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Keteladanan
lebih efektif 

daripada khotbah. 
Tak ada guna 

saling menyalahkan. 
Lebih tragis lagi 

jika ada yang 
memolitisasi.

Nasaruddin Umar
Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

Tulisan selengkapnya halaman 2 dan 4



MENTERI Pertanian (Mentan) 
Syahrul Yasin Limpo melaku-
kan inspeksi mendadak (sidak) 
pasar dan gelar pasar murah 
di 10 lokasi di Jakarta. Dalam 
kesempatan ini, ia memasti-
kan stok pangan bahan pokok 
dalam jumlah aman hingga 
menjelang lebaran. 

“Saya sampaikan sesuai 
dengan hitungan yang sudah 
kami lakukan Insyah Allah 
11 kebutuhan bahan pangan 
dasar cukup tersedia asal ma-
syarakat jangan panic buying,” 
kata Syahrul saat menggelar 
pasar murah di Toko Tani In-
donesia Center (TTIC) Pasar 
Minggu, Jakarta, kemarin.

Syahrul mengatakan, peme-
rintah bersama dengan mitra 
akan saling bekerja sama da-
lam menyediakan stok bahan 
pangan di pasar. Ia juga men-
gajak semua pengusaha untuk 
turun tangan dalam menjaga 
stabilisasi harga di pasar.

“Jangan ada orang atau pe-
ngusaha yang mau untung 
sendiri dan kemudian membe-

rikan kepanikan pada rakyat,” 
lanjut dia.

Menurut dia, gelar pasar mu-
rah ini dilakukan pemerintah 
untuk memberikan kepastian 
ke masyarakat bahwa bahan 
pokok kebutuhan dasar ma-
sih aman. Rencananya, pasar 
murah nantinya akan digelar 
juga di berbagai daerah di 
luar Jakarta. “Hari ini di DKI 
Jakarta kita gelar pasar murah 
namun jangan beli berlebihan 
karena jika kita makan gula 
berlebihan juga akan berdam-
pak sakit gula.”

Sahrul menyatakan operasi 
merupakan langkah stabilisasi 
harga di tengah fenomena pa-
nic buying yang mulai merebak 
di tengah masyarakat. Oleh ka-
rena itu, mulai kemarin pasar 
akan dipenetrasi oleh Kemen-
terian Pertanian (Kementan) 
bersama beberapa mitra untuk 
menggambarkan pada ma-
syarakat bahwa pemerintah 
menjamin ketersediaan bahan 
pangan dengan harga lebih 
murah. “Ini perintah Bapak 

Presiden untuk kita semua. 
Kita harus bahu membahu, 
Kementan bersama mitra kerja 
menghadapi covid-19 dari ber-
bagai hal kemungkinan yang 
berdampak dalam kehidupan 
masyarakat,” katanya.

Kendalikan harga
Kepala Badan Ketahanan 

Pangan (BKP) Kementerian 
Pertanian (Kementan), Agung 
Hendriadi mengungkapkan 
khusus di DKI Jakarta Kemen-
tan akan melakukan operasi 
pasar di 49 pasar. Ia berharap 
dengan operasi pasar harga 
bahan pokok bisa dikenda-
likan. “Namun khusus hari 
ini (kemarin) kita batasi di 10 
pasar terlebih dahulu. Insya 
Allah dengan operasi pasar 
ini kita akan bisa mengenda-
likan harga, khususnya harga 
gula pasir, telur dan beras. 
Saya berterima kasih semua 
berkat kerja keras kita semua,” 
kata dia.

Salah satu pengunjung, 
Zuhri, 54, mengaku merasakan 

kebermanfaatan operasi pasar 
di TTIC. Menurutnya, harga 
bahan pangan jadi lebih stabil, 
murah dan berkualitas.

“Biasanya yang belanja istri. 
Tapi sekarang giliran saya. 
Belanja di TTI ada jaminan 
harga, jadi kita bawa uang 
dari rumah sudah ada gam-
baran berapa dan apa saja 
belanjaan yang bisa dibeli,” 
kata Zuhri.

Dalam operasi pasar ini, tiga 
bahan pokok dasar dijual de-
ngan harga murah yakni gula 
sebanyak 2 ton dengan harga 
Rp12.500/kg, beras sebanyak 
2 ton dengan harga Rp8.500/
kg dan telur sebanyak 2,5 ton 
dengan harga Rp23.000/kg.

Operasi Pasar Murah di-
selenggarakan di Pasar Kali-
deres, Pasar Baru Metro, Pasar 
Kalibaru, Pasar Tanah Abang, 
Pasar Gondangdia, Pasar Pluit, 
Pasar Glodok, Pasar Tebet 
Barat, Pasar Rawa Badak, Pa-
sar Johar Baru dan Toko Tani 
Indonesia Center (TTIC) Pasar 
Minggu. (Gan/S1-25)

Menteri Pertanian Pastikan Pasokan  
Bahan Pokok Aman Hingga Lebaran

DOK KEMENTAN

Masyarakat Tak Perlu Panic Buying

VIRUS korona hari-hari ter-
akhir ini tiba-tiba menjadi isu 
teologis. Ada yang menganggap 
pandemi korona (covid 19) seba-
gai azab Tuhan untuk menghu-
kum anak manusia yang sudah 

melampaui batas. Semula, alam 
semesta begitu setia tunduk dan 
patuh kepada manusia sebagai 
pemimpin (khalifah) untuk 
alam semesta.  

Allah SWT menundukkan 
alam semesta kepada  manusia. 
Allah SWT menegaskan, “Apa-
kah kamu tiada melihat bah-
wasanya Allah menundukkan 
bagimu apa yang ada di bumi 
dan bahtera yang berlayar 
di lautan dengan perintah-
Nya. Dan Dia menahan (benda-
benda) langit jatuh ke bumi, 
me  lainkan dengan izin-Nya? 
Sesungguhnya Allah benar-be -
nar Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada Manusia,” 
(QS al-Hajj/22:65).

Namun, ketundukan alam se-

mesta bukannya tanpa reserve. 
Alam akan tunduk sepanjang 
ma  nusia menjalankan kapasitas 
kekhalifahan dengan benar. 
Mi  salnya dalam menjalankan 
kapasitas kekhalifahan, manu-
sia tidak melampau batas (QS al-
Rum/30:41) yang pada akhirnya 
akan merugikan dirinya sendiri 
(QS al-Rum/30:41). 

Ketika manusia tidak lagi 
mengindahkan ketentuan Allah 
SWT, misalnya, penguasa tidak 
lagi memihak kepada  keadilan 
dan kemaslahatan umat, meng-
abaikan akal sehat dan hati 
nu  rani, para pebisnis tidak lagi 
mengindahkan etika bisnis, 
pa  ra ulama dan  ilmuwan su-
dah kehilangan pertimbangan 
objektivitas, para buruh dan 

karyawan sudah kehilangan 
ra  sa ketulusan, maka ketika itu 
bencana demi bencana senan-
tiasa mengintai di  masyarakat. 

Al-Qur’an menginformasikan 
kepada kita bahwa wabah dan 
bencana sering kali diawali ter-
jadinya berbagai  penyimpangan 
perilaku dalam masyarakat. Pe-
rilaku alam raya  makrokosmos 
sering kali berbanding lurus de-
ngan perilaku manusia mikro-
kosmos. Misalnya, umat Nuh 
yang keras kepala (QS 53:52) 
 ditimpa bencana banjir (QS 
11:40), umat Syu’aib yang ko-
rup (QS 7:85;11:84-85) ditimpa 
gempa mematikan (QS 11:94), 
serta berbagai contoh lain.

Bersambung ke Hlm 4

BERAGAMA sejatinya bukan kepasrahan 
tan pa ilmu. Berilmu dan menggunakan il-
mu bahkan merupakan bukti orang yang 
ber agama.

Umat Islam mengenal itu lewat riwayat 
wahyu pertama yang berisi perintah un-
tuk membaca. Di agama-agama lain pun 
keutamaan ilmu tidak kalah jelas. Di balik 
ritual ibadah, ada fi losofi -fi losofi  ilmu yang 
dalam dan luas.

Ibadah dan ilmu sesungguh-
nya tidak terpisahkan. Keduanya 
yang membuat manusia menjadi 
makhluk unggul dan membawa 
kebaikan.

Sejarah dunia mencatat bagai-
mana para suci dan ahli agama 
bisa menjadi pemimpin umat 
bahkan bangsa karena berbekal 
ilmu. Begitu juga saat perang 
ataupun terjadi wabah, mereka 
menjadi garda depan penyelamat 
umat karena berbekal ilmu yang sesuai 
bidang.

Anutan itulah yang semestinya dijalan-
kan para pemimpin agama di saat pandemi 
covid-19 mengerikan sekarang ini.

Para tokoh agama mestinya punya kesa-
dar an tentang tanggung jawab garda depan 
selayaknya petugas kesehatan. Para tokoh 
agama tidak cukup hanya berteriak di atas 
mimbar, tetapi juga harus memberi ketela-
danan tanggung jawab lewat perbuatan.

Jika tanggung jawab perawatan dan  medis 
ada pada dokter dan perawat,  tanggung 
jawab pencegahan wabah  sebetulnya juga 
ada di tangan para tokoh agama.  Bahkan, de-
ngan kultur religius yang kuat di  Indonesia, 
ucapan para tokoh agama tak  jarang lebih 
dahsyat dampaknya ketimbang  pemerintah.
Dalam konteks itulah kita berharap para 
tokoh agama tidak melalaikan ilmu pada 
kondisi wabah covid-19 sekarang. Mereka 
sejatinya tidak ikut mengumpulkan massa 
dengan alasan apa pun.

Di saat masyarakat dunia menghindari 
kerumunan untuk mencegah penularan 
co vid-19, yang terjadi di Gowa, Sulawesi 
Selatan, dan Ruteng, Nusa Tenggara Timur, 
malah sebaliknya. Ribuan orang berkumpul 
dan mengambil risiko petaka di dua daerah 
itu demi ritual keagamaan.

Betul bahwa penyelenggaraan Ijtima 
Ula ma Dunia di Gowa akhirnya dibatalkan. 
Akan tetapi, tetap saja tidak bisa membalik 
risiko penyebaran virus yang sudah terjadi 
akibat adanya ribuan orang, bahkan dari 
negara-negara yang juga terjangkit covid-19. 

Patut diapresiasi semua pihak yang terlibat 
negosiasi untuk membatalkan acara itu.

Risiko yang tak bisa dibalik itu juga terjadi 
di misa penahbisan uskup Ruteng meski 
penyelenggara memeriksa temperatur tu-
buh peserta misa dan memberikan mereka 
cairan pembersih tangan.

Kedua acara keagamaan itu sama-sama 
merupakan bentuk kelalaian ilmu. Bukan 

saja tidak mengindahkan anjuran 
pemerintah, para tokoh kedua 
aga ma juga cuek akan informasi-

informasi seputar wabah yang 
sudah begitu banyak dibagikan. 
Covid-19 menjadi wabah yang 

begitu mengerikan karena sulitnya 
dideteksi. Bahkan mereka yang 
tampak sangat sehat bisa jadi su-
dah menjadi carrier.

Sebab itu, dengan besarnya ri -
si  ko yang harus ditanggung umat, 
pemerintah dan pihak berwenang 

semestinya bertindak lebih tegas dan sigap 
akan acara-acara keagamaan serupa. De-
ngan tingkat penjangkitan dan kematian di 
Indonesia, ditambah penetapan status ben-
cana nasional dari pemerintah pusat, kela-
lai an serupa jangan sampai terjadi lagi.

Tidak hanya itu, masyarakat sendiri pun 
harus menjadi umat yang cerdas dalam 
beragama. Kefanatikan dan kepasrahan 
tanpa ilmu akan menjadikan umat sasaran 
empuk bagi pihak-pihak pencari panggung 
dan pencipta kekeruhan.

Kita mendorong agar organisasi keaga-
ma an lebih aktif mengambil peran sebagai 
garda depan pembimbing umat. Langkah 
MUI yang mengeluarkan fatwa mengenai 
ibadah di tengah wabah ini, termasuk soal 
salat Jumat, adalah tepat. Anjuran salat di 
rumah juga dikeluarkan PBNU. Adapun 
Muhammadiyah dengan bijak menunda 
muktamar ke-48.

Ketika tokoh agama tidak bisa menjadi 
tumpuan mengatasi pandemi covid-19, ke-
tegasan pemerintah pusat sampai daerah 
di nantikan. Apresiasi diberikan kepada 
ja  jaran Pemprov Sulawesi Selatan yang 
meng ambil sikap tanpa kompromi demi 
ke selamatan manusia.
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 Agama Tumpuan Cegah Pandemi

Silakan tanggapi melalui: 
www.mediaindonesia.com dan 

www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di:

www.mediaindonesia.com/editorials

 Korona, Antara Takdir dan Ikhtiar

 Perlu Keteladanan
Tokoh Agama

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com                                             

SEJUMLAH pihak menyambut positif 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
terkait dengan pengaturan aktivitas 
peribadatan yang melibatkan orang 

banyak setelah wabah korona merebak.
Gelaran Ijtima Dunia 2020 Zona Asia di Ka-

bupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang sedia-
nya berlangsung kemarin dibatalkan. Ribuan 
peserta yang berdatangan sejak Selasa (17/3) 
dipulangkan bergelombang.

“Alhamdulillah. Tim medis siap melakukan 
tes kesehatan di lokasi sebelum peserta pu lang,” 
kata Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, 
 Fadjroel  Rachman, menyampaikan  apresiasi 
Presiden Jokowi kepada semua pihak yang 
tu lus membatalkan Ijtima Dunia terse but.

“Hal ini sesuai dengan imbauan pemerintah 
agar kita lebih banyak berada di  rumah dan 
melakukan social  distancing untuk menangkal 
covid-19,” ujar Fadjroel.

Dalam konferensi pers virtual di Graha 
BNPB kemarin, Ketua Majelis Fatwa MUI, As-
rorun Ni’am Sholeh, menjelaskan fatwa itu 
bukan untuk melarang orang beribadah atau 
menjauhkan umat dari masjid.

“Kita bertanggung jawab mencegah penye-
baran covid-19, tidak bisa dibebankan kepada 
pemerintah tanpa partisipasi publik. Ada 
sem  bilan poin yang menjadi satu kesatuan di 
dalam Fatwa MUI,” ujar Ni’am Sholeh.

Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta juga mengi-
kuti Fatwa MUI yang dirilis Senin (17/3) itu 
de  ngan meniadakan ibadah bersama selama 
dua pekan.

“Mengingat perkembangan covid-19 di Ja-
kar  ta dan instruksi imam besar kami memu-
tuskan tidak melaksanakan salat Jumat selama 
dua minggu,” ungkap Ketua Badan Pelaksana 
Pengelola Masjid Istiqlal, Asep Saepudin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
se  belumnya bersama wakil Persekutuan 
Ge  reja-gereja di Indonesia (PGI), Keuskupan 
Agung Jakarta, dan Parisada Hindu Dharma 
Indonesia menyeru para tokoh agama hingga 
pengurus masjid untuk meniadakan salat 
 Jumat dan meniadakan ibadah bersama demi 

mengurangi paparan wabah korona.
Ketua PGI Jakarta Manuel Raintung memu-

tuskan agar para pelaksana peribadatan me -
niadakan ibadah bersama selama dua pekan. 
“Untuk membantu Indonesia bebas dari wa -
bah covid-19.”

Kenyataan sebaliknya terjadi di Ruteng, 
Manggarai, NTT, kemarin. Penahbisan Uskup 
Siprianus Hormat tetap dilakukan di tengah 
pandemi covid-19.

Menurut Kabiro Humas dan Protokol Setda 
NTT, Marius Jelamu, penahbisan dihadiri pu-
luhan uskup dari seluruh Indonesia, Dubes 
Vatikan, dan ribuan umat. “Seluruh hadirin 
menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan 
ruang an sudah disemprot disinfektan.”

Tadi malam, peringatan Isra Mikraj 1441 
Hij riah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, 
Ban  jarmasin, Kalsel, juga tetap berlangsung 
dihadiri ribuan jemaah.

Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal 
Muhtadin, KH Darul Quthni, menegaskan pe-
ngelola masjid telah melakukan pembersihan 
ruangan dan karpet, serta menyediakan ther-
mal scanner dan hand sanitizer.

Keputusan bi jak
Dalam penilaian ahli tafsir Al-Qu’ran Qu-

raisy Shihab, para ulama mengeluarkan 
fat    wa karena covid-19 membahayakan jiwa 
manusia. “Nah, semua sepakat virus korona 
membahayakan jiwa manusia. Maka, ulama 
memberi fatwa tidak dianjurkan bagi mereka 
untuk hadir dalam salat-salat berjemaah, bah-
kan salat Jumat,” ujar Quraisy dalam cuplikan 
video call yang diunggah Najwa Shihab di akun 
Instagram-nya, kemarin.

Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), 
Adi Prasojo, mengatakan para tokoh agama 
bersama-sama menyikapi pandemi korona 
dengan bijak, terutama soal penyelenggaraan 
ibadah.

“Kita membutuhkan ketenangan dan ke   -
su cian hati. Para tokoh agama perlu ber   gan -
dengan tangan menyikapinya. Saya ya kin 
to  koh agama sudah mengambil keputusan 
bi jak,” tandas Adi. (Put/Ind/Dhk/Mal/LN/PO/
DY/X-3)

Berita Terkait | Hlm 4, 5, 9, 10, 11, 13, & 14                                                                    

Tanggung jawab pencegahan covid-19 tak bisa 
dibebankan kepada pemerintah tanpa partisipasi 
publik, termasuk agamawan.

 KAMPANYE CEGAH COVID-19: Petugas medis berpose sambil memegang tulisan ‘Kami Tetap Bekerja untuk Kalian, Kalian Tetap di 
Rumah untuk Kami’ di RSCM, Jakarta, kemarin. Hasil foto itu kemudian disebarkan melalui media sosial sebagai upaya kampanye untuk 
menimbulkan kepedulian masyarakat agar tetap berada di rumah dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

MI/RAMDANI

Nasaruddin Umar
Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta
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Kepemimpinan berfokus pada inovasi
Pengajaran dinamis disesuaikan dengan kebutuhan murid
Guru aktif mengembangkan materi yang relevan dengan kebutuhan dan kehidupan
Proses belajar mengajar terjadi di sekolah dan komunitas
Guru dan kepala sekolah aktif berinovasi mengembangkan praktik mengajar

1. Gajah
Rekam Jejak Organisasi Penggerak
 Memiliki bukti empiris dampak program pada hasil belajar siswa
 Memiliki bukti empiris dampak program pada peningkatan motivasi,    
 pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah
 Berpengalaman merancang dan implementasi program dengan baik
Sekolah Sasaran
 >100 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB
Dukungan
 Maksimal Rp20 miliar/tahun/program
Jangka Waktu Implementasi
 2 tahun (2020-2022)

Lini Masa Program 
Organisasi Penggerak
2 Maret: Pengumuman 
dan Registrasi
Organisasi Penggerak mendaftarkan 
diri di sekolah.
penggerak.kemdikbud.go.id 

10 Maret: Forum Organisasi 
Penggerak
Organisasi penggerak dapat mengeta-
hui detail dan menanyakan semua hal 
tentang Program Organisasi Penggerak

Pengajuan Proposal: 
16 Maret-16 April, 
Seleksi-16 Mei
Identifikasi Kelayakan
Ditentukan peninjauan dokumen 
dan proposal 
Evaluasi Teknis
Diberikan berdasarkan kriteria 
dan rubrik yang ditetapkan
Evaluasi Keuangan
Diberikan berdasarkan kriteria 
dan rubrik yang ditetapkan

16 Mei-30 Juni: Verifikasi
Kunjungan dan verifikasi ke Organisasi 
Penggerak yang terpilih

Jun 2020-Mei 2022: 
Implementasi
Implementasi dilakukan di sekolah 
di daerah yang sudah diajukan 
dan disetujui Kemendikbud.

Sumber: Kemendikbud

Siswa
Berakhlak mulia, mandiri, 
bernalar kritis, kreatif, 
gotong royong, 
dan berkebinekaan global

2. Macan
Rekam Jejak Organisasi Penggerak
 Memiliki bukti empiris dampak program pada peningkatan motivasi,  
 pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah
 Berpengalaman merancang dan implementasi program dengan baik
Sekolah Sasaran
 21-100 PAUD/SD/SMP/ TKLB/SDLB/SMPLB
Dukungan
 Maksimal Rp5 miliar/tahun/program
Jangka Waktu Implementasi
 2 tahun (2020-2022)
3. Kijang
Rekam Jejak Organisasi Penggerak
 Berpengalaman merancang dan implementasi 
 program dengan baik
Sekolah Sasaran
 5-20 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB
Dukungan
 Maksimal Rp1 miliar/tahun/program
Jangka Waktu Implementasi
 2 tahun (2020-2022)

Bentuk Dukungan
Kategori

Kepala Sekolah
Memahami proses 
pembelajaran dan 
mengembangkan 
kemampuan guru  
(instructional leader)

Guru
Berpihak pada anak dan 
mengajar sesuai  
perkembangan siswa 
(teach at the right level)

Komunitas
Segenap orangtua, tokoh, 
serta organisasi masyarakat 
menyokong sekolah dalam 
meningkatkan kualitas belajar

2 
da
Or
dir
pe

Sekolah 
penggerak

*Keterangan: Jumlah alokasi bantuan program disesuaikan dengan hasil evaluasi proposal

*

*

*

Sekolah Penggerak sebagai Katalis

Sekolah penggerak dapat menggerakkan sekolah lain.

MENTERI Pendi-
dikan dan Kebu-
dayaan (Mendik-
b u d ) ,  N a d i e m 

Anwar Makarim, telah me-
luncurkan sejumlah kebijakan 
baru, salah satunya Program 
Merdeka Belajar. Program ini 
dicetuskan sebagai langkah 
awal untuk melakukan lom-
patan di bidang pendidikan. 
Tujuannya tak lain untuk me-
mengaruhi sekelompok massa 
dari agen perubahan guna 
mengubah pola pikir terhadap 
pendidikan.

Program Merdeka Belajar 
difokuskan untuk menum-
buhkan budaya belajar dan 
budaya untuk berinovasi pada 
siswa. Diharapkan, para siswa 
ini nantinya dapat banyak ber-
tanya, banyak mencoba, serta 
memiliki banyak karya. 

Terkait itu, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) turut mem-
buka Program Organisasi 
Penggerak (POP). Program 
tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kompetensi 
50.000 guru, kepala sekolah 

dan tenaga kependidikan di 
5.000 PAUD, SD, dan SMP pada 
2020 hingga 2022.

Menurut Nadiem, selama 
ini pelatihan bagi guru lebih 
banyak dilakukan melalui 
satu pintu, yakni pemerintah. 
Padahal, sudah ada berbagai 
organisasi nonpemerintah 
yang juga menjalankan pro-
gram pelatihan bagi guru. 
Untuk itu, POP ini ditujukan 
untuk mewadahi organisasi-
organisasi nonpemerintah 
dalam menjalankan program 
peningkatan mutu pendidikan 
yang selama ini telah dijalan-
kan.

“Pemerintah yang selama ini 
hanya melakukan sendiri, se-
karang melibatkan organisasi 
masyarakat untuk sama-sama 
mencerdaskan anak bangsa. 
Karena banyak organisasi 
yang melakukan proses pem-
belajaran yang baik, meli-
batkan kepala sekolah yang 
baik, mendorong guru-guru 
berinovasi dan best practice 
ini yang kita mau tangkap. Ba-
nyak orang-orang yang sudah 
berkembang yang sudah ada 
hasilnya maka akan kita kel-
ompokkan,” ungkap Nadiem 
belum lama ini di Jakarta. 

Dia menjelaskan, untuk 
menciptakan sumber daya ma-
nusia (SDM) Unggul Indonesia 
Maju, harus bisa mencetak pe-
serta didik yang bisa bersaing 
di era globalisasi. 

Organisasi penggerak nanti-
nya akan dibagi menjadi tiga 
kelompok yakni kelompok 
Gajah, organisasi yang sudah 
berjalan lebih dari tiga tahun 
dengan target implementasi 
100-200 sekolah dapat mem-
peroleh bantuan maksimal 
Rp20 miliar per tahun. Ke-

lompok Macan dengan target 
implementasi 21-100 sekolah 
dapat memperoleh bantuan 
maksimal Rp5 miliar per ta-
hun, dan Kelompok Kijang 
dengan target 5-20 sekolah 
dapat memperoleh bantuan 
maksimal Rp1 miliar.

“Rencananya, program ini 
akan dijalankan selama dua 
tahun, yakni mulai Juli 2020 
hingga 2022 mendatang,” kata 
Nadiem.

Adapun komponen-kom-
ponen yang menjadi target 
pengembangan dalam POP 
yakni kepala sekolah, guru, 
siswa, dan komunitas guna 
mendorong inisiasi Sekolah 
Penggerak. 

Program Organisasi Peng-
gerak juga membuka kesem-
patan bagi mahasiswa untuk 
bergabung sebagai relawan. 
Setiap Organisasi Penggerak 
yang terpilih secara otomatis 
akan disetujui Kemendikbud 
untuk menjadi program pi-
lihan belajar di luar kampus, 
sebagai bagian dari kebijakan 
Kampus Merdeka. 

Mahasiswa yang bergabung 
nantinya dapat mengikuti ke-
giatan Organisasi Penggerak 
sebanyak maksimal dua se-
mester. Mendikbud memas-
tikan Sistem Kredit Semester 
(SKS) yang dijalankan selama 
menjalani program akan di-
akui penuh. 

“Sekarang semua Organisasi 
Penggerak yang terpilih untuk 
mengerjakan program Sekolah 
Penggerak boleh membuka 
programnya kepada maha-
siswa dan (mahasiswa) akan 
mendapatkan full SKS, mini-
mum 20 SKS,” ujar Nadiem 
saat meluncurkan Kebijakan 
Merdeka Belajar Episode 4: Or-

ganisasi Penggerak di Jakarta, 
Selasa (10/3).

Sebagai pertimbangan, Ke-
mendikbud menyarankan 
agar calon relawan memilih 
wilayah yang memungkinkan 
untuk dijangkau dari domisili 
masing-masing saat ini. Jika 
ada relawan yang berkenan 
untuk menjangkau daerah 
yang jauh dari domisilinya, 
maka pertimbangan diserah-
kan kepada pribadi relawan. 

Tepat sasaran
M e n a n g g a p i  h a l  i t u , 

pengamat pendidikan Itje 
Chodijah menyambut baik 
rencana Kemendikbud terse-
but selama mereka mampu 
mengontrol keberlangsungan 
program ini. Tujuannya ada-
lah agar tidak hanya berkuali-
tas siswa didik bisa dicapai na-

mun juga tepat sasaran sesuai 
kebutuhan.

“Kementerian (harus) pu-
nya alat untuk memonitor 
sekolah-sekolah mana saja 
yang sudah dapat, supaya 
bantuannya diberikan kepada 
yang kurang,” kata Itje. 

Ia berharap, Kemendikbud 
bisa bertindak sebagai wasit 
yang adil dalam memberdaya-
kan tenaga-tenaga yang ada 
di masyarakat. Agar nantinya 
potensi ini berkembang secara 
merata di seluruh daerah. 

“Organisasi penggerak ini 
justru menjadi perangsang 
buat para guru untuk belajar 
lagi. Sasarannya langsung 
ke gurunya. Misalnya, LPMP 
mengundang guru yang mau 
belajar substansi tertentu,” 
katanya.

Menurut Itje, selama 15 ta-

hun pengalamannya di lapan-
gan, sebaiknya proposal terpi-
lih adalah yang programnya 
paling relevan dengan kebu-
tuhan sekolah dan siswa. Kri-
terianya adalah kegiatan atau 
program yang berhubungan 
dengan sekolah dan pening-
katan kualitas siswa yang bisa 
difasilitasi oleh guru. 

“Jangan sampai programnya 
tidak sesuai dengan kebu-
tuhan sekolah. Oleh karena 
itu, pahami karakteristik daer-
ahnya,” kata Itje.

 Hasil identifikasi karakter-
istik daerah itu yang menjadi 
acuan dalam menentukan 
program apa yang sesuai dan 
paling dibutuhkan di daerah 
tersebut, karena pendidikan 
berpengaruh pada berbagai 
aspek. 

Karena i tu ,  organisasi 

penggerak yang akan praktik 
ke lapangan harus melaku-
kan survei atau uji lapangan 
dulu. 

Organisasi penggerak bisa 
membuat semacam pelatihan 
bekerja sama dengan institusi 
yang menaungi guru misalnya 
LPMP yang audiensnya me-
libatkan guru-guru di suatu 
wilayah. 

Ada tiga bidang yang bisa 
menjadi fokus pendalaman, 
yaitu literasi, numerasi, pe-
ngembangan karakter. “Bisa 
juga organisasi penggerak 
ini kemudian menempel ke 
kegiatannya MGMP yang mua-
tannya bisa berbasis mata pe-
lajaran ataupun tidak, namun 
mengarah pada tercapainya 
profil siswa Indonesia yang 
berjiwa Pancasila,” kata Itje. 
(Gan/S1-25)
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program Organisasi penggerak 
picu inovasi Sekolah

(Dari kiri) Direktur GtK Pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus Praptono, Plt. Dirjen GtK Supriano, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan 
Hubungan masyarakat ade erlangga masdiana, dan praktisi dan konsultan pendidikan Itje Chodidjah.
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PENDAFTARAN Program Or-
ganisasi Penggerak (POP) 
mulai dibuka sejak 2 Maret 
hingga 16 April mendatang di 
laman yang telah disediakan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud). 
Pemerintah menjamin proses 
penyeleksian organisasi peng-
gerak amat transparan.

Direktur Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan 
Menengah dan Pendidikan 
Khusus Kemendikbud dan 
selaku Direktur Program Or-
ganisasi Penggerak, Praptono, 
mengatakan, calon organisasi 
pelatihan harus mendaftar 
melalui laman sekolah.peng-
gerak.kemdikbud.go.id mulai 
2 Maret hingga 16 April. Se-
telah itu, proses penyusunan 
dan pengajuan proposal di-
lakukan pada 16 Maret hingga 
16 April 2020 melalui laman 
sekolah.penggerak.kemdikbud.

go.id. Kemudian proses seleksi 
dilakukan oleh Tim Indepen-
den mulai 16 Mei 2020. 

Organisasi kemasyarakatan 
dapat mengajukan lebih dari 
1 proposal, dengan syarat pro-
posal kedua dan seterusnya 
memiliki program dengan 
sasaran kategori bantuan, 
sasaran bentuk satuan pendi-
dikan, dan/atau muatan pro-
gram yang berbeda dengan 
proposal sebelumnya. Seba-
gai catatan, program harus 
didukung dengan bukti peng-
alaman. Satu ormas dapat me-
nerima maksimal 3 proposal 
paket bantuan pemerintah.

“Proses pemilihan organi-
sasi dilakukan secara trans-
paran dan untuk evaluasi 
dilakukan oleh tim yang pro-
fesional dan independen,” 
ungkap Praptono pada Media 
Indonesia, kemarin.

Menurut dia, proses seleksi 

dan evaluasi terdiri atas iden-
tifikasi kelayakan berupa 
tinjauan dokumen yang dia-
jukan, evaluasi teknis, dan ke-
uangan oleh tim independen 
untuk menjamin tidak ada 
intervensi dari pihak dalam 
dan luar Kemendikbud, serta 
verifikasi dengan mengun-
jungi ke organisasi penggerak 
yang terpilih.

Kemendikbud akan me-
nyusun kriteria penilaian pro-
posal yang jelas, objektif, dan 
berlandaskan pada peraturan 
yang berlaku. Tim evaluasi 
proposal akan menggunakan 
kriteria penilaian tersebut 
dalam proses verifikasi pro-
posal.

Tim evaluasi proposal ter-
diri atas kalangan independen 
dan berintegritas tinggi, hal 
ini menjamin tidak ada inter-
vensi dari pihak dalam dan 
luar Kemendikbud.

“Pengumuman hasil veri-
fikasi proposal akan dilaku-
kan paling lambat 8 Juni 2020 
melalui laman Organisasi 
Penggerak dan surat elek-
tronik,” kata Praptono.

Ia menuturkan, POP di-
harapkan membantu mengi-
nisiasi Sekolah Penggerak 
yang idealnya memiliki empat 
komponen. Pertama, kepala 
sekolah memahami proses 
pembelajaran siswa dan mam-
pu mengembangkan kemam-
puan guru dalam mengajar. 

Kedua, guru berpihak ke-
pada anak dan mengajar se-
suai tahap perkembangan 
siswa. Ketiga, siswa menjadi 
senang belajar, berakhlak 
mulia, kritis, kreatif, dan ko-
laboratif. 

Keempat, terwujudnya ko-
munitas penggerak terdiri 
atas orang tua, tokoh, serta 
organisasi kemasyarakatan 

yang diharapkan dapat me-
nyokong sekolah meningkat-
kan kualitas belajar siswa.

“Sekarang ini guru dituntut 
untuk kreatif menciptakan 
program pembelajaran yang 
dapat menstimulasi peserta 
didik supaya rasa keingin-
tahuan dan semangat bela-
jarnya meningkat,” lanjut 
Praptono. 

Praptono menyebutkan, 
anggaran yang akan dia-
lokasikan untuk program ini 
senilai Rp595 miliar setiap 
tahun. Secara umum, besar 
bantuan dibagi dalam tiga 
kategori berdasarkan banyak 
sasaran satuan pendidikan.

“Ada tiga termin monev 
yang dilakukan oleh Tim 
Evaluator independen yaitu 
base, middle dan akhir.  Tim 
Evaluator akan meninjau or-
ganisasi pada tahun 2021 ber-
dasarkan hasil laporan me-

reka di akhir Desember 2020. 
Begitu seterusnya selama tiga 
tahun berturut-turut,” urai 
Praptono. 

Ditunjuk sebagai Direktur 
Program Organisasi Peng-
gerak, Praptono juga ber-
harap program rintisan yang 
memberdayakan keterlibatan 
masyarakat berbasis bukti ini 
bisa berjalan sesuai dengan 
pedoman dan petunjuk teknis 
yang disiapkan Kemendik-
bud. 

Para guru, kepala sekokah, 
dan tenaga kependidikan 
yang menjadi sasaran pro-
gram agar bersungguh-sung-
guh untuk mengambil penga-
laman, keterampilan dan pe-
ngetahuan yang dibawa oleh 
organisasi penggerak untuk 
mempercepat peningkatan 
kompetensi guru dan tenaga 
kependidikan di Indonesia. 

“Dengan demikian maka 

anak-anak Indonesia akan 
terlayani pendidikannya se-
suai bakat dan kemampuan-
nya untuk menjadi manusia 
unggul bagi pembangunan di 
Indonesia,” kata Praptono.

Sementara itu, ia mengaku 
respons daerah dan masyara-
kat serta satuan pendidikan 
sangat positif dan antusias 
menyikapi program organi-
sasi penggerak. Kepala dinas 
dan stakeholder pendidikan 
yang lain mengikuti  l ive 
streaming peluncuran pro-
gram organisasi penggerak 
menyampaikan optimisme-
nya bahwa program ini akan 
mendorong terwujudnya 
sekolah penggerak. 

Sampai dengan Selasa, 10 
Maret 2020 tercatat sudah 
ada 3300 organisasi di se-
luruh Indonesia dan 12.159 
relawan yang mendaftar. 
(Gan/S2-25)

pemilihan Organisasi penggerak dilakukan Transparan

Nadiem Anwar Makarim
menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (mendikbud)



KOMISIONER KPU RI Evi Novida 
Ginting Manik akan menggugat 
Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu (DKPP) atas putusan 
memberhentikannya  terkait 
dengan kasus perselisihan 
 perolehan suara calon anggota 
legislatif (caleg) Partai Gerindra 
Dapil Kalimantan Barat 6.

Evi menilai putusan DKPP 
cacat hukum dan melampaui 
wewenang yang diamanatkan 
undang-undang. 

“Putusan DKPP itu cacat se-
hingga batal demi hukum dan 
semestinya tidak dapat dilak-
sanankan. Saya akan menga-
jukan gugatan dan meminta 
pembatalan putusan DKPP No 
317 tersebut,” tegasnya dalam 
konferensi pers di Kantor KPU 
RI, Jakarta, kemarin. 

Dalam gugatan, ia akan sam-
paikan alasan-alasan hukum 
agar pengadilan dan publik 
 dapat menerima adanya ke-
cacatan hukum dalam putus-
an DKPP dan apa yang sudah 
dialaminya berkaitan dengan 
putusan itu.

Selaku koordinator divisi 
teknis penyelenggaraan dan lo-
gistik pemilu, Evi mengatakan ti-
dak melanggar kode etik seperti 
yang diputuskan DKPP. Dirinya, 
KPU RI, juga KPU Kalbar hanya 
melaksanakan keputusan Mah-
kamah Konstitusi yang sudah 
fi nal dan berkekuatan hukum 
tetap dan mengikat. Apalagi, 
yang dipersoalkan dalam ka-
sus tersebut ialah perselisihan 
suara yang wewenangnya jelas 
ada pada MK. 

“Dalam hal ini KPU RI hanya 
menjamin ketentuan Pasal 24c 
ayat 1 UUD 45 yang berbunyi 
MK berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat fi nal 
dan mengikat,” jelas Evi.

Dia juga menyoroti  putusan 
DKPP atas drinya yang meng-
abaikan Pasal 36 ayat 2 Per-
aturan DKPP No 2/2019 yang me-
wajibkan rapat pleno pengam-
bilan putusan dihadiri paling 
sedikit 5 anggota DKPP. Putusan 
terhadapnya hanya diambil 4 
 orang majelis DKPP, yang arti-
nya cacat hukum.

”Gugatan ini bukan hanya un-
tuk kepentingan diri dan marta-
bat saya sebagai  peyelenggara 
pemilu, melainkan untuk se-
luruh penyelenggara pemilu 
ke depannya. Putusan yang 
tidak dilandasi kebenaran dan 
kaedilan ini bisa mencederai 
kenyamanan dan  ketenangan 
 penyelenggara pemilu,” tegas-
nya.

Di lain pihak, DKPP meminta 
Presiden Jokowi segara me-
ngeluarkan SK pemberhentian 
Evi dari KPU RI karena terbukti 
melanggar kode etik. “Kita me-
minta supaya Presiden segera 
menerbitkan SK pemberhen-
tian (Evi),” ujar Plt Ketua DKPP 
 Muhammad.

Setiap keputusan DKPP, kata 
dia, wajib dilaksanakan sesuai 
UU No 7/2017 tentang  Pemilu. 
“Kita harapkan bisa cepat 
seperti dalam kasus Wahyu 
 Setiawan, dalam 7 hari sudah 
ada SK presiden.” (Van/P-3)

ANDHIKA PRASETYO      
andhika@mediaindonesia.com                         

PR E S I D E N  J o ko  W i d o d o 
mengintruksikan untuk 
segera menerapkan pemerik-
saan cepat atau rapid test de-

ngan cakupan yang lebih besar agar 
deteksi dini kemungkinan indikasi 
awal seorang terpapar virus korona 
baru (covid-19) bisa dilakukan.

“Saya minta  alat  rapid  test 
 diperbanyak. Perbanyak juga tempat-
tempat untuk melakukan tes, libatkan 
rumah sakit baik pemerintah, BUMN, 
pemda, TNI, Polri, dan swasta, juga 
lembaga riset yang dapatkan reko-
mendasi Kemenkes,” ujar Jokowi 
saat memimpin rapat terbatas mela-
lui telekonferensi video dari Istana 
Merdeka, Jakarta, kemarin.

Presiden juga meminta Tim Gu-
gus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 menyiapkan alur protokol 
kesehatan yang jelas dan mudah di-
pahami. Hal tersebut sangat penting 
dilakukan agar masyarakat memi-
liki pemahaman yang lengkap dan 
menyeluruh.

“Ketika hasil rapid test keluar, 
 apakah dilanjut dengan karantina 
mandiri atau memerlukan layanan 
rumah sakit. Harus ada protokol kese-
hatan yang jelas,” sambungnya.

Rencana kontingensi layanan ke-
sehatan juga sudah harus disiapkan 
guna mengantisipasi hal-hal yang 
tidak diinginkan, seperti semakin 
membeludaknya jumlah kasus positif 
virus korona.

“Rencana kontingensi ini harus 
disiapkan di daerah termasuk per-
cepatan pembangunan rumah sakit 
di Pulau Galang, Kepulauan Riau,” 
tutur Jokowi.

Untuk mendukung pemerintah, 
Ketua Umum Partai NasDem Surya 
Paloh meminjamkan hotel miliknya, 
The Media Hotel, untuk digunakan 
dalam upaya penanganan penularan 
covid-19. 

“Secara khusus saya dihubungi 
Pak Surya Paloh. Beliau memberikan 

atau menyediakan secara khusus 
hotel bintang lima, The Media,” kata 
Menkominfo Johnny G Plate yang juga 
kader Partai NasDem, kemarin. 

Sementara itu, juru bicara peme-
rintah untuk penanganan covid-19, 
Achmad Yurianto, mengatakan rapid 
test adalah mekanisme pemeriksaan 
bukan menggunakan metode swab 
tenggorokan (mengambil cairan di 
tenggorokan), melainkan dengan 
sampel darah. 

Metode itu disebut memiliki keung-
gulan. Salah satunya tidak membu-
tuhkan sarana-prasarana pemerik-

saan laboratorium pada biosecurity 
level II. “Artinya tes ini bisa dilaksa-
nakan di hampir seluruh rumah sakit 
di Indonesia,” ujar Yuri.

Staf Khusus Kementerian BUMN 
Arya Sinulingga menyatakan alat 
uji cepat covid-19 yang diimpor dari 
Tiongkok sudah masuk ke Indonesia 
kemarin.

BUMN melalui PT Rajawali Nusan-
tara Indonesia (RNI) akan mengim-
por sebanyak 500 ribu alat uji cepat 
covid-19 untuk melakukan screening 
massal sesuai dengan instruksi Pre-
siden Jokowi. 

Mobilisasi relawan
Ketua Gugus Tugas Percepatan Pe-

nanganan Covid-19 Doni Monardo 
mengatakan Presiden Joko Widodo 
juga meminta dilakukan  mobilisasi 
relawan untuk membantu para 
tenaga medis demi memaksimalkan 
penanggulangan pendemi global 
covid-19.

Jokowi ingin banyak pihak  terlibat, 
tidak hanya dokter, tetapi juga maha-
siswa-mahasiswa kedokteran tingkat 
akhir dalam menghadapi pandemi 
tersebut.

“Bapak Presiden meminta ada 
peningkatan kemampuan atau 
 mobilisasi pihak-pihak yang bisa 
dihimpun untuk menjadi relawan, 
seperti dokter, petugas ambulans, dan 
juga mahasiswa kedokteran semester 
akhir,” ujarnya seusai mengikuti ra-
pat terbatas yang dipimpin Presiden 
Jokowi, kemarin.

Pemerintah juga memastikan para 
relawan akan diberikan fasilitas alat 
pelindung diri (APD) yang memadai. 
Dengan begitu, mereka tidak perlu 
khawatir terpapar virus ketika mem-
bantu penanganan pasien.

“Kita akan siapkan peralatan medis, 
makanan, vitamin, serta istirahat yang 
cukup. Ini juga perlu bantuan dan du-
kungan dari segenap komponen ma-
syarakat yang bersedia memberikan 
bantuan kepada relawan medis ini,” 
tutur Doni. (Ata/Ind/X-10)

Sambungan dari hlm 2

Alam pun berubah perangai. Hu-
jan tadinya menjadi sumber air 
bersih dan pembawa rahmat (QS 
6:99) tiba-tiba menjadi sumber ma-
lapetaka. Angin yang tadinya ber-
fungsi dalam proses penyerbukan 
tumbuh- tumbuhan (QS 18:45) dan 
 mendistribusi awan (QS 2:164) tiba-
tiba tampil ganas (QS 41:16). Da-
lam berbagai anomali itu muncul 
korona. 

Dalam konteks ini ada kelompok 
yang memandang cara mengatasi 
korona tidak cukup melakukan 
tidakan preventif dan pengobatan 
medis, tapi perlu diiringi juga perto-
batan  kolektif. Umat beragama pun 
disarankan lebih mengintensifkan 
diri ke rumah-rumah ibadah un-
tuk memohon doa dari Tuhan Yang 
 Mahakuasa. 

Kelompok lain menganggap virus 

korona ialah bagian musibah biasa 
yang diturunkan Tuhan untuk mem-
beri pelajaran dan kesadaran global 
manusia agar tidak melampaui batas. 
Kelompok ini tidak mengingkari 
disrupsi sosial yang menurunkan 
kualitas alam semesta dan berakibat 
munculnya wabah dan penyakit. 
 Namun, kelompok ini optimistis 
bahwa segala penyakit pasti mempu-
nyai obat (likulli dain dawa’). 

Korona pun tak perlu menim-
bulkan kepanikan dan ketakutan 
berlebih. Masih banyak ikhtiar yang 
dapat dilakukan untuk mengatasi 
persoalan ini. Termasuk menghin-
dari pertemuan banyak orang seperti 
menunda kegiatan yang mengun-
dang kerumunan orang. Seperti salat 
berjemaah, termasuk salat Jumat. 

Tokoh agama dan masyarakat 
diharapkan memberikan teladan. 
Kelompok ini sangat besar arti dan 
 perannya dalam mengeliminasi 

 perkembangan pandemi. 
Keteladanan lebih efektif  daripada 

khotbah. Tak ada guna saling 
 menyalahkan. Lebih tragis lagi jika 
ada yang memolitisasi.

Keterbukaan pemerintah dan par-
tisipasi aktif masyarakat, khususnya 
pemimpin umat beragama, diharap-
kan dapat meminimalisasi dampak 

negatif pandemi ini. 
Pembatasan jemaah ke masjid 

dan rumah-rumah ibadah lainnya 
serta ke tempat-tempat hiburan, 
termasuk pasar-pasar, diharapkan 
bisa melokalisasi dan pada akhirnya 
membatasi perkembangan mewa-
bahnya virus ini. 

Takdir memang tidak bisa dihin-
dari oleh umat manusia, tetapi Tuhan 
bisa memberikan takdir baru kepada 
hamba-Nya sesuai dengan upaya 
aktif hamba-Nya. 

Nabi juga pernah mengingatkan 
untuk tetap berikhtiar menyele-
saikan setiap persoalan, termasuk 
menghindar dari musibah. 

Allah SWT pernah menegaskan: 
Nabi sendiri pernah menyatakan: 
Doa seorang hamba bisa mengubah 
takdir. Kita harus optimistis, dengan 
doa dan usaha manusia pasti akan 
berhasil mengatasi seluruh perso-
alannya. Insya Allah.

 Merasa Dizalimi, 
Evi Ginting Balik 
Menggugat DKPP

 Media Group dan FKUI 
Bantu Gizi Perawat

MEDIA Group bersama ma-
hasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia mengada-
kan  program Nutrisi Garda Ter-
depan (NTG) untuk memenuhi 
kebutuhan nutrisi bagi tenaga 
kesehatan di 10 rumah sakit ru-
jukan penanganan covid-19.

Koordinator Humas NGT, 
Eghar Anugrapaksi, mengata-
kan gerakan ini muncul dari 
inisiatif para mahasiswa Fakul-
tas Kedokteran UI yang merasa 
bahwa tugas para tenaga medis 
yang menjadi garda terdepan 
dalam penanganan covid-19 
tidaklah mudah.

“Kami merasakan sendiri 
bahwa menjaga di rumah sa-
kit atau di IGD terutama, itu 
melelahkan karena pasien yang 
datang banyak. Waktu istirahat 
juga kadang-kadang sedikit ka-
lau pasien ramai dan di saat-saat 
wabah seperti ini di saat jumlah 
pasien membeludak, tentu be-
ban kerja semakin tinggi. Tugas 
yang sehari-hari aja capek, 
apalagi yang kayak gini,” kata 
Eghar, kemarin.

Salah satu mahasiswa UI yang 
mengikuti program NTG, Fergie, 
menyatakan program ini meru-
pakan bentuk kepedulian Media 
Group dan mahasiswa FKUI ter-
hadap tenaga kesehatan yang 
kini menjadi garda terdepan 
dalam penanganan covid-19.

“Ini bentuk inisiatif kami un-
tuk membantu tenaga kesehatan 
karena kita mahasiswa nggak 
sepenuhnya bisa menyumbang 
tenaga kesehatan, ya ini di-

lakukan untuk pemenuhan gizi 
tenaga kesehatan, dari dokter 
sampai perawat,” ujarnya. 

Fergie menyatakan kegiatan 
yang salah satunya diadakan di 
RSCM ini berjalan lancar. Donasi 
yang terkumpul sebanyak Rp14 
juta hingga hari ini pun telah 
dibelikan sejumlah makanan 
bergizi, susu, dan vitamin.

“Sudah kami berikan kepada 
perwakilan di RSCM. Semua-
nya merespons baik. Selain ada 
yang berdonasi dalam bentuk 
uang, ada juga yang berbentuk 
makanan, susu, dan vitamin 
langsung,” katanya.

Fergie berharap program ini 
dapat membantu tenaga kese-
hatan dalam pemenuhan gizi 
selama penanganan pasien 
covid-19.

Menurut rencana, selama 
donatur masih terus berdonasi, 
program ini akan terus berjalan 
untuk mendukung tenaga kese-
hatan menjalankan tugas. 

Pada bagian lain, Direktur 
 Utama RSUP Persahabatan, Rita 
Rogayah, mengatakan pihaknya 
telah menerima sejumlah APD 
dari Kementerian Kesehatan, 
dan juga bantuan para der-
mawan yang memberikan ke-
butuhan APD, seperti masker 
N95, baju, kacamata google, dan 
hazmal suit. 

“Masih cukup, mudah-mudah-
an selanjutnya tetap terpenuhi 
sehingga semua tenaga kese-
hatan bekerja dengan aman,” 
kata Rita dalam keterangan 
pers, kemarin. (Ata/Fer/X-6)

 PELAJARI PUTUSAN DKPP: Komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Evi Novida Ginting Manik (kanan) bersama Ketua KPU Arief 
Budiman (kedua dari kanan), komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy’ari 
(kiri) dan Pramono Ubaid Tanthow, memberikan keterangan terkait 
putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung 
KPU, Jakarta, kemarin. KPU akan mempelajari putusan DKPP terkait 
dengan  pemecatan  komisioner KPU Evi Novida Ginting.

MI/M IRFAN

 Presiden Perintahkan 
Gelar Rapid Test Covid-19

Korona, Antara Takdir dan Ikhtiar

Presiden juga meminta dilakukan mobilisasi 
relawan untuk membantu para tenaga medis 
demi memaksimalkan penanggulangan pandemi 
global covid-19.

 SIDANG DAKWAAN: Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan 
dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin. 

MI/ANDRI WIDIYANTO
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Takdir memang 
tidak bisa dihindari 
oleh umat manusia, 
tetapi Tuhan bisa 
memberikan takdir 
baru kepada  hamba-
Nya sesuai upaya 
aktif hamba-Nya. 



 JUMATAN DAN KEBAKTIAN DITIADAKAN: Warga menunaikan salat di Masjid Agung Al-Barkah, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/3). Pemprov DKI Jakarta dan Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sepakat meniadakan kegiatan keagamaan atau ibadah bersama, termasuk salat Jumat di masjid dan kebaktian di gereja, selama dua 
pekan ke depan untuk menekan penyebaran virus korona di Ibu Kota.

 PENGURANGAN TILANG: Para pemotor menerobos jalur bus 
Trans-Jakarta di Jl Sultan Agung, Jakarta, pekan lalu. Dirlantas Polda 
Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo memerintahkan petugas 
di lapangan mengurangi penindakan pelanggaran lalu lintas dengan 
menilang selama masa tanggap darurat virus korona di Ibu Kota. 

ANTARA/SUWANDY

MI/RAMDANI

PEMERINTAH Provinsi 
DKI dan Forum Keru-
kunan Umat Ber agama 

(FKUB) Jakarta sepakat me-
niadakan kegiatan keagamaan 
atau ibadah bersama selama 
dua pekan. Hal itu bertujuan 
menekan penyebaran virus 
korona baru (covid-19) di Ibu 
Kota.

Informasi tersebut meru-
pakan hasil pertemuan an-
tara Gubernur DKI Anies Bas-
wedan, Kapolda Metro Jaya 
Irjen Nana Sudjana, Panglima 
Kodam Jaya Mayjen Eko Mar-
giyono, dan FKUB Jakarta, 
kemarin.

Hadir pula sejumlah pemu-
ka agama, seperti Ketua MUI 
DKI Munahar Muchtar, Ketua 
DMI DKI Makmun Al Ayyubi, 

Ketua Persekutuan Gereja-
gereja di Indonesia (PGI) Wi-
layah DKI Pendeta Manuel 
Raintung, Romo Suyadi dari 
Keuskupan Agung Jakarta, 
I Nengah Dharma dari Pari-
sada Hindu Dharma Indonesia 
(PHDI) DKI, dan Pendeta Liem 
dari Perwakilan Umat Buddha 
Indonesia (Walubi) DKI. 

Anies menyebut pertum-
buhan kasus positif covid-19 
di DKI paling tinggi jika diban-
dingkan dengan di daerah lain 
di Tanah Air. Hingga kemarin 
sore, tercatat ada 208 kasus 
positif korona di Ibu Kota.

“Kita sepakati akan secara 
serius melakukan pembatasan 
interaksi di dalam seluruh 
komponen kegiatan-kegiatan 
peribadatan yang diselengga-

rakan secara bersama-sama di 
rumah ibadah untuk ditunda 
hingga kondisi memungkin-
kan,” kata Anies.

Untuk umat Islam, terang 
dia, salat Jumat akan ditiada-
kan selama dua pekan di 
seluruh masjid di Jakarta. De-
mikian pula dengan kebaktian 
Minggu bagi umat Nasrani.

“Untuk kegiatan Nyepi, un-
sur umat Hindu yang hadir 
menyampaikan bahwa ke-
giatan Nyepi sudah diputus-
kan tidak dilakukan dengan 
keramaian,” papar Anies.

Anies menegaskan Pemprov 
DKI akan melakukan sosiali-
sasi secara masif melalui kerja 
sama dengan berbagai unsur, 
seperti Polda Metro Jaya, Ko-
dam Jaya lewat Babinsa, dan 

Bhabinkamtibmas.
“Jajaran akan mengawasi, 

mendisiplinkan. Ini harus di-
lakukan bila ingin melindungi 
saudara sebangsa. Kita di 
rumah kurangi interaksi. Jika 
tidak, akan membahayakan 
yang berpotensi menjangkiti,” 
kata dia.

Ketua MUI DKI Munahar 
Muchtar mendukung kepu-
tusan tersebut. Ia menyebut 
solusi ibadah di rumah sudah 
dianjurkan MUI pusat dalam 
surat fatwanya. 

“Pelaksanaan ibadah un-
tuk saat ini karena kondisi 
 darurat supaya melaksanakan 
di  rumah masing-masing,” 
kata Munahar.

Hal senada juga disam-
paikan perwakilan Parisada 

Hindu Darma Indonesia, I 
Nengah Dharma. Menurut 
dia, pihaknya telah memutus-
kan untuk membatasi acara 
keagamaan jelang Hari Raya 
Nyepi sebelum pertemuan 
dengan Pemprov DKI.

Nengah mengatakan bahwa 
upacara Melasti yang awalnya 
dilakukan pada Minggu (22/3) 
akan ditiadakan. Adapun 
acara Kaur Agung yang diada-
kan sehari menjelang Nyepi 
akan dilaksanakan terbatas di 
Jakarta Utara dengan jumlah 
tamu 10 orang.

“Sementara saat Hari Nyepi, 
kami akan meresapi dan me-
matuhi apa yang diimbau 
bahwa kami hanya akan tapa 
brata di rumah,” pungkasnya. 
(Put/Medcom/J-3)

 Warga Diimbau Beribadah di Rumah 
DKI JAKARTA
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POLDA METRO JAYA

DIREKTORAT Lalu Lintas Polda 
Metro Jaya menghentikan razia 
pemeriksaan kelengkapan do-
kumen kendaraan bermotor. 

Meskipun demikian, petugas 
tetap terjun ke lapangan untuk 
menindak pengendara yang 
dianggap berpotensi menim-
bulkan kecelakaan.

“Bukan ditiadakan, tapi kita 
kurangi. Artinya hanya betul-
betul pelanggaran yang berpo-
tensi menimbulkan kecelakaan 
lalu lintas,” ujar Direktur Lalu 
Lintas Polda Metro Jaya  Kombes 
Sambodo  Purnomo Yogo ketika 
 dihubungi,  kemarin.

Penghentian sementara ra-
zia itu, terang dia, merupakan 
upaya kepolisian untuk mence-
gah penyebaran virus korona 
baru (covid-19). 

Ia menyebut penindakan  
pelanggaran lalu lintas de-
ngan melakukan tilang hanya 
diberikan kepada pengendara 
yang kedapatan melawan arus, 
mene robos jalur bus Trans-
Jakarta, dan tidak mengguna-
kan helm. 

Selain itu, jenis pelanggaran 
yang terekam dalam sistem 
electronic traffi  c law enforce-
ment (e-TLE) saat ini tetap 

berjalan, kecuali pelanggaraan 
pelat kendaraan ganjil-genap 
yang untuk sementara dihen-
tikan sejak Senin (16/2).

Kebijakan tersebut, diakui 
Sambodo, sekaligus untuk 
mengurangi interaksi antara 
petugas kepolisian di lapangan 
dan para pelanggar. 

“Dengan berkurangnya  tilang, 
itu juga mengurangi antrean 
pada saat sidang tilang yang 
biasanya penuh,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala 
 Korps Lalu Lintas Polri Irjen 
Istiono mengatakan Korlantas 
Polri resmi menutup pela-
yanan pembuatan surat izin 
mengemudi (SIM) internasio-
nal, terhitung Kamis (19/3) 
sampai Selasa (31/3). “(Penu-
tupan) dapat diperpanjang de-
ngan melihat perkembangan 
situasi,” ujar  Irjen Istiono.

Adapun pelayanan SIM na-
sional, seperti di Jakarta, tetap 
dibuka. Pelayanan pengurusan 
dokumen kendaraan di kantor 
Samsat pun masih berjalan 
normal. “Mengenai SIM na-
sional, bila terlambat urus ka-
rena situasi KLB (kejadian luar 
biasa)  korona, dimaklumkan,” 
tukas Istiono. (Tri/J-3)

 Pelanggaran Berat  
Tetap Disanksi Tilang

      
@jasaraharja Download JRku - Jasa Raharja di 

Google Play dan App Store www.jasaraharja.co.id pt_jasaraharja
Hubungi Contact Center

@pt_jasaraharja

      

LAPORAN KEUANGAN
PT JASA RAHARJA (Persero)

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Audited)

Jakarta,  20 Maret 2020
Direksi

PT  Jasa Raharja (Persero)
    
      
 
  

        
     

 Budi Rahardjo S.   
 Direktur Utama Direktur Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

A S E T 2019 2018 LIABILITAS DAN EKUITAS 2019 2018

 I.    INVESTASI  I.    UTANG
1 2.076.600 1.580.100 1  Utang Klaim 12.276 24.559 
2  Saham 1.269.299 927.272 2  Utang Reasuransi 18.906 26.895 
3  Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi 1.467.291 2.054.920 3  Utang Komisi - - 
4  Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 1.291.897 1.291.323 4  Utang Pajak 65.142 29.486 
5  Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI - - 5  Biaya Yang Masih Harus Dibayar 344.453 311.169 
6  Reksa Dana 6.403.234 5.921.240 6  Utang Lain 358.775 257.885 
7  Penyertaan Langsung 981.465 868.952 
8  Bangunan dengan Hak Strata atau - - 7 799.552 

 Tanah dengan Bangunan untuk investasi - - 
9  Pinjaman Hipotik - -  II.   CADANGAN TEKNIS

10  Investasi Lain - - 8  Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 2.197.377 2.199.833 
11 9  Cadangan Klaim 452.118 420.479 

10
 II.   BUKAN INVESTASI

11
12  Kas dan Bank 58.987 74.288 
13  Tagihan Premi Penutupan Langsung 41.477 41.586 12 - - 
14  Tagihan dan Aset Reasuransi 17.318 16.611 
15  Tagihan Hasil Investasi 153.382 74.291  III.  EKUITAS
16  Bangunan dengan Hak Strata atau 13  Modal Disetor 8.500.000 5.000.000 

 Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri 453.225 447.908 14  Komponen Ekuitas Lainnya (399.960) (471.716)
17  Aset Tetap Lain 278.034 251.071 15  Saldo Laba 3.255.305 6.094.650 
18  Aset Lain 312.183 343.678 
19

20 17

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No. U R A I A N 2019 2018

1  PENDAPATAN UNDERWRITING
2
3  a. Premi Penutupan Langsung 4.711.781 4.691.583 
4  b. Premi Penutupan Tidak Langsung - - 
5  c. Komisi Dibayar 135.756 155.030 
6

7
8  a. Premi Reasuransi Dibayar 117.718 139.841 
9  b. Komisi Reasuransi Diterima 55.030 61.143 
10
11

12 3)

13  a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi - - 
14  b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP 2.410 80.695 
15
16
17  Pendapatan Underwriting Lain Neto - - 
18
19  BEBAN UNDERWRITING
20
21  a. Klaim Bruto 2.787.845 2.652.003 
22  b. Klaim Reasuransi 15.251 16.932 
23  c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 31.493 87.481 
24 2.722.552 
25  Beban Underwriting Lain Neto 296.176 284.340 
26

27

28  Hasil Investasi 930.973 888.088 
29
30  a. Beban Pegawai dan Pengurus 1.009.859 953.313 
31  b. Beban Pendidikan dan Pelatihan 35.509 28.885 
32  c. Beban Pemasaran - - 
33  d. Beban Umum dan Administrasi Lainnya 288.408 283.384 
34

35  
36  Hasil (Beban) Lain 870.368 839.364 
37 1.993.528 
38  Pajak Penghasilan 331.264 373.293 
39 1.551.785 
40

71.755 (427.188)
41

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

2019 2018

 A. Tingkat Solvabilitas
       a. Aset Yang Diperkenankan 14.400.026 13.464.511 
       b. Liabilitas 3.449.046 3.270.306 

10.950.980 

 B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 4)

a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 979.501 743.144 
b. Ketidakseimbangan antara Arus Aset 

dan Liabilitas (Schedule B) - - 
c. Ketidakseimbangan antara Aset dan 

Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang 
Asing (Schedule C)

                           
- 

                         
- 

d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim 
Yang Diperkirakan (Schedule D) 904.285 895.660 

e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) - - 
f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 803 962 
g. Risiko Operasional (Schedule G) 2.628 2.545 

1.887.217 
 C.                   

8.551.895 

5)

a. Jumlah Dana Jaminan 50.000 50.000 
b. Rasio Likuiditas (%) 353,94% 296,39%
c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 516,22% 486,74%
d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan

Pendapatan Premi Neto (%) 20,63% 19,92%
e. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi)

terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 87,45% 84,61%

1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi dan 
Penghasilan Komprehensif Lain disesuaikan dengan ketentuan pernyataan Standar  
Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan 
prinsip konvensional.  

3) CAPYBMP    =   Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
4) MMBR  =  Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat 

solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi 
risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan 
aset dan liabilitas.

5) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat 
solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 
120% dari MMBR.

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 
Komprehensif Lain pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019 di atas, diambil dari Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan 
global PwC) yang laporannya tertanggal 06 Maret 2020 dengan opini 

. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi dan 
Penghasilan Komprehensif Lain di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian 
untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan 
Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan 
Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris independen PT Padma Radya Aktuaria.
c. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan  Laporan 

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain berdasarkan Standar Akuntansi 
Keuangan (Audit Report)

d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 US $ : Rp. 13.901,01
e. Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US $ : Rp. 14.481,00
f. PT Jasa Raharja (Persero) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI DAN KOMISARIS
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama :  Budi Setiyadi
Komisaris                                                                  :  Setya Utama
Komisaris                                                                 :  Suprianto
Komisaris Independen :  Antonius
Komisaris                                                                   :  Humaniati *

DIREKSI
Direktur Utama                                                           :  Budi Rahardjo S.
Direktur Operasional                                                 :  Amos Sampetoding
Direktur Keuangan                                                    :  Myland
Direktur Manajemen Risiko & Teknologi Informasi    :  M. Wahyu Wibowo
Direktur SDM dan Umum                                          :  Dewi Aryani Suzana

*) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK - 239/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019   
   dan Sedang Dalam Proses Fit and Proper Test OJK

REASURADUR UTAMA
NAMA REASURADUR

Reasuradur Dalam Negeri
1. PT. Reasuransi Indonesia Utama
2. PT. Jasaraharja Putera
3. PT. Asuransi Kredit Indonesia
4. PT. Reasuransi Nasional Indonesia

Reasuradur Luar Negeri
1. Nihil

Juara 1
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VIRUS korona kian VVmeresahkan. Jumlah VVkorban yang terpapar VVterus meningkat. Bu-VV
tuh gerakan bersama melawan 
ganasnya virus yang sangat 
berbahaya ini. Bergandengan 
tangan, bersatu saling padu 
mencari solusi. Bukan sibuk 
saling menyalahkan, menuding, 
dan mencari kambing hitam. 
Semua itu tak menyelesaikan 
persoalan, malah membuat 
keadaan semakin runyam.

Tiap saat, publik khawatir 
akan penyebaran virus korona. 
Sukar dideteksi bisa datang 
kapan saja tanpa diundang. Tak 
kuasa pula ditolak. Jangan lagi 
ditambah dengan narasi politik 
yang justru menambah beban 
mental publik. Kepanikan kerap 
terpancar setiap kali ada infor-
masi bertambahnya jumlah 
orang yang terduga kena virus 
korona. Cemas tiada henti.

Presiden Jokowi sudah meng-
anjurkan warga untuk bekerja, 
belajar, dan beribadah di ru-
mah, menjauhi keramaian serta 
membatasi kontak sosial (social 
distancing). Semua itu dilakukan gg
sebagai ikhtiar mengantisipasi 
sebaran virus yang terus me-
lebar. Meski terkesan lambat, 
tak perlu lagi terus menghujat. 
Upaya sudah dilakukan. Tinggal 
diimplementasikan.

Sejumlah kepala daerah juga 
telah melakukan langkah se-
rupa. Misalnya, Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan lebih 
dulu memulai antisipasi dam-
pak korona dengan meliburkan 
sekolah, menutup tempat re-
kreasi, serta memaklumatkan 
menjauhi kerumunan. Tak 
perlu membandingkan, apa-
lagi membenturkan langkah 
Jokowi dan Anies Baswedan 
dalam melawan virus korona. 
Niatnya sama. Jihad melawan 
virus mematikan itu.

Sekali lagi, korona bukan soal 
Jokowi versus Anies Baswedan. 
Bukan pula perkara politik 
elektoral. Terlalu remeh-temeh 
itu semua. Virus korona me-
nyangkut keselamatan seluruh 
warga negara karena virus 
bisa menjangkit siapa pun. 
Tak peduli elite ataupun warga 
biasa. Tak perlu lagi bertengkar. 
Butuh sinergi saling melengkapi 
dalam mengantisipasi dampak 
korona.

Daerah lain juga sudah mela-
kukan langkah serupa. Di Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, 
Banten, dan lainnya, menyeru 
langkah antipasti menangkal 
virus korona. Dari menghin-
dari kerumunan, menganjur-
kan pola hidup sehat, hingga 
mengerjakan segala sesuatu di 
rumah. Semua dilakukan untuk 
menanggulangi virus korona. 
Bukan ajang gagah-gagahan 
mencari panggung politik. Bu-
kan tempat mencari sensasi, 
apalagi mencari keuntungan 
ekonomi.

Pemerintaah dan kepala 
daerah sudah berijtihad untuk 
mencegah meenyebarnya virus 
korona. Tentuu saja langkah ini 
positif sebagai bbekal kolektif me-
lawan korona.. Ke depan, perlu 
singkronisasi pprogram sehingga 
tak ada lagi ffriksi dan misin-
formasi yang justru membuat 
suasana tak koondusif.  

Dampak psikoologis
Dampak pssikologis mere-

baknya viruss korona relatif 
buruk bagi keesehatan mental. 
Anjuran social l distancing secara g
tak langsung mmembatasi gerak 
dan jarak antarwarga. Ada tem-
bok tebal pemmisah yang sukar 
dijebol. Tautann batin kemesras-
aan tak lagi terrasa karena 
warga saling men-
gurung diri. KKarena 
itu, terpaksa mmenu-
tup ruang berrko-
munikasi denngan 
pihak luar sebbab 
khawatir tertuular 
virus korona. 

Dampak yang 
paling buruk iialah 
munculnya kettidak-
percayaan sossial (so-
cial distrust). MMasyara-
kat saling curigga. Merasa 
tak aman berrdekatan de-
ngan orang lain yang berimp-ain yang berimp-
likasi pada rapuhnya basis 
kohesivitas sosial. 

Fenomena semacam ini sa-
ngat potensial mengganggu 
iklim berdemokrasi. Itu karena 
demokrasi tumbuh berkembang 
di atas rekatan fondasi kukuh 
kebersamaan yang didasarkan 
pada ras saling percaya pada 

orang lain. Hormat dan respek 
antarsesama. 

Kondisi saat ini hampir mirip 
dengan nukilan Robert Putnam 
dalam Bowling Alone (1995) 
yang menggambarkan sepinya 
klub boling di Amerika kala 
itu. Bukan karena bisnis bol-
ing tutup, melainkan karena 

warganya yang tak lagi bergaul 
dalam komunitas klub boling. 
Impeknya cukup serius. Warga 
tersekat dalam kubangan ke-
hidupan individual. Tak ada 
lagi perasaan kolektif sebagai 
unit kesatuan civil society yang 
peduli dan responsif.

Padahal, bermain boling tidak 

urkan hobi dansekadar menyalu
cari komunitasbakat, tetapi menc
nteraksi secarauntuk saling berin
erkembangan-terbuka. Dalam pe
ika cenderungnya, orang Ameri

ain boling. Se-sendirian berma
Namun secaracara fi sik, sehat. N
sehat karenamental, kurang 

engan jaringantak terhubung de
al. Implikasi-komunitas sosia
kap cuek ter-nya, muncul sik
kitar. Bahkan,hadap situasi sek

aman denganmerasa tak nya
pihak luar. 

orona bisa ber-    Kasus virus ko
cara psikologisdampak serius sec

a dengan baik jika tak dikelola
culkan perasa-karena memunc
a dan merasaan saling curiga
katan dengantak aman berdek
Juga, merasawarga lainnya. 

insecure ada dalam ko- jika berae
Takut bersala-munitas besar. T
ada orang lainman. Panik jika a
an pilek. Bebanyang batuk, fl u, da
cam ini perlupsikologis semac

na mengurangidinetralisasi gun
n yang berkem-kadar ketegangan
n ini.bang belakangan

Momen bersatu
korona mesti-Wabah virus k
omen bersatunya menjadi mo
uh komponenbagi seluru
. Merekatkanbangsa.
ali ikatan talikemba
udaraan tanpapersau
erlu lagi salingsseeekat. Tak pe
an. Hilangkanmmmmenyalahka
bagai pihak pa-ppperasaan seb
Sejauh ini, pe-lling benar. 
lum seutuhnyamerintah bel
f menghadapikonsolidatif
astruktur dankorona. Infra
rus masih ter-alat deteksi vir
dilakukan saatbatas. Yang perlu 
membesarkanini ialah saling m
vasi untuk opti-jiwa dan memotiv

mistis menghindari korona.mistis menghinda
Dalam situasi semacam ini,

perlu kiranya merenungkan
kembali makna penting politik 
yang paling hakiki, yakni meng-
upayakan kemaslahatan hidup
seluruh warga negara. Politik 
bukan hanya soal pilkada, pi-
leg, dan pilpres. Jauh dari itu
semua, politik merupakan jalan

sunyi nan mulia mencari solusi
menuju kedamaian hidup.

Politik tak melulu seperti
diktum Harold Lasswell ten-
tang cara meraih kekuasaan
(how to get the power). Namun,
politik sekal-kali harus diletak-
kan dalam kerangka filosofis
substansial sebagai kebajikan
menciptakan ketenteraman di
masyarakat. Jauh dari intrik,
apalagi dendam politik.

Dalam konteks inilah perlu
kiranya menumbuhkan ke-
sadaran kolektif bahwa virus
korona harus menjadi momen-
tum membangun kebersamaan.
Virus korona bukan soal Jokowi
versus Anies Baswedan, me-
lainkan menyangkut keselama-
tan seluruh warga negara. Sam-
pai kapan bangsa ini terbelah
untuk urusan yang sebenarnya
tak terlampau penting.     

Jokowi tak mungkin lagi maju
Pilpres 2024. Tak perlu terus-
menerus direcoki kinerjanya.
Pun dengan Anies Baswedan,
yang belum tentu bisa maju
pilpres nantinya. Belanda ma-
sih jauh. Jalan yang harus di-
lalui masih terjal, berliku, dan
mendaki.

Saatnya berangkulan menyu-
dahi pertikaian. Mari dukung
semua program pemerintah
dalam mengantisipasi virus
korona. Mari juga dukung se-
luruh program kepala daerah
lainnya untuk menanggulangi
korona. Bukan hanya program
Anies Baswedan. Membangun
jembatan pengertian bersama
antara pemerintah pusat dan
daerah ialah satu-satunya cara
bersama melawan ganasnya
wabah korona. 

Saling menghujat, mencibir,
dan merasa paling benar sendiri
tak akan menyelesaikan apa
pun. Virus korona tak bisa dice-
gah dengan kegaduhan politik.
Korona hanya mungkin dika-
lahkan jika seluruh eksponen
bangsa saling mendukung dan
saling menguatkan. Ulurkan
tangan kebersamaan untuk  ber-
satu melawan virus korona.

Bersatu Melaw
Virus Korona
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SAYA ingin mengawali 
tulisan ini secara positif. 
Mencuplik studi yang 
dimuat dalam The Eco-

nomist (2017), para orangtua 
dari kelas menengah di 11 ne-
gara maju dewasa ini meng-
habiskan waktu lebih banyak 
bersama anak-anak mereka. 

Pada 1965, setiap ibu menggu-
nakan 54 menit per hari untuk 
menemani anak-anak mereka. 
Pada 2012, alokasi waktunya 
mendaki ke 104 menit per hari. 
Adapun di kalangan ayah, du-
rasi waktu untuk menyertai 
anak-anak naik dari 16 menit 
ke 59 menit per hari.

Bagaimana dengan para 
orangtua di Indonesia? Tidak 
sedikit yang menilai, sema-
kin lama semakin berkurang 
waktu yang disediakan ayah 
dan bunda untuk anak-anak. 
Apalagi penyebabnya kalau 
bukan tuntutan jam kerja yang 
meninggi, jam sekolah yang se-
makin panjang, dan kehadiran 
gawai di tangan.

Berpijak dari situ, keharusan 

bagi anak-anak untuk tidak 
ke sekolah, disertai imbauan 
agar para pekerja bekerja dari 
rumah, diharapkan menjadi 
penawar yang akan mening-
katkan peran ayah dan bunda 
dalam mengasuh anak-anak 
mereka.

Namun, sayang beribu sayang, 
boleh jadi 14 hari ini merupakan 
masa ‘liburan’ yang paling tidak 
disukai anak-anak, dan tentu 
juga orangtua. Dari sisi mind-
set, liburan ini datang tiba-tiba. 
Akibatnya, tidak ada persiapan 
agenda liburan seperti masa 
berwisata lazimnya. 

Anggaplah, agenda liburan 
biasanya bisa disusun secara 
spontan. Namun, meski harga 
tiket pesawat dan kamar ho-
tel sedang bagus-bagusnya, 
kenyataannya hasrat untuk 
memperolehnya justru sedang 
jelek-jeleknya.

   Apalagi anak-anak yang 
secara kodrati merupakan in-
dividu yang ‘tak bisa diam’. 
Dalam situasi normal, saat anak-
anak diizinkan aktif di luar 

dan dalam ruangan, selama 60 
menit anak lelaki usia SD dan 
SMP melakukan 13.000 hingga 
15.000 langkah per hari. Pada 
anak perempuan, 11.000 sampai 
12.000. Memasuki usia pubertas, 
baik anak lelaki maupun anak 
perempuan melakukan 10.000 
hingga 11.700 langkah per hari. 
Demikian rangkum Catrine 
Tudor-Locke dkk (2011). 

    Sekarang, sebagai konsekue-
nsi karantina diri yang juga ha-
rus mereka jalani, jumlah di atas 
pasti akan berkurang banyak. 
Itu bermakna, semakin rendah 
aktivitas fi sik keseharian anak-
anak dari kodrat mereka, sema-
kin tertekan pula mereka secara 
psikologis. Sebagian orangtua 
yang mengirim anak ke sekolah 
agar bisa beraktivitas sehari-
hari secara lebih sehat tergopoh-
gopoh. Orangtua mendadak 
sontak harus menemukan jalan 
agar berada di dalam rumah 
selama dua pekan tetap menjadi 
waktu yang produktif dan me-
nyenangkan bagi anak-anak. 

Pada saat yang sama, orangtua 
juga masih harus menjalankan 
kewajiban yang sama sebagai 
tulang punggung keluarga. 
Menjaga keseimbangan kedua-

nya agar tetap harmonis satu 
sama lain, dan itu dilakukan 
dalam situasi karantina, besar 
kemungkinan membutuhkan 
upaya yang besar pula.

Banyak pesan berantai di 
berbagai Whatsapp Group yang 
menyajikan informasi tentang 
serbaneka kegiatan yang dapat 
dilakukan bersama anak-anak. 
Kegiatan pendidikan juga di-
fasilitasi lewat beragam aplikasi 
berbasis daring. Semua itu kon-
struktif, tetapi dalam perubahan 
yang terjadi seketika, yakni dari 
di luar rumah menjadi di dalam 
rumah (isolasi diri). Apalagi 
ketika perubahan itu merupa-
kan konsekuensi dari  bencana 
global, maka patut diantisi-
pasi bahwa banjir informasi 
tadi justru dapat mempercepat 
meru yaknya wabah berikutnya; 
information fatigue syndrome.

Istilah tersebut sering digu-
nakan dalam konteks kerja dan 
dampak informasi terhadap 
proses pembuatan keputusan. 
Namun, relevan juga bila dite-
rapkan sebagai potret tentang 
kondisi batiniah para keluarga 
yang diharuskan mengurung 
diri mereka untuk sekian lama 
akibat bencana nasional dan di-

bombardemen dengan berbagai 
informasi terkait covid-19.   

Ketika anggota keluarga su-
dah dijangkiti information fa-
tigue syndrome, maka jangan-
kan waspada, mereka justru 
bisa menjadi mati rasa dan 
kebas pikiran. Informasi yang 
lalu lalang, betapa pun pen-
tingnya, justru akan dianggap 
biasa-biasa saja. 

Tingkat responsivitas me-
lemah seiring dengan pemun-
culan hindsight bias, yakni bias t
pemikiran yang ditandai terlalu 
kuatnya keyakinan bahwa seo-
lah ‘saya bebas dari risiko, saya 
tidak akan terkena penyakit, 
saya mampu mengatasinya’. 
Perilaku ceroboh, mengabaikan 
protokol kesehatan menghadapi 
covid-19, menjadi manifesta-
sinya.

Dampak sosial
Becermin pada lockdown 

yang diberlakukan di Wuhan, 
Tiongkok, sebagai contoh. Alih-
alih menjadi momentum bagi 
pelekatan ikatan keluarga, iso-
lasi diri di dalam rumah justru 
berdampak sosial yang tidak 
sederhana. Kepolisian di Jing-
zhou Jialy County ialah satu 

dari sekian kantor polisi yang 
menerima peningkatan laporan 
tentang kekerasan dalam ru-
mah tangga. Pada Februari 
2020, masuk 162 laporan, dan 
itu adalah tiga kali lipat lebih 
tinggi daripada jumlah laporan 
sejenis sebelum diberlakukan-
nya lockdown.

Sekian banyak ilmuwan psi-
kologi juga telah memperki-
rakan bahwa, dalam situasi 
bencana yang memaksa dilaku-
kannya karantina diri, jumlah 
kelahiran dan perceraian akan 
meningkat. 

Sepintas lalu, naiknya jumlah 
kelahiran merupakan kabar 
gembira. Namun, jika diselisik 
lebih dalam, kelahiran justru 
bisa menjadi episode suram ke-
tika sesungguhnya suami istri 
tidak siap untuk itu. Dengan 
kata lain, masa isolasi diri justru 
berpotensi menghadirkan be-
ban serius yang tidak cukup di-
antisipasi keluarga itu sendiri.

Stres, kebingungan, bahkan 
amarah juga menjadi fenomena 
yang merisaukan, dan dampak 
susulan itu semua ialah mening-
katnya konsumsi rokok serta pe-
nyalahgunaan narkoba. Situasi 
lebih buruk dapat dipastikan 

akan berlangsung manakala 
pasokan sumber bahan pokok 
masyarakat tidak tersedia se-
cara memadai, baik karena 
pasokan yang kurang maupun 
karena harganya di atas daya 
jangkau masyarakat.

Tentu, kita menaruh harapan
positif bahwa masa karantina 
dua pekan akan berefek positif 
pula bagi teratasinya wabah 
covid-19. Pada sisi lain, tulisan 
ini menyajikan sebuah gambar-
an bahwa ada dampak sosial 
yang dapat mengena ke ke-
luarga Indonesia. Virus korona 
dikabarkan menyerang utama-
nya kelompok usia produktif, 
terlebih manula. Akan tetapi, di 
luar urusan virus, ada dampak 
sosial yang--pahitnya--bisa saja 
menambah mapan posisi anak-
anak sebagai kelompok rentan 
utama dalam situasi bencana. 

Otoritas terkait, tak pelak,
tidak hanya dituntut untuk 
merespons secara tepat ba-
haya virus dan tingginya biaya 
ekonomi yang diakibatkan oleh 
pandemi covid-19. Tak kalah 
pentingnya ialah risiko sosial 
yang dapat muncul dari ling-
kungan keluarga. Ini semua 
yang kiranya patut menjadi 
pemikiran dan kepedulian kita 
bersama, utamanya demi ke-
pentingan terbaik bagi keluarga 
dan anak-anak Indonesia.

Semoga. 

Seto Mulyadi
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JIKA virus korona 
(covid-19) diibarat-
kan musuh perang, 
tidak salah lagi, gar-

            da paling depan dalam 
peperangan itu ialah para 
tenaga kesehatan. Dari 
dokter, perawat, pekerja 
laboratorium, hingga petu-
gas kebersihan, terutama 
di rumah sakit rujukan, mereka 
bagaikan prajurit yang dengan se-
gala kebisaan dan kerelaan menjadi 
ujung tombak dalam melawan, me-
nahan, sekaligus membunuh virus 
mematikan itu.

Sesungguhnya, dengan posisi ter-
sebut, mereka ialah kelompok yang 
paling berisiko terpapar covid-19. 
Mengapa? Karena hanya para petu-
gas paramedis inilah yang setiap hari, 
bahkan mungkin setiap menit, yang 
harus berinteraksi langsung dengan 
pasien. Sekalipun mereka memakai 
setelan baju pelindung, masker, dan 
kacamata khusus, hal itu tidak mem-
buat risiko mereka menjadi kecil.

Kerja mereka melampaui kewa-
jaran. Ketika masyarakat diimbau 
untuk melakukan gerakan men-

jaga jarak sosial (social 
dis tancing), mereka malah 
tak boleh berjarak dengan 
pasien covid-19. Ketika 
masyarakat umum diminta 
untuk mulai bekerja dari 
rumah, belajar dari ru-
mah, bahkan beriba-
dah di rumah, itu 
sama sekali ti-

dak berlaku bagi tim 
medis yang justru 
harus terus berada 
di rumah sakit.

Hebatnya, hampir 
tidak ada keluhan yang 
keluar dari mulut mereka. 
Mereka tetap bekerja amat 
keras dan maksimal di tengah 
menyebarnya virus korona yang 
mungkin saja menyerang mereka. 
Pengabdian, dedikasi mereka untuk 
kesehatan dan keselamatan rakyat 
begitu nyata. Bukan kaleng-kaleng, 
kalau kata anak muda sekarang. 
Mereka bertaruh nyawa dalam arti 
yang sebenar-benarnya.

Akan tetapi, ketiadaan suara ke-
luhan itu yang barangkali membuat 
peran mereka kadang terlupakan 

publik. Ada kontribusi sangat besar 
dari para tenaga kesehatan di balik 
kesembuhan sejumlah pasien positif 
covid-19, tapi ruang publik saat ini 
lebih ramai membicarakan penam-
bahan jumlah korban terjangkit 
dan mati. Ada kerja luar biasa dari 
tenaga medis dalam penanganan 

setiap kasus korona yang 
membuat sebagian mereka 
mengalami kelelahan fisik 
dan mental, tetapi publik 

malah lebih senang mem-
bahas beberapa kegagapan 

pemerintah menghadapi 
wabah ini.

Ini saatnya kita untuk le-
bih memberikan perhatian 

kepada mereka, para pahlawan 
kesehatan. Dukungan, apresiasi 

mesti diberikan kepada mereka. Bu-
kan saja dari negara, melainkan juga 
dari seluruh masyarakat. Mereka tak 
boleh dibiarkan bergerak sendirian. 
Tangan-tangan negara dan publik 
harus segera menjangkau mereka 
yang entah bakal sampai kapan ha-
rus berjibaku melawan penyebaran 
virus korona tersebut.

Dukungan dan penghargaan bisa 
dalam bentuk apa saja. Apresiasi 
dalam bentuk insentif dana seperti 
yang akan diberikan Pemprov DKI 
Jakarta sebesar Rp215.000 per hari 
dapat menjadi contoh konkret. Kita 
berharap insentif serupa bisa pula 
diberikan pemerintah daerah lain 
dan pemerintah pusat.

Dari masyarakat, gerakan-gerakan 
untuk mendukung para tenaga me-
dis harus pula dimasifkan. Faktanya, 
di sejumlah rumah sakit para tenaga 
kesehatan mulai sulit mengakses 
makanan bernutrisi serta vitamin 
untuk kebutuhan mereka sendiri. 
Padahal, di saat yang sama beban 
kerja mereka yang berat akan ber-
dampak pada penurunan imunitas. 
Artinya, salah satu gerakan konkret 
yang mungkin bisa dilakukan ialah 
memfasilitasi mereka akses untuk 
asupan makanan yang bergizi.

Jika gerakan-gerakan seperti itu 
semakin masif, solidaritas publik 
secara luas bakal tumbuh dan terpu-
puk. Solidaritas akan menjadi modal 
yang amat positif bagi negeri ini 
dalam menghadapi musuh bersama 
yang bernama covid-19.  

Sekali lagi, tenaga kesehatan 
ialah garda terdepan. Sudah seha-
rusnyalah kita yang ada di barisan 
belakang bersama-sama menyokong 
mereka. ‘Peperangan’ ini akan bisa 
kita menangi bila prajurit depan dan 
pasukan di belakang berjuang sama-
sama. Tidak saling menihilkan, tidak 
pula saling menyalahkan.
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Banyak yang Habis
YA Allah persediaan hand 
sanitizer dan alkohol banyak 
yang habis. Sebagai tenaga 
kesehatan, saya jadi bingung 
karena alat pelindung diri 
sendiri apa dong? Kalau se-
mua itu habis, masa harus 
pasrah sih.

Wullanpuspaa

Jangan Berlebihan 
Gunakan Alkohol
JANGAN lupa, mengguna-
kan alkohol yang berlebihan 
akan membuat kulit tangan 
makin tipis dan virus makin 
berkembang. Lebih baik cuci 
tangan pakai sabun asalkan 
ada buihnya.

Ziitolanda 

Potong Anggaran 
Perjalanan
MUNGKIN perlu dipertim-
bangkan memotong anggaran 
perjalanan dinas anggota 
dewan buat membantu.

@upikk

Solidaritas untuk Garda Terdepan

PENYEBARAN virus korona 
(covid-19) memasuki babak 
baru, dari dua laporan WNI 

yang terjangkit pada 2 Maret lalu 
hingga kini telah lebih dari 117 
 orang yang positif. 

Tidak ketinggalan, di lingkaran 
Istana terkonfi rmasi Menteri Per-
hubungan Budi Karya Sumadi juga 
positif terpapar covid-19. Tentunya 
hal ini menjadi wabah nasional 
yang butuh gerak cepat dalam 
penanganannya. Salah satunya 

melalui langkah lockdown (pengun-
cian) di beberapa daerah, termasuk 
lingkung an akademis. 

Namun, tampaknya pencegahan 
ini masih belum menyeluruh se-
hingga membuat lingkaran setan 
bagi virus untuk terus berkembang 
biak. Niat hati ingin tetap produktif 
walau bekerja dari rumah, tapi 
faktanya tidak semua instansi mem-
berlakukan hal serupa.

Ada sejumlah institusi yang masih 
belum memenuhi imbauan tersebut, 

seperti pendidikan dan peradilan 
yang tetap harus masuk kantor. Me-
reka tak mendapatkan solusi sama 
dan masih harus berkutat dengan 
kumpulan orang. Kondisi ini bisa 
menjadikan permasalahan covid-
19, yang sudah menjelma menjadi 
pandemi, tak berkesudahan bila 
solusinya masih parsial. 

Berkaca dari kondisi tersebut, 
seyogianya pemerintah mengumum-
kan daerah mana saja yang ber-
potensi persebaran. Hal ini akan 

membuat semua orang waspada. 
Transparansi ini penting sebagai 
kunci keberhasilan menyelesaikan 
kasus covid-19. Lebih baik mendapat 
kabar buruk dan pahit agar segera 
terselesaikan. 

Selain itu, tak kalah penting ialah 
kerja sama dengan pemerintah-pe-
merintah daerah agar pemeriksaan 
menjadi efektif, mengingat virus 
ini menyebar dengan sangat cepat. 
Rangkul tenaga medis daerah atau 
universitas yang memiliki klasifi kasi 

untuk melakukan tes. Di samping itu, 
perlu juga menyiapkan opsi darurat, 
seperti penyediaan lokasi khusus 
karantina dan pilihan untuk mengi-
solasi suatu daerah jika memang vi-
rus terus menyebar tak terkendali. 

Metode karantina sesungguhnya 
langkah yang ada di dalam aturan 
Islam. Hal itu dilakukan untuk 
mencegah wabah penyakit menular 
menjalar ke wilayah lain. Selain itu, 
dengan memberi peringatan untuk 
tidak mendekati wilayah yang se-

dang terkena wabah. Sebaliknya, 
jika sedang berada di tempat yang 
terkena wabah, mereka dilarang 
untuk keluar. 

Mari saling mengisolasi dan tetap 
produktif bekerja melalui fasilitas 
yang memungkinkan demi meng-
atasi pandemi yang membahayakan. 
Wallahualam.

Aishaa Rahma
Pemerhati Sosial
Malang, Jawa Timur

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

Kirimkan komentar Anda atas tema: Tetap Produktif walau Bekerja dari Rumah 
(17 -24 Maret 2020) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.comF O R U M

Mari Saling Isolasi Diri

SENO

Pindai QR Code 
untuk 

video Editorial



LIMA dari delapan kabupa-
ten/kota di Provinsi Bengkulu 
yang akan menggelar pilkada 
serentak pada September 
mendatang masuk kategori 
daerah rawan atau sebagai 
zona merah. Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) terus meng-
awasi kelima zona merah 
tersebut. 

Lima kabupaten yang 
masuk kategori rawan saat 
pilkada mendatang ialah Se-
luma, Bengkulu Utara, Kepa-
hiang, Kaur, dan Rejang Le-
bong. “Kerawanan dalam 
pilkada berkaitan dengan ke-
berpihakan aparatur sipil ne-
gara (ASN) dalam mendukung 
dan memfasilitasi peserta 
pilkada, politik transaksional 
pasangan calon, tim kam-
panye dan tim sukses, peng-
gunaan media sosial dalam 

penyebaran hoaks dan ujaran
kebencian, serta penyusunan
daftar pemilih yang tidak aku-
rat,” kata Komisioner Bawaslu
Provinsi Bengkulu Patimah
Siregar, kemarin.

Menurutnya, daerah yang
masuk zona merah terse-
but ditetapkan berdasarkan
pengalaman pemilu dan
pilkada sebelumnya. Oleh
karena itu, petugas Bawaslu
akan melakukan pengawasan
ketat di lapangan bersama
stakeholders  terkait.

Selain itu, Bawaslu juga
berharap Polri, TNI, dan BIN,
terus menguatkan koordi-
nasi untuk mencegah konfl ik 
horizontal dan vertikal. Tiga
daerah lainnya yang akan
menggelar pilkada  ialah Ka-
bupaten Mukomuko, Lebong,
dan Bengkulu Selatan.

Sementara itu, Golkar Bali 
gencar membangun komu-
nikasi dengan empat partai 
politik (parpol) sebagai upaya 
membangun koalisi besar 
dalam menghadapi pilkada 
serentak di enam kabupaten/
kota. Empat parpol yang dia-
jak komunikasi tersebut ialah 
Partai Demokrat, NasDem, 
Hanura, dan Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI).

Inisiatif Golkar memba-
ngun koalisi sekaligus untuk 
menghindari kotak kosong 
di sejumlah pilkada yang 
terkesan kurang percaya diri 
mengusung pasangan calon. 
Wakil Ketua Bidang Peme-
nangan Pemilu DPD Partai 
Golkar Bali Komang Suarsana 
mengatakan komunikasi de-
ngan empat parpol terus di-
tingkatkan. (MY/RS/AD/N-1)

 CENTER OF EXCELLENCE: Dekan Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis UGM Eko Suwardi (kanan) dan CEO Principal Asset 
Management Agung Budiono memperlihatkan nota kerja sama 
pembentukan center of excellence, yakni pendidikan investasi
syariah dan berkelanjutan di Yogyakarta, Rabu (18/3). 

DOK PAS 

 GUGUS TUGAS 
PERCEPATAN 

PENANGANAN 
COVID-19: Para 

personel gabungan 
mengikuti apel Gugus 

Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-
19 di Makodim Kota 

Tasikmalaya, Jawa 
Barat, kemarin. 
Pembentukan 

gugus tugas yang 
melibatkan unsur TNI, 

Polri, dan BPBD itu 
untuk mengedukasi 

masyarakat agar 
memahami dan 
mengantisipasi 

penyebaran virus 
korona.

DENNY SUSANTO
dennysusanto@mediaindonesia.com               

PARIWISATA menjadi salah 
satu sektor yang terdampak 
wabah virus korona di In-
donesia maupun negara 

lain. Namun, Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan tetap optimistis 
wabah virus korona segera teratasi 
dan sektor pariwisata dapat ber-
gairah kembali.

Di Provinsi Kalimantan Selatan 
(Kalsel), sejumlah objek wisata 
ditutup sebagai langkah antisipasi 
penyebaran virus tersebut. Antara 
lain, Taman Hutan Raya (Tahura) 

Sultan Adam dan Bukit Batu Sungai 
Luar di Kabupaten Banjar yang 
merupakan objek wisata di bawah 
pengelolaan dinas kehutanan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel 
Hanif Faisol Nurofi q mengatakan 
selama masa penutupan yang ber-
langsung sejak 16 hingga 29 Maret 
akan dimanfaatkan untuk mem-
benahi fasilitas yang ada di objek-
objek wisata tersebut. Selain itu, 
juga akan dijadikan sebagai masa 
isolasi bagi binatang-binatang yang 
ditangkarkan agar lebih sehat.

“Sebagai langkah pencegahan 
penyebaran virus korona, sejumlah 
objek wisata kami tutup sementara. 

Kami akan membenahi fasilitas dan 
sterilisasi kawasan objek wisata,” 
katanya, kemarin.

Konsekuensi penutupan kedua 
objek wisata andalan itu membuat 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Kalsel kehilangan pendapatan asli 
daerah (PAD) sekitar Rp100 juta. 
Pada 2019, Tahura Sultan Adam 
dan Bukit Batu Sungai Luar meraup 
PAD Rp2,8 miliar.

Sementara itu, kebijakan untuk 
objek wisata lainnya selama masa 
darurat korona diserahkan kepada 
pemerintah kabupaten/kota masing-
masing. Hanif mengakui pengem-
bangan sektor pariwisata menjadi 
prioritas Pemprov Kalsel, bahkan 
pemprov merencanakan pengem-
bangan sejumlah geosite yang terse-e
bar di beberapa daerah, dan Geopark 
Pegunungan Meratus ditargetkan 
menjadi global geopark pada 2021.k

Kepala UPT Tahura Sultan Adam, 

Ainun, mengatakan sejak awal ta-
hun ini Tahura Sultan Adam telah 
mengantongi PAD Rp700 juta dan 
hingga akhir 2020 ditargetkan men-
capai Rp3 miliar.

Pahami situasi
Penutupan objek wisata di ka-

wasan  Lembang, Kabupaten Ban-
dung Barat, Jawa Barat, juga digu-
nakan pengelola untuk pemeliha-
raan dan membersihkan lokasi 
wisata. Seperti dikatakan salah 
satu pengusaha jasa pariwisata di 
Lembang, Perry Tristianto, kendati 
tempat usahanya tutup, sebagian 
dari 900 karyawan akan bekerja 
membersihkan lokasi wisatanya.

Menurut pengelola empat tempat 
wisata di Lembang, antara lain  
De Ranch, Farmhouse, Floating 
Market, dan The Great Asia Afrika 
itu, penutupan usahanya membuat 
sebagian besar karyawan dirumah-

kan. Namun, mereka memahami 
kondisi tersebut. Apalagi, para 
karyawan juga mengkhawatirkan 
kondisi kesehatan mereka, objek 
wisata tetap beroperasi.

Gugus Tugas Percepatan Pena-
nganan Covid-19 Kabupaten Tuban, 
Jawa timur, juga menutup sejumlah 
objek wisata dan tempat hiburan. 
Penutupan itu dilakukan dengan 
mengeluarkan surat edaran yang 
diberlakukan efektif sejak 18 Maret 
hingga dua pekan mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebu-
dayaan, Pemuda dan Olahraga Ka-
bupaten Tuban, Sulistiyadi, menga-
takan penutupan dilakukan untuk 
mencegah penyebaran covid-19 
dengan meminimalkan kontak antar-
wisatawan maupun masyarakat. Se-
lain objek wisata dan tempat hiburan, 
pengelola hotel dan penginapan juga 
diminta  ikut mewaspadai penye-
baran virus korona. (DG/YK/N-1)

 Kalsel Optimistis Pariwisata Pulih
Penutupan Tahura Sultan Adam dan Bukit 
Batu Sungai Luar dipastikan membuat PAD 
Kalsel berkurang dari tahun lalu sebesar 
Rp2,8 miliar. 

ANTARA/ADENG BUSTOMI

Bawaslu Bengkulu Awasi Ketat 
Lima Daerah Rawan 
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 Harga
Bahan Pokok 
di Babel 
Stabil
SATUAN Tugas (Satgas) Pangan Provinsi 
Bangka Belitung (Babel) meningkatkan 
pengawasan dalam upaya mengantisi-
pasi penimbunan dan lonjakan harga ke-
butuhan pokok. Hingga kini harga kebu-
tuhan pokok masih dinilai stabil, kecuali 
harga gula pasir yang melonjak.

Kapolda Babel Brigjen Anang Syarif 
Hidayat mengatakan, Satgas Pangan 
setiap hari terus memantau harga ke-
butuhan pokok masyarakat. “Di tengah 
mewabahnya virus korona, satgas 
pangan kita gencar melakukan peng-
awasan,” kata kapolda saat bersama 
Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan 
memantau antisipasi virus korona di 
Pelabuhan Pangkalbalam, kemarin.

Menurutnya, pengawasan dilakukan 
untuk mengantisipasi adanya distri-
butor atau pedang yang mengambil 
kesempatan dengan menimbun dan 
menaikkan harga seenaknya. 

Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djo-
han menerangkan kondisi provinsi itu 
saat ini masih kondusif. Harga kebutuhan 
pokok masih tergolong stabil, kecuali 
harga gula yang mengalami kenaikan.

Hal serupa dilakukan Tim Satgas Pa-
ngan Polresta Banyumas, Jawa Tengah. 
Kapolresta Banyumas Komisaris Besar 
Whisnu Caraka mengatakan antisipasi 
terjadinya penimbunan bahan pokok 
dilakukan bekerja sama dengan Pem-
kab Banyumas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perda-
gangan Sumatra Selatan Iwan Gunawan 
mengimbau distributor, agen, dan 
pengecer untuk membatasi pembelian 
kebutuhan pokok oleh konsumsen. 
Adapun pembelian komoditas yang di-
batasi ialah beras maksimal 10 kilogram 
(kg), gula pasir maksimal 2 kg, minyak 
goreng maksimal 4 liter, dan mi instan 
maksimal 2 dus. Imbauan tersebut di-
sampaikan kepada para distributor dan 
pedagang secara tertulis.

Persediaan di daerah lainnya juga 
aman. Beras di gudang Bulog Cabang 
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat 
ini mencapai 751 ton dan aman untuk 
memenuhi kebutuhan tiga kabupaten, 
yaitu Rejang Lebong, Lebong, dan Kepa-
hiang. (RF/LD/DW/MY/YR/N-1)

PEMERINTAH Kabupaten Musi 
Banyuasin, Sumatra Selatan, 
menggandeng  tetangga me-
reka, Pemerintah Kabupaten 
Muaro Jambi, Provinsi Jambi, 
untuk mencegah kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla). 
Langkah tersebut diambil 
lantaran kedua daerah itu me-
miliki potensi rawan karhutla 
saat musim kemarau. 

Wakil Bupati Musi  Banyuasin 
(Muba) Beni Hernedi menga-
takan pihaknya tidak ingin 
kecolongan sehingga insiden 
karhutla kembali terjadi di 
daerah itu. 

“Antisipasi di perbatasan 
Musi Banyuasin-Jambi harus 
diintensifkan karena rawan 
karhutla. Kita tak ingin kar-
hutla yang hebat seperti ta-
hun-tahun lalu terulang. Kami 
harus waspada dari jauh-jauh 

hari,” ujar dia,  kemarin.
Menurut Beni, memaksi-

malkan sinergi pencegahan 
karhutla tidak perlu menung-
gu terjadi karhutla baru ber-
koordinasi. Karena itu, sarana 
pendukung dan personel tim 
cegah karhutla pun saat ini 
terus dimaksimalkan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, 
kedua pemkab sepakat un-
tuk fokus menyiapkan sarana  
serta personel di lapangan. 

“Kami akan menyama-
kan pendataan administrasi 
kependudukan, batas wila-
yah, serta langkah intensif, se-
perti rapat koordinasi pence-
gahan dan penanggulangan 
karhutla,” ujar Beni.

Ia menyebutkan berbagai 
upaya lain untuk pencegahan 
dan antisipasi terus digencar-
kan Pemkab Muba, termasuk 

penganggaran dana, peng-
adaan prasarana, serta kerja 
sama dengan melibatkan pe-
rusahaan yang ada di daerah 
itu.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Muaro Jambi, Bambang Bayu 
Suseno, mengatakan pihaknya 
mengapresiasi langkah in-
tensif Pemkab Muba dalam 
pencegahan karhutla di per-
batasan Muba-Muaro Jambi. 
“Kami berupaya maksimal 
agar karhutla di wilayah per-
batasan Muba-Muaro Jambi 
tidak terulang tahun ini.”

Menurut Bambang, pihak-
nya berkomitmen untuk me-
nuju zero asap sepanjang 
2020. Pemkab Muaro Jambi 
juga akan belajar banyak ke-
pada Pemkab Muba terkait 
penanganan dan pencegahan 
karhutla. (DW/N-1)

 PENEMUAN BATU MEGALIT: Seorang anggota Kelompok 
Sadar Wisata (Pokdarwis) memeriksa batu megalit berupa 
dolmen atau meja batu di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, 
Jember, Jawa Timur, kemarin. Dua dolmen dan empat kubur 
batu itu ditemukan warga di area perkebunan.

 ANTARA/SENO

 Muba dan Muaro Jambi 
Bersinergi Cegah Karhutla 
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SUDAH dua pekan terakhir kesibukan 
terjadi di salah satu rumah di Kelu-
rahan Lesanpuro Kota Malang, Jawa 

Timur. Tri Wahyoeni Achyar dan sejumlah 
rekannya tanpa kenal lelah berbagi tugas.

Beberapa orang mengemas dus berisi 
masker, cairan pembersih tangan, dan 
bahan pokok. Rekan Tri lainnya mengung-
gah informasi terkait dengan korona di 
media sosial.

“Kami menghimpun dan menyalurkan 
bantuan, berupaya menyadarkan masyara-
kat tentang peduli korona, serta berkampa-
nye pembuatan sarana cuci tangan dengan 
air mengalir pakai sabun di kampung-kam-
pung,” kata Yoeni Achyar, kemarin.

Yoeni dan teman-temannya tergabung 
dalam Komunitas Peduli Malang (Asli Ma-
lang). Sebelumnya, mereka juga bergerak 
dalam berbagai aktivitas sosial. Sejak ko-
rona datang, para aktivis itu banting setir 

menjadi aktivitas memerangi wabah itu.
Di markas mereka, para aktivis itu 

membuat cairan pembersih tangan dengan 
melibatkan mahasiswa jurusan farmasi. 
Dari para donatur, gerakan ini juga sudah 
mendapat sumbangan 1.000 masker untuk 
diteruskan ke warga, sementara sumbang-
an bahan pokok juga akan disalurkan ke-
pada warga lanjut usia.

“Ini yang bisa kami lakukan untuk mem-
bantu pemerintah dan warga Malang da-
lam menanggulangi  korona,” tandasnya.

Gerakan masyarakat juga muncul di 
Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah. Kepedulian dilakukan Ikatan 
Apoteker Indonesia dengan membagikan 
cairan pembersih tangan kepada masyara-
kat. Sebanyak 1.000 botol cairan disalurkan 
secara cuma-cuma.

Aksi yang dipimpin Ketua IAI Banyumas 
Khafi dz Nasruddin itu mendapat perhatian 

dari Bupati Achmad Husein dan Kapolresta 
Kombes Whisnu Caraka, yang ikut mene-
mani para apoteker menyerahkan botol 
demi botol cairan pembersih.

“Sebanyak 705 anggota IAI sepakat 
bergerak bersama. Kami membuat sendiri 
cairan pembersih tangan dan menyerah-
kan kepada masyarakat,untuk membantu  
penanggulangan korona,” paparnya. 

Aksi lain dilakukan PMI Brebes, Jawa 
Tengah. Para relawan melakukan penyem-
protan disinfektan di gerbang Tol Brebes 
Timur dan beberapa tempat peristirahatan 
di sepanjang Tol Pejagan-Pemalang.

Ancaman korona juga tidak membuat para 
petugas dari Polsek Kota Pamekasan, Jawa 
Timur, berdiam diri. Sejak awal pekan ini, 
sejumlah petugas disebar untuk mengampa-
nyekan cara hidup sehat. Mereka berkeliling 
menggunakan mobil patroli. (BN/LD/JI/MG/
RF/JS/HS/SL/YH/BB/TS/OL/YP/N-2)

 Warga Bergerak Lawan Korona

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

 PENGENDALIAN HAMA WERENG: Para petani menyemprotkan cairan insektisida bantuan dinas pertanian dan perkebunan untuk 
mengendalikan hama wereng batang cokelat (WBC) yang menyerang tanaman padi di Desa Paron, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Data dari 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kediri menyatakan WBC telah menyerang tanaman padi seluas 25,8 hektare (ha) sehingga harus dilakukan 
penyemprotan serentak pada lahan pertanian seluas 326,5 ha untuk memutus mata rantai perkembangan hama.

MALANG, JAWA TIMUR

 Jinakkan DB dengan
Kerja Bersama
UPAYA dan kerja keras bersama antara aparat 
dan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, 
Provinsi Jambi, dalam memerangi wabah de-
mam berdarah (DB) membuahkan hasil. Jumlah 
korban yang tinggi selama Januari-Februari ber-
hasil diturunkan pada Maret.

“Selama tiga bulan terakhir, total jumlah korban 
mencapai 215 orang. Jumlah korban pada Maret 
menurun dibanding Januari-Februari karena pada 
maret ini tidak ada korban yang meninggal dunia 
dan sebagian besar di antara mereka sudah di-
nyatakan sembuh,” ujar Kepala Dinas Kesehatan 
Muarojambi Yes Isman, kemarin.

Menurut dia, berbagai program sudah digelar 
di 11 kecamatan untuk menanggulangi dampak 
DB. Dari fogging, pemantauan jentik, hingga penye-gg
baran bubuk larvasida untuk membunuh jentik 
dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk.

Berbeda dengan kondisi di sejumlah wilayah 
Pulau Jawa yang masih didera hujan, kasus DB 
masih tetap tinggi. Di Kabupaten Banyumas, 
Jawa Tengah, bulan ini saja sudah ada 99 kasus 
yang harus ditangani tim medis. Dua orang di 
antara mereka meninggal dunia.

“Tanpa peran masyarakat, tidak mudah me-
ngalahkan DB,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Banyumas, Sadiyanto. (SL/LD/N-2)

Keluar-Masuk Bui 
karena Korupsi
BOEDIK Wahyudi mendapat kepercayaan besar 
menjadi bendahara di kantor DPRD Pangkalpi-
nang, Provinsi Bangka Belitung (Babel). Sayang-
nya, gelimang uang membuatnya lupa diri.

Dia terseret pusaran korupsi uang negara. 
Tidak cukup sekali. Setelah divonis hukuman 
penjara selama 1,5 tahun pada 2017 karena 
menilap dana dengan modus menerbitkan 
surat perjalanan dinas fi ktif,  tahun ini ia kem-
bali ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Pang-
kalpinang.

“Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh penyi-
dik Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Selatan-
Bangka Belitung dalam kasus dugaan tindak 
pidana perpajakan. Hari ini kami menerima pe-
limpahan kasus itu untuk selanjutnya diajukan 
ke penuntutan di pengadilan,” ungkap Kepala 
Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri  (Kejari) Pang-
kalpinang, Ryan Sumartha, kemarin.

Kali ini, Boedik beraksi dengan cara memo-
tong pajak penghasilan para anggota DPRD 
dan staf. Namun, dana tersebut tidak disetor 
ke kantor pajak. 

Total dana yang ditilap mencapai Rp355,5 
juta. Karena ulahnya itu, Boedik yang sudah 
menghirup udara bebas harus kembali ke sel 
tahanan Kejari Pangkalpinang. (RF/N-2)

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

 Ketidakpedulian 
Merepotkan 
Semua

JAWA TENGAH

SEHARUSNYA jika mereka mendengar 
imbauan pemerintah, kerepotan ini 
tidak perlu terjadi. Buntut penyeleng-
garaan Itjima Dunia Zona Asia 2020 
di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 
berimbas ke banyak daerah di Tanah 
Air, termasuk Kabupaten Banyumas, 
Jawa Tengah.

Pasalnya, sebanyak 1.167 orang yang 
berangkat dari Jawa Tengah, puluhan 
di antaranya berasal dari Banyumas. 
“Jumlahnya belum pasti, tapi ada se-
jumlah peserta Itjima yang berasal dari 
daerah ini,” ujar Kapolresta Komisaris 
Besar Wishnu Caraka, kemarin.

Itjima Dunia yang digelar di Pondok 
Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Bon-
tomarannu, itu, direncanakan digelar 
pada 19-22 Maret. Sebanyak 411 ulama 
dari mancanegara sudah datang ke 
Gowa, begitu juga dengan peserta dari 
dalam negeri yang jumlahnya menca-
pai 8.283 orang. Kemarin, acara itu di-
batalkan sebagai antisipasi penyebaran 
wabah korona. Para peserta pun dipu-
langkan ke daerah masing-masing.

Lebih jauh, Wishnu menambah-
kan bersama pemerintah kabupaten 
pihaknya sudah meminta para kepala 
desa untuk mendata warga yang be-
rangkat ke Gowa. “Setelah itu, kami 
menyiapkan tim untuk memeriksa ke-
sehatan mereka setiba di Banyumas.” 
Mereka yang kedapatan sakit akan 
langsung diisolasi.

Kerepotan yang sama juga dialami 
Pemkab Cianjur, Jawa Barat. Kali ini 
yang berulah ialah lima pejabat di Per-
usahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Mukti. Saat virus korona merebak, ren-
cana umrah mereka yang batal justru 
dialihkan dengan berlibur ke Eropa.

“Kami sudah mengirim tim khusus ke 
Bandara Soekarno-Hatta untuk menjem-
put dan langsung memeriksa kesehatan 
mereka. Koordinasi sudah dilakukan 
dengan kantor kesehatan bandara,” kata 
Kabid Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit, Yusman Faisal.

Pemkab sudah menyiapkan karantina  
selama 14 hari untuk kelima pejabat 
yang berangkat beserta istri masing-
masing itu. (LD/BB/N-2)

  

Catatan:
- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (“Perusahaan”) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun 

yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & 
g p g gg ( ) y ggg p g gg ( ) y gg

y g p gg , y g j g g , y g , gy g p gg , y g j g g , y g , g

tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Maret 2020 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

p p g , g p y ggp g , g p y gg

Tunggal Prakarsa Tbk yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 3.681.231.699 saham pada tahun 2019 dan 2018.

 Jakarta, 20 Maret 2020

 Direksi

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI     
Penerimaan dari pelanggan 17.483.861  16.235.309
Pembayaran untuk pemasok dan 

kontraktor,  serta gaji dan kesejahteraanrr
karyawan (12.963.284) (12.726.342)

Penerimaan dari penghasilan bunga  355.010  334.944
Pembayaran pajak penghasilan badan (76.104)  (167.132)
Pembayaran pajak lainnya  (1.322.657)  (1.730.094)
Penerimaan restitusi pajak 17.650  166
Penerimaan neto dari aktivitas operasi

lainnya 36.296  37.681

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas 
operasi 3.530.772  1.984.532

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI     
Penerimaan dividen kas 13.690  7.727
Penerimaan dari pelepasan aset tetap 8.766  11.117 
Kas Entitas Anak yang baru diakuisisi 4.292  -
Perolehan aset tetap (1.027.248)  (514.180)
Akuisisi Entitas Anak (29.760)  -
Perolehan aset takberwujud  (15.706)  (9.756)

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas 
investasi (1.045.966) (505.092)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN     
Pembayaran dividen kas (2.024.015)  (2.576.024)
Pembayaran utang sewa pembiayaan  (1.477)  (1.431)
Pembayaran beban bunga dan beban 

keuangan lainnya (865) (1.158)
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas

pendanaan (2.026.357) (2.578.613)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO   
KAS DAN SETARA KAS 458.449  (1.099.173)

PENGARUH NETO PERUBAHAN KURS 
PADA KAS DAN SETARA KAS (32.575) 30.158 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN  7.225.876  8.294.891

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN  7.651.750  7.225.876

PENDAPATAN NETO 15.939.348  15.190.283

BEBAN POKOK PENDAPATAN (10.439.031) (10.821.254)

LABA BRUTO 5.500.317  4.369.029

Beban usaha  (3.503.230)  (3.322.550)

Pendapatan operasi lain 55.508  66.644

Beban operasi lain (147.540)  (39.012)

LABA USAHA 1.905.055  1.074.111

Pendapatan keuangan 449.196  415.060

pendapatan bunga (88.921) (82.992)

Biaya keuangan  (7.738)  (18.661)

Bagian atas laba neto entitas asosiasi - neto 17.241 13.304 

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN   
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 2.274.833  1.400.822

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 
PENGHASILAN 2.274.427 1.400.228

BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO (439.122) (254.291)

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 1.835.305  1.145.937

PENGHASILAN (RUGI) 
KOMPREHENSIF LAIN     

ke laba rugi pada periode yang 
akan datang     
Mutasi neto lindung nilai arus kas (676) (551)
Keuntungan pengukuran kembali liabilitas   

imbalan kerja 64.971 126.717
Pajak penghasilan terkait (16.251)  (30.159)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 48.044  96.007

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF   
TAHUN BERJALAN 1.883.349  1.241.944

Laba bersih tahun berjalan yang dapat   
diatribusikan kepada:     
Pemilik Entitas Induk 1.835.305  1.145.937
Kepentingan nonpengendali  -  -

Total  1.835.305  1.145.937

Total penghasilan komprehensif tahun 
berjalan yang dapat diatribusikan
kepada:     
Pemilik Entitas Induk 1.883.349  1.241.944
Kepentingan nonpengendali  -  -

Total 1.883.349  1.241.944

LABA PER SAHAM DASAR
(dalam jumlah penuh) 498,56  311,29

LIABILITAS JANGKA PENDEK   
Utang usaha

Pihak berelasi 12.021  - 
Pihak ketiga  1.736.755  1.759.956 

Utang lain-lain
Pihak-pihak berelasi  63.176  110.294 
Pihak ketiga 703.593  707.715 

Uang jaminan pelanggan 31.812  75.971 
Beban akrual  803.197  928.999 
Utang pajak  226.916  49.511 
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  189.314  182.454 
Utang sewa pembiayaan yang 

jatuh tempo dalam satu tahun  106.703  110.749 

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK  3.873.487  3.925.649 

LIABILITAS JANGKA PANJANG   
Utang sewa pembiayaan - setelah 

dikurangi bagian yang jatuh tempo 
dalam satu tahun 3.580  5.383 

Liabilitas pajak tangguhan - neto  90.505  - 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  586.269  569.026 
Provisi jangka panjang 73.647  66.915 

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 754.001 641.324 

TOTAL LIABILITAS  4.627.488  4.566.973 

EKUITASTT   

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk   

Modal saham - nilai nominal Rp500 (dalam 
jumlah penuh) per saham
Modal dasar - 8.000.000.000 saham 
Modal ditempatkan dan disetor 
penuh - 3.681.231.699 saham 1.840.616 1.840.616 

Tambahan modal disetor 2.698.863  2.698.863 
Rugi komprehensif lain  (162.334)  (210.378)
Saldo laba

Ditentukan untuk cadangan umum  400.000  400.000 
Belum ditentukan penggunaannya 18.303.116  18.492.488 

TOTAL EKUITAS 23.080.261  23.221.589 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 27.707.749  27.788.562

ASET LANCAR  

Kas dan setara kas 7.651.750  7.225.876 

Piutang usaha

Pihak berelasi 12.716  4.221 

Pihak ketiga - neto 2.971.435  2.961.556 

Piutang pihak berelasi non-usaha 37.066 26.857 

Aset keuangan lancar lainnya  68.414  57.893 

Persediaan - neto  1.895.176  1.837.769 

Uang muka dan jaminan 117.915  142.385 

Pajak dibayar dimuka 34.281  4.427 

Biaya dibayar dimuka  40.741  54.812 

TOTAL ASET LANCAR 12.829.494  12.315.796 

ASET TIDAK LANCAR  

Aset pajak tangguhan - neto  75.284  109.088 

Penyertaan saham dan uang muka kepada 

entitas anak yang tidak dikonsolidasi - neto 75.726 98.377 

Aset tetap - neto  14.080.158  14.637.185 

Properti investasi - neto 15.410 15.907 

Aset takberwujud - neto  103.721  105.555 

Aset keuangan tidak lancar lainnya  88.922  88.055 

Aset tidak lancar lainnya 439.034  418.599 

TOTAL ASET TIDAK LANCAR  14.878.255  15.472.766 

TOTAL ASET  27.707.749  27.788.562

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam jutaan rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)
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LANGKAH Bank Indonesia 
(BI) untuk menurunkan 
BI 7-day reverse repo rate 
(BI7DRR) sebesar 25 bps 

menjadi 4,50% dan  mengeluarkan 
sejumlah kebijakan lain guna men-
jaga stabilitas makroekonomi dan 
sistem keuangan perlu  diimbangi ge-
rak cepat pemerintah  menjalankan 
stimulus fi skal. 

Dengan sektor moneter dan fi skal 
berjalan beriringan, upaya mena -
han pelemahan ekonomi dan mem-
pertahankan  stabilitas sektor ke-
uangan dan nilai tukar dapat lebih 

efektif. 
“Sepertinya penurunan suku bu-

nga ini merupakan yang terakhir 
dan sudah saatnya kita berfokus 
pada stimulus fiskal,” kata Chief 
Economist Bank Mandiri, Andry 
Asmoro, kemarin. 

Kepala Ekonom BNI Ryan  Kiryanto 
menilai langkah BI memangkas 
proyeksi pertumbuhan ekonomi ke 
level 4,2%-4,5% merupakan lang-
kah taktis, kalkulatif, dan objektif 
 realistis menyesuaikan pertumbuh-
an ekonomi, kredit, dan DPK yang 
melandai. Langkah BI ini juga 
memberikan kepastian terkait ob-
jektivitas gambaran perekonomian 
nasional di 2020 dan 2021. 

“Pelaku pasar diharapkan bisa 
lebih tenang sehingga tekanan 
ke pasar keuangan, pasar modal, 
dan sektor riil bisa berkurang atau 
mereda. Investor portofolio dan 
in vestasi langsung diharapkan 
rebound sehingga IHSG di BEI dan 
rupiah bisa kembali menguat ka-
rena kepercayaan pasar membaik,”  
ujar  Ryan.

Ryan memastikan sektor per -
bank an juga akan terstimulasi 
un  tuk menyesuaikan suku bunga 
de  mi  merangsang pelaku usaha 
 ber  ekspansi. Tentu di sisi permin-
taan harus diperkuat melalui jalur 
kebijakan fi skal yang pro pada per-
tumbuhan atau countercyclical po-
licy (percepat belanja K/L, transfer 
dana ke daerah atau desa, bansos, 
dan sejenisnya) untuk menggairah-
kan kegiatan investasi dan ekonomi 
atau bisnis.

Direktur Riset Center of Reform 
on Economy (CORE) Piter  Abdullah 

menilai perintah perlu segera mem-
berikan stimulus kepada pengusa ha 
atau sektor riil setelah nilai tu kar 
rupiah anjlok mendekati level 
16.000/dolar AS.

“Yang bisa dilakukan  hanyalah 
menenangkan pasar dengan cara 
intervensi pasar atau dengan lang-
kah-langkah pemberian stimulus ke 
sektor riil,” kata Piter. 

Jaga rupiah
Gubernur BI Perry Warjiyo menga-

takan pihaknya memperkuat inten-
sitas kebijakan triple intervention 
untuk menjaga stabilitas nilai tukar 
rupiah sesuai dengan fundamen 
dan mekanisme pasar, baik secara 
spot, domestic non-deliverable for-
ward (DNDF), maupun pembelian 
SBN dari pasar sekunder.

BI juga akan memperpanjang te -
nor Repo SBN hingga 12 bulan dan 
menyediakan lelang setiap ha  ri un-
tuk memperkuat pelonggar an likui-

ditas rupiah perbankan, yang ber-
laku efektif sejak 20 Maret 2020.

BI pun akan mendorong penggu-
naan pembayaran nontunai dengan 
menurunkan biaya Sistem Kliring 
Nasional Bank Indonesia (SKNBI), 
dari perbankan ke BI yang semula 
Rp600 jadi Rp1 dan dari nasabah 
ke perbankan semula maksimum 
Rp3.500 jadi maksimum Rp2.900. 
Hal itu berlaku efektif 1 April hingga 
31 Desember 2020.

Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan 
juga mengeluarkan Peraturan OJK 
No 03/2020 tentang Stimulus Pereko-
nomian Nasional sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebar-
an Coronavirus Diseases 19.

Dengan POJK itu perbankan dapat 
melakukan upaya menjaga kualitas 
asset kreditnya dan memberikan 
bantuan bagi sektor usaha  terutama 
UMKM yang terkena dampak per-
lambatan ekonomi akibat covid-19. 
(Iam/Mir/Hld/E-1)

 BRI Life Terapkan Work From Home
PT Asuransi BRI Life siap mematuhi arahan dan ketentuan regulator dan peme-
rintah Republik Indonesia dalam mencegah penyebaran virus korona baru (covid-
19) untuk memberlakukan kerja dari rumah (work from home/WFH). Untuk itu, BRI 
Life menerapkan WFH di seluruh wilayah unit kerja kantor pu sat Jalan HR Rasuna 
Said, Jakarta, dan kantor-kantor layanan baik di Jakarta maupun daerah.

Pandemi korona di Indonesia menjadi perhatian Asuransi BRI Life dalam 
memberlakukan sistem kerja kepada pegawai dan layanan kepada nasabahnya. 
Mekanisme WFH dilakukan dengan menjalankan operasional sesuai kelompok 
kerja yang telah dibentuk untuk bekerja di lokasi yang berbeda (split & shift 
operation). 

“Sehubungan dengan merebaknya wabah covid-19 dan munculnya kasus 
positif virus korona di Indonesia, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan, Asuransi BRI Life telah menerapkan WFH bagi pegawai di beberapa 
fungsi di wilayah-wilayah terdampak sejak 16 Maret 2020,” papar Kepala Divisi 
Corporate Secretary BRI Life, Hardy Nurhadi.

Kendati demikian, seluruh unit kerja operasional Asuransi BRI Life tetap 
beroperasi dan melayani nasabah. “Asuransi BRI Life tetap mengedepankan 
kesehatan dan keselamatan para pegawai dan nasabah sesuai dengan arahan 
pemerintah dan regulator,” ungkap Hardy. (RO/E-3)

DALAM merespons merebaknya pe-
nyebaran virus korona, PT Asuransi 
Jiwa Manulife Indonesia (Manulife 
Indonesia) memperluas manfaat 
perlindungan bagi nasabah dengan 
memasukkan pertanggungan bagi 
nasabah yang terdiagnosis terjang-
kit virus itu.

President Director & CEO Manu-
life Indonesia, Ryan Charland, 
me   ngatakan pada situasi yang me-
nantang ini pihaknya ingin memas-
tikan nasabah Manulife memiliki 
ketenangan pikiran (peace of mind) 
dengan memberikan tambahan 
perlindungan terkait covid-19. 

“Kami juga mengimbau mereka 
agar senantiasa sehat, tetap waspa -
da, dan tetap berpikir positif kapan 
pun dan di mana pun,” kata Char-
land, kemarin.

Menurut Director & Chief Marke -
ting Officer Manulife Indonesia 
No  vita Rumngangun di Jakarta, 
pi  haknya mengalokasikan dana 
Rp10 miliar untuk seluruh pertang-
gungan karena terdiagnosis covid-
19 dan tutup usia dengan periode 
waktu sampai 31 Mei 2020.

“Perlindungan terhadap covid-19 
ini berlaku untuk semua nasabah 
Manulife Indonesia, baik yang ber-
ada di dalam negeri maupun di luar 

negeri,” ujarnya.
Terkait hal itu, kata Novita, Manu-

life Indonesia telah menjalin kerja 
sama dengan lebih dari 800 rumah 
sakit di Indonesia dan lebih dari 40 
rumah sakit di luar negeri (Malay-
sia, Singapura, Thailand, Kamboja, 

dan Tiongkok).
Dengan perluasan perlindungan 

ini, Manulife memberikan manfaat 
tutup usia langsung sebesar Rp100 
juta bagi pemegang polis aktif 
yang meninggal karena covid-19. 
Khu  sus untuk pemegang polis in-

dividu Manulife yang baru berga-
bung sejak 10 Maret 2020, akan 
mendapatkan tambahan manfaat 
 berupa uang pertanggungan sebe-
sar Rp200 juta jika meninggal 
ka   rena covid-19. Semua manfaat 
perluasan  perlindungan ini berlaku 

hingga 31 Mei 2020. 
Pada 2019, Manulife tercatat 

mem  bayar klaim hampir Rp6 triliun 
(data yang belum diaudit). Adapun 
untuk pembayaran klaim kesehatan 
dan kematian masing-masing seki-
tar Rp500 miliar. (RO/E-3)

KEPUTUSAN pemerintah untuk me-
nurunkan harga gas industri men-
jadi US$6 per mmbtu per 1 April 
2020 berdampak pada berkurangnya  
setoran sektor migas ke negara. 

Direktur Executive Energy Watch 
Mamit Setiawan mengatakan pene-
rimaan negara bukan pajak (PNBP)  
yang terbesar adalah PNBP Migas 
yang tahun lalu mencapai Rp115,1 
triliun. Tahun ini ditargetkan 
Rp123,7 triliun.

“Dengan  turunnya harga minyak 
dunia saat ini, dan penurunan pene-
rimaan negara dari gas target PNBP 
migas sebagaimana target dalam 
APBN 2020 sebesar Rp127,3 triliun 
akan sulit tercapai” papar Mamit.

Dia juga menyampaikan dengan 
kondisi seperti ini, SKK Migas harus 
melakukan pengawasan yang ketat 
kepada K3S agar lebih efi sien lagi da-
lam pelaksanaan operasional karena 
harga sedang turun dan pendapatan 
negara berkurang

Untuk sektor midstream, Mamit 
menyampaikan sebagai sektor yang 
paling terpukul dengan penurunan 
harga gas indutri ini. Ia menjelas-
kan kebijakan penurunan harga gas 
industri ini memukul PGN selaku 
industri midstream.

“ Jika pemerintah menekan biaya 
distribusi dan transportasi turun 
menjadi US$1,5-US$2 dolar per 
mmbtu akan sangat memberatkan 
industri midstream ini,” ujar Mamit, 
Kamis (19/3).

Ia menyampaikan kebijakan ini  
berpotensi membuat PGN sebagai 
BUMN merugi. Hal ini mengingat  
95% biaya yang dikeluarkan PGN 
bersifat tetap. 

“Pembangunan pipa transmisi, 
distribusi, dan pembangunan termi-
nal regasifi kasi untuk LNG semua 
sudah dilakukan dengan investasi 
yang tidak sedikit. Biaya operasi dan 
pemeliharaan jaringan juga tidak 
bisa dipangkas begitu saja karena 
terkait keandalan jaringan pipa dan 
aspek safety,” lanjut Mamit.

Tidak hanya mengkhawatirkan 
kondisi yang bakal dialami PGN 
da lam waktu dekat, Mamit juga 
mengkhawatirkan nasib pengem-
bangan industri midstream ke depan 
karena dianggap tidak menguntung-
kan lagi.

“Kementerian Perindustrian harus 
tanggung jawab terhadap pembe-
rian nilai tambah terhadap insentif 
harga gas yang diberikan. Pemerin-
tah, badan usaha hulu migas, dan 
badan hilir migas sudah berkorban 
banyak,” tandas Mamit. (E-1)

 Manulife 
Tanggung 
Klien Idap 
Covid-19 

 Penurunan 
Harga Gas 
Gerus PNBP 
dari Sektor 
Migas

 NEW AGYA TRD S: Presdir PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu 
Matsuda (kanan) berbincang dengan Direktur TAM Anton Jimmi Suwandy 
(kiri) dan Direktur Kazunori Minamide di depan New Agya TRD S, varian 
tertinggi dalam line-up New Agya, pada peluncuran di Jakarta, kemarin.

ANTARA /HO

 Pertamina EP Dinilai Konsisten Eksplorasi
INDONESIA berpotensi mengembalikan produksi minyak ke level 1 jutaan 
barel per hari (BOPD) melalui kegiatan eksplorasi masif. Dari 128 cekungan 
(basins), baru 54 yang sudah melalui eksplorasi dan eksploitasi dengan ca-
dangan 3,2 billion barrel oil dan gas 100 TCF. 

“Masih ada 70-an cekungan yang belum dikelola. Penemuan baru akan 
mengubah sumber daya alam menjadi cadangan bertambah di kemudian 
hari. Kalau cadangan tidak ditemukan, kita akan mengalami penurunan sum-
ber daya migas cukup siginifi kan jika dibandingkan dengan kebutuhannya,” 
ujar Ketua Komite Tetap Energi Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia, Firlie H Ganinduto, kemarin. 

Berdasarkan data SKK Migas, saat ini ada 10 wilayah yang berpotensi 
memiliki cadangan cukup besar (giant discovery) antara lain Sumatra Utara 
(Mesozoic Play), Sumatra Tengah (Basin Center), Sumatra Selatan (Fractured 
Basement Play), Northern Papua (Plio-Pleistocene & Miocene Sandtone Play), 
Bird Body Papua (Jurassic Sandstone Play), dan Warim Papua.

Deni Rahayu, Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas, menilai PEP 
ialah salah satu KKKS yang masih melakukan eksplorasi cukup signifi kan. 
“Kalau tidak salah mereka (PEP) akan mengebor sumur ekplorasi sebanyak 
10 sumur dan sumur pengembangan 99 sumur,” ujarnya. (RO/E-3) 

S E K I L A S

MENTERI Pertanian (Mentan) Syah-
rul Yasin Limpo memastikan stok 
beras untuk kebutuhan puasa dan 
Hari Raya Lebaran mendatang da-
lam status aman dan terkendali.

Jumlah stok itu bahkan mampu 
mencukupi kebutuhan warga sela-
ma menjalani pembatasan sosial 
atau masa penanganan penyebaran 
covid-19 dengan pola work from 
home (WFH).

“Stok beras kita ada 3 juta ton. 
La lu, di akhir  Maret-April kita akan 
panen lagi. Kalau semua berjalan 
lancar, akan ada tambahan sebesar 
8 juta ton. Untuk itu, stok beras kita 
sangat aman,” kata Mentan saat me-
ngunjungi Food Stasion Tjipinang 
Raya, Jakarta Timur, Rabu (18/3).

Syahrul mengatakan setidaknya 

ada 11 komoditas bahan pokok 
yang dikawal pemerintah secara 
intensif.

Kesebelas bahan pokok itu ialah 
beras, jagung, bawang merah, ba-
wang putih, dan cabai merah besar. 
Kemudian, ada juga cabai rawit, 
da ging sapi/daging kerbau, daging 
ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, 
dan minyak goreng.

“Kita terus memvalidasi datanya, 
insya Allah aman. Kalau stok kita 
cukup, mestinya harga tidak boleh 
naik. Kita yakin stok yang ada di 
Bu  log, pasar-pasar, dan di rakyat 
cu kup besar,” katanya.

“Saya juga sangat optimistis meli-
hat stok beras yang ada. Di Jakarta 
masalah beras harusnya sudah 
se lesai. Tinggal kita mem-back-up 

seluruh wilayah di Indonesia saja,” 
tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Di-
rektur Utama PT Food Station Tji -
pi nang Jaya Arief Prasetyo Adi juga 
memastikan stok beras di Jakarta 
terkendali dengan baik, meski saat 
ini sedang menghadapi wabah co -
vid-19.

“Kita memiliki 30 ribu ton beras di 

Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), 
Jakarta Timur. Angka ini sudah sa-
ngat cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan warga Jakarta,” tutupnya.

Kemarin, Kementerian Pertanian 
juga menggelar operasi pasar di 
se jumlah wilayah. Operasi pasar 
dilakukan sebagai langkah stabili-
sasi harga di tengah fenomena 
pa  nic buying yang mulai terjadi di 
masyarakat.

“Ini perintah Bapak Presiden 
un tuk kita semua. Kita harus bahu- 
membahu, Kementan bersama mit-
ra kerja menghadapi covid-19 dari 
berbagai hal yang kemungkinan  
berdampak dalam kehidupan ma-
syarakat,” kata Syahrul di Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan, kemarin. 
(RO/Iam/E-2)

Setidaknya ada 11 
komoditas bahan 
pokok yang dikawal 
pemerintah secara 
intensif.

 Stok Pangan Dipastikan Aman sampai Lebaran

 PASTIKAN STOK PANGAN AMAN: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
(tengah) mengunjungi Food Stasion Tjipinang Raya, Jakarta Timur, Rabu (18/3). 
Kunjungan tersebut untuk memastikan stok kebutuhan pangan pada bulan puasa 
dan Lebaran mendatang aman serta terkendali. 

DOK KEMENTAN

 Momentum Fokus ke Stimulus Fiskal

 TAMBAHAN PERLINDUNGAN: Nasabah mendapatkan penjelasan dari customer service perihal asuransi tambahan bagi nasabah lama (aktif) yang 
terdampak covid-19 di Kantor Pusat PT Manulife Indonesia, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, kemarin.  Nasabah lama yang meninggal dunia karena covid-19 akan 
mendapat tambahan perlindungan senilai Rp100 juta, dan Rp200 juta buat nasabah baru yang ambil asuransi kesehatan atau asuransi jiwa mulai 10 Maret 2020. 

MI/AGUS M

Otoritas Jasa Keuangan merilis peraturan 
yang memudahkan perbankan memberi 
bantuan kepada pelaku usaha yang 
terdampak covid-19.



DERO IQBAL MAHENDRA    
dero@mediaindonesia.com                                 

PEMERINTAH pusat dan 
daerah serta perusahaan 
terlihat bahu-membahu 
memperluas kawasan 

hutan mangrove di Indonesia. 
Namun, hal itu dipandang Direktur 
Program Kelautan Yayasan 
Konservasi Alam Nusantara 
(YKAN), Muhammad Ilman, 
masih belum cukup selama 
terjadi ekspansi dari tambak dan 
pembalakan hutan mangrove.

Menurut Ilman, Indonesia sebagai 
negara kepulauan merupakan 
negara dengan luas cakupan 
mangrove terbesar di dunia, bahkan 
hampir 25% mangrove dunia 
berada di Indonesia. 

Ia menuturkan, luas mangrove 
di Tanah Air sekitar 3 juta hektare 
(ha) yang tersebar di sejumlah 
wilayah. Sekitar 1,5 juta ha 
berada di Papua dan Papua Barat, 
sementara sisanya tersebar di 
Kalimantan, Sumatra, dan sebagian 
kecil Pulau Jawa.

Namun, dengan topografi  
kepulauan, masyarakat pesisir 
sangat mengandalkan mangrove 
untuk menyambung hidup mereka. 
Masyarakat melakukan eksploitasi 
dalam bentuk kayu, infrastruktur, 
hingga tambak dari wilayah hutan 
mangrove. 

“Sejauh ini, Indonesia sudah 
kehilangan 1 juta ha sejak 1800 
hingga sekarang. Kemungkinan 
200.000-nya karena pembukaan, 
baik itu penebangan maupun 
pembukaan permukiman, dan 
800.000 ha itu dari tambak,” terang 
Ilman saat dihubungi, kemarin.

Persoalan perluasan 
pertambakan ini, lanjut dia, 
menjadi concern yang perlu 
diperhatikan. Itu karena hingga 
saat ini perluasan pertambakan 
masih terus berlangsung dan 
belum berhenti. Ia memperkirakan 
perluasannya sekitar 3.000-4.000 

ha per tahun.
Itu menjadi suatu yang dilematis, 

mengingat masyarakat pesisir 
sangat mengandalkan hal tersebut 
untuk menyambung hidup mereka. 
Masyarakat membutuhkan 
penghasilan, yang dalam waktu 
singkat dari eksploitasi kayu 
mangrove dan membuat tambak. 

“Keuntungannya hanya 
dinikmati yang menambak, 
padahal kerusakan yang muncul 
juga dirasakan masyarakat lain 
dan ini yang tidak dihitung. Betul 
tambak memberikan keuntungan, 
tetapi warga lain justru mengalami 
kerugian,” terang Ilman.

Ia mengumpamakan Kota 
Samarinda, Kalimantan Timur, 
yang letaknya jauh dari laut, tetapi 
airnya sudah mulai payau sejak 
1990-an. Hal itu diperkirakan 
karena adanya pembukaan tambak 

di delta Mahakam sehingga terjadi 
intrusi ke daratan.

Penanganan tambak ini tidak 
bisa parsial. Untuk itu, harus 
dilihat secara komprehensif. Ilman 
menyebutkan, harus ada dukungan 
masyarakat agar melakukan 
penambakan yang ramah 
lingkungan terhadap mangrove. 

Pemerintah harus berinvestasi 
lebih untuk mendorong 
pertambakan ramah lingkungan 
dan mengurangi ekspansi tambak 
dengan efi siensi hasil tambak 
yang sudah ada. Itu sudah dapat 
dilakukan dan terbukti hasilnya. 

“Misalnya di Kaltim, tambak 
berkisar 5-10 ha satu kolam, itu 
terlalu luas. Sebaiknya diperkecil 
10%-20% dari yang sekarang dan 
sisanya dikembalikan menjadi 
mangrove. Peran pemerintah 
menjadi penting untuk 

meningkatkan produksi agar sama 
seperti sebelumnya, meski ada 
pengurangan luas kolam dan ini 
sudah ada buktinya dan sudah 
berjalan,” urainya. 

Oleh sebab itu, Ilman 
menyebutkan sangat 
mengapresiasi kebijakan 
pemerintah yang memiliki 
kepedulian untuk peningkatan luas 
hutan mangrove. Namun, itu saja 
masih belum cukup.  

“Pemerintah sebaiknya jangan 
hanya fokus di penanaman, 
tetapi juga kepada penghentian 
perusakan ekosistem mangrove 
yang salah satunya ekspansi dari 
tambak,” tutur Ilman. 

Ia pun menyarankan agar 
kebijakannya tidak diseragamkan 
seluruh Indonesia, tetapi 
difokuskan ke wilayah. 
Misalnya, untuk Kalimantan 

dan Papua sebaiknya fokus 
kepada penghentian ekspansi 
tambak. Oleh sebab itu, anggaran 
mangrove sebaiknya tidak hanya 
dihabiskan untuk penanaman, 
tetapi juga untuk upaya kampanye, 
insentif modal untuk petambak 
ramah lingkungan, sekaligus 
mempromosikan produk dari 
tambak yang ramah lingkungan 
serta perbaikan praktik budi daya.

Pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan, Strategi, Program, dan 
Indikator Kinerja Pengelolaan 
Ekosistem Mangrove Nasional 
(Stranas Mangrove). Pemerintah 
menargetkan tutupan ekosistem 
mangrove yang baik pada 2045 
sebesar 3,49 juta ha.

Data Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 2015 
menunjukkan cakupan ekosistem 
mangrove telah mengalami 
kerusakan seluas 1,82 juta ha, 
dengan kondisi baik hanya 
mencapai 1,67 juta ha. 

Bertambah luas
Berdasarkan data terakhir, 

kebijakan pemerintah mulai 
menunjukkan hasil dengan 
bertambahnya luasan dari 
kawasan hutan mangrove di 
Indonesia. Direktur Lingkungan 
dan Kebencanaan Kementerian 
Koordinator Bidang Maritim dan 
Investasi, Sahat M Pangabean, 
menyebutkan kini luasan hutan 
mangrove Indonesia telah 
mencapai 3,56 juta ha.

Menurutnya, kunci restorasi 
mangrove itu ialah kemitraan 
multipihak yang melibatkan 
pemerintah, akademisi, masyarakat 
setempat, pelaku usaha, LSM, 
bahkan TNI-Angkatan Laut.

Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Siti Nurbaya, juga 
menyambut baik hasil positif 
tersebut. Itu karena, menurutnya, 
mangrove menyimpan karbon 3-5 
kali lebih tinggi daripada hutan 
tropis.

Upaya perlindungan mangrove 
yang dikategorikan sebagai 
blue carbon juga sejalan dengan 
pelaksanaan konferensi perubahan 
iklim tahun ini sebagai Blue 
COP, merujuk pada upaya 
mempertahankan gas rumah kaca 
yang ada di lautan.

Siti juga mengungkapkan 
sebagai bentuk komitmen dalam 
melindungi mangrove, Indonesia 
menjadi sponsor terbitnya 
resolusi perlindungan mangrove 
pada pertemuan ke-4 PBB untuk 
lingkungan hidup UNEA di Nairobi, 
Kenya, pertengahan tahun lalu.

“Indonesia juga sedang 
mendorong persiapan 
pembangunan pusat mangrove 
dunia,” ujar Siti. (S-2)

 EKOWISATA MANGROVE: Pengunjung berjalan di atas jembatan kayu yang membentang di areal ekowisata mangrove Lantebung, Makassar, Sulawesi 
Selatan, tahun lalu. Kawasan hutan bakau tersebut merupakan wilayah konservasi hijau yang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga. 
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Pemerintah sebaiknya 

jangan hanya fokus 
di penanaman, 

tetapi juga kepada 
penghentian perusakan 

ekosistem mangrove.

Revitalisasi Mangrove
tidak Cukup dengan Menanam

Menuduh perkebunan kelapa sawit  sebagai 
penyebab deforestasi, itu adalah ilusi. 
Tuduhan yang datang dari Uni Eropa itu 
 umumnya tidak berdasarkan fakta di lapan-
gan. Pun tidak berdasar sebuah kajian ilmi-
ah yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pendapat tersebut disampaikan oleh De-
wan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan 
Indonesia (Persaki) Dr. Petrus Gunarso. 
“Apa yang dituduhkan Uni Eropa tersebut 
tidak benar. Banyak asumsi yang digunakan 
untuk framing sawit Indonesia yang tidak 
berdasar,” kata Petrus.

Petrus pun menjelaskan secara gamblang 
terkait isu deforestasi oleh perkebunan 
sawit tersebut. Dari sejarah awal, tanaman 
kelapa sawit berasal dari Ghana, Afrika dan 
ditanam pertama di Kebun Raya  Bogor. 
Kemudian dicoba ditanam di Sumatra 
Utara dan cocok sehingga dikembangkan 
lebih luas. 

“Dalam perkembangannya dari Sumatra 
Utara ke Riau, Sumatra Selatan  hingga ke 
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
 Kalimantan Selatan. Itu dalam perjalanan-
nya memang ada peralihan fungsi lahan, 
dari usaha kehutanan yang dimulai tahun 
70an beralih perlahan ke perkebunan,” tu-
tur Petrus saat dihubungi Rabu (18/3).

Petrus menjelaskan ada perbedaan pen-
dekatan antara perkebunan dan kehutanan, 
termasuk perizinan dan pengembangan 
usahanya serta sangat erat kaitannya  dengan 
pembagian tata ruang. Sawit mulai tumbuh 
cepat ketika ada peralihan dari industri hutan 
ke perkebunan namun tidak dari kawasan 
hutan tetapi lebih kepada konversi dari lahan 
hutan tanaman industri atau dari wilayah 
area penggunaan lain (APL).

Hal ini menjadikan tuduhan deforestasi 
yang digaungkan Eropa kepada sawit In-
donesia tidak tepat. Terlebih pemahaman 
definisi hutan  yang Eropa pahami berbeda 
dengan definisi yang ada di Indonesia.  

Di Indonesia, hutan didefinisikan sebagai 
suatu hamparan lahan yang didominasi 
pepohonan dan juga kawasan yang secara 
administrasi ditetapkan sebagai hutan. Se-
dangkan Food and Agriculture Organization 
(FAO) yang diadopsi Uni Eropa menyatakan 
hutan sebagai lahan dengan luas minimal 
0,5 ha dengan ketinggian minimal 5 m dan 
membentuk kanopi lebih dari 10%.

“Kalau merujuk definisi hutan Eropa di 
mana tutupan 10% masuk definisi hutan, 
di Indonesia tidak ada lahan yang tidak 
tertutup. Mau tanam sawit di mana kita. 
Meski sudah berstatus APL, kalau me-
menuhi kriteria definisi hutan menurut 
Food and Agriculture Organization (FAO), 
ketika tanamannya diganti sawit ya diang-
gap deforestasi,” katanya. 

Padahal dalam peraturan hukum di 
Indonesia, pengertian deforestasi adalah 
ketika terjadi perubahan status dari kawa-
san hutan bukan menjadi kawasan hutan. 
Karena itu, meski suatu areal sudah tidak 
ada tanamannya tapi masuk dalam status 
kawasan hutan, tidak bisa dijadikan areal 
budidaya.

Dari penelitian yang dilakukan Petrus, 
ditemukan bahwa perubahan tutupan 
antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh 
berbeda. Malaysia karena telah memiliki 
kebun karet yang luas kemudian meng-
konversikannya ke sawit, yang tidak jauh 
berbeda dengan Indonesia yang juga mela-
kukan konversi lahan yang sama. 

Misalnya dari hasil penelitiannya dari citra 
satelit dari periode 1990 - 2012 menunjukkan 
lahan sawit berasal dari lahan terlantar 43%, 
hutan produksi terdegradasi 27%, lahan per-
tanian 14%, Hutan Tanaman Industri (HTI) 
13%, dan hutan produksi 3%.

“Jadi bukan hutan hijau rimbun yang 
kemudian ditebang dan dijadikan lahan 
sawit. Memang ada yang dari kebun rakyat 
dan kebun karet serta non hutan dikonversi 
menjadi sawit dan ada juga kawasan APL 
yang sebetulnya sudah rawan kondisinya,” 
tutur Petrus.

Pada studi lain yang dilakukan Eric 
 Meijjard dalam jurnal berjudul Oil Palm 
and Biodiversity juga menemukan fakta 
serupa. Hilangnya hutan hujan tropis bu-
kan sepenuhnya akibat pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. Jurnal tersebut 
memperlihatkan antara tahun 1972-2015 
hanya setengah dari perkebunan sawit 
dibuka dari hutan, sedangkan setengah-
nya lagi menggantikan lahan pertanian, 

padang rumput, semak belukar, dan peng-
gunaan lahan lainnya.

Lebih lanjut, Meijjard menyatakan Pulau 
Kalimantan yang merupakan pulau peng-
hasil kelapa sawit terbesar di dunia. Pada 
pulau Kalimantan yang masuk  wilayah 
Indonesia telah mengalami kehilangan 
dan degradasi hutan skala besar karena ek-
straksi dan pembakaran kayu jauh sebelum 
kelapa sawit muncul. Tanah yang dibuka 
tersebut barulah kemudian dialihfungsikan 
menjadi perkebunan kelapa sawit.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menye-
butkan luas kebun sawit di Indonesia pada 
2018 sebesar 14,03 juta hektar atau hanya 
7% dari daratan Indonesia yakni 187 juta ha 
sedangkan Total hutan di Indonesia masih 
berkisar 64,1% dari luas Indonesia dan  APL 
sebesar 39,1%. 

Dalam kaitan tersebut pun Petrus juga 
menyebutkan adanya kesalahpahaman 
Eropa yang mengasumsikan sawit berada 
di tengah - tengah penduduk. 

“Orang bayangannya sawit ada di tengah 
penduduk, padahal 60% penduduk ada di 
Jawa dan sawit itu sangat sedikit di Jawa. 
Mereka berfikir Indonesia itu satu pulau 
besar,” tutur Petrus.

Petrus justru menyebut tutupan sawit de-
wasa tutupannya sangat rapat bahkan men-
capai 90%, padahal dengan definisi tutupan 
hutan 10% seharusnya kebun sawit masuk 
kategori hutan. Itu sebabnya Malaysia me-
nyebut kawasan sawitnya sebagai hutan 
karena memiliki fungsi layaknya hutan 
yang tetap menyerap CO2, mencegah erosi 
karena adanya cover crop.

Sawit sendiri merupakan salah satu 
tanaman minyak nabati yang paling efisien 

dalam produktifitas dibandingkan de-
ngan konsumsi per-hektar lahan. Petrus 
pun menilai ini hanya karena permainan 
dagang, Indonesia diusik karena menjadi 
produsen minyak nabati terbesar di du-
nia. Dan produk minyak sawit memegang 
pangsa pasar terbesar dalam pasar minyak 
nabati dunia.

Dalam perhitungan cut off date defores-
tasi, Eropa menghitung dengan metode 
yang tidak fair di mana cut off date dimu-
lai dari periode 2008. Padahal deforestasi 
untuk pembukaan lahan minyak nabati 
lain seperti Kedelai dan Bunga Matahari di 
Eropa dan Amerika sudah jauh lebih dulu 
dilakukan.

Padahal data Departemen Pertanian AS 
(USDA) pada tahun 2017 telah memban-
dingkan ekspansi perkebunan kelapa sawit 
dengan minyak nabati lainnya. Mengutip 
laporan USDA tersebut, pada tahun 1965 
minyak nabati jenis lain seperti Kedelai 
telah menggunakan 52% area perkebu-
nan, Bunga Matahari menggunakan 17%, 
Rapeseed atau Kanola menggunakan 16%, 
sedangkan minyak sawit hanya menggu-
nakan 8%. 

Pada 2017, area perkebunan untuk 
 minyak nabati telah meningkat menjadi 
61% untuk Kedelai, 12% untuk Bunga 
 Matahari, 17% untuk Rapeseed, dan 10% 
untuk minyak kelapa sawit. 

Petrus juga menyayangkan Uni Eropa 
 tidak melihat bahwa Indonesia sendiri telah 
melakukan moratorium perluasan lahan 
sawit dan mendorong efisiensi lahan sawit 
yang ada untuk meningkatkan produktivi-
tas. Moratorium sawit telah dilaksanakan 
sejak tahun 2011 dan terus diperpanjang 

hingga terakhir tertuang pada Inpres No 
8 Tahun 2018 tentang tentang Penundaan 
dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan 
Produktivitas Perkebunan Sawit yang 
ditandatangani Jokowi pada 19 September 
2018. 

Manfaat Sawit Untuk Lahan Gambut
Kelapa sawit selalu mendapatkan tudi-

ngan Uni Eropa sebagai biang keladi akan 
kebakaran hutan, khususnya perkebunan 
kelapa sawit yang berada di atas lahan 
gambut. Namun kenyataannya justru tidak 
seperti itu sebagaimana data yang dipapar-
kan Global Forest Watch (GFW). 

GFW menyebut, kebakaran lahan yang 
terjadi di Indonesia pada tahun 2019 hanya 
11% yang berada di area perkebunan kelapa 
sawit dan mayoritas atau 68% berada di luar 
konsesi. Begitu pula pada kebakaran lahan 
di tahun 2015, GFW menyebutkan 14% ke-
bakaran lahan di dalam perkebunan kelapa 
sawit sedangkan mayoritas atau 66% di luar 
konsesi atau lahan terlantar.

Uni Eropa juga menuding emisi kelapa 
sawit Indonesia mencapai 90 ton CO2 akibat 
dekomposisi gambut. Hal tersebut dibantah 
oleh penelitian yang dilakukan Supiandi 
Sabiham Ketua Himpunan Masyarakat 
Gambut Indonesia (HGI). Ia menyebutkan 
dari penelitiannya menemukan emisi sawit 
di Indonesia hanya 20-25 ton CO2 ekuivalen 
per hektar dalam satu tahun. 

Menurutnya pada dasarnya terdapat dua 
emisi kelapa sawit. Pertama dari akar dan 
kedua hilangnya karbon dari gambut. Jika 
kedua emisi itu digabungkan, jumlahnya akan 
sangat besar. Sebab, emisi dari akar kelapa 
sawit bisa mencapai sekitar 74%. Padahal 
yang net emissions-nya sangat kecil dan hanya 
mencapai 20-25 ton CO2 ekuivalen. 

“Kalau tidak ada tanaman wajar seperti 
itu, sedangkan kalau ada tanaman sebagian 
yang diemisikan diserap kembali untuk 
pembentukan biomassa oleh tanaman, 
termasuk sawit. 90 ton itu kalau tidak ada 
yang menyerap,”tutur Supiandi.

Sawit disebutkan Supiandi memiliki 
keunggulan dalam penyerapan karbon 
yang lebih besar untuk pembentukan  bio-
massa yang lebih besar. Dari jumlah CO2 
yang diserap sawit memiliki kemampuan 
yang baik dibandingkan dengan semak 
belukar saja.

Memang hutan menjadi yang paling baik 
dalam penyerapan CO2 tetapi dibandingkan 
sawit yang memiliki banyak manfaat dan 
turunan produk secara ekonomi jauh lebih 
menguntungkan sawit dibandingkan hutan 
yang hanya idle. Selain itu, jika gambut 
dibiarkan terlantar maka potensi terbakar 
justru akan lebih tinggi. (Dro/S2-25)

Tudingan Sawit Penyebab Deforestasi hanya Ilusi

Pengelolaan High Conservation Value (HCV) di Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim.
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BERLIAN sebagai perhiasan abadi 
tidak hanya digunakan sebagai 
hadiah pernikahan, tapi juga bisa 
diwariskan sebagai koleksi atau 
investasi.

Maka itu, saat berbelanja 
berlian, masyarakat hendaknya 
memperhatikan beberapa hal, 
terutama besertifi kat.

Direktur Utama NK Jewelry, Navin 
Kumar Akar, menjelaskan banyak 
hal yang perlu diperhatikan tentang 
berlian besertifi kat, seperti warna 
(color), kejernihan (clarity), potongan 
(cutting), dan karat (carat). 

Untuk warna, misalnya, berlian 
jernih tanpa jejak warna lain 
termasuk sebagai berlian langka 
dan harganya pun menjadi mahal. 
Gemological Institute of America 
(GIA) membagi skala warna berlian 
dari D hingga Z. Tingkat warna 
berlian tertinggi dengan jejak warna 
paling sedikit digolongkan skala D 
dan terendah dengan jejak warna 
banyak, yakni Z.

Selanjutnya untuk kejernihan, 
terlihat dari cacat atau noda lain yang 
berupa titik, goresan, atau bentuk 
seperti gelembung air. “Yang perlu 
diperhatikan adalah ukuran cacat, 
banyak cacat, dan letak cacat,” kata 
Navin Kumar, di toko NK Jewelry, 
Jakarta, Rabu (18/3).

Kemudian, untuk potongan, ikut 
menentukan batu itu memantulkan 

cahaya sehingga menghasilkan 
kecemerlangan tertentu. Berlian 
yang dipotong dengan tepat akan 
menghasilkan pantulan cahaya 
cemerlang, meski warna atau 
kejernihannya tak begitu bagus. 
Sebaliknya, berlian tidak terlalu 
berkilau jika potongannya buruk, 
walau kejernihan dan warnanya 
bagus.

Terakhir, karat pada berlian 
berbeda dengan emas yang dipakai 
sebagai penunjuk kemurnian. Pada 
berlian, karat sebagai pengukur 
berlian yang merupakan massa 
satuan setara dengan 0,2 gram (200 
mg). Semakin besar berlian, semakin 
tinggi karatnya, semakin mahal pula 
harganya. Tentu ini harus dilihat 
dari hal lain, seperti warna dan 
kejelasannya.

Situs web
Navin Kumar menyarankan 

masyarakat agar membeli berlian 
besertifi kat GIA dan sudah memiliki 
nomer seri. Dengan begitu, 
berlian yang dibeli akan jadi lebih 
berkualitas dan akurat. “Karena 
banyak di luaran sana orang menjual 
berlian sintetis atau lab grown 

diamond,” katanya.
Untuk memudahkan masyarakat 

memilih berlian besertifi kat, NK 
Jewelry yang bergerak dalam bidang 
perhiasan emas, perak, permata, 
dan berlian selama tiga generasi dan 
sudah beroperasi selama 49 tahun 
meluncurkan situs, yakni www.
NKJewelry.com. Peluncuran sekaligus 
mengenalkan brand ambassador NK 
Jewelry, Nadya Indry, Putri Pariwisata 
Banten 2019.

“Hal ini dilakukan agar pelanggan 
mudah memilih koleksi berlian 
dari NK Jewelry dengan pembelian 
online. Pembeli yang selama ini 
mencari berlian pun tak harus pergi 
ke store. Mereka bisa melihat harga 
secara langsung sebelum ke toko, 
jadi lebih transparan,” terang Navin 
Kumar.

Website NK Jewelry menawarkan 
perhiasan dengan kualitas terbaik 
dengan harga kompetitif. Saat ini 
NK Jewelry memiliki koleksi 31 ribu 
berlian besertifi kat dengan ukuran 
0,3 karat sampai 10 karat.

Selain website, pembeli bisa 
mengunjungi NK Jewelry yang kini 
memiliki empat showroom di Jakarta, 
Bali, New York, dan Jaipur. (Ton/S-3)

PERUSAHAAN pembuat jam tangan olahraga, 
perangkat menyelam, dan instrumen pengukur 
presisi kondisi ekstrem, Suunto, melebarkan 
sayapnya ke industri teknologi. Untuk menjawab 
kebutuhan jam tangan yang memadai untuk 
aktivitas olahraga ekstrem penuh pertualangan, 
Suunto 7 dan Suunto 3 resmi diluncurkan.

“Suunto 7 dan Suunto 3 merupakan perang-
kat pendamping terbaik bagi para pertualang 
 ekstrem dan olahragawan,” ungkap Brand 
 Manager Suunto, Bayu Noer, dalam keterangan-
nya, kemarin.

Ia mengatakan, kedua jam tangan itu dileng-
kapi dengan fi tur sport mode, GPS, pengatur 
musik, serta terintegrasi dengan OS Google. Ini 
menjadikan dua smartwatch tersebut gear wajib 
bagi para pencari tantangan dan aktivis kegiatan 

ruang terbuka.
Khusus untuk Suunto 7 sudah ditambahkan 

fi tur OS dari Google. Tak hanya itu, smartwatch 
ini juga dilengkapi dengan prosesor Qualcomm 
Snapdragon Wear 3100. Suunto 7 hadir de-
ngan berbagai macam fitur mutakhir, seperti 
sport mode. Mode ini bisa disesuaikan dengan 
aktivitas pertualangan pengguna, termasuk lari, 
bersepeda, dan berselancar.

Adapun Suunto 3 yang semula bernama Suunto 
3 Fitness memiliki fi tur panduan latihan berolah-
raga yang mampu menghitung kecepatan dan 
langkah dalam berlari atau berjalan, mengetahui 
rute yang digunakan ketika melakukan aktivitas. 
Wearable ini juga memiliki kemampuan menghi-
tung jumlah kalori yang sudah terbakar saat 
berolahrag. (Gan/S-2)

PRODUK kuliner lokal, Tapisi, meraih penghar-
gaan business opportunity (BO) Market Leader 
Awards 2020 dari majalah Franchise Indonesia 
yang bekerja sama dengan Asosiasi Franchise 
Indonesia (AFI) di Jakarta, pekan lalu.

Produk kuliner berupa tahu, pisang, dan 
 singkong itu dinilai tidak hanya memimpin dalam 
jumlah gerai yang dimiliki, tetapi juga memiliki 
bisnis terbesar per kategori produk tersebut.

“Mereka yang terpilih juga relatif konsisten 
mencatatkan pertumbuhan bisnisnya sepanjang 
2019,” kata Pemimpin Majalah Franchise Indone-

sia, Rofi an Akbar, dalam keterangan resminya, 
kemarin.

Akbar Temuyyin Sani yang menakhodai produk 
kuliner Tapisi ini mengaku apresiasi yang diberi-
kan kepada Tapisi jadi tantangan untuk terus 
berinovasi agar tumbuh berkembang menjadi 
produk pilihan masyarakat Indonesia. 

“Meski ini sekadar produk gorengan yang 
 dijajakan dengan gerobak, kami berharap bisa 
hadir di negara Asean lainnya pada 2020 se-
hingga bisa dikenal di mancanegara,” tutup Akbar. 
(Dik/S-2)

GANA BUANA
gana@mediaindonesia.com                                

PARA pencinta hijab 
fashion mulai berburu 
perlengkapan hijab yang 
akan dijadikan outfi t 

sepanjang Ramadan hingga Hari 
Raya Idul Fitri. Bahkan, produk 
beberapa merek hijab fashion 
sudah ditunggu pelanggan secara 
online sebelum produk tersebut 
resmi dikeluarkan.

Owner brand @dmdapparel, 
Dhea Fanta, mengatakan produk 
hijab yang paling banyak diburu 
pelanggan secara online bahkan 
sudah direproduksi berulang kali 
dari merek @dmdapparel ialah 
jilbab jannah. 

Jilbab tersebut ialah jilbab 
ajaib (magic jilbab) yang 
didesain dengan ukuran lebar 
dan tidak serupa dengan jilbab 
pada umumnya. Jilbab jannah 
berukuran lebih dari 1,5 meter 
persegi. Bahkan, sudah diproduksi 
juga dalam model pasmina 
sesuai dengan permintaan dari 
pelanggan.

“Jilbab jannah ini jadi salah satu 
item yang terus di-restock setiap 
bulan. Tiap bulan pasti ada di @
dmdapparel,” kata dia kepada 
Media Indonesia, pekan lalu.

Berbicara mengenai tren, para 
pencinta merek @dmdapparel 

pada 2020 ini menyukai jenis 
fesyen yang simpel dan bisa 
dikenakan dalam berbagai 
kegiatan. Meski warna yang 
sedang naik daun tahun ini lebih 
ke arah royal blue, @dmdapparel 
konsisten menggunakan warna-
warna earth tone, seperti mocca 
atau milo.

“Kalau 2020 ini dari @
dmdapparel, kita tetap bikin 
yang basic, biasanya bisa buat 
segala macam acara. Intinya tetap 
mengusung hijab fashion yang 
simpel,” ungkap Dhea.

Harga yang ditawarkan @
dmdapparel dari Rp75 ribu hingga 
Rp300 ribu untuk satu set busana 
syari ala @dmdapparel. 

Dhea mengaku merek 
usahanya itu dimulai pada 
2014 dengan memanfaatkan 
media sosial seperti Instagram. 
Ketika itu, merek lokal yang 
sedang berkembang ini memulai 
produksi fesyen hijab gamis 
syari yang sedang tren saat itu. 
Namun, kini pihaknya mencoba 
menguatkan merek dengan 
fashion hijab ala simpel, sporty, 
dan tetap syari.

Tak hanya @dmdapparel, ia 
punya lini bisnis hijab lain yang 
bisa diburu secara online, yakni 
@birumuda. Merek lain milik @
dmdapparel ini resmi diluncurkan 
pada 2019.

Print scarf
Selain online, euforia pencarian 

produk hijab fashion jelang 
Ramadan juga dirasakan merek 
lokal Buttonscarves. Produk print 
hijab masih jadi primadona di 
kalangan penggemar hijab fashion 
syle.

Creative Designer Buttonscarves 
Linda Anggrea menjelaskan 

beberapa tahun belakangan print 
hijab masih jadi produk terlaris di 
kalangan pencinta hijab fesyen. 
Itu karena dari satu hijab dapat 
dipadupadankan dengan banyak 
warna outfi t.

“Dari printing scarf bisa dipadu 
padan dengan banyak warna, bisa 
buat banyak baju. Jadi, orang-
orang pada suka. Satu hijab itu 

kan biasanya enggak cuma satu 
warna saja,” ungkap Linda.

Linda mengatakan print scarf 
masih menjadi primadona 
hingga saat ini, bahkan sampai 
cepat habis dalam seri tertentu, 
misalnya, print scarf seri 
kolaborasi atau seri limited 
edition. Itu karena Buttonscarves 
ialah merek lokal yang fokus 

pada penjualan scarf. Namun, 
belakangan mereka mengeluarkan 
lini merek Benang dan Jarum yang 
menjual bermacam outfi t hijab 
fashion.

Buttonscarves dijual di pasaran 
dengan harga mulai dari Rp225 
ribu hingga Rp500 ribu, sedangkan 
jenis outfi t dari Rp300 ribu hingga 
Rp1,5 juta. (S-3)

I N F O

Euforia Berburu Hijab ala Online
JUMAT, 20 MARET 2020 BELANJA12

Produk hijab yang paling banyak diburu 
pelanggan secara online, bahkan direproduksi 
berulang kali ialah jilbab jannah (magic jilbab).

Membeli 
Berlian 
Besertifi kat 
Lebih 
Berkualitas

ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

Suunto Hadirkan Smartwatch Penunjang Gaya Hidup

Tapisi Raih Market Leader Awards 2020 dari AFI
DOK. NK JEWELRY
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 JAGA JARAK: Penumpang menjaga jarak saat menaiki bus Trans-Jakarta di Jakarta, kemarin. Untuk mencegah penyebaran 
virus korona atau covid-19, PT Transportasi Jakarta menerapkan social distancing dengan mebatasi jumlah dan mengatur jarak 
antarpemumpang.

MI/ANDRI WIDIYANTO

UNTUK menekan menye-
barnya virus korona (covid-19), 
pemerintah telah mengimbau 
masyarakat untuk mengurangi 
kegiatan di luar rumah, seperti 
bekerja, sekolah, dan ibadah. 
Langkah social distancing ini 
untuk sementara dinilai cukup 
ampuh karena virus jenis ini 
diyakini akan cepat menyebar 
di kerumunan.

Beberapa lembaga pun su-
dah melaksanakan imbauan 
itu, seperti sekolah asrama 
SMA Internasional Islamic 
High School (IIHS). “Semua 

siswa sudah dipulangkan. Ke-
giatan belajar dilaksanakan 
melalui media daring,” tutur 
staf IIHS Ulfi  Rahmi, kemarin. 
Ulfi  pun tidak dapat memas-
tikan kapan kegiatan belajar 
mengajar di SMA IIHS akan 
berjalan normal kembali. 

Social distancing juga te-g
lah dilakukan di Ponpes Al 
Nahdlah, Parung, Jawa Barat. 
Menurut salah satu pimpinan 
pondok Asrorun Niam Saleh, 
kemarin, pihaknya sejak Ahad 
sudah menerapkan pembe-
lajaran di rumah. Para santri 

diminta tetap menjaga kese-
hatan dan menjalankan rutini-
tas amaliah keagamaan seperti 
yang berlaku di pesantren. 

Imbauan agar rajin mencu-
ci tangan, menggunakan hand 
sanitizer, dan mengurangi 
kegiatan di luar juga dipatuhi 
pengelola Panti Jompo Pusaka 
41 Yayasan Al-Madiniyah, 
Cengkareng Timur, Jakarta 
Barat. Sekertaris Yayasan Al 
Madiniah Adam Adnan Hakim 
mengatakan, pihak yayasan 
telah mengurangi aktivitas di 
panti jompo, mengingat warga 

lansia merupakan kelompok 
yang paling rentan terjangkit 
covid-19. “Kami juga meng-
hubungi para donatur yang 
sudah teken sampai 31 Maret, 
memberitahukan bahwa kami 
mengurangi kegiatan,” kata 
Adam. 

Di Bogor, Pesantren Sahid di 
bawah naungan Yayasan Sa-
hid Husnul Khatimah menye-
rahkan (memulangkan) 1.000 
santri kepada orang tua  pada 
16-29 Maret 2020 dan melaku-
kan pembelajaran jarak jauh. 
(Aiw/Bay/DD/H-1)

 Berupaya Patuhi Imbauan Social Distancing

ATALYA PUSPA 
atalya@mediaindonesia.com     

TENAGA medis men-
jadi garda terdepan 
menghadapi pandemi 
covid-19 di Indone-

sia. Sayangnya, kebutuhan 
pelindung tenaga kesehatan 
yang rawan tertular justru 
diabaikan. Perhimpun an Ru-
mah Sakit Seluruh Indonesia 
(Persi) menyatakan stok alat 
pelindung diri (APD) untuk 
menangani pasien covid-19 
semakin menipis. 

Ketua Kompartemen Jami-
nan Kesehatan Persatuan Ru-
mah Sakit Indonesia (Persi) 
Daniel Wibowo menyebut stok 
APD yang kini tersedia di selu-
ruh rumah sakit di Indonesia 
hanya bisa digunakan untuk 
tiga hari ke depan. “Kalau 
mau dipakai sebagaimana 
mestinya, tiga hari saja tidak 
cukup,” kata Daniel kepada 
Media Indonesia, kemarin. Stok 
APD tersebut meliputi masker, 
baju pelindung, sarung tangan, 
penutup kepala, serta sepatu 
pelindung. 

Daniel menyatakan bahwa 
hingga saat ini belum ada tin-
dakan khusus dari pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan 
APD, terutama di RS yang me-
nangani pasien covid-19. “Be-
lum ada dukungan pemerintah 
soal APD karena memang stok 
tidak tersedia di dalam negeri. 
Sampai saat ini, kami pun be-

lum menerima bantuan dari
pihak lain,” kata Daniel. Ia
menegaskan stok APD di dalam
negeri memang tidak banyak 
sehingga ketika ada wabah
seperti covid-19, Indonesia
tidak siap. 

Namun, Daniel menyatakan 
bahwa pihaknya tetap mem-
berikan pelayanan kepada
masyarakat meskipun dengan
risiko yang tinggi. “RS meng-
gunakan seadanya, memang
berisiko membahayakan diri
sendiri, tapi demi pelayanan,”
imbuh Daniel. 

Pihak Kementerian Kese-
hatan ketika dikonfirmasi
Media Indonesia belum berse-
dia memberikan keterangan
hingga berita ini diturunkan. 

Alat uji
Kementerian Perdagangan 

mengeluarkan kebijakan
mempermudah izin impor
barang alat kesehatan, teru-
tama alat pemeriksaan cepat
atau rapid test covid-19. “Rapid “
test termasuk (dipermudah). 
Saya sudah koordinasi dengan
Menteri Kesehatan Terawan
Agus Putranto tadi segala yang
berkaitan dengan covid-19
dipermudah,” kata Menteri
Perdagangan Agus Suparman-
to di Jakarta Pusat, kemarin.

Mendag sendiri mengaku 
masih melakukan pemba-
hasan lintas kementerian dan
lembaga mengenai impor alat
kesehatan. “Mempermudah

impor untuk alat kesehatan, 
seperti masker, alat pelindung 
diri, antiseptik, dan juga alat-
alat kesehatan yang berkaitan 
dengan covid-19,” ucapnya.

Secara terpisah, Staf Khusus 
Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Arya 
Sinulingga menyatakan alat 
uji cepat covid-19 yang diimpor 
dari Tiongkok sudah masuk 
ke Indonesia mulai Kamis 
(19/3). “Sudah mulai masuk,” 
kata Arya saat dikonfi rmasi, 
kemarin.

Sebelumnya, Arya menyata-
kan bahwa BUMN melalui PT 
Rajawali Nusantara Indonesia 
(RNI) akan mengimpor seba-
nyak 500 juta alat uji cepat 
covid-19 untuk melakukan 
skrining massal sesuai de-
ngan instruksi Presiden Joko 
Widodo.

Juru bicara pasional untuk 
penanganan covid-19 Achmad 
Yurianto menyatakan skrining 
diharapkan dapat memperluas 
deteksi dini infeksi covid-19. 
“Pemerintah akan melaksa-
nakan skrining massal. Yang 
paling sensitif memang pakai 
PCR,” kata Yurianto.

Sementara itu, Direktur 
Kepabeanan Internasional 
dan Antarlembaga Ditjen Bea 
Cukai, Syarif Hidayat, mem-
bantah pesan berantai yang 
menyebutkan adanya pena-
hanan yang dilakukan petugas 
bea dan cukai yang bertugas 
di lapangan. “Tidak ada la-
poran penahanan barang di 
lapangan. Data di Priok tidak 
ada yang tertahan, yang lalu 
justru sebagian besar jalur 
hijau,” imbuh Syarif melalui 
pesan singkat, kemarin. (Mir/
Iam/H-3)

Dengan APD seadanya, tenaga 
kesehatan di rumah sakit tetap 
melayani pasien meskipun 
membahayakan diri sendiri.

Tenaga Medis
Butuh APD Segera

 LABORATORIUM ANGGREK: Pengunjung mengamati 
tanaman anggrek di Laboratorium Pusat Pembibitan Tanaman 
Anggrek Benowo, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Sebelumnya, 
lokasi tersebut merupakan kawasan prostitusi yang diubah 
menjadi Laboratorium Pusat Pembibitan Tanaman Anggrek 
agar bermanfaat bagi masyarakat Surabaya.

  ANTARA /FEBRI ANGGA PALGUNA

S E K I L A S
 Persiapan Haji 2020 Kemenag Terus Berjalan 
DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar 
Ali memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1441 
H/2020 M terus berjalan, meskipun ada surat dari Menteri Haji dan 
Umrah Arab Saudi kepada Menteri Agama Fachrul Razi mengenai 
permohonan menunggu penyelesaian kewajiban haji hingga ada 
kejelasan tentang covid-19.

“Persiapan haji terus berjalan, baik di dalam negeri maupun 
proses pengadaan layanan di Arab Saudi,” ungkap Nizar di Jakarta, 
kemarin. “Saudi melalui suratnya hanya minta agar pembayaran 
uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji 1441 H di Arab Saudi 
ditunda,” lanjutnya.

Proses pengadaan layanan bagi jemaah haji Indonesia, baik di 
Tanah Air maupun di Arab Saudi, terus berjalan. Menurut Nizar, 
saat ini tim akomodasi sudah mendapatkan kesepakatan dengan 
sejumlah penyedia hotel, baik di Mekah maupun Madinah.

“Tim ini masih terus bekerja untuk memenuhi target yang dibu-
tuhkan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Urusan Haji juga 
belum tanda tangan kontrak sama sekali. Jadi, proses pembayaran 
memang belum dilakukan,” ujarnya. Namun, untuk penyelengga-
raan manasik saat ini dihentikan sementara karena untuk memini-
malisasi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. (Bay/H-3)

Protokol Kesehatan Diterapkan Selama UN SMK
PELAKSANAAN ujian nasional, baik ujian nasional berbasis kom-
puter (UNBK) maupun ujian nasional kertas pensil (UNKP), di 
sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) berlangsung lancar 
dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. 

“Kami melihat UN berjalan baik dan pelaksana di daerah pun me-
nerapkan protokol kesehatan,” kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan 
Humas Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana dalam pernyataan 
resmi yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Terpisah, Kepala Sekolah SMKN 3 Sorong Umar Singgih menjelas-
kan bahwa sekolahnya menerapkan protokol yang telah ditetapkan 
BSNP selaku panitia penyelenggara UN tingkat pusat. “Walaupun 
anak-anak merasa peraturan ini sedikit merepotkan mereka, kami 
meyakinkan bahwa ini demi kesehatan mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Didik Wardaya 
mengatakan bahwa pelaksanaan UN tahun ini berbeda karena 
pandemi covid-19. “Teknis pelaksanaan berbeda dengan sebelum-
nya karena harus ada tambahan cuci tangan, pembersihan tempat 
ujian, dan sebagainya,” terangnya. (Aiw/H-3)

KLHK Tutup 56 Kawasan Konservasi untuk Wisata
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meng-
antisipasi penyebaran covid-19 dengan menutup sejumlah kawasan 
konservasi untuk kunjungan wisata. “Hingga Kamis (19/3), sebanyak 
56 kawasan konservasi yang terdiri atas 26 taman nasional/TN, 27 
taman wisata alam/TWA, dan 3 suaka margasatwa/SM telah ditutup 
untuk kunjungan wisata, baik domestik maupun mancanegara,” 
kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
(KSDAE) Wiratno dalam keterangan resminya, kemarin.

Wiratno mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan jumlah 
kawasan konservasi yang ditutup untuk kunjungan wisata akan 
bertambah. 

“Khusus untuk Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara 
Timur, kami juga menutup kunjungan kapal pesiar (cruise), meng-
ingat cruise biasa sandar langsung di dermaga Pulau Komodo dan 
membawa wisatawan dalam jumlah banyak. Di sisi lain, Balai TN 
Komodo belum memiliki peralatan deteksi dini virus korona yang 
memadai,” paparnya.

Selain penutupan, KLHK juga melakukan evaluasi dan meng-
antisipasi penutupan kunjungan ke lembaga konservasi umum, 
termasuk kebun binatang, taman satwa, dan penangkaran satwa 
liar jika seandainya diperlukan. (Fer/H-3)

BADAN Penyelenggara Jamin-
an Sosial (BPJS) Kesehatan 
memerlukan payung hukum 
yang kuat agar bisa menang-
gung pembiayaan pasien 
covid-19.

Pasalnya, berdasarkan Per-
pes No 82/2018 Pasal 52, BPJS 
Kesehatan dilarang menjamin 
pelayanan kesehatan akibat 
wabah karena semestinya 
menjadi tanggungan peme-
rintah. Demikian disampai-
kan Direktur Utama BPJS Ke-
sehatan, Fachmi Idris, dalam 
keterangan yang diterima 
Media Indonesia, kemarin. 

“Selesaikan aspek hukum-
nya. Perlu diskresi khusus. 
Bisa dengan instruksi presi-
den atau perpres khusus yang 
memberi kewenangan pada 
BPJS Kesehatan untuk mena-
langi pendanaan pelayanan 
kesehatan untuk pasien covid-
19,” terang Fachmi. 

Fachmi menegaskan bahwa 
pandemi covid-19 berbeda 
dengan bencana alam. Pan-
demi ini bersifat masif, ke-
cepatan persebaran yang 
luas, dan menggesa. Karena 
itu, pihaknya menyatakan 
siap untuk bahu-membahu 
menyelesaikan masalah pem-

biayaan di lapangan.
Dengan dasar hukum yang 

kuat, BPJS Kesehatan akan 
menanggung pembiayaan 
pasien covid-19. Selanjutnya, 
BPJS Kesehatan akan melaku-
kan reimburse (penagih an) ke e
pemerintah atau melalui me-
kanisme lainnya yang diatur 
secara internal oleh peme-
rintah. “Yang pasti, fasilitas 
kesehatan ada loket untuk me-
nagihkan, dalam hal ini BPJS 
Kesehatan. Karena situasi 
wabah pada akhirnya akan 
memiliki limit waktu,” kata 
Fachmi.

Kepala Humas BPJS Kese-
hatan Iqbal Anas Ma’ruf me-
nambahkan nantinya seluruh 
fasilitas kesehatan (faskes) 
BPJS Kesehatan harus siap 
untuk menangani situasi ini. 
“Iya, semua faskes harus siap 
dengan perubahan ini,” kata 
Iqbal.

Seperti diketahui, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani me-
nyatakan BPJS Kesehatan 
dimungkinkan untuk mem-
biayai pasien covid 19. Pe-
merintah, kata Sri Mulyani, 
sedang mengalkulasi besaran 
anggaran yang dibutuhkan. 
(Ata/H-3)

 BPJS Kesehatan Tunggu 
Payung Hukum

MEMPERBANYAK membaca 
buku  menjadi salah satu cara 
untuk mengisi waktu di ru-
mah, selaras dengan imbauan 
pemerintah untuk mencegah 
penularan covid 19. 

“Untuk mengisi waktu seng-
gang karena terkait dengan 
diliburkan sekolah, di rumah 
anak-anak bisa melakukan 
aktivitas yang bermanfaat 
melalui membaca buku,” kata 
Deputi Bidang Pengembangan 
Bahan Pustaka dan Jasa Infor-
masi Perpustakaan Nasional 
Ofy Sofyana saat dihubungi 
Media Indonesia, Rabu (18/3).

Sebagai solusi, Perpustakaan 
Nasional telah menyediakan 
perpustakaan digital, yakni 
iPusnas yang dapat diakses 
melalui telepon genggam. 
Aplikasi iPusnas bisa diunduh 
lewat App Store atau Play Store. 
Setelah diinstal, pengguna ha-
nya perlu memasukkan alamat 
e-mail atau Facebook.

“Kalau sudah terinstal, kita 

sudah bisa berselancar mem-
baca buku dengan semua kate-
gori, mulai bahasa, agama, 
sampai fi ksi. Jadi, itu sama saja 
seperti kita meminjam buku 
di perpustakaan. Gratis tanpa 
dipungut biaya,” tuturnya. 
Sampai saat ini telah tersedia 
sekitar 200 ribu eksemplar 
buku dari 20 ribu judul yang 
bisa diakses melaui iPusnas. 

Setiap pengguna dapat 
meminjam  maksimal tiga buku 
sekaligus untuk tiga hari. Sete-
lah tiga hari, buku yang dipin-
jam akan hilang dari aplikasi.

Selain iPusnas, masyarakat 
juga dapat mendaftarkan diri 
sebagai anggota melalui kata-
log online. Ada juga e-resource 
yang disediakan bagi anggota 
Perpusnas untuk mengakses 
jurnal, e-book, dan karya-karya k
referensi online. 

“Bagi  mahasiswa yang 
mungkin sedang menyusun 
tugas akhir, kita juga punya e-
resource. Jadi bisa akses jurnal 

dan e-book secara online me-
lalui keanggotaan Perpusnas.
Bisa daftar online. Prosesnya
tidak lama,” terangnya.

Layanan perpustakaan digi-
tal juga menjadi andalan per-
guruan tinggi yang menyeleng-
garakan pembelajaran daring,
seperti Universitas Indonesia
(UI). Rektor UI Ari Kuncoro
mengatakan, seluruh sivitas
UI dapat mengakses artikel
dan jurnal ilmiah melalui
perpustakaan digital tersebut.
“Kalau cari artikel dari rumah,
terutama yang jurnal kita bisa
akses lewat online,” kata Ari
saat dihubungi Media Indone-
sia, kemarin. 

Secara terpisah, rektor Uni-
versitas Pendidikan Indonesia
(UPI) Bandung Asep Kadaroh-
man menyatakan, kunjungan
ke perpusatakaan bagi ma-
hasiwa juga ditiadakan dengan
mengoptimalkan akses daring
ke perpustakaan. (Aiw/Med-
com.id/H-3)

 Isi Waktu di Rumah, Kunjungi 
Perpustakaan Daring 

 SOSIALISASI PEMBUATAN ANTISEPTIK: Warga belajar membuat cairan antiseptik pada sosialisasi 
pembuatan di Sekolah Relawan, Depok, Jawa Barat, kemarin. Sosialisasi yang diinisiasi Sekolah Relawan 
tersebut untuk mengatasi kelangkaan sejumlah produk kesehatan akibat wabah covid-19. 

ANTARA /ASPRILLA DWI ADHA
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 JET PRIBADI LARIS: Seorang pria berjalan di antara pesawat jet kelas bisnis yang disewakan di Bandara Hongqiao, Shanghai, Tiongkok, 
pekan lalu. Dampak virus korona berimbas pada tingginya permintaan penyewaan jet pribadi.

AFP/JOHANNES EISELE

 WUHAN BERANGSUR PULIH: Anggota tim medis dari Provinsi Jiangsu yang diperbantukan 
di Wuhan berfoto bersama sesaat sebelum meninggalkan Wuhan, Hubei, Tiongkok, kemarin. Tim 
medis dari seluruh Tiongkok mulai meninggalkan Wuhan setelah jumlah terpapar korona turun. 

AFP/CHINA OUT

NUR AIVANNI    
aivanni@mediaindonesia.com                        

TIONGKOK kemarin mencatat kesuk-
sesan tersendiri dalam upaya meme-
rangi wabah virus korona baru atau 
covid-19. Untuk kali pertama, negara 

tersebut mencatat tidak adanya kasus infeksi 
domestik sejak wabah itu muncul. Akan tetapi, 
lonjakan kasus yang berasal dari pendatang 
mengancam kemajuannya tersebut.

Kondisi itu terjadi ketika negara-negara 
lain masih kesulitan menahan pandemi ter-
sebut. Saat ini, lebih banyak orang di negara 
lain yang terinfeksi dan meninggal daripada 
di Tiongkok.

Otoritas Tiongkok menyatakan tidak ada 
lagi kasus domestik baru muncul di Wuhan, 
tempat awal penyebaran virus korona di du-
nia. Ini bermula sejak sekitar 11 juta warga 
Wuhan mulai mengalami karantina ketat 
pada 23 Januari. Tiongkok memberlakukan 
tindakan keras dengan membatasi pertemuan 
publik.

Pada 10 Maret, Presiden Xi Jinping mengun -
jungi Wuhan untuk pertama kalinya sejak 
wabah muncul dan menyatakan bahwa pe-
nye baran penyakit itu pada dasarnya berhasil 
diatasi.

Kehidupan kini perlahan mulai kembali nor-
mal di Tiongkok. Orang-orang kembali bekerja, 
pabrik-pabrik berjalan, dan sekolah-sekolah di 
beberapa daerah dibuka kembali.

Namun, pemerintah Tiongkok mengkhawa-
tirkan adanya gelombang infeksi kedua karena 
masuknya kasus dari luar negeri, dengan 
rata-rata 20.000 orang datang ke Tiongkok 
setiap hari. 

Beijing dan daerah lainnya sekarang meng-
haruskan sebagian besar pendatang menjalani 
karantina selama 14 hari di hotel-hotel yang 
ditunjuk.

Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, misal-
nya, kemarin, mengatakan ada 34 kasus baru 
yang dibawa pendatang dari luar negeri. Itu 

merupakan peningkatan harian terbesar da-
lam dua minggu terakhir. 

“Kita tidak boleh membiarkan kondisi yang 
sudah positif seperti sekarang untuk kembali 
memburuk,” kata Presiden Xi Jinping pada 
rapat pimpinan di Beijing, awal pekan ini.

AS dan Malaysia
Terkait dengan wabah korona, Presiden 

Amerika Serikat Donald Trump telah me -
merintahkan penggunaan kapal-kapal ru  mah 
sakit milik Angkatan Laut AS untuk mem  bantu 
perawatan para pasien. 

Trump juga menandata ngani paket bantuan 
darurat senilai US$100 miliar yang menjamin 
cuti sakit bagi pekerja Amerika yang jatuh sa-
kit akibat virus korona.

Jumlah kematian akibat covid-19 di AS kini 
mencapai 150 orang dengan lebih dari 9.300 
kasus infeksi.

AS dan Kanada kemarin juga sepakat menu-
tup perbatasan mereka. Namun, Donald Trump 
dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau 
menekankan bahwa perdagangan lintas batas 
tidak akan diblokir. Alasannya, ada pergerak an 
barang dan jasa senilai US$2 miliar melintasi 
perbatasan AS-Kanada setiap hari.

Sementara itu, polisi di Malaysia telah diter-
junkan untuk menegakkan Perintah Kawalan 
Pergerakan atau penutupan wilayah. Mereka 
memeriksa warga yang terlihat masih berke-
liaran, kecuali yang terlibat dalam layanan 
penting.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebe-
lumnya meminta warga Malaysia untuk tidak 
mengadakan pertemuan, pergi berlibur, atau 
pulang kampung selama 14 hari.

Akibat penutupan itu, sejumlah pengusa ha 
restoran di Malaysia mengeluh karena pe -
masukan mereka merosot tajam. 

“Saya kha  watir jika tren ini berlanjut. Bi-
asanya banyak orang datang untuk makan 
siang, tapi sekarang kosong,” ungkap Nur 
Saidha Husna, pemilik warung nasi campur 
di Kuala Lumpur. (AFP/X-11)

 Tiongkok 
Sukses Tekan 
Penyebaran Virus
Otoritas setempat menyatakan tidak ada lagi kasus infeksi 
domestik di Wuhan. Ancaman kini muncul dari pendatang 
sehingga Tiongkok makin memperketat pemeriksaan.

AKIBAT banyaknya penutupan 
penerbangan komersial karena 
penyebaran virus korona, salah satu 

sektor industri yang disukai orang kaya 
makin berkembang ialah penyewaan jet 
pribadi.

Para klien memilih untuk menyewa 
pesawat karena mereka tidak ingin terkurung 
dengan ratusan orang lainnya dengan riwayat 
kesehatan yang tidak diketahui. 

Selain itu, penumpang pribadi juga 
biasanya melewati bea cukai dan imigrasi 
secara terpisah dari terminal bandara utama 
yang ramai.

Richard Zaher, CEO dari perusahaan sewa 
jet pribadi yang berbasis di AS, mengatakan 
bahwa e-mail dan panggilan telepon terus 
masuk. Perusahaannya, Paramount Business 
Jets, telah melihat peningkatan permintaan 
sampai 400%.

“Ini sepenuhnya karena virus korona. Kami 
melihat klien jet pribadi reguler terbang 
seperti biasanya. Namun, kami memiliki 
gelombang klien yang datang dan mayoritas 
dari mereka tidak pernah terbang secara 
pribadi,” ungkap Zaher.

Zaher mengatakan banyak pemesanan baru 
berasal dari klien yang memiliki keadaan 
darurat dan juga tidak dapat menemukan 
kursi di rute penerbangan komersial atau 
tidak mau mengambil risiko.

Satu pemesanan, misalnya, baru-baru 

ini datang dari seorang perempuan yang 
menerbangkan ibunya yang sudah tua 
melintasi Amerika Serikat. 

“Ibunya menggunakan oksigen dan perlu 
segera diterbangkan,” kata Zaher.

Biaya sewa pun bervariasi, bergantung 
pada jenis pesawat, wilayah, jumlah 
penumpang, dan durasi penerbangan.

Biaya untuk perjalanan pergi-pulang 
dengan pesawat 12 kursi dari London ke 
New York bisa sekitar US$150.000. Sementara 
itu, Hong Kong ke Jepang biayanya sekitar 
US$71.000 sekali jalan.

Di Asia, tempat wabah itu berasal, 
perusahaan sewa pesawat mengatakan dua 
bulan terakhir telah melihat peningkatan 
berkelanjutan dalam pelanggan baru. 

Itu terjadi ketika orang-orang menghindari 
virus pada Januari dan kembali pada Maret 
dari tempat-tempat yang sekarang mengalami 
epidemi.

Seorang juru bicara Air Charter Service di 
Hong Kong mengatakan ada peningkatan 70% 
dalam pemesanan tetap dari Shanghai dan 
Beijing pada Januari dan Februari, serta telah 
mencatat lonjakan 170% pada pelanggan baru 
selama periode yang sama.

Daniel Tang, dari perusahaan sewa pesawat 
yang berbasis di Hong Kong, MayJets, 
mengatakan ia menerima lima kali lebih 
banyak jumlah permintaan daripada biasanya 
sejak wabah muncul. (Nur Aivanni/AFP/X-11)

 Pandemi Korona, Penyewaan 
Jet Pribadi makin Laris

 Kemenlu Sebut 10 WNI telah Sembuh
KEMENTERIAN Luar Negeri 
(Ke  menlu) RI menyatakan 48 
WNI terkonfi rmasi terkena vi -
rus korona baru atau covid-19 
di luar negeri. Dari jumlah ter-
sebut, 10 orang telah di nya takan 
sembuh dan keluar da ri rumah 
sakit, yakni satu di Singapura 
dan sembilan di Jepang.

Sementara itu, 38 WNI lain-
nya masih dirawat di rumah 
sakit, yakni satu di Taiwan, 
sa  tu di Australia, satu di Arab 
Saudi, satu di Makau, delapan 
di India, 13 di Singapura, dan 
13 di Malaysia.

Dari jumlah 13 orang di Ma-
laysia, tiga di antara mereka 
di  duga tertular virus korona 

 akibat mengikuti kegiatan 
tablig akbar di Masjid Seri 
Petaling, Malaysia, pada 27 
Februari-1 Maret 2020.

 Selain itu, Kemenlu juga 
menyatakan telah menerima 
laporan dari KJRI Tawau dan 
KJRI Kota Kinabalu mengenai 
10 WNI lain yang juga telah 
dipastikan terinfeksi virus. 

“Melalui perwakilan yang 
ada di Kuala Lumpur dan Ta -
wau, kami masih mendalami 
apakah 10 orang itu terkait 
de  ngan kegiatan di Seri Peta-
ling. KJRI tengah berkoordinasi 
dengan otoritas setempat,” 
ka  ta Direktur Perlindungan 
WNI dan BHI Kemenlu Judha 

Nugraha dalam konferensi 
video, kemarin.

Sementara itu, KBRI Kuala 
Lumpur telah menyampaikan 
nota diplomatik kepada pe-
merintah Malaysia untuk me-
minta data WNI yang mengi-
kuti tablig akbar. 

Kemenlu juga telah menyam-
paikan imbauan kepada para 
WNI peserta tablig akbar agar 
melapor melalui nomor tele-
pon KBRI Kua la Lumpur.

Simpati untuk Iran
Menteri Luar Negeri Indone-

sia Retno Marsudi dan Menteri 
Luar Negeri Iran Javad Zarif, 
kemarin, telah membahas 

per kembangan virus korona 
di kedua negara.

Menurut data Johns Hopkins 
University, saat ini jumlah ka -
sus positif virus korona di Iran 
ketiga tertinggi di dunia sete-
lah Tiongkok dan Italia.

Melalui sambungan telepon, 
Menlu Retno menyampai-
kan simpati dan belasungka-
wa bangsa Indonesia kepada 
rakyat Iran terkait dengan 
me ningkatnya jumlah yang 
terinfeksi dan korban mening-
gal dunia. 

Kedua Menlu juga sepakat 
atas pentingnya kerja sama in-
ternasional untuk menangani 
virus. (Ant/X-11)



AFP/ARIS MESSINIS

MI/PIUS ERLANGGA

 API OLIMPIADE: Artis Yunani Xanthi Georgiou mengangkat obor api Olimpiade dalam acara yang merupakan rangkaian pawai obor api Olimpiade 2020 di Athena, 
Yunani, kemarin. Pelaksanaan Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang, terancam ditunda akibat wabah virus korona baru (covid-19) di seluruh dunia.

 PENYEMPROTAN DISINFEKTAN: Petugas 
menyemprotkan cairan disinfektan di Stadion Akuatik, 
Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (18/3). 
Penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan 
penyebaran virus korona baru (covid-19) yang makin meluas.

PERSIAPAN Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX/2020 
Papua  dipastikan berlanjut 
meski ada pandemi virus 
korona baru (covid-19) di 
Indonesia. Pelaksana Tugas 
Kepala Dinas Olahraga dan 
Pemuda (Dispora) Provinsi 
Papua Alexander Kapisa me-
ngatakan pengerjaan fisik 
venue sejauh ini masih di-
targetkan selesai sebelum 
penyelenggaraan PON pada 
Oktober mendatang.

“Pengerjaan fi sik maupun 
persiapan lainnya masih 
tetap berjalan sesuai target 

awal. Artinya, sejauh ini PON 
Papua tetap 20 Oktober, pe-
nutupannya 2 November,” 
kata Alexander kepada Media 
Indonesia, kemarin 

Dia menambahkan, pe-
merintah Papua, Pengurus 
Besar (PB) PON, dan pemerin-
tah pusat belum membahas 
ihwal adanya kemungkinan  
penundaan PON Papua aki-
bat pandemi covid-19. “Kami 
pada intinya tetap bekerja 
dan menunggu perkem-
bangan,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Men-
teri Pemuda dan Olahraga 

Zainudi Amali. Ia menyata-
kan belum ada pembahasan 
kemungkinan pembatalan 
PON 2020 akibat pandemi 
covid-19. Namun, Zainudin 
tak menampik jika PON Papua  
bisa diundur atau dibatalkan 
tahun ini jika covid-19 terus 
meluas. “PON masih rencana 
semula. Sambil kami melihat 
perkembangan ke depan. 
Apabila eskalasi penyebaran 
covid-19 semakin meluas 
akan ada evaluasi lanjutan,” 
kata Zainudin.

Pandemi covid-19 ini me-
mang menjadi momok untuk 

para atlet dalam persiapan 
berlaga di PON Papua. Ketua 
Umum Komite Olahraga Na-
sional (KONI) DKI Jakarta 
Djamhuron P Wibowo meng-
hentikan sejumlah rencana 
atlet DKI try out keluar negeri 
sebagai langkah persiapan 
PON Papua.

Djamhuron menyatakan 
telah membuat edaran untuk 
pengurus provinsi (peng-
prov), atlet, dan pelatih selalu 
menjaga kebersihan secara 
berkala, baik sebelum mau-
pun setelah melaksanakan 
latihan. (Mal/R-1)

 Persiapan PON 2020 Papua Tetap Lanjut
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SINYAL Liga Primer 
musim kompet is i 
2019-2020 yang saat 
ini tertunda akibat 

wabah virus korona baru 
(covid-19) akan bisa diselesai-
kan, makin menguat. Dalam 
pertemuan darurat antara 
Asosiasi Sepak Bola Inggris 
(FA) dan perwakilan Premier 
League, Liga Sepak Bola Ing-
gris, Asosiasi Pemain Profe-
sional dan Asosiasi Pelatih, 
kemarin, diputuskan batas 
akhir kompetisi 2019-2020 
diperpanjang hingga waktu 
yang belum ditentukan.   

“Dewan FA telah menyetu-
jui kompetisi musim ini diper-
panjang tanpa batas waktu. 

Selain itu, kami juga sepakat 
bahwa liga profesional di Ing-
gris akan ditunda paling lam-
bat hingga 30 April,” jelas FA 
dalam pernyataannya.

Keputusan tersebut mem-
beri keleluasaan Liga Primer 
menyelesaikan kompetisi 
seperti arahan dari UEFA. 
Sebelumnya, dalam aturan FA 
tertulis musim akan berakhir  
selambat-lambatnya pada 
1 Juni.

“Perkembangan wabah 
covid-19 masih belum jelas. 
Kesehatan dan kesejahteraan 
pemain, staf, serta pendu-
kung ialah prioritas kami. 
Kami akan tetap mengikuti 
saran dari pemerintah dan 
tetap melihat opsi yang me-
mungkinkan untuk melanjut-
kan musim,” lanjut FA.

Keputusan FA untuk me-
nyelesaikan musim kompetisi 
2019-2020 membuat polemik 
soal penentuan juara Liga 
Primer musim ini berakhir. 
Sebelumnya terjadi debat me-
ngenai apa yang harus terjadi 
jika Liga Primer tidak dapat 
diselesaikan, dengan banyak 
pihak mengatakan musim 
harus dinyatakan batal dan 
tidak memberikan trofi  juara 
kepada Liverpool yang kini 
memimpin klasemen.

Liverpool saat ini unggul 
25 poin dari Manchester City 
yang berada di posisi kedua. 
Untuk bisa merebut trofi  juara 
Liga Primer yang pertama 
sejak 1990, Liverpool hanya 
butuh tambahan 6 poin.

Selesai akhir Juni
Sementara itu, Presiden La 

Liga Javier Tebas mengatakan 
Liga Spanyol dijadwalkan 
akan selesai pada 30 Juni 
mendatang. Hal ini sekaligus 

menjawab kekhawatiran soal 
kompetisi akan berakhir le-
bih dari 30 Juni yang berarti 
melebihi kontrak mayoritas 
pemain yang selesai pada 
tanggal tersebut.

La Liga telah menunda per-
tandingan hingga dua pekan 
dan dijadwalkan bergulir 
pada 5 April. Namun, La Liga 
perlu mengatur jadwal ka-
rena masih ada 11 laga tersisa 
dan 17 laga Liga Champions 
serta 21 laga Liga Europa.

“Keputusan UEFA untuk 
menundah Piala Eropa mem-
buat kami bisa menyelesai-
kan liga. Itu ialah skenario 
yang bisa kami jalankan,” 
kata Tebas.

Ia mengatakan untuk men-
capai target selesai liga pada 30 
Juni, pertengahan atau akhir 
Mei, liga harus segera berjalan. 
Ia berharap wabah covid-19 
dapat ditangani dengan baik 
dan kompetisi berjalan seperti 
sedia kala. “Ketika kompetisi 

berjalan akan ada jaminan 
medis secara penuh, tetapi itu 
akan tergantung pada peme-
rintah. Jika negara menjamin 
bahwa kompetisi bisa dija-
lankan, akan kami jalankan,” 
kata Tebas. 

Dari Liga 1 Prancis, kom-
petisi yang saat ini terhenti 
diprediksi bisa kembali ber-
gulir pada 15 April. Presiden 
Liga Sepak Bola Prancis (LFP), 
Nathalie Boy de la Tour, me-
nyatakan dua minggu setelah 
masa lockdown yang ditetap-
kan pemerintah Prancis, liga 
diprediksi bisa kembali ber-
gulir.

“Jika lockdown berlangsung 
15 hari, kami menambahkan 
dua minggu pelatihan sebe-
lum itu, kami dapat melan-
jutkan sekitar 15 April. Kami 
dapat mengantisipasi semua-
nya, tetapi di atas semua itu 
kami harus beradaptasi dan 
tetap pragmatis,” kata Nath-
alie. (AS/AFP/R-1)

FA memperpanjang penundaan Liga 
Primer yang sebelumnya diputuskan 
hingga 4 April jadi hingga 30 April.

PARA pebulu tangkis yang 
tampil di All England 2020 
lalu saat ini masih men-
jalani isolasi mandiri di 
Pelatnas Cipayung. Me-
reka juga telah menjalani 
latihan walau terpisah de-
ngan pebulu tangkis lain-
nya.

“Atlet yang pulang dari 
All England latihannya 
menggunakan lapangan 
terpisah dari atlet yang 
lain. Begitu pula dengan pe-
makaian gym, akan diatur 
dan tetap dikontrol dokter 
dan bagian logistik,” ung-
kap Kepala Bidang Pembi-
naan dan Prestasi PP PBSI 
Susy Susanti seperti dikutip 
badminton.org. 

Latihan terpisah yang 
dijalani para pebulu tang-
kis yang baru saja tampil 
di All England merupa-
kan bagian dari program 
isolasi mandiri yang harus 
dijalani. Fokus latihan yang 
dijalani para pebulu tang-
kis saat ini ialah recovery 
dan pengondisian.   

Terntang kondisi para 
pebulu tangkis dan tim 
ofi sial yang telah kembali 
dari Birmingham, tempat 
berlangsungnya All Eng-
land, Susy mengatakan tim 
dokter terus melakukan 
pemantauan. Pengecekan 
suhu tubuh dan kondisi 
atlet serta tim ofi sial yang 
baru kembali dari Birming-
ham tersebut terus dilaku-
kan.

“Sampai hari ini (ke-
marin) hasil laporan dari 
tim dokter semua dalam 
kondisi baik. Pokoknya 
semua tak lepas dari pan-
tauan dokter,” ujarnya.

Susy berharap semua 
atlet bisa tetap menjaga 
kesehatan dan kondisi di 
tengah situasi seperti ini. 
Saat ini, lebih dari 15 turna-
men internasional bahkan 
nasional sudah dibatalkan 
akibat wabah covid-19. 

Namun, penundaan ber-
bagai turnamen dinilai 
Susy tidak memengaruhi 
atlet.

“Harusnya tidak terpe-
ngaruh karena ini cuma 
tidak ada pertandingan, 
karena situasi yang kurang 
kondusif. Keselamatan dan 
kesehatan lebih diutama-
kan,” ujar Susy. (Dmr/R-1)

 PBSI 
Terapkan 
Latihan 
Terpisah  

 Lorenzo Kemungkinan
Ambil Jatah Wild Card
JORGE Lorenzo kemungkinan 
akan tampil dalam beberapa seri 
di musim balap MotoGP 2020 de-
ngan memakai fasilitas wild card. 
Dengan tampil sebanyak mungkin 
di balapan tahun ini, akan mem-
bantu Lorenzo memberi masuk-
an kepada tim Yamaha untuk 
mengembangkan sepeda motor.

“Saya pikir semakin banyak 
kilometer yang saya lakukan di mo-
tor, semakin saya bisa membantu 
teknisi dan pembalap. Saya ingin 
melakukan sebanyak mungkin tes. 
Jujur, saya ingin tahu bagaimana 
penampilan saya di akhir pekan,” 
ucap Lorenzo yang kini menjadi 
pembalap tes tim Yamaha.

Lorenzo yang telah menyatakan 
pensiun akhir tahun lalu akan 
tampil di MotoGP Barcelona pada 
7 Juni mendatang dengan status 
pembalap wild card. Menurut 
aturan MotoGP, setiap pembalap 
penguji bisa mengambil hingga tiga 
jatah wild card pada satu musim d
penuh.  (crashnet/Mal/R-1)

ATP dan WTA 
Tangguhkan Turnamen 
ATP dan WTA memperpanjang 
masa penangguhan seluruh tur-
namen hingga 7 Juni 2020 terkait 
dengan pandemi virus korona 
yang masih terus menyebar luas 
sampai saat ini. Sebagai akibat dari 
perpanjangan masa penangguhan, 
musim lapangan tanah liat itu tidak 
akan digelar sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan.

Selain itu, peringkat seluruh 
petenis di ATP ataupun WTA juga 
akan dibekukan untuk sementara 
waktu. “Tantangan yang dihadapi 
para pemain tenis profesional 
berkaitan dengan pandemi vi-
rus korona ini menuntut kerja 
sama yang lebih besar dari se-
luruh komunitas tenis di dunia,” 
kata ATP dan WTA dalam sebuah 
pernyataan bersama, kemarin.

Keputusan menunda turnamen 
juga diambil Federasi Tenis Inter-
nasional (ITF) yang mengundurkan 
World Tennis Tour hingga 8 Juni 
mendatang. Penundaan itu disam-
paikan ITF setelah pengumuman 
Prancis Terbuka yang sedianya 
berlangsung Mei dimundurkan 
hingga September. (Ant/R-1) 

Bali United Tetap 
Gelar Latihan 
BALI United tidak akan mengu-
bah program latihan yang sudah 
disusun, meski Konfederasi Sepak 
Bola Asia (AFC) telah memutus-
kan seluruh pertandingan di Asia 
ditunda untuk sementara waktu. 
Pelatih Bali United Stefano Cugurra 
menghormati keputusan yang di-
ambil AFC tersebut demi kebaikan 
bersama agar penyebaran virus 
korona tidak semakin meluas. 

“Beberapa negara sudah lock 
down, yang artinya tidak ada pe-
sawat untuk penerbangan tujuan 
negara tersebut. Ketika situasi 
tersebut sudah terjadi, pastinya 
tidak bisa menyelenggarakan per-
tandingan Piala AFC. Jadi, kami 
harus menerima keputusan AFC,” 
kata Cugurra, kemarin.

Namun, Cugurra menegaskan 
Bali United akan tetap menjalan-
kan program latihan. “Kami akan 
mulai latihan setelah libur empat 
hari. Saya rasa penundaan Piala 
AFC tidak ada pengaruhnya karena 
pertandingan terdekat kami bukan 
di Piala AFC, tapi di Liga 1 melawan 
Persiraja Banda Aceh,” Cugurra. 

Saat ini Liga 1 2020 sedang re-
hat. Dijadwalkan seluruh pertan-
dingan di kompetisi kasta teratas 
Tanah Air tersebut kembali ber-
gulir pada awal April mendatang. 
(goal.com/R-1)

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

Liga Primer akan Dituntaskan
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GARA-GARA pandemi virus korona baru 
atau covid-19, banyak fi lm dan konser 
yang dibatalkan. Namun, itu tidak ber-
laku bagi grup band Gigi yang berang-

gotakan Armand Maulana, Dewa Budjana, Thomas 
Ramdhan, dan Gusti Hendy. Sesuai janjinya, Gigi 
tetap melangsungkan konser bertajuk Satu Janji 
Gigi itu di Jakarta, tadi malam. 

Namun, konser yang menandai 25 tahun grup 
band itu berkarya, dilakukan tanpa penonton agar d
orang-orang tidak perlu melanggar anjuran untuk 
berdiam diri di rumah. Walau tanpa penonton 
di tempat konser, perayaan istimewa ini bisa 
dinikmati melalui layar televisi.

‘Kami tetap ada walaupun di Balai Sarbini 
nanti diberlakukan tanpa penonton,’ tulis Armand 
Maulana, sang vokalis di laman Instagram-nya, 
beberapa jam sebelum konser dimulai.

Menurut Armand, mereka telah melakukan la-
tihan intensif, jauh sebelum pemerintah merilis 
imbauan untuk menghindari keramaian dan ber-
diam diri di rumah demi mencegah penyebaran 
virus korona.

Dalam konser itu, mereka menyanyikan lagu-
lagu hitnya, seperti Janjiku, Oo..Oo..Oo, Yang t’lah 
Berlalu, Nirwana, Andai, 11 Januari, Kepastian 
yang Kutunggu, dan Terbang. Penampilan Armand 
cs didukung penyanyi dan musikus lain, seperti 
Judika, Rizky Febian, Isyana Sarasvati, Eross Can-
dra, Anji, Andmesh, Sabyan, Nagita Slavina, dan 
Mawar de Jongh. 

Dalam laman resminya di Instagram, Gigi 
berterima kasih kepada para penggemar yang 
tetap mengerti atas keputusan ini terkait dengan 
situasi yang terjadi di Tanah Air. Mereka mengajak 
penggemar untuk saling bertukar energi meski 
harus melewati medium lain. ‘Terima kasih un-
tuk ‘Gigikita’ atas pengertiannya dan juga ucapan 
semangat yang tiada henti di notifi kasi kami. Kita 
bertukar energi via layar kaca,’ tulis Gigi.

Konser yang berlanjut tanpa penonton itu nya-
tanya direspons positif oleh warganet. Akun @
iztislam misalnya, mengaku salut atas keputusan 

Gigi. ‘Memang band legenddd, bukan cari materi 
tapi cari nama, sukses Gigi band,’ ujarnya di laman 
Instagram.

Demikian juga dengan akun @arifhidayatul-
lah13. ‘Good luck Kang Arman, pasti k nonton ini mah
walaupun #dirumahaja,’ tulisnya membalas ung-
gahan foto Armand Maulana yang tengah berada 
di antara jejeran kursi penonton yang kosong.

 Berutang demi rekaman
Band ini dibentuk di Jakarta pada 22 Maret 1994, d

berawal dari keinginan sang gitaris, Dewa Bud-
jana, yang mau membentuk sebuah band dengan 
dua pemain gitar. Keinginan tersebut terwujud 
dengan terbentuknya Gigi formasi awal yang 
beranggotakan Armand (vokalis), Baron (gitar), 
Thomas (bas), Ronald (drum), dan Budjana (gitar). 
Nama Gigi muncul setelah para personelnya ter-
tawa lebar mengomentari nama ‘orang utan’ yang 
nyaris dijadikan nama band ini.

Di tahun-tahun pertama, mereka dituntut untuk 

menyelaraskan gaya bermusik, menyatukan nalar 
dan rasa. Album pertama mereka berjudul Angan
(1994) lahir. Dalam sebuah wawancara beberapa 
hari sebelum konser, Armand mengungkapkan 
pembuatan album pertama tidak berjalan mulus 
karena minimnya dukungan fi nansial. Mereka 
bahkan sempat berutang agar bisa rekaman.

“Saat membuat album pertama, kita ketemu 
berlima belum punya uang, sedangkan pita rekam-
an harganya mahal dan sewa studio juga mahal. 
Kebetulan yang ngurus studio itu teman Budjana, 
makanya kita ngutang dulu sampai tanda tangan g
kontrak,” ungkap Armand di acara Ini Baru Empat 
Mata di Trans7 Offi  cial yang dipublikasikan di la-
man Youtube, Selasa (17/3).

Ketika membuat album keempat, 2x2 (1997), 
band ini berkeinginan untuk rekaman di Amerika 
Serikat dan Budjana berinisiatif untuk menggadai-
kan rumahnya.

“Alhamdulillah sekarang aman,” ucap Armand. 
(Ant/H-2)

AKTRIS Sandra Dewi, 36, menikmati masa menyenang-
kan berada di rumah bersama anaknya, terlebih ketika 
social distancing atau pembatasan jarak sosial dite-g

rapkan dalam rangka pencegahan virus korona. 
Karena imbauan social distancing itu, Har-g

vey Moeis, 35, suaminya yang pengusaha itu 
kini lebih banyak di rumah dan itu menjadi 
kebahagiaan tersendiri bagi Sandra. “Melihat 
suami saya lagi di rumah, wah lebih bahagia 
lagi. Karena (anak) saya kan dua-duanya laki-

laki. Jadi mereka bagaimanapun mungkin 
papanya lebih menyenangkan kalau main 
bersama,” tutur Sandra Dewi saat live
conference di Jakarta, kemarin.

Ia pun memiliki sejumlah tips agar 
sang buah hati tidak bosan di rumah. Tips 

ini bisa menjadi inspirasi bagi para ibu lain-
nya. “Pagi-pagi kita ajak sebelum sarapan 

main sepeda di taman,” kata perempuan 
kelahiran Pangkalpinang, Bangka Beli-
tung, itu.

Ia juga mengingatkan, lakukan 
interaksi bersama agar anak tidak 
merasa bosan meski harus berdiam 
diri di rumah.  “Lagi makan sambil 
kita ajak ngobrol. Jangan sampai 
dia bosan. Ajak nyanyi bareng, kita 
belajar lagu baru bareng, dia lagi 

senang main gitar. Setiap hari ada aja yang kita lakuin. Kalau study pun kita 
bikinnya kayak main,” ujar perempuan berdarah Tionghoa dan Palembang 
itu. (Ant/H-2)

AKTOR sekaligus musikus asal Inggris, Idris Elba, 
47, mengikuti jejak aktor Tom Hanks yang be-
rani buka-bukaan ketika terbukti positif virus
korona, Selasa (10/3). Aktor Forrest Gump itu pun
menginspirasinya untuk melakukan hal serupa. 
Tanpa ragu, pemeran Heimdall dalam fi lm Thor
(2011) dan Thor: The Dark World (2013)d
itu mengumumkan ia positif terjangkit 
virus pada Jumat (13/3).

Setelah pemberitahuan itu, Id-
ris Elba mengisolasi diri di rumah 
bersama istrinya, Sabrina Dhowre, 
yang juga telah memeriksakan diri.
Selama mengisolasi diri, ia belajar 
memainkan gitar, bahkan menulis 
banyak lagu dengannya. “Aku mem-
buat musik,” kata dia, tertawa sam-
bil memamerkan gitar akustik yang 
baru dibelinya, dalam livestream di
Twitter, Selasa (17/3).

Sebelum dinyatakan positif korona,
ia mengaku tak merasakan gejala 
apa pun. Beberapa hari sebelum dites 
positif, Elba difoto bersama istri Perdana
Menteri Kanada Justin Trudeau, Sophie 
Gregoire Trudeau, di London. Sophie ter-
bukti positif korona ketika kembali ke Ka-
nada pekan lalu.  “Aku tes karena sadar aku 
sudah terpapar seseorang yang juga dites positif. Aku tahu Jumat kemarin 
kalau mereka positif, aku mengarantina diriku sendiri dan langsung tes,” 
terang Idris Elba. (Medcom.id/H-2)

Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group

EBET

Menepati JanjiMeski minus penonton, konser 
Satu Janji Gigi yang menandai 
25 tahun kiprahnya, tetap 
dinanti para penggemarnya 
di mana pun mereka berada. 
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TIDAK pernah terbayang-
kan, perekonomian dunia 
akan gelap gulita seperti 
sekarang. Ketika krisis 
keuangan melanda dunia 
pada 2008 lalu, kepanik-
annya memang terjadi. 
Akan tetapi, keadaannya 
tidak semencekam seperti 
sekarang ini. Tidak ada 
negara yang bisa terhin-
dar dari situasi krisis.

Pandemi virus korona 
membuat perekonomian 
nyaris berhenti untuk 
berputar. Nyaris tidak ada 

lagi produksi dan perdagangan yang bisa dilakukan. Tidak 
usah heran apabila harga-harga saham pun bertumbang-
an. Setiap hari indeks saham dunia terus terpuruk.

Semua tidak tahu ujung dari krisis yang tengah me-
landa dunia sekarang ini. Yang lebih menakutkan, semua 
belum tahu bagaimana keluar dari situasi mencekam. 
Semua hanya bisa mengikuti saja apa yang akan terjadi 
ke depan.

Bagaimana tidak khawatir kalau hotel-hotel tidak 
ada lagi pengunjungnya. Demikian pula mal-mal yang 
benar-benar sepi. Beberapa akhirnya memutuskan un-
tuk merumahkan sebagian karyawan dengan bayaran 
setengah gaji.

Kondisi ini tentu berpengaruh pada daya beli masyara-
kat. Inilah yang akan semakin membuat perekonomian 
terpuruk. Apalagi selama ini lebih dari 50% pertum-
buhan kita datang dari belanja masyarakat.

Sekarang memang bukan saatnya untuk mencari ke-
salahan. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa 
virus korona bisa menjadi penyebab keterpurukan 
ekonomi dunia. Apalagi munculnya virus korona bukan 
berasal dari Indonesia.

Tugas kita bersama bagaimana bisa melewati masa-
masa yang penuh ketidakpastian ini dengan selamat. Kita 
tidak perlu lagi fokus untuk bisa tumbuh 4% atau 5%. 
Bisa membuat semua orang mempunyai pekerjaan dan 
memperoleh pendapatan untuk kehidupan keluarganya 
sudah merupakan sesuatu yang luar biasa.

Singapura saja berani untuk memperkirakan per-
tumbuhan tahun ini minus 0,5%. Mereka tidak terlalu 
peduli lagi untuk memacu pertumbuhan, yang terpen-
ting orang masih mempunyai pekerjaan, masih memiliki 
harapan.

Kekompakan itulah yang kita butuhkan sekarang. Kita 
perlu memberi dukungan kepada pemegang tampuk 
kekuasaan dan mengikuti kebijakan yang sudah diambil. 
Sekarang ini pilihan yang kita bisa ambil bukan antara 
baik dan buruk, melainkan antara buruk dan kurang 
buruk.

Solidaritas sosial yang menjadi kekuatan bangsa ini 
harus kembali kita tunjukkan. Kelompok Media Group 
meminjamkan Hotel Sheraton Media untuk diperguna-
kan sebagai karantina mandiri. Beberapa pengusaha 
yang tergabung dalam Yayasan Buddha Tzu Chi, misal-
nya, juga sudah menyiapkan bantuan alat kesehatan 
senilai Rp500 miliar melalui Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Doni Monardo meminta para peng-
usaha untuk juga memberikan bantuan pangan khusus 
bagi keluarga kurang mampu. Salah satu yang bisa 
menyelamatkan bangsa ini dari ancaman virus korona 
ialah kalau kesehatan warga itu juga baik. Salah satu 
yang bisa memperkuat daya tahan tubuh ialah ketika 
mendapatkan gizi yang mencukupi.

Ke depan, pasti akan banyak warga yang membutuh-
kan bantuan, banyak yang membutuhkan pekerjaan. 
Mereka yang berkelebihan harus membantu mereka 
agar juga bisa melewati masa-masa sulit ini. Program 
pemberdayaan masyarakat pasti akan dibutuhkan ke 
depan.

Jangan sampai ada di antara kita yang bersikap se-
rakah dan mau enak sendiri. Mahatma Gandhi pernah 
menyampaikan, dunia ini akan mampu memberi ke-
hidupan bagi seluruh umat yang hidup di atas, kecuali 
kalau ada satu yang serakah.

Tidak bosan kita ingatkan untuk fokus ke sektor per-
tanian. Ke depan kita akan memasuki panen raya. Kita 
perlu menjaga baik-baik produksi beras untuk bisa men-
cukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan kita harus berge-
gas untuk melakukan penanaman kembali agar produksi 
pangan mencukupi untuk waktu yang panjang.

Kita bersyukur diberikan kelimpahan sumber daya 
alam. Ikan-ikan yang ada di wilayah perairan kita bisa 
menjadi pemenuh kebutuhan protein masyarakat. Mari 
kita jaga baik-baik ikan-ikan kita karena itulah yang 
juga akan bisa menyelamatkan bangsa ini melewati 
masa-masa sulit ini.

P O D I U M

Bekerja Bersama

SANDRA DEWI

Menikmati Social Distancing
IDRIS ELBA

Menulis Lagu selama Isolasi

GIGI

AFP
ANTARA/ MUHAMMAD ADIMAJA

ANTARA/ MUHAMMAD ADIMAJA
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