
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

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

Social Distancing
Semu di Trans-Jakarta

Daerah Diwajibkan Siapkan
Dana Covid-19

MUI Serahkan Fatwa
Terkait Covid-19 ke DMI

MRT Jakarta batasi 60 penumpang untuk satu gerbong. Artinya,
di satu rangkaian hanya diperbolehkan memuat 360 orang.

 Kemenkeu dapat memotong penyaluran DAU bila pemda tidak 
melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan 
atau penanganan covid-19 selama dua bulan berturut-turut.

Imbauan untuk menjaga jarak antarindividu (social 
distancing), termasuk menghindari keramaian publik, harus 
ditaati setiap umat untuk mencegah penularan virus korona.

Perkotaan | Hlm 7

Selekta | Hlm 2

Humaniora | Hlm 13

Editorial | Hlm 2

 Kemampuan otoritas 
pemerintah baik pusat 

maupun daerah untuk memastikan 
perusahaan menyukseskan program 
bekerja dari rumah pun sangat 
diperlukan.”

Korona dan Hidup Sehat di Kota Sehat Ruang dapur bersih, kamar mandi kering dan higienis, serta kamar, ruang tamu, dan ruang 
keluarga yang terjaga kebersihannya menjadi syarat utama terwujudnya keluarga sehat.

Opini | Hlm 6

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com                       

MENTERI Dalam 
Negeri Tito Kar-
navian menemui 
Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan un-
tuk memastikan koordinasi 
pengendalian penularan virus 
covid-19 berjalan baik. Seperti 
yang disampaikan Presiden 
Joko Widodo sebelumnya, 
dia menegaskan bahwa kepu-
tusan untuk karantina wila-
yah atau lockdown merupakan 
keputusan pemerintah pusat. 

Seusai pertemuan, Mendagri 
mengaku mendapat penje-
lasan dari Anies soal lang-
kah-langkah yang dilakukan 
Pemprov DKI untuk mence-
gah penyebaran korona. Dia 
memberikan apresiasi, tetapi 
juga mengingatkan agar setiap 
kebijakan yang dibuat tidak 
malah memantik kepanikan. 

Dikatakan, sebagai virus 
dengan tingkat kematian ren-
dah, penanganan covid-19 
tidak boleh menimbulkan 
kepanikan yang akan jauh le-
bih berdampak negatif. 

“Kita tidak ingin kemudian 
isu yang muncul membuat 
publik panik hingga akhirnya 
muncul dampak lain selain 
masalah penyakit itu sendiri, 
termasuk masalah ekonomi 

dan lain-lain,” kata Tito.
Sebelumnya, Anies mem-

pertimbangkan opsi lockdown 
di wilayah DKI dan berkonsul-
tasi dengan Kepala Badan Na-
sional Penanggulangan Ben-
cana Doni Monardo selaku 
Ketua Pelaksana Gugus Tu-
gas Percepatan Penanganan 
Coronavirus Disease 2019 
(covid-19). Tito Karnavian 
menekankan kembali pem-
berlakuan karantia wilayah 
atau lockdown merupakan 
kewenangan pusat. 

Pun, pembatasan sosial da-
lam jumlah besar juga men-
jadi kewenangan pusat. Hal 
itu disampaikan terkait de-
ngan langkah Anies yang 
sempat membatasi transpor-
tasi publik yang menimbulkan 
keresahan warga. 

Mendagri mengingatkan 
Anies untuk berkoordinasi de-
ngan daerah penyangga. 

“Soal pembatasan di MRT 
dan LRT jangan sampai ber-
tumpuk karena risiko korona 
akan begitu tinggi,” kata Tito.

Anies menyatakan pihaknya 
terus berkomunikasi dan ber-
koordinasi untuk memastikan 
pengendalian covid-19 berjalan 
baik. Dia akan meningkatkan 
koordinasi itu, termasuk de-
ngan pemerintah pusat. 

Terus bertambah
Jumlah pasien positif covid-

19 terus bertambah. Juru 
bicara pemerintah untuk pe-
nanganan virus korona, Ach-
mad Yurianto, memaparkan, 
hingga kemarin ada 172 pen-

derita korona atau bertambah 
38 ketimbang sehari sebelum-
nya. Adapun yang meninggal 
dunia menjadi tujuh orang. 

Yurianto menambahkan, 
jumlah itu akan terus bertam-
bah karena pemerintah kian 
intensif melakukan pelacak-
an dari seluruh kasus yang 
ada. Kesadaran masyarakat 
yang kian tinggi untuk me-
meriksakan diri juga men-
jadi indikator bahwa jumlah 
penderita akan membengkak. 
“Kita menyadari akan terjadi 
penambahan pasien yang cu-
kup siginifi kan nantinya.”

Sebagai antisipasi mem-
beludaknya orang yang 
 memeriksakan diri, imbuh 
Yurianto, 227 rumah sakit di 
seluruh Indonesia telah di-
siagakan sebagai rumah sakit 
rujukan. 

“Sebanyak 109 rumah sakit 
milik TNI, 53 rumah sakit Pol-
ri, dan 65 rumah sakit BUMN 
sudah siap melaksanakan pe-
rawatan penderita covid-19. 
Beberapa rumah sakit swasta 
juga berpartisipasi, seperti 
Pertamina Jaya. Mereka dedi-
kasikan seluruh kamar untuk 
kasus covid,” ucapnya.

Status kedaruratan bencana 
korona yang  disepakati pada 
29 Januari hingga Februari 
pun diperpanjang sampai 29 
Mei. (Ssr/Pra/Ind/Pro/X-8)

 ANTRE TES VIRUS KORONA: Warga mengantre untuk melakukan tes korona di poliklinik khusus korona Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), Surabaya, Jawa 
Timur, kemarin. Poliklinik khusus yang dibuka pukul 08.00-20.00 WIB tersebut untuk melayani masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan terkait dengan kemungkinan 
terpapar covid-19. 

S E L A

 ILMUWAN di Westlake University di 
Hangzhou, Tiongkok, dan University 

of Texas, AS, telah mengungkap 
bagaimana virus korona berpaut 
atau berikat dengan sel-sel per-
napasan manusia dan memba-
jaknya. Pe nemuan itu penting 
karena memahami cara virus 
memasuki sel dapat memperce-

pat upaya untuk mengembang-
kan perawatan--atau bahkan vaksin 

untuk membendung pandemi.
Virus itu harus dapat masuk ke sel individu manusia untuk 

menginfeksi inang manusia. Virus-virus itu menggunakan mesin-
mesin sel tersebut untuk menghasilkan salinan dari diri mereka 
sendiri yang kemudian pecah dan menyebar ke sel-sel baru.

Menurut jurnal Science, para ilmuwan Texas mengidentifi kasi 
kunci molekuler kecil yang memungkinkan virus masuk ke sel. 
Kunci itu disebut spike protein atau protein lonjakan.

Tim menemukan covid-19 memiliki pola pengikatan yang 
cukup mirip dengan virus korona penyebab wabah SARS 2003. 
Namun, perbedaan asam amino yang mengikat virus ke sel re-
septor dapat mengarah ke pengembangan obat antivirus yang 
berpotensi menghentikan virus korona. (Foxnews/Hym/X-11)

 Ilmuwan Teliti Cara Virus 
Bajak Sel Manusia

P R E S I D E N  J o ko  W i d o d o 
 kemarin memimpin rapat ter-
batas terkait dengan evaluasi 
pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascagempa Nusa 
Tenggara Barat. Ini juga me-
rupakan hari kedua Presiden 
bekerja dari rumah.

Dalam rapat di Istana  Bogor 
itu para menteri berbicara 
melalui konferensi video 
 (videoconference) di kantor 
kementerian masing-masing.

“Dari laporan yang saya 
terima, rehabilitasi dan re-

konstruksi rumah penduduk 
belum dapat diselesaikan se-
cara tuntas. Padahal itu harus 
diselesaikan paling lambat 
Desember 2019,” ujar Jokowi.

Hingga Maret 2020, dari 
target 226.204 rumah yang 
harus direkonstruksi, baru 
168.684 unit yang sudah sele-
sai. Sebanyak 40.000 rumah 
lainnya masih dalam proses 
pengerjaan dan lebih dari itu 
belum ditangani.

Jokowi juga mendapat la-
poran masih banyak dana pem-

bangunan yang mengendap di 
bank dan belum disalurkan. 
Seperti di Lombok Timur yang 
masih menyimpan dana ma-
syarakat sebesar Rp72 miliar 
dan di Lombok Utara sejumlah 
Rp63 miliar.

“Saya minta dana ini, yang 
tersimpan di bank, segera disa-
lurkan ke masyarakat. Rumah 
yang masih dikerjakan atau-
pun belum dibangun segera 
diselesaikan,” tegas Jokowi.

Perintah untuk bekerja 
dari rumah juga dikeluarkan 

 sejumlah kepala daerah. Surat 
Edaran Nomor 2/SE/2020 dari 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, misalnya, berisi 
tentang penyesuaian sistem 
kerja pegawai. PNS diminta ti-
dak meninggalkan rumah dan 
wajib mengisi aktivitas kerja 
harian pada e-Kinerja dan te-
tap diberikan penghasilan.

Gubernur Jawa Tengah 
 Ganjar Pranowo juga menge-
luarkan Surat Edaran Pemprov 
Jateng Nomor 965/932. 

“Kami memutuskan para 

ASN di Pemprov Jateng dapat 
menjalankan tugas kedinasan 
dengan bekerja dari rumah. 
Meski begitu, tidak semuanya 
kerja di rumah, tetap ada ASN 
yang harus ngantor agar pela-
yanan tetap berjalan normal,” 
kata Ganjar.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, 
dan Energi DKI Jakarta, Andri 
Yansyah, menyatakan bakal 
memeriksa perusahaan yang 
belum mengikuti imbauan dari 
pihaknya sesuai surat edaran 

bernomor 14/SE/2020 untuk 
menyuruh karyawan bekerja 
di rumah.

Instruksi juga dikeluarkan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

“Sekitar 70% pegawai yang 
bekerja dari rumah diwajib-
kan tidak keluar rumah dan 
tetap menyelesaikan peker-
jaan dengan memanfaatkan 
teknologi informasi,” ungkap 
Deputi Komisioner Humas dan 
 Logistik OJK Anto Prabowo. 
(Pra/Ins/Des/Try/Ifa/Ata/DD/
HT/UL/YP/MT/AP/LN/X-11)

W A B A H  K O R O N A

 Rapat Istana soal Rehabilitasi NTB Berlangsung Melalui Konferensi Video
Surat edaran 
tentang bekerja 
dari rumah juga 
dikeluarkan 
sejumlah kepala 
daerah. Karyawan 
bekerja dengan 
bantuan teknologi 
informasi.

SENO

 “Kalau bekerja dari 
rumah tidak perlu 
mundur masa sidang, 
tetap bisa bekerja. 
Pembukaan rapat 
paripurna masa sidang 
itu tinggal kita atur 
mekanismenya.”
Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR
Politik | Hlm 3

Mendagri 
mengingatkan lagi 

bahwa lockdown 
ataupun pembatasan 
sosial dalam jumlah 

besar merupakan 
kewenangan pusat.

 Pastikan Koordinasi
Berjalan Baik
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DIREKTUR Jenderal Anggaran Kemen-
terian Keuangan Askolani mengatakan 
pengalihan anggaran perjalanan dinas 
untuk meningkatkan daya beli masyarakat 
di tengah pandemi covid-19 akan diusul-
kan tiap kementerian dan lembaga pada 
bendahara negara.

Selanjutnya akan dilakukan revisi daftar 
isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di tiap 
kementerian dan lembaga yang semula 
belanja perjalanan dinas menjadi belanja 
penanganan covid-19.

“Tampaknya sedang disiapkan oleh 
kementerian dan lembaga. Surat edaran 
Menteri Keuangan juga sudah ditetapkan 
akhir pekan kemarin dan telah disampai-
kan ke semua kementerian/lembaga,” tu-
tur Askolani ketika dihubungi, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo 
menginstruksikan penggunaan anggaran 
kerja kementerian dapat digunakan untuk 
meningkatkan daya beli masyarakat. Salah 
satu yang diminta ialah menahan alokasi 
anggaran perjalanan dinas mencapai Rp40 
triliun.

Kepala Negara juga mengingatkan Men-
teri Desa dan PDTT serta Menteri Dalam 
Negeri agar mengarahkan semua kepala 
daerah, semua kepala desa, yang berkaitan 
dengan dana desa agar diarahkan kepada 
cash for work, padat karya. 

“Sehingga masyarakat desa bisa me-
nikmati dana desa. Ini, diarahkan ke sana, 
jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak 
menyasar pada konsumsi masyarakat, 
tidak menyasar pada daya beli masyara-
kat,” ujar Presiden saat melakukan rapat 
terbatas bersama para menteri melalui 
konferensi video, Senin (16/3).

Terkait dengan instruksi Presiden ter-
sebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil 
Nazara mengatakan pengalihan belanja 
kementerian/lembaga seperti yang dimin-
takan memiliki mekanisme tertentu.

“Pengalihan belanja sudah ada meka-
nismenya yang berlaku dan sudah juga 
dipakai di masa-masa lalu. Detailnya 
 ditangani Direktur Jenderal Anggaran,” 
kata Suahasil, kemarin.

Ia menambahkan, pemerintah dalam 
hal ini Kemenkeu terus memantau per-
kembangan ekonomi yang terdampak 
covid-19 di tiap lapisan masyarakat, sektor, 
dan wilayah.

“Kita lihat terus situasinya, seperti apa 
insentif dan stimulus yang diperlukan ber-
bagai elemen tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal 
 Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sa-
nusi memastikan saat ini pihaknya tengah 
menelusuri kegiatan mana saja yang bisa 
ditangguhkan.

“Kami siap melaksanakan instruksi 
Pak Presiden. Saat ini kami melakukan 
penelusuran terkait perjalanan dinas yang 
bisa ditangguhkan atau dialihkan untuk 
penanganan dan pencegahan penyebaran 
covid-19,” ungkap Anwar ketika dihubungi 
kemarin.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan saat ini 
Kemendes dan PDTT masih membuka opsi 
untuk tetap melaksanakan perjalan dinas. 
Namun, perjalanan dinas yang dilakukan 
khusus untuk kegiatan tertentu saja.

“Ya tentunya yang terkait dengan per-
jalanan dinas untuk pengawasan dan 
 pengawalan kegiatan, secara selektif  masih 
dibuka opsi,” jelasnya. (Mir/Des/X-10)

 M ILHAM RAMADHAN AVISENA  
ilham@mediaindonesia.com                                            

MENTERI Keuangan Sri Mulya-
ni Indrawati mewajibkan 
pemerintah daerah meng-
anggarkan belanja untuk 

kesehatan yang telah ditetapkan dalam 
APBD atau pun APBD-P. Belanja kesehatan 
itu dimaksudkan untuk pencegahan dan 
penanganan virus korona baru (covid-
19).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil 
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan 
Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggar-
an 2020 dalam Rangka Penanggulangan 
Corona Virus Disease (covid-19).

Pemerintah daerah dalam hal ini dapat 
menggunakan DBH yang meliputi DBH 
cukai hasil tembakau (CHT) dan DBH 
sumber daya alam (SDA) selain kehutanan 

serta DBH SDA migas, DAU, dan DI untuk 
digunakan menangani covid-19 (lihat 
grafi k).

’DBH migas dalam rangka otonomi 
khusus yang dialokasikan untuk bidang 
kesehatan dan perbaikan gizi sebagai-
mana diatur dalam undang-undang me-
ngenai otonomi khusus Provinsi Papua 
dan Pa pua Barat, dapat digunakan untuk 
kegiatan pencegahan atau penanganan 
covid-19’, demikian petikan aturan yang 
diteken pada Senin (16/3) tersebut.

Kemudian sebagai bentuk pengendali-
an, Sri Mulyani dapat memotong penya-
luran DAU bila pemda tidak melaporkan 
kinerja bidang kesehatan dalam rangka 
pencegahan atau penanganan covid-19 
selama dua bulan berturut-turut.

Pemotongan tersebut akan diper-
timbangkan berdasarkan kemampuan 
fi skal daerah dan prakiraan kebutuhan 
belanja daerah dalam tiga bulan ke depan. 
Ketentu an lanjutannya akan ditetapkan 
melalui peraturan Direktur Jenderal Per-
imbangan Kementerian Keuangan.

Ekonom dari Center of Reform on Eco-
nomics Indonesia Piter Abdullah menyata-
kan fokus dari PMK itu ialah penggunaan 
DBH, DAU, maupun DID untuk mencegah 
penyebaran covid-19 di daerah.

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut 
juga dinilai tepat. Menurutnya, peme-
rintah daerah tahu pasti kebutuhan di 
wilayah mereka. “Pemerintah daerah 
yang tahu persis bagaimana kondisi di 
wilayahnya, apa serta berapa dana yang 
dibutuhkan,” ujar Piter ketika dihubungi, 

kemarin.
“Ini tidak membebani pemerintah pusat 

karena saat ini beban APBN sudah sangat 
berat,” tambahnya. 

Daerah anggarkan 
Sejumlah daerah telah menganggar-

kan dana untuk menanggulangi penye-
baran covid-19. Pemerintah Kabupaten 
Magelang, Jawa Tengah, misalnya telah 
menyiap kan anggaran sebesar Rp5 miliar 
dari pos dana belanja tak terduga APBD 
2020 untuk membiayai penanganan tang-
gap darurat pandemi covid-19.

Sementara itu, meski belum ada kasus 
positif covid-19, Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan siap menggelontor-
kan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk 
membangun ruang isolasi khusus pasien 
yang dinyatakan positif korona.

Gubenur Sulsel Nurdin Abdullah meng-
ungkapkan anggaran itu berasal dari dana 
alokasi khusus atau DAK. “Isu korona ini 
harus menjadi perhatian bersama. Untuk 
ruang isolasi sendiri akan kita rancang 
berkelas bintang lima.”

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa 
Timur, menganggarkan dana sebesar 
Rp2,5 miliar untuk pencegahan penye-
baran covid-19. 

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan 
Daerah Nusa Tenggara Timur Zakarias 
Morouk mengatakan pihaknya sudah 
mencairkan anggaran sebesar Rp3 miliar 
untuk belanja peralatan yang diperlukan 
untuk menghadapi pandemi covid-19. (TS/
LN/MG/PO/RF/X-10)

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Ali Mazi 
menegaskan bahwa masuknya 49 tenaga 
kerja asing (TKA) asal Tiongkok untuk 
dipekerjakan di perusahaan tambang PT 
Virtue Dragon Nikel Industri saat mere-
baknya virus korona melanggar prosedur. 
Setelah menjadi perhatian publik, mereka 
kemudian dikarantina. 

Menurut Ali Mazi, semestinya perusahaan 
melapor ke Pemerintah Provinsi Sultra jika 
hendak mendatangkan TKA. Terlebih, sejak 
virus korona mewabah, Indonesia melarang 
masuknya warga negara asing dari sejum-
lah negara termasuk dari Tiongkok.

Ali Mazi mengatakan pihaknya langsung 
bersikap setelah mengetahui ada TKA asal 

Tiongkok masuk ke wilayah Sultra melalui 
Bandara Haluoleo, Kendari, Minggu (15/3). 
Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah Sultra pun lantas memutuskan un-
tuk mengarantina mereka. 

Kasus itu terungkap berkat rekaman 
video salah satu warga, Hardiono, 39. Na-
mun, oleh Polda Sultra, yang bersangkutan 
justru sempat ditangkap karena dinilai 
telah memantik keresahan. Kapolda Sultra 
Brigjen Merdisyam juga sempat menyata-
kan bahwa ke-49 TKA itu datang dari Jakarta 
untuk memperpanjang visa. 

Namun, menurut pihak imigrasi, mereka 
datang dari Provinsi Henan, Tiongkok. Me-
reka ke Indonesia lewat Bangkok, Thailand, 

kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, sebelum terbang ke Kendari.

Ali Mazi pun berterima kasih kepada-
perekam kedatangan TKA asal Tiongkok 
tersebut. “Saya berterima kasih banyak 
atas informasinya. Akan tetapi, lain kali 
jangan melakukan hal seperti itu. Masih 
ada cara-cara yang elegan. Sampaikan se-
cara langsung kepada saya di kantor atau 
di rumah jabatan,” ujarnya.

Brigjen Merdisyam meminta publik me-
mahami adanya perbedaan informasi ter-
kait dengan kedatangan TKA itu. Dia meng-
aku mendapatkan informasi bahwa mereka 
datang dari Jakarta dari otoritas Bandara 
Haluoleo dan Danlanud Haluoleo. 

“Kalau ada perbedaan informasi dari in-
stitusi yang berbeda wajar karena sumber 
data dan tupoksi pula yang membedakan. 
Sekiranya hal itu dapat dipahami,” terang 
Merdisyam dalam keterangan pers di Kan-
tor Polda Sultra, kemarin. 

Sementara itu, Ditjen Imigrasi Kementeri-
an Hukum dan HAM menyatakan ke-49 TKA 
asal Tiongkok tersebut diizinkan masuk ke 
wilayah Indonesia karena telah mengantongi 
surat rekomendasi sehat dari Kantor Kese-
hatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. 
Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi 
Arvin Gumilang menjelaskan mereka meng-
gunakan visa kunjungan B211 yang berlaku 
60 hari. (Ykb/Pro/Rif/HM/Ant/X-8)

PEMERINTAH pusat 
telah memutuskan 
tidak akan menjadi-
kan lockdown seba-
gai kebijakan pilihan 
untuk menghadang 
penyebaran  v irus 
korona varian  anyar 
bernama covid-19. Itu-
lah keputusan terbaik 

setidaknya hingga saat ini. Meski demikian, ia 
harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan 
yang mendukung sekaligus dukungan penuh 
dari seluruh elemen bangsa.

Lockdown atau mengunci akses keluar-masuk 
suatu wilayah memang tak bisa diterapkan se-
cara serampangan. Harus ada pertimbangan 
matang, sangat matang, dari semua aspek, se-
perti aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan. 
Mesti ada perhitungan cermat, sangat cermat, 
karena dampak negatifnya luar biasa besar 
bagi negara dan terutama buat kehidupan 
sehari-hari rakyat. 

Pemerintah, seperti yang ditegaskan Presi-
den Joko Widodo dua hari lalu, lebih memi-
lih kebijakan-kebijakan yang terukur untuk 
menahan laju ekspansi virus korona. Dalam 
situasi seperti sekarang, di saat untuk semen-
tara  lockdown tak akan diberlakukan, mence-
gah penyebaran covid-19 dengan mengurangi 
mobilitas orang pun dikedepankan. Cara 
lainnya ialah menjaga jarak dan mengurangi 
kerumunan atau social distancing.

Pada konteks itulah, baik pemerintah pusat 
maupun daerah menggencarkan kebijakan 
belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan 
beribadah di rumah. Ketiganya diharapkan an-
dal dalam menghambat penularan korona dari 
orang yang terpapar ke orang yang sehat.

Resep tiga serangkai itu semestinya ampuh 
menahan penyebaran korona. Namun, ia 
akan mandul jika tidak disertai kebijakan-
kebijakan lain yang mendukung. Ia pun akan 
sia-sia jika tidak dipatuhi dan dijalankan semua 
 kalangan.

Harus kita katakan, belum semua dari tiga 
kebijakan itu terimplementasi secara baik. 
Yang paling menjadi persoalan ialah kebijakan 
bekerja dari rumah karena realitasnya masih 
sangat banyak pekerja yang terpaksa tetap 
bekerja di kantor atau di luar rumah.

Mereka tetap berimpitan di transportasi 
publik yang tentu saja memperparah potensi 
penyebaran virus korona. Ketika Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta mengurangi operasional 
angkutan umum, mereka juga merapatkan 
jarak saat antre berjam-jam.

Namun, kita tak boleh menyalahkan mereka. 
Para pekerja itu tidak bekerja di rumah karena 
terpaksa. Mereka tak bekerja di rumah karena 
perusahaan masih mengharuskan ke kantor. 
Atau, mereka nekat ke kantor dengan risiko 
tertular virus korona di jalan atau di angkutan 
umum demi mempertahankan hak untuk tetap 
mendapatkan uang operasional, uang makan, 
atau insentif lain sesuai absensi.

Kalau disuruh memilih, kita amat yakin para 
pekerja akan lebih suka bekerja di rumah. 
Pada konteks itulah peran perusahaan dalam 
mendukung work from home bagi sebanyak 
mungkin pegawai mereka menjadi sangat kru-
sial. Kalau instansi-instansi pemerintah bisa 
melakukan itu, kenapa swasta tidak? 

Dalam situasi darurat seperti saat ini, negara 
butuh kepedulian dan pengorbanan seluruh 
anak bangsa. Mengizinkan karyawan bekerja 
dari rumah tanpa menghilangkan hak-hak me-
reka ialah wujud kepedulian dan pengorbanan 
yang sangat mulia. Kemampuan otoritas peme-
rintah baik pusat maupun daerah untuk me-
mastikan perusahaan menyukseskan program 
bekerja dari rumah pun sangat diperlukan. 

Juru bicara pemerintah terkait dengan pe-
nanganan virus korona, Achmad Yurianto, ke-
marin mengatakan jumlah penderita covid-19 
di Indonesia terus bertambah. Kabar buruknya 
lagi, dia juga memprediksi jumlah itu akan 
terus membengkak.

Kita berharap hal itu tidak akan terjadi. Na-
mun, kita juga harus berusaha bersama-sama 
agar ekspansi virus korona tidak semakin 
menjadi di negeri ini. Salah satunya dengan 
mengefektikan program bekerja dari rumah 
untuk meminimalkan mobilitas demi menahan 
laju penyebaran virus menular itu.

E D I T O R I A L

 Mengoptimalkan
Kerja dari Rumah

 Masuknya 49 TKA Asal Tiongkok Langgar Prosedur

Silakan tanggapi melalui: 
www.mediaindonesia.com dan 

www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di:

www.mediaindonesia.com/editorials
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 PENYEMPROTAN GEREJA IMMANUEL: Petugas dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok menyemprotkan cairan disinfektan di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) 
Immanuel, Depok, Jawa Barat, kemarin. Penyemprotan cairan disinfektan di gereja tersebut untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di wilayah Kota Depok.

MI/BARY FATHAHILAH 

 Kemenkeu dapat 
memotong penyaluran 
DAU bila pemda tidak 
melaporkan kinerja 
bidang kesehatan dalam 
rangka pencegahan 
atau penanganan covid-
19 selama dua bulan 
berturut-turut.

 Kemenkeu 
Tunggu 
Usulan Revisi 
Anggaran

 Daerah Diwajibkan 
Siapkan Dana Covid-19
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PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI
putri@mediaindonesia.com                             

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI 
sebaiknya mulai memetakan wi-
layah yang terdampak covid-19, 
penyakit yang disebabkan virus 

korona. Pemetaan itu sebagai salah satu da-
sar pertimbangan menentukan kelanjutan  
tahapan pilkada serentak 2020.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani 
Thomafi  mengemukakan hal tersebut da-
lam keterangan pers, di Jakarta, kemarin. 

Arwani mendorong KPU berkoordinasi 
dengan instansi terkait, mengenai  validi-
tas data dan potensi atas paparan virus 
korona. “Kami menggarisbawahi pelaksa-
naan pilkada harus tetap menomorsatukan  
perlindungan terhadap warga negara tanpa 
terkecuali atas ancaman virus korona.”

Arwani menjelaskan terdapat aturan 
soal skema pelaksanaan pilkada jika ter-
jadi bencana alam, kerusuhan, gangguan 
keamanan, dan gangguan lainnya. Aturan 
itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) 
No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

“Dalam konteks saat ini, persoalan virus 
korona dapat masuk kategori gangguan 
lainnya,” jelas Arwani.

Ada dua skema, yakni skema pilkada lan-
jutan dan pilkada susulan. Pasal 120 ayat 
(1) mengatur pemilihan lanjutan jika gang-
guan tersebut mengakibatkan sebagian 
tahapan pilkada tidak dilaksanakan. 

Adapun skema pilkada susulan dipilih 
jika gangguan tersebut mengakibatkan 
seluruh tahapan penyelenggaraan pemi-
lihan terganggu. Ini diatur di Pasal 121 
ayat (1) UU Pilkada. Pelaksanaan pilkada 
susulan dilakukan untuk seluruh tahapan 
penyelenggaraan. 

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Nas-
Dem Saan Mustopa menuturkan jika vi-
rus korona belum terkendali hingga April 
dan Mei, bukan tidak mungkin tahapan 
pendaftaran pasangan calon (paslon) yang 
berlangsung di Juni bisa terganggu.

Selain tahapan yang terganggu, Saan 
menuturkan KPU juga perlu mempertim-
bangkan unsur kepanikan dan kecemasan 
yang akan memengaruhi efektivitas pelak-
sanaan pilkada. “Tidak mungkin KPU bisa 
memperpendek tahapan-tahapan. Nanti 
kedaruratannya kita lihat dalam 14 hari 
ke depan,” papar Saan. 

Sesuaikan tahapan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

RI berharap KPU segera mengantisipasi 
penyusunan  kembali teknis tahapan pe-
milihan.  “(Didasarkan) situasi terkini dan 
kebijakan pemerintah serta pemerintah 
daerah,” tutur Ketua Bawaslu Abhan dalam 
konferensi pers, di Jakarta, kemarin.

Merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) 
2 Tahun 2020 tentang tahapan, program, 
dan jadwal pelaksanaan pilkada serentak, 
terdapat empat tahapan yang melibatkan 
kontak langsung atau perjumpaan fi sik an-
tara penyelenggara dan peserta pemilu. 

Keempat tahapan meliputi verifi kasi fak-
tual dukungan perseorangan, pencocokan, 
dan penelitian pemutakhiran data pemilih, 
masa kampanye pertemuan terbatas tatap 
muka, hingga rapat umum, serta pemu-
ngutan suara pada 23 September 2020. 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud 
MD meminta agar tidak ada spekulasi 
bahwa pemerintah akan mengevaluasi 
jadwal pilkada. “Tidak ada perubahan ren-
cana. Jadi jadwal pilkada serentak masih 
terjadwal seperti biasa.”  (Uta/Ind/P-2)

 KPU Perlu 
Petakan Wilayah 
Terdampak
Jika virus korona belum terkendali hingga 
April dan Mei, bukan tidak mungkin tahapan 
pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 
Juni terganggu.

PARA pengamat yang terga-
bung dalam Gerakan untuk 
Indonesia Adil dan Demokratis 
(GIAD) mengusulkan agar Rapat 
Paripurna Pembukaan Masa Si-
dang III DPR yang akan berlang-
sung pada 23 Maret mendatang 
ditunda. 

Penundaan tersebut berkaitan 
dengan masih berlakunya im-
bauan Presiden Jokowi tentang 
larangan berkumpulnya banyak 
orang di satu tempat untuk anti-
sipasi penularan virus korona.

“Bahwa tanggal yang dimak-
sud masih dalam tanggal yang 
dinyatakan untuk menghindari 
adanya pengumpulan  orang,” 
ujar Koordinator GIAD, Lucius 
Karus, melalui keterangan resmi 

yang ia sebarkan secara daring, 
kemarin.

Lucius mengatakan rapat pari-
purna itu setidaknya diikuti 250 
orang. Jumlah ini tentu akan 
bertambah karena anggota DPR 
tidak datang sendiri. Mungkin 
akan ada staf DPR, komisi, fraksi, 
hingga jurnalis. Artinya potensi 
terkumpulnya jumlah orang 
yang tinggi di ruang rapat sangat 
tinggi dan berisiko.

Lokasi Gedung DPR yang ber-
ada di tengah Kota Jakarta mem-
buat imbauan penundaan rapat 
paripurna semakin relevan. Ja-
karta ialah salah satu kota yang 
rentan akan penyebaran virus 
korona. Selain jumlah penduduk 
yang banyak dan padat, mo-

bilitas dari berbagai daerah atau 
bahkan negara juga tinggi.

“Jadi, sikap hati-hati memang 
harus lebih ditingkatkan,” tan-
dasnya.

Lucius menyarankan agar 
ra pat paripurna cukup dibuka 
pimpinan DPR untuk kemudian 
dinyatakan ditunda. Dengan itu 
pula, semua jenis rapat di DPR 
juga sebaiknya ditunda. 

Wakil Ketua DPR Azis Syam-
suddin mengatakan  pimpinan 
DPR akan berdiskusi untuk me-
mutuskan hal tersebut. Nantinya 
Ketua DPR Puan Maharani yang 
akan mengumumkan kepada 
masyarakat.

“Kami akan rapim dulu, tapi 
nanti Bu Ketua yang mengumum-

kan bagaimana,” ujar Azis saat 
dihubungi, kemarin.

Azis mengatakan pada dasar-
nya DPR tidak menutup kemung-
kinan tetap melanjutkan masa 
sidang. “Saya rasa kalau bekerja 
dari rumah tidak perlu mundur 
masa sidang, tetap bisa bekerja,” 
ujar Azis.

Persiapan yang akan dilaku-
kan bila akan melanjutkan mem-
buka masa sidang ialah meka-
nisme rapat paripurna. Seperti 
diketahui, pembukaan masa 
sidang harus didahului dengan 
rapat paripurna.

“Pembukaan rapat paripurna 
masa sidang itu tinggal kita atur 
mekanismenya,” ujar Azis. (Pro/
Uta/P-2)

 DPR Disarankan Tunda Buka Masa Sidang

MI/ADAM DWI 

 ANTISIPASI PENYELENGGARAAN PILKADA TERKAIT DENGAN COVID-19: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan 
(tengah) didampingi para Komisioner Bawaslu memberikan keterangan pers secara virtual, di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin. Terkait dengan 
antisipasi dampak virus korona (covid-19) terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota 2020, Bawaslu memberikan 
beberapa rekomendasi kepada KPU, di antaranya mekanisme teknis pemilihan yang tidak melibatkan kontak fi sik langsung, dan antisipasi 
penyelenggaraan pemilihan di tengah wabah. 
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NILAI ekspor pertanian mengalami ke-
naikan sebesar 0,91% month of month 
(mom) dan 28,04% year of year (yoy) dari 
total US$0,30 mliar pada Februari 2020. 
Kenaikan terjadi karena produk perta-
nian seperti biji kakao, sarang burung, 
tanaman obat, aromatik, dan subsektor 
rempah-rempah mengalami peningkatan 
signifikan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan 
Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita 
Rusanti, dalam video telekonferensi 
di Jakarta, Senin (16/3), mengatakan 
bahwa kenaikan ini terjadi di saat sek-
tor minyak dan gas bumi (migas) turun 
sebesar 0,02%.

“Sedangkan untuk ekspor nonmigas 
seperti pertanian tetap mengalami ke-
naikan,” ujar Yunita.

Ia mengatakan, kenaikan ekspor per-
tanian juga berdampak langsung pada 
kenaikan ekspor keseluruhan Indonesia 
pada Februari 2020 yang mengalami 
kenaikan sebesar 2,24% atau setara 
US$13,94 miliar.

“Pada Januari lalu, sektor pertanian 
juga mengalami peningkatan ekspor 
tertinggi yoy jika dibandingkan dengan 
sektor lainnya yang cenderung turun. 
Sementara, pada sektor industri peng-
olahan yang sebagian bahan bakunya 
berasal dari pertanian juga meng-
alami peningkatan meski hanya sebesar 
3,16%,” katanya.

Di sisi lain, sektor pertanian juga me-
rupakan satu-satunya sektor nonmigas 
yang paling bertahan dari berbagai gejo-
lak dan ancaman krisis, seperti masuknya 
wabah Covid-19 ke Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri 
Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), 
mengatakan bahwa sektor pertanian da-
lam arti luas merupakan sektor yang pa-
ling tangguh, terutama dalam mengatasi 
krisis pertumbuhan pada sektor jasa.

“Saat ini, potensi sektor pertanian dan 
peternakan sangat potensial menjaga sta-
bilitas ekonomi. Dalam beberapa penga-
laman sebelumnya, seperti pada kasus 
di Sulawesi Selatan, sektor pertanian 
merupakan salah satu sektor yang tang-
guh dalam mengatasi krisis ekonomi,” 
katanya.

Mengenai hal ini pada kesempatan 
lainnya, Presiden Joko Widodo juga me-
nyampaikan agar masyarakat Indonesia 
tidak meremehkan sektor pertanian 
sebagai sebuah kebutuhan melawan ber-

bagai krisis. Sektor pertanian, kata dia, 
merupakan sektor yang tangguh dalam 
membantu stabilitas ekonomi.

Presiden Jokowi berharap sektor per-
tanian dapat berkontribusi lebih besar, 
baik dari segi ekspor maupun pening-
katan pendapatan masyarakat.

“Sektor pertanian ini memberikan 
kontribusi besar bagi pembangunan 
ekonomi, baik dalam kontribusi ekspor 
maupun meningkatkan pendapatan ma-
syarakat,” kata Presiden saat berpidato 
pada pembukaan The 2nd Asian Agricul-
ture & Food Forum (ASAFF) 2020 di Istana 
Negara, Jakarta, Kamis (12/3).

Stok 11 Kebutuhan Pokok 
Aman hingga Agustus

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
menegaskan berdasar data yang dimiliki, 
11 kebutuhan pokok pangan dalam kon-
disi aman. Kekhawatiran stok pangan 
menipis hingga harga naik, menurutnya, 
tidak perlu terjadi.

“Saya tegaskan Kementan mengawal 
dengan ketat pasokan dan stok pangan. 
Masyarakat mohon agar tenang dan tidak 
perlu resah. Pasokan dan stoknya ada. 
Hitungan kami hingga Agustus masih 
cukup,” tegasnya.

Syahrul mengatakan ada 11 komoditas 
pokok yang dikawal, antara lain beras, 
jagung, bawang merah, bawang putih, 
cabai besar, cabai rawit, daging sapi/
kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, 
gula pasir, dan minyak goreng.

Menurutnya, panen raya padi, jagung, 
dan komoditas lainnya masih terus 

berlangsung hingga beberapa bulan ke 
depan. Stok akan terus terisi dan secara 
simultan mengisi pasar. Memang ada 
stok komoditas yang terpaksa harus 
didatangkan dari luar negeri, karena 
produksi dalam negeri belum mencu-
kupi, seperti bawang putih, daging sapi, 
dan gula.

“Keadaannya tidak terhindarkan 
mengingat pemerintah ingin pastikan 
tidak ada kelangkaan menjelang puasa 
dan Lebaran,” terang SYL.

Para dunia usaha bidang pangan pun 
telah diminta turut kontribusi, dan peran 
sertanya untuk menjaga stok dan harga 
stabil. Dia mengajak semua pihak tidak 
mengambil keuntungan dari  keadaan 
abnormal akibat wabah virus korona.

“Ayolah semuanya, produsen hingga 
pedagang kalian juga punya tanggung 
jawab sosial dan patriot bagi negeri 
ini. Pemerintah dan masyarakat harus 
bersama. Insya Allah kejadian akibat 
bencana korona ini dapat kita lewati, 
dan rakyat kecil tidak makin berat beban 
hidupnya,” pungkasnya.

Data perkiraan pasokan ketersediaan 
pangan strategis nasional untuk Maret 
hingga Agustus 2020, yakni beras keter-
sediaan 25.653.591 ton (kebutuhan 
15.099.846 ton), agung 13.741.071 ton 
(kebutuhan 9.096.555 ton), bawang 
merah 1.060.857 ton (kebutuhan 701.482 
ton), cabai besar 657.467 ton (kebutuhan 
551.261 ton), daging ayam ras 2.063.086 
ton (kebutuhan 1.737.216 ton), dan mi-
nyak goreng 23.392.557 ton (kebutuhan 
4.419.180 ton). (RO/S2-25)

DOK KEMENTAN

official.ojk Jasa Keuangan Kontak OJK 157@ojkindonesia @ojkindonesiawww.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen kontribusi dalam 
mitigasi persebaran virus covid-19 yang berdampak kepada 
kesehatan masyarakat dan berpengaruh terhadap indikator 
perekonomian baik global maupun nasional. Seiring dengan stimulus 
ekonomi yang telah disampaikan oleh Pemerintah, Otoritas Jasa 
Keuangan dan Bank Indonesia, maka untuk menjaga kesehatan 
pegawai OJK dan Industri Jasa Keuangan, maka dilakukan kebijakan 
sebagai berikut:

OJK akan mengevaluasi kondisi tersebut diatas dan terus 
berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya termasuk 
implikasinya terhadap perekonomian nasional. Untuk informasi lebih 
lanjut, silakan hubungi Kontak OJK 157. Telepon (021) 296 00000 (Ext 
1200), atau melalui e-mail: humas@ojk.go.id

OJK menerapkan mekanisme kerja dari rumah (work from home) 
untuk Pegawai OJK. Penerapan kerja dari rumah (work from home) 
untuk Industri Jasa Keuangan diserahkan kepada masing-masing 
Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar 
Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi  di Industri Jasa 
Keuangan;

1.

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa 
keuangan dilakukan dengan meminimalisir kontak langsung 
melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti video/call 
conference;  dan

2.

Layanan kepada masyarakat/konsumen keuangan diatur
sebagai berikut:

Meniadakan layanan kunjungan langsung (Walk In). Layanan 
Informasi dan Pengaduan Konsumen Keuangan OJK (Kontak 
157) masih dapat diakses melalui telephone (157), email 
(konsumen@ojk.go.id) dan whatsapp (081-157-157-157) 

a.

Permintaan informasi debitur (SLIK) dilakukan dengan cara 
online melalui: 
https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi.

b.

3.

PENGUMUMAN
PELAKSANAAN KERJA DARI RUMAH 

PEGAWAI OJK DAN INDUSTRI JASA KEUANGAN

PENG-4/MS.3/2020



WAKIL Ketua MPR Lestari 
Moerdijat mengimbau ma-
syarakat tidak panik dalam 
menghadapi wabah virus 
korona baru (covid-19). Rerie, 
sapaan Lestari, mengajak 
warga bersatu melewati wa-
bah ini. “Jadikan ini sebagai 
gerak an solidaritas nasio-
nal. Mari hadapi situasi ini 
bersama-sama, dimulai dari 
diri sendiri dan keluarga,” 
kata Rerie dalam keterangan 
pers, kemarin.

Menurut dia, pemerintah 
tengah bekerja keras meng-
atasi virus yang pertama kali 
muncul di Wuhan, Tiongkok, 
itu. Langkah-langkah mitigasi 
covid-19 juga dijalankan.

Rerie menekankan publik 
memang perlu mewawas diri, 
tetapi harus tetap rasional. 
Warga harus membantu pe-
merintah mencegah penye-
baran covid-19. Dia meng-
ambil contoh permintaan 
Presiden Joko Widodo agar 
masyarakat melakukan aksi 
jaga jarak (social distancing).

 “Social distancing  bisa 
juga dimaknai sebagai upaya 
karantina diri, untuk semen-
tara menjauhkan diri satu 
sama lain agar tidak tertular,” 
ujar Rerie.

Langkah pencegahan, kata 
dia, dapat efektif bila semua 
pihak disiplin. Di sisi lain, 
pemerintah perlu membuat 

aturan turunan yang mendu-
kung pelaksanaannya.

Senada dengan Rerie, Staf 
Khusus Dewan Pengarah 
BPIP, Romo Benny Susetyo, 
mengungkapkan pandemi 
covid-19 menjadi momentum 
menguatkan kembali salah 
satu nilai Pancasila, yakni 
gotong royong. 

“Semua kekuatan elemen 
bangsa, seperti partai politik, 
pemerintah, tokoh agama, 
tokoh masyarakat, dan se-
mua pihak harusnya bergo-
tong royong untuk mengatasi 
ini,” ujar Romo Benny dalam 
 diskusi 4 Pilar MPR di Gedung 
DPR, Jakarta, kemarin.

Benny mengatakan virus 
korona bisa diatasi kalau kita 
semuanya memiliki persepsi 
yang sama untuk menaati 
aturan yang sudah dibuat. 
Dengan begitu, wabah tidak 
menular secara masif.

Pakar komunikasi UI, Ef-
fendy Gazali, mengatakan 
harus ada pelatihan bagi 
berbagai kalangan untuk 

menghadapi kondisi tak biasa 
ini. Dengan begitu, tidak ada 
kekeliruan tindakan yang 
umumnya ditimbulkan aki-
bat kebingungan menghadapi 
situasi yang berlangsung.

Secara terpisah, Ketua MPR 
Bambang Soesatyo mene-
gaskan kebijakan Presiden 
Jokowi memberi wewenang 
kepada pemerintah daerah 
menetapkan status daerahnya 
terkait korona dan tidak mela-
kukan lockdown sudah tepat. 
Pemerintah juga diminta un-
tuk tidak tergesa-gesa mene-
tapkan negara dalam status 
darurat nasional korona. 

“Langkah Presiden Jokowi 
menerbitkan Keppres No-
mor 7 Tahun 2020 untuk 
membentuk tim reaksi cepat 
penanganan sebaran pan-
demi covid-19 juga sangat 
tepat. Pola pendekatan masa-
lah seperti ini diyakini  bisa 
dipa hami dan diterima ma-
syarakat sehingga suasana 
kondusif,” ujar Bamsoet di 
Jakarta, kemarin. (Pro/P-5)

EMIR CHAIRULLAH 
emir@mediaindonesia.com              

MAQ D I R  I s m a i l 
s e l a k u  k u a s a 
hukum mantan 
Sekretaris Mah-

kamah Agung (MA) Nurhadi 
kooperatif. Nurhadi diminta 
menyerahkan diri ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
untuk menghadapi proses hu-

kum atas kasus dugaan suap 
dan gratifikasi penanganan 
perkara di MA.

“Sebagai orang yang percaya 
pada proses hukum, kami akan 
minta Pak Nurhadi segera 
menghadapi proses hukum 
ini,” kata Maqdir seperti diku-
tip Medcom.id, kemarin.

Maqdir yakin bisa ‘melawan’ 
sangkaan KPK jika kliennya 
kooperatif. Sayangnya, Maqdir 

belum bisa berkomunikasi 
langsung dengan Nurhadi.

“Tentu kami akan minta 
Pak Nurhadi membuktikan 
dalil-dalil yang sudah kami 
sampaikan dalam proses 
 praperadilan,” ujar Maqdir.

 Sebelumnya, Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan meno-
lak permohonan praperadilan 
yang diajukan Nurhadi. Hakim 
tunggal Hariyadi menyatakan 

Nurhadi masuk daftar penca-
rian orang (DPO) alias buron 
sehingga tidak memiliki legal 
standing. 

Selain itu, subjeknya sama 
dengan permohonan prapera-
dilan sebelumnya yang sudah 
ditolak hakim, yakni memper-
tanyakan keabsahan  penetapan 
tersangka oleh KPK.

Praperadi lan  d ia jukan 
Nurhadi bersama dua ter-
sangka lain, yakni menantu 
Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan 
Direktur PT Multicon Indrajaya 
Terminal (PT MIT) Hiendra 
Soenjoto. Status Rezky dan 
Hiendra pun buron KPK.

Nurhadi  d iduga mene-
rima suap Rp33,1 miliar dari 
 Hiendra lewat Rezky. Suap di-
maksudkan untuk memenang-
kan Hiendra dalam perkara 
perdata kepemilikan saham 
PT MIT. Selain itu, Nurhadi 
diduga menerima 9 lembar 
cek dari  Hiendra terkait pe-
ninjauan kembali (PK) perkara 
di MA.

Saksi mangkir
Kemarin, Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) memanggil 

tiga saksi dalam kasus dugaan 
suap dan gratifikasi perkara 
yang melibatkan Nurhadi. 
Menurut Plt Juru Bicara KPK 
Ali Fikri, ketiga saksi tersebut 
diperiksa untuk tersangka 
Hiendra Soenjoto. 

Disebutkan, ketiga saksi yang 
dipanggil KPK itu ialah Devi 
Chrisnawati, seorang notaris 
dan pejabat pembuat akta 
tanah (PPAT), serta dua saksi 
lain yang berprofesi sebagai 
 wiraswasta, yaitu Supriyo 
Waskito Adi dan Sefrina Devi 
Pranoto. 

“Dari saksi Supriyo Waskito 
Adi dan Sefrina Devi Pranoto, 
penyidik mengonfi rmasi ada-
nya sejumlah dokumen yang 
disita dari para saksi terkait 
dengan dugaan adanya pem-
berian uang oleh tersangka 
HS kepada pihak-pihak lain, 
di antaranya tersangka NH 
dkk,” ungkap Ali di Jakarta, 
kemarin

Terkait dengan saksi Devi 
Chrisnawati, Ali mengungkap-
kan notaris tersebut tidak da-
tang memenuhi panggilan KPK. 
“Enggak hadir, akan dipanggil 
ulang.” (Che/P-2)

Pengacara Nurhadi mengaku belum bisa berkomunikasi 
langsung dengan kliennya yang berstatus buron KPK itu.

 Pandemi Korona 
Momentum untuk 
Bergotong Royong

 Mahkamah Konstitusi 
Tiadakan Sidang 
hingga 30 Maret

 Kuasa Hukum 
Minta Nurhadi 
Serahkan Diri

MAHKAMAH Konstitu-
si (MK) telah menetap-
kan tidak ada kegiatan 
 persidangan mulai ke-
marin hingga 30 Maret 
2020. Menurut Juru 
 Bicara MK Fajar Lak-
sono, langkah itu demi 
mencegah sekaligus 
meminimalkan penye-
baran virus korona 
baru atau covid-19.

Keputusan itu di-
tetapkan dalam Surat 
Edaran (SE) Sekretaris Jenderal MK  Nomor 11 Tahun 
2020 tentang  Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus 
Diseases 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Kon-
stitusi, yang dikeluarkan pada Senin (16/3).

“Diatur agar hakim MK tetap dapat menjalankan aktivi-
tas sekaligus membangun instrumen guna menjaga dan 
melindungi kesehatan dan keselamatan segenap pegawai 
MK serta masyarakat pada umumnya,” ujar Fajar melalui 
siaran pers di Jakarta, Senin (16/3).

Menyangkut layanan penanganan perkara, ia mengata-
kan sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim. 
Setelah itu dilakukan evaluasi dengan mempertimbang-
kan perkembangan situasi aktual. 

“Sekiranya situasi telah memungkinkan, persidangan 
akan digelar kembali. Penjadwalan kembali,” ujarnya.

Pelaksanaan persidangan akan dilakukan dengan 
 menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak, yakni 
pemohon perkara, pemerintah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai pemberi keterangan sesuai dengan hukum 
acara yang berlaku.

Untuk pelayanan  pelaporan, MK melakukan secara 
 daring melalui laman www.mkri.id. 

“Diharapkan masyarakat memanfaatkan aplikasi 
layanan berbasis elektronik yang telah disediakan,” 
 imbuhnya.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) hingga saat ini 
belum memutuskan untuk menghentikan seluruh ke-
giatan peradilan. Pasalnya, kelangsungan peradilan meru-
pakan hak asasi manusia (HAM) yang beperkara sehingga 
jajaran penanggung jawab pengadilan perlu memitigasi 
 kerumunan yang menghadiri sidang.

“MA hingga saat ini belum mengeluarkan edaran atau 
mengambil kebijakan terkait penyebaran virus korona,” 
kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Media 
Indonesia, kemarin.

Menurut dia, MA menyerahkan kepada jajaran 
 peradilan di daerah sesuai situasi dan kondisi masing-
masing dengan memperhatikan surat edaran dan kebi-
jakan  nasional, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat 
maupun  kebijakan pemerintah daerah. Begitu pula me-
ngenai sidang  pengadilan.

Terhadap sidang perkara pidana, terutama yang banyak 
menghadirkan pengunjung, pelaksanaannya diserahkan 
kepada ketua pengadilan setempat. Hal itu karena pe-
nyelesaian perkara pidana terkait dengan masalah HAM 
seseorang.

“Untuk sidang-sidang perkara perdata, perdata agama, 
dan TUN, tentu dapat memanfaatkan e-Litigasi sebagai 
pilihan. Untuk sidang-sidang perkara di MA masih berjalan 
seperti biasa dan mudah-mudahan tidak ada masalah,” 
pungkasnya. (Ind/Cah/P-5)

MI/M IRFAN 

 GOTONG ROYONG: Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Ketua MPR Bambang Soesatyo 
(tengah), dan Stafsus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo berbicara dalam diskusi yang bertema 
Membangun integritas komunikasi dalam internalisasi nilai Pancasila di kompleks parlemen, Senayan, 
Jakarta, kemarin. Para pembicara mengajak masyarakat bergotong royong menghilangkan ego politik 
dalam memerangi covid-19. 

 Pembahas Ciptaker Harus Berperspektif Terbuka
PENGAJAR Program Pasca-
sarjana Bidang Studi Ilmu 
Hukum Universitas Indonesia 
(UI), Indriyanto Seno Adji, me-
nyarankan sejumlah hal agar 
pembahasan RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja tak mandek 
di tingkat legislatif. Terpenting, 
ia meminta para pembahasnya 
harus memiliki perspektif 
yang terbuka.

“Omnibus Law Cipta Kerja 
ini maknanya adalah ‘untuk 
segalanya’, terutama terkait 
suatu produk regulasi per-
undangan,” kata Indriyanto 
melalui keterangan tertulis, 
kemarin.

Dengan demikian, ia me-

nyarankan agar regulasi 
ini didayagunakan sesuai 
visi- misinya, baik itu da-
lam  kerangka rekodifikasi, 
 reevaluasi, harmonisasi, mau-
pun sinkronisasi peraturan 
 hukum.

Tujuan utamanya, lanjut dia, 
adanya kesetaraan kesejahte-
raan secara sosial atau equal 
social walfare. Indriyanto 
berharap para pembahasnya 
fokus pada tujuan itu.

“Selama ini, aturan  mengenai 
ketenagakerjaan masih terse-
bar dan sering tidak sinkron. 
Untuk itu, perlu disepakati 
melalui Omnibus Law Cipta 
Kerja ini,” kata mantan komi-

sioner Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) itu.

Indriyanto mengatakan pen-
ciptaan Omnibus Law Cipta 
Kerja ialah langkah peme-
rintah untuk merevolusi hu-
kum, terutama meningkatkan 
ekonomi dan menciptakan per-
tumbuhan masif investasi. 

“Perlu dibaca bahwa tujuan 
omnibus law ini ialah untuk 
mengurangi birokrasi yang 
koruptif,” kata dia.

Ia juga melihat pembahasan 
Omnibus Law Cipta Kerja 
amat alot begitu memasuki 
Pasal 170. Klaster-klaster yang 
sensitif itu antara lain soal 
upah minimum, tenaga kerja 

asing, tenaga kerja alih daya 
(outsourcing), jam lembur, 
pemutusan hubungan kerja 
(PHK), dan status karyawan 
kontrak. 

“Pembahasan mengenai 
klaster-klaster itu pasti me-
nimbulkan polemik dan 
 perdebatan, tapi jangan sam-
pai pembahasannya  berujung 
pada sikap politik untuk me-
niadakan omnibus law ini,” 
kata guru besar di Universitas 
Krisnadwipayana itu.

Menurutnya, komunikasi 
antar-stakeholder ialah basis 
dan jalan terbaik dalam me-
nyelesaikan masalah klaster-
klaster tersebut. Ia meminta 

para pembahas bijak untuk 
mencapai tujuan yang lebih 
besar.

Para pembahas Omnibus Law 
Cipta Kerja juga diminta mem-
buka wawasan masyarakat 
soal perspektif  kesejahteraan. 
Ia  menyarankan agar aturan 
sapu jagat ini dimaknai seba-
gai cara pemerintah memutus 
rantai birokrasi.

“Semua konsep omnibus 
law  ini harus dijalankan 
oleh pelaku cipta kerja se-
cara  berintegritas sehingga 
menghilangkan stigma ada-
nya kepentingan tersembunyi 
 pemerintah,” tukas Indriyanto. 
(Medcom/P-5)

MI/ADAM DWI 

 PEMERIKSAAN HERU HIDAYAT: Tersangka yang 
merupakan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk 
Heru Hidayat bersiap menjalani pemeriksaan lanjutan di 
Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Heru diperiksa terkait kasus 
dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan 
negara hingga Rp13,7 triliun. 

MI/ADAM DWI 

 KEMBALI PERIKSA WAHYU SETIAWAN: Tersangka yang merupakan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (rompi tahanan) menaiki tangga menuju ruang 
pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 
periode 2019-2024.
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Fajar Laksono
Juru Bicara MK



TIDAK ada kebijakan 
penutupan wilayah 
alias lockdown. Itu 
keputusan terbaru 

yang dilontarkan Presiden 
Joko Widodo, kemarin, terkait 
dengan langkah penanganan 
wabah covid-19. Penegasan 
tersebut untuk menepis men-
guatnya desakan dari sejum-
lah pihak agar pemerintah menerap-
kan lockdown seperti yang berlaku di 
beberapa negara.

Lockdown, atau dalam Undang-
Undang No 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan disebut 
karantina wilayah, memang tidak 
bisa dilakukan begitu saja. Ba-
nyak syarat yang harus terpenuhi, 
termasuk dukungan sumber daya 
dan petimbangan ekonomi sosial. 
Penetapannya pun hanya bisa 
dilakukan menteri.

Dengan keputusan tidak ada 
lockdown, kita percaya pemerin-
tah sudah memperhitungkan de-
ngan baik sesuai dengan kondisi 
saat ini. Presiden juga meminta 
pemerintah daerah mengoordi-
nasikan kebijakan penanganan 
dengan kementerian terkait dan 
Satgas Covid-19.

Sangat disayangkan bila upaya 
membatasi penularan virus ko-
rona justru berbalik arah mem-
buka lebar peluang penularan. 
Contohnya, kebijakan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta mengurangi 
operasional transportasi publik. 
Di banyak halte, warga berdesak-
an mengantre karena minimnya 
jumlah bus. Protokol menjaga 
jarak sosial sedikitnya 1 meter 
terlanggar habis-habisan.

Maksud kebijakan tersebut 
sebetulnya baik. Transportasi 
umum dianggap sebagai sa-
lah satu medium yang me-
mudahkan penularan virus. 
Oleh karena itu, Pemprov 
DKI kemudian berupaya 

mengurangi peluang penu-
laran itu dengan membatasi 
pemakaian transportasi 
umum. Langkah yang ke-
mudian menjadi bumerang. 
Apalagi tanpa waktu sosial-
isasi yang cukup.

Sebaiknya oto-
ritas fokus pada 
mencegah sumber 

kerumunan, keramaian, dan 
pertemuan orang dalam 
jarak dekat. Buat situ-

asi yang membuat warga merasa tidak 
perlu bepergian bila tidak mendesak. 
Langkah menutup tempat-tempat 
wisata sudah tepat dilakukan. Kemu-
dian, meliburkan sekolah-sekolah.

Selanjutnya, menginstruksikan per-
usahaan-perusahaan agar me-

nerapkan sistem bekerja dari 
rumah bagi sebanyak mung-
kin karyawan. Ini tidak bisa 

sekadar imbauan. 
Otoritas daerah 

ataupun pusat 

harus memastikan pola kerja tersebut 
dijalankan seluruh perusahaan.

Sumber pertemuan jarak dekat 
lainnya ialah restoran dan warung-
warung makan. Tidak masalah me-
reka tetap buka, tapi perbesar jarak 
sosial di lokasi itu. Caranya dengan 
larangan makan di tempat.

Pasar dan toko-toko ritel pun tidak 
bisa ditutup karena menyangkut ke-
butuhan pokok masyarakat. Namun, 
lebih baik bila dilengkapi skrining 
suhu badan dan pendataan identitas 

setiap pengunjung.  
Pemerintah pusat masih bisa 

pula memperketat masuknya 
orang dari luar negeri. Pasal-
nya, di awal-awal, mayoritas 
kasus terinfeksi virus korona 
merupakan orang yang baru 
bepergian dari luar negeri.

Protokol jaga jarak sosial 
sangat krusial untuk dipatuhi. 
Keberhasilan meredam pe-
nyebaran wabah covid-19 
memerlukan partisipasi dari 
masyarakat. Tiap individu 
memikul tanggung jawab 
yang sama.

Warga yang punya ke-
sadaran tinggi tidak akan 
memanfaatkan momen ini 
untuk mudik ke kampung 
halaman, atau bepergian 
sekeluarga untuk berlibur. 
Tidak pula menghadiri apa-
lagi mengadakan pertemuan 
sekalipun hanya pertemuan 
keluarga dekat.

Setidaknya dalam dua 
pekan ke depan kedisiplinan 
jaga jarak sosial mesti dite-
gakkan. Dengan begitu, pe-
nyebaran wabah covid-19 
yang lebih luas bisa dice-
gah sekaligus menghin-
dari dampak ekonomi 
sosial yang lebih besar. 
Mari bersatu melawan 
korona dengan kepu-
tusan cerdas.

Hadapi DB 
Perbanyak Asupan Cairan

Mengatur Pola 
Manajemen Panik

Pahami Keputusan Pemangku Kepentingan

Cerdas Ambil Keputusan
17 Maret 2020
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F O R U M

Keputusan tidak Profesional
KEPUTUSAN cerdas bagaimana yang perlu diterapkan 
para otoritas itu sebenarnya sih? Karena nyatanya Pemda 
DKI Jakarta kesannya tidak profesional atau setidak-
tidaknya seperti yang coba-coba dan tidak didukung de-
ngan analisis yang integral. Fakta inilah yang mungkin 
menjadi alasan kenapa WHO dan di kalangan dalam 
negeri yang mengkritisi sikap dan tindakan yang diambil 
pemerintah dalam menangani wabah covid-19 itu.

M Rachmat Tirtapradja

Sehat Terus Pak
SEHAT terus ya Pak Jokowi. Insya Allah niat tulus Bapak 
untuk NKRI selalu dalam lindungan Allah SWT, amin 
Allahumma amin.

Adityanaslamet

Selama ini Selalu Berjubel
YA memang sih sebenarnya penumpang itu sesuai de-
ngan jumlah tempat duduk. Selama ini kan berjubel, 
penuh, selalu overload, enggak nyaman, sumpek, dan 
selalu kejar setoran. Nyatanya baru sekarang ada korona 
lantas dibatasi.

Bambangn1512

Boyong Keluarga ke Vila
SAAT libur sekolah kemarin, ada warga Jakarta yang 
memboyong keluarganya ke vila pribadinya di Puncak. 
Dengan pertimbangan lingkungan yang renggang dan 
udara lebih bersih. Apakah tindakan ini salah dan tidak 
bijaksana?

@IbrahimHarahap3

Campur Tangan Tuhan
JANGAN pernah lupa bagaimanapun tragedi covid-19 
pasti ada campur tangan Tuhan sebagai bentuk teguran 
kepada hamba-Nya untuk kembali ke jalan yang benar. 
Tak perlu takut dan panik. Jangan sampai rasa takut pada 
virus korona mengalahkan rasa takut kepada Tuhan, 
pemilik langit, Bumi beserta isinya.

@GEMAKINDO

Tidak Lihat Situasi
YANG menyuruh isolasi enggak memikirkan urusan-
urusan atau tak melihat situasi kondisi negara. Padahal, 
bangsanya berbeda dari negara-negara yang melakukan 
isolasi.

@Byani17 

SEJAK awal tahun ini hingga pertengahan 
Maret 2020, sudah puluhan ribu kasus 
demam berdarah. Bahkan, di antara 

kasus-kasus tersebut sudah ada korban yang 
meninggal dunia. 

Kematian paling banyak terjadi di Nusa 
Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur 
sehingga menjadikan daerah tersebut zona 
merah. Di tengah kepanikan masyarakat ter-
hadap covid-19, ternyata demam berdarah 
(DB) sudah lebih terdepan mengintai. 

Ya, penyakit yang disebabkan gigitan nya-
muk Aedes aegypti ini merupakan cerminan 
perilaku tak sehat. Karena itu, sikap tanggap 
dari pemerintah daerah setempat untuk me-
nekankan kebersihan bagi warganya mutlak 
diperlukan, terlebih Indonesia tengah mele-
wati musim hujan.

Adapun jika seseorang telanjur terpapar 
DB, menurut mayoritas praktisi kesehatan, 
faktor terpenting dalam pertolongan pertama 
dan perawatan DB ialah pemberian asupan 
cairan pengganti karena biasanya pasien 
mengalami kebocoran plasma sehingga tidak 

selalu fokus kepada upaya menaikkan jumlah 
trombosit.

Dalam pemberian asupan cairan ini, pasien 
membutuhkan cairan pengganti yang me-
ngandung glukosa serta elektrolit, bukan 
air putih biasa. Glukosa dan elektrolit yang 
masuk ke usus ini akan menarik air. Dengan 
begitu, jumlah air yang diserap tubuh akan 
menjadi lebih banyak. 

Jika masih ditangani di rumah, pasien bisa 
diberikan susu, jus buah, air tajin, atau oralit 
buatan sendiri (teh manis yang dicampur ga-
ram). Sementara itu, jika di rumah sakit, pem-
berian asupan cairan pengganti dilakukan 
melalui infus atas rekomendasi dokter. 

Oleh karena itu, untuk menangkal DB, te-
tap waspada menjaga perilaku hidup sehat 
dan perbanyak konsumsi cairan glukosa 
dan elektrolit. Hati-hati boleh, panik jangan. 
Wallahualam. 

Echy Ummu Uwais
Pemerhati Sosial, Konawe, Sulawesi Tenggara

SETELAH Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) mengumumkan 
bahwa covid-19 dinyatakan 

sebagai pandemi, beberapa negara 
menerbitkan aturan lockdown (pe-
nguncian) yang membatasi ruang ge-
rak masyarakatnya. Hal itu mengingat 
korona telah menyebar ke lebih dari 
121 negara, termasuk Indonesia. 

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko 
Widodo menyatakan terdapat dua 
warga negara Indonesia yang ter-
jangkit covid-19. Kabar selanjutnya 
ialah pernyataan Wali Kota Solo yang 
melakukan lockdown terhadap kota 
tersebut pada Jumat (13/3) sebagai 
respons adanya pasien RS Moewardi 
yang meninggal dunia karena virus 
ini. 

Tidak hanya itu, beberapa pergu-
ruan tinggi di Indonesia telah me-
ngalihkan pembelajaran tatap muka 

di kampus menjadi mata kuliah da-
ring (online), melarang mahasiswa, 
dosen, dan staf bepergian ke negara 
terjangkit, melarang perjalanan da-
lam negeri yang bersifat kumpulan, 
membatalkan acara-acara kampus 
seperti seminar ataupun kunjungan 
lembaga, bahkan terjadi pembatalan 
acara wisuda. 

Tindakan tersebut bukanlah hal 
berlebihan, bahkan bisa dibilang se-
bagai langkah antisipatif. Pasalnya, 
virus ini menyerang manusia dengan 
cepat. Alasan lain dari keputusan ter-
sebut dilakukan karena menimbang 
sebaran penyakit sangat cepat dan 
masif, sedangkan cara penyebaran-
nya tidak diketahui. Meski begitu, 
kita hendaknya tenang, berjaga-jaga, 
dan siaga. 

Di sisi lain, kita jangan termakan 
berita-berita covid-19 secara berlebih-

an, sedangkan kebijakan rektor uni-
versitas harus diimbangi pemaknaan 
secara arif setiap warga universitas. 
Lockdown yang dilakukan universi-
tas harus dimaknai sebaik mungkin. 
Artinya, kita harus melakukan ak-
tivitas pengganti kuliah di tempat 
tinggal masing-masing, bukan malah 
bepergian ataupun mudik di tempat 
yang jauh. Jika itu dilakukan, malah 
menjadikan kampus yang awalnya 
steril menjadi berpotensi teridenti-
fi kasi virus.

Kita juga perlu mengimbangi keta-
kutan dengan mempertebal wawasan 
dan melakukan upaya pencegahan 
dengan melaksanakan hidup sehat. 
Periksakan diri ke fasilitas kesehatan 
terdekat jika memiliki gejala terkena 
virus korona. Beberapa gejala yang 
perlu diwaspadai ialah batuk, pilek, 
demam, sakit tenggorokan, gangguan 

pernapasan, dan kerap merasa letih 
atau lesu. 

Peran pemerintah dalam menang-
gapi kasus ini selayaknya bekerja 
sama dengan pemerintah daerah. So-
sialisasi secara tersistem perlu dilaku-
kan sampai ke desa-desa atau daerah 
sempit karena mayoritas masyarakat 
di daerah tersebut kekurangan infor-
masi kesehatan. 

Mari kita budayakan kepekaan so-
sial demi menjaga stabilitas negara 
Indonesia yang berdaulat. Tidak lupa 
kita juga harus teliti untuk mengon-
trol dan menjaga daya tahan tubuh 
masing-masing.

Pina Dhea Tafana 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Jagoan 2, RT 06/RW 08, Kota Magelang, 
Jawa Tengah

SEMAKIN masifnya perkembangan kasus virus korona 
baru (covid-19) membawa kepanikan masyarakat. 
Hanya, bagaimana mengarahkan kepanikan sehingga 

tidak menambah kekacauan pada kehidupan, masyarakat 
perlu diedukasi tentang manajemen panik.

Sangat penting untuk meningkatkan ketakwaan kepada 
Sang Pencipta.  Bagaimanapun semua kembali kepada Allah 
yang Maha Pengatur. Dengan kepasrahan ini panik sudah 
bisa dikurangi. 

Adanya jaminan dan pengaturan kesehatan dari jajaran 
pemerintah sebagai penanggung jawab rakyatnya. Masyara-
kat akan tenang ketika kebijakan pemerintah mengarahkan 
bagaimana mereka harus bertindak, juga ketika ada kasus 
muncul, penyelesaian yang aman membuat rakyat tenang 
dan tidak panik sendiri.  

Selain itu, kesadaran rakyat akan hidup bersih dan 
sehat sangat diperlukan. Kecukupan gizi yang sangat ter-
kait dengan kecukupan ekonomi juga tidak kalah penting. 
Bagaimanapun kekurangan sangat memberi andil dalam 
manajemen rasa panik. 

Rahmah Bangun
Malang, Jawa Timur



KATA--kalau bukan telah KKmenjadi konsep--jarak atau KKpenjarakan sosial atau KK social 
distancingKK  mendadak popu-g

ler belakangan ini. Ia hadir se iring 
merebaknya wabah atau pandemi 
covid-19. Demikian pula dengan isti-
lah lockdown. Kendati terkait dengan 
konteks kondisi perekonomian, ke-
duanya menunjukkan pertimbangan 
pilihan dan konsekuensi kebijakan 
yang berbeda.

Ketika memberikan pidato di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 
Senin (16/3), Presiden Jokowi me-
nekankan pentingnya pelaksanaan 
social distancing. Dalam konteks ini, 
yang dimaksudkan ialah memberi-
kan jarak dengan orang lain. Dengan 
cara itu, serta mengurangi berada di 
kerumunan orang banyak, Presiden 
menilai bisa mengurangi risiko tertu-
lar virus korona. Dikatakannya, kebi-
jakan belajar, bekerja, dan beribadah 
di rumah perlu terus digencarkan.

Jadi, jelas kiranya bahwa jarak so-
sial yang dimaksud sangat berimpitan 
maknanya dengan jarak satu orang ke 
orang lain secara fi sik. Secara ilmiah 
kedokteran, hal itu sangat masuk akal 
dan bisa diterima. Dengan menjaga 
jarak fi sik maka satu sama lain meng-
antisipasi kemungkinan penularan 
virus korona. Metode penularan virus 
ini memang sangat spesifi k, mudah 
berjangkit dan berkembang eskalatif. 
Maka, segala hal yang berkaitan de-
ngan kontak fi sik, apalagi melibatkan 
kerumunan, harus dihindari.

Meski demikian, pandemi mem-
buat--kalau bukan memaksa--kita 
untuk membangun jarak sosial dalam 
pengertian nonfi sik. Dalam konteks 
ini, jarak sosial berkebalikan dengan 
pengertian di atas. Dalam pengertian 
nonfi sik, satu sama lain harus saling 
mendekat, menyatu dalam empati 
bersama. Empati ialah inti--kalau 
bukan basis--dari solidaritas, kebersa-
maan, dan kegotongroyongan. Tanpa 
adanya empati, solidaritas sosial ke-
manusiaan yang lebih luas tak akan 

terbangun. Padahal, kita memerlukan 
itu menghadapi perkembangan virus 
korona.

Kondisi alamiah
Konsep jarak sosial nonfi sik itu sa-

ngat alamiah. Berbagai fi lsuf meman-
dang bahwa pada hakikatnya kondisi 
alamiah manusia itu satu sama lain 
saling membutuhkan sehingga itulah 
yang mendasari kolektivitas. Bahkan, 
dalam konteks perkembangan ma-
nusia yang akhirnya berjalan secara 
egois di bidang masing-masing, haki-
katnya dia tak bisa bekerja sendiri. 
Dia perlu kolaborasi dengan yang 
lain.

Dalam kapitalisme yang berbasis 
individualisme, manusia lebih banyak 
dipandang sekadar faktor produksi. 
Konsekuensinya basis nonfi sik sering 
diabaikan. Manusia, sekadar dilihat 
dari potensi fi siknya sebagai tenaga 
kerja yang, apakah ia bisa produktif 
atau tidak. Dari sisi ini, robot bisa le-
bih efektif dan tidak banyak protes. 
Para kapitalis tentu lebih suka robot 
ketimbang manusia dalam urusan 
pekerjaan fi sik.

Robot tak memerlukan kalkulasi 
perasaan, tak ada faktor empati di da-
lamnya. Jarak sosial fi sik bisa berlaku 
untuk robot, tapi bukan yang nonfi sik. 
Robot atau benda-benda sejenis bisa 
menularkan penyakit manakala di 
situ turut menjadi alat perkembangan 
virus atau bakteri. Manusia pun bisa 
membasminya dengan menyemprot-
kan disinfektan atau yang serupa. 
Satu sama lain antarrobot tak bisa 
berkomunikasi alamiah sebagaimana 
dilakukan manusia.

Bahasa robot atau mesin ialah 
bahasa pemrograman. Tergantung 
ia mau diprogram bagaimana, tetapi 
jelas manusia tidak bisa menghadir-
kan dimensi perasaan di dalamnya. 
Kecuali di fi ksi-fi ksi. Karena nyaris 

menjadi monopoli manusia, karena 
dalam perilaku binatang sering kali 
mereka juga bisa berempati dengan 
binatang lainnya, maka jarak sosial 
nonfi sik justru mutlak harus didekat-
kan dalam situasi semacam ini.

Kita semua melihat, bagaimana 
gerakan empati, mendekatkan jarak 
sosial nonfi sik, melanda banyak ne-
geri saat ini. Di Italia, negara di Eropa 
yang paling fenomenal wabah korona 
tetap bisa berempati satu sama lain 
dari balkon dan jendela apartemen. 
Mereka saling menyapa tetangga 
kiri-kanan dengan bertepuk tangan. 
Itu simbol solidaritas sekaligus sa-
ling memberi semangat untuk sabar 
dan bertahan. Walaupun jarak sosial 
secara fisik terpisah jauh, mereka 
berupaya menunjukkan kedekatan 
secara nonfi sik.

Dalam pengertian secara fi sik, kita 
tak boleh menyepelekan jarak sosial. 
Konsep ini tetap membolehkan ber-
aktivitas, tetapi satu sama lain harus 
berjarak fi sik satu setengah meter 
dari yang lain, kendati sementara 
pakar ada yang kurang sependapat. 
Praktik jarak sosial secara fi sik tetap 
penting dalam kerangka pencegahan. 
Implementasi jarak sosial tentu 
membutuhkan sejumlah prasyarat. 
Selain konteks sarana-prasarana 
yang menunjang, juga kesadaran 
satu sama lain.

Pererat jarak sosial nonfi sik
Konsep ini berbeda dengan lock-

down, penutupan total atas kawasan 
atau wilayah tertentu. Manakala 
dikaitkan dengan konteks kebijakan 
politik, implementasi jarak sosial 
lebih bertumpu pada anjuran atau 
imbauan. Namun, ketika suatu ne-
gara atau wilayah tertentu menerap-
kan lockdown, ia bukan lagi anjuran 
atau imbauan, tapi kewajiban. Meski 
demikian, secara praktik, satu sama 

lain menunjukkan hal yang berbeda. 
Ini bisa kita lihat di beberapa negara 
Eropa bahwa penerapan lockdown
tidak selalu berarti membatasi inter-
aksi sosial secara ketat.

Namun, secara psikologis dua 
konsep itu, apakah jarak sosial atau 
lockdown, punya konotasi masing-
masing. Dalam konteks ini, lockdown
barangkali punya dampak psikologis 
yang lebih tinggi dalam mendorong 
daya cemas kolektif masyarakat se-
bab barangkali lockdown akan segera n
dipahami masyarakat sebagai isolasi 
total sehingga mereka tak bisa berin-
teraksi dan beraktivitas. 

Kebijakan lockdown di satu tempat 
barangkali bisa cepat memicu kece-
masan yang berlebihan, tetapi justru 
itu bisa bermuara pada kepanikan-
kepanikan atau chaos yang tidak 
perlu.

Bagi masyarakat dengan kebiasaan 
sehari-hari bekerja secara interaktif 
nyata alias membutuhkan peran 
fi sik, konsep jarak sosial fi sik dipan-
dang lebih relevan. Dalam konteks 
inilah, kita menghargai kebijakan 
pemerintah yang tidak menerapkan 
kebijakan lockdown. Namun, pilihan 
pada social distancing berkonsekuen-g
si terus-menerus pada kebutuhan 
pengawasan dan evaluasi.

Ini semua bergantung pada per-
kembangan. Manakala virus korona 
justru semakin menjadi-jadi setelah 
kebijakan jarak sosial diterapkan 
dalam beberapa pekan, maka yang 
dipertimbangkan nomor satu ialah 
keselamatan manusia, bukan yang 
lain, dan lockdown bisa menjadi 
alternatif. Ini bukan hanya ujian se-
jarah eksistensi manusia, melainkan 
juga ujian kepemimpinan pihak-
pihak yang memiliki otoritas.

Di atas semua itu, kembali ke judul, 
mari kita pererat jarak sosial nonfi sik 
kita sebagai basis solidaritas mela-
wan virus korona. Tak ada waktu lagi 
untuk berdebat dan saling menyalah-
kan, kecuali bergerak bersama-sama 
menangkal covid-19.

Jarak Sosial
M Alfan Alfi an

Dosen Universitas Nasional, Jakarta

JIKA disuruh memilih, se-
mua orang pasti ingin selalu 
hidup sehat. Namun, derajat 
kesehatan seseorang sangat 

ditentukan lingkungan tempat ting-
gal orang itu, dari lingkup rumah 
tangga, RT/RW, kelurahan, kecamat-
an, hingga kota. 

Pemanasan global telah mem-
bawa perubahan iklim ekstrem 
yang memengaruhi kehidupan dan 
kesehatan kota dan kita. Organi-
sasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020) 
telah mengidentifikasi dampak 
kesehatan akibat perubahan iklim 
terhadap kawasan perkotaan, se-
perti cuaca ekstrem, temperatur 
memanas, serta peningkatan dan 
ketidakaturan curah hujan. 

Semua itu berpengaruh terhadap 
pola mikroba, seperti alur kontami-
nasi dan transmisi dinamis terhadap 
penyebaran penyakit, baik melalui 
bakteri maupun virus. Dampak bagi 
kesehatan ialah penyebaran penya-
kit melalui air, udara, makanan, dan 
minuman. Merebaknya penyakit 
lingkungan, seperti diare, demam 
berdarah, infeksi saluran perna-
pasan atas, dan kini virus korona 
harus terus diwaspadai.

Peta sebaran diare dan demam 
berdarah banyak berada di kantong-
kantong kampung kumuh perko-
taan yang merupakan kawasan 
paling rentan terhadap penyebaran 
penyakit lingkungan.

Suhu udara kota yang semakin 
meninggi, musim kemarau yang 
bertambah kering, hingga tingkat 
polusi udara yang memburuk men-
jadi ancaman besar peningkatan 
berbagai penyakit, seperti asma, 
infeksi saluran pernapasan atas, 
stres, dan kanker paru-paru. 

Penyebaran virus korona di ber-
bagai belahan dunia membuka 
mata rantai kehidupan di dunia 
yang saling terkait dan saling ter-
hubung erat. Penyebaran wabah 
korona seharusnya menjadi mo-
mentum bersama akan pentingnya 
menjalankan gaya hidup sehat dan 
tekad mewujudkan kota sehat.

Menjaga keseimbangan
Kota tempat kita tinggal harus 

mampu menjaga keseimbangan 
antara keberhasilan pembangunan 
yang berkelanjutan dengan ke-
makmuran warga, kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat, dan 
kelestarian alam. Kota yang inklusif, 
aman, tangguh, dan berkelanjutan 
untuk mengantisipasi perubahan 
iklim.

Kota harus dirancang mampu 
memperkuat kesehatan dan kuali-
tas hidup penghuni kota (seluruh 
makhluk hidup) dan dijaga keber-
lanjutan ekosistemnya (sumber 
daya alam). Pembangunan kota 
sehat mensyaratkan keamanan 
ekologis yang meliputi air bersih, 
suplai air baku, udara segar, ma-
kanan, hunian dan tempat kerja 
yang sehat, serta pelayanan dan 
perlindungan pemerintah terhadap 
bencana. 

Kota sehat dimulai dari rumah 
sehat yang membentuk keluarga/
warga sehat. Rumah sehat dengan 
banyak bukaan (jendela, pintu, 
ventilasi) yang mengalirkan udara 
segar dan cahaya sinar matahari. 

Ruang dapur bersih, kamar man-
di kering, dan higienis, serta kamar, 
ruang tamu, dan ruang keluarga 
yang terjaga kebersihannya men-
jadi syarat utama terwujudnya 
keluarga sehat. 

Membiasakan mencuci tangan 
setiap kali setelah berkegiatan dan 
sebelum makan serta membersih-
kan diri sebelum beristirahat dan 
sebagai syarat sebelum beribadah. 

Pengolahan, pemilihan, dan pemi-
lahan sampah serta pengelolaan air 
limbah rumah tangga menjamin 
keberlanjutan rumah sehat. Keha-
diran taman atau kebun yang asri 
menjadi area relaksasi alami yang 
menyehatkan bersama keluarga.

Tekad menciptakan keluarga/
warga sehat dengan membangun 
rumah sehat harus menular dan 
menyebar ke lingkungan sekitar, 
dari tingkat RT/RW, kelurahan, 
kecamatan, hingga kota. Hal ini 
tampak pada saluran air tidak ada 
yang tersumbat, tidak air tergenang, 
sampah dipilah dan diolah, serta 
air limbah diolah sehingga tercipta 
lingkungan yang bersih dan sehat. 
Juga, keteduhan pepohonan dan 
taman-taman asri untuk ruang 
berolahraga.

Kesadaran akan kota sehat bertu-
juan agar warga memahami alam 
lingkungan sekitar, membangun bu-
daya hidup sehat, tanggung jawab 
terhadap lingkungan, memperkuat 
kemampuan untuk berkontribusi 
meningkatkan kualitas hidup, men-
ciptakan lingkungan sehat, serta 
keberlanjutan ekosistem perkotaan. 
Ketersediaan ruang terbuka hijau, 
pertanian kota, dan lingkungan hi-
jau akan menyegarkan iklim mikro 
kota sehat.

Kota menyediakan jalur pejalan 
kaki yang aman dan nyaman, jalur 
sepeda (parkir, ruang ganti, rambu 
dan marka, bengkel, serta fasilitas 
sepeda sewa), kendaraan ramah 
lingkungan, serta angkutan umum 
terpadu. Warga harus didorong ter-
biasa berjalan kaki atau bersepeda 
dalam jarak dekat agar tetap berg-
erak dan bugar.

Pemerintah harus melakukan 
berbagai strategi membangun bu-
daya hidup sehat dan mempercepat 
terwujudnya kota sehat, seperti 
sosialisasi dan advokasi di tingkat 
pusat, provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan, dan kelurahan yang 
melibatkan lintas sektor, organisasi 
massa, dan swasta. 

Pemerintah harus melakukan 
pemetaan populasi dan daerah 
rentan kesehatan di wilayahnya 
dengan membentuk sistem tanggap 
bencana sektor kesehatan, menyi-
apkan peraturan perundangan 
terkait dengan kota sehat berbasis 
pemberdayaan masyarakat, lalu 
meningkatkan akses masyarakat 
terhadap fasilitas dan pelayanan 
kesehatan, melaksanakan pelatihan 
masyarakat, mencegah dan me-
ngendalikan penyakit lingkungan, 
serta mengembangkan teknologi 
tepat guna sesuai keadaan khusus 
setempat.

Pemerintah mendorong setiap 
tingkatan, dari RT/RW, kelurahan/
desa, kecamatan, hingga kota/kabu-
paten untuk mewujudkan lingkun-
gan/kota yang menyehatkan. 

Pemerintah harus mendorong 
dan menginisiasi seluruh pihak 
untuk bekerja sama dan berbagi 
pengalaman, pembelajaran, dan 
sumber daya dalam pengembangan 
kota sehat dan mempromosikan 
praktik-praktik terbaik ke kota/ka-
bupaten lain.

Bersama bisa cegah penyebaran 
virus korona. Hidup sehat di kota se-
hat sudah bukan pilihan, melainkan 
sebuah keharusan. 

Korona dan Hidup Sehat 
di Kota Sehat

Nirwono Joga
Pusat Studi Perkotaan
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 KEPALA Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi DKI 
Jakarta Andri Yansyah bakal 
memeriksa perusahaan yang 
belum mengikuti imbauan 
dari pihaknya agar kar yawan 
bekerja dari rumah atau work 
from home (WFH). Imbauan 
itu terkait dengan mewabah-
nya covid-19. “Saya akan cek, 
tapi dari kemarin pun sudah 
ada perusahaan yang mene-
rapkan. Sekarang pun pasti 
terus bertambah karena bisa 
dilihat dari tingkat lalu lintas 
di jalan. Tadi lengang, kan? 
Itu indikatornya. Itu saja. 
Gampang, kan?” papar Andri, 
kemarin.

Disnaker DKI telah me-
ngeluarkan surat edaran ber-
nomor 14/SE/2020 tentang 

Imbauan Bekerja di Rumah. 
Beberapa poin yang tertuang 
dalam surat edaran tersebut, 
antara lain mengimbau para 
pemimpin perusahaan meng-
ambil langkah-langkah pence-
gahan terkait dengan risiko 
penularan infeksi covid-19 
dengan bekerja di rumah.

Langkah pencegahan yang 
dapat dilakukan perusahaan 
berupa menghentikan ke-
giatan usaha sementara wak-
tu atau mengurangi sebagian 
kegiatan usaha baik karya-
wan, waktu, dan fasilitas 
operasional sementara.

Perusahaan yang tak dapat 
menghentikan kegiatan usaha 
harus menyiapkan fasilitas 
kesehatan, kebutuhan pokok, 
dan bahan bakar minyak. 

Andri mengatakan perusa-
haan harus melibatkan para 
pekerja atau buruh hingga se-
rikat pekerja dalam mengam-
bil kebijakan itu. Perusahaan 
yang telah mengambil kebi-
jakan diharapkan melapor ke 
Disnakertran. 

Andri  akan membuat 
Whats app group  dengan 
asosiasi-asosiasi pengusaha 
untuk memantau perkem-
bangan efektivitas WFH. Dis-
naker DKI juga bakal mem-
posting daftar perusahaan 
yang sudah menerapkan im-
bauan itu.

“Nanti datanya bisa lihat di 
(akun) Instagram kami. Saya 
selalu update ke situ,” cetus-
nya. Menurut Andri, sejumlah 
perusahaan sudah melapor-

kan penerapan WFH. 
Perusahaan itu antara lain 

PT Bayer Indonesia (Mid Pla-
za Sudirman), PT Astellas 
Pharma Indonesia, PT Roche 
Indonesia, PT Johnson & John-
son Indonesia. Ada pula PT 
Martina Berto, PT Lion Su-
perindo, PT Bank DKI, Hotel 
Oasis Amir, dan PT Pasaraya 
Toser sajaya. 

Beberapa karyawan yang 
bekerja di kawasan Kuningan, 
Jakarta Selatan, kepada Media 
Indonesia mengaku belum 
mendapat instruksi dari pim-
pinan mereka agar bekerja 
dari rumah. “Kabarnya masih 
dibahas oleh pimpinan per-
usahaan. Belum ada perintah 
bekerja dari rumah,” kata 
Sinta. (Ins/Ykb/J-2)

TRI SUBARKAH
tri@mediaindonesia.com                          

BUS Trans-Jakarta mu-
lai kemarin kembali 
beroperasi normal 
pascapembatalan 

kebijakan pemangkasan rute 
dan jam pelayanan terkait 
penyebaran covid-19. Meski 
demikian, ada beberapa rute 
yang belum beroperasi.

Kepala Divisi Sekretaris 
 Korporasi dan Humas PT 
Transportasi Jakarta Nadia 
Diposanjoyo menyebut penye-
suaian rute diperlukan untuk 
membuat social distancing di 
dalam bus Trans-Jakarta.

Untuk menjaga social dis-
tancing baik di dalam bus 
maupun halte, PT Trans-
portasi Jakarta menambah 
frekuensi dan jumlah bus 
hingga dua kali lipat dari 
frekuensi normal. Dengan 
begitu, diharapkan jumlah pe-
numpang yang naik di  dalam 
satu bus bisa diminimalkan.

Nadia mengatakan kapasi-
tas penumpang dalam rangka 
social distancing untuk bus 
gandeng menjadi 60, bus be-
sar 30, bus sedang dan Royal-
trans 15, dan Miktotrans 6.

Namun, kenyataan tersebut 
tidak terlihat di lapangan. 
Setidaknya itulah yang di-
alami Media Indonesia. Dari 
halte Bundaran HI, Media In-
donesia naik bus bertipe besar 
menuju Blok M.

Saat memasuki bus itu, kon-
disi di dalam terpantau padat. 
Semua bangku terisi dan 
penumpang berdiri juga cen-
derung berdesakan. Padahal 
jarak aman antarpenumpang 
yang diatur  untuk memini-
malkan penyebaran covid-19 
ialah satu lengan.

Berdasarkan hitungan 
kasar, jumlah penumpang 
lebih dari 40. Artinya, kebi-
jakan social distancing ter-
sebut gagal. Bahkan di halte 
Tosari, yang terletak setelah 
halte Bundaran HI, jumlah 

penumpang bertambah. Alih-
alih mengimbau penumpang 
 tidak naik, petugas di halte 
justru mengajak penumpang 
dalam bus untuk berjalan ke 
tengah agar penumpang da-
pat bertambah.

Salah satu petugas halte 
berdalih bahwa pihaknya 
terus berupaya menginfor-
masikan soal social distancing 
kepada penumpang. 

“Kadang situasinya begini, 
sudah kita berusaha infokan, 
tapi pelanggan tetap memak-
sa masuk. Dari antrean pun 
kita sebenarnya harus 1 me-
ter, cuma kadang  situasinya,” 
akunya.

Markus, 60, penumpang 
yang duduk di sebelah Media 
Indonesia, menilai bahwa 
kepadatan tersebut terjadi 
karena banyak orang yang 
terlalu memaksakan diri. 
“Nguber waktu mungkin. Ya 
apa boleh buat. Petugas mesti-
nya bisa mencegah supaya 
enggak terlalu padat.”

Pengamat perkotaan dari 
Universitas Trisakti, Yayat 
Supriyatna, mengatakan pem-
batasan jumlah penumpang 
tetap harus dilakukan. Untuk 
merealisasikannya, Yayat me-
ngatakan jumlah petugas di 

lapangan diperbanyak.

MRT Jakarta
PT MRT Jakarta juga kem-

bali mengoperasikan kereta 
moda raya terpadu (MRT) 
secara normal, yakni pukul 
05.00-24.00 WIB. Namun, 
untuk menekan penularan 
covid-19, sejumlah aturan te-
tap diberlakukan.

Pihak MRT menyediakan 
hand sanitizer bagi calon pe-
numpang di Stasiun Lebak 
Bulus. Selain itu, setiap calon 
penumpang harus melewati 
pengukuran suhu badan se-
belum calon penumpang me-
lakukan tapping kartu.

Menurut Corporate Sec-
retary PT MRT Jakarta Mu-
hammad Kamaluddin, jum-
lah penumpang di dalam 
satu kereta dibatasi jadi 60 
o rang. Artinya, satu rangkai-
an  hanya dibolehkan memuat 
360 orang. Jika terjadi ke-
padatan calon penumpang, 
akan  diberlakukan sistem 
 buka-tutup stasiun. “Tetap 
ditunggu di luar. Penumpang 
harus sabar menunggu di luar. 
Kalau di dalam stasiun sudah 
padat, kami buka- tutup lagi 
stasiunnya, kayak  kemarin,” 
terang Kamal. (J-1)

PELAKSANAAN ujian nasio-
nal (UN) SMA dan SMK negeri 
serta  swasta sederajat di wila-
yah Provinsi Jawa Barat, salah 
satunya Kota Depok, dinyata-
kan diundur. Keputusan untuk 
mengundur waktu UN diambil 
untuk mencegah penyebaran 
virus korona.

Penundaan UN SMA/SMK 
negeri dan swasta sederajat 
itu hingga waktu yang be-
lum ditentukan. “Tak hanya 
 mengundur UN, kami juga me-
liburkan sekolah mulai 16-29 
Maret 2020,” ujar Kepala Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Ba-
rat Dewi Sartika kepada Media 
Indonesia di Depok, kemarin.

S e h u b u n g a n  d e n g a n 
 ditundanya UN dan peliburan 
sekolah, ujar Dewi, seluruh ke-
pala cabang dinas pendidikan 
di Provinsi Jawa Barat bersama 
dengan pengawas sekolah me-
lakukan pemantauan penye-
lenggaraan kegiatan belajar 
mengajar (KBM). 

Dalam kesempatan itu Dewi 
mengimbau para orangtua pe-
serta didik untuk mengawasi 
dan memastikan putra atau 
putrinya belajar di rumah. 

Dewi juga mengingatkan ke-
pala satuan pendidikan menu-
gasi setiap guru dan tenaga 
kependidikan untuk memberi-
kan tugas/pembelajaran jarak 
jauh kepada seluruh peserta 
didik yang diliburkan. 

Mahasiswa IPB 
Serangan virus korona juga 

sudah masuk ke lingkungan 
kampus. Pihak IPB Univer-
sity mengakui ada satu maha-
siswanya positif terjangkit 
virus korona, kemarin.

“Betul yang bersangkutan 
adalah mahasiswa IPB. Se-
jak mengetahui bahwa ayah-
nya positif, kami langsung 
 berkoordinasi dengan Dinkes 
Kota Bogor,” jelas Kepala Biro 
Komunikasi IPB University 
Yatri Indah Kusumastuti. 

Yatri menjelaskan semua 
proses dibantu Dinkes Kota 
Bogor hingga yang bersang-
kutan dijemput ke Jakarta. De-
ngan adanya kasus itu, pihak 
IPB langsung mengeluarkan 
sejumlah kebijakan. Salah 
satunya dengan melakukan 
isolasi.

“Kami menindaklanjuti ber-
sama dinkes, meminta pihak-
pihak yang sudah kami iden-
tifikasi kontak dengan yang 
bersangkutan untuk mengiso-
lasi diri,” pungkasnya.

Sebelumnya, secara terpi-
sah juru bicara penanganan 
covid-19 Pemkot Bogor, Sri 
Nowo Retno, menyebutkan 
status ODP (orang dalam 
pemantau an) sebanyak 30 
o rang. Dari 30 orang tersebut, 
sebanyak 20 orang sudah sele-
sai dan kini tinggal 10 dalam 
pemantau an. 

Dari yang 10 itu termasuk 
Wali Kota Bogor Bima Arya 
Sugiarto. Bima Arya harus di-
pantau selama 14 hari karena 
baru pulang dari Turki, negara 
yang terkonfi rmasi terjangkit 
virus korona. (KG/DD/J-2) 

MRT Jakarta batasi 60 penumpang 
untuk satu gerbong. Artinya, di satu 
rangkaian hanya diperbolehkan 
memuat 360 orang.

 Disnaker Desak Perusahaan Terapkan WFH   

 Social Distancing 
Semu di Trans-Jakarta

 Mahasiswa IPB Terpapar 
dan UN SMA Depok Ditunda 

 KEMBALI NORMAL: Tiga penumpang menunggu kedatangan bus Trans-Jakarta di halte PGC, Cililitan, Jakarta Timur, kemarin. PT 
Transportasi Jakarta kembali mengoperasikan pelayanan secara normal setelah sehari sebelumnya terjadi penumpukan penumpang 
imbas dari kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang membatasi jumlah koridor dan jam operasional bus Trans-Jakarta.

 MI/ANDRI WIDIYANTO

“Betul yang 
bersangkutan 
adalah 
mahasiswa IPB. 
Sejak mengetahui 
bahwa ayahnya 
positif, kami 
langsung 
berkoordinasi 
dengan Dinkes 
Kota Bogor.”
Yatri Indah Kusumastuti 
Kepala Biro Komunikasi   
IPB University 

DOK. IPB

PERNYATAAN Presiden Joko 
Widodo terkait penanganan 
wabah virus korona (covid-
19) oleh pemerintah pusat 
memicu berbagai tanggapan 
dari banyak pihak. 

Hal itu pun terungkap pada 
acara Indonesia Town Hall; 
Bersatu Melawan Corona 
yang ditayangkan Metro TV, 
kemarin. Tayangan terse-
but menghadirkan Menteri 
Komunikasi dan Informasi, 
Johnny G Plate, para pakar 
dari perguruan tinggi, serta 
Gubernur Jawa Timur (Jatim), 
Khofifah Indar Parawansa 
dan Gubernur Jawa Tengah 
(Jateng), Ganjar Pranowo, 
yang dihubungi melalui sam-
bungan telekonferensi. 

Pandu Riono dari Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Uni-
versitas Indonesia menilai 
kebijakan pandemi korona 
oleh pemerintah pusat sudah 
tepat. 

Ia menilai pemerintah 
daerah tidak boleh diberi 
kewenangan dengan alasan 
desain besar penanganan 
ancaman korona harus ter-
integrasi dan terkoordina-
si. “Tidak bisa, tidak boleh 
dikasih wewenang sedikit 
pun karena berbahaya. Ini 
harus integrasi, koordinasi,” 
ujar Pandu saat menjadi pem-
bicara dalam acara.

Di sisi lain, Chairul An-
war Nidom dari Universitas 

Airlangga mengungkapkan 
ada hal yang kurang dari 
penanganan wabah korona, 
yakni pendekatan karakteris-
tik virus. “Penanganan virus 
ini tidak bisa hanya sektoral 
karena saya lihat bahwa ada 
komponen yang kurang, yaitu 
sentuhan terhadap karakteri-
sasi virus,” ujar Nidom.

Ia juga menekankan harus 
ada pengamatan terhadap 
penderita maupun yang su-
dah sembuh secara terus-
menerus.

Sementara itu, Khofifah 
mengungkapkan Pemprov 
Jatim telah berkoordinasi de-
ngan pemerintah pusat untuk 
penanganan korona. Selain 
itu, seluruh elemen yang ada 
juga telah dikoordinasikan. 

Ia menyatakan Jatim telah 
menyiapkan ruangan pera-
watan baru untuk penderita 
covid-19. “Jatim akan menyi-
apkan 120 ruangan isolasi 
dan ruang untuk observasi,” 
ujarnya.

Sementara itu, Ganjar me-
nyatakan kesiapan daerah-
nya dengan berbagai model 
simulasi dan kesiapan untuk 
menghadapi wabah tersebut. 
“Saya menyiapkan situasi 
mendahului anggaran kalau 
skenarionya dengan APBD-P 
seperti apa? Agar kemudian 
kita menyiapkan di daerah 
bahwa situasi krisis sean-
dainya itu terjadi, kita sudah 

siap siaga,” terang Ganjar.
Pandu menilai kesiapan 

yang selama ini dinyatakan 
pemerintah daerah dan pe-
merintah pusat masih belum 
cukup untuk mengatasi an-
caman wabah korona, teru-
tama dalam pelayanan kese-
hatan. “Kurang karena yang 
penting adalah gubernur 
harus menyiapkan layanan. 
Terutama jangan sampai ada 
orang sakit sehingga mem-
bebani layanan yang ada,” 
terang Pandu.

Pada kesempatan tersebut, 
Menkominfo Johnny G Plate 
menekankan pemerintah 
akan mengambil langkah 
yang diperlukan untuk me-
nangani wabah covid-19. “Da-
lam kaitan dengan covid-19 
ini, tadi sudah disampaikan 
leadership-nya ada di pre-
siden, di pemerintah pusat. 
Pemerintah akan mengam-
bil langkah, semua langkah 
sesuai resources yang ada 
di Indonesia saat ini untuk 
memastikan kita bisa mence-
gah dan memutus mata rantai 
virus ini,” tegas Johnny.

Menurutnya, jika Indonesia 
saat ini dianggap belum siap 
menghadapi ancaman wabah 
korona, ada satu hal yang 
bisa dilakukan, yakni meng-
gabungkan seluruh kekuat-
an. “Satu hal lagi, pada saat 
situasi seperti ini, yang paling 
dibutuhkan oleh Indonesia 
apalagi kalau dianggap Indo-
nesia tidak siap adalah join 
forces, gabungkan kekuat an. 
Di mana kelemahannya? 
atasi kelemahannya,” tegas 
Johnny.

Ia menilai dibutuhkan sa-
ran maupun pendapat dari 
banyak pihak untuk men-
cegah penyebaran covid-19. 
(Zuq/S1-25)

Petugas dari Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Kota 
menyemprotkan cairan disinfektan guna pencegahan 
penyebaran virus korona. 

MI/RICKY JULIAN



MAJELIS Hakim Penga-
dilan Negeri Jakarta 
Pusat menyatakan 

gugatan 312 warga Jakarta 
yang menjadi korban banjir 
di Ibu Kota pada 1 Januari lalu 
sah untuk dilanjutkan.

M a j e l i s  h a k i m  y a n g 
 dipimpin hakim ketua Panji 
Surono kemarin mengelu-
arkan penetapan atas gu-
gatan yang didaftarkan 
dengan nomor perkara: 27/
Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst itu de-
ngan hasil  diterima secara 
sah sebagai gugatan class 
action.

“Majelis hakim menerima 
dan menetapkan bahwa gu-
gatan banjir Jakarta 2020 
diterima secara sah seba-
gai  gugatan class action,” 
ujar anggota Tim Advokasi 
Banjir Jakarta 2020, Azas Ti-
gor Nainggolan, dalam kete-
rangan tertulis, kemarin.

Penggugat diminta meng-
ajukan susunan model atau 
notifikasi untuk memper-
oleh persetujuan hakim. Da-
lam gugatannya, penggugat 
menggunakan model notifi -
kasi  opt-out. Susunan mo-
del ini akan diajukan pada 
 persidangan berikutnya, Se-
lasa, 31 Maret 2020.

Azas Tigor Nainggolan men-
jelaskan model notifi kasi opt-
out, bahwa dari 312  penggugat 

akan diberikan kesempatan 
memilih apakah bersedia ikut 
dalam proses gugatan atau 
keluar. Para penggugat yang 
bersedia akan dinyatakan 
sebagai pihak resmi dalam 
gugatan.

“Dalam Peraturan Mahka-
mah Agung Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Acara Gugatan 
Perwakilan Kelompok atau 
Class Action itu dikatakan 
harus diumumkan lagi, di-
tanyakan lagi, apakah ada 
yang mau keluar. Nanti me-
reka akan dikasih waktu satu 
atau dua minggu untuk men-
jawab, ada form-nya lagi,” 
ujar Tigor.

Sebelumnya, gugatan class 
action banjir Jakarta 2020 
ini diajukan melalui lima 
wakil kelas, yakni Elisha 
Kartini T Samon (Wakil Ke-
las Jakarta Barat), Tri Agus 
 Arianto  (Wakil Kelas Jakarta 
Timur), Sari Anum Sitepu 
(Wakil Kelas Jakarta Selatan), 
Alfi us Christono (Wakil Kelas 
Jakarta Utara), dan Syahrul 
 Partawijaya (Wakil Kelas Ja-
karta Pusat).

Dalam penetapan majelis 
hakim, kata Tigor,  gugatan 
dinyatakan sah dan meme-
nuhi persyaratan dalam Per-
aturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Tata Cara Gugatan Class Ac-

tion yang menyebut syarat 
pertama mengenai jumlah 
korban yang massal. 

Dalam perkara ini terda-
pat 312 orang yang menjadi 
korban banjir Jakarta pada 1 
Januari 2020.

Sebanyak 312 penggugat 
tersebut merupakan korban 
banjir yang berasal dari lima 
wilayah administrasi DKI Ja-
karta. Dari Jakarta Barat ada 
150 orang penggugat, Jakarta 
Selatan 45 orang, Jakarta 
Utara 21 orang, Jakarta Pusat 
9 orang, dan Jakarta Timur 
87 orang.

Gugatan banjir Jakarta di-
layangkan kepada Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
karena dianggap lalai dalam 
penanganan bencana yang 
mengakibatkan kerugian ma-
syarakat. Gugatan Nomor 
27/Pdt.GS/ClassAction/2020/
PN.Jkt.Pst itu fokus pada dua 
materi pokok.

P e r t a m a ,  P e m e r i n t a h 
Provinsi DKI Jakarta digugat 
lantaran tidak menyiapkan 
early warning system (EWS) 
terhadap bencana banjir yang 
dialami warga Jakarta. 

Kedua, mengenai tidak 
 adanya s is tem bantuan 
 darurat (emergency response) 
kepada para korban banjir 
Jakarta pada 1 Januari 2020. 
(Ykb/Ssr/J-1)

ANTARA/ FAKHRI HERMANSYAH

 JALAN RUSAK 
DAMPAK BANJIR:
Sejumlah kendaraan 
melewati jalan rusak 

di Jalan I Gusti Ngurah 
Rai, Bekasi, Jawa Barat, 

kemarin. Jalan rusak 
akibat banjir tersebut 

selain membahayakan 
pengguna jalan 

juga menyebabkan 
kemacetan.

JAKARTA PUSAT 

L I N T A S  B E R I T A

 Gugatan Banjir DKI  
Sah untuk Dilanjutkan

 Rumah Sakit Tolak 
Pasien Korona 
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mem-
benarkan dua anggota Dewan terpapar virus 
korona. “Anggota Dewan yang pertama tertular 
dari suaminya. Kami sebagai pimpinan men-
doakan supaya cepat diberi kesembuhan,” 
kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, 
kemarin.

Untuk mencegah semakin banyak wakil 
rakyat yang terpapar virus korona, mulai hari 
ini anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 
orang melakukan tes. Pihaknya juga melaku-
kan pencegahan dengan menyiapkan hand 
sanitizer dan masker. “r Thermal gun juga ada,” 
cetus Prasetyo.

Soal lainnya, Prasetyo mengaku mendapat 
keluhan dari warga soal kurang tanggapnya 
layanan rumah sakit saat ada warga yang ingin 
memeriksakan diri terkait dengan virus korona. 
“Saya mendapat informasi dari Cengkareng, Kali 
Deres, bahwa di Perum Taman Palem ada dua 
orang suspect korona. Dia datang ke Rumah t
Sakit Umum Cengkareng, tapi rumah sakit ter-
sebut belum siap,” paparnya.

Prasetyo kemudian meminta tolong Kapolres 
Jakbar Kombes Yulius Audie Sonny Latuheru 
untuk menindaklanjuti sebab berbahaya bagi 
masyarakat jika rumah sakit menolak dan orang 
tersebut benar-benar terpapar. (Ins/J-2) 
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ANGGOTA Kepolisian  Negara 
Republik Indonesia (Polri) te-
tap bekerja seperti biasa dan 
tak ada kebijakan kerja dari 
rumah di tengah wabah virus 
korona baru (covid-19).

Karo Penmas Divisi Humas 
Polri Brigjen Argo Yuwono 
mengungkapkan hal itu kema-
rin dengan mengutip surat 
telegram Kapolri Jenderal 
Idham Azis.

Dalam surat telegram ber-
nomor ST/868/III/KEP./2020 
tertanggal 13 Maret 2020, Ka-

polri juga mengarahkan agar 
semua jajaran menyediakan 
alat pengukur suhu tubuh dan 
mengecek setiap orang yang 
masuk ke kantor kepolisian.

“Tim kedokteran dan kese-
hatan Polri juga memeriksa 
semua yang masuk ke kantor, 
ke Bareskrim Mabes Polri, ke-
mudian disampaikan berapa 
suhu tubuhnya,” ucap Argo.

Tak hanya itu, Kapolri mewa-
jibkan anggotanya menyedia-
kan cairan antiseptik di setiap 
ruangan dan mencuci tangan 

secara rutin. Demi menjaga 
kebugaran para anggota, Ka-
polri mewajibkan melakukan 
peregangan seusai melaksana-
kan apel pagi.

Terkait dengan layanan per-
panjangan dan pembuatan 
surat izin mengemudi (SIM) 
di wilayah hukum Polda Metro 
Jaya, Direktur Lalu Lintas 
Kombes Sambodo Purnomo 
Yogo memastikan tetap buka 
seperti biasa pada pukul 08.00-
15.00 WIB. 

Namun, untuk menghindari 

penyebaran virus korona, petu-
gas melakukan  pengecekan 
suhu tubuh setiap orang yang 
memasuki area pembuatan 
SIM. Jika suhu tubuhnya tidak 
melebihi 37 derajat Celsius,      
orang itu akan diarahkan 
untuk membersihkan tangan 
dengan hand sanitizer. 

“Kami juga menyemprot 
ruang pelayanan dengan 
 disinfektan. Ruang tunggu juga 
diperbanyak, jarak antarkursi 
dilebarkan,” ujar Sambodo. 
(Ykb/J-2) 

 Anggota Polri Tetap Bertugas seperti Biasa

JAKARTA SELATAN 

 Vanessa Angel kembali 
Bikin Perkara 
SATUAN Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta 
Barat menangkap artis Vanessa Angel dan 
sang suami, Ardiansyah alias Bibi, serta asisten 
mereka. Ketiganya ditangkap terkait dugaan 
penyalahgunaan narkoba. 

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Yulius 
Audie Sonny Latuheru membenarkan adanya 
penangkapan. Barang bukti yang disita seba-
nyak 20 butir pil psikotropika. 

“Diduga ketiganya ada keterlibatan masa-
lah narkoba berdasarkan psikotropika yang 
kita temukan,” Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Yusri Yunus yang dihubungi secara 
terpisah, kemarin.

Menurut Yusri, Satuan Narkoba Polres 
Metro Jakarta Barat masih mendalami de-
ngan memeriksa ketiganya, termasuk peme-
riksaan urine. ‘‘Semua diduga, saya belum 
bisa pastikan yang bersangkutan negatif 
atau positif. Kita tunggu hasil laboratorium,” 
tambahnya.

Sebelumnya, Vanessa sempat terjerat kasus 
pelanggaran Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE) terkait dengan penye-
baran konten asusila pada 2019. 

Hakim memvonis Vanessa bersalah dan 
dijatuhi hukuman lima bulan penjara. Vanessa 
bebas pada 30 Juni 2019. (Ykb/Tri/J-2)

 ATAP SEKOLAH AMBRUK: Para guru membersihkan puing-puing atap yang ambruk di SD 
Kemiri Muka 1, Depok, Jawa Barat, kemarin. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang 
pada Senin (16/3) mengakibatkan kerusakan pada tiga kelas sekolahan tersebut.

ANTARA/ASPRILLA DWI ADHA
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Hujan ringan
Berawan

Hujan sedang
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Hujan ringan
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PROSESI keagamaan di 
Bali ikut terdampak 
korona. Meski tidak 
dibatalkan, rangkaian 

perayaan Hari Nyepi juga terke-
na pembatasan. 

“Kami menaati arahan Presi-
den Joko Widodo. Meski tidak 
dibatalkan, kegiatan prosesi 
Melasti tetap dilakukan dengan 
jumlah peserta yang dibatasi,” 
ujar Ketua Parisadha Hindu 
Dharma Indonesia-Bali, I Gusti 
Ngurah Sudiana, kemarin. 

Selain itu, tempat tujuan Me-
lasti juga disesuaikan. Setiap 
desa adat bisa memilih lokasi 
yang terdekat. 

“Prosesi Melastinya menye-
suaikan ke lokasi terdekat dari 
tiap-tiap desa adat, bisa ke pan-
tai, danau, muara sungai, Pura 
Beji,” tambahnya. 

Semua panitia dan peserta 
juga diminta mengikuti prose-
dur yang sudah ditentukan 
instansi yang berwenang. Bah-
kan, bagi umat yang sakit atau 
kurang sehat diharapkan tidak 
mengikuti rangkaian Nyepi, baik 
saat Melasti, upacara Tawur, 
dan pengarakan ogoh-ogoh.

Upacara Tawur Agung dilak-
sanakan sehari sebelum Nyepi, 
yakni pada Selasa (24/3) dipu-
satkan di Pura Besakih. Semen-
tara itu, pengarakan ogoh-ogoh 
ditiadakan. 

Selain para tokoh agama, se-

jumlah pengusaha juga menahan 
diri. Di Purwakarta, Jawa Barat, 
pengusaha rumah makan yang 
tidak pernah sepi, Warung Sate 
Maranggi Hj Yetty, menyatakan 
akan menutup usaha sementara. 
Penutupan rumah makan yang 
selalu dikunjungi ribuan warga 
setiap hari itu dilakukan pada 
Rabu (18/3) hingga akhir bulan. 
“Kami mendukung edaran peme-
rintah daerah,” ujar Rio, manajer 
rumah makan. 

Objek wisata tutup
Melupakan peluang menda-

pat pemasukan, pengelola ob-
jek wisata di Tanah Air juga 
memilih menutup kunjungan. 
Dua objek wisata di Jambi yang 
banyak dikunjungi wisatawan 
mancanegara, yakni Taman Na-
sional Kerinci Seblat dan Situs 
Percandian Muaro Jambi, ditu-
tup sejak kemarin. 

“Kami mematuhi surat edaran 

Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan untuk mence-
gah mewabahnya virus korona. 
Kegiatan wisata hingga penda-
kian tidak diizinkan sampai 
kondisi memungkinkan,” tandas 
Pemangku Taman Nasional, 
Tamen Sitorus. 

Kebijakan yang sama berlaku 
di Muaro Jambi, yang biasanya 
dikunjungi umat Buddha dari Ti-
ongkok, Thailand, dan negara Asia 
Tenggara lainnya. Saat ditutup, 
kawasan candi akan dibersihkan 
dengan cairan disinfektan.

Di Pesisir Selatan, Sumatra Ba-
rat, Bupati Hendrajoni memu-
tuskan untuk menunda penye-
lenggaraan Festival Langkisau 
2020. Festival itu biasa digelar 
setiap tahun pada 15 April untuk 
memeriahkan peringatan Hari 
Ulang Tahun Kabupaten Pesisir 
Selatan. 

“Festival Langkisau ditunda 
hingga waktu yang belum diten-

tukan. Kami menaati instruksi 
dari pemerintah pusat,” kata 
Hendrajoni. 

Kepatuhan juga ditunjuk-
kan pengelola Kebun Binatang 
Surabaya. Mereka memutus-
kan menutup sementara lokasi 
kunjungan favorit warga Jawa 
Timur itu hingga 29 Maret. 

“Kunjungan tutup, tapi karya-
wan kami tetap masuk, untuk 
menjaga kondisi kesehatan 
satwa. Kami harus memastikan 
kesejahteraan satwa terjamin, 
tidak telantar, dan tidak kela-
paran,” kata Dirut Kebun Bina-
tang, Choirul Anwar. 

Risiko yang besar juga mem-
buat Pemkab Banyumas, Jawa 
Tengah, memutuskan tidak 
hanya menutup objek wisata, 
tetapi juga tempat hiburan. “Pe-
nutupan sampai 29 Maret,” jelas 
Kepala Dinas Pariwisata Asis 
Kusumandani. (RZ/SL/YH/FL/LD/
UA/RF/UL/YP/AT/MR/DW/N-2)

Prosesi Agama Lebih Sederhana

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

 SIDAK DI TEMPAT KERAMAIAN: Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (ketiga kanan) memberikan arahan kepada para pengunjung saat sidak di tempat permainan anak di salah 
satu mal di Tegal, Jawa Tengah, kemarin. Sidak tersebut untuk mengimbau warga agar tidak mengunjungi tempat keramaian sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus korona.

Jabar
Perluas 
Tes 
Proaktif
TES Proaktif yang dilakukan 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat (Jabar) segera diperlu-
as untuk meminimalkan 
penyebaran virus korona 
(covid-19). Cara ini dinilai 
yang terbaik untuk melibat-
kan kesadaran masyarakat 
dalam mengantisipasi wa-
bah tersebut.

Tes Proaktif juga untuk 
memberi rasa aman dan 
nyaman kepada masyarakat 
karena tes akan menjangkau 
masyarakat lebih luas lagi.  

“Ada permintaan (peme-
riksaan) dari (tim sepak bola) 
Persib karena ada keresahan 
terkait dengan covid-19 ini, 
khususnya dari pelatih,” 
kata Gubernur Jabar Ridwan 
Kamil, kemarin.

Tahap pertama, lanjut 
Emil, pemeriksaan dilaku-
kan kepada orang dalam pe-
mantauan (ODP), kemudian 
pasien dalam pengawasan 
(PDP). 

Saat ini pencairan anggar-
an masih menunggu kepu-
tusan DPRD Jabar. “Begitu 
dana cair, kami segera beli 
test kit,” tuturnya.

Pemprov Jabar juga telah 
menerapkan bekerja dari 
rumah atau work from home
(WFH) bagi aparatur sipil 
negara (ASN), terutama bagi 
eselon IV ke bawah. “Kecuali 
yang pengambil keputusan 
struktural, masih ke kantor,” 
ujar Emil. 

Sementara itu, Gubernur 
Jawa Tengah (Jateng) Ganjar 
Pranowo menginstruksikan 
kepada 35 bupati dan wali kota 
untuk mengontrol ketersedia-
an kebutuhan pokok selama 
masa darurat virus korona. 
“Jangan sampai pasokan ba-
han pangan menipis karena 
aksi borong oleh warga yang 
panik.” (BY/AS/HT/N-1)

Perayaan sebelum dan sesudah Nyepi 
tidak semeriah tahun lalu. Para tokoh 
agama sepakat menahan diri.

Pejabat BUMD 
Cianjur Tetap
Pelesir ke Eropa
SEJUMLAH pejabat di lingkungan Perumdam Tirta 
Mukti Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, liburan ke 
sejumlah negara di Eropa pascabatal melaksanakan 
umrah karena pemerintah Arab Saudi menutup se-
mentara kegiatan ibadah itu.

Padahal, beberapa negara di Eropa sedang dilanda 
wabah covid-19. Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bu-
pati Cianjur Herman Suherman telah melarang para 
pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Cianjur, termasuk pegawai BUMD, bepergian ke 
luar daerah apalagi ke luar negeri.

Direktur Teknik Perumdam Tirta Mukti, Syamsul 
Hadi, membenarkan beberapa pejabat di BUMD 
itu sedang cuti. Namun, ia mengaku tidak menge-
tahui negara mana saja di Eropa yang mereka 
kunjungi.

“Iya, memang sedang cuti. Perkara berangkat ke 
mananya, saya tidak tahu persis,” kata Hadi, kemarin.

Hadi juga mengatakan tidak mengetahui persis 
proses pengajuan cuti mereka. Menurutnya, biasanya 
cuti pegawai BUMD diketahui kepala daerah atau 
Dewan Pengawas.

Berdasarkan informasi, pejabat teras di lingkungan 
Perumdam Tirta Mukti yang sedang cuti di antaranya 
direktur utama, direktur umum, kepala bagian pro-
duksi, kasubbag kas, dan seorang staf bagian pro-
duksi. Mereka berangkat pada 13 Maret lalu dan 
berdasarkan jadwal akan tiba kembali di Indonesia 
pada 23 Maret.

“Tapi kabarnya kepulangan mereka akan diperce-
pat pada tanggal 19 Maret,” ungkap Hadi.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, saat dimintai 
konfi rmasi berkilah bahwa keberangkatan sejumlah 
pegawai Perumdam Tirta Mukti ke luar negeri jauh se-
belum Indonesia dalam status darurat korona. Ia pun 
menegaskan mulai kini melarang ASN di lingkungan 
Pemkab dan BUMD Cianjur bepergian ke luar daerah 
dan luar negeri.

“Itu kan sebelum ada kejadian luar biasa (korona) 
seperti ini. Mulai sekarang dan ke depan saya imbau 
agar para pejabat diam di tempat,” kata Herman.

Di sisi lain, ketua dan sejumlah anggota DPRD 
Tapanuli Utara, Sumatra Utara, yang sedang bertugas 
ke Pulau Jawa sejak 15 hingga 18 Maret, akan dikaran-
tina saat mereka kembali ke daerahnya.  

Hal tersebut ditegaskan Forkopimda Tapanuli 
Utara Nikson Nababan terkait dengan keberadaan 
para wakil rakyat itu di luar daerah. Menurutnya, 
Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 
Tahun 2018 dan hasil musyawarah Forkopimda itu 
diberlakulan tanpa kecuali terhitung tanggal 17 Maret 
2020, termasuk bagi dirinya. 

Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Rahman Situ-
meang, menyatakan tidak tahu apakah ketua dan se-
jumlah anggota DPRD sudah kembali. “Sesuai SPT, ang-
gota dan ketua DPRD akan melaksanakan tugas hingga 
18 Maret di Pulau Jawa,” ujarnya. (BB/JH/N-1)



 BANJIR membuat petani 
di Kabupaten Indrama-
yu, Jawa Barat, kehi-

langan banyak waktu. Para 
petani harus melakukan pena-
naman ulang karena padi 
mereka puso.

“Sejak seminggu lalu, petani 
terpaksa melakukan persemai-
an ulang. Untuk menanam ke 
sawah masih butuh waktu 
15-20 hari lagi,” ujar Ketua 
Kontak Tani Nelayan Andalan 
(KTNA) Kecamatan Kandang-
haur, Waryono, kemarin. 

Selain waktu, para petani 
harus merogoh lagi kocek sen-
diri untuk modal. “Saat banjir, 
Dirjen Tanaman Pangan Ke-
menterian Pertanian datang 
dan menjanjikan bantuan, 
tapi sampai sekarang belum 

ada sehingga petani harus 
menggunakan uang sendiri,” 
tambah Waryono. 

Februari lalu, banjir me-
nenggelamkan 3.231 hektare 
tanaman padi di Indramayu. 
Sebanyak 2.294 hektare di 
antaranya puso. 

Hujan yang masih deras 
di Kabupaten Cianjur, Jawa 
Barat, membuat sejumlah 
wilayah diterjang banjir dan 
tanah longsor. Sekretaris Ba-
dan Penanggulangan Bencana 
Daerah M Irfan Sofyan menu-
turkan banjir terjadi di Keca-
matan Pacet, Cipanas, Haur-
wangi, dan Bojongpicung. 
Luapan air sungai meng-
akibatkan sejumlah rumah 
warga terendam.

“Kami sudah mengirim tim 

ke lokasi untuk mendata keru-
sakan dan dampak banjir. Tim 
juga akan mengumpulkan 
informasi terkait bantuan 
yang dibutuhkan korban,” 
lanjut Irfan

Sam Apip, warga Kampung/
Desa Hegarmanah, Kecamatan 
Bojongpicung, mengatakan 
ada puluhan rumah di em-
pat RT di RW 07 yang teren-
dam banjir akibat meluapnya 
aliran Sungai Ciranjang. “Hu-
jan deras terjadi sejak  pukul 
16.00 hingga pukul 21.00 WIB. 
Air setinggi 30 sentimeter 
masuk ke rumah warga.” 

Banjir juga melanda puluhan 
rumah warga di Desa Baturaja 
Bungin, Kecamatan Bunga 
Mayang, Kabupaten Ogan Ko-
mering Ulu Timur, Sumatra 

Selatan. Hujan deras membuat 
Sungai Bungin meluap dan 
merendam rumah warga yang 
ada di pinggiran sungai. 

Kepala Bidang Penanggu-
langan Bencana Ansori me-
nyebutkan banjir tersebut 
membuat sekitar 50 rumah 
warga terendam banjir. “Ka-
lau intensitas hujan terus 
meningkat, kedalaman banjir 
bisa meningkat.”

Di sisi lain, belajar dari 
kasus kebakaran hutan dan la-
han di Bangka Belitung tahun 
lalu, Kepala BPBD Mikron An-
tariksa mengimbau warga ti-
dak melakukan pembakaran. 
Selain merusak lingkungan, 
aksi pembakaran membuat 
warga harus berurusan de-
ngan hukum. 

“Tahun lalu, polisi menang-
kap Abdullah, warga Sungai 
Liat, Kabupaten Bangka, yang 
melakukan pembakaran lahan. 
Saat ini, kasusnya masih bergu-
lir di pengadilan,” jelasnya. 

Penangkapan, penahanan, 
dan proses peradilan terha-
dap Abdullah, lanjut Mikron, 
merupakan bukti bahwa pe-
merintah tidak tinggal diam 
terhadap pembakar hutan 
dan lahan. “Tahun ini jangan 
ada lagi praktik pembakaran 
hutan. Abdullah sudah cukup 
sebagai contoh,” tandasnya.

Meski hujan masih datang, 
udara panas sudah meling-
kupi wilayah Bangka Belitung. 
Sejumlah titik panas pun su-
dah ditemukan. (UL/BB/BK/
DW/RF/N-2) 

 Petani Kebanjiran belum Dapat Bantuan

ANTARA/ARDIANSYAH

 PERBAIKAN TOL TRANS-SUMATRA: Pekerja memperbaiki aspal yang rusak di Tol Trans-Sumatra Kilometer 191 ruas Terbanggibesar-Pematangpanggang-
Kayuagung, Lampung, kemarin. Perbaikan tersebut bertujuan mengantisipasi terjadinya kecelakaan serta memberikan kenyamanan pengguna tol.

INDRAMAYU

ASN Nyabu Langsung 
Dicopot dari Jabatannya
APARATUR sipil negara (ASN) seharusnya menjadi 
teladan bagi masyarakat. Namun, empat ASN yang 
bekerja di Pemerintah Kota Pangkalpinang, Bangka 
Belitung, justru mencoreng citra lembaganya. 

Kemarin, mereka ditangkap saat mengonsumsi 
sabu. Keempatnya yang ditangkap di sebuah rumah 
di Jalan Jenderal Sudirman, itu, mengaku bekerja di 
Kantor Kecamatan Pangkalbalam. 

“Saat ditangkap, mereka tengah berpesta sabu dan 
masih mengenakan seragam dinas. Para tersangka 
terdiri atas sekretaris camat, kepala seksi, dan dua 
staf,” ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional Kota 
Pangkalpinang, Ajun Komisaris Besar Ichlas Gunawan, 
kemarin. 

Setelah ditangkap, petugas juga melakukan tes 
urine. Hasilnya, keempatnya positif menggunakan 
sabu. 

Penangkapan itu membuat Wali Kota Pangkalpi-
nang, Maulan Aklil, berang. Ia langsung bertindak 
dengan mencopot jabatan mereka. “Sambil menunggu 
proses hukum, keempatnya sudah saya berhentikan 
dari jabatannya.” 

Maulan menambahkan pihaknya tidak akan mela-
kukan upaya untuk meringankan hukuman keempat 
pelaku. (RF/N-2)

Polda Sumatra Barat Tertibkan 
Tambang Emas
PERUSAKAN lingkungan akibat tambang emas liar di 
Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, mulai mendapat 
perhatian kepolisian. Kemarin, satu tim dari Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Barat me-
nyatroni lokasi tambang liar di Jorong Taratak Malin-
tang, Desa Limo Koto, Kecamatan Koto VII. 

Dari penggerebekan itu 10 orang ditangkap, yang 
terdiri atas pengurus dan pekerja tambang. “Sejumlah 
alat kerja juga kami sita, dari BBM, pompa air, mesin 
genset, hingga pengontrol alat berat,” ungkap Kabid 
Humas Polda Sumatra Barat, Kombes Satake Bayu 
Setianto.

Ketua tim penggerebekan, AKB Y Yudhistira, me-
nambahkan penangkapan dilakukan setelah pihaknya 
mendapat informasi dan laporan dari masyarakat. 

Di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi meng-
hentikan aktivitas perkebunan PT Inhutani III di Desa 
Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut, karena melanggar 
aturan. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sudah mengeluarkan peringatan ke-
pada lima perusahaan pemegang izin hutan tanaman 
industri. “Tim gabungan sudah bergerak ke lapangan 
untuk menutup perkebunan Inhutani III di Kabupaten 
Tanah Laut,” tegas Kepala Dinas Kehutanan, Hanif 
Faisol Nurofi q. (YH/DY/N-2)

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

 Relawan Bergerak 
Bantu Pemerintah

KLATEN

 KORONA menggerakkan kepe-
dulian warga. Di Kabupaten 
Klaten, Jawa Tengah, Satgas 
Percepatan Penanggulangan 
Covid-19 mendapat dukungan 
dari kelompok relawan, orga-
nisasi masyarakat, pegiat me-
dia sosial, dan perusahaan 
swasta. 

“Kami mendukung peme-
rintah dalam upaya mengan-
tisipasi dan mencegah pe-
nyebaran dan dampak virus 
korona. Kami akan bergerak 
dengan potensi yang ada,” ujar 
Arif Hidayah, pegiat sosial. 

Kemarin, Pemkab Klaten 
menggelar forum diskusi ter-
batas. Selain anggota satgas, 
kegiatan itu dihadiri para 
tokoh masyarakat, LSM, dan 
organisasi masyarakat. 

Dukungan masyarakat, me-
nurut Kepala Dinas Kesehatan 
yang juga juru bicara satgas, 
Cahyono Widodo, akan me-
mudahkan upaya penanggu-
langan dampak virus korona. 
“Kami sangat mengapresiasi 
kepedulian para relawan ini.” 

Sejumlah relawan juga sudah 
menyatakan kesediaan mereka 
untuk bergabung dengan Wali 
Kota Padang, Sumatra Barat, 
Mahyeldi Ansharullah. “Para 
relawan bersedia bergerak 
ke tengah masyarakat untuk 
membantu warga. Mereka 
akan menginformasikan apa-
apa yang harus dilakukan 
warga dan bagaimana mengu-
rangi dampak virus korona,” 
ujar Mahyeldi. 

Dia mengaku sekitar 1.000 
relawan siap untuk bekerja da-
lam penanggulangan dampak 
korona. “Mereka akan terjun 
ke sejumlah fasilitas umum, 
sekolah, rumah ibadah, dan 
tempat keramaian lainnya,” 
lanjut Wali Kota. 

Di Cilacap, Jawa Tengah, rela-
wan yang tergabung dalam PMI 
menyemprotkan disinfekta n di 
masjid, terminal, dan sekolah. 
“Selama tiga hari kami akan 
melakukan kegiatan ini,” papar 
salah satu Pengurus PMI Cila-
cap, Endro Teguh Kusumo. (JS/
YH/LD/HT/AD/MS/N-2)

 Sosialisasi Pilkada 
Ditunda karena Wabah

KEBUMEN

 SOSIALISASI pemilihan kepala 
daerah (pilkada) serentak di 
Kebumen, Jawa Tengah (Ja-
teng), ditunda untuk semen-
tara sampai batas waktu yang 
tidak bisa ditentukan. 

Keputusan itu dikeluarkan 
untuk menyesuaikan dengan 
kebijakan Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Kebumen agar 
menghindari kegiatan yang 
menghadirkan banyak orang 
guna menangkal penyebaran 
virus korona.

Menurut Ketua KPU Ke-
bumen, Yulianto, pihaknya 
sebenarnya telah mempro-
gramkan pelaksanaan sosial-
isasi pilkada. Namun, karena 
merebaknya penularan virus 
korona, dilakukan evaluasi. 

“Pelaksanaan sosialisasi 
pilkada untuk sementara di-
tunda karena sesuai dengan 
kebijakan yang diatur Pem-
kab Kebumen, ada pelarangan 
pengumpulan massa. Padahal, 
dalam sosialisasi pilkada, tentu 
KPU akan mengumpulkan war-
ga,” jelas Yulianto, kemarin.

Hal serupa terjadi di Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Tiga 
tahapan pilkada di provinsi itu 
terancam diundur untuk mence-
gah penyebaran virus korona.

Ketiga tahapan yang dimak-
sud ialah pelantikan anggota 
Panitia Pemunggutan Suara 
(PPS) yang dijadwalkan 22 
Maret, rekrutmen petugas pe-
mutakhiran data pemilih (PPDP) 
pada 26 Maret, dan penyerah-
an syarat dukungan pasangan 
calon perorangan ke anggota 
PPS untuk dilakukan verifi kasi 
faktual pada 26 Maret-1 April.

“Dalam waktu dekat mungkin 
ada penyesuaian untuk aktivitas 
yang melibatkan banyak orang 
dan kegiatan dari rumah ke 
rumah. Perekrutan PPDP dan 
verifi kasi faktual akan disesuai-
kan dengan situasi terkini,” kata 
komisioner KPU NTT Yosafat 
Koli di Kupang, kemarin.

Sebagai informasi, pada 16 
Maret lalu, KPU telah menge-
luarkan Surat Edaran Nomor 
4 Tahun 2020 tentang Panduan 
Tindak Lanjut Pencegahan 
Penularan Virus Korona. (LD/
PO/JL/N-3)

 Bupati dan Anggota DPRD Bertikai
TIMOR TENGAH SELATAN

 SATU hari setelah Kepolisian 
Resor (Polres) Timor Tengah 
Selatan, Nusa Tenggara Ti-
mur (NTT), menerima laporan 
dari Bupati Egusem Piether 
Tahun, kemarin gantian ang-
gota DPRD, Uksam Selan, 
mengadukan sang bupati ke 
polisi.

Perseteruan antara bupati 
dan anggota DPRD asal PKPI 
tersebut berawal dari kepu-
tusan orang nomor satu di 
Kabupaten Timor Tengah 
Selatan (TTS) itu membatasi 
biaya perjalanan dinas.

Keputusan tersebut diter-
bitkan karena anggaran yang 
telah dikeluarkan untuk mem-
biayai perjalanan dinas sudah 
mencapai Rp1,5 miliar.

Jumlah dana sebesar itu, 
menurut bupati, sangat fan-
tastis untuk kabupaten yang 

memiliki angka penduduk 
miskin tertinggi di NTT dan 
penduduk dengan angka 
stunting terbesar kedua di g
Tanah Air.

Namun, hal itu tidak bisa 
diterima DPRD dan mereka 
merespons dengan mengun-
dang bupati guna menanya-
kan keputusan tersebut da-
lam sebuah rapat dengar 
pendapat. Namun, undangan 
itu tidak digubris.

Saat itu Bupati Tahun me-
ngatakan sampai kapan pun 
DPRD menunggu, dia tidak 
bakal datang. 

Anggota DPRD itu dilapor-
kan ke Polres Timor Tengah 
Selatan karena dituding me-
lakukan pencemaran nama 
baik. Pasalnya, Uksam mem-
berikan komentar di salah 
media cetak lokal yang me-

nyebut bupati seperti anak 
kecil dan orang mabuk. 

“Keluarga besar saya tidak 
terima dengan pernyataan 
itu sehingga kami menempuh 
jalur hukum,” kata Tahun.

Sebaliknya, Uksam juga 
melaporkan Tahun. Bupati 
dilaporkan terkait dengan 
pernyataan di sejumlah media 
cetak yang dinilai meleceh-
kan DPRD. Uksam mengaku 
mengantongi bukti berupa an-
caman lewat pesan singkat.

Dalam menanggapi perse-
teruan itu, anggota DPRD dari 
PKPI, Sefrid Nau, mengata-
kan laporan bupati terkait 
pernyataan di media massa 
merupakan bagian dari isi ra-
pat dengar pendapat. Karena 
itu, Nau menilai laporan ter-
sebut merendahkan martabat 
DPRD. (PO/N-3)

 TAMBANG EMAS ILEGAL: Kabid Humas Polda Sumbar 
Kombes Stefanus Satake Bayu (tengah) dan Kasubdit 
Ditreskrimsus AKB Yunizar Yudhistira menunjukkan barang 
bukti pengungkapan kasus tambang emas ilegal di Polda 
Sumbar, Padang, kemarin. Polisi mengamankan 20 tersangka 
yang terlibat aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten 
Sijunjung.
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Dana Desa untuk 
Sumatra Selatan Tersendat
PEMBANGUNAN desa di wilayah Sumatra Selatan 
(Sumsel) dipastikan terkendala. Pasalnya, dari 2.853 
desa, baru 100 desa yang mendapat pencairan dana 
desa tahap I. 

“Karena administrasi kelengkapan untuk men-
cairkan dana desa masih kurang, 2.753 desa lainnya 
belum mendapat kucuran dana tahap I. Kami sudah 
minta semua pihak, camat dan bupati, untuk men-
dampingi dan mendorong kepala desa melengkapi 
persyaratan itu,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Yusnin, kemarin. 

Ia menambahkan tahun ini 2.853 desa di Sumsel 
akan menerima dana desa senilai total Rp1,59 triliun. 
Sementara itu, dari 100 dana desa yang sudah cair 
pada tahap I, total dana yang sudah digulirkan baru 
mencapai Rp4 miliar.

Di Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dirjen Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Samsul 
Widodo, akan berupaya menggenjot potensi desa 
wisata dengan memanfaatkan teknologi digital. “Po-
tensi pariwisata di Sumba cukup banyak, tapi masih 
banyak orang yang belum tahu wisata-wisata yang ada 
di Sumba. Karena itu, potensi pariwisata tersebut ha-
rus dipromosikan secara digital agar semakin banyak 
masyarakat yang tahu.” (DW/Ant/N-2)



DOK SIG

 ANTARA/FAUZAN

 LABA BERSIH SIG: Direktur Pemasaran & Supply Chain SIG, Adi Munandir, memberikan 
penjelasan mengenai tantangan industri building material yang dihadapi saat ini dan di masa depan 
di Jakarta, pekan lalu. PT Semen Indonesia (persero) Tbk (SIG) pada 2019 mencatatkan laba bersih 
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,392 triliun.

 STERILISASI 
PESAWAT: Petugas 

memproses sterilisasi 
kokpit pesawat Lion 

Air di Terminal 1 
Bandara Soekarno 
Hatta, Tangerang, 
Banten, kemarin. 
Proses sterilisasi 

menggunakan cairan 
disinfektan tersebut 

merupakan salah 
satu langkah untuk 

mengantisipasi 
penyebaran virus 

covid-19 atau virus 
korona.

 PT Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Tbk membidik pening-
katan portofolio kredit usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) mencapai 80% pada 
2022. Salah satu strategi me-
reka ialah menaikkan kelas 
pelaku UMKM.

Direktur Bisnis Mikro BRI 
Supari menjelaskan, selain 
memperluas pasar baru di seg-
men mikro, BRI memiliki stra-
tegi untuk menaikkan kelas 
pelaku usaha yang menjadi 
nasabah mereka, dari mikro 
menjadi kecil dan dari kecil 
menjadi menengah. 

“Ini karena saat ini porsi 

usaha kecil dan menengah 
relatif lebih rendah jika di-
bandingkan dengan segmen 
mikro,” ujarnya dalam kete-
rangan tertulis, kemarin.

Hingga akhir Desember 
2019, Bank BRI berhasil me-
nyalurkan pinjaman sebesar 
Rp907,4 triliun, atau tum-
buh 8,3% year on year (yoy). 
Dari total pinjaman tersebut, 
sebesar 79% di antaranya 
dinikmati pelaku usaha UMKM 
di seluruh Indonesia.

“Berbagai inisiatif strategis 
sedang kami persiapkan untuk 
memacu produktivitas per-
tumbuhan, efi siensi, sekaligus 

menciptakan model bisnis 
yang baru sehingga BRI dapat 
melayani lebih banyak lagi 
UMKM di Indonesia,” pungkas 
Supari.

UMKM yang naik kelas dapat 
dilihat pada perjalanan usaha 
nasabah BRI bernama Nardi, 
41, yang tinggal di Kampung 
Cikawari, Desa Wangunharja, 
Kecamatan Lembang, Kabupa-
ten Bandung Barat.

Bermula dari satu warung 
mi ayam dan bakso, kini Nardi 
telah memiliki 3 warung, 2 
penggilingan mi, minimarket, 
gerai isi ulang galon air mine-
ral, dan gerai isi ulang gas. Ia 

kini juga punya bengkel las 
dan jasa rental mobil berarma-
da empat unit sehingga me-
miliki omzet penjualan Rp700 
juta hingga Rp1 miliar/bulan.

“Awal saya mendirikan usa-
ha mendapat pinjaman dari 
BRI sebesar Rp4 juta dan al-
hamdulillah, dengan pinjaman 
tersebut, saya bisa memperbe-
sar usaha hingga saat ini bisa 
mempekerjakan 14 orang,” 
ujar Nardi. 

Dari semula mendapat pin-
jaman Rp4 juta pada 2002, saat 
ini jumlah pinjaman Nardi di 
BRI tercatat Rp1,5 miliar. Sejak 
2016, Nardi juga memutuskan 
untuk menjadi agen Brilink 
dan kini rata-rata transaksinya 
mencapai 100 transaksi per 
hari. (RO/Uud/E-3)

 BRI Dorong UMKM Naik Kelas

 DESPIAN NURHIDAYAT 
despian@mediaindonesia.com  

DI tengah tekanan ter-
hadap pasar keuangan 
Indonesiaa, kemarin 
Lembaga Pemeringkat 

Rating and Investment Informa-
tion Inc (R&I) menaikkan pering-
kat sovereign credit rating (SCR) 
Indonesia yang semula BBB pada 
26 April 2019 dengan outlook sta-
bil menjadi BBB+  dengan outlook 
stabil (investment grade).

Gubernur Bank Indonesia Per-
ry Warjiyo menyatakan hal itu 

diperoleh karena stakeholder 
internasional masih menyim-
pan keyakinan pada Indonesia. 
Dia pun merasa bahwa hasil itu 
didapatkan berdasarkan upaya 
bersama.

“Peningkatan rating Indonesia 
menunjukkan masih terjaganya 
keyakinan stakeholder interna-
sional terhadap kinerja perekono-
mian Indonesia sebagai hasil dari 
upaya bersama di area moneter, 
fiskal, dan reformasi struktural 
untuk memastikan pertumbuhan 
ekonomi yang kuat, didukung 
oleh stabilitas makroekonomi,” 

ujarnya dalam keterangan resmi, 
kemarin. 

Lebih lanjut, Perry menambah-
kan, keputusan peningkatan rat-
ing dari R&I didukung beberapa 
faktor. Faktor tersebut ialah im-
plementasi kebijakan yang kuat 
untuk meningkatkan potensi per-
tumbuhan ekonomi didukung fon-
dasi politik yang kukuh. Dengan 
implementasi berbagai kebijakan 
tersebut, ekonomi diperkirakan 
berlanjut tumbuh stabil dalam 
jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan 
kekuatan fundamen ekonomi In-
donesia yang tetap terjaga dan 
lingkungan politik yang stabil, R&I 
memperkirakan perekonomian 
akan kembali membaik apabila 
dampak virus korona dapat diken-
dalikan.

Masih tertekan
Kondisi pasar keuangan Indo-

nesia terus mengalami tekanan. 
Nilai tukar rupiah terhadap dolar 
AS dan juga indeks harga saham  
gabungan (IHSG) di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) melemah.  Rupia h 
tertekan hingga tembus 15 ribu.

IHSG ditutup melemah 233,91 
poin, atau 4,99%, ke posisi 4.456,75. 
Kelompok 45 saham unggulan atau 
indeks LQ45 bergerak turun 48,29 
poin, atau 6,6%, menjadi 683,66.

Setelah dibuka melemah, IHSG 
terus berada di teritorium negatif 
hingga penutupan perdagangan sa-
ham. Pada pukul 15.02 waktu JATS 
bahkan sempat terjadi pembekuan 
perdagangan saham sementara 
karena IHSG terkoreksi 5%.

Penutupan IHSG diiringi aksi 
jual saham oleh investor asing 

yang ditunjukkan dengan jumlah 
jual bersih asing atau net foreign 
sell sebesar Rp1,01 triliun.

Kepala Ekonom Bank Permata 
Josua Pardede menilai penguatan 
dollar AS terhadap rupiah dan mata 
uang negara berkembang lainnya 
masih dipengaruhi antisipasi per-
lambatan ekonomi global dari wa-
bah virus korona (covid-19) setelah 
dinyatakan global pandemic. 

Bukan hanya itu, Josua juga 
menyatakan respons bank sentral 
AS yang sangat agresif juga mem-
berikan sinyal negatif bagi pasar 
keuangan negara berkembang 
termasuk pasar modal Indonesia. 

“Investor asing keluar sekitar 
US$535 juta  di pasar saham dan 
kepemilikan asing di SBN juga tu-
run sekitar US$4 miliar. Namun, 
melihat perkembangan di pasar 
obligasi, tampaknya sudah bot-
toming out. Artinya potensi koreksi 
semakin terbatas,” ungkapnya ke-
pada Media Indonesia, kemarin. 

Dengan mempertimbangkan 
langkah Fed yang agresif, Josua 
memprediksi ruang pelonggaran 
moneter BI masih terbuka dan BI 
berpotensi memangkas sekitar 25 
bps pada rapat dewan gubernur 
bulan ini. (Ant/E-1)

 PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memas-
tikan pasokan gas bumi kepada pelanggan 
dalam kondisi aman di tengah peningkatan 
penyebaran virus korona di Indonesia.

Sebagai pionir pembangunan infrastruk-
tur dan pemanfaatan gas bumi, PGN tetap 
berkomitmen terus memberikan layanan pe-
langgan sesuai dengan standar kualitas yang 
telah berjalan. PGN juga memastikan prosedur 
keselamatan operasi dipatuhi di seluruh lini 
bisnis perusahaan.

“Kami sangat prihatin dengan situasi saat 
ini dengan sebaran virus korona yang terus 
meluas. Meski demikian, sebagai subholding 
gas bumi, PGN memiliki protokol kerja yang 
dapat menjamin layanan kepada pelanggan 
tetap berjalan normal,” jelas Sekretaris Peru-
sahaan PGN Rachmat Hutama melalui kete-
rangan resmi di Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan PGN saat ini melayani lebih 
dari 359 ribu pelanggan dari berbagai segmen 
kelistrikan, pupuk, industri, UMKM, transpor-
tasi, hingga rumah tangga.

Dengan pengalaman pengelolaan infrastruk-
tur dan pemanfaatan gas bumi lebih dari sete-

ngah abad, PGN telah menyiapkan prosedur 
tetap apabila terjadi hambatan dalam proses 
operasi perusahaan.

Seperti ketika jaringan gas bumi pelanggan 
di Jakarta Timur mengalami kerusakan pada 
akhir tahun lalu. Tidak lebih dari 48 jam, pa-
sokan gas dapat segera teratasi.

“Kami telah siapkan mekanisme untuk 
mengatasi setiap hambatan dalam penyaluran 
gas kepada pelanggan. Kami berharap pelang-
gan PGN tetap tenang dalam situasi apa pun, 
termasuk dalam mengantisipasi merebaknya 
wabah virus korona ini,” tutur Rachmat.

PGN juga memastikan proyek pembangunan 
infrastruktur yang sudah direncanakan peru-
sahaan akan tetap berjalan.

Menurut rencana, pada tahun ini, PGN 
menambah jaringan pipa gas untuk rumah 
tangga sebanyak 316 ribu di 49 kabupaten/
kota di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung bertumbuhnya sektor 
industri di daerah, PGN juga sedang memba-
ngun proyek infrastruktur gas di Jawa Tengah, 
Jawa Timur, dan beberapa daerah di Sumatra. 
(Ant/E-2)

 PGN Pastikan Pasokan Gas 
ke Pelanggan Tetap Aman

 Keyakinan Internasional
masih Ada
 Bank Indonesia diperkirakan akan 
menurunkan suku bunga acuan dalam Rapat 
Dewan Gubernur BI.

SEKRETARIS Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Susiwijono Moegiarso me-
nuturkan pemerintah tengah merancang 
stimulus perekonomian ketiga sembari 
mengevaluasi dua stimulus sebelumnya.

“Kita sudah siapkan stimulus lanjutan, 
apa kah itu disebut stimulus ketiga atau 
apa, yang penting ini stimulus lanjutan de-
ngan mendasarkan pada evaluasi stimulus 
satu dan stimulus dua. Salah satunya ada-
lah kebijakan untuk mendukung pelaksa-
naan social distancing,” ungkap pria yang 
akrab disapa Susi itu, kemarin.

Social distancing merupakan arahan 
Presiden Joko Widodo kepada masyarakat 
Indonesia untuk meminimalkan interaksi 
sosial guna mencegah penyebaran virus 
korona  (covid-19). Hal itu disusul dengan 
Surat Edaran Menteri Pemberdayaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
yang menginstruksikan ASN bekerja di 
rumah.

Ia menambahkan, Kemenko Perekono-
mian saat ini tengah menunggu laporan 
dari kementerian dan lembaga yang ter-
kait dalam kebijakan stimulus pertama 
dan kedua. Nantinya bila laporan telah 
terkumpul semua, kata Susi, pemerintah 
dapat membuat kebijakan menyeluruh di 
stimulus ketiga tersebut.

Sebelumnya, pemerintah telah mengelu-
arkan paket kebijakam stimulus pertama 
yang ditujukan bagi sektor kepariwisataan. 
Anggaran untuk kebijakan insentif itu 
mencapai Rp10,3 triliun.

Kemudian, pada paket kebijakan stimu-
lus kedua, pemerintah menggelontorkan 
dana sebesar Rp22,9 triliun untuk menang-
gung beban pajak penghasilan (PPh) pasal 
21 bagi pekerja di industri manufaktur, 
menunda PPh 22, menunda dan membe-
rikan potongan 30% untuk PPh 25, serta 
percepatan restitusi pajak pertambahan 
nilai (PPN). 

Pada kesempatan itu, Susi juga menya-
takan realisasi kartu prakerja akan diper-
cepat dari yang tadinya ditargetkan pada 
akhir Maret 2020 menjadi Jumat (20/3) 
pekan ini. 

“Kami akan percepat implementasinya. 
Jadi, mudah-mudahan nanti Jumat (20/3) 
sudah akan kami soft launching program 
kartu prakerja,” ujarnya. (Mir/E-3)

 Pemerintah 
Siapkan  
Stimulus
Lanjutan
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Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan 
Tender Harga Terendah:

Judul Jadwal

Pengadaan Iklan Melalui 
Media Digital (Adsense)

Pengumuman : 18 s.d. 20 Maret 2020
Pendaftaran : 18 s.d. 26 Maret 2020

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk 
mengikuti Tender ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS 
Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Letjen Suprapto Kav.20 No.14, Cempaka Putih, 
Jakarta Pusat dan website www.bpjs-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas.

Jakarta, 18 Maret 2020
Panitia Tender

BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2020

Kgs.Hamdani

PENGUMUMAN

PT ORTHOGAIT INDO MEDIKA, berkedudukan di Jakarta Barat mengumumkan bahwa 
rencana pengalihan 90% (Sembilan Puluh Persen) saham  Perseroan oleh pemegang 
saham Perseroan kepada Miftahul Khairat. 

Pengalihan saham tersebut akan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang 
diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Para kreditur Perseroan yang ingin mengajukan keberatan atas rencana pengalihan 
saham dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini dan dialamatkan kepada Direksi 
Perseroan, Business Park Kebon Jeruk Blok H 3, Kencana Tower, Jalan Meruya Ilir Raya 
88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620. 

Jika dalam waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan kepada 
Perseroan, maka para kreditur Perseroan dianggap telah setuju atas rencana 
pengalihan saham tersebut. 

Jakarta, 17 Maret 2020
PT Orthogait Indo Medika 

Direktur



 PENYAKIT sifilis atau lebih 
dikenal dengan nama raja 
singa merupakan salah satu 
penyakit infeksi menular sek-
sual (IMS) yang disebabkan 
bakteri Treponema pallidum. 
Luka di area kelamin atau 
mulut yang tidak terasa gatal 
dan sakit ialah gejala awal 
yang perlu diwaspadai.

”Sifilis menular melalui 
hubungan seks (genito-genito, 
ano-genital, oro-genital). Pe-
nyakit sistemis ini bisa dis-
embuhkan. Jika tidak segera 
diobati, penyakit ini akan 
berkembang dalam menjadi 
komplikasi serius,” ujar dok-

ter spesialis kulit dan kelamin 
dari Rumah Sakit Cipto Ma-
ngunkusumo (RSCM) Wresti 
lndriatmi di Jakarta, belum 
lama ini. 

Berdasarkan data distribus i 
kasus sifilis baru, di RSUP 
RSCM terjadi peningkatan 
jumlah pasien yang berobat 
aki bat Sifi lis. 

”Terjadi indikasi pening-
katan kasus sifi lis pada pasien 
laki-laki yang melakukan 
seks dengan sesama laki-laki 
(LSL),” ungkapnya. 

Selain LSL, kelompok lain 
yang berisiko terkena sifi-
lis ialah wanita pekerja seks 

(WPS), pria pekerja seks (PPS), 
injection drug user (IDU), dan 
waria. 

Data Kementerian Kese hat-
an Rl menyebutkan, se panjang 
Juli-September 2019, sekitar 
1.586 pasien sifi lis di Indonesia.
Umumnya sifilis menular 
melalui kontak seksual, do-
nor darah atau organ, peng-
gunaan jarum suntik, dan 
kontak pada luka terbuka. 
Masa inkubasinya berkisar 
10-90 hari, tetapi umumnya 
21 hari. 

Jika diobati lebih awal, im-
buhnya, komplikasi yang di-
timbulkan sifi lis akan sedikit. 

Pengobatan lebih awal itu 
juga sangat penting bagi me-
reka yang memiliki faktor 
risiko tinggi tertular maupun 
menularkannya ke orang lain, 
seperti penderita HIV dan ibu 
hamil. 

Wresti menerangkan sifi-
lis berkembang dalam em-
pat fase/stadium. Jika tidak 
diobati, infeksi akan merusak 
organ-organ tubuh seperti ke-
butaan, jantung, otak. saraf, 
pembuluh darah, tulang, ke-
lumpuhan, dimensia, tuli, 
impotensi, hati, dan bahka n 
kematian. 

”Sifi lis paling mudah menu-

lar kepada pasang an seksual 
dalam stadium pri mer dan 
sekunder.”

Menurut CEO Klinik Pra-
mudia, dr Anthony Handoko, 
faktor-faktor risiko yang ha-
rus diwaspadai ialah melaku-
kan hubungan seks tanpa 
pe ngaman, lebih dari satu 
pasangan, dan hubungan 
LSL. Menurutnya, banyak 
masyarakat belum ter edukasi 
soal penyakit ini sehingga 
sebagian besar kasus sudah 
memasuki stadium berat.

”Jika memang merasakan 
gejaIa-gejala khas sifi lis, se-
perti luka pada genital yang 
tidak sakit dan terdapat ruam 
di bagian tubuh, dianjur-
kan untuk berobat,” seru 
 Anthony. 

Masyarakat bisa mendetek-
si sifilis lewat empat tahap 
pemeriksaan, yakni selaput 
lendir dan kulit pada sta-
dium primer dan sekunder; 
serologi darah (vom, TPHA); 
dark-fi eld mlcroscopy dan CSFI 
carian serebrospinal pada 
 neuroslfi lis. (Fer/H-2)

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com            

MESKI positif tertu-
lar virus korona 
baru (covid-19) 
aktris berdarah 

Ukraina, Olga Kurylenko, 40, 
tidak dirawat di rumah sakit. 
Bukan karena dia tidak mau, 
melainkan karena rumah 
sakit di tempatnya tinggal, 
sudah penuh dengan pasien 
covid-19.

“Rumah sakit penuh dan 
mereka hanya merawat 
pasien yang kritis, kalau aku 
tidak salah. Aku diberi tahu 
bahwa jika kondisiku mem-
buruk, aku harus menelepon 
ambulans,” ungkapnya lewat 
unggahan di akun Instagram-
nya, kemarin. 

Karena alasan itu, Olga 
Kurylenko pun memutuskan 
untuk mengarantina diri di 
rumahnya. Pemeran ‘Bond 
Girl’ di fi lm Quantum of  Solace 
itu tidak menginformasikan di 
RS mana dia berada. 

Namun, kabar sebelumnya 
menyebutkan ibu satu anak itu 
menetap di London, Inggris.
Sebelumnya, ia mengalami 
demam di atas 38 derajat dan 
rasa lelah yang sangat selama 
satu minggu, hingga akhirnya 
dibawa ambulans ke rumah 
sakit. 

Dari hasil swab tenggo-
rokannya, pemeran Julia Ru-
sakova dalam film  Oblivion 
(2013) itu dinyatakan po-
sitif  terinfeksi covid-19.
Direktur Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit 
Kementerian Kesehatan se-
laku juru bicara pemerintah 
untuk penanganan covid-19 
Achmad Yurianto mengamini, 

tidak semua orang yang dike-
tahui pernah berhubungan  
langsung dengan pasien covid-
19 harus menjalani isolasi di 
rumah sakit. Pasalnya, rumah 
sakit tentu akan kewalahan. 

“ I n i  m u d a h - m u d a h a n 
bisa dipahami, dan ini jadi 
 upaya kita untuk menekan 
angka penyebaran,” kata-
nya di Jakarta, kemarin.
Karantina mandiri juga dian-
jurkan karena ada penderita 
covid-19 yang tidak menun-
jukkan gejala sakit dan mereka 
tanpa sadar bisa menularkan 
virus kepada   orang lain saat 
beraktivitas di luar rumah. 

“Kalau kasus saya yang 
positif tapi tidak ada tanda-tan-
da apa pun itu berbahaya ka-
rena sebenarnya kita bisa kerja 
sehari-hari tanpa kita tahu kita 
menularkan ke orang-orang 
yang imun dan kesehatannya 

lebih lemah dari pada kita dan 
efeknya lebih parah,” tambah 
pasien positif korona nomor 
03 yang dinyatakan sembuh.
Yuri pun menjabarkan, hal-
hal yang perlu dilakukan saat 
mengisolasi diri di rumah.
Upayakan berada di ruang an 
terpisah dari anggota keluarga 
lain, dengan jarak minimal 1 
meter. 

L a l u ,  s e l a l u  g u n a k a n 
mas ker saat berinteraksi 
dengan anggota keluarga 
lain. Gantilah masker setiap 
hari dan buanglah masker 
di tempat sampah tertutup.
Konsumsi makanan bergizi 
dan istirahat yang cukup. 

Hindari pemakaian alat ma-
kan bersama anggota keluarga 
lain, dan cuci alat makan de-
ngan sabun setelah digunakan.
Jika terpaksa keluar rumah, 
gunakanlah masker. Untuk 

membersihkan rumah, guna-
kan cairan disinfektan. 

“Hubungi fasilitas pelayanan 
kesehatan terdekat apabila ge-
jala semakin parah,” kata Yuri.

Awas social panic
Psikolog dari Universitas In-

donesia Ratih Ibrahim menam-
bahkan, kesehatan raga bukan-
lah satu-satunya yang harus 
diperhatikan saat melakukan 
isolasi mandiri.  Lebih jauh dari 
itu, kesehatan mental juga pen-
ting dijaga untuk menghindari 
stres dan depresi. 

“Isolasi diri juga dari pem-
beritaan yang membuat diri 
kita merasa panik. Saat isolasi 
harus tetap produktif  bekerja, 
belajar,” kata Ratih kepada 
Media Indonesia,  Senin (16/3).

Kondisi saat ini membuat 
masyarakat cenderung mu-
dah terserang social panic 

ketika melihat respons orang 
lain di media sosial atau ling-
kungan sekitar. Bahayanya, 
ketika terserang panik, orang 
cenderung akan meniru sikap 
atau perbuatan kelompok ter-
tentu yang dilihatnya.

Social panic juga menimbul-
kan hal-hal yang negatif, se-
perti sulit berkonsentrasi, daya 
tahan tubuh menurun, hingga 
berpengaruh pada produk-
tivitas seseorang.  Untuk itu, 
diperlukan  kesadaran sese-
orang untuk tetap tenang dan 
berpikir logis saat melakukan 
isolasi mandiri.

“Baca informasi dari sum-
ber yang kredibel dan te-
percaya, objektif, dan kritis 
dalam  menanggapi berita 
yang  ber edar, tidak larut da-
lam emosi ketika membaca 
berita. Itu penting,” beber 
Ratih. (H-2)

SISTEM imunitas atau keke-
balan tubuh manusia didesain 
untuk mengenal dan meng-
hancurkan benda asing yang 
masuk ke tubuh. Bagian terbe-
sar sistem kekebalan tubuh ada 
di usus dan timus yang terletak 
di belakang sternum dan di 
antara paru-paru. Timus mem-
produksi jenis sel darah putih 
yang disebut T-limfosit atau sel 
T yang akan menghancurkan 
benda asing yang mencoba 
menginvasi tubuh.

Sebuah studi mengungkap-
kan, terlalu banyak mengon-
sumsi makanan manis dapat 
melemahkan sel T. Sel darah 
putih orang yang mengon-
sumsi gula berlebihan kurang 
agresif dalam menghancurkan 
bakteri jahat.

“Sel darah putih yang me-
ngandung banyak gula men-
jadikan sistem imun lebih 
lemah dalam merespons,” kata 
ahli nutrisi Monica Reinagel, 
seperti dikutip dari laman 
health24, Senin (16/3).

Studi terbaru pada seekor 
tikus menunjukkan bahwa 
konsumsi gula yang berlebih-
an dan efeknya pada sistem 
kekebalan tubuh, bergantung 
pada jenis bakteri atau virus 
yang dilawan. Konsumsi gula 

dalam jumlah yang tepat da-
pat membantu tikus pulih dari 
infeksi virus, tapi tidak berha-
sil memerangi infeksi bakteri 
pada tubuhnya.

Penelitian lain menyebut-
kan sistem kekebalan tubuh  
melemah pada orang yang 
menderita obesitas dan kerap 
me ngonsumsi makanan cepat 
saji. Peneliti di Australian 
Research Council Centre of 
Excellence in Advanced Mo-
lecular Imaging Universitas 
New South Wales menyelidiki 
temuan ini dalam model tikus. 
Mereka ingin tahu penyebab 
berkurangnya respons sistem 
imun terhadap vaksinasi yang 
sering terjadi pada obesitas.

Dalam percobaannya, tikus 
dengan pola makan tinggi 
lemak, setelah beberapa hari, 
fungsi sel T mereka berkurang. 
Sel T dengan cepat mengu-
bah lemak yang ditemukan 
di membran sel mereka. Sel T 
melamban dan tidak mampu 
merespons dengan cara ce-
pat dan normal untuk mem-
pertahankan kondisi tubuh. 
Sebaliknya, pola makan sehat 
dan olahraga teratur dapat 
mengembalikan kinerja sel 
T yang cepat dalam hitungan 
hari. (Ant/H-2)

 Gula Berlebih Lemahkan 
Kekebalan Tubuh 

 Kasus Raja Singa 
di Kalangan 
Laki-Laki 
Meningkat 

 Cara Tepat Isolasi Mandiri

ANTARA/WELI AYU REJEKI
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GEJALA ANEMIA:  Mahasiswa Universitas Serang Raya 
membuat cairan antiseptik atau hand sanitizer di Laboratorium 
Unsera, Serang, Banten, Selasa (17/3). Mahasiswa jurusan Teknik 
Kimia memproduksi cairan antiseptik pembersih tangan untuk 
pencegahan penyebaran Covid-19 yang akan dibagikan gratis. 

Isolasi mandiri 
perlu dilakukan 
minimal 14 hari 
untuk mencegah 
agar virus korona 
tidak menclok 
di mana-mana dan 
malah menulari 
yang lain.

 Anak Paling Rentan 
Tertular Kusta 
 TAHUKAH Anda, Indonesia 
menempati peringkat ketiga 
dunia sebagai negara dengan 
jumlah kasus kusta terbanyak? 
Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) menyebutkan pada 
2018 ada 17.017 kasus kusta 
di Indonesia, setelah Brasil 
(28.660) dan India (120.334).

Hingga 2019, terdapat 132 
kabupaten/kota yang belum 
mencapai eliminasi kasus kus-
ta dari 514 kabupaten/kota.

Kusta ialah suatu infeksi me-
nular akibat bakteri bernama 
Mycobacterium leprae dengan 
masa inkubasi rata-rata 3-5 
tahun. Penyakit itu utamanya 
menyerang kulit dan sistem 
saraf tepi.

Meski menular, dokter Melani 
Marissa-Wicaksono dari Divisi 
Dermatologi Infeksi Tropik De-
partemen Dermatologi dan 
Venereologi FKUI menjelaskan 
kusta tidak mudah menular.  
Penularan harus melalui in-
halasi dan kontak erat dan 
lama dengan penderita. Jadi, 
tidak semata-mata orang ber-
salaman langsung tertular. 

“Serumah juga belum tentu 

menular, tapi memang akan 
meningkatkan faktor risiko 
penularannya,” tutur Melani di 
Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, anak-anak ia lah 
kelompok paling rentan terha-
dap penyakit itu. Bahkan kusta 
pada anak merupakan indikator 
utama untuk mengetahui ada-
nya penularan di suatu daerah. 
Bila diobati sejak dini, kusta 
atau lepra bisa disembuhkan. 
Sebaliknya, jika tidak segera 
diobati, kusta dapat menye-
babkan kelumpuhan serta 
kebutaan.

Direktur Pencegahan dan Pe-
ngen dalian Penyakit Menular 
Langsung Kementerian Kese-
hatan dr Wiendra Waworunt u 
mengatakan pemerintah terus 
berupaya menanggulangi me-
lalui Permenkes No 11 Tahun 
2019 tentang Penanggulangan 
Kusta. Hasilnya penurunan 
kasus baru pada 2019, yakni 
sebanyak 14.619 dengan data 
angka kematian kasar (CDR) 
5,45 per 100 ribu penduduk.
Biaya pengobatan kusta gra-
tis dan bisa didapatkan di 
 puskesmas. (Ifa/H-2)
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PEMERINTAH dalam hal ini Ke-
menterian Sosial memajukan 
jadwal pencairan bantuan sosial 
Program Keluarga Harapan (PKH) 
tahap II yang semula pada April 
menjadi Maret 2020. Hal ini seba-
gai upaya antisipasi pelemahan 
daya beli masyarakat akibat mere-
baknya virus korona.

“Setiap tahun, bantuan PKH 
diberikan empat tahap. Kalau se-
suai jadwal disalurkan pada Janu-
ari, April, Juli, Oktober. Khusus 
tahap kedua ini, dimajukan dari 
April menjadi Maret, bulan ini,” 
kata Menteri Sosial Juliari P Ba-
tubara, di Jakarta. Sesuai arahan 
Presiden Jokowi, imbuh Mensos, 
pemerintah harus menjaga daya 
beli keluarga penerima manfaat 
(KPM) PKH sebagai kelompok yang 

sangat rentan terhadap perlam-
batan ekonomi akibat penyebaran 
virus korona baru (covid-19).

Mensos berharap percepatan 
pencairan dana PKH dapat men-
jaga daya beli KPM PKH dan 
dimanfaatkan dengan baik oleh 
KPM untuk meningkatkan gizi 
anak sehingga mereka dapat 
terhindar dari penyebaran virus 
korona. “Dari laporan yang saya 
terima, banyak KPM yang telah 
mencairkan dana di sejumlah 
daerah,” terang Juliari.

Para KPM di sejumlah wila-
yah yang telah mencairkan ban-
tuan PKH tahap II antara lain 
Kalimantan  Selatan, Lampung 
(Kab Lampung Timur, Pesawaran), 
Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, 
Banten, Jawa Tengah, Maluku dan 

Maluku Utara, Sulawesi Tengah, 
serta Sumatra Selatan.

Menurut Dirjen Perlindungan  
dan Jaminan Sosial Kemensos 
Pepen Nazaruddin, bantuan 
yang disalurkan pada tahap II 
mencapai lebih dari Rp7 triliun. 
“Sampai 10 Maret 2020 yang 
diajukan dan telah cair dari 
Kementerian Keuangan senilai 
Rp7.014.888.950.000 untuk 
9.214.185 KPM,” jelas Pepen.

Pepen juga mengimbau agar 
KPM PKH tidak panik dengan 
kondisi yang terjadi belakangan 
ini. “Kita harap tidak ada gejolak 
harga makanan dan KPM tidak 
perlu panik dengan isu mengenai 
virus korona karena pemerintah 
telah berupaya untuk meminimal-
isasinya,” pungkasnya. (Ifa/H-1)

 Pencairan PKH Tahap II Dipercepat

PANDEMI virus korona yang melanda 
dunia pun disikapi dengan bijak oleh 
perguruan tinggi di Tanah Air dengan 
mengubah model perkuliahannya. 
Tak sulit bagi dunia kampus untuk 
menerapkan model kuliah daring  (on-
line) dari tatap muka di kelas. 

Bahkan, perkuliahan daring dirasa 
memberi kesan tersendiri, baik bagi 
dosen maupun mahasiswa. Seperti 
dikemukakan Kintoko Rochadi, dosen  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Uni-
versitas Sumatra Utara (USU) yang me-
manfaatkan aplikasi Google Hangout
dalam menyampaikan perkuliahan-
nya kepada sembilan mahasiswanya 
di program master, kemarin. “Awal-
nya kaku karena baru pertama kali. 
Tapi, lama-kelamaan saya merasa 
kuliah daring lebih bebas,” katanya 
kepada Media Indonesia.

Banyak universitas di Indonesia 
yang kini menyelenggarakan perku-
liahan jarak jauh melalui media 
 daring. Perkuliahan model daring 
ini merupakan bagian dari gerakan 
belajar di rumah atau social distanc-
ing untuk memutus penyebaran virus g
korona.

Kintoko berada di kampus ketika 
menyampaikan kuliah ‘media promo-
si kesehatan’ dan para mahasiswanya 
ada yang di tempat indekos, rumah, 
perpustakaan, bahkan kafe. Semua 
berjalan lancar, pun interaksi virtual 
bisa berlangsung.

Sama halnya yang dialami maha-
siswa di Universitas Jenderal Soedir-
man Purwokerto, Jawa Tengah. “Un-
tuk kampus saya, dosen memberikan 
bahan kuliah melalui Google Class-
room. Kemudian, mahasiswa bisa 
mengunduhnya. Dalam perkuliahan, 
kami pakai aplikasi Google Hangout
yang diunduh dari Google Play,” jelas 
Pandu, kemarin. Dengan aplikasi ter-
sebut, perkuliahan bisa dilaksanakan 
normal. “Enak juga,” imbuhnya.

Sejumlah perguruan tinggi di 
Provinsi Bengkulu juga sudah mu-
lai meliburkan perkuliahan tatap 
muka. Nina, 20, seorang mahasiswi 
Universitas Prof Hazairin di Bengkulu 
meng akui dengan model perkuliahan 
daring lebih hemat biaya meski tugas 
dirasakan lebih banyak. “Jika kuliah 
tatap muka lebih boros karena ada 
biaya transportasi,” ujarnya. 

Sementara itu, Rektor Universitas 
Pancasakti (UPS) Tegal, Fakhruddin, 
mengatakan, terhitung mulai Senin 
(16/3) sampai Sabtu (29/3) kampusnya 
menerapkan perkuliahan atau penu-
gasan daring seperti dianjurkan Ke-
mendikbud. (UK/LD/MY/JI/DW/H-1)

 Perkuliahan 
Daring Jadi 
Pilihan dan
Kekinian  

 SYARIEF OEBAIDILLAH 
oebay@mediaindonesia.com  

MAJELIS Ulama Indone-
sia (MUI) menyerah-
kan fatwa tentang pe-
nyelenggaraan ibadah 

dalam situasi wabah covid-19 ke-
pada Dewan Masjid Indonesia (DMI) 
supaya disosialisasikan ke seluruh 
masjid di Indonesia. Menurut Ketua 
Bidang Informasi dan Komunikasi 
MUI Masduki Baidlowi di Jakarta, 
kemarin, lewat fatwa tersebut, selu-
ruh masyarakat diharapkan dapat 
memahami bahwa imbauan untuk 
tidak melakukan ibadah berjemaah 
di masjid merupakan langkah pen-
cegahan terhadap wabah virus 
korona. 

“Penyerahan fatwa MUI kepada 
Bapak JK (Jusuf Kalla) sebagai 

Ketua DMI, kami apresiasi beliau 
karena cukup tanggap, sudah dan 
akan melakukan langkah-langkah 
kepada masjid-masjid di daerah, 
satu masjid dibiayai Rp1 juta untuk 
kebersihan,” kata Masduki.

Dengan pemahaman dari para 
pengurus masjid terhadap jemaah 
mengenai fatwa tersebut, Masduki 
berharap tidak ada lagi anggapan 
bahwa imbauan MUI tersebut un-
tuk menjauhkan umat Islam dari 
masjid. “Ini kan tidak ada persoalan 
konspiratif. Ini adalah ajaran agama 
bahwa kita harus menghindari 
wabah dan itu hadisnya sahih,” 
tegasnya.

Saat merespons fatwa dari MUI 
tersebut, Jusuf Kalla mengatakan 
pihaknya akan menyusun imbauan 
lebih teknis yang mengacu pada 
fatwa tersebut untuk disebarkan ke 

seluruh masjid di Indonesia. “Nanti 
akan kita bahas lagi teknisnya ba-
gaimana karena semuanya lengkap 
dengan dalil-dalil dari sisi agama, 
pelaksanaan teknisnya nanti kita 
akan pelajari betul lagi,” ujar JK.

Untuk diketahui MUI pada Senin 
(16/3) mengeluarkan Fatwa Nomor 
14 Tahun 2020 tentang Penyeleng-
garaan Ibadah dalam Situasi Terjadi 
Wabah Covid-19 yang dirilis MUI 
untuk mengatur mengenai kebi-
jakan beribadah secara berjemaah 
di masjid serta tata cara memper-
lakukan jenazah muslim terinfeksi 
virus korona.

Menurut fatwa itu, orang yang 
telah terpapar oleh virus korona 
wajib menjaga dan mengisolasi 
diri supaya tidak menularkan virus 
kepada orang lain. Salat Jumat bisa 
diganti salat Zuhur di kediaman ka-
rena salat Jumat melibatkan banyak 
sehingga peluang virus menular 
tinggi. 

Orang sehat dan belum diketahui 
atau diyakini terpapar oleh covid-19 
yang berada di kawasan dengan 
potensi penularan tinggi menurut 
pihak berwenang, menurut fatwa 

MUI, boleh meninggalkan salat Ju-
mat dan menggantinya dengan salat 
Zuhur di kediaman serta mening-
galkan jemaah salat lima waktu dan 
Tarawih di masjid.

 
Tidak permisif

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 
yang juga Ketua Umum nonaktif 
MUI berharap penerbitan fatwa 
tentang penyelenggaraan ibadah 
dalam situasi wabah covid-19 bisa 
mendorong masyarakat tidak lagi 
menjadi permisif terhadap situasi 
yang telah menjadi pandemi global 
tersebut.

Juru bicara Wapres, Masduki 
Baidlowi di Jakarta, kemarin, men-
jelaskan imbauan untuk menjaga 
jarak antarindividu atau social 
distancing, termasuk menghindari gg
keramaian publik, harus ditaati se-
tiap umat. Masduki, yang juga Ketua 
Bidang Informasi dan Komunikasi 
MUI, menambahkan, fatwa tersebut 
justru diterbitkan untuk melindungi 
umat Islam dari potensi penyebar-
an covid-19 yang hingga saat ini 
belum ditemukan penangkalnya.
(Ant/H-1)

 MUI Serahkan Fatwa 
Terkait Covid-19 ke DMI
 Imbauan untuk menjaga jarak 
antarindividu (social distancing), termasuk 
menghindari keramaian publik, harus 
ditaati setiap umat untuk mencegah 
penularan virus korona.

 FATWA MUI VIRUS KORONA: Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi (kanan) bersama Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf 
Kalla (tengah) dan Wasekjen MUI Zaitun Rasmin menyampaikan keterangan pers terkait Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah dalam Situasi Wabah Covid-19 di Jakarta, kemarin. Fatwa MUI membolehkan masyarakat untuk mengganti salat Jumat dengan salat zuhur demi 
mencegah penyebaran virus korona bagi orang-orang sehat dan melarang sementara pelaksanaan ibadah yang membuat konsentrasi massa bagi 
umat Islam di wilayah, tempat kondisi penyebaran virus korona sudah tak terkendali. 

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

 SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19: Menteri Sosial Juliari P 
Batubara (tengah) bersama Sekjen Kemensos Hartono Laras (ketujuh kanan), 
Dirjen Linjamsos Pepen Nazaruddin (kelima kiri), Dirjen Rehabilitasi Sosial 
Harry Hikmat (keempat kiri), Dirjen PFM Asep Sasa Purnama (ketiga kiri), dan 
Sesdirjen PFM Nurul Farijati (kedua kiri) saat sosialisasi pencegahan covid-19 di 
Kantor Kemensos, di Jakarta, kemarin. 

DOK KEMENSOS
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 Lindungi 
Keluarga dari 
Ancaman  
Virus Korona
KEPALA Badan Kependudukan dan Kelu-
arga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto 
Wardoyo merespons arahan Presiden 
JJoko Widodo untuk menghadapi pan-
demi virus korona baru atau covid-19 
yang juga menyebar di Indonesia dengan 
menjalankan Aksi 8 Fungsi Keluarga.

“Ada delapan fungsi keluarga yang 
dapat digerakkan untuk menghadapi 
pandemi ini, yakni agama, sosial budaya, 
cinta dan kasih sayang, perlindung an, 
reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan 
lingkungan,” jelas Hasto dalam keterang-
annya, kemarin. 

k Hasto menjelaskan, sebagai makhluk 
beriman, ada baiknya tidak panik meng-
hadapi musibah serta tetap saling mem-
bantu. Selain itu, Hasto juga mengimbau 
agar masyarakat sebagai makhluk sosial 
dapat bergotong royong menjalankan 
arahan dan petunjuk pemerintah.

“Keluarga harus berempati dan ikut 
bertanggung jawab untuk tidak menjadi 
perantara virus dan penyakit. Keluarga 
jjuga harus membangun rasa aman dari 
paparan penyakit. Termasuk tanggap 
terhadap ancaman dengan mengurangi 

k aktivitas di keramaian dan jaga jarak 
terhadap orang yang batuk atau fl u,” 
imbuhnya. 

Hasto menekankan agar keluarga 
menjaga kesehatan dan meningkat-
kan imunitas, khususnya anak balita, 
ibu hamil, serta warga lanjut usia. 
Menurutnya, keluarga juga sangat 

k berperan memberikan edukasi untuk 
menutup mulut ketika batuk dan rajin 
mencuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir.

Ia juga mendorong agar keluarga me-
nerapkan pola hidup yang hemat. “Men-
jjaga dan memelihara kesehatan itu pen-
ting. Kita tahu biaya berobat itu mahal 
dan betapa susahnya jika sakit sehingga 
tidak bisa bekerja,” lanjut Hasto. 

Ia menyarankan agar masyarakat 
lebih memedulikan kebersihan ling-
kungan agar bersama-sama terhindar 
dari paparan penyakit dan virus. Upaya-
upaya tersebut, lanjut Hasto, diharapkan 
dapat meminimalisasi penyebaran 
covid-19 dari unit terkecil masyarakat, 
yakni keluarga.

Secara terpisah, Perhimpunan Obstetri 
dan Ginekologi Indonesia Jakarta Raya 
(POGI Jaya) mengimbau agar perem-
puan hamil dan anak-anak waspada 
akan penularan covid-19. “Meski masih 
belum ada kasus perempuan hamil dan 
menyusui terpapar covid-19 di Indone-
sia, kedua kelompok ini perlu waspada 
dengan lebih meningkatkan imunitas 
tubuh mereka,” tegas Sekjen POGI Jaya, 
Ulul Albab, kemarin. 

POGI Jaya menilai, perempuan hamil 
dan bayi yang baru lahir seharusnya di-
anggap sebagai populasi berisiko utama 
dalam strategi yang berfokus pada pen-
cegahan dan manajemen covid-19.

Ulul mengimbau, apabila para ibu 
hamil dan menyusui mengalami gejala 
fl u ataupun gejala yang sama seperti 
covid-19, harus segera periksakan diri 
ke dokter kandungan dan mintalah un-
tuk sekaligus melakukan pemeriksaan 
covid-19.

Apabila diketahui lebih awal, dokter 
dapat merekomendasikan perawatan 
terbaik bagi pasien untuk mencegah 
pemaparan virus tersebut lebih jauh. 
Menurutnya, rumah sakit harus mem-
perhatikan keselamatan para tenaga 
medis yang sedang hamil saat bertugas. 
Prioritas alat peralatan keselamatan ha-
rus diutamakan bagi para tenaga medis 
yang sedang hamil tersebut. 

Sebagai pencegahan, Ulul mengimbau 
agar ibu hamil dengan dugaan atau 
dikonfirmasi covid-19 ketika mereka 

k akan melahirkan, disarankan untuk 
segera menemui dokter kan dungannya 
serta mengatur rencana kelahiran me-
reka. (Ata/H-3)



HAUFAN HASYIM SALENGKE 
haufan_hasyim@mediaindonesia.com                   

WARGA Singapura yang te-
ngah berlibur ataupun be-
kerja di Malaysia, kemarin, 
berbondong-bondong kem-

bali pulang ke negaranya. Demikian pula 
sebaliknya dengan orang Malaysia yang 
berada di Singapura. Itu terkait dengan 
rencana Malaysia yang akan menutup 
perbatasan atau lockdown mulai hari ini 
demi mencegah peningkatan penyebaran 
virus korona.

Berdasarkan peraturan yang disampai-
kan Perdana Menteri Malaysia Muh yiddin 
Yassin, warga Malaysia akan dilarang keluar 
dari negara itu. Sebaliknya, orang asing di-
larang masuk ke Malaysia. Perintah Kontrol 
Gerakan itu berlaku hingga 31 Maret.

Sedikitnya, sekitar 300 ribu orang mele-
wati perbatasan Malaysia-Singapura setiap 
harinya.

Seperti diungkap Harian The Star, ke-
macet an parah terjadi di ruas jalan di 
Johor Baru yang menuju pintu perbatasan 
Malaysia dengan Singapura. 

“Kami telah mengerahkan sejumlah 
petugas untuk mengatasi kemacetan,” ujar 
kepala kepolisian Johor, Supt Kumarasan, 
kemarin.

Sementara itu, warga Singapura terpaksa 
menghentikan liburan mereka. Ini dilaku-
kan Jean Ngiau, 71, yang sedang menengok 
anaknya di Johor Baru. Mendengar pidato 
PM Malaysia di televisi, ia segera berke-
mas untuk kembali ke Singapura. Namun, 
ia harus mengalami kemacetan di pintu 
perbatasan. 

“Saya tidak mau ambil risiko. Waktu 
mengisi bensin, saya juga bertemu banyak 
orang yang terburu-buru kembali ke Si-
ngapura,” ujar Ngiau kepada Harian SCMP, 

kemarin.
Sejumlah perusahaan di Singapura kini 

telah mulai memberi waktu libur bagi 
pekerjanya yang berkewarganegaraan 
Malaysia untuk pulang kampung. Mereka 
yang tidak kembali ke Singapura tersebut 
mendapat cuti tanpa dibayar selama dua 
pekan. 

Beberapa perusahaan Singapura juga 
menyediakan penginapan bagi karyawan-
nya yang tidak pulang.

“Perusahaan sudah memberi jaminan ti-
dak akan memberhentikan karyawan dari 
Malaysia karena pengumuman dari peme-
rintah sangat mendadak,” ungkap seorang 
pekerja bernama Tan.

Keputusan Malaysia itu juga memicu 

kepanikan berbelanja di Singapura. Peme-
rintah Singapura kemarin lalu berupaya 
menenangkan warganya dengan menya-
takan makanan segar dan kemasan telah 
terjamin untuk beberapa bulan ke depan.  
Menteri Perdagangan dan Industri, Chan 
Chun Sing, menekankan Singapura me-
miliki stok karbohidrat untuk tiga bulan, 
seperti beras dan mi, serta lebih dari dua 
bulan untuk protein dan sayuran.

“Gangguan pasokan dari Malaysia adalah 
salah satu skenario kontingensi yang telah 
kami rencanakan selama bertahun-tahun,” 
kata Chan.

Pasar saham ditutup
Terkait dengan virus korona, Filipina 

kemarin menjadi negara pertama di du-
nia yang menutup pasar keuangannya. 
Langkah tersebut mengikuti keputusan 
Presiden Rodrigo Duterte yang memperluas 
penutupan wilayah selama sebulan hingga 
mencakup pulau utama Luzon yang dihuni 
setidaknya 57 juta orang.

Sementara itu, Thailand menutup semua 
lembaga pendidikan mulai hari ini hingga 
31 Maret. Hari libur nasional Thailand dari 
13 April hingga 15 April, yang menandai 
Festival Songkran, juga telah ditunda.

Kemarin, pemerintah Indonesia juga te-
lah meminta seluruh WNI di mancanegara 
untuk segera pulang ke Tanah Air sebelum 
mengalami kesulitan penerbangan. (AFP/
Nur/X-11)
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 Eropa 
Berencana 
Tutup Wilayah
PARA pemimpin negara di Eropa, kemarin, 
berencana untuk melarang semua perjalanan 
yang tidak penting ke benua itu. Upaya drastis 
terbaru itu dilakukan untuk mengekang pan-
demi virus korona yang telah menewaskan 
ribuan orang di seluruh dunia.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der 
Leyen mengatakan akan meminta para 
pemimpin zona Schengen, kawasan bebas 
perbatasan Uni Eropa, untuk menghentikan 
semua perjalanan yang tidak penting ke da-
lam wilayah tersebut.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel 
Macron memerintahkan warga Prancis un-
tuk tinggal di rumah selama 15 hari. Ia juga 
melarang semua perjalanan yang tidak pen-
ting atau kontak sosial dan memperingatkan 
bagi yang melanggar akan dihukum.

Aksi itu menyusul adanya larangan per-
jalanan masuk dari Eropa ke Amerika Serikat 
yang dilakukan Presiden AS Donald Trump. 
Trump juga meminta warga Amerika untuk 
membatasi pertemuan hanya untuk kelom-
pok yang kurang dari 10 orang.

Tak hanya Eropa, Kanada juga akan menu-
tup perbatasannya bagi siapa pun yang bukan 
warga negara atau penduduk tetap, kecuali 
warga negara AS.

Sementara itu, Italia melaporkan 349 ke-
matian baru akibat virus korona sehingga 
totalnya sejak bulan lalu menjadi 2.158. Angka 
tersebut merupakan terbanyak setelah Tiong-
kok.  Italia sekarang memiliki 27.980 infeksi 
jika dibandingkan dengan empat hari lalu 
yang sebanyak 15.113.

Di antara daerah-daerah tertentu, sebagian 
besar dari kematian itu tetap terbatas di 
daerah utara, tempat virus pertama kali mulai 
menyebar di sekitar kota-kota seperti Milan.

Sementara itu, Spanyol mencatat hampir 
1.000 infeksi baru akibat covid-19 selama 
24 jam terakhir. Dengan begitu, jumlah total 
kasus menjadi 8.744.

“Selama periode yang sama, jumlah kema-
tian naik sembilan menjadi 297 kematian,”  
kata koordinator kementerian kedaruratan, 
Fernando Simon.

Angka untuk kasus baru itu lebih rendah 
dari angka pada akhir pekan, ketika 2.000 
infeksi terdeteksi dan jumlah kematian me-
ningkat sekitar 100. Madrid tetap menjadi wi-
layah yang terkena dampak terburuk dengan 
4.665 kasus. (AFP/CNA/Nur/X-11)

AFP/ MARIA TAN

Sejumlah perusahaan 
di Singapura memberi 
waktu libur hingga dua 
pekan bagi pekerjanya 
yang terpaksa pulang 
ke Malaysia. Sebagian 
menyediakan penginapan 
untuk yang memilih 
menetap.

 Macet Jelang Lockdown di Malaysia

 AS Mulai Uji Coba 
Vaksin Korona pada Manusia

 LOCKDOWN DI MANILA: Warga Filipina antre dengan berjarak satu meter saat akan berbelanja di supermarket di Manila, kemarin. 
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan sekitar setengah populasi warganya untuk tinggal di rumah selama sebulan ke depan 
untuk mencegah penyebaran virus korona, termasuk pembatasan pengunjung di ruang publik.

PENDUDUK lanjut usia dan penyandang 
disabilitas di Australia kemarin mendapat ke-
mudahan berbelanja dengan diizinkan masuk 
lebih awal ke toko serbaada selama 1 jam. Itu 
terjadi di tengah adanya aksi panik berbelanja 
akibat wabah virus korona di negara itu.

Namun, langkah tersebut juga memicu 
antrean panjang di beberapa toko di Sydney 
dan Melbourne. Ada laporan pembeli pergi 
dengan tangan kosong.

“Ini hari pertama dari jam belanja khusus 
kami dan kami tahu itu tidak sempurna di 
semua toko,” kata Managing Director Super-
market Woolworths, Claire Peters.

Ia mengatakan pihaknya akan mengam-
bil pelajaran dari pengalaman hari ini dan 
melanjutkan penerapan waktu belanja khu-
sus seminggu ini.

Sementara itu, sentimen pembeli di toko 
Woolworths, Neutral Bay, tentang langkah itu 
pun beragam.

“Ini penting, tapi saya tidak berpikir itu 
adalah cara yang terbaik. Cara terbaik, saya 
pikir melalui pengiriman ke rumah karena 
Anda melihat orang berusia 93 tahun datang 

berbelanja. Lebih baik untuk melakukan pe-
ngiriman,” kata Irie Voico, 71, saat menunggu 
toko dibuka.

Pelanggan lain yang tidak ingin disebutkan 
namanya mengatakan ia khawatir membawa 
warga lansia dalam satu kelompok di saat vi-
rus korona dapat dengan mudah menyebar.

Meski demikian, beberapa orang menyam-
but baik adanya langkah tersebut. Mereka me-
ngatakan langkah tersebut bisa menghindari 
kekacauan. “Pagi ini dikelola dengan baik, ba-
gus  Woolworths. Semua orang sopan di sana,” 
kata Max Hill yang berusia 75 tahun.

Robyn Swan, 73, mengatakan suasana di 
toko kemarin sempat panik ketika rak-rak 
tampak kosong. Akan tetapi, hari ini rak-rak 
tersebut telah diisi kembali.

“Saya mendapatkan apa yang saya  inginkan. 
Saya berusaha untuk tidak melakukan aksi 
berbelanja karena panik. Saya hidup sendiri 
sehingga saya tidak perlu panik seperti anak-
anak saya dengan cucu mereka,” ujar Swan.

Sejauh ini, Australia memiliki hampir 400 
kasus yang dikonfi rmasi akibat virus korona, 
dengan lima kematian. (AFP/Nur/X-11)

AMERIKA Serikat kemarin memulai uji coba 
pertama pada manusia untuk mengevaluasi 
kandidat vaksin terhadap virus korona baru 
(covid-19).

Percobaan yang berlangsung di Seattle ter-
sebut meningkatkan harapan dalam perang 
global melawan penyakit. Akan tetapi, perlu 
satu tahun hingga 18 bulan sebelum vaksin 
tersedia karena harus melewati banyak fase 
uji coba.

Vaksin ini disebut mRNA-1273 dan dikem-
bangkan para ilmuwan National Institutes 
of Health pada perusahaan bioteknologi 
Moderna yang berbasis di Cambridge, Mas-
sachusetts.

“Uji coba open-label akan melibatkan 45 
sukarelawan dewasa sehat berusia 18 hingga 
55 tahun selama sekitar 6 minggu. Peserta 
pertama menerima vaksin penyelidikan hari 
ini,” ungkap NIH.

Pendanaan juga disediakan Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations yang 
berbasis di Oslo, Swedia.

Saat ini belum ada vaksin atau perawatan 
yang disetujui untuk melawan penyakit vi-

rus korona yang telah menginfeksi lebih dari 
175.000 orang di seluruh dunia sejak pertama 
kali diidentifi kasi di Wuhan, Tiongkok, pada 
akhir Desember. Covid-19 telah merenggut 
7.000 nyawa, sebagian besar di Tiongkok dan 
diikuti Italia.

“Menemukan vaksin yang aman dan efektif 
untuk mencegah infeksi SARS-CoV-2 ialah pri-
oritas kesehatan masyarakat yang mendesak,” 
kata Anthony Fauci, kepala bidang penyakit 
menular di NIH.

Percobaan di Seattle itu akan mempelajari 
dampak dari dosis yang berbeda yang diberi-
kan injeksi intramuskular di lengan atas. 
Relawan akan dimonitor untuk menilai efek 
samping seperti nyeri atau demam.

Sejauh ini perusahaan-perusahaan farmasi 
dan laboratorium penelitian di seluruh dunia 
berlomba untuk mengembangkan perawatan 
dan vaksin untuk virus korona. 

Sebuah pengobatan antivirus lainnya 
yang disebut remdesivir, yang dibuat Gilead 
Sciences yang berbasis di Amerika Serikat, 
sudah dalam tahap akhir uji klinis di Asia. 
(AFP/Hym/X-11)

Warga Lansia Australia 
Dapat Kemudahan Berbelanja
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 DITUNDA: Suasana di luar markas Everton, Stadion Goodison Park, Liverpool, Inggris, Senin (16/3) waktu setempat atau hari seharusnya Everton menjamu Liverpool dalam 
laga derby. Pertandingan kedua klub Liga Primer Inggris itu ditunda karena wabah virus korona.

AFP/PAUL ELLIS

ANTARA/ADENG BUSTOMI

AFP/BEHROUZ MEHRI

 KELUARKAN KEBIJAKAN: Ketua Asosiasi Kabupaten 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten 
Tasikmalaya Juandi (kiri), didampingi Exco PSSI Kabupaten 
Tasikmalaya Agis Muji Prayitno (kanan) menunjukkan surat 
edaran terkait dengan penghentian kompetisi lokal di kantor 
PSSI, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.

 OLIMPIADE 2020: Reporter mengenakan masker sembari menelepon di dekat poster Olimpiade 
2020 di Tokyo, Jepang, kemarin. Ajang empat tahunan itu didesak berbagai kalangan agar ditunda 
karena wabah virus korona.

 RAHMATUL FAJRI
rahfaj@mediaindonesia.com                        

OTORITAS tertinggi 
sepak bola Eropa, 
UEFA, memutuskan 
untuk menunda 

pelaksanaan Euro 2020 aki-
bat wabah virus korona baru 
(covid-19) yang telah menjadi 
pandemi. Turnamen sepak 
bola antarnegara Eropa itu 
akan digelar 2021 pada 11 
Juni-11 Juli. 

Keputusan tersebut diambil 
UEFA setelah melakukan pem-
bicaraan dengan 55 anggota 
mereka, kemarin. Euro 2020 
sebelumnya dijadwalkan ber-
langsung 12 Juni-12 Juli 2020.

“Dalam kondisi seperti ini, 
komunitas sepak bola harus 
menunjukkan tanggung jawab, 
persatuan, solidaritas, serta si-

kap tidak mementingkan diri 
sendiri. Kesehatan fan, staf, 
dan pemain menjadi prioritas 
utama,” jelas Presiden UEFA 
Aleksander Ceferin.  

Lebih jauh, Ceferin menya-
takan penundaan Euro selama 
setahun memberikan kesem-
patan negara-negara anggota 
mereka menyelesaikan kom-
petisi yang saat ini ditunda. 
“Langkah ini akan membantu 
seluruh kompetisi di Eropa, 
terutama yang tertunda ka-
rena covid-19, untuk bisa di-
selesaikan,” jelasnya.     

Saat ini, hampir semua kom-
petisi sepak bola di Eropa, 
termasuk Liga Primer Inggris, 
La Liga Spanyol, Seri A Ita-
lia, Bundesliga Jerman, serta 
Ligue 1 Prancis, ditunda hingga 
April mendatang. Dengan 
penundaan Euro, kompetisi 

di liga-liga Eropa yang se-
mestinya harus selesai palin g 
lambat pertengahan Mei men-
datang bisa dimundurkan 
hingga Juni.   

Walau menunda waktu pe-
laksanaan, UEFA tetap akan 
menggelar Euro 2021 dengan 
format seperti rencana semula, 
yaitu menggelar pertandingan 
di 12 kota besar di Eropa, ya-
itu Amsterdam, Baku, Bilbao, 
Budapest, Bukares, Kopenha-
gen, Dublin, Glasgow, London, 
Muenchen, Roma, dan Saint 
Petersburg. Laga fi nal akan te-
tap berlangsung di London.

Saat ini, 20 negara telah 
memastikan lolos ke putaran 
final. Empat tempat lainnya 
masih akan diperebutkan de-
lapan negara yang bakal me-
mainkan babak play off pada 
Juni mendatang.

Copa America ditunda
Selain UEFA, Konfederasi 

Sepak Bola Amerika Latin 
(Conmebol) menunda pelaksa-
naan Copa America 2020. Tur-
namen sepak bola antarnegara 
Amerika Latin itu sedianya 
akan digelar di Argentina dan 
Kolombia, Juni-Juli tahun ini. 
Namun, pandemi korona mem-
buat Conmebol memutuskan 
Copa Amerika diundur hingga 
tahun depan.

“Setelah melakukan analisis 
situasi di kawasan regional 
dan internasional akibat wa-
bah korona dan rekomendasi 
berbagai pihak, Conmebol me-
mutuskan menunda Copa 
America edisi 47 tahun ini 
hingga 2021. Kejuaraan akan 
berlangsung 11 Juni-11 Juli 
2021,” jelas Conmebol dalam 
pernyataan mereka.    

Di sisi lain, Presiden La Liga 
Javier Tebas yakin Liga Spa-
nyol akan segera bergulir. Ia 
yakin, setelah ditunda selama 
dua pekan, La Liga bisa kem-
bali dimainkan.   

Tebas mengatakan upaya 
pemerintah dalam mencegah 
penyebaran virus korona baru 
atau covid-19 dengan meng-
hentikan segala keramaian, 
termasuk acara olahraga, bisa 
membuat badai korona segera 
berlalu. Selain itu, pemerintah 
Spanyol telah memberlakukan 
lockdown berskala nasional. 

“Penundaan dua pekan da-
pat terwujud dan keadaan 
semakin membaik, serta kon-
dusif untuk menggelar pertan-
dingan. Kami harus bekerja 
keras mencari cara agar kom-
petisi bisa selesai,” kata Tebas. 
(AFP/Marca/R-1)

 PERSATUAN Bulu Tangkis Selu-
ruh Indonesia (PBSI) mengaku 
puas dengan raihan satu gelar 
di All England 2020. Satu gelar 
memang menjadi target yang 
dipasang PBSI.

“Tentu kami harus syukur 
hasil ini karena tidak mudah. 
Hasil itu sudah memenuhi 
target yang diberikan. Kami 
apresiasi semua pemain yang 
berlaga,” kata Sekretaris Jen-
deral PBSI Achmad Budiharto 
saat dihubungi, kemarin.

Satu medali emas dari Ing-
gris seperti diketahui diper-
sembahkan pasangan ganda 

campuran Praveen Jordan/
Melati Daeva Oktavianti. Gelar 
juara mereka dapat setelah 
mengalahkan wakil Thailand 
Dechapol Puavanukroh/Sap-
siree Taerattanachai.

Indonesia sebenarnya punya 
peluang untuk menggondol 
satu medali tambahan dari 
nomor ganda putra. Sayang-
nya, Marcus Fernaldi Gideon/
Kevin Sanjaya Sukamuljo 
yang mampu menembus fi nal 
malah kalah dari pasangan 
asal Jepang Hiroyuki Endo/
Yuta Watanabe.

Acmad mengaku tidak ke-

cewa dengan penampilan Mar-
cus/Kevin. Dari awal, kata dia, 
PBSI tidak memasang target di 
sektor tertentu untuk juara di 
All England.

“Mereka (Kevin/Marcus) 
sudah tampil maksimal, le-
bih baik daripada pertemuan 
sebelumnya. Tapi, tetap ada 
evaluasi untuk selanjutnya,” 
kata Achmad.

Lebih lanjut, tim ’Merah 
Putih’ telah menuntaskan dua 
misi di All England 2020. Misi 
pertama ialah meraih gelar 
juara. Misi kedua ialah menga-
mankan posisi untuk berlaga 

di Olimpiade. Achmad me-
ngatakan Hafi z Faizal/Gloria 
Emmanuelle menjadi salah 
satu wakil Indonesia yang bisa 
mengamankan posisi untuk 
bisa berlaga di Olimpiade.

Praveen/Melati dan rekan 
mereka yang lain saat ini su-
dah tiba di Tanah Air. Mereka 
harus dikarantina selama 14 
hari di lokasi pemusatan la-
tihan nasional di Cipayung, 
Jakarta.

Pasangan ganda putra Mo-
hammad Ahsan/Hendra Setia-
wan ikut dikarantina karena 
mereka memang ikut juga 

ke All England. Bagi Ahsan/
Hendra yang di Inggris hanya 
bisa mencapai perempat fi nal, 
dikarantina serasa kembali 
jadi anak asrama.

“Rasanya seperti anak as-
rama saja. Sudah lama sekali 
enggak jadi anak asrama, ter-
akhir pada 2012,” kata Ahsan.

Selama di Cipayung, the 
Daddies, julukan mereka, ha-
nya istirahat, makan, tidur, 
nonton film, dan main gim. 
Belum ada kegiatan lainnya 
selama dua malam di asrama 
sepulang dari Inggris. (Mal/
Badmintonindonesia/R-3)

KEKHAWATIRAN akan ditunda 
atau dibatalkannya Olimpiade 
2020 Tokyo makin menguat. 
Hal itu muncul setelah Wakil 
Ketua Komite Olimpiade Tokyo 
(JOC) Kozo Tashima positif 
terpapar virus korona baru 
(covid-19).

“Hasil tes menunjukkan saya 
terkena virus korona baru,” 
ujar Tashima yang juga Pre-
siden Persatuan Sepak Bola 
Jepang (KFA), kemarin.

Tashima mengatakan me-
lakukan perjalanan ke Eropa 
sejak akhir Februari untuk 
mengikuti berbagai pertemuan, 
termasuk pertemuan FIFA dan 
UEFA. “Pada awal Maret, kekha-
watiran soal penyebaran virus 
korona tidak seperti saat ini. 

Saat itu, orang-orang masih sa-
ling memeluk ataupun berjabat 
tangan,” jelasnya.

Kabar Tashima terpapar 
covid-19 menjadi pukulan 
telak bagi JOC yang bertekad 
menggelar Olimpiade 2020 
sesuai jadwal. Bukan tidak 
mungkin kasus yang menimpa 
Tashima membuat Jepang 
mempertimbangkan untuk 
menunda Olimipade 2020.   

Hingga kemarin, otoritas di 
Jepang menegaskan berkomit-
men menggelar pesta olahraga 
terbesar sedunia itu pada 24 
Juli-9 Agustus. JOC menyatakan 
akan melakukan segala per-
siapan yang diperlukan agar 
Olimpiade 2020 bisa berlang-
sung sesuai jadwal.

“Kami akan melakukan yang 
terbaik untuk mempersiapkan 
(Olimpiade) sesuai jadwal.  
Menggelar Olimpiade secara 
utuh ialah tujuan kami,” tegas 
Menteri Olimpiade Tokyo Seiko 
Hashimoto, kemarin.

JOC juga memastikan pawai 
obor Olimpiade Tokyo akan 
dimulai sesuai jadwal pada 
26 Maret mendatang. Pawai 
obor tidak akan dilakukan 
besar-besaran, tapi tetap mem-
berikan kesempatan kepada 
warga untuk menyaksikannya 
langsung.

Komite Olimpiade Inter-
nasional (IOC) juga belum 
memikirkan kemungkinan 
ditunda atau dibatalkannya 
Olimpiade 2020 Tokyo. Ketua 

Komisi Koordinator Olimpiade 
2020 Tokyo IOC John Coates 
menyatakan permasalahan 
yang ada saat ini ialah penen-
tuan atlet yang lolos ke Olim-
piade. Pasalnya, banyak turna-
men yang menjadi kualifi kasi 
ke Olimpiade 2020 dibatalkan 
akibat pandemi korona. 

“Selain itu, pembatasan atlet 
juga menjadi masalah. Jepang 
memberlakukan pembatasan 
atlet,” jelas Coates.

Olimpiade 2020 terancam 
diundur atau dibatalkan me-
nyusul pandemi virus korona 
baru (covid-19). Di Jepang, 
hingga saat ini sudah lebih 
dari 1.400 kasus dan 28 kema-
tian akibat korona. (AFP/BBC/
Mal/R-1)

 Puas walau hanya Satu Gelar

 Pembatalan Olimpiade 2020 di Depan Mata 

 Penundaan Euro 
2020 memberi 

kesempatan liga-
liga di Eropa 

menyelesaikan 
kompetisi domestik 

yang saat ini ditunda. 

 UEFA Pentingkan 
Kompetisi Lokal

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

 Balapan NASCAR kembali Dimulai 3 Mei
NASCAR pada Senin (16/3) waktu Amerika Serikat (AS) memu-
tuskan untuk menunda lagi lima balapan karena wabah virus 
korona. Namun, mereka tetap ingin menyelesaikan 36 seri yang 
ada di kalender musim setelah kembali menggelar balapan di 
Martinsville, Virginia, pada 3 Mei.

Dengan begitu, kini ada tujuh seri balapan yang ditunda, 
termasuk seri di Atlanta, pekan lalu, dan pemberhentian se-
lanjutnya di Homestead, Florida, akhir pekan ini.

Langkah penundaan terpaksa diambil setelah ada rekomen-
dasi dari pusat kendali penyakit setempat (CDC) yang melarang 
digelarnya ajang yang dihadiri 50 orang atau lebih selama 
delapan pekan ke depan di AS.

“Kesehatan dan keselamatan dari fan, industri, dan komunitas 
adalah prioritas penting. Jadi, sesuai dengan panduan terkini 
dari CDC, semua ajang balap ditunda hingga 3 Mei, dengan ren-
cana kembali membalap di Martinsville,” demikian pernyataan 
resmi NASCAR. (Ant/R-3)

Pordasi Tetap Gelar Kejurnas
PERSATUAN Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) 
memutuskan tetap menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 
Pacuan Kuda di tengah situasi merebaknya virus korona.

Kejuaraan tersebut ialah Piala Tiga Mahkota (Triple Crown) 
yang terdiri atas tiga seri. Edisi pertama telah berlangsung 
pada 15 Maret di Yogyakata, sedangkan kelanjutannya pada 
Mei dan Juli.

“Tidak dapat dimundurkannya seri pertama terkait dengan 
usia kuda yang bertanding. Kuda yang bertanding pada kelas 
derbi tidak boleh lebih dari 3 tahun. Jika dimundurkan akan 
banyak calon peserta yang gagal karena melebihi umur ter-
sebut,” kata Wakil Ketua Bidang Publikasi Prima Ika Yuliasari, 
kemarin.

“Meskipun kejuaraan tetap digelar, Pordasi akan tetap mem-
perhatikan masalah kebersihan dan ketertiban. Kedua hal ter-
sebut dibutuhkan sebagai kewaspadaan atas bahaya korona,” 
kata Wakil Bidang Humas, Ratu Ira. (Ant/R-3)

Kompetisi Askab Tasikmalaya Ditunda
ASOSIASI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ka-
bupaten Tasikmalaya menghentikan sementara beberapa ke-
giatan kompetisi di lapangan hijau selama dua pekan karena 
adanya wabah virus korona.

Ketua Askab PSSI Kabupaten Tasikmalaya, Juandi, menga-
takan keputusan untuk menghentikan kompetisi merupakan 
tindak lanjut dari instruksi Asprov PSSI Jawa Barat terkait de-
ngan surat edaran Gubernur Jawa Barat yang meminta tidak 
ada kegiatan apa pun selama 14 hari hingga 5 April.

“Kami rapat internal juga bersama jajaran panitia pelaksa-
naan kompetisi kelompok umur yang dihentikan. Asosiasi juga 
mengeluarkan surat edaran internal untuk seluruh anggota klub 
binaan PSSI dan seluruh SSB yang bernaung di PSSI menghen-
tikan kegiatan aktivitas sepak bola,” ujarnya.

“Kompetisi dihentikan karena melibatkan banyak orang, tapi 
latihan fi sik tetap dilakukan supaya para atlet bisa menjaga 
kebugaran tubuh,” tutupnya. (AD/R-3)



AKTRIS Blake Lively, 32, dan suaminya, Ryan 
Reynolds, memberi sumbangan sebesar US$1 juta 
kepada dua organisasi, yakni Feeding America 
dan Food Banks Canada. Keduanya menyediakan 
makanan bagi masyarakat yang terinfeksi covid-19 
di Amerika Serikat dan Kanada.

“Covid-19 sangat memengaruhi warga lansia 
dan masyarakat berpendapatan rendah,” tulis 
Lively dalam unggahan Instagram-nya, kemarin. 
“Jika Anda dapat menyumbang, dua organisasi ini 
memerlukan bantuan kita,” lanjutnya.  

“Meskipun kita harus berjauhan untuk me-
lindungi warga yang tidak dapat melakukan 
karantina mandiri, kita masih bisa terhubung. 
Facetime, Skype, buatlah video agar orang-orang 
tidak kesepian. Komunitas dapat berbuat lebih, 
berbelanja untuk warga lansia, membuatkan 

makan siang untuk anak-anak. 
Kita dapat berbuat sesuatu 

untuk orang lain meski 
dengan tetap tinggal di 
rumah,” jelas pemeran 
fi lm The Age of Adaline
tersebut. 

Selain Lively dan 
suaminya, sejumlah 

figur terkenal juga 
memberikan donasi 
untuk mengatasi pan-

demi covid-19. Bill 
Gates dan Jack Ma 

menyumbang un-
tuk penemuan 
vaksin covid-19. 
Di Korea Selatan, 

pesohor seperti BTS, 
IU, Park Seo-joon, Kim 
Han-bin juga memberi-
kan donasi untuk pena-
nganan pandemi, ter-

masuk membeli mas-
ker bagi masyarakat 
yang tidak mampu. 

(Ant/H-3) 

Evolusi Nyeleneh
Penampilannya tak pernah tak biasa, selalu menarik perhatian. Bahkan, kontroversi. 
Namun, ia bergeming dengan menunjukkan karya dan prestasinya.
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PRESIDEN Jokowi menegaskan tidak ada lockdown. Namun, 
hingga kini perdebatan perlu-
tidaknya lockdown untuk men-
cegah penyebaran virus korona 
di Tanah Air tetap membahana 
di ruang publik.

Banyak yang ‘mengompori’ 
negara ini melakukan lock-
down. Mereka, sebutlah, para 
pendukung lockdown. “Jangan 
takut lockdown,” kata mereka. 
“Kalau terlambat lockdown, In-
donesia bisa seperti Italia yang 
jumlah penderita koronanya 
melonjak tajam,” kata mereka 
lagi.

Tak sedikit pula yang meng-
inginkan Presiden tidak melakukan lockdown. Mereka, sebut 
saja, para penolak lockdown. Kata para penolak lockdown, 
“bila lock, negara bisa down; bila ‘dikunci’, negara bisa 
‘jatuh’.”

Pengusung lockdown menuding penolak lockdown menakut-
nakuti. Padahal, pengusung lockdown, dengan mengata-
kan Indonesia bakal serupa Italia bila tidak lockdown, juga 
menakut-nakuti. Penolak lockdown menuduh pengusung 
lockdown menjerumuskan negara ke jurang kebangkrutan. 
Padahal, kalau benar Indonesia bakal serupa Italia bila telat 
lockdown, para penolak lockdown sebetulnya juga menjeru-
muskan negara.

Lockdown kira-kira situasi ketika kepala negara atau kepala 
pemerintahan memutuskan mengunci satu negara, satu kota, 
atau satu wilayah sehingga orang tidak bisa keluar-masuk ne-
gara, kota, atau daerah itu. Pergerakan di dalam negara, kota, 
atau wilayah pun sangat dibatasi, kecuali untuk keperluan 
mendesak, semisal ke rumah sakit. Tentara dan polisi bergerak 
untuk memastikan orang tidak berkeliaran sesuka hati.

Para penolak, bila negara memutuskan lockdown, khawatir 
sektor informal yang menguasai hajat hidup sebagian besar 
orang Indonesia bisa mati. Tukang starling alias ‘starbuck 
keliling’ tak bisa berkeliling menjajakan kopi sasetan.

Banyak perusahaan rugi bahkan gulung tikar lantaran tetap 
harus membayar gaji karyawan yang tidak bisa bekerja ka-
rena lockdown. Bila negara yang menjamin ekonomi warga ne-
gara, utang negara bakal menggunung. Jokowi bakal di-bully
sebagai presiden doyan utang. Sebagai perbandingan, utang 
Prancis yang memutuskan lockdown kabarnya bertambah 
sekian ratus atau sekian ribu euro per detik.

Intinya, para penolak lockdown khawatir, lockdown mem-
buat ekonomi terpuruk. Mudarat ekonominya lebih besar da-
ripada manfaat kesehatannya. Lockdown sangat rumit, tidak 
semudah mengunci pintu. Bagi penolak lockdown, bekerja, 
belajar, dan beribadah di rumah serta menjaga jarak sosial 
sudah cukup untuk memutus penyebaran korona.

Para pendukung lockdown berargumentasi kesehatan lebih 
penting daripada ekonomi. Bila pemerintah tidak lockdown, 
keterpurukan ekonomi bakal lebih parah lagi kelak. Bagi 
mereka, lockdown satu-satunya resep keluar dari wabah 
korona.

Para pendukung lockdown menunjuk Tiongkok yang sukses 
meredakan pandemi korona dengan lockdown. Kita belum 
tahu apakah lockdown Prancis, Italia, Malaysia, dan nega-
ra-negara lain yang melakukan lockdown sukses atau gagal. 
Para penolak lockdown menunjuk Korea Selatan yang berhasil 
menangani penyebaran korona tanpa lockdown.

Presiden Jokowi pasti sudah mempertimbangkan mudarat-
manfaat lockdown. Presiden semestinya pintar dan bijak 
mengambil keputusan. Kalau tidak pintar dan tidak bijak, 
mana mungkin Jokowi jadi presiden, dua periode pula.

Tidak mungkin Presiden sengaja menyengsarakan rakyat-
nya. Semua kepala negara ingin mengakhiri pandemi korona. 
Kita percaya, ketika Presiden memutuskan tidak ada lock, itu 
pasti karena dia tidak ingin negara down. Kalaupun Presiden 
kelak memutuskan lock, dia sudah mempertimbangkan segala k
sesuatunya agar negara tidak down.

Yuval Noah Harari, penulis buku laris Homo Deus dan Sapi-
ens, menulis di Time bahwa persoalan akut dalam menangani 
pandemi korona ialah hilangnya kepercayaan satu sama lain. 
Tulis Harari, to defeat an epidemic, people need to trust scientifi c 
expert, citizens need to trust public authorities, and countries 
need to trust each other. Mengikuti jalan pikiran Harari, seba-
gai warga negara selayaknya kita membantu negara melawan 
korona dengan percaya kepada otoritas.

Iwan Fals pun membantu mendukung Jokowi dalam meng-
hadapi masalah korona. Penyanyi legendaris itu mengunggah 
foto Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin di akun 
Twitter-nya seraya menulis, ‘Yang kuat, ya Pak, tetap gagah, 
pimpin bangsa ini keluar dari masalah’.

Kalau enggan atau tak bisa membantu, janganlah meng-
ganggu seperti Said Didu. Di saat kita semua bergotong royong 
menghadapi korona, bekas komisaris di satu BUMN ini menu-
lis di Twitter-nya, ‘Wahai mahasiswa dan cendekiawan, di 
mana kalian semua? Negerimu sedang krisis’, disertai tagar 
‘Indonesia butuh pemimpin’.

P O D I U M

Di-lock lalu Down

BAND Diskoria merilis single kedua, Serenata 
Insan Muda, yang sebelumnya telah meluncur-
kan single perdana berjudul Balada Insan Muda. 
“Setelah single pertama kami tahun lalu, dalam 
waktu dekat kami akan mempersembahkan lagu 
kedua kami,” tulis Diskoria dalam unggahannya 
di Instagram, kemarin. 

“Kami mencoba untuk lebih bereksplorasi, 
mulai sound yang disajikan hingga pengisian in-
strumen, yang mana kami berdua turut mengisi 
instrumen musik pada lagu ini,” jelas Diskoria 
lebih lanjut. 

Namun, ternyata Diskoria memberi kejutan 
pada para penggemarnya dengan menggan-
deng aktris Dian Sastro untuk berkolaborasi. 
Bukan untuk menjadi model dalam video klip, 
melainkan untuk unjuk kebolehan tarik suara 
dalam single kedua tersebut.

“Kami mengajak Dian Sastrowardoyo untuk 
berkolaborasi dalam lagu ini, seniman ikonik In-
donesia yang memang sempat mempunyai band
di masa SMA-nya. Dengan karakter vokalnya, 
kami rasa Dian sangat tepat untuk merepresen-
tasikan lagu ini,” tulis Diskoria.

Single tersebut diluncurkan bersamaan de-
ngan video klip Serenata Jiwa Lara. Dalam 
video bernuansa retro, Diskoria tampil sebagai 
band dengan Dian Sastro sebagai vokalisnya. 
(Ifa/H-3)

MEREBAKNYA covid-19 membuat sejumlah ne-
gara mengimbau warganya untuk beraktivitas 
di rumah, baik bersekolah maupun bekerja. 
Vokalis band Coldplay, Chris Martin, 43, menyapa d
warganet lewat akun Twitter-nya dari London, 
Senin (16/3). 

“Halo semua. Aku harap kalian dan keluarga 
sehat dan aman. Jika ada yang ingin ngobrol
dan mendengarkan musik, aku akan melakukan 
live stream di Instagram Coldplay,” tulis Martin 
dengan menyertakan inisial dalam unggahan 
tersebut. 

Seperti yang dijanjikan, ia pun melakukan live 
stream dan menanyakan pendengar lagu yang 
ingin didengar. “Saya (menyanyi) solo di rumah. 
Biasanya saya dengan band, tapi mereka ada di 
tempat lainnya,” kata Chris mengawali video-
nya. Ia memainkan lagu Viva La Vida, Hymn for 
the Weekend, dan Trouble ketika ada warganet 

yang meminta lagu 
tersebut. Ia juga me-

nyanyikan A Sky 
Full of Stars dan 
Green Eyes sambil 
bermain gitar.

Penampilan 
Martin dipu-
ji penyanyi 
John Leg-
end yang 

b e r n i a t 
melakukan 

hal serupa. “Te-
maku Chris Martin 

menggelar konser 
kecil dari rumah hari 
ini. Aku juga akan me-
lakukan konser pada 
pukul 13.00. Sampai 
bertemu lagi. Kita akan 
melewati masa ini ber-
sama-sama,” tulis Le-
gend di akun Twitter-
nya. (Bay/H-3)

DISKORIA

Gandeng 
Dian Sastro

CHRIS MARTIN

Hibur Penggemar 
yang Dikarantina

BLAKE LIVELY

Sumbang 
US$1 Juta 

DB Karawang Meningkat Jadi 85 kasus
PENDERITA demam berdarah (DB) di Kabupaten Kara-
wang, Jawa Barat, terus mengalami lonjakan. Dilaporkan
hingga pertengahan bulan ini tercatat ada 85 kasus yang
disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti. Plt Kepala Dinas
Kesehatan Karawang Nurdin Hidayat menyebutkan angka
penderita DB terus mengalami lonjakan. Pada Januari,
penderita DB mencapai 18 kasus dan pada Februari ter-
dapat 47 kasus. (Nusantara)

KPK Periksa Tiga Orang 
Terkait Kasus Suap di MA
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga
orang terkait dengan kasus suap perkara di Mahkamah
Agung untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya
Terminal Hiendra Soenjoto, kemarin. “Hari ini dijadwalkan
pemeriksaan terhadap tiga orang saksi untuk tersangka
HS terkait kasus suap dan gratifi kasi perkara di Mahka-
mah Agung 2011-2016,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri,
kemarin. (Politik dan Hukum)

ONLINE

LADY GAGA

AFP

IHFA FIRDAUSYA
ihfa@mediaindonesia.com                                                

NAMA Lady Gaga, 34, menjadi 
salah satu ikon dalam dunia 
hiburan. Penyanyi, pencipta 
lagu, aktris, penari, dan aktivis 

disematkan pada langganan pemenang 
Grammy Award tersebut. Penampilannya 
yang unik di red carpet dan dalam video t
musiknya selalu menyita perhatian. 

Pelantun Poker Face tersebut mempunyai 
selera yang nyeleneh dan tidak biasa. Pada 

2010 ketika menghadiri MTV Music Award, 
ia mengenakan busana berbahan daging 

mentah. Lady Gaga mengenakan mesh
bodycon dan metallic corset dalam 
acara Grammy Awards pada 2012. Se-
makin lama, penampilannya semakin 

‘normal’, dan elegan.
“Aku pikir style-ku selalu berubah. 

Tiap kali aku ingin berbusana lain. Aku 
telah melewati masa ketika style bagiku 

seperti kulit. Bisa saja aku tiba-tiba ingin 
mewarnai rambut atau mengenakan 

rambut palsu yang akan merubah 
penampilanku secara total,” jelas 

Gaga seperti dilansir dari Option
pekan lalu.

Ia menambahkan, style-nya 
akan sangat berbeda jika 

memang ia ingin mera-
sa berbeda, seperti 

menjadi orang 
lain. “Aku 

lebih dewasa sekarang,” akunya. “Style-ku 
tetap berubah, tapi tidak banyak,” lanjut 
perempuan yang bernama asli Stefani Joanne 
Angelina Germanotta tersebut. 

Gaga mengenang ketika mengunjungi Ve-
gas Gaga Museum yang menyimpan kostum 
panggungnya sejak awal kariernya. “Seperti 
retrospektif, aku memakai tutu dengan crop
top, dan sekarang aku memakai setelan. Ini 
juga menyenangkan,” imbuhnya. 

Menjadi pesohor yang terkenal di seluruh 
dunia, diakui Gaga, menjadikan ia merasa 
cukup tertekan atas penampilannya. “Aku 
pikir orang mencoba tetap melihat dari sudut 
pandang estetika, padahal aku tidak selalu 
menyukai hal itu. Tapi aku akan melakukan 
yang kusukai meski tidak disukai orang,” 
jelas Gaga.

Menurut Gaga, ia tidak terlalu silau dengan 
nama perancang busana terkenal meskipun 
sering kali mengenakan busana dari rumah 
mode ternama. “Ini soal bakat. Ketika aku 
melihat orang muda yang berbakat, aku sa-
ngat gembira dan ingin mendukungnya agar 
berkembang. Jadi, aku akan memakai busana 
atau aksesori karyanya,” tandas pemenang 
Oscar 2019 melalui lagu Shallow untuk ka-
tegori best original song itu.g

Seperti diketahui, akhir Februari lalu, Gaga 
mengenakan aksesori vidor dan head band
karya perancang Indonesia Rinaldi Yunardi 
dalam video klip terbarunya, Stupid Love.

Isolasi
Terkait dengan pandemi covid-19, Gaga 

juga melakukan isolasi mandiri di rumah 
bersama anjing peliharaannya. “Jadi, aku 
berbincang dengan dokter dan para peneliti. 
Kata mereka, lebih baik untuk tidak bertemu 
bersama orang di atas 65 tahun. Aku harap 
bisa bertemu dengan orangtua dan nenekku 
sekarang,” kata Gaga melalui Instagram
miliknya.

“Aku di rumah bersama anjing-anjingku,” 
tambahnya. Lebih lanjut, Gaga menyebut pan-
demi global korona cukup membuatnya dan 
semua orang di dunia kerepotan. Sebab itu, 
dia berharap fenomena ini cepat berlalu.

“Ada kalanya kita merasa tidak berdaya dan 
tidak punya kontrol. Tapi percayalah, kita bisa 
melewati ini,” tandas dia.

Sebelumnya, dia juga mengingatkan warga-
net untuk menghindari keramaian dan selalu 
berbuat baik. “Untuk kalian yang sakit, yang 
sehat, atau yang sedang cemas, kita melalui-
nya bersama,” ujarnya. (H-3)
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