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Ketika 
imbauan 

tidak dipatuhi, 
harus dilakukan 
upaya paksa oleh 
aparat negara. 
Sanksi pun mesti 
diberlakukan.”
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VIRUS korona baru 
(covid-19) dipastikan 
tidak menyebar me-
lalui udara bebas. 

Covid-19 menyebar hanya me-
lalui kontak manusia ke ma-
nusia lewat butiran-butiran 
yang dibawa ketika bersin atau 
batuk, serta melalui droplet 
(cairan) yang tertinggal pada 
benda mati.

Kepala Lembaga Biologi 
Molekuler Eijkman Amin Su-
bandrio dan ahli virologi Mo-
hammad Indro Cahyono mene-
gaskan hal itu ketika dihubungi 
di tempat terpisah tadi malam.

Mereka dihubungi sehubung-
an dengan maraknya broadcast 
di WhatsApp grup yang me-
ngatakan covid-19 kini sudah 
terkonfi rmasi bersifat airborne 
atau melayang di udara.

Pesan itu juga menambahkan 
tautan dari berita asing yang 
menyebutkan virus korona 
baru itu mampu bertahan be-
berapa jam di udara dan mem-
peringatkan orang untuk terus 
memakai masker di mana pun 
berada.

Amin mengatakan penye-
baran di udara (airborne) ter-
jadi ketika droplet berubah 
menjadi partikel yang lebih 
kecil dan mudah menyebar di 
udara.

“Biasanya hanya terjadi di 
rumah sakit ketika dilakukan 
prosedur pemasangan ventila-
tor, pengisapan lendir, atau 
terapi nebulizer,” jelasnya.

Indro menambahkan covid-
19 hanya bisa menyebar di 
udara dalam kondisi tertentu 
dengan beberapa catatan.

“Hanya bisa terjadi dalam 
ruang tertutup, yang ukuran-
nya kecil, lalu ada orang sakit 
dan sehat tinggal bersama, dan 
loading konsentrasi virus yang 
sangat tinggi,” katanya.

Oleh sebab itu, menurutnya, 
itu juga menjawab pertanyaan 
untuk mereka yang sehat untuk 
tidak datang ke rumah sakit. 
Atau, mengapa para tenaga 
kesehatan juga ikut terpapar. 
Paparan paling tinggi ada di ru-

mah sakit, karena semua yang 
sakit berkumpul di sana.

“Penularan utama masih le-
wat droplet. Lalu lewat sentuh-
an kontak fi sik. Makanya ada-
nya imbauan pembatasan sosial 
sebenarnya cukup dengan tidak 
usah sering berkumpul. Ka-
rena kalau ada yang sakit, dia 
datang di lokasi yang ada ba-
nyak orang, itu bisa nyebarin,” 
katanya.

Indro menegaskan, meski 
penyebaran covid-19 tidak bisa 
melalui udara bebas, masyara-
kat harus tetap memperlakukan 
virus ini selayaknya masa pan-
demi. “Harus asumsikan bahwa 
di luar ada sebaran virus. Saat 
melangkah ke luar rumah, 
ada potensi terkena virus. Jika 
kita berkumpul di keramaian 
juga demikian. Sehingga harus 
waspada. Kita merasa setelah 
dari keramaian, pakaian yang 
dikenakan saat keluar juga 
sebaiknya dicuci.’’

Airborne precautions
Kepala Unit Penyakit dan 

Zoonosis WHO Maria van Kerk-
hove mengatakan istilah air-
borne precautions atau pence-
gahan lewat udara, ditujukan 
kepada para pekerja kesehatan 
yang menangani pasien covid-
19 di rumah sakit.

“Bahwa di fasilitas kesehatan, 
kita menjelaskan ke pekerja 
kesehatan ketika mereka meng-
obati pasien yang sangat sakit. 
Ketika mereka harus melaku-
kan intubasi dan kadang ada 
partikel yang bisa menyebar 
lebih jauh dari 1-2 meter, dalam 
situasi itu, kita bilang ke pekerja 
kesehatan harus menggunakan 
airborne precautions,” ujarnya 
lewat kanal Youtube WHO, yang 
diunggah pada 27 Februari.

Kerkhove mengakui istilah 
airborne precautions yang di-
keluarkan WHO itu bisa me-
nimbulkan kebingungan di 
masyarakat. Namun, sekali 
lagi dia memastikan airborne 
precautions ditujukan untuk 
para pekerja kesehatan yang 
menerapkan prosedur spesifi k 
dalam keseharian. “Tapi, da-
lam keseharian, covid-19 tidak 
(airborne).” (Ifa/X-10)

Istilah airborne precautions atau 
pencegahan lewat udara, ditujukan 

kepada tenaga medis yang menangani 
pasien covid-19 di rumah sakit.

DOK. ISTIMEWA

BANK BRI telah mengarah-
kan para pekerja untuk 
melaksanakan Work From 
Home (WFH) dan meng-
himbau nasabah melakukan 
social distancing serta me-
ngurangi aktivitas di ruang 
publik. 

Hal itu dilakukan karena 
jumlah korban pandemi 
Covid-19  di Indonesia kian 
hari makin bertambah, dan 
mendukung upaya pemerin-
tah menanggulangi dampak 
penyebaran virus tersebut.

Terkait dengan hal terse-
but, untuk meningkatkan 
kepedulian kepada para na-
sabah dan masyarakat yang 
mengunjungi unit kerja BRI, 

seperti kantor cabang mau-
pun gerai e- channel BRI, saat 
ini dapat menikmati  ‘fasili-
tas extra’ yakni memberikan 
sarana cuci tangan gratis 
yang berlokasi di depan 
kantor cabang Bank BRI di 
wilayah pandemi. Yakni, 
seperti Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Yogyakarta, Kalimantan Ba-
rat, dan Bali.

Dalam keterangan per-
snya pada Minggu (23/03), 
Corporate Secretary Bank 
BRI Amam Sukriyanto, me-
nyatakan fasilitas tersebut 
nantinya secara bertahap 
akan diimplementasikan di 
467 kantor cabang BRI di se-

luruh Indonesia. 
Ia menjelaskan sejumlah 

langkah telah dilakukan di 
seluruh unit kerja BRI, khu-
susnya di daerah-daerah 
‘merah’ Covid-19, di antaran-
ya: pemeriksaan suhu tubuh 
bagi nasabah dan pekerja 
BRI dengan thermo screener, 
penggunaan masker bagi 
pekerja BRI, penempatan 
hand sanitizer, penggunaan 
sarung tangan, dan penyem-
protan disinfektan di selu-
ruh unit kerja BRI.

Sarana cuci tangan terse-
but dapat diakses dengan 
mudah oleh masyarakat 
saat mereka melewati unit 
kerja BRI, terlebih setelah 

bertransaksi di banking hall 
dan e-channel BRI, seperti 
ATM, CRM, dan EDC BRI. 

“BRI akan membuatkan 
sarana cuci tangan ini se-
cara bertahap di seluruh 
kantor cabang BRI, kami 
memperhatikan dengan sek-
sama wilayah-wilayah yang 
perlu didahulukan,” ungkap 
Amam.

Implementasi menyeluruh 
sudah dilakukan di kantor 
wilayah Bali, masyarakat 
dapat menemukan fasilitas 
cuci tangan gratis di kantor 
cabang BRI Renon, Gajah 
Mada, Gatot Subroto Den-
pasar, dan Kuta. 

Amam melanjutkan, se-

lain Bali, BRI telah menaruh 
beberapa fasilitas tersebut di 
Pulau Jawa dan Kalimantan, 
seperti di Blitar, Jawa Timur, 
Singkawang Kalimantan Ba-
rat, dan Jawa Tengah.

“Kami juga mengarahkan 
dan mengedukasi nasabah 
untuk bertransaksi secara 
online dengan menggunak-
an mobile banking BRI atau 
BRIMo, Internet Banking, 
dan jaringan e-channel BRI. 
“Hal tersebut kami harapkan 
dapat meminimalisir kun-
jungan nasabah ke Bank-
ing Hall sehingga menekan 
kemungkinan penyebaran 
Covid-19 di Indonesia,” tutup 
Amam. (S1-25)
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PENERBIT

BANYAK kisah tentang ketidakefektifan sebuah seruan, 
apa  lagi imbauan, meskipun itu dike -
luar  kan otoritas ne gara. Dalam isu 
apa pun, seruan, apalagi imbauan, 
ham  pir tak pernah menancap kesa-
dar an karena ia tak memiliki taji 
ber  nama sanksi. Selalu ada orang 
yang mematuhi imbauan. Namun, 

sebaliknya, selalu banyak pula o-
rang yang cuek dan tak meng-
gubrisnya. 

Imbauan untuk tetap di 
rumah, juga seruan untuk menjaga jarak atau social dis-
tancing (saat ini pemerintah menggunakan istilah physical 
distancing) demi menyetop penyebaran wabah covid-19 
ialah contoh nyata sulitnya menggerakkan orang hanya 
lewat imbauan. Sudah seminggu lebih pemimpin negeri 
ini menyerukan itu, tapi nyatanya masih banyak orang tak 
peduli. Bahkan ada yang menganggap remeh. Seolah-olah 
mereka kebal dari paparan virus korona. Padahal, sebe-
narnya mereka bebal. 

Sekolah sudah diliburkan, tapi anak-anak tetap dibiar -
kan berkeliaran, nongkrong di luar rumah. Malah ada yang 
diajak orangtua mereka pergi berlibur. Ibadah di  sa  rankan 
dilakukan dari rumah, tapi sejumlah tempat iba  dah masih 
memfasilitasi pengumpulan banyak orang. Kantor diminta 
menutup kegiatan, tetapi banyak kantor yang tak mematuhi. 
Akibatnya, pekerja tetap saja harus ke luar dari rumah.

Padahal, dalam perkara korona ini, Italia telah membe-
rikan pelajaran mahapenting. Kengeyelan hanya akan ber-
ujung petaka. Ketidakpatuhan warga untuk #dirumahaja 
menjadi awal dari ‘kekalahan’ ‘Negeri Piza’ itu dalam 
me  lawan covid-19. Kini jumlah korban meninggal akibat 
covid-19 di Italia telah mencapai 5.476 jiwa.

Indonesia tidak boleh terjerumus ke lubang malapetaka 
yang sama. Karena itu, tidak ada jalan lain, kesadaran war  ga 
mesti terus-menerus digugah. Bila perlu, dengan ketegasan 
yang lebih. Apa itu? Penegakan aturan jaga jarak sekaligus 
aturan untuk tidak beraktivitas tidak perlu di luar rumah.

Ketika imbauan tidak dipatuhi, harus dilakukan upaya 
paksa oleh aparat negara. Sanksi pun mesti diberlakukan. 
Pertanyaannya, bisakah pemerintah melakukan itu de-
ngan aturan yang ada saat ini? Jawabannya tegas, bisa! 
Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Kekarantinaan Kesehatan.

UU tersebut pada Pasal 9 ayat (1) menegaskan setiap 
orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan 
kesehatan. Ada empat jenis karantina kesehatan menurut 
Pasal 49 (1), yakni karantina rumah, karantina wilayah, 
karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala 
besar oleh pejabat karantina kesehatan.

Protokol pencegahan covid-19 yang disampaikan Presi-
den beberapa waktu lalu sesungguhnya ialah jabaran dari 
karantina kesehatan pada poin  pembatasan sosial berskala 
besar. Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan pembatasan sosial 
berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah 
dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/
atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

Bagi yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi 
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, Pasal 93 UU 
Kekarantinaan Kesehatan tegas menyebut bahwa sese-
orang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Selain itu, polisi dan pemerintah daerah bisa mengguna-
kan diskresi mereka untuk melakukan tindakan memaksa 
dalam konteks penegakan ketertiban umum di tengah 
situasi tanggap darurat covid-19.

Semua itu ikhtiar yang patut didorong demi terus menya-
darkan publik sebelum segalanya terlambat.  Yang juga ti-
dak kalah penting, pemerintah juga mesti berani menekan 
perusahaan dan instansi yang tak patuh karena belum rela 
menutup kegiatan mereka. Tidak adil rasanya bila negara 
bersikap tegas kepada warga, tapi di sisi lain membiarkan 
perusahaan/kantor tetap beroperasi seperti biasa, seolah 
kita dalam situasi yang normal-normal saja.

Pengorbanan dan kepedulian terkadang memang 
menyakitkan. Akan tetapi, akan jauh lebih menyakitkan 
akibatnya bila kita abai. Tak perlu menunggu dipaksa, 
di saat krisis seperti inilah semua elemen bangsa dapat 
memberikan kontribusi kepada negara, kepada masyara-
kat dengan cara yang paling sederhana: jaga jarak dan 
berdiam di rumah saja.

Silakan tanggapi melalui: 
www.mediaindonesia.com dan  www.metrotvnews.com

Simak tayangannya di:
www.mediaindonesia.com/editorials

E D I T O R I A L

Sanksi Jaga Jarak

 MENYAPA TIM MEDIS: Presiden Joko Widodo memberi salam kepada tim medis saat meninjau 
ruang perawatan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, 
kemarin. Presiden memastikan rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan 
perawatan pasien korona. 

SETELAH berjibaku merawat 
pa  sien covid-19, Guru Besar 
Epi  demiologi FKM-UI Bambang 
Sutrisna akhirnya menyusul 
enam dokter yang lebih dulu gu -
gur di medan perang mela  wan 
korona. Enam dokter ter se  but 
ialah Hadio Ali, Djoko Judodjoko, 
Laurentius, Adi Mirsaputra, Ucok 
Martin, dan Toni D Silitonga.

Setelah melihat banyaknya 
pahlawan pandemi covid-19 itu 
berpulang, Presiden Joko Wido-
do (Jokowi) pun menyampaikan 
dukacitanya yang mendalam. 
”Saya ingin menyampaikan 
ucapan dukacita yang menda-
lam atas berpulangnya dokter, 
perawat, dan tenaga medis lain 
ke haribaan Allah SWT. Mereka 
adalah tenaga medis yang su-

dah berjuang melawan covid-
19,” kata Jokowi di Wisma Atlet, 
Jakarta Pusat, kemarin.

Presiden pun berterima kasih 
atas dedikasi dan kerja keras 
mereka. ”Atas nama pemerin-
tah, negara, dan rakyat, saya 
ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya 
atas perjuangan dalam men-
dedikasikan penanganan covid-
19,” tambah Jokowi.

Pemerintah berencana mem-
berikan santunan kematian 
Rp300 juta bagi dokter, pera-
wat, dan tenaga medis yang 
gugur. Itu berlaku untuk selu-
ruh daerah yang menyatakan 
tanggap darurat.

Sementara itu, ungkapan 
duka juga disampaikan ahli ke-

sehatan masyarakat Universitas 
Indonesia Pandu Riono kepada 
almarhum Djoko Judodjoko.  
Dalam akun Twitter-nya, ia 
menjelaskan Djoko ialah dokter 
yang terkenal baik dan hebat di 
dunia medis.

‘Mas terinfeksi karena aktif be -
ri layanan. Banyak petugas kese-
hatan yang terinfeksi dan pergi, 
minimnya APD sulit di maaf kan. 
Tidak cukup bica ra, kita semua 
berbuat’, tulis Pandu.

Di sisi lain, Persatuan Pera-
wat Nasional Indonesia (PPNI) 
mendapat laporan, sejumlah 
perawat rumah sakit rujukan 
penanganan covid-19 yang ting-
gal di indekos mendapat per-
lakuan sosial tidak baik. Mereka 
diminta pindah dari tempat 

indekos karena dikhawatirkan 
menularkan virus korona.

”Baru mendapatkan informa-
si dari sejawat perawat di salah 
satu RS rujukan covid-19, ada 
yang mengalami demikian,” 
ujar Ketua Umum Pengurus 
Pusat PPNI Harif Fadhillah.

Namun, ia meminta para pe-
rawat tetap bekerja secara pro-
fesional. Harif menyarankan 
para perawat melaporkan apa 
yang mereka alami kepada 
pimpinan setempat untuk men-
dapat solusi.

”Tetap jalankan prinsip pen-
cegahan, termasuk di luar ru-
mah sakit, dan berikan edukasi 
pada lingkungan terkait dengan 
transmisi covid-19,” pesan 
Harif. (Ifa/Ata/MTVN/X-7)

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

 Duka Presiden atas Wafatnya Tenaga Medis

TRI SUBARKAH
tri@mediaindonesia.com                        

KAPOLRI  Jenderal 
I  dham Azis telah 
mengeluarkan mak-
lumat nomor Mak/2/

III/2020 tentang Kepatuhan 
ter  hadap Kebijakan Pemerin-
tah dalam Penanganan Penye-
baran Covid-19. Salah satu 
isi maklumat tersebut ialah 
me niadakan kegiatan sosial 
kemasyarakatan yang menye-
babkan berkumpulnya massa 
dalam jumlah banyak, baik di 
tempat umum maupun di ling-
kungan sendiri.

Kadiv Humas Polri Irjen M 
Iq   bal menegaskan aparat kepo-
lisian akan menindak siapa saja 
yang melanggar maklumat. Ada -
pun pasal yang dapat di sang-
kakan kepada pelanggar antara 
lain Pasal 212 KUHP, Pasal 216 
KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

“Bila ada masyarakat yang 
membandel, yang tidak meng-
indahkan perintah personel 
yang bertugas untuk kepen-
tingan masyarakat, bangsa 
dan negara, kami akan proses 

hukum,” kata Iqbal. 
Untuk merealisasikan maklu-

mat yang dikeluarkan Kapolri 
terkait physical distancing guna 
menekan penyebaran virus ko-
rona baru itu, Polda Metro Jaya 
melakukan patroli di sejumlah 
wilayah. Kegiatan tersebut di-
lakukan dengan melibatkan 250 
personel gabungan dari empat 
direktorat.

Direktur Reserse Kriminal 
Umum Polda Metro Jaya Kom-
bes Suyudi Ario Seto menyebut 
ada dua tim yang dibagi dalam 
patroli yang dilaksanakan mu-
lai Minggu (22/3) malam. Tim 
pertama berpatroli di wilayah 
Jakarta Selatan yang meliputi 
daerah PMJ, Bulungan, Mela-
wai, Blok M, Kemang, Pejaten, 
Mampang Prapatan, dan kem-
bali ke PMJ. Adapun tim kedua 
berpatroli di wilayah Jakarta 
Pusat dan Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil patroli 
ter  sebut, dua wilayah yakni Bu-
lungan dan Pejaten terpantau 
tertib dan tidak ada ada warga 
yang menongkrong. Adapun 
di kawasan Taman Lamandau 
masih ada yang berkumpul, 

namun dapat ditertibkan.
“Di wilayah Blok M masih ba-

nyak yang nongkrong terutama 
pengemudi ojek daring, supir 
taksi, dan pedagang makanan 
jalanan. Yang nongkrong-nong -
krong dapat dibubarkan de-
ngan tertib,” terang Suyudi 
saat dimintai konfirmasinya, 
kemarin.

Sementara itu, di kawasan 
Kemang masih banyak orang 

yang ber  kumpul di restoran ce-
pat saji. Di Mampang Prapatan, 
ada tempat biliar yang dipadati 
pengunjung. Namun, pihak ke-
polisian berhasil mengimbau 
para pengunjung untuk mem-
bubarkan diri. Adapun di Jalan 
Gadjah Mada, Jakarta Barat, 
tim menemukan masyarakat 
berkumpul karena banyaknya 
pedagang kaki lima.

Kabid Humas PMJ Kom bes 

Yus  ri Yunus menekankan bahwa 
patroli yang dilakukan pi  hak  nya 
masih dalam bentuk im    bauan 
dan bukan pembubar an.

Sanksi
Pakar hukum pidana Univer-

sitas Krisnadwipayana Indri-
yanto Seno Adji berpendapat, 
jumlah kematian akibat covid-
19 yang terus bertambah sudah 
cukup menjadi legitimasi bagi 
pemerintah mengeluarkan 
sanksi bagi pelanggar protokol 
pencegahan pandemi covid-
19. “Kondisi sudah mendesak, 
pemerintah bisa menerbitkan 
sanksi menjerakan lewat pera-
turan pemerintah pengganti 
undang-undang (perpu).”

Pakar hukum pidana Univer-
sitas Trisakti, Abdul Fickar Ha -
djar menilai pemerintah da  pat 
memberikan sanksi bagi pe-
langgar protokol dengan mere-
visi Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Kekaranti-
naan Kesehatan. “Cara ini logis 
karena pemerintah dan DPR 
bisa membuat atau merevisi 
UU dalam hitungan hari seperti 
halnya pada UU KPK.”

Hingga Senin (23/3) se  banyak 
579 kasus covid-19 di  laporkan 
tersebar di seluruh In donesia. 
Angka ini bertambah 65 kasus 
sejak pemerintah mengumum-
kan data Minggu (22/3) sore. 
(Cah/X-6)

TENAGA kesehatan yang se-
dang merawat pasien covid-19 
kini bisa bekerja lebih tenang 
setelah ketersediaan alat pelin-
dung diri (APD) mulai dipenuhi. 
Pasalnya, Presiden Joko Widodo 
akan mendistribusikan 105 
ribu APD yang baru tiba dari 
Tiongkok ke seluruh wilayah 
Indonesia.

Sebanyak 45 ribu unit APD 
akan didistribusikan ke rumah 
sakit di DKI Jakarta, Bogor, 
dan Banten. Lalu, 40 ribu unit 
APD akan diberikan ke rumah 
sakit di Jawa Barat, Jawa Te-
ngah, Jawa Timur, dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, serta Bali. 
10 ribu akan didistribusikan ke 
seluruh provinsi di luar Jawa 
dan 10 ribu APD lagi akan di-
simpan sebagai cadangan.

Presiden menjelaskan, tidak-
lah mudah untuk menda pat kan 
APD sebanyak itu. Terlebih selu-
ruh ne gara kini juga mempere-
butkan hal yang sama untuk 
kepentingan masing-masing. 
“Semuanya berebut untuk men-
dapatkan APD, masker, hand 
sanitizer, dan semuanya,” kata 
Jokowi seusai meninjau Wis    ma 
Atlet, Jakarta Pusat, ke  marin. 

Presiden juga mengatakan  

Indonesia (Kimia Farma) telah 
mampu memproduksi obat 
yang mampu meringankan ge-
jala covid-19 yakni chloroquin 
(klorokuin). Satu obat lainnya 
adalah avigan yang harus diim-
por dari Tiongkok. “Kita punya 
stok 3 juta butir,” ujar Jokowi 

Hal senada dikatakan juru 
bi cara wakil pemerintah untuk 
penanganan kasus covid-19 
Achmad Yurianto. Menurutnya, 
klorokuin merupakan obat 
an timalaria yang sementara 
dipakai untuk proses penyem-
buhan pasien covid-19 sembari 
menunggu penemuan vaksin 

covid-19. “Tetapi, saya mohon 
masyarakat tidak mengonsumsi 
sendiri tanpa resep dokter,” 
ujarnya.

Terpisah, Menteri Pertahan an 
Prabowo Subianto menyerah-
kan bantuan alat kesehatan 
be rupa APD dan rapid test ter-
sebut secara simbolis kepada 
perwakilan rumah sakit yang 
di  tunjuk sebagai rujukan pe-
na nganan covid-19, di Base Ops 
TNI-AU, Halim Perdanaku  suma, 
Jakarta.

Kementerian Pertahanan 
ber  sama Mabes TNI sukses 
menggelar operasi bantuan 

ke manusiaan guna membawa 
alat-alat kesehatan dari Tiong-
kok untuk membantu Indonesia 
melawan penyebaran covid-19 
di Tanah Air.

Sementara itu, Kementeri an 
Kesehatan menerjunkan ku-
rang lebih 300 tenaga kesehatan 
untuk bertugas di Wisma Atlet 
yang kini menjadi salah satu 
tem pat penanganan pasien 
co   vid-19. Tenaga kesehatan ter-
sebut merupakan tim gabungan 
yang terdiri dari TNI, Polri, 
Pol   tekkes, Nusantara Sehat In -
di  vidu, organisasi profesi, dan 
re  lawan. (Cah/Ata/Pra/X-7)

 Hukum Pelanggar Maklumat 
Jumlah korban covid-19 yang terus 
bertambah dapat menjadi legitimasi bagi 
pemerintah mengeluarkan sanksi bagi 
pelanggar protokol. 

 LOGISTIK KESEHATAN DARI TIONGKOK: Petugas menurunkan alat-alat kesehatan dari lambung Pesawat Hercules C 130 TNI-AU yang dibawa dari Shanghai, Tiongkok, di 
Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin. Bantuan berbagai alat kesehatan itu untuk mempercepat penanganan dan penyembuhan pasien covid-19. 

MI/ANDRI WIDIYANTO

 Alat Kesehatan dari Tiongkok Didistribusikan

SENO



CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com  

PEMERINTAH terus 
berupaya untuk me-
nanggulangi pan-
demi virus korona 

(covid-19). Langkah terbaru, 
dua produk hukum berupa 
Keputusan Presiden (Kep-
pres) Nomor 9 Tahun 2020 
dan Instruksi Presiden (In-
pres) Nomor 4 Tahun 2020 
diterbitkan. Kedua beleid itu 
mengatur pelibatan multi-
kementerian dan realokasi 
anggaran.

“Kemarin sudah keluar 
inpres tentang refocusing dan 
realocation anggaran agar 
dikonsentrasikan ke upaya 
menangani masalah virus 
korona. Ada juga keppres 
sebagai penyempurnaan 
gugus tugas sehingga lebih 
melibatkan banyak kemente-
rian,” kata Menteri Koordina-
tor Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan, Mahfud MD, 
melalui video conference di 
Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dua produk 
hukum itu guna memperce-
pat penanggulangan covid-
19. Dengan demikian, kinerja 
gugus tugas penanggulangan 
virus yang dikomandoi BNPB 
dapat berjalan lebih opti-
mal.

Ia pun kembali menegas-
kan bahwa pemerintah eng-
gan menerapkan opsi lock-
down dalam penanganan 
masalah ini setelah mem-
pelajari langkah serupa di 
beberapa negara. Italia, mi-
salnya. Negara yang meng-
alami penyebaran virus dan 
menelan banyak korban jiwa 
itu tidak efektif menerapkan 
kebijakan lockdown.

“Korban masih berjatuh-
an karena masyarakatnya 
tidak disiplin. Bus-bus ma-
sih berjalan, orang saling 
menularkan sehingga sampai 
kemarin sudah menewaskan 
800-an orang sehari. Itu ka-
lau lockdown,” jelasnya.

Opsi lain, yakni perang 
imunitas seperti dipraktik-
an Inggrsi, kata dia, juga 
tidak maksimal, bahkan 
menyerempet  ke persoalan 
kemanusiaan. Pasalnya, ma-
syarakat dibiarkan bertarung 
dengan virus dengan modal 
daya tahan tubuh masing-
masing.

“Care immunity seperti itu 
yang dilakukan di Inggris, 
sangat tidak manusiawi. Itu 
orang disuruh cari selamat 
sendiri-sendiri. Oleh sebab 
itu, Indonesia lalu menggu-
nakan social distancing. Itu 
nampaknya kurang bagus 
istilahnya, lalu ada istilah 

physical distancing, yang 
lebih dianjurkan lagi untuk 
menggunakan istilah jarak 
fi sik,” paparnya.

Mahfud menegaskan me-
lalui physical distancing, pe-
merintah mendorong ma-
syarakat sadar dan bahu-
membahu membantu pe-
nanggulangan virus korona. 
“Itu yang ditempuh oleh 
pemerintah agar melakukan 
hubungan dengan orang lain 
itu dihindari kalau tidak sa-
ngat penting. Kalau sangat 
penting, jaraknya diatur 1 
meter dan membersihkan 
diri, tangan, wajah, baju, dan 
sebagainya.”

DPR mendukung
Ketua DPR Puan Maha-

rani mendukung langkah 
pemerintah merealokasikan 
anggaran negara untuk ke-
pentingan penanggulangan 
pandemi covid-19. Hal itu 
sesuai kewenangan pemerin-
tah yang tertuang dalam UU 
APBN 2020.

“Anggaran tersebut ha-
rus dimanfaatkan untuk 
pengadaan alat dan fasilitas 
screening tes korona massal 
secara gratis. Penambah-
an alat pelindung diri bagi 
tenaga kesehatan, penam-
bahan fasilitas rumah sakit, 
pengobatan pasien korona 
gratis, serta upaya-upaya 
menangkal penyebaran virus 
korona,” ujar Puan.

Terkait dampak ekonomi 
 akibat wabah vius korona, 
DPR meminta pemerintah 
dapat memprioritaskan 
penguatan  daya beli masya-
rakat. Realokasi anggaran  
bisa diarahkan pada program 
-program penguatan daya beli 
masyarakat yang terdampak 
wabah virus korona. Teruta-
ma, mereka yang kehilangan 
pendapatan akibat kebijakan 
social distancing, serta pem-
berian insentif bagi tenaga 
kesehatan yang terlibat dalam 
penanganan wabah virus 
korona. (Pro/Rif/P-3)

 Upaya Cegah 
Korona Terus 
Dioptimalkan
Untuk memperkuat kemampuan 
melawan pandemi virus korona, 
pemerintah mengeluarkan kebijakan 
baru melalui inpres dan keppres.

MI/SUSANTO 

 TANGKAL VIRUS KORONA DI DPR: Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk memutus 
penyebaran virus korona kepada setiap orang yang akan masuk ke Gedung Nusantara III DPR, kompleks parlemen, 
Senayan, Jakarta, kemarin. Sementara itu, DPR RI memutuskan memperpanjang masa reses hingga 29 Maret 2020. 
Perpanjangan masa reses diputuskan tidak terlepas dari mewabahnya covid-19 di Tanah Air.

KETUA Komisi II DPR Ahmad Doli 
Kurnia Tandjung menyambut baik 
keputusan Komisi Pemilihan Umum 
menunda sejumlah tahapan pilka-
da serentak 2020, akibat pandemi 
covid-19.

“Saya kira langkah yang diambil 
KPU itu cukup tepat. Dengan situasi 
penyebaran pandemi korona yang 
semakin luas hingga saat ini, lang-
kah itu memang harus dilakukan,” 
kata Doli di Jakarta, kemarin.

Ia menilai keputusan tersebut 
sejalan dengan maklumat yang 
dikeluarkan pemerintah. Dengan 
adanya masa darurat bencana 
hingga akhir Mei, pemerintah se-
sungguhnya sedang melakukan 

upaya pengendalian terhadap 
pandemi korona.

Ia pun berharap situasi saat ini 
dapat kembali normal agar proses 
pilkada dapat kembali dilanjutkan 
sehingga pemungutan suara tetap 
dapat berlangsung pada 23 Sep-
tember 2020.

“Kita tentu berharap situasi segera 
dapat dikendalikan, masa darurat 
tidak diperpanjang lagi, sehingga 
tahapan pilkada bisa kembali dilan-
jutkan dan disesuaikan, pencoblos-
an bisa tetap sesuai jadwal.” 

Komisi Pemilihan Umum me nge-
luar kan  Surat Keputusan Nomor 
179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020, 
berisi penundaan empat tahapan 

pilkada, yakni pelantikan PPS dan 
masa kerja PPS, verifi kasi syarat du-
kungan calon kepala daerah perse-
orangan, pembentukan petugas 
pemutakhiran data pemilih, serta 
pemutakhiran dan penyusunan 
daftar pemilih. 

Sementara itu, komisioner KPU 
Viryan Azis menyebut penundaan 
tahapan pilkada tidak serta-merta 
menunda hari pemungutan suara, 23 
September. Berdasarkan UU 10/2016 
tentang Pilkada, KPU tidak memiliki 
celah untuk menundanya karena 
sudah diatur dalam Pasal 201 UU itu. 
Oleh karena itu, keputusan mengenai 
penundaan menjadi kewenangan 
pembentuk UU. (Rif/Uta/P-3)

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengapre-
siasi keputusan DPR untuk memperpanjang 
masa reses yang semestinya berakhir pada 23 
Maret. Keputusan itu sebagai langkah untuk 
ikut mencegah penyebaran wabah korona di 
Tanah Air.

“Saya kira untuk merespons situasi sekarang, 
khususnya berkaitan dengan wabah korona yang 
terus meluas, keputusan DPR menunda pembu-
kaan masa sidang III merupakan keputusan yang 
tepat,” ujar Lucius di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan perpanjangan masa reses terse-
but, Lucius berpendapat sebaiknya tidak ada dulu 
kegiatan reses seperti kunjungan ke dapil.

“Karena kalau anggota DPR harus mengada-
kan pertemuan dengan konstituen, peluang 
mengumpulkan lebih dari satu orang di satu 
tempat bisa terjadi. Dan ini tidak diharapkan 
oleh misi social distancing,” ujarnya.

Dia berpendapat, mestinya DPR tak perlu lagi 
dianjurkan untuk menggelar kegiatan reses, 
tetapi fokus pada pekerjaan mereka. Bila masih 
reses, ada potensi anggota dewan mengadakan 
pertemuan atau perjalanan ke dapil.

“Mereka bisa saja ditugaskan partai atau 
fraksi untuk menyiapkan RUU atau menyusun 
DIM fraksi terkait RUU Cipta Kerja, misalnya. 
Koordinasi antaranggota bisa menggunakan 
platform media sosial seperti Whatsapp grup,” 
ujar Lucius.

Sebelumnya, DPR memutuskan untuk 
menunda pembukaan masa sidang yang dijad-
walkan pada 23 Maret menjadi hingga 29 Maret 
2020. “Saat ini DPR akan fokus membantu 
pemerintah dalam penanganan virus korona. 
Termasuk dampak sosial dan ekonomi,” ujar 
Ketua DPR Puan Maharani.

Dijelaskannya, selama masa reses anggota 
DPR dapat melakukan kunjungan pribadi ke 
daerah pemilihan (dapil) selama dua kali sete-
lah mendapat persetujuan dari pimpinan fraksi 
dan pimpinan DPR RI. (Pro/P-3)

 DPR Apresiasi Kesigapan KPU

 Masa Reses 
DPR Diminta 
tidak Perlu
ke Dapil
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“Anggaran 
tersebut harus 
dimanfaatkan 
untuk 
pengadaan alat 
dan fasilitas 
screening tes 
korona massal 
secara gratis.”

Puan Maharani
Ketua DPR
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 IKUTI SOCIAL DISTANCING: Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Doni Monardo (kanan) mengikuti aturan social distancing di dalam lift saat berkeliling meninjau berbagai fasilitas g
di Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, kemarin. Disiplin dalam penerapan jarak aman itu 
dapat memutus penyebaran virus korona.  

RAZIA 
KETERTIBAN

DIBANTU
TNI-POLRI:

Anggota Satpol PP
dibantu TNI dan Polri
membubarkan warga

saat razia warung
internet (warnet) di

Panongan, Kabupaten
Tangerang, Banten,

kemarin. Petugas
gabungan berkeliling

mengimbau
masyarakat untuk

tidak berkumpul
dan tetap di rumah

guna mencegah
penyebaran covid-19.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR  

ANTARA/FAUZAN 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) 
masih menunggu penetapan jadwal 
sidang penyuap mantan anggota KPU 
Wahyu Setiawan dari Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. 
Perkara itu terkait dugaan suap pengu-
rusan pergantian antarwaktu (PAW) ang-
gota DPR RI dari PDIP periode 2019-2024, 
Harun Masiku.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali 
Fikri kepada Media Indonesia, mengung-
kapkan berkas perkara sudah dilimpah-
kan ke Pengadilan Tipikor. Pihaknya 
tinggal menunggu jadwal penetapan 
sidang.

“Setelah berkas dilimpahkan minggu 
lalu, saat ini JPU (jaksa penuntut umum) 
KPK masih menunggu penetapan hari 
sidangnya,” ujarnya, kemarin.

KPK memperkirakan penetapan jadwal 
sudah bisa diperoleh dalam pekan ini. 
Meski begitu, merebaknya wabah covid-
19 dapat berdampak pada proses-proses 
hukum, termasuk penjadwalan sidang. 
Ali Fikri mengatakan penetapan jad-

wal sepenuhnya adalah wewenang 
pengadilan  sebagaimana sudah diatur 
dalam undang-undang. KPK hanya bisa 
menunggu sambil mempersiapkan tim 
JPU. 

“Apalagi situasi sekarang ini. Saya kira 
bisa dimaklumi (dampaknya),” imbuhnya.
Pada Kamis (19/3), KPK melimpahkan 
berkas perkara terdakwa Saeful Bahri 
ke Pengadilan Tipikor. 

“KPK melimpahkan berkas perkara 
atas nama terdakwa Saeful Bahri, pem-
beri suap bersama dengan tersangka HM 

(Harun Masiku) yang masih DPO, kepada 
Komisioner KPU tersangka WS (Wahyu 
Setiawan),” ungkap Ali Fikri.

Selama proses penyidikan terhadap 
terdakwa Saeful, KPK telah memeriksa 32 
saksi, di antaranya Ketua KPU Arief Bu-
diman, anggota KPU Evi Novida Ginting , 
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Per-
juangan Hasto Kristiyanto, anggota DPR 
Riezky Aprilia, dan Wahyu Setiawan. 

KPK pada 9 Januari 2020 telah meng-
umumkan empat tersangka dalam kasus 
tersebut. Sebagai penerima, yakni Wahyu 
Setiawan dan mantan anggota Badan 
Pengawas Pemilu atau orang keper-
cayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina. 

Kemudian, sebagai pemberi, yaitu kad-
er PDIP Harun  Masiku dan Saeful dari un-
sur swasta. Wahyu diduga meminta dana 
operasional  Rp900 juta untuk membantu 
Harun menjadi anggota DPR RI dari Dapil 
Sumatra Selatan I menggantikan calon 
terpilih Nazarudin Kiemas yang mening-
gal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu 
menerima Rp600 juta. (Van/P-2)

PEMERINTAH mengerahkan aparat 
keamanan, mulai TNI, Polri, hingga Po-
lisi Pamong Praja untuk membubarkan 
kerumuman di daerah-daerah demi 
mencegah penularan covid-19. Kini pun 
tengah digodok aturan yang memung-
kinkan memberi sanksi bagi pelanggar 
jarak fisik yang mensyaratkan jarak 
antarorang minimal 1 meter. 

“Ternyata masih banyak pelanggaran. 
Tingkat pemahaman dan penghayatan 
masyarakat tentang situasi ini tidak 
sama. Maka kemarin rapat Gugus Tu-
gas jam 12.00 sampai jam 14.30 WIB itu 
memutuskan agar TNI dan Polri ikut 
turun tangan secara selektif dibantu 
oleh Satpol PP di daerah untuk melaku-
kan pembubaran  terhadap kerumunan 
orang yang membahayakan,” papar kata 
Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, 
melalui video conference, di Jakarta, 
kemarin.

Menurut Mahfud, opsi jaga jarak fi sik 
yang diambil pemerintah untuk menang-
gulangi penyakit yang disebabkan virus 
korona sudah final. Pasalnya, pilihan 

lain seperti lockdown dan lainnya tidak 
dipandang tepat diterapkan di Indonesia.
Opsi apa pun, lanjut Mahfud, pasti me-
miliki konsekuensi penolakan. Namun, 
menjaga jarak fi sik diharapkan cukup 
efektif di Tanah Air. Bila melanggar, pe-
merintah akan memberikan sanksi dan 
itu tengah digodok.

“Penegakan hukum secara selektif itu 
sudah mulai diputuskan dan aturannya 
nanti secara prosedural akan dikomando 
BNPB. Kemarin sudah langsung disam-

paikan ke Polri dan TNI agar melakukan 
itu dan Polri sudah membuat SOP yang 
tampaknya sudah dijalankan daerah-
daerah,” pungkasnya. 

Bukan hanya untuk penegakkan 
aturan jaga jarak fi sik, TNI juga telah 
mengirimkan 140 personel tim medis 
dan nonmedis untuk bertugas di Rumah 
Sakit Darurat Penanganan Covid-19 yang 
berlokasi di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta.

“Langkah ini patut diapresiasi sebagai 
bentuk kesigapan TNI dalam menangani 
darurat bencana covid-19,” ujar anggota 
Komisi I DPR Christina Aryani , dalam 
keterangan pers, kemarin.

Christina mengatakan pandemi 
covid-19 sudah ditetapkan sebagai 
bencana nasional nonalam oleh pe-
merintah. Dengan begitu, pelibatan 
TNI dalam konteks ini sangat tepat.
“TNI kita memiliki personel atau SDM di 
bidang kesehatan dan dengan didukung 
cara kerja, semangat, dan disiplin ala 
militer, kami percaya upaya mereka 
menangani wabah ini akan efektif dan 
efi sien.” ujar Christina. (Pro/Cah/P-2)

 Sidang Kasus Suap KPU Bisa Terganggu

 TNI/Polri Paksa Warga Jaga Jarak 

 FAUSTINUS NUA
faustinus@mediaindonesia.com                                           

KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) masih terus mencari Nurhadi
Abdurrachman, buronan kasus du-KKgaan suap penanganan perkara di

Mahkamah Agung (MA) 2011 sampai 2016.
Wabah virus korona yang menyebabkan pe-
nyakit covid-19 tidak menghentikan perburuan
terhadap tersangka yang pernah menjabat
Sekretaris MA tersebut.

“Informasi dari teman-teman di lapangan,
pengejaran (terhadap Nurhadi) masih terus
dilakukan,” kata pelaksana tugas juru bicara
KPK Ali Fikri di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, lembaga antirasuah tidak 
mengendurkan pencarian para buron. Jejak 
Nurhadi masih didalami sampai saat ini. 

Di sisi lain, Ali meminta Nurhadi kooperatif.
Para tersangka diminta mengikuti proses hukum
secara profesional di Gedung Merah Putih KPK.
“Khusus para DPO (daftar pencarian orang)
Nurhadi dan kawan-kawan, pascaputusan
praperadilan yang kedua ditolak, KPK meng-
imbau agar menyerahkan diri ke KPK,” tegas
Ali.

KPK masih belum mampu menangkap tiga
tersangka kasus dugaan suap dan gratifi kasi
terkait pengadaan perkara di MA. Ketiga ter-
sangka yakni Nurhadi, Direktur PT Multicon
Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto,
dan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1
miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimak-
sudkan untuk memenangkan  Hiendra dalam
perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. 

Selain itu, Nurhadi diduga  menerima sem-
bilan cek dari Hiendra terkait peninjauan
kembali (PK) perkara di MA.

Pada kasus  grat i f ikasi ,  Nurhadi  di -
duga  mengantongi Rp12,9 miliar dalam
kurun waktu Oktober 2014-Agustus 2016.
Gratifikasi  diduga terkait  pengurusan
perkara sengketa tanah di tingkat kasa-
si dan PK serta permohonan perwalian.
Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky di-
sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau
Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) le-
bih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Un-
dang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat
(1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider
Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tidak tahu Sebelumnya, kuasa hukum
Nurhadi mengklaim tidak mengetahui ke-
beradaan Nurhadi, kendati Nurhadi bersama
Hiendra dan Rezky sempat dua kali mengaju-
kan praperadilan. Kedua permohonan ditolak 
hakim Pengadilan Jakarta Selatan.  

Dalam sidang praperadilan kedua, hakim
tunggal Hariyadi menyatakan Nurhadi dkk 
masuk daftar pencarian orang (DPO) alias bu-
ron sehingga tidak memiliki legal standing. Se-
lain itu, subjeknya sama dengan permohonan
praperadilan sebelumnya yang sudah ditolak 
hakim, yakni mempertanyakan keabsahan pe-
netapan tersangka oleh KPK.

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Nurhadi
meminta kliennya menyerahkan diri untuk 
menghadapi proses hukum atas kasus dugaan
suap dan gratifi kasi penanganan perkara di
MA. 

“Sebagai orang yang percaya pada proses
hukum, kami akan minta Pak Nurhadi segera
menghadapi proses hukum ini,” kata Maqdir,
Selasa (17/3). (P-2)

Komisi antirasuah kembali 
meminta Nurhadi dan dua 
tersangka lain kooperatif 
mengikuti proses hukum. 

 Perburuan 
Nurhadi Berlanjut 
di Tengah Wabah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengawal  penunjukan langsung pengadaan
barang dan jasa untuk penanggulangan wabah
covid-19. KPK tidak ingin kelonggaran penun-
jukan langsung di tengah bencana dimanfaat-
kan sebagai ladang korupsi.

“KPK akan tetap melakukan pemantauan
karena ini kondisi darurat yang semestinya
semua sumber daya dimaksimalkan untuk 
penanggulangan covid-19” kata Wakil Ketua
KPK Nurul Ghufron seperti dilansir Medcom.
id, kemarin.

Pemantauan diperlukan agar realokasi
dan penyaluran dana penanggulangan virus
korona berjalan baik. Korupsi akan membuat
pengadaan barang tidak maksimal di saat
genting.

“Agar tidak semakin mewabah dan menelan
banyak korban, KPK sangat serius untuk me-
mastikan anggaran yang disediakan  efektif dan
efi sien,” tutur Ghufron.

Ghufron mengingatkan seluruh pihak tidak 

memanfaatkan kelonggaran pengadaan barang
dan jasa ini sebagai ladang untuk korupsi. KPK 
siap menjalankan hukuman mati sesuai de-
ngan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 jika ditemukan tindak rasuah.

“Pihak yang beriktikad baik menanggulangi
virus korona ini jangan khawatir. Ini hanya
sebagai warning agar tidak digunakan kesem-g
patan dan kemudahan pengadaannya  untuk 
keperluan lain,” tegasnya.

KPK menyebut kepala daerah dapat
menggunakan penunjukan langsung da-
lam pengadaan barang  dan jasa  un-
tuk penanggulangan covid-19. Biasanya,
pengadaan harus melalui proses lelang.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba-
rang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun
2018 mengatur pengadaan barang dan jasa
dalam penanganan keadaan darurat. Pasal 6
menyatakan pelaksanaan pengadaan melalui
penerbitan surat penunjukan penyedia barang/
jasa. (P-2)

 Vonis Mati Menanti Koruptor 
Pengadaan Terkait Bencana

“Penegakan hukum 
secara selektif itu sudah 
mulai diputuskan 
dan aturannya nanti 
secara prosedural akan 
dikomando BNPB.”
Mahfud MD
Menko Polhukam

Merebaknya wabah 
covid-19 dapat
berdampak pada 
proses-proses hukum, 
termasuk penjadwalan 
sidang.
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PENGURANGAN sejumlah 
perjalanan kereta api 
(KA) yang diputuskan 

PT Kereta Api Indonesia Daop 
1 Jakarta bertujuan mencegah 
penyebaran virus korona baru 
(covid-19). Pembatalan per-
jalanan khusus KA jarak jauh 
dari Stasiun Gambir dan Pasar 
Senen, itu sejalan dengan kebi-
jakan pemerintah.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 
Jakarta Eva Chairunisa menga-
takan pihaknya mendukung 
kebijakan pemerintah agar 
masyarakat bisa mengurangi 
mobilitasnya. Pembatalan ter-
hadap 19 perjalanan KA ber-
laku sejak kemarin hingga 1 
April mendatang.

KA yang mengalami pem-
batalan operasional merupakan 
pemberangkatan jadwal yang 
memiliki jarak berdekatan  
dengan daerah tujuan yang 
sama. Dengan demikian, terang 
dia, calon penumpang punya 
pilihan jadwal KA lain jika me-
mang harus tetap melakukan 
perjalanan pada hari tersebut. 

Menurut dia, PT KAI Daop 
1 terus berupaya melakukan 
pengaturan agar para peng-
guna tetap akan memiliki jarak 
tertentu (social distancing) di 
dalam kereta. Itu dilakukan 
karena untuk saat ini volume 
penumpang pada KA jarak jauh 
tidak sepadat waktu normal.

“Bagi calon penumpang yang 
sudah melakukan pemesanan 
tiket KA sesuai jadwal pembatal-
an KA yang sudah ditentukan, 
akan dialihkan ke jadwal KA 
lain jika tetap memutuskan 
akan berangkat,” kata Eva.

Sementara itu, untuk calon 
penumpang yang dialihkan ke 
KA lain dan mendapat kelas 
yang sama atau lebih tinggi, 
lanjut dia, tidak akan dikenai 
penambahan bea. Sebaliknya, 
jika dialihkan dan menda-
pat kelas yang lebih rendah, 
penyedia jasa akan berikan 
bea pengembalian di stasiun 
kedatangan, atau batas waktu 
pengembalian tiga hari dari 
tanggal tiket.

Di sisi lain, jika calon penum-
pang tidak berkenan dialihkan 
ke KA lain dan memilih un-
tuk membatalkan perjalanan 
KA, KAI akan berlakukan bea 
pengembalian sebesar 100% 
secara tunai. Pembatalan  tiket 
dapat dilakukan di stasiun ke-
berangkatan atau stasiun lain.

“Sampai saat ini (informasi 
22 Maret 2020 pukul 19.00 WIB) 
terdapat 3.624 calon pengguna 
yang memilih tidak dialihkan. 
Rinciannya, sebanyak 626 calon 
penumpang keberangkatan dari 
Stasiun Pasar Senen dan 3.028 
calon penumpang keberangkat-
an dari Stasiun Gambir.” (Put/
Wan/J-3)

 PT KAI Batalkan 19 Perjalanan Jarak Jauh 
L I N T A S  B E R I T AJAKARTA PUSAT 

 20 Jenazah di TPU Pondok Ranggon
SUDAH 20 jenazah terdampak virus korona dimakamkan di TPU 
Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Makam mereka dipu-
satkan di Blok AA-1 sejajar dengan kuburan tunawan alias orang 
tidak dikenal.

Kepala Satuan Pelaksana TPU Pondok Ranggon Marton Sinaga 
membenarkan sudah 20 jenazah terinfeksi covid-19 dikebumikan. 
“Ke-20 jenazah itu disebut terjangkit penyakit menular yang me-
ninggal sejak dua pekan silam,” ujar Marton, kemarin.

Untuk menguburkan 20 jenazah, pihaknya mengerahkan 22 
petugas gali tutup makam. “Lubang yang digali bagi 20 jenazah 
itu cukup dalam, yakni sekitar 180 cm atau lebih dalam daripada 
makam biasa yang hanya 160 cm,” sambung Marton.

Petugas gali saat melakukan penguburan menggunakan masker, 
sarung tangan, dan disemprot disinfektan agar tidak terinfeksi virus. 
Khusus jenazah penyakit menular disediakan makam di TPU Pondok 
Ranggon dan TPU Tegalalur, Jakarta Barat. (KG/J-2)

KPU Tunda Pilwakot Depok 
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat, menunda 
tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Depok 2020. Penundaan 
sebagai respons atas perkembangan situasi terkini penyebaran 
wabah coronavirus disease 2019 (covid-19). 

Ketua KPU Kota Depok Nana Sobarna menyebutkan penundaan 
berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia No 179/PL.02-Kpt/
KPU/III/2020. Setidaknya ada empat tahapan Pilwakot yang ditunda 
pelaksanaannya.

Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa 
kerja PPS. Kedua, verifi kasi syarat dukungan calon kepala daerah 
perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data 
pemilih, dan yang terakhir ialah tahapan pemutakhiran dan penyu-
sunan daftar pemilih.

Nana menegaskan dalam membuat keputusan ini, KPU berlan-
daskan pada sejumlah aturan hukum, di antaranya Pasal 120 dan 
Pasal 121 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (KG/J-2) 

Anggota DPRD Malah Asyik Nyabu 
KETIKA pemerintah habis-habisan mengimbau warga bekerja dari 
rumah, anggota DPRD Boalemo, Provinsi Gorontalo, Wahyu Moridu 
dari Fraksi PDIP dan Lahmudin Hambali dari Fraksi Golkar, serta 
Roni Taningo, Kepala Bidang di DPRD Kabupaten Boalemo, malah 
ditangkap sedang berasyik ria di sebuah tempat hiburan di Jalan 
Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

“Kita amankan, masih dilakukan pemeriksaan,” ujar Kapolres 
Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto saat dimintai konfi r-
masi, kemarin. 

Hasil pemeriksaan yang diperoleh Media Indonesia menyebutkan  
mereka ditangkap karena diduga tengah mengonsumsi narkotika 
jenis sabu bersama seorang yang disebutkan berinisial WY. 

Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang berupa satu 
buah alat isap atau bong yang terbuat dari bekas botol air mineral. 
Pelaku menjelaskan sabu yang mereka peroleh dibeli dari Husein 
seharga Rp1,6 juta. Husein kini buron. (Ykb/J-2)

PEMERITAH daerah di Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi 
(Bodetabek) diminta berko-
ordinasi dengan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta untuk 
menerapkan work from home 
(WFH). 

Pengamat tata kota dari 
Universitas Trisakti, Nirwono 
Joga, menilai imbauan Gu-

bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan bagi para pekerja 
untuk WFH belum sejalan 
dengan bupati maupun wali 
kota daerah penyangga.

Koordinasi sangat mende-
sak dilakukan dalam upaya 
mencegah perluasan dampak 
virus korona. Pasalnya, hing-
ga kemarin, penumpang com-

muter line masih penuh sesak 
oleh pekerja yang masuk ke 
Jakarta dari Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi. 

Agar koordinasi lebih ce-
pat, Nirwono menganjurkan 
supaya dikendalikan Kepala 
Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana Doni Mo-
nardo. Itu karena ia melihat 

Gubernur Jawa Barat Rid-
wan Kamil dan Gubernur 
Banten Wahidin Halim jalan 
sendiri-sendiri seolah-olah ti-
dak melihat bahwa warganya 
penyumbang terbesar pekerja 
ke DKI. 

Di pihak lain, sesaknya 
pekerja yang menggunakan 
transportasi umum ke Ibu 

Kota menunjukkan masih 
banyak perusahaan yang 
belum menerapkan kerja 
dari rumah, meski sudah me-
nerima surat imbauan dari 
Pemprov DKI. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi DKI 
Jakarta Andri Yansyah meng-
aku tidak bisa memberikan 
sanksi pada perusahaan yang 
belum menerapkan WFH. 
(Tri/Put/J-2)

 Banyak Perusahaan Membangkang Terapkan WFH 
JAKARTA PUSAT 

Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78, Jakarta 12910.
Telp. : (021) 57936733 (Hunting), Fax. (021) 57936730

Jakarta, 24 Maret 2020

PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
DIREKSI

 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
  TANGGAL 31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Des 2018
(Diaudit)

31 Des 2018
(Diaudit)

31 Des 2019
(Diaudit)

31 Des 2019
(Diaudit)

ASET LIABILITAS DAN EKUITAS

ASET LANCAR   
Kas dan setara kas   92.169.215.657   79.696.037.958 
Piutang usaha jangka pendek - neto - pihak ketiga   19.035.299.852   13.035.000.855 
Piutang lain-lain - pihak ketiga   1.654.696.416   2.755.933.546 
Persediaan    2.877.641.342   3.058.266.718 
Aset real estat   783.239.552.068   766.876.135.313 
Uang muka dan beban dibayar di muka   4.494.022.979   9.051.557.310 
Pajak dibayar di muka   8.818.889.913   9.134.124.750 
Aset lancar lainnya   2.683.388.577   3.351.547.599 

Total Aset Lancar   914.972.706.804   886.958.604.049 
ASET TIDAK LANCAR   

Piutang usaha jangka panjang - pihak ketiga   6.668.117.055   4.506.192.410 
Aset real estat   1.946.324.060.211   1.921.598.374.827 
Aset tetap - neto   290.637.988.164   301.243.965.690 
Properti investasi - neto   49.465.928.743   39.568.086.886 
Aset pajak tangguhan   4.879.304.939   4.542.161.198 
Aset tidak lancar lainnya   225.000.000   225.000.000 

Total Aset Tidak Lancar   2.298.200.399.112   2.271.683.781.011 

TOTAL ASET   3.213.173.105.916   3.158.642.385.060

LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang bank jangka pendek  42.553.046.055   32.091.500.319 
Utang usaha - pihak ketiga  11.603.260.887   13.712.682.605 
Utang lain-lain - pihak ketiga  18.424.262.449   31.189.625.736 
Utang pajak  6.579.625.790   6.118.117.546 
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  2.197.225.040   192.828.727 
Uang muka pelanggan  256.130.145.153   281.202.054.108 
Beban akrual  3.224.041.241   3.191.981.308 
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :    
 Utang bank  100.511.081.628   19.080.242.493 
 Utang lembaga keuangan  1.408.032.217   1.120.339.878 
 Utang obligasi  -     330.000.000 
Total Liabilitas Jangka Pendek  442.630.720.460   388.229.372.720 

LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo    
 dalam waktu satu tahun :    
 Utang bank  68.405.540.119   149.568.022.706 
 Utang lembaga keuangan  952.982.515   1.530.206.363 
 Jaminan keanggotaan golf  8.080.738.684   7.296.922.492 
 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  58.253.835.776   47.887.414.328 
 Pendapatan bunga ditangguhkan  4.434.589.089   5.234.169.081 
 Penyisihan penggantian peralatan dan perlengkapan hotel  6.719.283.221   6.382.713.197 
Total Liabilitas Jangka Panjang  146.846.969.404   217.899.448.167 

TOTAL LIABILITAS  589.477.689.864   606.128.820.887 

EKUITAS  
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 
Modal saham - nilai nominal Rp 318 per saham     
 Modal dasar - 6.000.000.000 saham    
 Modal ditempatkan dan disetor penuh -  4.772.138.237 saham 1.517.539.959.366   1.517.539.959.366 
Tambahan modal disetor  2.812.788.685   2.812.788.685 
Uang muka pemesanan saham  3.979.097.469   3.979.097.469 
Saldo laba  255.341.755.662   232.348.006.213 
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk  1.779.673.601.182   1.756.679.851.733 
Kepentingan Non-pengendali  844.021.814.870   795.833.712.440 
TOTAL EKUITAS  2.623.695.416.052   2.552.513.564.173 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS   3.213.173.105.916   3.158.642.385.060

 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
LAIN KONSOLIDASIAN

   UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL 31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Des 2018
(Diaudit)

31 Des 2019
(Diaudit)

PENJUALAN    569.374.430.798    539.302.125.082 

BEBAN POKOK PENJUALAN    271.786.855.259    232.770.792.735 

LABA KOTOR   297.587.575.539    306.531.332.347 

Beban penjualan   (45.561.950.472 )  (46.393.011.052 )
Beban umum dan administrasi   (157.658.315.848 )  (142.034.848.231 )
Beban keuangan   (22.026.689.698 )  (22.085.744.927 )
Beban pajak final   (11.281.460.302 )  (11.556.529.440 )
Rugi penjualan entitas anak   -     (10.276.932.201 )
Lain-lain - bersih   12.272.150.388    11.105.059.244 

LABA SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN   73.331.309.607    85.289.325.740 

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN   
Kini     (300.165.310 )  (1.100.054.375 )
Tangguhan   337.143.741    1.200.850.038 

MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO   36.978.431    100.795.663 

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN   73.368.288.038    85.390.121.403 

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN  
 Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   
 pada periode berikutnya :   
 Imbalan kerja   (2.186.436.159 )  512.951.492 

TOTAL LABA KOMPREHENSIF    71.181.851.879    85.903.072.895 

Total Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada:   
 Pemilik Entitas Induk   25.205.597.792    33.750.368.986 
 Kepentingan Non-pengendali   48.162.690.246    51.639.752.417 

TOTAL   73.368.288.038    85.390.121.403 

Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:   
 Pemilik Entitas Induk   22.993.749.449    34.258.232.150 
 Kepentingan Non-pengendali   48.188.102.430    51.644.840.745 

TOTAL   71.181.851.879    85.903.072.895 

Laba Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan    
 kepada Pemilik Entitas Induk    5,27    7,05 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
    UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Des 2018
(Diaudit)

31 Des 2019
(Diaudit)

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI   

Penerimaan kas dari pelanggan   538.196.636.230    509.938.915.262 

Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya   (492.898.142.496 )  (481.091.557.148 )

Pembayaran beban keuangan   (19.346.618.730 )  (20.748.214.192 )

Pembayaran pajak penghasilan dan tagihan pajak   (10.493.204.057 )  (11.490.284.871 )

Penerimaan bunga   2.322.764.366    1.671.389.396 

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)   

 Aktivitas Operasi   17.781.435.313    (1.719.751.553 )

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI   

Perolehan properti investasi   (8.474.986.970 )  (237.223.000 )

Perolehan aset tetap   (6.330.865.648 )  (17.862.343.965 )

Penjualan aset tetap   33.672.727    100.500.000 

Penjualan investasi pada entitas anak   -     22.292.500.000 

Penerimaan kas dividen   -     352.736.426 

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)   

        Aktivitas Investasi  (14.772.179.891 )  4.646.169.461 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN   

Penerimaan utang bank jangka panjang   46.793.575.663    61.350.958.745 

Penerimaan utang bank jangka pendek   10.461.545.736    12.245.824.415 

Pembayaran utang bank jangka panjang   (46.525.219.133 )  (67.538.738.907 )

Pembayaran utang lembaga keuangan   (1.265.979.989 )  (825.746.070 )

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan   9.463.922.277    5.232.298.183 

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS   12.473.177.699    8.158.716.091 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN   79.696.037.958    74.630.906.266 

KAS DAN SETARA KAS ENTITAS ANAK YANG TERDEKONSOLIDASI   -     (3.093.584.399 )

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN   92.169.215.657    79.696.037.958
Catatan :
1)  Informasi keuangan konsolidasian di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang 

disusun oleh Manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma 
anggota jaringan Crowe Global), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00109/2.1051/AU.1/03/0929-1/1/III/2020. Laporan Keuangan Konsolidasian 
Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, 
yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Global), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam 
laporannya No. 00068/2.1051/AU.1/03/0929-3/1/III/2019. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

2)  Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut.
3) Kurs tutup buku per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 13.901 dan Rp 14.481 untuk US$ 1.

PENGUMUMAN PENUNDAAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.

KANTOR PUSAT
Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900

Website : http://www.bankwoorisaudara.com
E-mail : saudara@bankwoorisaudara.com

Merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang 
telah diiklankan pada surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan pada situs 
web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 
Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 5 Maret 2020, bahwa sehubungan dengan Status 
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (“Covid-19”) 
di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dalam rangka 
meminimalisir risiko penyebaran Covid-19 serta memberikan perlindungan bagi seluruh 
pihak terkait dengan penyelenggaraan Rapat, dengan ini diberitahukan kepada para 
Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat yang semula akan diselenggarakan pada 
hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang 
akan ditentukan kemudian.
Demikian pemberitahuan penundaan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham 
Perseroan untuk dapat dimaklumi.
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Direksi

JAKARTA Selatan menggelar 
rapid test korona terhadap 
orang dalam pemantauan 
(ODP) atau yang memiliki 
riwayat kontak langsung de-
ngan pasien positif korona. 

Meski demikian, Kepala 
Suku Dinas Kesehatan Ja-
karta Selatan Muhammad 
Helmi belum bersedia meng-

ungkapkan berapa jumlah 
yang positif dalam rapid test, 
kemarin, karena datanya dila-
porkan ke Kemenkes. 

Helmi menjelaskan rapid 
test dilakukan ke rumah me-
reka yang diisolasi (mandiri). 
Pengecekan melibatkan se-
jumlah tim medis dari puskes-
mas setempat. Alat rapid test 

yang disalurkan pemerintah 
amat terbatas sehingga pe-
laksanaan membutuhkan 
waktu. 

Juru bicara pemerintah un-
tuk penanganan virus korona, 
Achmad Yurianto, menyebut-
kan hasil rapid test menunjuk-
kan beberapa positif, meski 
lebih banyak negatif. 

Yuri tidak menyebut berapa 
jumlah pasien positif. Meski 
demikian, lanjutnya, suspect 
yang dinyatakan negatif tidak 
berarti benar-benar bebas 
dari covid-19.

Secara terpisah, Bupati Bo-
gor Ade Yasin memastikan 
pelaksanaan rapid test tidak 
jadi dilakukan di Stadion 

Pakansari , Cibinong, tapi di-
lakukan di wilayah masing-
masing.

Sebelumnya, Gubernur 
Jabar Ridwan Kamil menga-
takan rapid test untuk wila-
yah Depok, Kabupaten Bogor, 
Kota Bogor, dilaksanakan di 
Pakansari. Rapid test di Ka-
bupaten Bogor dijadwalkan 
paling lambat besok, sedang-
kan rapid test di Kota Bekasi 
ditunda. (Ssr/DD/Gan/J-2) 

 Rapid Test di Bogor dan Depok Dialihkan  
JAKARTA SELATAN 



PERSEBARAN virus 
korona begitu masif, 
mencapai 17 provinsi 
di Indonesia. Peme-

rintah berupaya keras dalam 
membatasi persebaran virus 
dan menangani masyarakat ter-
dampak covid-19. Kesigap an pe-
merintah melahirkan ke  bijakan 
responsif terkait de  ngan peng-
abdian dokter dan tenaga medis 
tentu layak diapresiasi.

Persoalan bangsa mengenai 
bahaya coronavirus disease 
2019 (covid-19) tentu memer-
lukan penyikapan lebih lanjut. 
Berkaca pada keberhasilan 
Tiongkok, ketertatihan Italia, 
serta langkah strategis berba-
gai negara, Indonesia perlu 
me  mikirkan kebijakan antisi-
patif berbasis keberlanjutan 
pe  nanganan covid-19. Muara 
pemikiran ini ialah keteguhan 

dan kesigapan semua elemen 
mengatasi bahaya covid-19 
tersebut. 

Sinergi tiga kebijakan
Kata kunci nasional pena-

nganan covid-19 ialah kesatuan 
tindakan yang lahir dari kebi-
jakan strategis komprehen sif. 
Kebijakan ini harus mengatasi 
kondisi terkini dan mengantisi-
pasi dampaknya di kemudian. 
Keselamatan dan keamanan 
masyarakat harus terjamin 
dan tidak sekadar menjadi 
materi perdebatan.

Tiga kebijakan perlu disiner-
g ikan  agar  penanganan 
covid-19 dapat menjamin 
kelangsung an hidup. Pertama, 
kebijakan yang menguatkan 
ketersediaan dan keandalan 
infrastruktur penanganan 
covid-19. Sejauh ini, upaya pe-

merintah serta profesionalitas 
garda depan kesehatan dapat 
disebut sebagai fondasi pena-
nganan covid-19. Meskipun 
belum mampu menghentikan 
persebaran virus, kesigapan 
pemerintah dan tenaga medis 
terbukti mampu menghambat 
dan melokalisasi persebaran.

Fondasi penanganan covid-
19 perlu diperluas dan diper-
kuat. Kesigapan, profesionali-
tas, dan kerelawanan ‘para 
prajurit’ kesehatan harus diim-
bangi jaminan kesehatan dan 
keselamatan yang sama. 

Upaya meminimalkan risiko 
perlu disertai ketercukupan 
alat pelindung diri (APD) 
berkualitas serta peralatan 
medis mumpuni. Ketersediaan 
rumah sakit dan kapasitas 
penanganannya juga harus 
mampu menangani ledakan 
pasien di daerah.

Kedua, kebijakan untuk pe-
nyelenggaraan edukasi bahaya 
covid-19 bagi seluruh masya-

rakat, utamanya masyarakat 
kelas menengah ke bawah. 
Dengan asumsi masyarakat 
menengah ke atas mampu 
‘meng  amankan’ dirinya, edu-
kasi sosial sangat diperlukan 
masyarakat menengah ke ba-
wah. Kompleksitas edukasi 
sosial ini akan cenderung 
menebal karena persoalan 
kehidupan masyarakat di In-
donesia bersifat khas. 

Meskipun hal ini terlihat 
mudah, dalam kenyataannya 
tidaklah sederhana. Sejauh 
tidak ada kebijakan edukasi 
sosial yang tepat, keresahan 
dan kepanikan masyarakat 
me nengah ke bawah akan te-
tap berlangsung.

Informasi tak terkendali 
tentang covid-19 dan kega-
galan persuasi memutus rantai 
persebaran, menjadi cermin 
tidak adanya perubahan si-
kap dan perilaku. Bila hal ini 
berlanjut, dampak fungsional 
juga tidak akan berjalan un-

tuk edukasi baha ya covid-19. 
Selain itu, sifat komunal dan 
pola mata pencarian kerap 
menegasi langkah terapan 
edukasi sosial.

Kebijakan edukasi sosial 
bahaya covid-19 harus disu sun 
secara sistematis tanpa menim-
bulkan keresahan dan kepanik-
an masyarakat. Tuju an nya, 
menyiapkan masyarakat meng-
hadapi bahaya covid-19 secara 
cerdas dan bi jak, selayaknya 
edukasi tentang cara mengha-
dapi benca na alam. Hanya de-
ngan kebijak an edukasi sosial 
inilah pengendalian covid-19 
dapat dilakukan, mengingat 
proporsi potential carrier terbe-
sar ada pada ma sya rakat mene-
ngah ke bawah.

Ketiga, kebijakan nasional 
untuk memobilisasi dunia 
in dustri berpartisipasi meng-
hadapi covid-19. Pelibatan 
in dustri nasional dilakukan 
dengan meminta mereka un-
tuk sementara waktu mempro-

duksi secara massal peralatan 
pencegahan, pemeriksaan, 
dan penanganan covid-19. 
‘Mimikri’ usaha yang demikian 
diarahkan untuk mencukupi 
ketersediaan masker, sanitizer, 
APD, serta bahan pangan bagi 
kalangan yang rentan pada ke-
butuhan primer ini. 

Perlu stimulus
Alih usaha sementara un-

tuk memproduksi barang 
dan bahan makanan tentu 
bukan hal yang sulit, jika 
industri nasional mengede-
pankan kepekaan terhadap 
kebutuhan nyata masyarakat. 
Konsekuensinya, kebijakan 
meminta partisipasi dunia 
industri ini perlu diiringi ke-
bijakan lain yang mengarah 
pada stimulus ekonomi.

Artinya, stimulus ini ha-
rus dapat mengaktifkan ke-
segeraan dalam membantu 
menghadapi covid-19, membe-
rikan apresiasi untuk bantuan 

yang diberikan, dan menjadi 
cara pemerintah melakukan 
payback terhadap pengorban-
an dunia industri.

Bila tiga kebijakan di atas 
disinergikan, penanganan co-
vid-19 tentu dapat maksimal. 
Sinergi kebijakan ini tidak 
se kadar menjadi short-cut pe-
nanganan bahaya, tapi juga 
menuju ke pemantapan kete-
guhan dan kesigapan elemen 
bangsa menangani covid-19. 

Pembentukan Gugus Tu-
gas Percepatan Penanganan 
Covid-19 merupakan langkah 
bermakna dalam mengatasi 
covid-19. Selain menyinergi-
kan langkah-langkah percepat-
an, gugus tugas ini perlu mem-
perhatikan sinergi kebijakan 
di atas. Hal yang tentu harus 
diutamakan ialah ‘mengawal’ 
percepatan dan penerapan 
kebijakan hingga ke daerah-
daerah sehingga mewujud 
kesatuan tindakan dalam pe-
nanganan covid-19.

ISTILAH work from home 
(WFH) mendadak men-
jadi trending topic, seiring 
merebaknya coronavirus 

disease 2019 (covid-19). Se-
hingga banyak kantor publik/
pemerintah maupun private 
sector menyarankan karya-
wannya bekerja dari rumah 
(WFH).

Boleh jadi kalau kita ber-
tanya kepada rekan kerja dari 
golongan milenial tentang 
pendapat bekerja dari rumah, 
banyak kemungkinan mereka 
akan memberikan tanda 4 (em-
pat) jempol ke atas (di kedua 
tangan dan kedua kaki), untuk 
menunjukkan antusiasme. 
Mendapatkan privilese untuk 
bekerja dari rumah, masih 
menurut pendapat mereka, 
merupakan manfaat ganda 
yang dapat memacu kreativi-
tas pegawai.

Membaca tulisan Drago-
mir Simovic di 2019, berjudul 
The Ultimate List of Remote 
Work Statistics – 2020 Edition, 
yang terbit secara daring pada 
alamat https://www.smallbiz-
genius.net/by-the-numbers/
remote-work-statistics, terda-
pat hal yang menurut penulis 
cukup menarik. 

Simovic mengangkat hasil 
riset dari Upwork Global Inc, 
Future Workforce Report 2019, 
bahwa di 2019 di Amerika 
Serikat, pekerja dari generasi 
milenial dan Gen Z menduduki 
porsi 38% dari seluruh angkat-
an kerja. Namun demikian, 
diperkirakan di 2028, jumlah 
pekerja dari kedua generasi 
tersebut akan mencapai porsi 
58% dari seluruh angkatan 
kerja. Untuk selanjutnya, akan 
sangat dapat dipahami bila 
kelak hampir 67% dari per-
usahaan yang ada, akan mene-
rapkan WFH/remote working 
partial dan sisanya, 33%, akan 
menjadi perusahaan dengan 

pekerja WFH/remote working 
secara penuh.

Sementara, menurut laporan 
hasil riset dari Owl Labs, State 
of Remote Work Report 2019, 
bahwa di seluruh penjuru 
dunia masih tersisa 44% per-
usahaan berskala nasional 
maupun multinasional (dari 
seluruh perusahaan yang ada), 
yang tidak mengizinkan sama 
sekali metode remote working 
ataupun WFH. Untuk sekejap, 
penulis teringat sebuah anek-
dot, bila yang menerapkan 
WFH ialah maskapai pener-
bangan. Dan, di dalam sebuah 
penerbangan diterapkan kon-
sep autopilot secara menyelu-
ruh di mana sang pilot bekerja 
dari rumah, kegaduhan dalam 
pesawat tidak terhindarkan. 

Sebagai antisipasi
Namun demikian, apakah 

benar-benar tidak terdapat 
satu pekerjaan pun di tem-
pat tersebut (sebuah maska-
pai penerbangan), yang tidak 
dapat menerapkan konsep 
WFH? Penulis sangat yakin 
pasti ada, contohnya maskapai 
Garuda Indonesia, yang pada 
17 Maret 2020 menerapkan 
konsep WFH untuk pegawai 
daratnya (bukan awak kabin, 
pilot dan kopilot). Selanjutnya, 
penulis melihat bahwa konsep 
WFH dapat di terapkan tidak 
hanya di lingkungan nonpe-
merintahan, tetapi juga sangat 
dimungkinkan di lingkungan 
pemerintahan. 

Menilik hal di atas, akan 
timbul pertanyaan bahwa 
apa yang mendasari untuk 
menunjang pelaksanaan WFH 
dengan baik di lingkungan 
pemerintahan? Sekiranya kita 
semua masih ingat, terutama 
dari generasi pendahulu se-
belum generasi milenial, atau 
terkadang disebut pra-milenial 
(Generation X dan Xennials), 

bahwa di 2001 telah 
terbit Instruksi Presiden 
No 6 tentang Pengembangan 
dan Pendayagunaan Telema-
tika di Indonesia, sebagai an-
tisipasi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
termasuk telekomunikasi, me-
dia dan informatika.

Regulasi ini ditujukan untuk 
antisipasi perubahan global 
(contoh: revolusi industri 4.0), 
yang akan membawa dam-
pak/menjadi awal dimulainya 
perubahan pola pikir dan cara 

pandang masyarakat dalam me-
lakukan berbagai kegiatan yang 
berorientasi pada aspek kemu-
dahan dan kecepatan dalam 
pertukaran akses informasi. 

Untuk itu dapat diasumsi-
kan bahwa penerapan WFH 
di pemerintahan merupakan 
bagian dari perubahan global 
pada pola kerja di pemerin-
tahan telah diperkirakan jauh 

hari sebelumnya. Dengan 
memanfaatkan perkembangan 
teknologi yang pesat di era 
digital ini/era revolusi industri 
4.0 ini di 2018. 

Pemerintah telah menge-
luarkan sebuah aturan yang 
mendukung hal tersebut di 
atas, yaitu Peraturan Presiden 
(Perpres) No95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE). 
Pemanfaatan teknologi yang 
memungkinkan WFH di pe-
merintahan secara gamblang 

dapat ditunjukkan di Perpres 
SPBE pada Bab IV Peta Rencana 
Strategis, yang menginstruk-
sikan bahwa agar portal pe-
layanan publik dapat diakses 
semua lapisan masyarakat, 
diperlukan penyediaan kanal-
kanal yang terintegrasi seperti 
kanal email, kanal web, kanal 
mobile, kanal media sosial, 
dan kanal yang mendukung 
internet of things (IoT). 

Sebagai informasi, kanal-
kanal yang disebutkan itu 
ialah kanal-kanal  yang sangat 
diperlukan dalam menerap-
kan WFH. Saat ini pemerintah 
telah memiliki kanal-kanal ter-
sebut, dan kondisi pandemik 
korona yang terjadi di awal 
2020 di NKRI menjadi peluang 
pemerintah ataupun perusa-
haan untuk menerapkan WFH, 
sekaligus menguji manfaat 
sesungguhnya dari penerapan 
WFH di kantor pemerintah/
perusahaan.   

Ada beberapa manfaat WFH 
yang dapat penulis utarakan di 
sini, yang diolah dari be berapa 
sumber, antara lain Univ Stan-
ford Research, Fundera Re-
search, dan Business Insider 
Research, sebagai berikut;

mengurangi biaya pemakai-
an listrik (penerangan, per-

kantoran lift/elevator), 
air, dan biaya peme-
liharaan gedung serta 

biaya operasional kantor 
(alat tulis kantor, fotokopi, 

printer, dll);
meningkatkan kualitas hidup 

pegawai dengan tersedianya 
waktu lebih banyak untuk 
olahraga, terhindar dari kepa-
datan lalu lintas, mendapatkan 
fl eksiblitas jam kerja, hingga 
bermanfaat untuk meningkat-
kan produktivitas pegawai. 

Selain itu pegawai dapat ter-
hindar dari penularan penya-
kit yang berasal dari radikal 
bebas (influenza, tifus, TBC, 
dll), serta penularan dari wa-
bah pandemik karena tidak 
perlu kehadiran fi sik di lokasi 
kerja komunal, maupun di 
perjalanan menuju tempat 
kerja. Efisiensi biaya antara 
lain perjalanan dinas, operasi-
onal mobil dinas, gedung per-
kantoran, lahan perparkiran 
serta pemeliharaannya, yang 

beberapa di antaranya dapat 
dijadikan sumber penerimaan 
(PNBP).

Pegawai akan mendapat 
manfaat dari penghematan 
biaya transportasi, biaya kon-
sumsi, penitipan anak, biaya 
pendidikan anak (home school-
ing), serta emotional bonding 
dengan anak yang lebih kuat. 
Mengurangi polusi udara ka-
rena berkurangnya kebutuhan 
menyediakan alat transpor-
tasi yang digunakan pegawai, 
menghemat penggunaan BBM, 
mengurangi efek rumah kaca.

Lebih lanjut, dalam menerap-
kan Perpres SPBE Kementerian 
keuangan (Kemenkeu) telah 
melaksanakan berbagai inisi-
atif strategis dalam kerangka 
digital transformation untuk 
meningkatkan kua litas pela-
yanan publik. Dari 11 inisiatif 
strategis yang dicanang kan 
pada 2019, terdapat inisiatif 
new thingking of working 
(NTOW) yang bertujuan mem-
permudah dan mempercepat 
pelayanan publik. 

NTOW ini didukung dengan 
penerapan enterprise architec-
ture di Kemenkeu yang dituju-
kan untuk menyempurnakan 
proses bisnis, dan teknologi in-
formasi layanan publik Kemen-
keu. Inisiatif strategis NTOW 
tersebut merupakan enabler 
bagi pegawai di Kemenkeu un-
tuk dapat menjalankan WFH, di 
saat terjadi pandemi covid-19, 
dengan tetap memperhatikan 
kualitas layanan publik.

Sebagai penutup, penulis 
berpendapat, agar WFH dapat 
berjalan dengan optimal diper-
lukan kerja sama pimpinan 
maupun pegawai. Untuk pim-
pinan agar senantiasa mene-
gakkan regulasi yang disepakati 
dan mendengarkan aspirasi 
pegawai binaannya. Sedangkan 
bagi pegawai, untuk menjaga 
kepercayaan pimpinan dalam 
menerapkan WFH. Selain itu 
diperlukan kedisiplinan yang 
disertai profesionalisme dan 
integritas yang kuat, responsif 
terhadap penugasan, serta 
antusias dalam meningkatkan 
kualitas pekerjaan.

Tulisan ini merupakan pen-
dapat pribadi.

Kebijakan Antisipatif-Inovatif Penanganan Covid-19

Work from Home
Hadiyanto
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Salomo R Damanik
Alumnus Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM
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VIRUS baru korona, covid-
19, bukan cuma pandemi, 
melainkan juga sudah men-
jadi bencana kemanusiaan. 

Covid-19 tidak hanya membatasi ruang 
gerak orang, tapi juga sudah mencabut 
banyak nyawa.

Setiap bencana kemanusiaan se lalu 
melahirkan solidaritas sosial karena 
sejatinya keberadaan seseorang 
selalu membutuhkan partisipasi 
orang lain. Mestinya bela rasa atas 
korban covid-19 merupakan pang-
gilan bagi setiap orang atas nama 
kemanusiaan.

Dalam konteks bela rasa itulah, 
Ketua Gugus Tugas Percepatan Pe-
nanganan Virus Korona Doni Mo-
nardo mengajak masyarakat menjadi 
pahlawan kemanusiaan. Caranya ikut 
mengurangi potensi penyebaran 
covid-19 di tengah masyarakat.

Setiap orang bisa ambil bagian 
dalam mengurangi penyebaran 
covid-19 jika ia konsisten mengi-
kuti anjuran untuk jaga jarak sosial, 
bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan 
ibadah di rumah. Menjalankan anjuran pen-
cegahan covid-19 dengan kesadaran penuh 
tanpa panik.

Ikhtiar menjadi pahlawan kemanusiaan 
patut diacungi dua jempol. Angkat jempol juga 
untuk berbagai ungkapan dan cicitan yang 
menunjukkan solidaritas di lini masa media-
media sosial.

Harus tegas dikatakan bahwa elok nian bila 
solidaritas medsos ditransformasikan menjadi 
solidaritas nyata. Janganlah merasa puas de-
ngan memilih emoji like, terkejut, menangis, 
dan lain-lain yang mengekspresikan kesedih-
an. Saatnya turun dari menara gading untuk 
menjumpai secara nyata wajah penderitaan 
covid-19.

Jujur diakui bahwa tidak sedikit pengguna 

media sosial yang sudah turun lang-
sung menjumpai wajah penderitaan. 
Di platform digital Kitabisa.com, 
muncul setidaknya 219 kampanye 
penggalangan dana dengan akumu-
lasi sumbangan hingga kemarin lebih 
dari Rp6 miliar. Sumbangan dimulai 
dari Rp10 ribu.

Inisiatif solidaritas kewargaan 
juga makin nyata. Muncul ge-
rakan anak-anak muda baik 
secara in di  vidu atau bersama-
sama, termasuk organisasi 
dan pihak swasta, melakukan 
urun dana dan urun daya.
Mahasiswa yang tergabung 

dalam gerakan Nut   risi Garda 
Terdepan memberikan bantuan 
ma   kanan peningkat imunitas bagi 
ratusan tenaga medis yang mena-
ngani covid-19. Bantuan itu ter di ri 

atas susu kemasan, susu segar, ma-
kanan ber  gizi, dan vitamin C.

Gusdurian juga menginisiasi gerakan 
#SalingJaga. Gerakan itu mengajak 
masyarakat Indonesia mendonasikan 

uang untuk pembelian pembersih tangan bagi 
orang kurang mampu.

Palang Merah Indonesia melakukan gerakan 
penggalangan dana pengadaan 1 juta masker 
un  tuk tenaga kesehatan dan masyarakat yang 
mem  butuhkan. Kamar Dagang dan Industri In-
donesia, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa 
pengusaha juga menggalang dana dengan target 
Rp500 miliar untuk membeli peralatan kese-
hatan dan APD bagi petugas kesehatan.

Perusahaan penerbitan, termasuk Dompet 
Ke ma nusiaan Media Group, juga menggalang 
dana masyarakat untuk disalurkan dalam 
rangka penanggulangan covid-19. Bahkan, Tim 
Kemanusiaan Surya Paloh kemarin menyerah-
kan The Media Hotel untuk tempat penanggu-
langan dan perbantuan kepada pemerintah 
mengatasi covid-19.

Solid, tapi Berjarak
23 Maret 2020
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Pikirkan Ketahanan Pokok
UNTUK ke depan yang harus dipikirkan pemerintah ialah 
ketahanan kebutuhan pokok sebagian masyarakat. Ba-
gaimana pendapatan kalangan UMKM ke bawah karena 
pendapatan mereka harian. Jangan karena fokus ke pen-
cegahan covid-19 malah nanti busung lapar yang tercipta. 
Keterlibatan Kementerian Sosial sangat vital.

Ir Husnul Hamdy Datuk Raja Mulia

Sedih Banget Lihatnya
PERJUANGAN mereka sungguh luar biasa. Sedih banget 
lihatnya, ketika kita bisa tidur nyenyak, main gawai, ter-
tawa-tawa, tanpa kita sadar ada perjuangan besar yang 
dilakukan sebagian orang. Teristimewa bapak-bapak TNI 
dan tenaga medis yang bekerja tak kenal lelah.

gabrield_99

Terima Kasih Pak Surya
TERIMA kasih untuk kemurahan hati Pak Surya Paloh 
dalam membantu pemerintah dalam menangani pan-
demi covid-19. Semoga Ibu Pertiwi bisa membaik dengan 
cepat.

vindiyahari

Renggang dalam Bermasyarakat
VIRUS korona secara tak langsung telah membuat kita 
renggang dalam bermasyarakat. Senyum pun tak bisa 
karena tertutup masker. Semoga korona cepat berlalu.

agung.podomoro6969

Tanggapan Editorial

DUTA

Menunda Pilkada Pilihan Progresif

KE P U T U S A N  K P U 
Nomor 179/PL02-
Kpt/01/KPU/III/2020 
tentang Penundaaan 

Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) merupakan langkah 
progresif karena KPU diberi 
kewenangan untuk melakukan 
penundaan terhadap pilkada 
sebagaimana dimaksudkan da-
lam Pasal 120 UU Pilkada.

KPU melandaskan putus-
an itu pada beberapa hal, di 
antaranya penyebaran corona 
virus disease (covid-19) di wi-
layah NKRI dan mempertim-
bangkan pernyataan Presi-
den bahwa covid-19 sebagai 
bencana nasional (nonalam). 
Selain itu, landasannya juga 
keputusan Kepala Badan Na-
sional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) Nomor 13A Tahun 
2020 tentang Status Keadaan 
Tertentu Darurat Bencana 
Wabah Penyakit akibat Virus 
Corona di Indonesia.      

Progresivitas KPU itu sesuai 
dengan semangat Pasal 28G 
ayat (1) UUD 1945 yang me-
nyatakan bahwa ‘Setiap orang 
berhak atas perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaan-
nya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak 

asasi’. Dalam perspektif sosial 
dan politik keputusan itu sa-
ngatlah legitimated yang secara 
substantif mengakomodasi di-
namika sosial kebangsaan.

Dengan demikian, diskresi 
KPU sudahlah tepat, demi me-
lindungi hak-hak fundamental 
warga negara dari rasa aman 
atas penyebaran covid-19 ka-
rena kontestasi politik meru-
pakan hajatan yang pasti akan 
melibatkan kerumunan massa 
yang banyak, dan menambah 
intensitas pergerakan hubung-
an di antara rakyat dalam ber-
bagai kegiatan. Namun, kepu-
tusan itu dapat saja dikoreksi 
lembaga peradilan. 

Semoga saja lembaga per-
adilan dapat menggunakan 
cara pandang kepentingan 
masyarakat, yang tidak melulu 
menguji (menafsir) dengan 
menggunakan cara-cara sub-
sumsi dengan logika positivis-
tik instrumentalistik, yang me-
nekankan pada aspek legisme 
tentang keabsahan keputusan 
KPU sebagaimana dimaksud.

Bencana nonalam
Jika memperhatikan Pasal 

120 dan Pasal 121 UU Pilkada, 
KPU memiliki legitimasi yuridis 
untuk melakukan penundaan 
tahapan pilkada atau dengan 
istilah ‘pemilihan lanjutan’ 
yang mensyaratkan empat 
keadaan, yaitu (1) jika ter-

jadi kerusuhan, (2) gangguan 
keamanan, (3) bencana alam, 
atau (4) ganguan 
lainnya yang 
mengakibat-
kan sebagian 
tahapan pe-
ny e l e n g g a -
raan pemi -
l i h a n  t i d a k 
dapat dilaksa-
nakan.

Dengan mem-
perhatikan Pasal 
1 angka (3) UU No 
24 Tahun 2007 ten-
tang Penanggulangan 
Bencana, yang dimak-
sud ‘Bencana nonalam 
adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa 
atau rangkaian peristiwa 
nonalam yang antara lain 
berupa gagal teknologi, gagal 
mo dernisasi, epidemi, dan 
wabah penyakit’. 

Dengan demikian, wabah 
penyakit covid-19 dapat dika-
tegorikan sebagai bencana 
nonalam, sedangkan pene-
tapan status dan tingkatan 
bencana nasional dan daerah 
merupakan kewenangan pre-
siden menurut Pasal 7 ayat (1) 
huruf c UU Penanggulangan 
Bencana.

Langkah penundaan pilkada 
yang dapat dilakukan KPU ha-
nya terkait jika terjadi kerusuh-
an, gangguan keamanan, dan 
bencana alam. Di luar hal 
tersebut yang mensyaratkan 
gangguan lainnya harus di-
landaskan pada pernyataan 

lembaga yang berwenang di 
bidang gangguan lainnya. 

Misalnya saja terkait 
d e n g a n  k a -

sus covid-
19, harus 
m e n -
dasarkan 
pada ke-
p u t u s a n 
p r e s i d e n 

t e n t a n g 
b e n c a n a 

non alam se-
hingga lebih 
memiliki legit-
imasi yuridis.

Wabah covid-
19 tidak hanya 

mengancam ma-
syarakat,  tetapi 

juga termasuk meng-
ancam sendi-sendi 

kenegaraan. Salah 
satunya ialah pe-
nentuan jabatan 
kepala daerah 
yang merupakan 
instrumen negara 
secara vertikal se-
hingga berdam-
pak pada bangun-
an kenegaraan 
secara vertikal. 

Tidak ada pilihan lain bahwa 
hajatan besar kontestasi politik 
pilkada harus ditunda.

Lebih elegan dalam keadaan 
dan suasana keterancaman 
jiwa masyarakat dan sendi-
sendi kenegaraan, alangkah 
baiknya jika Presiden meng-
gunakan wewenangnya untuk 
menyatakan ‘keadaan baha-
ya’. Syarat-syarat dan akibat 
‘keadaan bahaya’ ditetapkan 
dengan undang-undang se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 UUD 1945 sehingga 
bangunan yuridisnya lebih 
kuat dalam rangka menangani 
dan menanggulangi masifnya 
covid-19.

Pasal 12 UUD 1945 sebaik-
nya tidak harus dilihat dalam 
perspektif security approach, 
yang sebatas dilihat darurat 
sipil,  militer, dan perang 
sehingga hanya menjadi ke-
terbatasan dalam kerangka 
subjektivitas kepentingan 
politik kekuasaan. Namun, 
itu harus juga dilihat dalam 
perspektif nonsecurity ap-
proach, seperti saat ini terjadi 
krisis covid-19. Dengan demi-
kian, state of civil emergency, 
de staat van beleg (state of 
emergency) ,  sama artinya 
dengan jenis-jenis keadaan 

darurat sebagaimana di-
maksud dalam UU No 23 

Prp Tahun 1959, bahwa 
ancaman bahaya da-
lam keadaan darurat 
dapat timbul karena 
bencana nonalam se-

perti covid-19.

Kepentingan mendesak
Penyebaran covid-19 di In-

donesia telah menunjukkan 
unsur keadaan bahaya. Per-
tama, adanya kepentingan 
yang mendesak dan memaksa 
untuk melakukan penanganan 
dan penanggulangan dengan 
ratusan korban yang terpapar 
serta puluhan warga mening-
gal dunia. Kedua, ada unsur 
keterbatasan waktu bagi pe-
merintah untuk menangani 
dan menanggulangi karena 
dengan jumlah penduduk dan 
luas wilayah Indonesia yang 
keberadaannya sebagai negara 
yang memiliki 17.504 pulau. 

Ketiga, keadaan merupakan 
kebutuhan yang mengharus-
kan negara melakukan penye-
lesaian secara cepat karena 
covid-19 tidak hanya terjadi 
di Indonesia, tetapi juga di se-
luruh dunia. Menurut WHO 
bahwa covid-19 menyebabkan 
public health emergency of in-
ternational atau kedaruratan 
kesehatan yang meresahkan 
dunia.

Untuk memperkuat bangun-
an yuridis keputusan KPU 
terhadap penundaan tahapan 
pilkada, itu sebaiknya dida-
hului dengan keputusan pre-
siden mengeluarkan perppu 
yang menyatakan bahwa ne-
gara dalam keadaan bahaya 
covid-19 meskipun KPU diberi 
kewenangan diskresi dalam 
Pasal 120 UU Pilkada, dan bah-
kan diskresi itu diatur dalam 
UU No 30 Tahun 2014 tentangw 
Administrasi Pemerintahan.

Atang Irawan 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

a
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PEMERINTAH Kota Madya (Pemkot) 
Denpasar, Bali, menyiapkan ang-
gar an untuk membantu warga 
yang positif terjangkit covid-19. 

Ban  tuan ditujukan terutama bagi kepala 
keluarga yang taraf ekonomi mereka mene-
ngah ke bawah.

Besaran bantuan yang diberikan ialah 
Rp150 ribu per hari selama 14 hari atau 

mak simal Rp2,1 juta. Dengan adanya ban-
tuan itu, masyarakat diimbau agar tidak 
risau memikirkan kehidupan keluarga me-
reka bila ada kepala keluarga yang positif 
terjangkit covid-19. 

Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota 
Denpasar, Dewa Gede Rai, mengungkapkan 
saat ini Pemkot Denpasar sudah mengang-
garkan Rp3,6 miliar untuk penanggulangan 
covid-19 pada fase pertama. 

Anggaran itu digunakan khusus dalam 
mitigasi, sosialisasi, dan penanganan-pe-
nanganan lainnya yang berkaitan dengan 
covid-19. Pada fase kedua, lanjut Dewa Rai, 
jika memang berlanjut, Pemkot Denpasar 
sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 
miliar.

“Bahkan pada fase ketiga, jika memang 
pandemi ini terus berlanjut, akan digelon-
torkan dana APBD sebesar Rp100 miliar. 
Kita berupaya pada fase pertama dulu, jika 
berlanjut itu tahapan-tahapan yang kita 

siapkan,” paparnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I 

Made Mertajaya, menambahkan saat ini 
pihaknya tengah melakukan proses pem-
buatan surat keputusan (SK) dan kajian ter-
kait bantuan bagi keluarga yang terjangkit 
positif covid-19.

Di Jawa Barat, pemerintah dan anggota 
legislatif daerah diminta lebih maksimal 
dalam mengatasi penyebaran covid-19. 
Salah satunya dengan menambah jumlah 
anggaran untuk pencegahan dan pena-
nganan di masyarakat.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat 
Ono Surono mengatakan, gubernur dan 
bupati/wali kota harus segera merealokasi 
APBD untuk penanganan pandemi covid-19 
yang melanda dunia ini. Menurutnya, kon -
disi saat ini yang luar biasa dan harus di  atasi 
dengan cara-cara yang luar biasa pula.

“Kami minta pemerintah daerah berge-
rak cepat untuk merealokasi APBD untuk 

penanganan korona ini,” kata Ono di 
Bandung , kemarin.

Carter pesawat
Terpisah, Pemerintah Provinsi Nusa 

Teng  gara Timur (NTT) menyewa pesawat 
untuk memobilisasi logistik dan tim medis 
antarpulau terkait dengan pandemi virus 
korona.

“Kita carter pesawat Trans Nusa setiap 
saat. Kalau dokter mau terbang langsung 
jalan saja,” kata Gubernur NTT Viktor Lais -
kodat saat menggelar rapat persiapan pena-
nganan virus korona di Kupang, kemarin.

Dia menjelaskan, pesawat jenis ATR 76 
tersebut disewa selama tiga bulan. Pesa-
wat itu dijadwalkan mengangkut seorang 
dokter paru dari Kupang untuk disiagakan 
di Rumah Sakit TC Hillers di Kabupaten 
Sikka.

Sebagai informasi, saat ini di seluruh wi-
layah NTT hanya ada empat dokter paru. 
Tiga di antaranya bertugas di Rumah Sakit 
WZ Johannes Kupang  dan  satu di Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara 
Meha di Waingapu, Sumba Timur.

Dokter paru yang bertugas di Sumba 
Timur tersebut, sewaktu-waktu dapat 
ditebangkan ke Rumah Sakit Komodo di 
Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, 
jika ada warga yang berstatus pasien dalam 
pengawasan (PDP) virus korona di Labuan 
Bajo. (Tim/N-3)

 SEPI 
PENGUNJUNG: 
Suasana pusat 
perbelanjaan yang 
sepi pengunjung di 
Pasar Swalayan Aceh, 
Banda Aceh, Aceh, 
kemarin. Sejumlah 
pedagang di pusat 
perbelanjaan modern 
itu menyatakan omzet 
penjualan mereka 
menurun drastis 
hingga 50% karena 
sepinya pengunjung 
sehubungan 
kekhawatiran 
masyarakat terhadap 
penyebaran virus 
korona (covid-19). 

 Disiapkan, Dana Bantuan
untuk Korban Korona
Setiap kepala keluarga 
yang positif terkena virus 
korona akan memperoleh 
bantuan dana Rp150 ribu 
per hari selama 14 hari 
dari Pemkot Denpasar.

ANTARA/AMPELSA

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di daerah 
langsung menghentikan proses tahapan pemi-
lihan kepala daerah (pilkada) terkait dengan 
pandemi virus korona. Penghentian dilakukan 
sesuai surat edaran KPU Pusat tentang pe-
nundaan tahapan pemilihan gubernur, bupati, 
dan wali kota.

Keputusan itu membuat be-
berapa agenda kegiatan yang 
telah direncanakan ditunda 
dan dibatalkan. Bahkan di 
Kabupaten Bangka Barat, 
Pro vinsi Bangka Belitung, 
petugas Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) yang seharus-
nya mulai bekerja kemarin, 
terpak sa dirumahkan dahulu 
sampai batas waktu yang be-
lum ditentukan. 

“Seharusnya hari ini (kema-
rin) mereka sudah mulai kerja, sesuai tahapan 
PKPU. Tapi karena ada surat edaran KPU untuk 
menunda tahapan, jadi mereka sementara ini 
mereka dirumahkan,” kata Ketua KPU Bangka 
Barat, Pardi.

Menurutnya, dengan adanya keputusan KPU 
RI, masa jabatan PPS yang dilantik beberapa 
waktu lalu akan diatur kembali. 

Hal serupa terjadi di Kabupaten Sumenep, 
Jawa Timur, yang membekukan surat kepu-
tusan pengangkatan PPS dan menunda pelan-
tikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang 

sedianya dilakukan pekan ini. 
Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 

be berapa agenda yang ditunda, antara lain 
pelantikan PPS, pembentukan petugas pe-
mutakhiran daftar pemilih, dan pelaksanaan 
pemutakhiran daftar pemilih.

Komisioner KPU Purbaling-
ga  Andri Supriyanto menga-
takan, memang dalam surat 
edaran menyebutkan, bagi 
daerah yang tidak terlalu ter-
dampak dapat melanjutkan 
tahapan pilkada. Namun, se-
telah dikaji lebih mendalam 
ternyata di Purbalingga tidak 
memungkinkan melanjutkan 
tahapan. 

Penundaan pelantikan ang-
gota PPS juga terjadi di lima 
kabupaten di Nusa Tenggara 

Timur (NTT). Lima kabupaten itu ialah Ngada, 
Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Barat, 
dan Timor Tengah Utara. Penundaan serupa 
terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, dan Tuban 
(Jawa Timur). 

Sementara itu, dua event besar di Sumatra 
Selatan juga ditunda, yakni Musabaqoh Tila-
watil Quran tingkat provinsi yang akan digelar 
di Kota Prabumulih, pada 3-10 April menda-
tang, dan Jelajah Alam Serasan Seandanan 
ke-19 di Ogan Komering Ulu Selatan. (RF/MG/
LD/PO/SS/RK/YK/DW/DY/N-1)

 Panitia Pemungutan Suara 
Terpaksa Dirumahkan

 ANTRE PERPANJANGAN VISA: Petugas imigrasi memeriksa dokumen warga negara asing 
(WNA) saat mereka antre mengurus perpanjangan visa dan permohonan izin tinggal, di Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Badung, Bali, kemarin. Kantor Imigrasi Ngurah Rai membatasi 
layanan perpanjangan visa dan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa sekitar 250 WNA per hari 
untuk menghindari kerumunan orang. 

MI/ARNOLDUS DHAE

Anggota PPS yang 
seharusnya mulai 
kerja kemarin, 
dirumahkan 
sampai batas 
waktu yang belum 
ditentukan. 

 Persediaan 
Beras di Daerah
Cukup
HARGA kebutuhan pokok di berbagai daerah 
stabil, kecuali harga gula pasir yang hingga kini 
masih tinggi, bahkan ada daerah yang keha-
bisan persediaan. Sementara itu, persediaan 
beras masih aman.

Harga kebutuhan yang masih stabil di anta -
ranya di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hanya harga 
gula pasir di provinsi itu yang melonjak hingga 
Rp20 ribu per kilogram (kg), dari sebelumnya 
Rp12.500. Harga kebutuhan lainnya yang ma-
sih terkendali, antara lain bawang merah Rp28 
ribu per kg, bawang putih Rp26 ribu, beras 
kua litas medium Rp12 ribu, dan cabai merah 
Rp31 ribu per kg.

“Hanya gula pasir yang secara bulanan 
meng  alami kenaikan relatif tinggi. Kenaikan-
nya mencapai 14,23%,” kata Kepala Bank 
Indonesia (BI) Sulsel Bambang Kusmiarso di 
Makassar, kemarin.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Nege  ri Di-
nas Perdagangan Sulsel Aldiana juga meng  akui 
kelangkaan gula pasir lantaran perma sa  lahan 
di tingkat produksi. Itu bukan hanya terjadi di 
Sulsel, melainkan juga di daerah lain.

Sementara itu, Bulog Subdivisi Regional 
(Subdivre) Malang, Jawa Timur, tidak memiliki 
persediaan gula. Meski demikian, Kepala Bulog 
Subdivre Malang Anita Andreani meminta ma-
syarakat tidak khawatir karena dalam waktu 
dekat Bulog Malang akan ada penugasan pen -
jualan gula.

Sebaliknya, stok beras di Bulog Malang ter -
se dia sekitar 28 ribu ton. Stok sebanyak itu 
men cukupi kebutuhan wilayah Kabupaten dan 
Kota Malang, Kota Batu, serta Kabupaten dan 
Kota Pasuruan. Stok beras itu diyakini akan 
te rus bertambah mengingat pengadaan beras 
terus berjalan kendati pelan.

Di Kota Jambi, kelangkaan dan tingginya 
har  ga gula pasir juga masih terjadi. Namun, 
Kepala Bulog Divre Jambi Bakhtiar AS memper-
kirakan pada pertengahan April mendatang 
kondisi itu bakal kembali normal, sesuai harga 
eceran tertinggi (HET) patokan pemerintah, 
yakni Rp12.500 per kg. Seperti halnya di daerah 
lain, kecuali gula pasir, persediaan kebutuhan 
pokok lainnya cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan masyarakat empat bulan ke depan.

Di sisi lain, untuk mengantisipasi penimbun-
an kebutuhan pokok, Kepolisian Resor Brebes 
bersama Tim Satgas Pangan Pemerintah Ka-
bu paten Brebes, Jawa Tengah, melakukan 
in speksi mendadak ke pasar tradisional. pusat 
perbelanjaan modern, dan gudang Bulog. (LN/
BN/SL/JI/PO/YH/AD/N-1)
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 PRODUKSI HAND SANITIZER GRATIS: Dosen Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), memproduksi 
hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat di Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Sekitar 1.500 botol kecil yang diproduksi di UMP tersebut kemudian dibagikan di 
jalan sekitar kampus.

MI/LILIK DARMAWAN

PEMERINTAH daerah 
(pemda) melakukan 
berbagai upaya untuk 

memaksimalkan penangkalan 
meluasnya penularan virus 
korona (covid-19).

Di Jawa Timur (Jatim), pe-
merintah provinsi (pemprov) 
setempat bersiap menyiap-
kan room screening untuk 
seluruh aparat sipil negara 
(ASN) yang masuk kantor. 
Room screening yang dida-
tangkan khusus dari Univer-
sitas Brawijaya, Malang, itu 
akan ditempatkan di seluruh 
kantor dinas di lingkungan 
Pemprov Jatim.

“Kita harus menyiapkan 

room screening di setiap OPD 
(organisasi perangkat daerah) 
karena mereka tetap akan 
masuk satu hari di kantor dan 
satu hari bekerja di rumah,”  
kata Gubernur Khofifah In-
dar Parawansa di Surabaya, 
kemarin.

Selama ini standar opera-
sional prosedur sudah diber-
lakukan. Kini dimaksimalkan 
dengan menyiapkan room 
screening di setiap OPD. Lang-
kah itu diambil karena seorang 
ASN di Dinas Perhubung an 
Jatim telah dinyatakan positif 
covid-19.

Upaya antisipasi maksimal 
untuk mencegah penyebaran 

virus korona juga dilakukan 
di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Babel). Ketua Tim 
Gugus Tugas Pencegahan dan 
Antisipasi Penyebaran Covid-
19 Provinsi Babel Mikron 
Antariksa mengatakan, setiap 
penumpang yang masuk ke 
wilayah itu selain dipantau 
dengan thermoscaner juga 
akan diuap dengan disin-
fektan.

Ia mengungkapkan, 50 unit 
alat tersebut datang pada 
Minggu (22/3) dan digunakan 
mulai kemarin pagi. “Cara ker-
janya,  disinfektan cair diolah 
alat tersebut menjadi uap, lalu 
disemprot ke tubuh setiap pe-

numpang,” jelasnya.
Terpisah, Pemerintah Kota 

Madya (Pemkot) Denpasar 
mewajibkan seluruh penge-
mudi ojek online (ojol) untuk 
melakukan penyemprotan 
seluruh badan, sepeda motor, 
helm setiap selesai mengan-
tarkan penumpang. Kepala 
Bagian Humas dan Protokol 
Kota Denpasar, Dewa Gede 
Rai, mengatakan kewajiban 
semprot badan sangat penting 
untuk memutus mata rantai 
penularan covid-19 di Kota 
Denpasar. 

Teleconference
Di sisis lain, Badan Peng-

awas Pemilu (Bawaslu) Ka-
bupaten Cianjur, Jawa Barat, 
mulai mengurangi intensitas 
rapat yang membahas ber-
bagai persiapan menghadapi 
Pilkada serentak 2020. Lang-
kah itu diyakini cukup efektif 
karena bisa mengurangi in-
teraksi dengan orang banyak 
guna menghindari penye-
baran virus korona. Sebagai 
ganti pelaksanaan rapat yang 
mengharuskan kehadiran 
peserta, Bawaslu Cianjur mu-
lai melakukan rapat dengan 
teleconference.

Rapat dengan menggunakan 
teleconference juga dilakukan 
Pemkot Denpasar. (Tim/N-3)

 Pemda Maksimalkan Antisipasi Covid-19
SURABAYA, JAWA TIMUR

 Penanganan Karhutla di Riau Tetap Berjalan
PANDEMI covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indone-
sia dipastikan tidak mengganggu proses penanganan kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Hingga kini, personel Polda Riau sebagai bagian dari tim Satgas 
Siaga Darurat Karhutla masih melaksanakan upaya pemadaman 
di sejumlah lokasi.

“Pemadaman karhutla sedang berlangsung di Dumai dan 
Bengkalis. Penyebaran covid-19 tidak mengganggu pemadaman 
karhutla,” kata Kapolda Riau Inspektur Jenderal Agung Setya Imam 
Eff endi di Pekanbaru, kemarin.

Dia menjelaskan, walaupun sebanyak 1.200 personel Polda 
Riau dikerahkan dalam membantu Tim Gugus Tugas Penanganan 
Covid-19, aparat kepolisian yang disiagakan untuk karhutla Riau 
tetap lanjut melakukan tugas mereka.

“Kita memiliki 11 ribu personel. Jadi walaupun 1.200 ditugaskan 
untuk covid-19, personel yang bertugas di karhutla tidak akan 
terganggu,” jelas Agung. (RK/N-3)

 48 Penumpang Kapal Terombang-ambing
KAPAL motor berpenumpang 48 orang tujuan Saketa-Kota, Ternate, 
mengalami mati mesin di perairan Kayoa Kabupaten Halmahera 
Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kapal bernama KM Nurjaya itu mati 
mesin dan terombang-ambing selama 9 jam dan baru ditemukan 
tim SAR Gabungan kemarin sekitar pukul 10.00 WIT.

“KM Nurjaya awalnya berlayar dari Saketa Gane Barat menuju 
Kota Ternate, pada Minggu (22/3). Namun, setelah tiba di perairan 
Kayoa Halmahera Selatan, kapal mengalami kerusakan mesin,” 
kata Kepala Basarnas Ternate Muhammad Arafah.

Tim SAR Gabungan kemudian melakukan evakuasi terhadap 48 
penumpang dengan menggunakan pakaian lengkap berupa alat 
pelindung diri (APD) guna mengantisipasi penularan virus korona 
dari para penumpang.

“Sebanyak 48 penumpang kapal dievakuasi ke kapal KN Sar 
237 Pandudewanata. Tapi, sebelumnya suhu tubuh mereka di-
periksa dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).” jelasnya. 
(HI/N-3)

 Polres Jember Bekuk Pengedar Obat Keras
KEPOLISIAN Resor (Polres) Jember, Jawa Timur, melalui Satuan 
Reserse Narkoba (Satreskoba) menangkap dua tersangka sindi-
kat bandar besar obat keras berbahaya. Selain menangkap dua 
tersangka, polisi juga menyita jutaan obat keras berbahaya siap 
edar.

Kapolres Jember, Ajun Komisaris Besar Aris Supriyono, mengata-
kan, dua tersangka tersebut berinisial S, 54, dan ASMS, 54, warga 
Kabupaten Jember. “Kita berhasil mengamankan dua tersangka 
sindikat pengedar obat keras berbahaya,” kata Kapolres saat jumpa 
pers pengungkapan sindikat obat keras berbahaya di halaman 
Kantor Polres, kemarin.

Pada jumpa pers itu dihadirkan kedua tersangka beserta barang 
bukti. Aris menjelaskan, S ditangkap pada Selasa (17/3). S berperan 
sebagai kurir ASMS. “Tersangka S saat di tangkap kedapatan mem-
bawa sekitar 82 ribu butir pil obat keras berbahaya,” tuturnya. 

Setelah S ditangkap, polisi kemudian mengembangkan pe-
nyelidikan ke ASMS. Tersangka kedua ditangkap di rumahnya di 
Perumahan Taman Gading. “Di situ kita temukan sisa barang bukti 
lainnya,” pungkasnya. (UA/N-3)

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

Keterangan:
1)   Penyajian Laporan Posisi Keuangan 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)   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.

4)   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, bahwa target tingkat solvabilitas internal paling 
rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko.

Catatan:
a.   Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member Firm of Moore 

Stephens International Limited) dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” 
sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 31 Januari 2020

b.  Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris “Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra”
c.  Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan  dan Laporan Laba Rugi 

dan Penghasilan Komprehensif Lain berdasarkan SAK (Audit Report)
d.  Kurs Penutup pada tanggal 31 Desember 2019, 1 US $  : Rp. 13.901,-
e.   Kurs Penutup pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US $  : Rp. 14.481,-

Jakarta,  24 Maret 2020
Direksi

PT. Asuransi Binagriya Upakara

 I.  UTANG  
   
 1 Utang Klaim  3,223.58   1,725.91 
 2 Utang Koasuransi  3,338.71   1,654.12 
 3 Utang Reasuransi  13,011.61   27,510.23 
 4 Utang Komisi  4,357.14   2,225.15 
 5 Utang Pajak  2,284.76   2,171.73 
 6 Biaya yang Masih Harus Dibayar  9,259.14   5,964.26 
 7 Utang Lain  15,307.88   13,513.91 
   
 8  Jumlah Utang (1 s/d 7)  50,782.82   54,765.32 
   
   
          
          
          
 II.  CADANGAN TEKNIS  
 9 Cadangan Premi  199,783.13   116,618.66 
 10 Cadangan Atas Premi Yang Belum   
  Merupakan Pendapatan  33,009.40   37,954.55 
 11 Cadangan Klaim   61,878.48   55,176.39 
 12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)  18,450.00   17,000.00 
   
 13 Jumlah Cadangan Teknik (9 s/d 12 )  313,121.01   226,749.61 
 14 JUMLAH LIABILITAS  (8 + 13)  363,903.83   281,514.92 
   
   
   
 15  Pinjaman Subordinasi  -     -   
   
   
   
 III.  EKUITAS  
   
 16 Modal Disetor  69,618.00   69,618.00 
 17 Tambahan Modal Disetor  588.56   588.56 
 18 Saldo Laba  91,511.20   82,643.65 
 19 Komponen Ekuitas Lainnya  16,308.11   11,380.60 
   
 20 JUMLAH EKUITAS  (16 s/d 19)  178,025.87   164,230.81 
 21 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (14+15+20)  541,929.70   445,745.74 

 I.  INVESTASI 
 1 Deposito Berjangka   74,400.00   68,150.00 

 3 Saham   -     -   
 4 Obligasi Korporasi  159,633.85   127,969.41 
 5 MTN  10,000.00   10,000.00 
 6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI   75,136.94   69,382.59 
 7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara          
  Selain Negara RI   -     -   
 8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia  -     -   
 9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga           
  Multinasional  -     -   
 10 Reksa Dana  39,633.89   21,069.26 
 11 Efek Beragun Aset  20,223.93   13,852.02 
 12 Dana Investasi Real Estat  -     -   
 13 REPO  -     -   
 14 Penyertaan Langsung  257.31   1,317.31 
 15 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan  
  Bangunan untuk Investasi  -     -   
 16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain  
  (Executing)  -     -   
 17 Emas Murni  -     -   
 18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan  -     -   
 19 Pinjaman Polis  -     -   
 20 Investasi Lain  -     -   
 21 Jumlah Investasi (1 s/d 20)  379,285.93   311,740.59 
 
 II.  BUKAN INVESTASI 
 22 Kas dan Bank  32,668.86   7,243.52 
 23 Tagihan Premi Penutupan Langsung  26,705.27   34,438.92 
 24 Tagihan Premi Reasuransi  245.50   1,925.61 
 25 Asset Reasuransi  69,484.58   66,004.90 
 26 Tagihan Klaim Koasuransi  12.09   1.36 
 27 Tagihan Klaim Reasuransi  10,588.61   1,064.27 
 28 Tagihan Investasi  -     -   
 29 Tagihan Hasil Investasi  3,367.38   2,852.56 
 30 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah  
  dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri  10,025.90   10,209.26 
 31 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan  -     -   
 32 Aset Tetap Lain  1,039.70   2,038.66 
 33 Aset Lain  8,505.88   8,226.09 
 34 Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)  162,643.77   134,005.15 
 35 JUMLAH ASET (21+34)  541,929.70   445,745.74

 

 ASET 2019 2018  LIABILITAS DAN EKUITAS 2019 2018

A.  Tingkat Solvabilitas 
 a. Aset Yang Diperkenankan  494,125.24    413,636.84 
 b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)  (363,903.83)   (281,514.92)
 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas  130,221.41    132,121.92 
B.  Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 
 a. Risiko Kredit  8,282.94    8,301.91 
 b. Risiko Likuiditas  1,628.41    32.02 
 c. Risiko Pasar  3,690.44    2,342.99 
 d. Risiko Asuransi  15,367.95    19,761.91 
 e. Risiko Operasional  550.11    508.62 
 f.  Jumlah MMBR  3)  29,519.84    30,947.46 
C.  Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas  100,701.56    101,174.46 
D.  Rasio Pencapaian (%) 4) 441.13%  426.92%

 Uraian 2019 2018

NAMA REASURADUR

P E N G H A R G A A N   T A H U N   2 0 1 9

a. Rasio Kecukupan Investasi (%) 159.69% 186.36%

b. Rasio Likuiditas (%) 171.30% 136.60%

c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan   

 Pendapatan Premi Neto 24.02% 21.06%

d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi)   

 terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 101.98% 87.61%

Pemenuhan Tingkat Solvabilitas

Rasio Selain Tingkat Solvabilitas

DIREKSI DAN KOMISARIS

PEMILIK PERUSAHAAN

REASURADUR UTAMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN
(dalam jutaan rupiah)

I. PENDAPATAN UNDERWRITING  
 1 Premi Bruto  
   a.  Premi Penutupan Langsung  272,272.53   168,006.04 
   b.  Premi Penutupan Tidak Langsung  9,015.94   7,516.52 
 2 Jumlah Pendapatan Premi  281,288.48   175,522.56 
   c.  Komisi Dibayar   40,933.96   19,943.12 
 3 Jumlah Premi Bruto  240,354.51   155,579.44 
 4 Premi Reasuransi  
   a.  Premi Reasuransi Dibayar  74,240.95   59,285.50 
   b.  Komisi Reasuransi Diterima  16,402.93   10,629.53 
 5 Jumlah Premi Reasuransi  57,838.02   48,655.97 
 6 Jumlah Premi Neto  182,516.50   106,923.47 
 7 Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,   
  CAPYBMP, dan Cadangan Catashtrophic  
  a.  Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi   (78,075.29)  (15,169.65)
  b.  Penurunan (kenaikan) CAPYBMP  (947.08)  (596.33)
  c.  Penurunan (kenaikan) Cadangan atas   (1,450.00)  1,650.00 
   Risiko Bencana (Catastrophic)  
 8 Penurunan (Kenaikan) Cadangan  (80,472.36)  (14,115.98)
 9 Jumlah Pendapatan Premi Neto  102,044.13   92,807.49 
 10 Pendapatan Underwriting Lain Neto  2,542.52   635.00 
 11 Jumlah Pendapatan Underwriting  104,586.65   93,442.49 
   
II. BEBAN UNDERWRITING  
 12 Beban Klaim  
  a.  Klaim Bruto   49,424.96   23,539.43 
  b.  Klaim Reasuransi  32,241.72   10,359.16 
  c.  Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim   2,419.37   3,238.09 
 13 Jumlah Beban Klaim Netto  19,602.61   16,418.36 
 14 Beban Underwriting Lain Neto  5,718.13   7,589.65 
 15 Jumlah Beban Underwriting  25,320.74   24,008.02 
 16 HASIL UNDERWRITING  79,265.91   69,434.47 
   
 17 Hasil Investasi   24,506.58   19,541.20 
   
 18 Beban Usaha  
  a.  Beban Pemasaran  3,914.28   4,017.80 
  b.  Beban Umum dan Administrasi:  
      - Beban Pegawai dan Pengurus  25,905.12   24,499.92 
      - Beban Pendidikan dan Pelatihan  917.62   696.24 
      - Beban Umum dan Administrasi Lainnya  29,189.82   26,362.38 
 19 Jumlah Beban Usaha  59,926.84   55,576.35 

 20 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI  43,845.65   33,399.32 
 21 Hasil (Beban) Lain   319.61   343.95 
 22 Laba (Rugi) Sebelum Pajak  44,165.27   33,743.28 
 23 Pajak Penghasilan   5,839.72   4,284.51 
 24 Laba (Rugi) Setelah Pajak  38,325.55   29,458.76 
 25 Penghasilan Komprehensif Lain  (964.09)  745.10 
 26 Total Laba (Rugi) Komprehensif  37,361.45   30,203.87

 U R A I A N 2019 2018

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah)

SERTIFKAT SUCOFINDO
ISO 9001-2015

1. Yayasan Kesejahteraan Pegawai 75.37%
 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
2. PT. Gamatama Sentra Sejahtera 13.69%
3. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia   4.93%
4. Dana Pensiun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.   3.31%
5. Captain Sonny Paago   1.48%
6. Dana Pensiun PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)   1.22%

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen : Drs. Siswanto
Komisaris Independen : Moro Widijono Budhi 
Komisaris : Ir. Suryanti Agustinar, MM
DIREKSI   
Direktur Utama : Ir. Marisa Gemiralda, MM
Direktur Teknik : Dadang Sukresna, MBA
Direktur Pemasaran : Ir. Rachman Notowibowo, MM, AAAIK
Direktur Keuangan : Drs. Zon Herianto, Ak, QIA, MBA, MM, CA

Reasuransi Dalam Negeri

1  PT. Reasuransi Nasional Indonesia

2  PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

3  PT. Maskapai Reasuransi Indonesia

4  PT. Tugu Reasuransi Indonesia

5  PT. Reasuransi Nusantara Makmur

6 PT. Asuransi Jasaraharja Putera

7  PT. Asuransi Bangun Askrida

8  PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

9  PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara MARISA GEMIRALDA
Direktur Utama

ZON HERIANTO
Direktur Keuangan
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1. Rencana Penerbitan Efek Bersifat Utang Dalam Bentuk Medium Term Notes (MTN).
Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) dengan agenda persetujuan penerbitan efek 
bersifat utang dalam bentuk Medium Term Notes (“MTN”) dengan perkiraan nilai transaksi dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
Keterbukaan Informasi ini. 

2. Nilai Transaksi
Rencana penerbitan MTN oleh Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,- (tigaratus milyar Rupiah). Dengan demikian nilai transaksi mencapai 
128,61% (seratus duapuluh delapan koma enampuluh satu persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan 
per tanggal 31 Oktober 2019 yang direview oleh KAP, Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan nilai ekuitas yang tercatat adalah sebesar 
Rp233.262,176.445,- (duaratus tigapuluh tiga milyar duaratus enampuluh dua juta seratus tujuhpuluh enam ribu empatratus empatpuluh 
lima Rupiah). Karena nilai transaksi tersebut melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi 
merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB 
sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf b Peraturan IX.E.2.

3. Keterangan Mengenai MTN
a. Penerbit

Penerbit MTN adalah Perseroan
b. Jangka Waktu Pelunasan (Tenor) MTN 

Jangka Waktu pelunasan MTN adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak MTN diterbitkan.
c. Bunga

Maksimal 12% (dua belas persen) per tahun dengan bunga tetap ( ), Penetapan bunga 12% (dua belas persen) didasarkan pada 
pemeringkatan surat utang Perseroan. 

d. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga
Setiap 4 (empat) bulan atau periode lain yang disetujui oleh Para Pihak dengan dasar perhitungan waktu 30 hari/365 hari.

e. Jaminan
MTN akan diterbitkan tanpa jaminan )

f. Hal-hal yang dilarang oleh Perseroan sehubungan dengan rencana Transaksi 
Sehubungan dengan rencana transaksi, pembatasan-pembatasan yang akan berlaku sehubungan dengan penerbitan MTN ini masih dalam 

g. Hasil pemeringkatan surat utang

4. Rencana Penggunaan Dana
Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari Penerbitan MTN ini (setelah dikurangi komisi-komisi,  
biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Penerbitan MTN) untuk memperbaiki struktur keuangan 
Perseroan yang meliputi:
a. penggantian kewajiban utang Perseroan yang ada ( );

Perincian utang yang akan dibayarkan ( ) dari MTN adalah sebesar kurang lebih Rp156.000.000.000,00 (seratus limapuluh enam 
milyar Rupiah) kepada Bank Permata, Bank HSBC, Bank Resonia Perdania

b. investasi untuk pengembangan bisnis. 
Penambahan modal kerja

5. Perkiraan Pelaksanaan Pelaksanaan Penerbitan MTN
Rencana pelaksanaan Penerbitan MTN dilaksanakan paling lambat Semester 1 2020. 

6. Analisis Mengenai Pengaruh Penerbitan MTN Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan dan Pemegang Saham.

pelunasan atas pinjaman yang diterima Perseroan. Secara kualitatif pengaruh penerbitan MTN terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah 
sebagai berikut:
a. Jumlah aset konsolidasian meningkat sebesar 50,92% atau sebesar Rp 260.000.000.000,- (duaratus enampuluh milyar Rupiah) yaitu dari 

Rp511.000.000.000,- (limaratus sebelas milyar Rupiah) pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp771.000.000.000,- (tujuhratus tujuhpuluh 
satu milyar Rupiah) pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan aset lancar yang meningkat sebesar 
Rp269.000.000.000,- (duaratus enampuluh sembilan milyar Rupiah).

b. Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 63,47% atau sebesar Rp179.000.000.000,- (seratus tujuhpuluh sembilan milyar 
Rupiah) yaitu dari Rp282.000.000.000,- (duaratus delapanpuluh dua milyar Rupiah) pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp461.000.000.000,- 
(empatratus enampuluh satu milyar Rupiah) pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan MTN sebanyak-
banyaknya dengan Rp300.000.000.000,- (tigaratus milyar Rupiah).

c. Penerbitan MTN sebanyak-banyaknya hanya akan berdampak kepada Tingkat Pengembalian Asset (Return On Asset) dari 4,89% menjadi 
10,51%, dimana rasio ini dapat berubah tergantung dengan jumlah yang digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun yang 
jatuh tempo dan jumlah untuk pengembangan usaha termasuk belanja modal di masa akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan 
Perseroan secara umum dan tidak ada dampaknya terhadap rasio keuangan yang penting lainnya. 

7. Pihak-Pihak Independen 
a. Pemeringkatan Efek

MTN sedang dalam proses pemeringkatan oleh jasa pemeringkat Efek PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
b. Pihak Pembeli MTN

Pihak pembeli belum dapat ditentukan karena transaksi pembelian melalui metode penawaran bookbuilding
c. Penata Laksana Penerbitan (arranger) dalam penerbitan MTN 

Penata Laksana Penerbitan (arranger) dalam penerbitan MTN ini adalah PT Bahana Sekuritas
8. Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi yang dimuat dalam surat kabar 
Media Indonesia Jumat, 21 Februari 2020 dan keterbukaan informasi ini telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut 
tidak menyesatkan.

9. Pernyataan Direksi Perseroan
Direksi menyatakan rencana transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No,IX.E.I dan/atau 

10. Informasi Tambahan
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikan kepada Sekretaris 
Perusahaan pada setiap hari pada jam kerja 08.00 – 17.00 WIB dengan alamat:
PT Sky Energy Indonesia., Tbk
Jalan Raya Cicadas No,258, Cicadas, Gunung Putri, Bogor
Telp : (021) 86650100 Fax (021)86863339
Email : corporate@sky-energy.co.id

11. Pelaksanaan RUPSLB
Pelaksanaan RUPS-LB akan diselenggarakan pada:
Hari  : Jumat, 27 Maret 2020
Pukul : 14:00 – 15:00 WIB 
Tempat  : Jl Raya Cicadas No.258, Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Bogor, 24 Maret 2020
Direksi PT SKY ENERGY INDONESIA., Tbk 

PT SKY ENERGY INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA 

PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan akan mengadakan tender 
untuk:

Pengadaan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya 
BPJS Kesehatan KC Bulukumba, 

KC Kendari dan KC Ambon

Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat mengikuti tender ini dapat dilihat 
pada papan pengumuman di Kantor BPJS Kesehatan :
1. Kantor Kedeputian Wilayah Sulselbartramal Jl AP. Pettarani No.78 

Makassar
2. KC Bulukumba Jl. Kenari No. 2 kecamatan Ujung Bulu 92511 
3. KC Kendari Jl. Mayjend. S. Parman No.74, Kemaraya, Kendari 93121
4. KC Ambon Jln. Tulukabessy No 49B 97234
dan di website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id pada  
tanggal 23-26 Maret 2020

Pendaftaran dibuka sejak tanggal 23-30 Maret 2020 pada hari kerja 
mulai pukul 10.00 s.d 15.00 WITA melalui : BPJS Kesehatan Kedeputian 
Wilayah Sulselbartramal.
Setiap perusahaan/mitra kerja wajib melakukan registrasi online 
melalui website http://eproc.bpjs-kesehatan.go.id

Makassar, 24 Maret 2020
Pengadaan Jasa Perusahaan Tenaga Alih Daya BPJS Kesehatan

KC Bulukumba, KC Kendari dan KC Ambon Tahun 2020

PENGUMUMAN TENDER PENGADAAN PERUSAHAAN 
PENYEDIA JASA TENAGA ALIH DAYA KANTOR KEDEPUTIAN 

WILAYAH SULSELBARTRAMAL PERIODE TAHUN 2020
NOMOR :  4463/090000/0220

 SERAHKAN DONASI: CEO Mayora Group Andre Atmadja (kanan) berfoto bersama Kepala BNPB Doni Monardo (tengah) saat 
memberikan bantuan secara simbolis di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Minggu (22/3). Mayora Group memberikan donasi berupa masker 
serta air mineral dan biskuit. Bantuan air mineral dan biskuit tersebut diberikan mengingat bahwa kecukupan cairan dan gizi itu juga 
penting bagi para pekerja medis yang tengah berjuang mengatasi wabah virus korona.

PEMERINTAH didorong untuk memper-
siapkan pengajuan APBN Perubahan 
guna mengantisipasi berbagai peru-
bahan yang ada dalam asumsi dasar di 
APBN 2020.  

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel me-
ngatakan pengajuan APBN Perubahan 
juga untuk mendukung efektivitas dan 
fleksibilitas penggunaan APBN 2020 
oleh pemerintah dalam menghadapi 
penanganan covid-19 dan dampak 
ekonominya.

“Sejumlah target atau asumsi pe nyu sun-
an  APBN 2020 besar kemungkinan tidak 
tercapai, apalagi pemerintah memerlu-
kan biaya yang besar untuk penanganan 
wabah covid-19. Oleh karena itu, peru-
bahan atau revisi terhadap APBN 2020 

harus dilakukan, dan ini harus dilakukan 
sesegera mungkin,” kata Rachmat. 

Sebagai anggota Komisi XI DPR, lan-
jutnya, DPR tentu akan memberikan du-
kungan penuh kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, APBN 2020 
yang disahkan pada September 2019 
menargetkan pendapatan negara men-
capai Rp2.233,2 triliun dan belanja ne-
gara mencapai Rp2.528,8 triliun. Dengan 
demikian, defi sit direncanakan sebesar 
Rp307,2 triliun. Anggaran ini disusun 
berdasarkan asumsi, antara lain pertum-
buhan PDB 5,3%, infl asi 3,1%, dan nilai 
tukar rupiah 14.000 per dolar AS.

Menurut Rachmat, revisi APBN 2020 
tentu tidak hanya soal penerimaan dan 
belanja negara, yang lebih penting itu 

ialah revisi terhadap alokasi anggaran 
ke setiap sektor ataupun kementerian 
dan lembaga. 

“Prioritas anggaran saat ini dan ke 
depan akan sangat berbeda dengan 
sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke 
depan untuk membiayai penanganan 
penyebaran covid-19 pada masyarakat 
dan dampak ekonominya, terutama ter-
hadap masyarakat lapisan bawah agar 
kehidupan mereka tidak kian terjepit,” 
katanya.

Seperti diungkapkan Menteri Ke-
uangan Sri Mulyani, skenario terburuk 
bisa terjadi jika wabah covid-19 berlang-
sung dalam waktu lama  3 bulan hingga 
6 bulan.  Perdagangan internasional bisa 
turun di bawah 30%. Skenario pertum-
buhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke 
angka 2,5%, bahkan bisa 0%.

Indonesia harus menyiapkan diri un-
tuk menghadapi skenario terburuk itu 
agar tidak memicu dampak yang tidak 
diinginkan. (RO/E-3)

SAAT ini  ribuan petugas medis 
di bawah koordinasi Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) sedang be-
kerja keras di seluruh rumah 
sakit rujukan dalam meng-
hadapi wabah virus korona 
(covid-19).  

Selain membutuhkan du-
kungan masker dan per a latan 
medis, mereka juga membu-
tuhkan asupan ma   kanan dan 
minuman. Un  tuk itu, Mayora 
Group memberikan donasi 
berupa masker serta air min-
eral dan biskuit.

B a n t u a n  a i r  m i n e r a l  
dan biskuit ini diberikan 
mengingat kecukupan cair-
an dan gizi juga penting 
ba gi para pekerja medis. 
CEO Mayora Group Andre 
Atmadja mengatakan bahwa 
donasi ini ditujukan bagi  

tim medis BNPB. Pemberian 
donasi dilakukan secara sim-
bolis di Kantor BNPB, Jalan 
Pramuka No 38, Jakarta Ti-
mur, Minggu (22/3), dan di-
saksikan Kepala BNPB Doni 
Monardo. 

“Wabah covid-19 bukan 
hanya telah menjadi masa-
lah nasional, melainkan juga 
global. Kami tergerak untuk 
berpartisipasi meringankan 
beban pemerintah untuk 
menyediakan air mineral, 
biskuit, dan masker kepada 
para pekerja medis,” tutur 
Andre.

Dia menyebutkan bahwa 
jumlah donasi yang diberikan 
untuk tim medis rumah sakit 
rujukan ialah sebanyak 1 juta 
lembar masker, 1 juta botol air 
mineral, dan 1 juta bungkus 
biskuit yang akan selesai disa-

lurkan secara bertahap paling 
lambat 5 April 2020. 

Andre juga menegaskan 
bahwa pihaknya akan terus 
mengikuti perkembangan 
dan imbauan pemerintah 
d a l a m  m e l a k u k a n  p e m -
batasan interaksi dengan 
pihak lain.

 “Terima kasih kepada Ba-
pak Doni Monardo, tim BNPB, 
dan petugas medis yg se-
dang  bekerja keras mengatasi 
wabah covid-19. Kami juga 
berharap agar kondisi ini 
akan secepatnya pulih dan 
teratasi agar kondisi pereko-
nomian negara, khususnya 
bagi masyarakat dan dunia 
usaha, akan kembali berjalan 
normal. Pun, masyarakat bisa 
kembali beraktivitas normal 
seperti sedia kala,” harap An-
dre. (Hde /E-2)

KEMENTERIAN Perhubungan 
menghapus program Mudik 
Gratis untuk angkutan Leba-
ran tahun ini.

Direktur Jenderal Per hu-
bungan  Darat Kemenhub Budi 
Setiyadi menegaskan, pengha-
pusan program Mudik Gratis 
itu berlaku bagi semua insti-
tusi, baik program yang digelar 
Kementerian Perhubungan, 
BUMN, maupun swasta.

“Melihat kondisi penye-
baran virus covid-19 yang 
begitu masif belakangan ini, 
saya rasa ini keputusan yang 
tepat walau berat, Mudik 
Gratis akan dibatalkan. Oleh 
karena itu, saya harap ma-
syarakat pun dapat mengerti 
dan mematuhi apa yang se-
dang dilakukan pemerintah. 
Saat ini kami juga aktif men-
dorong masyarakat untuk 
tidak mudik, meminimalkan 
mobilisasi orang agar tidak 
memperluas kemungkinan 
penularan covid-19,” jelas  
Budi, kemarin.

Kebijakan itu, sambungnya, 
diambil setelah mempertim-

bangkan status keadaan ter-
tentu darurat bencana wabah 
penyakit akibat virus korona 
di Indonesia yang berlaku 
selama 91 hari, terhitung 
sejak 29 Februari hingga 29 
Mei 2020.

Penghapusan Mudik Gratis 
itu juga berlaku bagi angkutan 
laut.

“Saat ini kita akan berganti 
fokus, saling bantu antara pe-
merintah pusat dan daerah 
untuk mengatasi penularan 
covid-19 karena kita tahu 
dengan mudik, artinya ada 

arus orang banyak yang akan 
melakukan perjalanan. Ini 
tentu berbahaya dan berisiko 
tinggi jika tetap dilakukan,” 
ujar Budi.

Ia menambahkan, pihaknya 
juga berharap peran serta 
masyarakat untuk tidak beper-
gian apalagi mudik, pada saat 
libur Lebaran nanti. 

“Karena itu, kami sampai-
kan kepada masyarakat yang 
sudah mendaftar Mudik Gra-
tis, kami mohon maaf atas 
pembatalan ini. Saya imbau 
juga untuk masyarakat pada 
umumnya  untuk tidak mela-
kukan perjalanan dulu hingga 
situasi kondusif. Mudik ini 
melibatkan banyak orang, 
berpotensi menjadi titik pe-
nyebaran virus tersebut. 
Orang  yang mudik bepergian 
ke daerahnya  masing -masing  
akan berpotensi membuat 
wilayah persebaran covid-
19 semakin luas. Kami akan 
gencarkan kampanye ini se-
cara terus-menerus,” pungkas 
Dirjen Budi dalam keterang-
annya. (RO/E-2)

 Pemerintah Diminta 
Siapkan APBN Perubahan

 Dukung Pemerintah, Mayora 
Group Sumbang BNPB

 Kemenhub Hapus Mudik Gratis

DOK MAYORA
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M ILHAM RAMADHAN 
ilham@mediaindonesia.com                 

MENTERI Komunikasi dan In-
formatika (Menkominfo) RI 
Johnny G Plate mengimbau 
masyarakat yang bergelut 

di dunia jual-beli daring lewat market-
place maupun e-commerce untuk tidak 
mempermainkan harga jual, khususnya 
perlengkapan kesehatan dan kebersihan 
di tengah pandemi covid-19.

  “Memastikan harga berada di jang-
kauan masyarakat dan tidak ada fl uktuasi 
harga yang tidak terkendali,” kata Menteri 
Johnny di sela-sela konferensi pers daring 
yang dilakukan di Jakarta, kemarin.

  “Terkait dengan produk kesehatan 
dan obat-obatan, kami ingatkan jangan 
sampai ada akun yang menaikkan harga. 
Bila ada akun atau merchant yang mem-
permainkan harga, akan diblokir, dan 
langkah-langkah penertiban,” ujarnya 
menambahkan.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan 
bentuk kerja sama antara Kementerian 
Kominfo dan sejumlah industri digital 

merupakan salah satu langkah koordi-
nasi agar pelayanan terjaga baik serta 
mengendalikan harga agar tidak melon-
jak tinggi dan tetap terkendali.

“Kami mendorong kegiatan belanja 
dari rumah, konsultasi dari rumah, dan 
belajar dari rumah. Pemerintah juga 
mengimbau agar harga barang dan jasa 
di platformnya tidak ada kenaikan yang 
tidak terkendali,” jelasnya.

   Di sisi lain, pelaku marketplace seperti 
Bukalapak dan Tokopedia yang turut hadir 
dalam kesempatan yang sama, mengata-
kan telah menindak penjual di layanan-
nya yang menaikkan harga jual.

  “Dari Bukalapak, kami sudah menin-
dak tegas pelapak kami yang ambil ke-
untungan tidak wajar di situasi ini,” CEO 
Bukalapak Rachmat Kaimuddin.

  Sementara itu, Co-founder and Vice-
Chairman Tokopedia Leontinus A Edison 
mengatakan pihaknya telah bertindak 
proaktif mengenai isu yang sama.  

“Kami sudah proaktif sejak 2-3 bulan 
lalu, kami sudah perhatikan penjual 
yang jual produk kesehatan dan keber-
sihan (dengan harga tak wajar), sudah 

puluhan ribu yang sudah kami blokir,” 
kata Leontinus.

  “Kami juga berharap partisipasi peng-
guna juga untuk melapor (jika menemu-
kan penjual nakal), dan kami akan ambil 
tindakan tegas,” tandasnya.

Percepatan impor alkes
Badan Nasional Penanggulangan Ben-

cana (BNPB) bersama Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 
mengeluarkan standar operasional 
prosedur (SOP) bersama tentang Perce-
patan Pelayanan Impor Barang untuk 
Penanggulangan Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19).

SOP bersama itu dibuat untuk me-
mudahkan pelaksanaan memasukkan 
barang impor dan permohonan pembe-
basan bea masuk, cukai, dan atau pajak 
dalam rangka impor (PDRI).

Direktur Kepabeanan Internasional 
dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai, 
Syarif Hidayat, menuturkan fasilitas yang 
diberikan pemerintah melalui peraturan 
itu meliputi pembebasan bea masuk dan 
cukai, tidak ada pemungutan PPN dan 
atau PPnBM, importir barang kesehatan 
dikecualikan dari PPh pasal 22 dan dike-
cualikan pula dari ketentuan tata niaga 
impor. (Ant/E-1)

 Mainkan Harga, Akun 
Pelapak Ditertibkan
Tokopedia telah menonaktifkan puluhan ribu akun 
yang menjual produk dengan harga tidak wajar. 

Pihaknya juga 
berharap peran 
serta masyarakat 
untuk tidak 
bepergian apalagi 
mudik, pada saat 
libur Lebaran 
nanti.
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 NILAI TUKAR RUPIAH: Karyawan menunjukkan uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza 
Mandiri, Jakarta, Rabu (18/3). Nilai tukar (kurs) rupiah di Ja  karta pada awal pekan 16.575 per 
dolar AS akibat sentimen wabah covid-19 yang makin meluas. 

MI/PIUS ERLANGGA

 Bank Dunia
Beri Pinjaman 
US$300 Juta
BANK Dunia menyetujui 
da  na pinjaman yang diaju-
kan pemerintah Indonesia 
se  besar US$300 juta untuk 
mendukung pelaksanaan 
reformasi sektor keuangan. 
Persetujuan itu diberikan 
oleh Direktur Eksekutif Bank 
Dunia pada Jumat (20/3) 
pekan lalu.

Hampir separuh dari pen-
duduk dewasa di Indonesia 
tercatat tidak memiliki re-
kening bank dan berakibat 
pada terbatasnya kesempat -
an untuk berinvestasi bagi 
masa depan dan mendapat-
kan perlindungan diri dari 
goncangan fi nansial maupun 
nonfi nansial.

Direktur Jenderal Pengelo-
laan, Pembiayaan dan Risiko 
Kementerian Keuangan, 
Lu  ky Alfirman menyebut-
kan, dalam beberapa ta-
hun terakhir pemerintah 
te   lah mengambil berbagai 
langkah untuk memperkuat 
sektor keuangan, utamanya 
pengawasan keuangan dan 
pengelolaan di masa krisis.

“Sekarang, percepatan 
reformasi lebih lanjut untuk 
meningkatkan efi siensi dan 
inklusi tanpa mengabaikan 
stabilitas diperlukan untuk 
mem biayai kurangnya infra-
stuktur dan memperluas pe-
luang ekonomi bagi individu 
dan usaha di Indonesia,” kata 
Luky melalui keterangan res-
mi yang diterima, kemarin. 
(Mir/E-1)

Pembiayaan 
Korporasi BTPN 
Tumbuh 15%
PT Bank BTPN Tbk berhasil 
mencatatkan pertumbuhan 
kredit sebesar Rp141,8 trili -
un atau tumbuh 108% dari 
periode yang sama pada 
2018 (year on year/yoy).

Penyaluran kredit sepan-
jang 2019, salah satunya 
di topang pembiayaan korpo-
rasi sebesar Rp75,7 triliun, 
tum buh 15%. Penyaluran 
pembiayaan dilakukan mela-
lui sejumlah sindikasi untuk 
proyek ketahanan energi, 
ke tahanan pangan, serta in-
frastruktur. 

“Melalui pembiayaan ke 
segmen korporasi dan in-
dustri pendukungnya, kami 
bersama pemegang saham 
pengendali (SMBC) berkomit-
men mendukung program 
nasional dalam mewujudkan 
pemerataan kesejahteraan 
serta pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan,” kata 
Direktur Utama Bank BTPN 
Ongki Wanadjati Dana da-
lam keterangan resmi yang 
diterima Media Indonesia, 
kemarin. 

Ongki menjelaskan bahwa 
selain pembiayaan korpo-
rasi, penyaluran kredit juga 
ditopang oleh segmen kredit 
usaha kecil dan menengah, 
serta kelompok prasejahtera 
produktif melalui anak usaha 
Bank BTPN, yakni BTPN Sya-
riah. (RO/E-3)

S E K I L A S

DESPIAN NURHIDAYAT 
despian@mediaindonesia.com 

NILAI tukar (kurs) ru-
piah yang ditransak-
sikan antarbank di Ja -
karta pada awal pekan 

terperosok hingga ke level 16.575 
per dolar AS akibat sentimen 
wabah covid-19 yang makin 
meluas. 

Rupiah ditutup melemah 615 

poin atau 3,85% menjadi 16.575 
per dolar AS dari sebelumnya 
15.960 per dolar AS.

“Yang belum terdeteksi ke-
mung kinan terinfeksi covid-19 
di Tanah Air masih cukup ba-
nyak sehingga wajar kalau arus 
modal kembali keluar dari pasar 
dalam negeri dan imbasnya IHSG 
dan mata uang garuda terus ter -
sungkur,” kata Direktur PT TRFX 
Garuda Berjangka Ibrahim As-
suaibi di Jakarta, kemarin.

Dari eksternal, ketidakpastian 
tentang stimulus pemerintah 
AS mengakibatkan pasar glo-
bal kembali terguncang apalagi 
terjadi perdebatan yang sengit 
di Senat AS yang menghentikan 
RUU Coronavirus senilai US$1 
triliun.

Direktur riset Centre of Reform 
on the Economics (Core) Piter 
Ab dullah mengatakan selama 

sentimen masih negatif akibat 
ke tidakpastian korona, tekanan 
pelemahan rupiah masih akan 
besar. Bahkan nilai tukar rupiah 
tembus 17.000 per dolas AS bu-
kan tidak mungkin.

“Intervensi valas oleh Bank In-
donesia (BI) tidak bisa digunakan 
terus-menerus karena akan me-
nguras cadangan devisa sehingga 
pelemahan rupiah sulit diben-
dung,” ujarnya saat dihubungi 
Media Indonesia, kemarin.

Kepala Ekonom Permata Bank 
Josua Perdede mengungkapkan 
penyebaran covid-19 ke AS, Ero -
pa, dan global yang sangat cepat 
mendorong pelaku pasar keuang-
an global untuk melepas semua 
aset-asetnya, yakni saham, obli-
gasi, emas, dan memegang cash 
dalam bentuk dolar.

“Meskipun sebagian besar 
ni  lai tukar negara berkembang 

termasuk rupiah cenderung me -
lemah terhadap dolar AS, kondisi 
ini masih jauh dari krisis 1998. 
Kondisi fundamental perekono-
mian Indonesia sekarang sangat 
berbeda dengan kondisi pada 
1998,” ujar Josua.

Dengan berbagai stimulus 
kebijakan yang dikeluarkan pe-
merintah, BI, dan Otoritas Jasa 
Keuangan diharapkan dapat 
mem  batasi dampak perlambatan 
ekonomi domestik yang didorong 
covid-19 ini.

“Tekanan pada pasar keuang-
an domestik dan nilai tukar ru-
piah diharapkan dapat dibatasi 
oleh respons kebijakan tersebut,” 
pungkasnya.

Kemarin indeks harga sa-
ham gabungan (IHSG) di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) kembali 
terkoreksi cukup tajam. Bah-
kan peng hentian perdagangan 
sementa  ra (trading halt) sempat 
dilakukan pada pukul 14.52 
kerena indeks merosot 5,0% ke 
posisi 3.985,08.

Indeksnya akhirnya ditutup 
pada level 3.989,52, turun 2005,42 
point atau 4,9% ketimbang posisi 
penutupan pekan lalu dengan ni-
lai perdagangan mencapai Rp6,7 
triliun. (Ant/E-1)

 Kondisi saat ini 
Beda dengan 1998
Berbagai stimulus 
kebijakan yang 
dikeluarkan  
diharapkan dapat 
membatasi dampak 
perlambatan 
ekonomi domestik.
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 Kerja Sama Bank Mandiri
dengan Summarecon 
PT Bank Mandiri berkolaborasi dengan PT Summarecon 
Agung Tbk menghadirkan kredit pemilikan rumah/apartemen 
milenial.

Executive Vice President Consumer Loans Group PT Bank 
Mandiri Tbk Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, KPR/KPA 
Milenial ini hadir untuk menggaet minat kalangan milenial 
untuk membeli properti dengan skema disesuaikan dengan 
kecenderungan kondisi kalangan milenial dewasa ini. Adapun 
keunggulan KPR/KPA Milenial ini ialah plafon kredit maksimal 
yang bisa sampai 60-70 kali gaji.

“Selama ini KPR hanya memfasilitasi kredit maskimal 50 kali 
gaji, tapi untuk KPR Milenial, kami berikan ekstra karena mem-
perhitungkan pula kenaikan pendapatan mereka di masa-masa 
mendatang,” katanya.

Selain itu, KPR Milenial juga menawarkan DP rendah, di ba-
wah 5%. Namun, dengan memberlakukan suku bunga yang 
juga rendah, yakni 4,59%.

Sementara itu, Executive Director PT Summarecon Agung Tbk 
Albert Luhur menambahkan, produk Summarecon Bekasi bisa 
menjawab kebutuhan milenial tersebut, yakni berupa rumah 
tinggal di Srimaya Residences ataupun unit-unit apartemen 
yang siap huni di The Spring Lake View.

“Harganya masih terjangkau untuk kalangan milenial, tapi 
dengan fasilitas lengkap,” katanya. (Gan/S-1)

 REI DKI Minta Keringanan
Pajak Hotel dan Restoran
KETUA Dewan Pengurus Daerah REI DKI Jakarta, Arvin Iskandar, 
berharap Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak 
hotel dan restoran dalam menghadapi pandemi covid-19. 
“Anggota kami dari pengembang hotel dan restoran paling 
merasakan dampak dari pandemi covid-19,” kata Arvin di Ja-
karta, Minggu (22/3).

Informasi dari anggota yang dia terima, tingkat hunian (oku-
pansi) mengalami penurunan sampai dengan 80%, padahal 
hotel memiliki karyawan dalam jumlah besar. 

Tidak hanya itu, untuk menggairahkan bisnis properti ke de-
pan, Pemprov DKI diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk 
menunda kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dan mengang-
sur pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tanpa harus 
dikenai denda.

Arvin juga berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membe-
rikan dukungan kepada industri real estat. “Akibat pandemi 
covid-19, kondisi sebagian besar anggota, terutama di DKI Ja-
karta, semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi. 
Tingkat penjualan drop, sedangkan biaya yang harus dikeluar-
kan tetap,” ujar Arvin.

REI DKI Jakarta meminta OJK mendukung industri real estat 
dengan memberikan stimulus. Bentuknya berupa penundaan 
pembayaran utang pokok dan keringanan bunga sampai de-
ngan Desember 2020. (Ant/S-1)

 Kementerian Keuangan
Gandeng Marketplace Rentfi x
KEMENTERIAN Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Ne-
gara (LMAN) menggandeng perusahaan sewa properti Rentfi x.
com untuk pemanfaatan aset negara.

Deputy Director Utilization Property I Yanuar Utomo me-
ngatakan, kerja sama ini sebagai langkah pemerintah untuk 
mencari solusi terbaik dalam mengoptimalkan aset properti 
milik negara menjadi sumber penerimaan dan menciptakan 
nilai tambah serta daya ungkit dari aset-aset tersebut terhadap 
perekonomian.

‘Paradigma baru ini perlu untuk menciptakan mekanisme 
pemanfaatan aset bagi para mitra yang ingin bekerja sama, 
yakni dengan memanfaatkan teknologi. Rentfi x nantinya meng-
akomodasi dan mengelola aset properti negara agar dapat 
disewakan secara daring guna menjadi sumber penerimaan 
dan menciptakan nilai tambah, serta daya ungkit dari aset-aset 
tersebut terhadap perekonomian,’ tutur Yanuar dalam kete-
rangan tertulisnya, Sabtu (20/3). (Dro/S-3)

GANA BUANA
gana@mediaindonesia.com                        

DI tengah merebak-
nya wabah korona 
jenis baru atau covid-
19, pelaku bisnis 

sewa properti terus berupaya 
mencari celah agar pro perti 
mereka mudah dicari calon 
konsumen. Dengan begitu, 
calon penyewa tidak perlu tatap 
muka ataupun datang langsung 
ke lokasi show unit untuk bisa 
menyewa apartemen tersebut.

Hal tersebut diakui salah 
seorang calon konsumen, Re-
nata, yang kini sedang mencari 
unit apartemen untuk disewa. 
Dirinya yang baru pindah 
tugas beberapa waktu lalu ha-
rus mencari apartemen untuk 
ia tinggali di wilayah Bekasi, 
Jawa Barat.

“Karena baru datang minggu 
lalu, mutasi dari Tangerang 
(Banten) ke Bekasi (Jawa Barat). 
Jadi, saya masih harus men-
cari apartemen untuk tinggal,” 
ungkap Renata kepada Media 
Indonesia, akhir pekan lalu.

Pegawai swasta tersebut 
mengaku, dengan imbauan 
pemerintah pusat untuk tetap 
berada di rumah, dia cukup 
kesulitan mencari apartemen. 
Apalagi, dia merupakan tipe 
orang yang detail dan ingin 
melihat segala sesuatunya 

dari dekat.
“Solusi alternatif paling mu-

dah mencari hunian sewa 
ialah melalui online alias inter-
net. Salah satunya ialah lewat 
platform sewa properti yang 
dikembangkan sejumlah per-
usahaan rintisan (start up),” 
ujar Renata.

Berbagai aplikasi pun kini 
sudah banyak menawarkan 
kemudahan serupa pada dunia 
properti. Salah satunya ialah 
PT Mama Teknologi Properti 
(Mamikos) dan Travelio Pro-
perty Management (Travelio).
Dua start up lokal tersebut 
bahkan sudah menggandeng 
beberapa perusahaan pro perti 
sehingga pilihan hunian ver-
tikal dan landed sewa menjadi 
lebih bervariatif.

CEO Mamikos Maria Regina 
Anggi menyampaikan, bebera-
pa jenis kamar yang bisa dicari 
dalam aplikasi Mamikos, di 
antaranya ialah kamar kos dan 
apartemen sewa. Untuk harga 
yang ditawarkan pun bervari-
atif tergantung dengan lokasi 
properti. “Melalui Mamikos, 
pencarian kamar kos menjadi 
lebih cepat dan mudah,” ucap 
Maria.

Menurut Maria, pencari 
properti bisa mendapatkan 
ala mat secara akurat, foto-
foto lengkap fasilitas; kamar, 
kamar mandi, dan fasilitas 

umum lainnya melalui aplika-
si. “Harga kamar kos dan info 
ketersediaan kamar kos pun 
selalu kami update,” kata dia.

Dia menjelaskan sebagai ap-
likasi perantara, calon penyewa 
dan pemilik properti bisa me-
lakukan percakapan pribadi 
melalui fi tur chat yang sudah 
disediakan. Mereka juga bisa 
melihat kualitas kamar kos me-

lalui fi tur rating dan review.
“Saat ini bahkan bukan hanya 

pemilik kos, perusahaan pro-
perti juga mulai bekerja sama 
dalam hal pemasaran pro perti 
mereka,” terang Maria.

Kerja sama pemasaran
Direktur Realti PT PP Pro-

perti Tbk Galih Saksono me-
ngatakan, pihaknya sengaja 

bekerja sama dengan berba-
gai start up sebagai upaya 
pemasar an. Kerja sama ini me-
liputi jasa dan layanan penge-
lolaan serta penyewaan unit 
apartemen di seluruh proyek 
milik PP Properti yang tersebar 
di Indonesia yang sudah siap 
huni dan siap sewa.

“Kami ingin memberikan 
kemudahan kepada customer 

dalam menyewakan unitnya. 
Apalagi didukung penuh Tra-
velio dan Mamikos yang me-
miliki jaringan luas dan teper-
caya,” terang Galih.

Ia mengaku PP Properti 
telah memiliki Divisi Rental 
& Service untuk menunjang 
kebutuhan para konsumen di 
dalam menyewakan unit-unit 
mereka sehingga bisnis rental 

juga tetap bisa dipasarkan 
secara luas demi menunjang 
pemasaran offl  ine show unit.

Adapun beberapa area apar-
temen milik PP Properti yang 
masuk daftar sewa di aplikasi 
Mamikos, antara lain tersebar 
di Jabodetabek, Bandung, Jati-
nangor, Kertajati, Cilegon, Yog-
yakarta, Semarang, Surabaya, 
dan Malang. (S-3)

Sejumlah aplikasi menyediakan 
informasi sewa properti, seperti alamat 
yang akurat, foto-foto lengkap fasilitas, 
dan harga.

 Berburu Sewa Properti melalui Aplikasi

 SIASATI BISNIS DI TENGAH WABAH: Siluet warga dengan latar bangunan hunian apartemen di Jakarta. Di saat masyarakat harus berdiam diri di rumah karena takut 
penyebaran virus korona, pelaku bisnis sewa properti terus berupaya mencari celah agar properti mereka mudah dicari calon konsumen. Dengan begitu, calon penyewa tidak 
perlu tatap muka ataupun datang langsung ke lokasi show unit untuk bisa menyewa apartemen tersebut.

ANTARA /GALIH PRADIPTA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASRUKTUR Tbk

DAN ENTITAS ANAK

Alamat Kantor:

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2019

 2019 2018

ASET  

ASET LANCAR   

Jumlah Aset Lancar  114.100.749   30.438.627 

ASET TIDAK LANCAR  

Jumlah Aset Tidak Lancar  215.862.322   208.776.957 

JUMLAH ASET  329.963.071   239.215.584 

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  1.874.176   33.665.416 

Jumlah Liabilitas  33.260.378   145.163.764 

EKUITAS  

Jumlah Ekuitas  296.702.693   94.051.820 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  329.963.071   239.215.584          

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019

 2019 2018

PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR  
BEBAN USAHA
LABA DARI OPERASI

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN   

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH   

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   
    

Jumlah penghasilan komprehensif lain

JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Jumlah

Jumlah kerugian komprehensif yang diatribusikan kepada:    

Jumlah

LABA (RUGI) PER MODAL DASAR SAHAM

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019

 2019 2018

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI    

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI    

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN    

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN

KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
Direksi
S.E & O

Catatan :



SELASA, 24 MARET 2020HUMANIORA 13

 UT Tawarkan PT Kerja Sama 
Pembelajaran Daring 
KEPALA Pusat Pengembangan Hubungan Interna-
sional dan Kemitraan Universitas Terbuka Dr Sri 
Sediyaningsih menyatakan, dalam menyikapi per-
kembangan saat ini, pembelajaran daring adalah 
suatu keniscayaan. UT menawarkan bantuan teknis 
Learning Management System Universitas Terbuka 
(LMS UT) bagi perguruan tinggi yang ingin mengada-
kan pembelajaran daring mengingat tidak semua 
memiliki pengalaman dan infrastruktur serupa. “UT 
siap bersinergi dengan perguruan tinggi lain juga 
mengikuti imbauan Mendikbud dalam mencegah 
penyebaran covid-19 dengan belajar daring,” jelas 
Sri kepada Media Indonesia, kemarin.

“Fitur-fi tur yang tersedia dalam LMS UT dikem-
bangkan secara saksama agar ramah pengguna 
berupa pengelolaan hak akses pengguna, bahan ajar, 
aktivitas, nilai dan visualisasi e-learning,” imbuhnya. Ia gg
menegaskan, LMS UT dikelola staf IT yang bepengala-
man dan memiliki komitmen tinggi, menjadi tulang 
punggung UT dalam menyedikan layanan online 
learning selama lebih dari 15 tahun. LMS UT dapat 
diakses melalui http://lms.ut.ac.id. Mitra UT yang ingin 
bekerja sama, dapat mengajukan permohonan ke-
pada Rektor Universitas Terbuka. (Bay/H-3)

 BMKG Ajak Masyarakat Tanggap 
Perubahan Iklim dan Ketahanan Air
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) memperingati Hari Meteorologi Dunia (HMD) 
yang ke-70. Tahun ini, Peringatan HMD secara inter-
nasional mengangkat tema Climate and water. Kepala 
BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa tema 
tersebut diangkat seiiring dengan tertujunya mata 
dunia terhadap isu iklim dan air.  

“Bencana Hidrometeorologis itu di antaranya 
kekeringan yang kita alami tahun lalu sehingga 
berdampak pada ketersediaan air bersih serta ke-
bakaran hutan dan lahan,” kata Dwikorita, dalam 
keterangannya, kemarin.

“BMKG mendorong masyarakat berpartisipasi 
melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap peru-
bahan iklim dan ketahanan air,” sebutnya. Dwikorita 
mengungkapkan warga bisa ikut berperan dengan 
membatasi penggunaan kendaraan bermotor, 
beralih ke sarana transportasi umum, mengurangi 
sampah plastik, dan menanam pohon di lingkungan 
sekitar.

 “Hal yang tampak sederhana akan membawa dam-
pak besar dalam upaya mencegah dampak buruk 
perubahan iklim,” terangnya. (Fer/H-3)

THEOFILUS IFAN SUCIPTO 
redaksi@mediaindonesia.com  

KELANGKAAN KK alat 
pelindung diri (APD) KKbagi tenaga medis KKdan pasien menim-KK

bulkan kekhawatiran dalam 
penanganan covid-19. Dalam 
merespons hal tersebut, Media 
Group mendonasikan puluhan 
ribu alat kesehatan untuk tena-
ga medis yang berjibaku mela-
wan pandemi tersebut. 

“Kita salurkan dalam ben-
tuk alat pelindung diri untuk  

teman-teman kita yang ber-
tugas di rumah sakit,” kata 
Ketua Yayasan Media Group 
Ali Sadikin di Gedung Metro TV, VV
Jakarta Barat, kemarin.

Bantuan yang disampaikan 
berupa 122 kacamata pelin-
dung, 225 baju operasi, dan 400 
botol hand sanitizer. Selain itu, 
diberikan juga 1.800 masker 
N95, serta 5.500 masker biasa 
untuk pasien. “Juga sarung 
tangan untuk teman-teman di 
rumah sakit sebanyak 39 ribu 
buah,” imbuhnya.

Ali menambahkan, bantuan 

akan disalurkan melalui Co-
Hope. Tim relawan kemanu-
siaan tersebut menyalurkan 
APD kepada tenaga kesehatan 
dan rumah sakit rujukan covid-
19 di Jakarta. Tim tersebut 
beranggotakan mahasiswa dan 
alumni Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia dan Uni-
versitas Atma Jaya. 

Sementara itu, Ali menyebut 
donasi yang masuk ke Dompet 
Kemanusiaan Yayasan Media 
Group sudah mencapai Rp1,6 
miliar hingga pukul 12.00 WIB, 
kemarin. Ali juga mendorong 
segenap masyarakat agar mau 
berpartisipasi mendukung 
tenaga medis di seluruh Indo-
nesia.

“Ayo kita tolong saudara-
saudara kita yang ada di garis 
terdepan. Rencananya kita 

akan sebar (APD) ke seluruh 
Indonesia,” tutur Ali.

Gotong royong
Palang Merah Indonesia 

(PMI) menerima donasi publik 
sebesar Rp2 miliar, yang me-
rupakan hasil penggalangan 
dana yang diinsiasi infl uencer 
Rachel Vennya di situs Kitabisa.
com. Donasi tersebut diterima 
langsung oleh Ketua PMI Jusuf 
Kalla di Markas Pusat PMI, Ja-
karta, kemarin.

“Untuk mengatasi pandemi 
ini perlu gotong royong banyak 
pihak. Donasi ini tentu sangat 
membantu banyak pihak me-
lewati krisis ini,” ucap Jusuf 
Kalla, Ketua Umum PMI dalam 
keterangan resmi, kemarin.

Donasi tersebut digunakan 
untuk mendukung program 

Darurat Bencana Non Alam 
covid-19 PMI untuk memenuhi 
kebutuhan APD bagi tenaga me-
dis di rumah sakit PMI, klinik 
PMI, dan unit donor darah 
PMI di sejumlah wilayah di 
Indonesia.

Sementara itu, Kementerian 
Agama menyiapkan anggaran 
lebih dari Rp300 miliar un-
tuk penanganan covid-19. 
“Sedikitnya ada sekitar Rp311 
miliar. Sumbernya dari APBN 
dan non-APBN,” kata Plt Sekjen 
Kemenag Nizar di Jakarta, 
kemarin.

Juru bicara nasional untuk 
penanganan covid-19 Achmad 
Yurianto menyebut hingga 
kemarin pukul 15.00, pasien 
positif sebanyak 579, mening-
gal dunia 49, dan sembuh 30. 

Sejumlah daerah juga men-
catat pasien dalam pengawasan 
(PDP) dan orang dalam peman-
tauan (ODP).  Contohnya, ber-
dasarkan aplikasi pusat infor-
masi dan koordinasi covid-19 
Jabar (Pikobar), jumlah PDP 385 
orang dan ODP 2.519, di laman 
infocorona.bantenprov.go.id di 
Provinsi Banten 144 PDP, 768 
ODP. (Ata/Bay/H-3)  

Alat pelindung diri menjadi bagian 
dari senjata para tenaga medis sebagai 
garda terdepan dalam penanganan
pasien covid-19. 

 Media Group Donasi APD 
untuk Tenaga Medis

pp

 SERAHKAN BANTUAN: Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan puluhan ribu alat kesehatan untuk tenaga medis yang 
menangani virus korona (covid-19) di Gedung Metro TV, Jakarta Barat, kemarin. Bantuan kali ini berupa 122 kacamata pelindung, 225 baju operasi, dan 400 botol VV hand 
sanitizer. Selain itu ada 1.800 masker N95, serta 5.500 masker biasa untuk pasien.

MEDCOM.ID/THEOFILUS IFAN SUCIPTO

‘HARI ini makna 
#dirumahaja
yang sebagian 

dari kalian abaikan dan 
jadikan lelucon menjadi air
mata buat keluarga kami,’ 
tulis Leonita Triwachyuni, 
dalam akun media sosial IG 
stories @nonznonz, Senin 
(23/3) pagi. Putri dari Guru 
Besar Epidemiologi Fakultas 
Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia, 
Bambang Sutrisna, itu 
meluapkan kesedihannya 
atas berpulangnya sang ayah,
setelah berjibaku menolong 
pasien covid-19 yang pulang 
paksa dari RS di Bintaro. 

“Bilangnya kasian orang dari 
jauh. Ternyata pasien yang 
dibilang kasian itu adalah
suspect covid dengan rontgen t
paru-paru udah putih semua,” 

ungkap Leonita. 
Tak lama setelah kontak 

dengan pasien, Prof Bambang 
mengalami demam dan 
sesak hingga dibawa ke RS. 
Pihak keluarga tidak bisa
mendampingi saat terakhir 
almarhum menghembuskan 
napasnya di RS Persahabatan, 
Jakarta, kemarin.  

‘IDI kembali berduka..,’ tulis 
Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) di Instagram-
nya saat mengabarkan 
kematian Prof Bambang.

Kepergian Bambang 
menyusul tiga dokter lainnya 
yang menjadi korban 
pandemi covid-19, Minggu 
(22/3). Mereka ialah dr Djoko 
Judodjoko SpB, dr Adi Mirsa 
Putra SpTHT, dan dr Hadio Ali 
Khazatsin SpS. 

Sosiolog  Universitas 

Indonesia Imam Prasodjo 
menuliskan rasa dukacita 
dan memberikan catatan 
khusus pada dokter Hadio. 
Lalu, bagaimana  dengan  istri 
dan anak-anaknya? “Saya 
terbayang tangisan kedua 
orangtua dokter Hadio yang 
tentu saat ini tengah bersedih 
begitu dalam. Ooohh... Saya 
tak kuat ikut membayangkan 
luka dan duka mereka,” ujar 
Imam. Imam menegaskan, 
pesan dari meninggalnya 
para dokter tersebut ialah 
wabah covid-19 tidak boleh 
diremehkan. 

“Bayangkan, apa jadinya 
bila ada seorang prajurit 
TNI yang bertempur di garis 
terdepan medan perang tak 
dilengkapi rompi dan topi 
antipeluru?” tukas Imam. 
(Atalya Puspa/H-2)

 Selamat Jalan Pahlawan Kami

Keputusan Mahkamah Agung 
(MA) yang membatalkan ke-
naikan iuran Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan tidak serta merta 
dapat diterapkan. Ketua Ad-
vokasi BPJS Watch Timboel 
Siregar mendesak pemerintah 
untuk membuat peraturan 
presiden (perpres) sehingga 
dapat menjadi dasar hukum 
bagi BPJS Kesehatan mengem-
balikan iuran kelas mandiri ke 
besaran semula.

“Dengan adanya perpres, 
BPJS Kesehatan dapat meng-
ubah nilai iuran JKN untuk 
peserta mandiri. Ketentuan 
tentang iuran diatur di perpres 
seperti amanat UU SJSN. Jadi 
BPJS Kesehatan memang harus 
mengacu pada perpres,” kata 
Timboel kepada Media Indo-
nesia, kemarin.

Tanpa perpres baru, iuran 
BPJS Kesehatan bagi peserta 
mandiri masih Rp160 ribu, 
Rp110 ribu, dan Rp42 ribu 
sesuai dengan Perpres 75 Ta-
hun 2019. Hal ini akan mem-
bingungkan masyarakat,” im-

buhnya. 
Timboel menambahkan, ala-

san pemerintah belum menda-
patkan salinan putusan MA,
bukanlah penghalang untuk 
membuat perpres. “Ini bukan
alasan substabtif. Seharusya
MA sudah mengirim salinan
putusan mengingat putusan
sudah dibacakan 27 Februari
lalu. Pemerintah bisa meminta
salinan pada MA,” tandasnya. 

Terpisah, Kepala Humas BPJS
Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf 
menandaskan pembatalan
kenaikan iuran menunggu
pihaknya menerima putusan
MA secara resmi. 

Apabila putusan MA telah
diberikan kepada BPJS Kese-
hatan dan pihak terkait, pem-
bayaran iuran  pada dua bulan
mendatang bisa disesuaikan.
“Nanti pembayaran bulan de-
pan bisa menjadi saldo iuran
selanjutnya. Bulan depannya,”
ucap Iqbal kepada Media Indo-
nesia, kemarin. Meski demi-
kian, Iqbal menegaskan tidak 
akan ada perubahan layanan
kepada peserta. (Ata/H-3)

 MOBIL KHUSUS PASIEN:Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) 
berbincang dengan Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir 
(kiri) dan selebritas Awkarin dalam penyerahan bantuan Adaro di Graha
BNPB, Jakarta, kemarin. Adaro menyalurkan bantuan sebesar Rp20 miliar 
dalam program Adaro Berjuang untuk Indonesia berupa penyediaan mobil 
khusus bagi para pasien yang terpapar covid-19. 
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PRESIDEN Donald Trump memerin-
tahkan ribuan tempat tidur rumah 
sakit darurat didirikan di hotspot 
virus korona baru (covid-19) Ame-

rika Serikat (AS) ketika kematian pandemi 
melonjak di seluruh dunia.

Korban tewas akibat covid-19 telah 
melonjak  menjadi lebih dari 1.400, menu-
rut penghitungan AFP, dengan Eropa pusat 
pandemi, tetapi situasi memburuk dari 
pulau-pulau Pasifik hingga Afrika dan 
Amerika  Serikat .

“Kita sedang berperang, dalam arti se-
benarnya kita berperang,” kata Trump, 
Minggu (22/3), ketika ia memerintahkan 
fasilitas medis darurat dengan 4.000 tempat 
tidur untuk dikerahkan ke California dan 
daerah-daerah lain yang paling parah.

Lebih dari sepertiga orang AS berada 
di bawah berbagai bentuk lockdown, 
termasuk di New York, Chicago, dan Los 
Angeles, tetapi jumlah infeksi di ‘Negeri 
Paman Sam’ terus meningkat.

Menyoroti keputusasaan di ekonomi 
terbesar dunia, Wali Kota New York me-
ngatakan kotanya hanya 10 hari lagi akan 
mengalami kehabisan ventilator.

Perintah Trump datang saat rancangan 
undang-undang (RUU) untuk membantu 
rumah tangga dan perekonomian AS de-
ngan kucuran dana senilai US$1 triliun 
di tengah wabah virus korona gagal lolos 
setelah menerima nol dukungan dari 
Demokrat.

Keputusan itu lebih lanjut membuat 
trauma para investor yang menyaksikan 
pasar saham meledak di seluruh dunia. 
Namun, Presiden Trump menyuarakan 
nada optimisme. “Saya pikir Demokrat 
ingin menyepakatinya, dan Partai Republik 
ingin menyepakatinya.”

Di Kota Roma, Italia, polisi berpatroli 
di jalan-jalan yang sepi, pemeriksaan 
dilakukan di pantai Italia setelah pejabat 
setempat mengeluh orang-orang menen-
tang perintah isolasi.

Perpanjang masa darurat
PM Spanyol mengatakan akan meminta 

parlemen untuk memperpanjang keadaan 
darurat 15 hari, yang melarang orang 
meninggalkan  rumah, kecuali sangat pen-
ting, hingga 11 April.

Negara itu mencatat hampir 400 ke-
matian baru pada hari Minggu sehingga 
totalnya menjadi 1.720, menunjukkan 
kuncian itu gagal menjadi efektif. Bintang 
opera Placido Domingo mengatakan telah 
dites positif. “Kita sedang berperang,” kata 
PM Spanyol Pedro Sanchez, pada Minggu 
(22/3). 

Warga di Prancis, tempat jumlah korban 
tewas melonjak menjadi 562, tetap tertutup 
di rumah mereka. Jam malam diberlaku-

kan di beberapa daerah dan wali kota Paris 
menyerukan tindakan pengurungan yang 
lebih drastis di kota yang dikunci.

Kepanikan atas penyebaran virus ko-
rona baru (covid-19) memicu kerusuhan di 
Kolombia yang menewaskan 23 tahanan, 
Minggu (22/3).

Kerusuhan melanda penjara yang ramai 
semalam di Ibu Kota Kolombia, Bogota, di 
tengah meningkatnya kekhawatiran atas 
penyebaran virus korona dalam sistem 
penjara.

Menteri Kehakiman Margarita Cabello 
menggambarkan kekerasan itu sebagai 
u paya pelarian massal, bagian dari apa 

yang dia katakan ialah rencana terkoordi-
nasi dengan para narapidana yang menye-
babkan gangguan di 13 penjara.

Menteri Kesehatan Jaime Manalich 
menolak tuduhan oleh kelompok-kelom-
pok HAM bahwa kerusuhan dipicu kondisi 
tidak bersih di dalam sistem penjara yang 
disebut tidak siap untuk menghadapi 
pandemi. 

“Jam malam di Cile akan berlaku di se-
luruh wilayah nasional dari pukul 22.00 
sampai jam 05.00 pagi hari berikutnya,” 
kata Manalich. Negara itu yang memiliki 
632 kasus covid-19, mencatat kematian 
pertamanya pada akhir pekan. (AFP/I-1)
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 Kematian 
Melonjak, Pasar 
Asia Tenggelam
PASAR Asia terpukul, Senin (23/3), meskipun 
ada upaya stimulus ekonomi besar-besaran di 
seluruh dunia. Para investor khawatir dengan 
dampak virus korona baru (covid-19) yang 
menelan korban tanpa henti.

Suasana negatif dipicu kegagalan anggota 
parlemen Amerika Serikat untuk menyetujui 
paket darurat US$1 triliun untuk membantu 
ekonomi ‘Negeri Paman Sam’.

Korban kematian global akibat covid-19 
telah melonjak hingga 14.700 jiwa, dengan 
hampir 1 miliar orang terkurung, dan bisnis-
bisnis yang tidak penting ditutup di lusinan 
negara serta berkembang kekhawatiran ten-
tang resesi.

Wellington terjungkir 7,6% saat Selandia 
Baru mengumumkan penguncian empat 
minggu untuk menghentikan penyebaran 
virus korona.

Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 4,4%, 
Sydney turun 5,6%, Shanghai merosot 2,3%, 
dan Taiwan turun 3,75. Singapura merosot 
7,5%, Jakarta kehilangan 3,8%, dan Seoul 
turun 5,5%.

Tokyo mengalami pengecualian, ditutup 2% 
lebih tinggi karena yen yang lebih murah ter-
hadap dolar mendorong pasar Jepang.

Soft Bank Group mengatakan akan menjual 
aset hingga US$41 miliar untuk membiayai 
pembelian kembali saham, mengurangi 
utang, dan meningkatkan cadangan kas, me-
ningkatkan harga sahamnya lebih dari 18% 
pada jam terakhir perdagangan.

Para ekonom dan analis sekarang khawatir 
tentang seberapa dalam dampak pandemi 
covid-19 terhadap ekonomi global. Langkah-
langkah social distancing dan penguncian 
berhadapan dengan pukulan serius bagi ba-
nyak industri.

Maskapai-maskapai dunia juga sangat 
terpukul karena langkah-langkah isolasi dan 
penutupan rute, begitu juga dengan armada 
darat di seluruh dunia.

Raksasa Emirates mengumumkan suspensi 
dua minggu untuk semua penerbangan 
komersial , mengikuti arahan pemerintah 
UEA.

Singapore Airlines, sementara itu, mengata-
kan akan mengandangkan sebagian besar 
armadanya sampai akhir April. 

Pembuat pesawat Eropa Airbus mengata-
kan pihaknya membatalkan pembayaran 
dividen 2019 yang direncanakan dan meng-
abaikan perkiraan 2020. (AFP/Hym/I-1)

AFP/WIN MCNAMEE

Presiden Donald Trump 
memerintahkan badan 

manajemen darurat FEMA 
untuk mendirikan rumah 
sakit darurat di beberapa 
hotspot virus covid-19 di 

Amerika Serikat (AS). 

 AS Distribusikan Ribuan 
Tempat Tidur Darurat

 TUTUP LALU LINTAS: Jalan-jalan di sekitar Lincoln Memorial dan National Mall ditutup untuk semua lalu lintas karena khawatir dengan 
penyebaran virus korona di Washington, DC, kemarin. Pejabat publik di seluruh dunia mendesak semua warga negara untuk tinggal di rumah 
untuk menghentikan penyebaran virus covid-19.
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MANAJER Persita Tangerang 
I Nyoman Suryanthara me-
ngatakan tengah mengkaji 
untuk merevisi klausul da-
lam kontrak pemain. Salah 
satu yang dikaji, yakni pe-
nyesuaian gaji pemain jika 
Liga 1 dihentikan, imbas 
merebaknya virus korona 
atau covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, PSSI memu-
tuskan menghentikan kom-
petisi hingga waktu yang 
tidak ditentukan. Keputusan 
berdasarkan arahan Presi-
den RI Joko Widodo terkait 
dengan penyebaran virus 
korona.

Suryanthara mengatakan 
pihak manajemen klub ber-
juluk ‘Pendekar Cisadane’ itu 
akan membayar gaji pemain 
pada Maret karena adanya 
pertandingan. Namun, imbas 
penghentian kompetisi mem-
buatnya perlu melakukan 
penyesuaian dalam kontrak 
pemain.

“Gaji pemain terus ber-
jalan. Maret tentu kita ba-
yar, tapi di April sejauh ini 
tidak ada kompetisi, harus 
berat hati ada adjustment. 
Semacam revisi kontrak, tapi 
itu jika situasi terus membu-
ruk, ya,” kata Suryanthara, 
ketika dihubungi Media In-
donesia, kemarin.

Ia mengatakan ketika 
kompetisi tidak berjalan, 
pihaknya tidak mendapatkan 
pemasukan, salah satunya 
dari tiket pertandingan. Se-
lain itu, pemasukan klub 
yang berasal dari sponsor 
juga mandek. 

“Semua klub ingin kejelasan
ditunda sampai kapan atau
dihentikan di tengah jalan,”
tegas Suryanthara .

Di bagian lain, Pelatih
Persikabo Igor Kriushenko,
kemarin, mengingatkan
anak asuhnya jangan nakal
selama kompetisi Liga 1 di-
tunda. Selama libur, pemain
harus menjaga kebugaran
dan kebersihan. 

“Pemain di rumah itu ti-
dak hanya santai atau ma-
kan semau mereka. Mereka
harus berlatih menjaga ke-
bugaran fi sik mereka,” kata
Kriushenko yang mendu-
kung keputusan PSSI di te-
ngah pandemi korona atau
covid-19.

Di Semarang, PSIS tetap
menggelar latihan serta me-
lakukan pencegahan wabah
virus korona. CEO PSIS Se-
marang Yoyok Sukawi, ke-
marin, mengatakan pemain
menjalani latihan secara
tertutup. (Faj/Dmr/R-2) 

 Persita 
Kaji Revisi 

Kontrak Pemain 

GANDA campuran Indonesia 
Praveen Jordan/Melati Daeva 
Oktavianti mampu menjadi 
yang terbaik di ajang ber-
gengsi All England tahun ini. 
Pembuktian tersebut mereka 
raih setelah berjuang menga-
lahkan kekhawatiran karena 
merebaknya korona.

Praveen/Melati naik po-
dium juara seusai mengalah-
kan Dechapol Puavaranuk-
roh/Sapsiree Taerattanachai 
(Thailand) dengan skor 21-15, 
17-21, 21-8 pada laga fi nal di 
Birmingham, Inggris, Minggu 
(15/3). Gelar satu-satunya yang 
diraih tim ‘Merah Putih’.

Bertanding di turnamen 
level Super 1000 di tengah 
merebaknya wabah korona 
atau covid-19 tentu bukanlah 
hal yang mudah. Melati me-
ngatakan sempat ada rasa 
khawatir dalam dirinya.

“Rasanya jadi juara All Eng-
land pasti senang banget, ada 
rasa bangga karena dari dulu 
pengin banget gelar All Eng-
land. Khawatir itu pasti ada di 
tengah wabah korona begini, 
tapi enggak terlalu mikirin ke 
situ. Lebih fokus ke pertan-
dingan. Saya tetap jaga diri 
seperti cuci tangan,” ungkap 
Melati, kemarin.

Bagi Melati, ini gelar All 
England pertama. Namun, 
buat Praveen, itu gelar ke-
dua. Praveen juga juara All 
England 2016, berpasangan 
dengan Debby Susanto.

“Rasanya pasti senang ka-
rena kami bisa membuktikan, 
di tengah ada wabah korona, 
kami bisa juara. Juara lagi 
dengan partner berbeda, ini 
yang membuat saya tambah 
senang. Waktu di sana sih 
saya enggak ada rasa kha-

watir, mungkin karena terlalu 
fokus ke pertandingan,” kata 
Praveen.

Kini Praveen dan Melati, 
serta seluruh tim bulu tangkis 
Indonesia harus melakoni 
isolasi selama 14 hari. Tim All 
England terbagi dua kelompok 
isolasi, yakni mulai 15 Maret 
dan 19 Maret. Latihan sudah 
mulai dilakukan, kendati di pi-
sahkan dengan pemain lain. 

Pandemi covid-19 mem-
buat PP PBSI meniadakan pe-
nyambutan juara All England 
yang sudah menjadi tradisi. 
“Enggak apa-apa, demi ke-
baikan semuanya. Memang 
agak berkurang euforianya,” 
ungkap Melati yang bersa-
ma Praveen menjadi salah 
satu andalan meraih medali 
di Olimpade Tokyo, Jepang, 
tahun ini. (badminton.org/
Dmr/R-2)

Pembuktian di Kala Wabah

Imbas 
penghentian 
kompetisi 
membuat 
manajemen 
Persita perlu 
melakukan 
penyesuaian 
kontrak pemain.  

 Barcelona Pagari Ter Stegen
BARCELONA dikabarkan segera memperpanjang kontrak sang 
penjaga gawang, Marc-Andre 
ter Stegen, dalam waktu 
dekat, sebelum ada klub lain 
mendapatkan tanda tangan 
sang pemain.

Kontrak Ter Stegen ma-
sih tersisa hingga Juni 2022, 
tetapi pihak Barcelona in-
gin memperpanjang kon-
trak hingga musim kompe-
tisi memasuki 2024 guna 
mengamankan jasanya di 
Catalan .

Pihak Barcelona juga akan 
memberikan gaji sekitar 6,4 juta euro atau Rp115 miliar per tahun 
untuk kiper tim nasional Jerman berusia 27 tahun itu.

Dilansir Goal, kemarin, langkah itu dilakukan La Blaugrana--
julukan Barcelona-- untuk memagari Ter Stegen yang dilirik raksasa 
Jerman, Bayern Muenchen. Nilai Ter Stegen di situs bursa transfer 
menyentuh 90 juta euro atau Rp1,6 triliun.

The Bavarians--julukan Muenchen--akan menjadikan Ter Stegen 
sebagai suksesor Manuel Neuer yang telah berusia 33 tahun. Se-
lain menjanjikan tampil di kampung halaman, posisi Ter Stegen 
di Muenchen kian mendekatkan dirinya untuk menjadi penjaga 
gawang utama di tim nasional Jerman. 

Saat ini Ter Stegen lebih banyak duduk sebagai cadangan, mela-
pis Neuer. Kiper yang mengawali karier di Borussia Moenchenglad-
bach sebelum hijrah ke Barcelona pada musim panas 2014, sudah 
24 kali berkostum tim Panser. (Faj/R-2) 

 Arsenal Batal Gelar Latihan
ARSENAL membatalkan jadwal latihan yang sebelumnya diagenda-
kan, hari ini. Pihak klub sebelumnya telah berencana kembali 
mengumpulkan pemain di kamp latihan setelah menyelesaikan 
masa isolasi selama 14 hari sejak Mikel Arteta dinyatakan positif 
terpapar virus korona atau covid-19.

Namun, mengingat situasi yang tidak mendukung, pihak klub 
mengurungkan rencana tersebut. Kabar itu disampaikan melalui 
laman resmi klub.

“Situasi saat ini tidak mendukung untuk meminta pemain 
untuk kembali saat ini. Karenanya, tim utama pria, perempuan, 
dan pemain akademi kami semuanya tetap di rumah,” tulis 
pihak klub.

Seperti diketahui, Britania Raya juga menjadi negara yang me-
miliki kasus virus korona atau covid-19 cukup banyak. Per hari ini, 
di Britania Raya ada 5.683 kasus, termasuk 281 meninggal dunia, 
dan 135 orang dinyatakan sembuh. 

Pandemi korona juga membuat kompetisi sepak bola di Inggris 
dihentikan. Di strata tertinggi--Liga Primer--masih menyisakan 9 
laga lagi, dan kompetisi kemungkinan baru akan bergulir lagi paling 
cepat di akhir Mei mendatang. (Skysports/Faj/R-2) 

 Balapan F-1 GP Azerbaijan Batal
GRAND Prix Formula 1 di Azerbaijan yang dijadwalkan pada Juni 
nanti bernasib serupa dengan tujuh seri awal pada kalender bala-
pan musim ini yang tertunda karena pandemi korona.

Sumber dari Reuters seperti dilaporkan Antara, kemarin, meng-
indikasikan hal tersebut. 

Dari laman motorsport.com, kemarin, menyebut penyelenggara 
mengeluarkan pernyataan resmi untuk membatalkan ajang balap 
jet darat di Azerbaijan tersebut.

Balapan di sirkuit jalan raya di Baku itu sedianya digelar pada 7 
Juni nanti, setelah Monako, yang akhirnya mundur dari kalender 
tahun ini karena tak sanggup menggelar partai tunda.

Trek Sirkuit Baku melintasi kompleks kota tua dengan kapasitas 
tribun utama mencapai 18 ribu bangku, serta 2.000 orang di area 
ramah tamah dan VIP. Kurang lebih 10 ribu-15 ribu tiket telah 
terjual.

Balapan setelah Azerbaijan adalah Grand Prix Kanada di Mon-
treal pada 14 Juni, kemudian Prancis pada 28 Juni. Kedua seri itu 
harus juga mengikuti protokol keselamatan terkait dengan wabah 
virus korona. (R-2) 

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

AFP

Marc-Andre ter Stegen
Penjaga gawang Barcelona

 AKSI JUARA: Ganda campuran Indonesia Praveen Jordan (kanan) dan Melati Daeva Oktavianti 
ketika beraksi di laga pamungkas All England di Birmingham, Inggris, Minggu (15/3), yang 
membuahkan gelar juara.

AFP/OLI SCARFF

 HITUNG MUNDUR: Aparat kepolisian Tokyo, Jepang, dengan menggunakan masker melintas di depan jam hitung mundur Olimpiade Tokyo 2020 di pelataran Stasiun 
Tokyo, kemarin. Seiringan pujian kesiapan Tokyo, terpaan wabah korona kemungkinan membuat ajang olahraga empat tahunan itu ditunda pelaksanaannya.

AFP/BEHROUZ MEHRI 

DEDEN MUHAMAD ROJANI   
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BAK gayung bersam-
but. Perdana Men-
teri Jepang Shinzo 
Abe memberi sinyal 

kemungkinan penundaan ge-
laran Olimpiade Tokyo 2020, 
seiring desakan insan olah-
raga dunia karena kondisi 
pandemi korona.

Shinzo Abe mengungkap-
kan di Tokyo, Jepang, kemarin, 
menunda Olimpiade 2020 
mungkin menjadi tak ter-
hindarkan jika wabah virus 
korona membuatnya tidak 
mungkin untuk menggelar 
ajang olahraga terakbar se-
jagat empat tahunan itu de-
ngan aman.

Kepada parlemen, Abe me-

nyatakan Jepang sebenarnya 
masih punya komitmen tinggi 
untuk menggelar Olimpiade 
2020 sesuai apa yang telah 
direncanakan. “Jika itu men-
jadi sulit, mengingat mem-
pertimbangkan (keselamatan 
dan kesehatan) atlet terlebih 
dahulu, mungkin menjadi 
tidak terhindarkan bahwa 
kami mengambil keputusan 
untuk menunda (Olimpiade 
2020),” tambah Abe.

Beberapa pihak memang 
mendesak agar pelaksanaan 
Olimpiade Tokyo yang se-
mula dijadwalkan pada 24 
Juli sampai dengan 9 Agustus 
2020 agar ditunda. Panitia 
pelaksana Olimpiade Tokyo 
sedang menggodok opsi pe-
nundaan itu.

Keputusan final menge-

nai Olimpiade 2020 nanti-
nya bakal ditentukan Komite 
Olimpiade Internasional (IOC) 
yang sampai saat ini belum 
membicarakan tentang ke-
mungkinan pengunduran 
jadwal.

Namun, setelah Abe yang 
mewakili pemerintah Jepang 
bersikap serta melihat dam-
pak pandemi covid-19 yang 
semakin meluas, IOC tentu-
nya akan mempertimbang-
kan kemungkinan tersebut. 
Dikabarkan IOC membutuh-
kan waktu empat pekan un-
tuk membahasnya atau sam-
pai 19 April mendatang.

Kendati belum ada kepu-
tusan penundaan, dua negara 
dipastikan bakal absen di 
Olimpiade Tokyo jika tetap 
dilangsungkan pada musim 

panas tahun ini. Kanada dan 
Australia telah memastikan 
untuk tidak mengirim atlet ke 
Tokyo karena risiko wabah vi-
rus korona. Komite Olimpiade 
kedua negara itu menyuara-
kan agar Olimpiade ditunda 
hingga 2021.

CEO Komite Olimpiade Aus-
tralia Matt Carroll mengata-
kan para atlet harus bersiap 
untuk Olimpiade Tokyo pada 
2021.  “Para atlet sangat ingin 
pergi ke pertandingan... tetapi 
mereka juga membawa risiko 
kesehatan pribadi mereka 
sendiri, kita perlu memberi 
atlet kita kepastian itu dan itu-
lah yang telah kita lakukan,” 
kata Carroll.

“Sudah jelas Olimpiade ti-
dak dapat diselenggarakan 
pada Juli,” tambah Chef de 

Mission Kontingen Australia 
untuk Olimpiade Tokyo, Ian 
Chesterman.

Tunggu IOC 
Sementara itu, Sekretaris 

Menteri Pemuda dan Olah-
raga Gatot S Dewa Broto me-
nyerahkan seluruh kepu-
tusan kepada IOC. “Kami 
tunggu keputusan IOC dan 
NOC Jepang,” kata Gatot saat 
dihubungi, kemarin.

Hal senada diungkapkan 
Ketua Umum Komite Olimpia-
de Indonesia (KOI), Raja Sapta 
Oktohari, kemarin. “Kita men-
dukung setiap keputusan 
dari IOC karena kita percaya 
IOC pasti mengedepankan 
keselamatan para atlet,” kata 
Okto, sapaan akrab Raja Sapta 
Oktohari. (Ant/Faj/R-2)

PM Shinzo Abe mengungkapkan menunda Olimpiade 2020 mungkin menjadi 
tak terhindarkan karena ancaman wabah virus korona.

 Sinyal Penundaan dari PM Abe
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Gercep Cari APD
PRESIDEN Direktur PT Adaro 
Energy Tbk Garibaldi Thohir 
tidak keliru jika mengata-
kan negara memanggil dunia 
usaha untuk memberi kepada 
negara. Situasi krisis yang se-
dang kita hadapi akibat pan-
demi virus korona membuat 
Indonesia berada dalam ke-
sulitan besar. Hanya dengan 
upaya bersama semua pihak, 
kita akan bisa menjawab tan-
tangan berat ini.

Virus korona memang mem-
buat seluruh dunia dihadap-
kan kepada kesulitan. Semua 

negara mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki untuk 
menyelamatkan kehidupan seluruh warganya. Tidak boleh 
ada yang berpangku tangan, apalagi lalu mencoba mengail 
di air keruh.

Ketika semua negara berupaya menyelamatkan kehidupan 
warga masing-masing, garda terdepan ialah para petugas 
medis. Mereka perlu dilengkapi semua peralatan yang me-
mungkinkan mereka bekerja dengan baik dan tidak memba-
hayakan diri mereka.

Salah satu yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah 
alat pelindung diri atau APD. Karena semua negara di dunia 
membutuhkannya, APD menjadi barang yang langka. Di Ing-
gris, misalnya, petugas medis sampai menggunakan kantong 
sampah klinis untuk penutup kepala. Ketika kelangkaan 
terjadi, otomatis harga pun menjadi naik.

Kemarin Bea dan Cukai mendapati APD yang hendak di-
ekspor ke luar negeri. Karena harganya yang meningkat, wajar 
apabila ada yang mencoba menangguk untung besar. Namun 
mereka lupa, bangsa ini juga sedang membutuhkan APD untuk 
petugas medis yang berjuang menyelamatkan warga bangsa.

Tidak salah apabila negara memprioritaskan APD yang 
hendak diekspor itu untuk kepentingan dalam negeri. Apa-
lagi pemerintah pekan lalu sudah mengeluarkan kebijakan 
larangan ekspor sementara untuk produk-produk kesehatan 
demi kepentingan penyelamatan warga bangsa.

Sekarang memang bukan waktunya untuk egois. Sikap 
hanya mementingkan diri sendiri akhirnya akan menjadi 
bumerang. Sebab, virus korona ini tidak mengenal umur, 
jabatan, pangkat, suku, agama, ras. Siapa saja bisa menjadi 
korban dari virus korona.

Dunia usaha justru bertanggung jawab untuk ikut men-
cegah penyebaran virus korona. Caranya dengan membuat 
aturan kerja yang bisa membatasi orang untuk keluar rumah, 
membatasi orang untuk bersentuhan, membatasi orang un-
tuk berkerumun.

Kalau bisa dilakukan, dunia usaha menutup kantor dan 
memerintahkan karyawan untuk bekerja di rumah. Atau ka-
lau harus masuk dilakukan pengiliran jam kerja agar jumlah 
orang yang keluar rumah dan bepergian bisa dibatasi.

Sekarang ini meski pemerintah sudah menetapkan kebi-
jakan social distancing, kenyataannya orang masih banyak 
keluar rumah dan berdesakan. Di kereta rel listrik, belum 
diterapkan jumlah orang per gerbong. Mereka masih berde-
sak-desakan sehingga berpotensi menimbulkan penyebaran 
masif kalau ada yang menjadi carrier virus korona.

Pasti ekonomi dan bisnis akan terpengaruh virus korona. 
Seluruh dunia dihadapkan kepada persoalan yang sama. 
Sekarang yang diupayakan setiap negara ialah bagaimana 
menyelamatkannya agar tidak semakin terpuruk.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengeluarkan paket 
kebijakan senilai 330 miliar pound sterling untuk menyela-
matkan bisnis di negerinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati sedang menyiapkan paket bukan hanya untuk 
dunia usaha, tetapi juga bagi para pekerja dan keluarga 
prasejahtera.

Semua paket kebijakan pemerintah tidak akan mencukupi 
tanpa ada dukungan masyarakat dan dunia usaha. Kita me-
lihat kelompok masyarakat mulai bergerak untuk memper-
siapkan paket bantuan yang memungkinkan orang untuk 
tetap bisa menghidupi keluarganya, meski tidak harus bekerja 
meninggalkan rumah.

Solidaritas sosial sangat kita butuhkan dalam situasi seperti 
sekarang ini. Kondisi bisnis ke depan memang akan sangat 
berat. Sekarang waktunya untuk mengencangkan ikat ping-
gang. Namun, kita tetap harus membantu saudara-saudara 
kita yang ‘sudah tidak mempunyai pinggang’ agar bisa melan-
jutkan kehidupan mereka.

Kita tidak pernah akan bisa tidur nyenyak apabila ada te-
tangga kita yang menangis kelaparan. Sekarang yang perlu 
kita upayakan bersama ialah bagaimana membuat seluruh 
warga bangsa ini bisa tetap makan. Ada saatnya kita berkom-
petisi, ada saatnya kita berkooperasi. Sekarang waktunya bagi 
kita untuk berkooperasi.

P O D I U M

Solidaritas 
Kebangsaan

FATHURRAZAK
fathur@mediaindonesia.com                                                                         

ANGGA Dwimas Sasongko, 35, memilih tidak teng-
gelam dalam kekalutan di tengah maraknya 
kabar yang mencemaskan tentang virus korona 
atau covid-19 yang sudah menjangkiti lebih dari 

100 negara itu.  
Sutradara yang juga produser kelahiran Jakarta, 11 

Januari 1985, itu justru melakukan gerak cepat (gercep) 
mencari dan menggalang alat pelindung diri (APD) untuk 
para tenaga medis. 

Pada 21 Maret, Angga mengumumkan melalui akun 
Twitter dan Instagram-nya bila ia hendak memesan 100 
APD seharga Rp1 jutaan per unit. Ia pun menanyakan 
ke para pengikutnya jika ada yang ingin ikut berdonasi 
karena untuk memesan baju proteksi tersebut minimal 
pemesanan ialah 1.000 unit. Selain Angga, ia pun meng-
umumkan seorang temannya yang juga akan membeli 
sebanyak 400 unit.

‘Masih banyak orang baik. Baru dapat konfi rmasi ada 
tambahan lagi 50 pcs. Jadi, akan ada 150 pcs baju APD 
yang bisa disalurkan minggu depan,’ cicit sutradara fi lm 
Filosofi  Kopi (2015) via Twitter pada Sabtu (21/3).

Pada Minggu (22/3), Angga pun memperbarui kabar do-
nasinya bahwa APD yang ia beli baru tiba sepekan setelah 
pemesanan itu akan disalurkan melalui ODOS (One Day 
One Service) Movement. ODOS Mov merupakan komunitas 
yang berawal dari Twitter dan terbentuk pada 2013. 

Mereka memanfaatkan fitur dalam Google untuk 
pemetaan. Pada Januari 2020 silam, ODOS Mov juga 
mengakomodasi peta untuk pendataan korban terdampak 
banjir awal tahun.

‘Semua bantuan APD tenaga kesehatan yang saya beli dan 
melalui saya akan disalurkan melalui teman-teman ODOS 
yang selama tanggap bencana lain saya saksikan kerjanya 
efektif dan cepat,’ cicit Angga pada Minggu (22/3).

Sutradara film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini 
(NKCTHI) ini pun tidak berhenti mengingatkan ke para 
pengikutnya di Twitter untuk tetap di rumah selama 
pandemi covid-19. ‘Saling bantu. Saling peduli. Se-simple 
diem di rumah aja, bercengkerama sama keluarga udah 
cukup membantu di saat-saat kayak gini. Beneran deh, 
sebanyak apa pun dana yang dikumpulin, kalau pasiennya 
nambah terus, enggak akan cukup. Stok terbatas, tenaga 
medis terbatas, ruangan terbatas,’ jelasnya dalam cicitan, 
kemarin dini hari.

Salah seorang dokter yang menjadi follower-nya di 
Instagram mengucapkan terima kasih atas gerak cepat 
Angga menggalang APD yang makin sulit didapatkan. 
‘Makasih mas, udah berniat baik bantu kami tenaga 
kesehatan,’ cicit akun @ogynugrah, Jumat (20/3).

Angga memang dikenal sebagai sosok yang 
tanggap saat terjadi bencana. Beberapa di 
antaranya ia turun langsung menggalang 
donasi dan terjun ke lapangan seperti saat 
banjir awal tahun di DKI Jakarta, termasuk 
pada saat terjadi tsunami di Mentawai, Su-
matra Barat, satu dekade silam. Kini, 
saat terjadi pandemi covid-19, ia juga 
turut aktif dalam membagikan infor-
masi dan menggalang donasi.

Antisipatif
Sebagai CEO Visinema yang 

bergerak di industri kreatif, 
tentu Angga merasakan dam-
pak covid-19 pada lini bisnis-
nya. Visinema menjadi rumah 
yang membawahkan beberapa 
lini bisnis lain di luar produksi 
sinema. Ia pun membagikan 
beberapa petunjuk dalam meng-
antisipasi imbas krisis saat ini yang bisa saja meng-
ganggu para pelaku bisnis.

‘Tempatkan orang-orang sebagai pusat dalam 
pengambilan keputusan. Mereka merupakan 
jiwa bisnis Anda. Baca sebanyak mungkin buku, 
berita, jurnal terbaru, dan studi yang membahas 
situasi krisis. Beri akses orang-orang yang ada di 
tim Anda untuk membacanya,’ tulisnya di akun 
Instagram-nya, kemarin.

Suami produser fi lm Anggia Kharisma itu pun 
memberi kiat agar para pelaku bisnis bisa berta-
han dalam ‘badai’ ini, yakni dengan memberi 
kesempatan pada para pekerjanya untuk mem-
berikan ide dan saran. Angga juga menganjur-
kan untuk mengatur ulang strategi pendapatan 
dan cermat dalam setiap peluang bisnis sebagai 
langkah antisipatif.

‘Perhatikan pengeluaran selama setahun ter-
akhir. Clustering. Buat penilaian baru. Potong 
biaya yang tidak perlu, bahkan jika itu merupa-
kan biaya tetap Anda. Berani dan berani. Selalu 
ada peluang di tengah badai. Cari lubangnya. 
Itu bisa datang dari perspektif konsumen Anda, 
produk, atau keunikan medioker. Brace for impact. 
Ini bukan pelajaran mengenai gangguan bisnis, me-
lainkan mengenai kepemimpinan dan kemanusiaan,’ 
pungkas sutradara terbaik Usmar Ismail Awards 
2016 lewat fi lm Surat dari Praha (2016) itu. (H-2)

Ia mampu membaca keadaan dan 
tanggap saat bencana terjadi. Tidak 
hanya menggalang donasi, tapi 
juga tak segan terjun ke lapangan.

PENYANYI Harry Styles, 26, membagi beberapa ke-
giatan yang ia lakukan ketika mengisolasi diri guna 
mencegah penyebaran virus covid-19. Dilansir 
British Vogue, kemarin, Style mengatakan mengha-
biskan waktu di dalam ruangan bukanlah sebuah 
alasan. Ia tetap tenang dan produktif, serta terus 
terkoneksi dengan kerabat dan keluarga melalui 
bantuan teknologi.

“Sekarang ialah waktu yang tepat un-
tuk mempelajari keterampilan baru 
atau mencoba hobi baru. Kita saat ini 
tidak punya apa-apa, kecuali waktu,” 
kata Styles.

Meski demikian, ia mengaku diri-
nya menjadi lebih banyak bersantai, 
seperti bermain gim, melakukan 
perawatan wajah sendiri, dan bel-
ajar bahasa-bahasa baru. “(Isolasi 
mandiri) cukup sulit, tapi tidak apa-apa. 
Aku beruntung bersama teman-teman di 
pod isolasi diri yang aman. Ini ialah waktu 
yang sangat aneh, kami hanya mende-
ngarkan musik, bermain game, dan me-
lakukan beberapa masker wajah. Karantina klasik,” ujar Styles.

“Aku juga sedang belajar bahasa Italia dan melakukan beberapa kelas bahasa 
isyarat,” ujar penyanyi jebolan grup One Direction itu. (Ant/H-3)

SALAH satu personel band The Overtunes, Mikha 
Angelo Brahmantyo, 22, merilis lagu baru berjudul 
Shot yang sekaligus menjadi penanda debutnya 
sebagai penyanyi solo di jalur independen. Mikha 
berperan penuh dalam proses penciptaan lagu Shot, 
mulai lirik, membangun aransemen musik, sampai 

menjadi produser.
Diakuinya, kemampuan memproduksi 
karya musik saat ini ialah hasil dari peng-

alaman menciptakan lagu dan menjadi 
produser untuk The Overtunes--band 

yang beranggotakan dua saudara 
kandungnya--juga teman sesama 

musisi. 
“Aku rasa ini saat yang tepat un-

tuk aku membagi apa yang aku ra-
sakan, sesuatu yang membuat aku 
semangat dan terkadang justru 
membuat aku takut,” kata jebolan 
ajang pencarian bakat X Factor In-

donesia musim pertama itu, Minggu (22/3).
Lagu Shot menceritakan tentang kisah patah hati ketika seseorang yang 

sangat kita sayangi mengungkap sebuah rahasia dan berdampak mengubah 
cara pandang sebuah hubungan. Karya Mikha dalam album ini didasari peng-
alaman personalnya, yang dia dapatkan selama bertumbuh kembang menjadi 
pria dewasa. (Ant/H-2)
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