sudah dimainkan. Bagi 
Madura United yang telah 

mendulang empat poin, itu 
kekalahan pertama mereka di 
Liga 1 2020.

Di sisi lain, keputusan PSSI 
menunda kompetisi selama 
dua pekan akibat imbas mere-
baknya virus korona di Indo-
nesia membuat Bhayangkara 
FC berencana memindahkan 
latihan ke Batu, Malang, Jawa 
Timur. Pelatih Bhayangkara 
FC Paul Munster mengatakan 
selain mencegah penyebaran 
virus korona, rencana ke Batu 
bertujuan mematangkan tak-
tik dan strategi anak asuh-
nya.

“Kita ada rencana untuk 
melakukan pemusatan la-
tihan di Malang. Kami akan 
tetap bersama selama Liga 
1 ditunda. Ini juga sebagai 
rencana dari tim untuk mem-

perbaiki kekurangan yang ada 
di tiga pertandingan awal,” 
katanya.

Munster menjelaskan tim-
nya perlu memperbaiki pe-
nyelesaian akhir yang selama 
ini menjadi penghalang tim-
nya meraih kemenangan. Dari 
tiga laga yang sudah dijalani, 
Bhayangkara baru meraih tiga 
poin dari tiga laga.

Pelatih Persija Jakarta Ser-
gio Farias mendukung kepu-
tusan penundaan kompetisi. 
Ia menilai itu merupakan 
keputusan terbaik bagi semua 
pihak.

“Sekarang kan semua liga 
di dunia juga berhenti karena 
virus ini. Memang kami mau 
jalan (terus) liga, tapi lebih 
penting kesehatan kita se-
mua,” kata Farias. (Faj/R-1)

 Bali United Menang di Kandang

DOK/IKASI

 PENGUKUHAN: Ketua Umum PB Ikatan Anggar Seluruh 
Indonesia (Ikasi) Agus Suparmanto (tengah) menerima bendera 
dari Ketua Umum KONI Marciano Norman saat acara pengukuhan 
pengurus Ikasi periode 2018-2020 di Jakarta, Sabtu (14/3).     

S E K I L A S  G E L A N G G A N G

 London dan Boston Maraton Diundur 
DUA ajang maraton besar dunia, London Marathon dan Boston 
Marathon, harus mengalami penundaan karena pandemi virus 
korona. Edisi ke-40 London Marathon harus ditunda dari 26 April 
sampai 4 Oktober, sedangkan Boston Marathon ditunda dari 
agenda sebelumnya 20 April menjadi 14 September.

“Dunia sedang bergelut dengan pandemi covid-19 yang belum 
pernah terjadi sebelumnya dan kesehatan publik merupakan 
prio ritas bagi semua orang,” kata Direktur London Marathon Hugh 
Brasher dalam pernyataannya, seperti dilansir kemarin.

Pendekatan serupa diambil ajang maraton tahunan tertua di 
dunia, Boston Marathon. Setelah Gubernur Massachusetts Charlie 
Baker menyatakan status darurat pada Selasa (10/3), Wali Kota 
Boston Martin Walsh memutuskan ajang tersebut tidak dapat 
dilaksanakan pada April dan Boston Athletic Association (BAA) 
memahami keputusan Pemerintah Kota Boston.

“Perihal kesehatan dan keselamatan publik, kami mengguna-
kan panduan dari petugas-petugas yang dipercaya untuk me-
lindungi masyarakat di area ini,” kata Ketua Eksekutif BAA Tom 
Grilk. (Ant/R-1)

  

 Rudy Gobert Donasikan Rp7,4 Miliar
CENTER Utah Jazz Rudy Gobert memberikan donasi sebesar 
US$5.000, atau Rp7,4 miliar, untuk membantu pelayanan kese-
hatan dan para pekerja paruh waktu di Jazz Arena. Pemain asal 
Prancis itu juga akan mendonasikan US$200 ribu, atau Rp2,9 miliar, 
untuk pegawai paruh waktu di Jazz Arena yang tidak bisa bekerja 
karena ditundanya laga NBA.

“Sumbangan ini simbol yang mencerminkan penghargaan dan 
dukungan saya untuk semua yang terkena dampak. Ini salah satu 
langkah yang akan saya ambil untuk mencoba dan membuat per-
bedaan positif, sambil terus belajar lebih banyak tentang covid-19 
dan mengedukasi orang lain,” kata Gobert, kemarin.

Gobert merupakan salah satu pemain NBA yang positif terpapar 
oleh korona. Sebelumnya, ia sempat bercanda ketika NBA meminta 
menjaga jarak aman dengan awak media. Namun, ia malah me-
nyen tuh semua mikrofon yang diletakkan di hadapannya.

Beberapa hari kemudian ia positif terpapar oleh virus korona. 
Gurauan Gobert ternyata juga berlanjut ke ruang ganti. Rekan setim-
nya, Donovan Mitchell, juga dinyatakan positif korona. (AFP/R-1)

 Jepang Optimistis Olimpiade seusai Jadwal
JEPANG tetap bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade 2020 seka-
lipun ada kekhawatiran yang kian luas di seluruh dunia mengenai 
kelayakan Olimpiade akibat wabah virus korona. Perdana Menteri 
Jepang Shinzo Abe, kemarin, menegaskan pemerintahnya berku-
kuh melanjutkan Olimpiade 2020 sesuai dengan jadwal Juli-Agustus 
mendatang sekalipun acara-acara olahraga global dihentikan. 

“Kita akan mengatasi penyebaran infeksi dan menyelenggarakan 
Olimpiade tanpa masalah, seperti sudah direncanakan. Jepang 
bekerja sama erat dengan Komite Olimpiade Internasional yang 
akan memutuskan apakah Olimpiade ini jalan terus atau tidak, 
bersama Organisasi Kesehatan Dunia,” kata Abe. 

Gubernur Tokyo Yuriko Koike sudah menjanjikan langkah menye-
luruh melawan wabah virus korona. “Persiapan untuk Olimpiade 
yang aman dan selamat terus dilakukan,” katanya. (Ant/R-1)

 Ikasi Bertekad Tingkatkan Kualitas SDM 
PENGURUS Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) masa 
bakti 2018-2022 akan fokus meningkatkan kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia. Hanya dengan SDM berkualitaslah, orga-
nisasi bisa mendorong lahirnya prestasi atlet.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum  PB Ikasi Agus Suparmanto da-
lam acara pengukuhan pengurus periode masa bakti 2018-2022 
di Jakarta, Sabtu (14/3). Diakui Agus, Ikasi memang belum cukup 
memiliki SDM yang memadai, termasuk atlet.         

“Kamis selalu berupaya semaksimal mungkin meningkatkan 
kualitas atlet. Untuk mempercepat pencapaian prestasi atlet 
anggar Indonesia, regenerasi perlu dipercepat. Salah satunya de-
ngan memperbanyak pertandingan di dalam negeri. Ikasi selalu 
mendorong daerah-daerah menggelar turnamen, serta melakukan 
terobosan memperkenalkan olahraga anggar ke sekolah-sekolah,” 
ujar Agus yang telah dua periode memimpin Ikasi. (RO/R-1)

Asosiasi Sepak 
Bola Eropa 
(UEFA) tengah 
menimbang 
untuk menggelar 
Euro 2020 pada 
Desember tahun 
ini.



GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo,
61, mengaku gemar menggunakan batik ha-
sil karya usaha makro, kecil, dan menengah 
(UMKM) untuk membantu promosi. Salah 
satunya ialah batik dari Banten yang ia 
kenakan ketika ditemui Media Indonesia di 
Jakarta, Rabu (11/3). Menurut Perry, batik 
tersebut memiliki sejarah panjang.

“Sejak saya jadi gubernur BI, saya sedekah-
kan badan saya untuk promosi UMKM. Se-
perti yang saya pakai ini, batik Banten, bahwa 
batik sudah ada sejak abad ke-17 dari 
kepemimpinan Sultan Banten Mau-
lana Hassanudin. Dengan punahnya 
kesultanan Banten, batik merambah ke Jawa. Ini batik sanggalangi dan ada 
72 batik kuno di Banten, 12 sudah kita bantu untuk menjadi hak milik Indo-
nesia dan ini saya bilang value added,” ujarnya. 

Ia menambahkan, sektor UMKM bisa menjadi tulang punggung pertum-
buhan ekonomi Indonesia. Tak tanggung-tanggung, dia bahkan percaya 
bahwa sektor UMKM bisa menggantikan posisi minyak.

Perry mengatakan untuk menjaga kreativitas UMKM, langkah yang harus 
dilakukan ialah hilirisasi. Salah satu hal yang tengah diperjuangkan BI terkait 
dengan hilirisasi UMKM ialah digitalisasi melalui QRIS yang mengimplemen-
tasikan sistem pembayaran Indonesia (SPI). (Des/H-3)
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PENYANYI remaja Zara Leola, 13, mendorong para 
pendengar lagunya untuk melepaskan diri dari 
perasaan insecure atau tidak aman. Hal tersebut 
ia sampaikan dalam single-nya yang baru saja 
dilepas berjudul Loud.

“We all have insecurities. Jadi lewat lagu 
Loud ini aku ingin mengajak orang-orang un-d
tuk berani menunjukkan this is me, be yourself 
aja karena kita punya banyak kelebihan,” kata Zara a
dalam keterangannya, kemarin. 

Zara juga mencoba terlibat dalam penulisan lirik 
lagu Loud. Dia ingin agar pesan yang 
disampaikan dapat dirasakan pen-
dengarnya. Dia pun menceritakan 
pengalamannya saat mengalami perundungan. “Aku pernah di-bully, tapi 
aku menghadapinya enggak terlalu diambil ke hati. Karena alasan mereka 
yang bully sebenarnya hanya ingin cari perhatian,” ujarnya. 

Zara sebelumnya pernah merilis lagu bertema keberanian berjudul Get 
Down. Putra dari Enda ’Ungu’ itu pun mengajak pendengarnya untuk speak 
up melalui single Loud.

“Buat kalian yang sedang mengalami bullying, kalian harus stay strong. 
Kita punya kelebihan yang banyak jika dibandingkan dengan mereka. Jadi 
kalau sampai bully-nya sudah berlebihan kalian harus berani speak up to the 
people to tell what’s going on in my life,” ungkapnya. (Medcom.id/H-3)

JAHE merah dalam sekejap naik status yang dalam bahasa gaul 
disebut pansos, panjat sosial. 
Pansos karena Presiden Joko 
Widodo mengaku minum jahe 
merah tiga kali sehari sejak 
wabah korona menyebar di 
Indonesia.

Sebelum naik status, jahe 
merah dipandang sebelah 
mata di pasar tradisional. 
Kini, jahe merah sulit dicari 
dan harganya naik berlipat-
lipat, sekitar Rp100 ribu per 
kilogram.

Ada tiga jenis jahe yang bere-
dar di pasaran. Jahe gajah yang 

bentuknya gemuk dan tidak terlalu pedas, jahe kuning yang 
sering dipakai sebagai bumbu masak, dan jahe merah yang 
memiliki kandungan minyak asiri tinggi dan rasa paling pedas 
sehingga cocok untuk bahan dasar farmasi dan jamu.

Dari tiga jenis jahe itu si merah yang paling dicari. Jahe merah 
bisa direbus dan langsung diminum. Hasil Riset Kesehatan Da-
sar 2010 menunjukkan jahe paling banyak dikonsumsi (50,36%) 
masyarakat Indonesia, disusul kencur (48,77%), temulawak 
(39,65%), meniran 13,93%, dan mengkudu 11,17%.

Banyak varietas jahe merah. Jahe merah jahira 2 sebagai 
varietas unggul berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 121/Kpts/SR.120/2/2007. Disebutkan bahwa jahe merah 
varietas jahira 2 mempunyai keunggulan jika dibandingkan 
dengan varietas lainnya dalam hal produktivitas hasil, jumlah 
anak rimpang, umur panen, kadar minyak asiri, dan ketahanan 
terhadap penyakit layu bakteri.

Jahira 2 yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat, itu disarankan 
sebagai bahan baku industri minuman kesehatan dan ekstrak. 
Menurut daftar prioritas WHO, jahe merupakan tanaman 
 obat-obatan yang paling banyak dipakai di dunia. Di Indonesia, 
sekitar 9.000 petani mampu menghasilkan hingga 500 ton jahe 
merah untuk industri farmasi dalam negeri.

Jahe merah salah satu bahan baku obat tradisional. Un-
dang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
mendefi nisikan obat tradisional sebagai bahan atau ramuan 
bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan 
mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan 
tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk 
pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang 
berlaku di masyarakat.

Pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam tiga pasal, mu-
lai Pasal 59 UU Kesehatan. Berdasarkan cara pengobatannya, 
menurut Pasal 59, pelayanan kesehatan tradisional terbagi 
menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 
keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional menggu-
nakan ramuan. Pasal itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kese-
hatan Tradisional.

Penjelasan Umum PP 103 menyebutkan pelayanan kesehatan 
tradisional sebagai bagian dari upaya kesehatan yang menurut 
sejarah budaya dan kenyataan hingga saat ini banyak dijumpai 
di Indonesia bersama pelayanan kesehatan konvensional di-
arahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, 
dan berkeadilan.

Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan 59,12% pendu-
duk semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di 
perdesaan maupun di perkotaan menggunakan jamu, yang 
merupakan produk obat tradisional asli Indonesia. Berdasar-
kan riset tersebut, 95,60% merasakan manfaat jamu.

Harus tegas dikatakan bahwa jahe merah hanyalah salah 
dari berbagai kekayaan aneka ragam hayati yang berjumlah 
sekitar 30 ribu spesies. Terdapat 1.600 jenis tanaman obat yang 
berpotensi sebagai produk ramuan kesehatan tradisional atau 
pada gilirannya sebagai obat modern.

Beberapa jenis tanaman obat terdapat dalam Keputusan Men-
teri Kesehatan (Permenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/187/2017 
tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia.

Permenkes itu memosisikan jahe merah sebagai ramuan 
untuk selesma. Ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun 
dilarang mengonsumsi jahe merah. Dicantumkan pula per-
ingatan bahwa dikonsumsi saat kehamilan dapat menggu-
gurkan kandungan, dosis besar >6 gram dapat menimbulkan 
borok lambung.

Ada efek sampingnya, yaitu meningkatkan asam lambung. 
Disebut pula interaksi sebagai obat pengencer darah dan obat 
penurun kolesterol. Sepanjang dipakai sesuai dengan takaran, 
tentu jahe merah berguna untuk kesehatan, termasuk mening-
katkan kekebalan tubuh.

Sejauh ini, belum ada hasil penelitian membuktikan jahe 
merah efektif melawan korona. Jahe merah memang terbukti 
ampuh melawan selesma yang dimulai dengan gejala awal 
seperti sakit tenggorok disusul hidung mengeluarkan lendir, 
bersin-bersin, kelelahan, dan batuk. Ciri awal selesma ada 
kemiripan dengan gejala korona sehingga jahe merah diper-
cayai sebagai penangkalnya dan karena itu pula, si merah 
pansos.

P O D I U MP O D I U M

Jahe Merah Pansos

FERDIAN ANANDA MAJNI
ferdian@mediaindonesia.com                                                                     

APLIKASI belajar daring Ruangguru
mengumumkan telah membuka Seko-
lah Online Ruangguru gratis sehingga 
terbuka bagi siswa untuk belajar di 

mana dan kapan saja. Pendiri dan CEO Ruang-
guru Adama Belva Devara, 30, mengunggah 
pengumuman tersebut di akun Instagram-nya, 
Sabtu (14/3).

‘Merespons covid-19 dan penutupan sekolah 
di Jakarta, Depok, Solo. Kami memutuskan un-
tuk membuka Sekolah Online Gratis Ruangguru
melalui aplikasi kami. Kami percaya semua 
siswa harus tetap bisa belajar mengejar cita-cita 
mereka,’ tulis Belva. 

‘Setiap harinya, mengikuti jadwal sekolah, 
mulai dari jam 8 pagi, kami menyiarkan pela-
jaran sekolah lengkap, paralel 15 kanal sekali-
gus untuk SD kelas 1 sampai SMA kelas 12 IPA 
dan IPS. Gratis, tanpa dipungut biaya sepeser 
pun. Guru terbaik kami di Ruangguru sudah 
dipilih untuk mengajarkan semua pelajaran se-
tiap hari mulai Senin 16 Maret 2020. Utk semua k
siswa tetap semangat dan semoga kita semua 
tetap sehat. Amin,’ lanjutnya.

Belva mengatakan, program tersebut me-
rupakan bentuk kepeduliannya terhadap ke-
selamatan dan kesehatan jutaan guru, siswa, 
dan keluarga. “Upaya kami untuk memastikan 
bahwa akses pendidikan tetap terbuka bagi 
seluruh siswa di Indonesia, di mana pun dan 
kapan pun,” kata Belva ketika dihubungi Media 
Indonesia, kemarin.

Dia menambahkan, inisiatif untuk membuka 
sekolah daring gratis dijalankan setelah Orga-
nisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 
covid-19 sebagai pandemi dan setelah Organi-
sasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mereko-

Buka Akses 
Belajar Daring
Pandemi memaksa orang di seluruh dunia untuk 
menghentikan aktivitasnya, kecuali belajar. Kini, tak harus 
tatap muka, belajar bisa di mana dan kapan saja.
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mendasikan kegiatan belajar jarak jauh. “Sebab 
covid-19 telah mengganggu kegiatan bersekolah 
290 juta siswa di seluruh dunia,” imbuhnya.

Belva menjelaskan, 15 kanal yang tersedia di 
Ruangguru sesuai dengan kurikulum nasional. 
Apabila ada siswa yang belum dapat mengikuti 
sesi di pagi hari, lanjut Belva, dapat mengakses 
rekaman Sekolah Online yang dapat diakses 
pada hari yang sama setelah pukul 12.00 WIB.

“Selain fasilitas live teaching, para siswa da-gg
pat terus melatih pemahamannya melalui fi tur 
Bank Soal dan l Online Tryout secara gratis,” lanjut t
lulusan Massachusetts Institute of Technology, 
Stanford University, dan Harvard university 
tersebut.

Prestasi
Belva yang bernama lengkap Adamas Belva 

Syah Devara mendirikan Ruangguru bersama 
koleganya, Iman Usman, pada 2014. Ia terpilih 
menjadi salah satu staf khusus (stafsus) Presi-
den Jokowi yang diumumkan pada November 
tahun lalu.

Setelah menjadi stafsus, ia membuat sebuah 
program pembiayaan dan pengembangan 
UMKM bernama Cipta Nyata. Program ini mem-
berikan hadiah total Rp40 juta serta mentorship
bagi dua entrepreneur setiap bulan. Tiap bulan r
tema UMKM yang diangkat berbeda, misal-
nya, dari sektor fesyen atau food and beverage. 
Uniknya, program tersebut dibiayai dari gaji 
Belva sebagai stafsus. 

Dengan kiprahnya, tidak mengherankan jika 
sederet penghargaan menghampiri lulusan 
Nanyang Technological Study tersebut. Ia me-
nerima penghargaan promising southeast asian 
entrepreneurs under 30 tahun 2016 dari Tech In 
Asia serta forbes 30 under 30 dari Forbes Maga-
zine pada 2017. Pada 2019, ia juga mendapat 
penghargaan sebagai emerging entrepreneur
dari Ernst & Young. (H-3)
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