
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

 PROSESI PEMAKAMAN: Presiden Joko Widodo didampingi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, bersiap 
melakukan prosesi pemakaman jenazah ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo, di Banjarsari, Solo, 
Jawa Tengah, kemarin. Ibunda Presiden wafat pada usia 77 tahun karena penyakit kanker dan dimakamkan di 
permakaman keluarga yang terletak di Dusun Mundu, Desa Selokaton, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. 

ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO

RIBUAN karangan bunga di sepan-
jang Jalan Letjen Suprapto, Sumber, 
Solo, menjadi saksi penghormat-
an untuk almarhumah ibunda 
Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi 
Notomihardjo, sebelum menuju 
peristirahatan terakhir.

Bunga dukacita dari pejabat ne-
gara, tokoh politik, tokoh publik, 
dan tokoh agama itu seakan me-
wakili ketidakhadiran mereka.

Sudjiatmi mengembuskan na-
pas terakhir di RS Tentara Slamet 
Riyadi Solo, Rabu (25/3) sore, se-
telah berjuang melawan kanker 
tenggorokan selama empat tahun. 
Kemarin, almarhumah dimakam-
kan di permakaman keluarga di 
Dusun Mundu, Desa Selokaton, 
Karanganyar.

Almarhumah yang lahir 15 Feb-

ruari 1943 itu memiliki empat anak,
yakni Joko Widodo, Iit Sriyantini,
Idayati, dan Titik Ritawati. Selain
itu, almarhumah juga dikaruniai 9
cucu dan 3 cicit. 

Gubernur Jatim, Khofi fah Indar
Parawansa, yang datang melayat ke-
marin, sempat berbincang-bincang
dengan anggota keluarga di rumah
duka. “Alhamdulillah, saya bertemu
putri beliau. Wasiat ibunda Pak 
Jokowi sangat istimewa. Pertama,
beliau meminta putra-putrinya
tetap menjalin silaturahim dengan
semua teman almarhumah. Kedua,
beliau pesan kalau ada sisa rezeki
dan harta, tolong diwakafkan untuk 
masjid,” kata Khofi fah.

Presiden Jokowi melarang para
menteri dan pejabat negara mela-
kukan takziah ibundanya. Hal itu

bentuk konsistensi dari kebijakan 
physical distancing (jaga jarak fi sik) g
dalam rangka mencegah penye-
baran wabah covid-19.

“Saya tahu Pak Jokowi tidak enak 
meminta orang tidak melayat lang-
sung. Namun, beliau mengumum-
kan, dalam rangka physical distanc-
ing, beliau meminta masyarakat 
tidak bertakziah ke rumah duka,” 
ujar Menko Polhukam Mahfud MD, 
kemarin.

Menurut Sekretaris Kabinet Pra-
mono Anung, Presiden juga sedang 
menyiapkan diri untuk mengikuti 
Sidang Pimpinan KTT G-20 melalui 
videoconference kemarin malam.  
“Presiden tetap hadir dan menyam-
paikan semua pandangannya dari 
Istana Bogor,” ungkap Pramono. 
(WJ/Cah/Ind/Pra/Des/Dhk/X-3)

RIFALDI PUTRA IRIANTO
rifaldi@mediaindonesia.com                     

JUMLAH penghuni di lembaga 
 pemasyarakatan (LP) ataupun 
rumah  tahanan (rutan) telah 
jauh melebihi kapasitas. Di 

Rutan Cipinang, Jakarta, misalnya. 
Rutan ber kapasitas 1.000 orang itu, 
saat ini dihuni sekitar 4.000 napi. 

Ketika pandemi covid-19 tengah 
merebak seperti saat ini, kondisi ru-
tan dan LP yang kelebihan  penghuni 
itu tentu saja sangat rentan penu-
laran. Bila tidak segera ditangani, 
tempat itu dikhawatirkan jadi 
‘kuburan massal’.

Karena itu, Kementerian  Hukum 
dan HAM pun  mengeluarkan su-
rat bernomor M.HH.PK.01.01.01-
04 ihwal penundaan sementara 
 pengiriman tahanan ke rutan/LP di 
lingkungan Kemenkum dan HAM. 
Hal itu disebut sebagai upaya pen-
cegahan penyebaran covid-19.

Dalam surat yang ditujukan  kepada 
Ketua MA, Jaksa Agung, dan Polri 
itu, Sekjen Kemenkum dan HAM 
 menyatakan menolak penambahan 
 tahanan baru di LP ataupun  rutan.

“Bahwa sebagai upaya pence-
gahan penyebaran covid-19, terhi-
tung mulai Rabu, 18 Maret 2020, ke-
giatan pelayanan kunjungan, pene-
rimaan tahanan baru, dan kegiatan 
sidang ditunda sampai batas waktu 
yang belum ditentukan,” bunyi surat 
yang  ditandatangani Menkum dan 
HAM Yasonna H Laoly itu.

“Mengingat tahanan merupakan 
kelompok rentan terpapar covid-19 
dan kondisi rutan/LP sebagian besar 
dalam kondisi overkapasitas, di-
mohon agar dilakukan penundaan 
pengiriman tahanan ke rutan/LP di 
lingkungan Kementerian Hukum 
dan HAM,” imbuhnya

Dalam menanggapi itu, Kapus-
penkum Kejaksaan Agung, Hari 

Setiyono, mengatakan pihaknya 
sudah bekerja sama dengan aparat 
penegak hukum (APH).

“Sudah dilakukan kerja sama de-
ngan APH dan salah satu terobosan 
terkait persidangan ialah pena-
nganan perkara yang dalam proses 
sidang dengan melakukan sidang 
via videoconference,” kata Hari da-
lam pesan singkatnya, kemarin. 

Perihal pengiriman tahanan, ia 
mengatakan tahanan akan  dititipkan 
 kembali ke Polri oleh jaksa. 

Tahanan kota
Kriminolog UI, Iqrak Sulhin, ber-

pendapat polisi dan jaksa bisa mene-
rapkan penahanan di luar penjara 
seperti tahanan kota atau rumah 
untuk beberapa kasus kejahatan. 

Hal itu, imbuh Iqrak, selain tepat 
dilakukan dalam kondisi rawan pe-
nyebaran covid-19 seperti saat ini, 
juga memang telah diatur dalam 
KUHAP  Pasal 22 UU No 8/1981. “Pe-
nyidik mungkin bisa menerapkan 
penahanan selain tahanan di rutan. 
Menumpuk tahanan di tahanan 
kepolisian dan kejaksaan dengan 
masuknya tahanan baru hanya akan 
memperbesar risiko.” 

Di lain pihak, pengamat kebi-
jakan publik Trubus Rahadiansyah 
meminta DPR segera mengesahkan 
RUU Pemasyarakatan menjadi UU 
supaya LP tidak kelebihan penghuni 
di tengah pandemi covid 19.

Jumlah kasus positif covid-19 di 
Indonesia terus bertambah. Hingga 
kemarin, pemerintah mencatat 
tambahan 103 pasien yang dinya-
takan terinfeksi korona. Jadi, total 
akumulasi pasien positif covid-19 
mencapai 893 orang. Dari jumlah 
itu, 78 orang dilaporkan meninggal 
dan 35 lainnya dinyatakan sembuh. 
(Cah/Sru/Pra/X-6)

Berita terkait hlm 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16

Segera sahkan RUU Pemasyarakatan agar LP 
tidak kelebihan penghuni di tengah pandemi.

 LP Tolak 
Tahanan Baru
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Afghanistan, Perdamaian Setengah Hati Bisa jadi AS sengaja ‘memelihara’ kekerasan agar Afghanistan tetap bergantung pada AS dalam hal militer
untuk bertempur melawan Taliban-- sebuah justifi kasi politik bagi kehadiran militer AS di Afghanistan.

Opini | Hlm 7

Anggaran 
UN 2020 Dialihkan

Pengadilan 
Gencarkan 
Sidang Daring

 Sejumlah Bandara 
Batal Ditutup

Bukan hanya untuk covid-19,
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim 
minta realokasi anggaran
juga digunakan untuk 
mendukung program online 
learning di Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin 
menantang seluruh kepala 
kejaksaan tinggi untuk 
melakukan sidang virtual.
Hal itu agar proses penegakan
hukum tetap berjalan.

Sejumlah bandara dan 
pelabuhan tetap dibuka 
meskipun ada permintaan 
penutupan sementara terkait 
dengan pandemi. Pemerintah 
daerah memilih memperketat 
pengawasan penumpang.

Humaniora | Hlm 12

Politik & Hukum | Hlm 5

Ekonomi | Hlm 11

Selekta | Hlm 2

Editorial | Hlm 2

 Proses 
hukum 

boleh saja tetap 
berjalan di 
tengah wabah 
covid-19, tapi 
keselamatan 
nyawa manusia 
di atas 
segalanya.”

 “Tidak boleh ada 
PHK. Kalaupun 
ada PHK, harus 
mempertahankan 
90% karyawan dengan 
gaji yang tidak boleh 
berkurang dari 
sebelumnya, baru kita 
kasih kredit khusus 
dari recovery bond.”
Susiwijono Moegiarso
Sekretaris Kemenko Perekonomian

DUTA



LEMBAGA pemasyarakatan (LP) berpo-
tensi menjadi salah satu zona merah 
penyebaran virus korona baru (covid-
19) karena tingginya risiko penularan. 
 Apalagi, selama ini hampir semua LP 
di Indonesia sudah mengalami 
kelebihan narapidana.Tanpa 
antisipasi atas kondisi itu, LP 
bisa saja jadi kuburan massal. 

Salah satu contoh di Rutan 
Cipinang. Seharusnya ha-
nya dihuni 1.000 orang, saat 
ini penghuninya mencapai 
4.000 orang. Satu kamar 
yang mestinya diisi 3 orang, 
se karang dihuni 11 orang.

Akibatnya, instruksi pemerintah un-
tuk tidak membuat kerumunan tidak 
bisa dilakukan. Hampir mustahil me-
ne rapkan jarak sosial di penjara yang 
sudah kelebihan penghuni. Satu saja 
napi positif covid-19, penularan akan 
cepat dan masif.

Persoalan penjara sangat serius 
ka    rena menyangkut nyawa manusia. 
Tidaklah mungkin mereka menjalani 
hukuman di rumah dengan alasan 
covid-19. Penghuni LP tidak bisa mengi-
kuti tren warga merdeka yang bekerja 
dari rumah, belajar dari rumah, dan 
ibadah di rumah.

Penyelamatan napi hanyalah de-
ngan memaksimalkan pencegahan. 
Kemenkum dan HAM telah membuat 
terobosan. Kunjungan keluarga warga 
binaan diganti dengan fasilitas video 
call. Kamar isolasi covid-19 sudah di-
siapkan. Kemenkum dan HAM juga 
sudah mengeluarkan keputusan untuk 
tidak menerima napi baru.

Dalam menghadapi ancaman covid-
19, harus ada kebijakan komprehensif. 
Misalnya, pemerintah membebaskan 
napi yang sudah menjalani hukuman 
untuk jangka waktu tertentu, atau na  pi 
pemakai narkoba direhabilitasi. Tuju-
annya ialah mengurangi jumlah napi di 
LP agar tidak ke le bihan penghuni.

Namun, kebijakan Kemenkum dan 
HAM itu berada di hilir. Perlu ada 
pembenahan dari hulu sampai hi  lir, 
tidak bisa sepotong-sepotong.

LP atau rutan merupakan hilir dari 
proses penegakan hukum. Tingkat pe-
nyidikan, penuntutan, dan pengadilan 
semestinya juga selaras menerapkan 
kebijakan yang sama. Jika hanya di 

hilir dilakukan penundaan 
menerima napi baru, akan ada  
penumpukan perkara di hulu.

Tentu tidak mungkin proses 
penegakan hukum berhenti 
se  mentara. Meski virus koro-
na me  wabah, penegakan hu-
kum harus tetap berjalan.

Begitu pula proses penyi -
dikan, pe  nuntutan, dan per-
sidangan tidak mung kin di-

tangguhkan karena semua diba tasi 
waktu, baik penahanan tersangka 
maupun terdakwa. Jika melebihi waktu 
penahanan, tersangka dan terdakwa 
harus dibebaskan dari tahanan.

Untuk itulah, penerapan protokol 
pencegahan penyebaran covid-19 ha-
rus diterapkan ketat di setiap tahapan 
penegakan hukum. Kejaksaan Agung 
dan KPK harus tetap bekerja sekalipun 
covid-19 mewabah. Paling penting 
ialah mematuhi protokol kesehatan.

Persidangan di peradilan juga sama. 
MA dalam edarannya menegaskan per-
sidangan perkara pidana, pidana mi-
liter, dan jinayat tetap dilangsungkan 
untuk kasus yang terdakwanya sedang 
ditahan dan masa penahanannya tak 
bisa diperpanjang lagi.

Untuk persidangan perkara perdata, 
perdata agama, dan tata usaha negara, 
para pencari keadilan dianjurkan me-
manfaatkan e-litigasi. MA memaksa 
peng  gunaan e-court untuk upaya hu -
kum banding, kasasi, dan peninjau  an 
kembali terhadap perkara yang meng -
gunakan e-litigasi di tingkat pertama.

Selama di hulu proses hukum masih 
tetap bekerja, amatlah berisiko kebijak-
an penundaan menerima terpidana 
ba    ru di penjara. Karena itu, seluruh 
lem baga hukum hendaknya duduk 
bersama mencari solusi. Proses hukum 
boleh saja tetap berjalan di tengah wa-
bah covid-19, tapi keselamatan nyawa 
manusia di atas segalanya.

PALCE AMALO    
palce@mediaindonesia.com                        

SEJUMLAH bandara dan 
pelabuhan tetap dibuka 
meskipun ada permintaan 
penutupan sementara ter-

kait dengan pandemi wabah virus 
korona. Pemerintah daerah memi-
lih memperketat pengawasan ter-
hadap penumpang.

Gubernur Nusa Tenggara Ti-
mur Viktor Laiskodat, misalnya, 
menyebut Bandara El Tari Kupang 
tetap akan dibuka. “Tidak mung-
kin menutup penerbangan karena 
kita butuh distribusi logistik. Kita 
butuh pengawasan, sedangkan pe-
nutupan (bandara) tidak,” ujarnya, 

kemarin.
NTT memiliki 14 bandara yang 

tersebar di tujuh pulau besar, 
ter  masuk Bandara El Tari di Kota 
Kupang, yakni di Pulau Timor, Ro -
te, Sabu, Sumba, Flores, Lembata, 
dan Alor. 

Hal serupa berlaku di Bandara 
Komodo dan pelabuhan di Mang-
garai Barat, NTT. Kepala Bandara 
Ko modo, I Ketut Gunarsa, menya-
takan jasa angkutan udara ke 
ber  bagai wilayah ataupun tujuan 
Labuanbajo normal. Penutupan 
itu merupakan otoritas Kemente-
rian Perhubung an.

Sebelumnya, Bupati Manggarai 
Barat, Agustinus Dula, telah me-
min ta bandara dan pelabuhan di-

tutup demi mencegah meluasnya 
virus korona baru (covid-19).

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung ke-
marin mengambil kebijakan untuk 
menutup sementara akses masuk 
ke wilayah itu mulai 31 Maret 
hingga 6 April 2020. 

Sekretaris Daerah Pemprov Ke-
pulauan Babel, Naziarto, menga-
takan pelabuhan ditutup untuk 
angkutan penumpang, tetapi tetap 
dibuka untuk angkutan barang 
dan sembako.

“Untuk penerbangan, hanya ada 
satu penerbangan ke Babel pada 28-
30 Maret. Lalu dari 31 Maret hingga 
6 April tidak ada pener bang  an. Kita 
nanti lihat situasi pada 7 April, jika 
memungkinkan, bisa saja kembali 
normal atau tetap ditutup semen-
tara,” kata Na ziarto.

Penutupan akses masuk ke pe-
labuhan laut juga terjadi di Papua 
dari 26 Maret hingga 9 April. 

“Alas an penutupan salah satunya 
karena akan dilakukan tes medis 
terkait covid-19,” ujar Kepala Kan-
tor Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 
II Jayapura, Ferra J Alfaris.

Menjaga masyarakat
Wakil Presiden Ma’ruf Amin 

mengungkapkan pemerintah dae-
rah tidak dilarang untuk menerap-
kan aturan yang lebih ketat demi 
menahan penyebaran covid-19 di 
wilayah mereka. 

“Saya kira itu mungkin kebijak-
an yang sementara saja,” kata 
Wapres, kemarin.

Wapres menyebut hal  itu bukan 
lockdown, melainkan hanya mem-
batasi dan mencegah masuknya 
orang-orang yang diduga atau 
di khawatirkan akan menularkan 
virus. 

“Pemda tentu menjaga supaya 
masyarakat yang terkena penye-
baran tidak bertambah,” ujarnya.

Di lain pihak, pemerhati kesehat-
an masyarakat, Nafsiah Mboi, 
mengatakan setiap wilayah di In-
donesia mempunyai karakteristik 
masing-masing yang tidak bisa 
di seragamkan. “Lockdown atau 
ti  dak harus disesuaikan dengan 
kon  disi masyarakat.” (Che/Uta/
Hld/JL/AD/OL/LN/RF/X-11)

 Mencegah LP dari Covid-19

 Sejumlah Bandara 
Batal Ditutup
Bandara El Tari dan Komodo serta pelabuhan 
berjalan normal demi melayani kebutuhan 
penyebaran logistik di Nusa Tenggara Timur.

 JAKARTA 
LENGANG: 
Suasana lengang 
terlihat dari 
udara di Jalan 
Jenderal Sudirman, 
Jakarta Pusat, 
kemarin. Imbauan 
pemerintah kepada 
warga untuk 
tetap di rumah 
dan perusahaan 
yang telah 
memberlakukan 
bekerja dari rumah 
(work from home) 
sebagai upaya 
pencegahan 
penyebaran virus 
korona baru (covid-
19) membuat jalan-
jalan di Ibu Kota 
terlihat lengang.

MI/RAMDANI 

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

Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials
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KPU sudah menunda empat tahapan pemilihan 
untuk menyesuaikan dengan arahan pemerin-
tah. Keempat tahapan tersebut ialah pelantikan 
Panitia Pemungutan Suara, verifi kasi syarat 
dukungan bakal calon, pembentukan petugas 
pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran dan 
 penyusunan data pemilih.

Namun, untuk pemungutan suara di Pilkada 
2020, sejauh ini KPU belum memutuskan. Da-
lam menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin mengatakan payung hukum yang paling 
memungkinkan untuk penundaan pilkada 
ialah melalui peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang (perppu).

“Tidak dimungkinkan bisa dilakukan melalui 
perppu,” ujar Ma’ruf dalam konferensi video 
kepada media di ke diaman Wapres, kemarin.

Menurutnya, penundaan pilkada akan 
ditetapkan ketika sudah ada keputusan. 

“Saya kira sudah betul KPU menunda proses 
administrasi. Pada saatnya kita akan tentukan 
apakah pilkada ini akan ditunda,” ucapnya.

Melihat situasi saat ini, ujar Wapres, sangat 
besar potensi penundaan pilkada mengingat 
pandemi coronavirus disease (covid-2019) 
sedang melanda Indonesia. Hal itu akan ber-
dampak pada wilayah-wilayah yang meng-
gelar pilkada.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia 
Tandjung mengatakan sejauh ini belum ada 
rencana penundaan jadwal pemungutan su-
ara pada Pilkada 2020 yang ditetapkan pada 
23 September, baik oleh  pemerintah maupun 
DPR. 

Di lain pihak, KPU masih menunggu evalu-
asi lebih lanjut dari situasi darurat bencana 
saat ini. “Kita belum sampai pada penundaan 
pencoblosan. Kita lihat hingga masa tanggap 
darurat 29 Mei berakhir, baru akan dievalu-
asi,” ujarnya.

Sementara itu, KPU selaku penyelenggara, 
kemarin, resmi kehilangan satu lagi komisio-
nernya. Presiden Joko Widodo telah mengelu-
arkan keputusan memberhentikan Evi Novida 
Ginting Manik selaku anggota KPU. 

Hal itu menindaklanjuti keputusan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
yang menyatakan Evi melanggar etik terkait 
kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) 
Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) 
Kalimantan Barat 6. (Ind/Pro/P-1)

 Wapres Sebut 
Besar Peluang 
Tunda Pilkada 
Lewat Perppu

PUTRI ROSMALIA
putri@mediaindonesia.com                                                 

PEMBUKAAN masa sidang III ta-
hun 2019-2020 DPR berpotensi 
kembali ditunda. Hal itu karena 
hingga saat ini wabah covid-19 

belum mereda. Untuk menunda atau 
tidak, pimpinan DPR dan fraksi akan 
melakukan rapat pada 29 Maret secara 
virtual.

Menurut anggota Badan Musyawarah 
(Bamus) DPR Willy Aditya, akan dipikirkan 
juga taktiknya, apakah rapat paripurna itu 
bisa dijalankan atau tidak. 

“Kalau tidak dijalankan,  apakah rapat-
nya bisa  virtual. Kemudian keputusan juga 
apakah melalui pimpinan di virtual bisa 
disepakati,” ujarnya.

Menurut Willy, rapat akan membahas 
alokasi  anggaran untuk penanggulangan 
covid-19. Nantinya juga akan ditentukan 
mekanisme untuk menetapkan beberapa 
per ubahan pos anggaran yang akan disa-
lurkan untuk covid-19.

“Akan ditentukan apakah bisa melalui 
perppu atau harus melalui rancangan un-
dang-undang (RUU). Kalau di UUD kan ha-
rus melalui RUU. Ini akan jadi pembahasan 
yang cukup intensif,” ujar Willy.

Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani 
menambahkan, pihaknya mengusulkan 
agar pembukaan sidang tidak ditunda. 
Namun, protokol pencegahan penye-
baran korona harus dilakukan dengan 
ketat. 

“Masa sidang ketiga ini sudah diputuskan 
akan dimulai pada 30 Maret. Saya mengu-
sulkan agar tidak ditunda. Namun, proto-
kol pencegahan covid 19 harus ditetapkan 
secara ketat. Misalnya jarak antartempat 
duduk harus dikosong 1-2 kursi,” ujar 
Arsul.

Ketua Fraksi NasDem  Ahmad Ali juga 
mengatakan dukungan politik DPR diper-
lukan pemerintah dalam penanggulangan 
virus korona ini. Bahkan,  empat fraksi 
sepakat masa sidang III 2019-2020 DPR 

segera dimulai.
Ali yang juga Wakil Ketua Umum Nas-

Dem itu menilai masa reses DPR membuat 
implementasi program penanggulangan 
korona terhalang. Pasalnya, program pe-

merintah harus dibahas dahulu bersama 
DPR. “Maka dengan memperpanjang reses, 
otomatis kita tidak bisa mengambil kepu-
tusan kelembagaan karena kita sedang 
reses,” ungkap dia.

Hal serupa disampaikan Sekretaris 
Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa. Selain 
dukungan politik, DPR harus menjalankan 
fungsi pengawasan terhadap penang-
gulangan wabah korona. 

“Harus bersidang karena banyak hal 
pertanyaan anggota DPR sebagai wakil 
rakyat. Dari pertanyaan itulah kebijakan 
apa yang diambil pemerintah bersama DPR 
ke depan,” ungkap Desmond. 

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal juga 

sepakat masa sidang III 2019-2020 harus 
dimulai. Pengambilan keputusan harus 
dilakukan melalui rapat resmi di Jakarta.

Tidak jadi
Gejolak penolakan yang masif dari ma-

syarakat membuat rencana DPR melaku-
kan rapid test bagi seluruh anggota dewan 
dan keluarga belum jadi dilaksanakan. 
Sebelumnya direncanakan rapid test akan 
mulai dilakukan kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh P 
Daulay, mengatakan belum ada informasi 
lebih lanjut mengenai rencana rapid test 
dari pihak kesekjenan atau pimpinan DPR. 
“Biasanya, dari pihak kesekjenan memberi 
tahu pada semua.” (P-1)

 Sidang DPR Bisa kembali Ditunda

 DPR SEGERA BERSIDANG: Petugas Pengamanan Dalam DPR berpatroli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Setelah proses 
masa reses, empat fraksi yaitu NasDem, Gerindra, PPP, dan PKB sepakat masa sidang III 2019-2020 DPR segera dimulai. Dukungan politik 
DPR diperlukan pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19. Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali menilai masa reses DPR membuat 
implementasi program penanggulangan korona terhalang. Pasalnya, program pemerintah harus dibahas dahulu bersama DPR.

MI/M IRFAN 

Beberapa fraksi di DPR 
mengusulkan agar 
pembukaan sidang tidak 
ditunda,  tetapi protokol 
pencegahan harus 
dilakukan ketat.

“Protokol pencegahan 
covid 19 harus ditetapkan 
secara ketat. Misalnya 
jarak antartempat duduk 
harus dikosong 1-2 kursi.”
Arsul Sani
Anggota DPR Fraksi PPP

KETUA DPR RI 
Puan Maharani 
menyatakan belas 
sungkawanya  

atas meninggalnya ibunda 
Presiden Joko Widodo, Ibu Hj 
Sudjiatmi Notomihardjo. 

“Saya sekeluarga beserta 
keluarga besar DPR-RI turut 
berduka cita atas wafatnya Ibu 
Sudjiatmi Notomihardjo,” tulis 
Puan Maharani dalam aku IG 
pribadinya @puanmaharaniri.

Menurut Puan, 
Almarhumah adalah sosok 
yang sederhana, dan sifat 
kesederhanaannya menurun 
pada sosok presiden Jokowi. 
“Senyum dan kebaikan 
Almarhumah akan selalu 
diingat,” tulis Puan di akun 
Instagram pribadinya.

Puan meminta masyarakat 
mendoakan Almarhumah. 

“Semoga Almarhumah 
diampuni segala 
kekhilafannya, diterima 
amal ibadahnya, dan husnul 
khotimah,” tulis politisi PDI 
Perjuangan tersebut. 

Ia juga menyampaikan 
pesan  agar Presiden  dan 
keluarganya bersabar 
dan tawakal. “Untuk Pak 
Presiden Jokowi dan keluarga 
semoga diberi kekuatan dan, 
kesabaran, dan ketabahan.”

Hj Sudjiatmi Notomihardjo, 
ibunda presiden Joko Widodo 
meninggal pada Rabu, 25 
Maret 2020 pukul 16.45 di 
Rumah Sakit DKT Surakarta.

Almarhumah dimakamkan 
di pemakaman keluarga 
di Mundu, Selokaton, 
Gondangrejo, Karanganyar, 
Jawa Tengah, pada Kamis, 
pukul 13.00 WIB. (S1-25)

“Senyum dan kebaikan 
Almarhumah akan selalu 

diingat,”

Puan Maharani
Ketua DPR RI

DR. AZIS SYAMSUDDIN
Wakil Ketua DPR RI

Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan

RACHMAD GOBEL
Wakil Ketua DPR RI

Koordinator Bidang Industri dan
Pembangunan

PUAN MAHARANI
Ketua DPR RI

Ir. SUFMI DASCO AHMAD, SH, MH
Wakil Ketua DPR RI

Koordinator Bidang Ekonomi dan
Keuangan

Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si
Wakil Ketua DPR RI
Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat
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WABAH covid-19 mulai WWmengubah wajah WWtata cara  penindakan WW hukum di Tanah Air. WW
Persidangan secara daring salah 
satu wujudnya.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burha-
nuddin menantang seluruh kepala 
kejaksaan tinggi di seluruh Indo-
nesia untuk melakukan sidang vir-
tual. Hal itu agar proses penegakan 
hukum tetap berjalan di tengah 
pandemi.

“Saya tantang para kejaksaan 
tinggi se-Indonesia agar dapat 
mulai berkoordinasi dengan ja-
jaran pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan (LP) di daerah. 
Bagaimana caranya melakukan 
persidangan dengan mengguna-
kan videoconference,” kata Burha-
nuddin dalam keterangan resmi, 
kemarin.

Tanpa berlama-lama, jajaran 
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta lang-
sung melaksanakan instruksi Jaksa 
Agung dengan menggelar e-court. 
Kejaksaan Negeri  Jakarta Utara 
bersama dengan  Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara dan Rumah Tahanan 
(Rutan) Cipinang, kemarin, melak-
sanakan sidang acara persidangan 
biasa dengan menggunakan sarana 
e-court. 

Selain Kejaksaan Negeri Jakarta 
Utara, e-court juga sudah diterap-t
kan di Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan. Tiga kejaksaan negeri lain 
di wilayah hukum DKI Jakarta akan 
segera menyusul.

“Landasan yuridis pelaksanaan 
e-court selama masa pencegahan t
penyebaran virus korona untuk 
mendukung diterapkannya social 
distancing ialah mengacu pada g

asas keselamatan rakyat merupa-
kan hukum tertinggi (salus populi 
suprema lex esto),” ujar Kepala Seksi 
Penerangan Hukum Kejati DKI Ja-
karta Nirwan Nawawi.

Tipikor menyusul
Komisi Pemberantasan Korupsi 

bersama Pengadilan Tindak Pi-
dana Korupsi (Tipikor) Jakarta 
Pusat juga sepakat  persidangan 
dalam waktu dekat dilakukan 
melalui konferensi video. 

Hal itu menindaklanjuti Surat 
Edaran Mahkamah Agung No 1 

Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Selama Masa 
Pencegahan Penyebaran Covid-
19 di Lingkungan MA dan Badan 
Peradilan di Bawahnya.

“Lngkah-langkah yang KPK laku-
kan saat ini telah  berkoordinasi 
dengan pihak PN Jakarta Pusat 
soal teknis persidangan tipikor 
dan sepakat akan diupayakan 
persidangan digelar dengan 
melalui videoconference yang 
prosesnya tetap berpegang pada 
hukum acara yang berlaku,” kata 
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, 

kemarin.
Ali mengatakan tim KPK telah 

menguji coba peralatan di PN 
Jakarta Pusat maupun di Ge-
dung KPK. Sidang-sidang tipikor 
direncakan digelar secara daring 
dengan teknis para terdakwa 
mengikuti sidang di rutan KPK.

Pengamat hukum pidana Tri-
sakti Abdul Fickar Hadjar menilai  
persidangan secara daring meru-
pakan langkah bagus. Hal terse-
but sepanjang sidang rutin dan 
tidak membutuhkan penjelasan 
seluruh proses dalam perkara 

perdata, kecuali putusan.
Persidangan secara daring, 

menurut Abdul Fickar, juga bisa 
menyederhanakan proses hukum 
dan meminimalkan pungutan liar 
di lingkungan pengadilan.

Namun, ia mengatakan per-
sidangan virtual  sebaiknya 
 khusus pemeriksaan terdakwa 
dan harus langsung dilakukan. 
Selain untuk menghargai hak 
Asasi manusia (HAM) terdakwa, 
juga memenuhi persyaratan 
bahwa persidangan tetap terbuka 
untuk umum. (Ykb/Dhk/P-2)

Persidangan secara 
daring juga bisa 
menyederhanakan 
proses hukum dan 
meminimalkan 
pungutan liar.

 Pengadilan Gencarkan Sidang Daring
TIM Detasemen Khusus (Densus) 88 
 Antiteror Polri telah menangkap lima ter-
duga teroris di wilayah Kabupaten Batang, 
Jawa Tengah pada Rabu (25/3).

“Benar telah dilakukan penegakan hu-
kum oleh tim Densus 88 di wilayah hukum 
Polres Batang terhadap lima orang,” kata 
Kapolres Batang, AKB Abdul Waras, saat 
dihubungi, kemarin.

Dari kelima orang yang ditangkap ter-
sebut, menurut Abdul, ada satu terduga 
teroris yang menyerang petugas menggu-
nakan parang panjang. Petugas terpaksa 
melepas tembakan ke arahnya. 

“Satu (terduga teroris) dilakukan tindak-
an tegas yang mengakibatkan meninggal 
dunia. Hal itu karena yang bersangkutan 
melawan petugas,” ujarnya.

Abdul Waras mengatakan kelimanya 
masuk jaringan teroris Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD) wilayah Makassar, Semarang, 
Temanggung, dan Kendal. Dari hasil peng-
geledahan ditemukan bahan-bahan yang 
digunakan untuk merakit bom.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat Polri Brigjen Raden Prabowo 
Argo Yuwono telah membenarkan in-
formasi mengenai Densus 88 menembak 
mati seorang terduga teroris di Kecamatan 
Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 
pada Rabu (25/3) sore.

“Ya betul ada kegiatan dari Densus 88 di 
Batang, Jawa Tengah,” kata Brigjen Argo di 
Mabes Polri, kemarin.

Selain menembak terduga teroris beri-
nisial MT, Densus 88 juga menangkap dua 
orang yang diduga masih ada hubungan 
kekerabatan dengan MT, yaitu SW dan RY.

Setelah dilakukan penangkapan berikut 
penggeledahan, Argo menambahkan para 
terduga teroris telah dibawa Densus 88 un-
tuk diperiksa. Adapun jenazah Mt dibawa 
ke RS Bhayangkara Semarang, Jawa Te-
ngah, untuk diautopsi.

Dalam penangkapan tersebut, tim Den-
sus 88 Antiteror Polri menyita barang 
bukti, yakni 1 samurai, 1 golok, sangkur 
pemandu, buku catatan, jeriken berisi 
cairan berbahaya, 10 korek api, dan 10 
resistor. 

Selain itu, tim Densus 88 Antiteror juga 
menemukan 4 ponsel dan 24 botol plastik 
kecil, serta 20 botol berisi cairan berba-
haya. (Ant/Sru/P-2)

 Lawan Petugas, 
Satu Terduga 
Teroris Tewas

 TELEKONFERENSI PERSIDANGAN: Jaksa penuntut umum mengikuti sidang peradilan berbasis elektronik (telekonferensi) yang digelar di Kantor 
Kejaksaan Negeri Dumai, Riau, kemarin. Persidangan telekonferensi di Dumai untuk mengantisipasi penyebaran wabah covid-19. 

ANTARA/ASWADDY HAMID 



PENYEBARAN virus ko-
rona kian meningkat. 
Seiring upaya pence-
gahan, presiden meng-

instruksikan kerja dan ibadah 
dari rumah, menghentikan 
kegiatan yang melibatkan 
banyak orang, serta menjaga 
jarak aman bila harus keluar 
rumah. 

Sejalan dengan itu, Muham-
madiyah--organisasi Islam 
besar dan berkemajuan di In-
donesia--menunda pelaksaan 
muktamar hingga Desember 
2020. Sebelumnya, Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah me-
lalui surat maklumat ber-
nomor 02/MLM/I.0/H/2020 
(14/3/2020) memerintahkan 
kegiatan-kegiatan di lingkung-
an Muhammadiyah-Aisyiyah 
ditunda, penyelenggaraan bi-
dang pendidikan diselaraskan 
dengan keputusan pimpinan 
daerah/Pemda. Termasuk salat 
berjemaah di masjid dan salat 
Jumat diganti dengan salat 
Zuhur di rumah. Masjid Na-
bawi (Madinah) dan Masjidil 
Haram (Mekkah) meniadakan 
salat berjemaah di masjid 
dan mengganti salat di ru-
mah (Arab News, Saudi Press ((
Agency, 17/3).

Di sisi lain, walaupun batal, 
ijtima dunia di Gowa, Sulsel, 
yang digelar Jamaah Tabligh 
berhasil mengumpulkan 8.000 
umat dari Indonesia dan man-
canegara. Di Kupang, NTT, 
upacara Penahbisan Uskup 
Keuskupan Ruteng Mgr Sipi-
anus Hormat yang melibat-
kan lebih 1.500 jemaat tetap 
digelar. Surat gugus tugas 
percepatan penanganan virus 
korona tak digubris. 

Upacara Melasti di Umbul 
Geneng, Klaten, dengan 3.000 
orang juga digelar (Solopos, 
17/3). Perayaan Nyepi di Ja-
karta dan Bali tetap dilaksana-

kan walau dibatasi, teermasuk 
pelaksaan Melasti ddi Petir-
taan Jolotundo, Jawaa Timur. 
Perayaan Isra Miraj ((22/3) di 
beberapa daerah juuga ma-
sih digelar, termasuuk acara 
Rajab an di Karawanng yang 
melibatkan jemaah dengan 
acara salawatan, penngajiannnn, 
dan ceramah agama. 

Indonesia tidak mennerapkan 
lockdown, instruksi ppresiden 
hanya dianggap sebagai se-
ruan moral. Buktinyaa, masih 
banyak perusahaan/llembaga 
yang tidak menerapkaan work 
from home/WFH, KRL pun 
tetap ramai. Anak mudda di Pa-
mulang masih kumpul--kumpul 
di malam hari. Kegiattan kea-
gamaan pun tetap berjalan. 
Lantas, mengapa peerayaan 
keagamaan tetap dilaakukan? 
Dapatkah? negara meembatasi 
hak beribadah tanpa ddiskrimi-
nasi, melanggar HAM??

Otoritas yang konserrvatif
Pemimpin agama mmmmmemi-

liki otoritas dalam mennyam-
paikan pesan Tuhan ppaddda 
umatnya. Itu sebabnya 
Charles Kimball, dallam 
Kala Agama Jadi Bencaana, 
mengingatkan di tanngan 
tokoh agama yang koorup 
dan sangat konservvatif, 
agama bisa jadi benncana 
bagi umatnya. Sepperti 
klaim kebenaran aggama 
secara mutlak atau keetaatan 
buta kepada pemimpin kea-
gamaan. 

Kimball mengingatkkan bila
agama bertentangan dengan 
akal sehat, membatasi kebe-
basan intelektual, dan menun-
tut ketaatan buta pada pim-
pinan agama, agamaa harus 
diwaspadai karena peemimpin 
agama berpotensi mmeman-
faatkan ketaatan umaat untuk 
melakukan perbuataan yang 

justru bertentangan dengan 
nilai-nilai universal agama, g
seperti hak untuk hidup (hifz 
an-nafs), termasuk hak sehat. 

Kebebasan beragama/ber-
keyakinan (KBB) memang hak 
dasar (nonderogable rights).)))))))  
KBB memiliki unsur forum in-
ternum dan forum eksternum. 
Forum internum bersifat sangataaaaa  
personal dan bisa 
dijalankan/dilaksa-
nakan di manapun, 
termasuk dalammmmmmmm 
rumah. Sementara 
itu, forum eksternum
umumnya melibat-
kan banyak pihak, mi-
salnya perayaan 
ke a g a m a a n 
yang meng-
g u n a k a n 
f a s i l i t a s
p u b l i k 
( j a l a n 

raya atau tempat umum). Saat 
negara menghadapi ancaman g g p
serius terhadap kesehatan 
populasi dan mencegah penye-
baran penyakit, dengan meng-
acu peraturan Organisasi Kese-
hatan Dunia/WHO, 
foffff rum eksternum

bisa dibatasi negara. Ini tidak 
melanggar HAM, tidak melaku-gg
kan diskriminasi karena mem-
pertimbangkan prinsip-prinsip 

Sirakusa, seperti 
keselamatan, ke-
tertiban, kese-
hatan masyara-

kat, dan moral. 
Pembatasan-pembatasan 

KBB termuat dalam dalam K
8 j Konstitusi Negara Pasal 28
45 (terkait keamanan UUD 194
tertiban umum), IC-dan ket
mentar Umum Nomor CPR Kom

Pasal 18 angka (3) UU 22/1993, 
005 tentang Kovenan No 12/20
l dan Politik, dan Pasal Hak Sipi
3 dalam UU No 39/1999 23, 70, 73

HAM (Zainal Abidin tentang 
dkk,Bagir, d Membatasi tanpa 
garMelangg ).  
esia punya cukup ba-Indon
ngalaman pembatasan nyak pen
perti pembubaran Hiz-KBB, sep
rir Indonesia/HTI, pe-but Tahr
n cadar, Gafatar, dan makaian
yah. Bila pembatasan Ahmadiy
bisa dilakukan, me-di atas 

pembatasan dengan ngapa p
keselamatan tidak di-tujuan k
?. lakukan

na sangat mengkha-Koron
n karena ada 384.432 watirkan
erinfeksi di 196 ne-orang t
ngan 102.536 sembuh gara den
591 wafat. (daan 16. Kompas.

com 3). Sepuluh negara de-, 24/3
matian tertinggi ialah ngan kkkem
k, Italia, Iran, Spanyol, Tiong kok
n, AS, Prancis, Korsel, Jerman
, dan Inggris. (Swiss, Kompas, 
.20/3)
i ASEAN, sekalipun D

gka tertinggi penderita ang
rona ialah Malaysia, kor
api kematian terting-teta
berada di Indonesia gi b

( ww.worldmeters.comww ), 
itu termasuk kematian dan i
nggi keempat dunia. tertin
ah positif korona 686 Jumllaaa
55 wafat, dan 30 orang orang, 

h, Selasa (24/3). sembuh
idu yang relatif kuat/Indivi
etapi pembawa virus sehahhhhh t,ttttttttttttt  te
(kok rona carrier) inilah yang 
awatirkan. Itu karena mengkh

a tak menunjukkan merekakkkk
ejala sakit, tetapi dapat gejala-ge
rkan pada orang lain menular
emiliki sistem imun yayyyy ng m
, sedang drop, atau renddah,
it penyerta lainnya. penyaki
tu, Untuk it physical distancing
kan.diperluk

Butuh contoh
Sejatinya, kegiatan keaga-

maan ataupun kegiatan apa 
pun yang melibatkan orang 
banyak berkumpul dalam satu 
tempat bahkan tanpa jarak 
penting dihentikan. Physical 
distancing yang tidak digubris g
pemimpin agama merupa-
kan contoh pemimpin agama 
yang korup dan konservatif, 
memanfaatkan ketaatan umat 
secara mutlak sehingga meng-
abaikan hak hidup sehat sang 
umat. 

Maka itu, usulan kebijakan 
ekstrem diperlukan untuk 
hadapi korona. Misalnya, me-
nindak tegas pihak-pihak yang 
berperan mengumpulkan ba-
nyak orang, yakni dimulai dari 
pembubaran paksa. 

Selain itu, pejabat negara, 
menteri, hingga staf khusus 
presiden milenial, juga bisa 
memulai memberikan contoh 
WFH. Misalnya, berkebun di 
rumah, menulis, kerajinan 
tangan, mendongeng, lalu di-
upload di media-media sosial, d
kemudian disebarkan sebagai 
bahan edukasi anak-anak dan 
remaja belajar di rumah agar 
mereka tidak lagi nongkrong/
kumpul.  

Tanpa tindakan dan con-
toh, negara--pejabat negara--
melakukan pembiaran. Tidak 
berlebihan kiranya, Linda 
Weiss dalam The Myth of the 
Powerless State mengatakan 
bahwa negara bisa jadi preda-
tor yang memangsa rakyatnya 
sendiri. Pada kasus korona, 
yang mana pemerintah pu-
nya kewajiban to promote, to 
protect dan to fulfill (Dekla-
rasi Vienna, 1993), tanpa si-
kap tegas sehingga melaku-
kan pembiaran pada aktivitas 
yang memunculkan potensi 
rakyat/umat terserang korona 
hingga berpotensi pada jatuh-
nya korban/kematian ialah 
predatorisme yang dilakukan 
negara dan pemimpin agama. 
Semoga negara semakin bijak 
bersikap.
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UNTUK mengakhiri perang 
yang sudah berlangsung 
19 tahun di Afghanistan, 
AS dan Taliban menan-

datangani kesepakatan damai pada 
29 Februari di Doha, Qatar. Diteken 
oleh utusan AS Zalmay Khalilzad 
dan pemimpin Taliban, Mullah 
Abdul Ghani, kesepakatan itu me-
muat komitmen untuk mengakhiri 
kekerasan, mengurangi pendudukan 
pasukan asing di Afghanistan, dan 
saling tukar tawanan perang.

Juga, disepakati membasmi te-
rorisme dan negosiasi antarrakyat 
Afghanistan (intra-Afghan nego-
tiations) untuk membicarakan masa 
depan Afghanistan. Dengan kese-
pakatan damai ini, banyak pihak 
melambungkan asa, semoga dalam 
waktu dekat rakyat Afghanistan 
terlepas dari nestapa perang tak 
terperi. Mungkinkah?

Menteri Pertahanan AS Mark 
Esper menilai pelaksanaan kesepa-
katan akan melalui jalan panjang 
berliku dan bergelombang--sebuah 
metafora keraguan. Firasat itu tak 
salah; baru tiga hari kesepakatan 
damai ditandatangani, kekerasan 
kembali terulang. Taliban menye-
rang 43 pos penjagaan pasukan pe-
merintah di Helmand dan Kunduz. 
Akibat dari peristiwa itu, 15 tentara 
pemerintah tewas. AS membalas 
dengan serangan udara ke titik-titik 
pertahanan Taliban. 

Banyak pihak berharap kesepa-
katan damai AS-Taliban bisa men-
jadi landasan pijak untuk meng-
akhiri perang. Apa mau dikata, 
lazimnya sebuah kesepakatan politik 
berlaku adagium; the devil is in the 
details. Artinya, justru hal kecil 
teknis (tak tertulis) yang menjadi 
batu sandungan dalam implemen-
tasi perjanjian. 

Dari proses dan isinya, perjan-
jian damai AS-Taliban memang 
sudah ‘cacat dari lahir’. Ada nuansa 
ambiguitas (keadaan mendua) da-

lam perumusannya se-
hingga menimbulkan 
kerancuan dalam 
implementasinya. 
Pertama, ada 
dua dokumen 
kesepakatan 
yang dibuat 
terpisah, ya-
itu US-Taliban Peace 
Agreement (antara AS dan 
Taliban) berisi kesepakatan 
mengurangi tingkat kekerasan, 
pertukaran tawanan perang, dan 
penarikan pasukan asing; dan US-
Afghanistan Joint Declaration (an-
tara AS dan Pemerintah Afghanis-
tan yang didukung AS) memuat 
komitmen memerangi teroris dan 
dukungan AS bagi aparat keamanan 
Afghanistan memerangi terorisme.

Ada ambiguitas
Adanya dua perjanjian untuk me-

nyelesaikan satu masalah (konfl ik 
Afghanistan) mengundang tanya. 
Kalau tujuan kesepakatan itu untuk 
menghentikan konflik, mengapa 
harus dibuat dalam dua perjanjian 
terpisah; antara AS dan Taliban, 
serta antara AS dan Afghanistan? 
Pada titik inilah kerancuan dan am-
biguitas bermula.

Salah satu isu krusial dalam reso-
lusi konflik Afghanistan terkait 
pembebasan tawanan Taliban ialah 
syarat dimulainya negosiasi damai 
antara pemerintah Afghanistan dan 
Taliban. Namun, isu tawanan diatur 
berbeda di kedua dokumen perjan-
jian sehingga menimbulkan keran-
cuan dalam negosiasi teknisnya.

Di dalam kesepakatan AS-Taliban 
(peace agreement), AS mengurangi 
pasukannya di Afghanistan dari 12 
ribu personel menjadi 8.600 dalam 
waktu 4,5 bulan dan melepas 5 ribu 
pejuang Taliban sebelum negosiasi 
damai yang direncanakan pada 10 
Maret lalu. Sebagai imbalannya, AS 
menuntut Taliban agar tidak lagi 
mendukung teroris beroperasi di 
Afghanistan.

Sementara itu, di dalam deklarasi 
bersama AS-Afghanistan (joint de c-
 laration), jadwal pembebasan tawan-
an tidak disinggung. Deklarasi hanya 
menyatakan, Afghanistan ‘will par-

ticipate in a US facilitated discussion 
with Taliban representatives on 
confi dence building measures’, tanpa 
merinci jadwal dan jumlah tawanan 
yang akan dibebaskan.

Isu pembebasan tawanan mencu-
atkan dua masalah bagi Afghanistan. 
Pertama, tidak dirincinya isu tawan-
an dalam deklarasi menempatkan 
pemerintah Afghanistan dalam 
posisi sulit ketika harus berunding 
dengan Taliban. 

Pemerintah tak punya landasan 
politik ketika memutuskan isu tawan-

an. Jika tidak ada kejelasan, isu tawan-
an bisa menyebabkan perundingan 
damai berlarut-larut. Ini salah satu 
batu sandungan dalam perundingan 
damai dengan Taliban nanti. 

Kedua, berbeda dengan deklarasi 
bersama AS-Afghanistan, perjan-
jian damai AS-Taliban menetapkan 
secara eksplisit jadwal pembe-
basan tawanan Taliban. Akan tetapi, 
masalahnya ialah tawanan Taliban 
itu kini ada di tangan pemerintah 
Afghanistan. Celakanya, pemerintah 
Afghanistan tidak menjadi bagian 

dari perjanjian damai AS-Taliban. 
Bagaimana bisa Afganistan patuh 

pada perjanjian yang mereka sendiri 
tidak menjadi bagian dari perjan-
jian itu? Bisa dimengerti jika me-
reka merasa tidak harus memenuhi 
komitmen pembebasan tawanan. Di 
sinilah letaknya titik tengkar antara 
pemerintah Afghanistan dan Taliban. 
Karena tidak dilibatkan dalam per-
janjian perdamaian AS-Taliban, pe-

merintah Afghanistan ogah-ogahan 
membebaskan tawanan Taliban. 

Pemerintah hanya akan melepas 
tawanan secara bertahap. 

Namun, Taliban menun-
tut pembebasan 5 ribu 

tawan an sekaligus seba-
gai syarat dimulainya 

negosiasi damai. Tak 
tercapai kesepa-

katan. Buntu, 
a k h i r ny a 
T a l i b a n 

melakukan 
serangan lagi terhadap pa-

sukan AS dan pemerintah. 
Kekerasan berulang lagi. Gagal 

sudah rencana negosiasi antarrakyat 
Afghanistan yang dijadwalkan 10 
Maret lalu.

AS setengah hati
Merebaknya lagi kekerasan ini 

boleh jadi karena adanya peng-
aturan yang ambigu terkait pem-
bebasan tawanan. Pengamat ber-
spekulasi bahwa ambiguitas ini 
justru menguntungkan AS secara 
politik. Itu karena jika Taliban dan 
pemerintah terus bertikai, AS akan 
tetap menjadi ‘penengah’ dengan 
daya tawar (bargaining power) yang 

tinggi vis a vis Taliban dan pemerin-
tah Afghanistan. Atau, kebuntuan 
politik ini justru menjadi justifi kasi 
politik AS untuk terus menempatkan 
militernya di Afghanistan. Tidak 
mengherankan jika banyak pemer-
hati menilai AS setengah hati dalam 
mendamaikan rakyat Afghanistan.

Kedua, terkait dengan kesepa-
katan gencatan senjata. Di dalam 
perjanjian damai AS-Taliban tidak 
ada referensi gencatan senjata se-
cara eksplisit. Yang disebut hanya 
‘pengurangan tindakan kekerasan’ 
(reduction in violence) sebelum di-
mulainya negosiasi antarrakyat 
Afghanistan.

Menteri Luar Negeri AS Mike 
Pompeo pun mengindikasikan 
bahwa AS dan Taliban sepakat untuk 
‘mengurangi kekerasan’ menjelang 
negosiasi itu. Muncul pertanyaan, 
mengapa tidak ‘menghentikan ke-
kerasan’ sehingga negosiasi untuk 
perdamaian benar-benar dapat 
terlaksana? Kekerasan tentu meru-
juk kepada tindakan terorisme. Di 
Afghanistan, masih ada 20 kelompok 
teroris yang masih berkeliaran. Na-
mun, dengan tewasnya Abu Bakar 
al-Baghdadi, pimpinan teroris Is-
lamic State (IS), terorisme tak terlalu 
jadi momok lagi bagi AS. 

Akan tetapi, dengan semakin 
panasnya hubungan AS dan Iran di 
Timur Tengah, terutama di Irak, AS 
tentu masih menganggap penting ke-
hadiran pasukannya di Afghanistan 
(Carter Malkasian, How the Good 
War Went Bad, America’s Slow-Mo-
tion Failure in Afghanistan, Foreign 
Affairs, Maret/April 2020). 

Bisa jadi AS sengaja ‘memelihara’ 
kekerasan agar Afghanistan tetap 
bergantung pada AS dalam hal mi-
liter untuk bertempur melawan Ta-
liban--sebuah justifi kasi politik bagi 
kehadiran militer AS di Afghanis tan. 
Permainan politik seperti ini me-
mantik praduga, upaya solusi konfl ik 
di Afghanistan hanyalah ikhtiar 
perdamaian setengah hati.

Selagi pihak-pihak yang bertikai 
masih setengah hati menyelesaikan 
konfl ik, perdamaian masih akan te-
tap membayang dalam angan setiap 
rakyat Afghanistan. Entah sampai 
kapan.

Afghanistan, Perdamaian Setengah Hati
Darmansjah Djumala
Diplomat senior yang bertugas
di Vienna, Austria; Dosen S-3
Hubungan Internasional FISIP 
Universitas Padjadjaran, Bandung

Bisa jadi AS sengaja 
‘memelihara’ 
kekerasan agar 
Afghanistan tetap 
bergantung pada 
AS dalam hal militer 
untuk bertempur 
melawan Taliban.

DUTA



 46 Kasus Hoaks 
Korona Diselidiki 
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi 
Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menegas-
kan pihaknya masih menyelidiki kasus berita 
bohong terkait penanggulangan virus korona. 
Hingga kemarin, ada 46 kasus hoaks yang dita-
ngani Korps Bhayangkara.

Dari penindakan yang dilakukan itu, Argo ber-
harap nantinya tak ada lagi pihak yang sengaja 
menyebarkan atau membuat cerita bohong di 
tengah kekhawatiran wabah korona. “Masyara-
kat jangan mudah percaya dengan berita-berita 
yang tidak jelas asalnya. Kami terus memantau 
informasi-informasi bohong ini dan melakukan 
tindakan tegas,” kata Argo.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal 
menyebut pihaknya mendapati puluhan kasus 
hoaks terkait virus korona baru (covid-19) di 
awal pekan ini. Ia juga mengimbau masyarakat 
tetap bijak menggunakan media sosial. 

Kemarin, Polsek Tanjung Duren menangkap 
CL, 56, dan LL, 29, pelaku penyebar berita bo-
hong terkait seorang anggota sekuriti yang ping-
san karena terpapar korona. Berita via video 
berdurasi 1 menit 11 detik itu memperlihatkan 
sekuriti bernama Bagaskara, 21, jatuh pingsan 
di pos penjagaan di Ruko Sentra Latumenten, 
Grogol, Jakarta Barat. 

“Kami mengimbau masyarakat tidak mudah 
menyebarkan berita terkait covid-19. Sudah ada 
bagian yang akan memberikan penerangan ke  
masyarakat,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat 
Kombes Audie S Latuheru. (Sru/Medcom/J-3)

 Pasar Tanah Abang 
Ditutup Sementara
PERUMDA Pasar Jaya menutup sementara se-
luruh pasar yang berada di kawasaan Tanah 
Abang, Jakarta Pusat. Penutupan berlaku sejak 
hari ini hingga 5 April mendatang. Penutupan 
meliputi Pasar Tanah Abang Blok A, Blok B, dan 
Blok F. Hanya Pasar Tanah Abang Blok G yang 
masih buka. Itu pun terbatas kepada pedagang 
yang berjualan jenis bahan pangan saja.

Keputusan itu dilakukan sebagai upaya pen-
cegahan dan penyebaran covid-19. Maklum, 
kenaikan angka pengunjung di pasar tersebut, 
terutama jelang Ramadan, cukup tajam.

Pengunjung pun tidak hanya dari Jakarta dan 
sekitarnya. Banyak yang berdatangan dari luar 
daerah hingga mancanegara. “Seluruh aktivitas 
perdagangan di pasar tersebut kita liburkan se-
mentara,” ujar Direktur Utama Perumda Pasar 
Jaya, Arief Nasrudin, kemarin.

Ia menyebut, sebelum mengambil keputusan  
itu, manajemen Pasar Jaya sudah berkomunika-
si dengan para pedagang terlebih dahulu.

Pasar Jaya juga berupaya menekan penye-
baran covid-19, seperti membatasi pintu akses 
ke pasar dan mengukur suhu tubuh setiap 
pedagang dan masyarakat yang akan masuk .

“Tentu sudah dikomunikasikan dan disosiali-
sasikan ke pedagang. Kita sampaikan beberapa 
hal untuk adanya pengertian bersama antara 
para pedagang dan manajemen. Untuk ini baik 
pedagang maupun manajemen sepakat untuk 
menutup bersama area pasar hingga batas 
waktu tersebut,” tandasnya. (Put/J-3)

FRAKSI Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) DPRD DKI 
Jakarta meminta Pemerin-

tah Provinsi DKI Jakarta segera 
menerapkan karantina wilayah 
berdasarkan tingkat risiko potensi 
penyebaran virus korona baru 
(covid-19). 

Kebijakan karantina dan pemba-
tasan interaksi fisik masyarakat 
di ruang publik secara lebih ketat 
diyakini tidak melumpuhkan ak-
tivitas ekonomi Ibu Kota. Demikian 
pernyataan Ketua Fraksi PSI DPRD 
DKI, Idris Ahmad, kemarin.

Karantina pun hanya dilakukan 
di wilayah tertentu yang didasar-
kan pada tingkat risiko potensi 
penyebaran virus korona. 

“Dengan memilih karantina 
wilayah pada kawasan-kawasan 
tertentu, maka aktivitas ekonomi 
Jakarta tidak akan lumpuh. Saya 
kira ini jalan tengah yang dapat di-
ambil. Selain bisa mengurangi pe-
nyebaran kasus, dampak ekonomi 
yang ditimbulkan juga tidak terlalu 
berat,” ujarnya.

Menurut dia, karantina wilayah 
bisa dilakukan di level kelurahan 
yang tingkat penyebaran kasusnya 
dinilai tinggi. 

“Karena unit pengamatannya 
yang kecil akan lebih mudah bagi 

Pemprov DKI untuk melakukan 
pengawasan dan memenuhi ke-
butuhan warga yang  dikarantina, 
seperti distribusi pangan dan 
 obat-obatan,” ungkap Idris.

Selain itu, terang Idris, agar 
karantina wilayah lebih efektif, 
maka perlu diikuti dengan mem-
perluas karantina sektoral dengan 
cara membatasi jam operasional. 
Jika diperlukan, tutup pelbagai 
pusat kerumunan massa untuk 
 sementara.

Karantina sektoral sebenarnya 
sudah dilakukan pemprov dengan 
meliburkan sekolah, menutup 
tempat hiburan dan rekreasi, serta 
menunda kegiatan peribadatan di 
rumah ibadah. Meski demikian, 
beberapa pusat keramaian seperti 
pasar masih cukup ramai, terutama 
di akhir pekan.

Idris mengatakan Pemprov DKI 
bisa membatasi kerumunan warga 
di ruang publik dengan membuat 
sejumlah kebijakan yang jelas. Mi-
salnya, mengatur ketentuan jum-
lah maksimal orang yang boleh 
berkumpul di satu ruang publik. 
Contohnya, sambung dia, kebi-
jakan ruang publik yang berlaku 
di Jerman hanya membolehkan 
maksimal dua orang. 

“Diatur berapa jumlah maksi-

mal orang untuk acara berkum-
pul di dalam ruangan, seperti 
pernikahan, seminar, atau hajatan. 
Dengan aturan yang jelas, warga 
bisa mengatur dirinya dan petugas 
di lapangan bisa ambil tindakan 
tegas,” ujarnya.

Secara terpisah, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan kembali 
mengimbau warga untuk mengu-
rangi aktivitas di luar rumah serta 
tidak bepergian ke luar Ibu Kota. 
Alasannya, imbuh Anies, saat ini 
siapa pun berpotensi menjadi pem-
bawa (carrier) virus.

Kegiatan pengumpulan massa, 
ditegaskan Anies, sudah tidak 
boleh dilakukan demi mencegah 
penularan virus korona. 

Tidak hanya itu, Pemprov DKI 
juga menggelar rapid test di lokasi-t
lokasi yang diperkirakan memiliki 
potensi tinggi penularan.

Anies mengaku sedang meng-
godok dasar hukum untuk bisa 
melarang total warga ke luar 
 Jakarta. Pembahasannya dilakukan 
bersama berbagai pihak, termasuk 
Gugus Tugas Percepatan Pena-
nganan Covid-19 di bawah peme-
rintah pusat. 

“Supaya kita bisa kerjakan de-
ngan dasar yang kuat,” pungkas-
nya. (Ins/Put/Ssr/Medcom/J-3)

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

 Pemprov Perlu Karantina 
Wilayah Berisiko Tinggi

DKI JAKARTA

 Pemilihan Wagub tidak Peka Kondisi 
DPRD DKI

KEPUTUSAN DPRD DKI  Jakarta 
untuk menggelar pemilihan 
calon pendamping Gubernur 
Anies Baswedan pada 6 April 
mendatang terkesan politis. 
Dewan seolah tak peduli de-
ngan realitas mewabahnya 
virus korona baru (covid-19) 
di Ibu Kota.

Pengamat kebijakan publik 
Trubus Rahadiansyah menga-
takan posisi wagub saat ini 
tidak terlalu penting. Menu-
rutnya, fokus gubernur tidak 
terbagi pada banyak masalah, 
tapi  hanya pada penanganan 
virus korona.

“Tidak urgen menurut saya 
posisi wagub. Apalagi saat ini 
seluruh jajaran SKPD turun 
penuh membantu. Ada sekda 
juga. Saya rasa ini cukup,” 
kata Trubus, kemarin.

Selain itu, terang dia, sikap 
DPRD DKI juga tidak senapas 
dengan kebijakan Pemprov 
Jakarta dan pemerintah pusat 
yang gencar mengimbau pub-

lik untuk mengurangi ke-
giatan dan tidak membuat 
kerumunan massa.

Trubus justru mencurigai 
ada maksud tersembunyi 
terkait penetapan hari pemi-
lihan. Ia menyarankan agar 
anggota DPRD konsentrasi 
membantu masyarakat me-
ngurangi efek domino mewa-
bahnya virus tersebut.

“Saya mengendus ada 
agenda tersembunyi. Apalagi 
aroma politiknya kuat sekali. 
Saya menduga salah satu par-
tai dari dua kandidat sangat 
ingin mengamankan posisi 
wagub untuk tujuan yang le-
bih jauh,” kata dia.

Kemarin, DPRD DKI lewat 
rapat Badan Musyawarah 
(Bamus) sepakat menggelar 
pemilihan Wagub DKI pada 6 
April 2020. 

Ketua Panitia Pemilihan 
Wagub DKI Farazandhi me-
nyebut posisi wagub penting 
untuk membantu gubernur 

dalam situasi genting.
Hal senada dikemukakan 

Wakil Ketua DPRD DKI dari 
Fraksi Partai Amanat Nasional 
(PAN) Zita Anjani. Menurut 
dia, dewan siap menanggung 
risiko ancaman covid-19 demi 
mendapatkan pendamping 
Anies Baswedan.

“Kami bukan mau pesta, 
kondangan atau gelar konser. 
Ini gelar pemilihan untuk 
wakil Pak Anies. Apalagi kami 
mengorbankan keselamatan 
demi tugas yang sudah dia-
manatkan dalam UU. Kalau 
tugas negara, harus siap,” 
ujar Zita.

Wakil Ketua DPRD DKI 
 Jakarta M Taufik menam-
bahkan pihaknya akan mem-
batasi orang-orang yang hadir 
untuk melihat langsung pemi-
lihan wagub itu. 

“Jumlahnya di bawah 200 
orang, Pembatasan untuk 
menjaga social distancing,” 
tukas Taufi k. (Put/Ins/J-3)

 PEMBUATAN APD: Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di 
Penggilingan, Jakarta Timur, kemarin. Tingginya pemesanan APD standar Kementerian Kesehatan bagi tenaga medis 
untuk penanganan pandemi virus korona membuat pengusaha konveksi agak kewalahan menerima order. Saat ini 
mereka sudah menyelesaikan 10 ribu lebih APD dengan harga Rp75.000 untuk pemakaian berulang dan Rp45.000 untuk 
yang sekali pakai.

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
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PEMERINTAH Provinsi Jawa 
Barat terus melakukan tes 
masif covid-19 bagi masyara-
kat. Upaya ini untuk menghen-
tikan penyebaran virus korona 
yang saat ini sudah menjadi 
wabah global.

Gubernur Jawa Barat Rid-
wan Kamil (Emil) menjelaskan 
pada hari pertama tes masif 
covid-19 pada Rabu (25/3), 
pihaknya menyasar petugas 
medis yang berisiko tinggi 
tertular virus tersebut.

Selain itu, sejumlah peserta 
yang menghadiri sejumlah 
kegiatan yang menjadi episen-
trum penyebaran covid-19 pun 

sudah menjalani proaktif tes 
tersebut. Dengan digencarkan-
nya tes mandiri, Emil berharap 
peta penyebaran bisa lebih 
diketahui sehingga memudah-
kan untuk dihentikan.

“Dengan tes tersebut, peta 
penyebaran bisa ditemukan. 
Jadi, nantinya bisa diblokade,” 
kata Emil di Bandung, Jabar, 
Kamis (26/3).

Hingga Kamis (26/3), warga 
Jabar yang positif covid-19 
mencapai 73 orang yang ma-
yoritas berada di Bogor, Bekasi, 
Depok, dan Bandung Raya.

Terkait status orang da-
lam pemantauan (ODP), Emil 

mengakui saat ini jumlah ODP 
di daerah bisa bertambah 
lantaran adanya pergerakan 
warga dari Jakarta selama im-
bauan diam di rumah. “Orang-
orang yang tinggal di Jakarta, 
yang harusnya tidak kerja (ker-
ja dari rumah), malah mudik. 
Ini kendala besar, kami harus 
pikirkan tindakan preventif,” 
kata Emil.

Karena itu, pihaknya juga 
akan mendiskusikan terkait 
wacana karantina wilayah a-
kibat pergerakan dari Jakarta. 
“Ada usulan lockdown, se-
dang kami diskusikan dengan 
pemerintah pusat. Apakah 

bisa dipertimbangkan karena 
situasi di daerah banyak yang 
mudik,” katanya.

Saat disinggung perlunya 
masa libur sekolah diperpan-
jang, Emil mengaku belum 
dapat diputuskan. “Kepu-
tusannya setelah masif tes 
dikumpulkan, nanti kelihatan 
petanya. Kalau landai (jum-
lah yang terpapar sedikit), 
akan disekolahkan lagi (masa 
libur berakhir). Tapi jika 
melonjak, di luar dugaan, kita 
perpanjang libur sekolah,” 
katanya.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul 
Ulum meminta warga agar di-

siplin dan mematuhi anjuran 
pemerintah terkait dengan 
pencegahan penyebaran virus 
korona. Pertama, dia meminta 
warga yang memiliki riwayat 
baru pulang dari luar negeri 
agar mengisolasi diri sebaik 
mungkin, setidaknya selama 
14 hari.

Ketika mengisolasi diri, 
warga tidak boleh keluar dari 
rumah terutama untuk hal 
sepele. Jika tak disiplin, Uu 
khawatir justru akan merugi-
kan warga lain. “Kalau masya-
rakat tidak disiplin, yang kena 
mudarat ialah masyarakat itu 
sendiri,” katanya. (BY/S3-25)

Pemprov Jabar Gencarkan tes Masif Covid-19

Bayu anggoro
anggoro@mediaindonesia.com                  

PEMERINTAH Provinsi 
Jawa Barat akan mem-
berikan subsidi bagi 
masyarakat yang ter-

dampak pandemi virus korona 
(covid-19). Langkah ini ditem-
puh untuk meringankan beban 
hidup masyarakat, ter utama 
kalangan tidak mampu.

Hal ini disampaikan Guber-
nur Jabar Ridwan Kamil (Emil) 
usai menggelar rapat bersama 
DPRD Jabar, di Gedung Sate, 
Bandung, Jabar, Kamis (26/3).

Emil mengatakan penye-
baran virus korona di Tanah 
Air sudah berdampak pada 
terganggunya perekonomian 
masyarakat. Berdasarkan 
kajian Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Jabar 
dan Universitas Padjajaran, 
warga Jabar yang terdampak 
pandemik covid-19 mencapai 
satu juta jiwa. Mereka masuk 
kategori rawan miskin karena 
kehilangan penghasilan akibat 
wabah virus korona saat ini.

“Dampaknya covid-19 ini 
ada satu juta orang yang ha-
rus diberi bantuan. Mereka 
tadinya normal, punya peng-
hasilan, tiba-tiba jadi tidak 
punya penghasilan,” ujar Emil 
didampingi Ketua DPRD Jabar 
Taufik Hidayat.

Menurut Emil, pihaknya 
bersama dengan DPRD Jabar 
menyepakati anggaran Rp5 
triliun untuk subsidi warga 
terdampak covid-19. Nantinya, 
setiap kepala keluarga me-
nerima bantuan Rp500 ribu 

setiap bulan.
“Rp500 ribu itu sepertiganya 

cash (uang tunai), dua perti-
ganya barang berupa sembako 
(kebutuhan pokok) dan yang 
berbentuk pangan,” jelasnya.

Emil menambahkan pada ta-
hap pertama, bantuan diberi-
kan untuk dua bulan per-
tama. Jika masih dirasa perlu 
akibat belum redanya wabah 
covid-19, pihaknya kembali 
mengge lontorkan APBD untuk 
bantuan tersebut.

“Pertama, minimal dua bu-
lan. Jika ada dinamika, kita 
bikin kesepakatan lagi. Bantu-
annya kita perpanjang untuk 
empat bulan,” paparnya.

Kalau selama empat bulan ke 
depan wabah covid-19 belum 
berakhir, Emil memastikan 
pihaknya sudah menyiapkan 

program lain untuk menyela-
matkan perekonomian masya-
rakat. Salah satunya dengan 
menggenjot proyek-proyek 
pemerintah agar lebih banyak 
menyerap tenaga kerja lokal.

Menurut Emil, setidaknya 
ada proyek padat karya senilai 
Rp13 triliun yang melibatkan 
lebih banyak masyarakat se-
bagai tenaga kerja. “Jadi warga 
yang tiba-tiba jadi pengang-
guran setelah tanggap darurat 
(wabah virus korona), akan 
dipekerjakan di proyek peme-
rintah,” tuturnya.

Minggu depan
Saat disinggung bagaimana 

teknis pemberian subsidi itu, 
Emil mengaku masih akan 
membahasnya bersama DPRD 
dan unsur terkait lainnya di 
Jabar. Dia hanya menjelas-
kan bantuan ini untuk warga 
kurang mampu yang selama 
ini tidak dijamin pemerintah 
pusat melalui program kartu 
sembako.

Karena itu, pihaknya akan 
bergerak agar subsidi dapat 

Pemprov Jabar subsidi
Warga Miskin selama Covid-19

RAPID TES: Sejumlah tenaga medis di rumah Sakit Hasan Sadikin 
Bandung menjalani rapid tes yang dilakukan Pemerintah Provinsi 
jawa Barat. Diharapkan saat ini seluruh tenaga medis di jawa 
Barat sudah diperiksa sehingga untuk selanjutnya tes masif bisa 
dilakukan terhadap ODP lainnya.

BERI KETERANGAN: Gubernur jawa Barat ridwan Kamil bersama Ketua DPrD jawa Barat 
Taufik Hidayat saat memberikan keterangan seusai menggelar rapat koordinasi penanganan 
covid-19, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/3). 

FOtO-FOtO: DOK HumaS PemPrOv jawa Barat

segera diterima masyarakat. 
“Akan menyalurkan ke warga 
mulai minggu depan. Insya 
Allah ketanggapan Pemprov 
Jabar bisa diapresiasi,” ucap-
nya.

Emil pun mengakui sub-
sidi ini berasal dari sejumlah 
realokasi anggaran sehingga 
diperbolehkan secara aturan 
dan perundang-undangan. 

“Sesuai arahan Presiden (Joko 
Widodo). Anggarannya dari 
menghemat perjalanan dinas, 
menggeser peruntukan dana 
desa, serta anggaran proyek 
yang tak signifikan, yang tidak 
berhubungan langsung dengan 
rakyat,” jelasnya.

Mantan wali kota Bandung  
ini pun mendorong 27 pem-
kab/pemkot memberikan sub-

sidi serupa sesuai kemam-
puan daerah sehingga beban 
hidup masyarakat bisa lebih 
terbantu.

Emil juga mengimbau pem-
kab/pemkot di Jabar untuk 
mempercepat belanja APBD 
agar proyek-proyek pemerin-
tah bisa berjalan dan berdam-
pak positif terhadap perekono-
mian masyarakat. (BY/S3-25)

Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar menyepakati 
anggaran Rp5 triliun untuk subsidi warga terdampak 
covid-19. Nantinya, setiap kepala keluarga menerima 
bantuan Rp500 ribu setiap bulan.



SAAT Kota Bogor ditetap-
kan sebagai salah satu 
dari tujuh daerah zona 

merah penjangkitan korona, 
Elang Gumilang bergerak. 
CEO Elang Group itu bersedia 
membantu meringankan be-
ban Pemerintah Kota Bogor. 

“Kami mendonasikan peng-
gunaan gedung kantor berlan-
tai 4 milik perusahaan untuk 
dijadikan rumah sakit darurat. 
Kami juga menyumbang dana 
untuk penanganan korona 
yang dilakukan Pemkot Bo-
gor sebesar Rp100 juta,” ujar 
Elang, yang menemui Wakil 
Wali Kota Bogor Dedie A Ra-
chim bersama CEO Manakib 
Realty Hamzah Muhammad 
Ali, kemarin. 

Penyerahan bantuan dila-
kukan di rumah dinas Wali 
Kota Bogor. Dedie didampingi 
Sekda Kota Bogor Ade Syarif 
dan Direktur Utama RSUD 
Ilham Chaidir. 

“Kami mengimbau peng-
usaha untuk ikut meningkat-
kan kepedulian kepada ma-
syarakat. Semoga ini jadi con-
toh dan patut kami apresiasi,” 
ujar Wakil Wali Kota. 

Elang menyatakan wabah 
korona sudah menyangkut 
kemanusiaan dan telah men-
jadi masalah bersama. “Ka-
rena itu, saya ingin berkon-
tribusi, seperti yang diajarkan 
Nabi Muhammad SAW untuk 
mengobati orang yang sakit 
dengan sedekah.”

Di lain pihak, Hamzah 
 mengajak warga untuk me-
nyebarkan virus positif yakni 
kepedulian di lingkungan. 
“Tetap patuh atas imbauan pe-
merintah, insya Allah korona 
akan kita kalahkan.” 

Di masa sulit ini, Universitas 
Muhamadiyah Purwokerto, 
Banyumas, Jawa Tengah, juga 
ikut mengambil langkah be-
rani. Mereka mendonasikan 
50% dari biaya pendaftaran 
mahasiswa baru untuk pe-
nanggulangan covid-19. Biaya 
tersebut dapat dipergunakan 
untuk pembelian alat pelin-
dung diri tenaga medis yang 
menjadi garda terdepan da-
lam penanggulangan wabah. 

“Ini bentuk aktualisasi slo-

gan UMP untuk Indonesia.
Kekurangan APD yang bisa
membahayakan tenaga medis
harus ditanggulangi bersama
masyarakat,” ujar Rektor UMP
Anjar Nugroho. 

Setiap tahun, kampus ini
rata-rata menerima 4.000
pendaftar baru, dengan bia-
ya pendaftaran Rp400 ribu.
Diperkirakan, untuk korona,
UMP bisa menyumbang seki-
tar Rp800 juta. 

Bantuan juga dialirkan or-
ganisasi sosial kemanusiaan
Lions Club Klaten Seruni Host
dan Lions. Mereka memberi-
kan bantuan sarana cuci ta-
ngan pakai sabun di Pasar
Gede Klaten, Jawa Tengah. 

Bantuan diserahkan Ketua

Daerah II B Lions, CA Tersierra 
Rosa, kepada Kepala Pasar Ba-
daruddin. “Kami mendukung 
pemerintah kabupaten dalam 
mengantisipasi dan mencegah 
penyebaran virus korona. Sa-
rana ini untuk digunakan para 
pedagang dan pengunjung pa-
sar tradisional,” ujar Rosa. 

Kegiatan ekonomi di pasar 
tradisional itu tidak dihenti-
kan. Ada 1.100 pedagang yang 
bergerak, dan ribuan warga 
sekitar sebagai konsumen. 

“Tempat cuci tangan penting 
guna mencegah penyebaran 
virus. Pedagang dan warga 
yang datang, kami imbau un-
tuk sering cuci tangan dengan 
sabun,” tutur  Badaruddin. 
(DD/LD/JS/N-1)

 RS Darurat di Kantor Elang Group 

DOK ELANG GROUP

DONASI ELANG GROUP: Bangunan Gedung Elang Group yang akan dijadikan rumah sakit darurat khusus penanganan pasien terdampak virus korona di Bogor, Jawa
Barat, kemarin. Selain mendonasikan gedung berlantai empat untuk dijadikan rumah sakit darurat, Elang Group juga menyumbang uang tunai sebesar Rp100 juta kepada 
Pemkot Bogor.

BOGOR

 PGN Amankan Pasokan Gas WFH
SURABAYA

PEMERINTAH terus meng-
ajak perusahaan dan masya-
rakat untuk melaksanakan
bekerja dari rumah (WFH) di
masa merebaknya pandemi
covid-19. Mau tidak mau,
 penyediaan bahan pokok, ter-
masuk bahan bakar, menjadi
kebutuhan utama. 

Untuk menunjang imbauan
pemerintah itulah, PT Perusa-
haan Gas Negara bersiap
diri. “Di tengah penyebaran
korona, kami tetap berkomit-
men memuaskan pelanggan
dan masyarakat. Kami juga
menjamin keamanan dan
pengamanan penyaluran
jaringan gas rumah tangga,
dengan protokol keamanan
pencegahan covid-19,” ujar
Direktur Jaringan Gas Rumah
Tangga PT Gagas Energi Indo-
nesia, Timbul Duffy, di Sura-

baya, Jawa Timur, kemarin. 
Di tengah perkembangan 

wabah covid-19, pemakai-
an gas pelanggan rumah 
tangga masih bisa stabil dan 
normal. 

“Kami akan berupaya un-
tuk menjaga kestabilan aliran 
gas dan meningkatkan pela-
yanan jargas dengan SOP Ke-
selamatan yang ketat supaya 
masyarakat bisa senantiasa 
nyaman menggunakan gas 
bumi,” jelasnya.  

Saat ini, ungkap Timbul, 
jumlah total jargas rumah 
tangga di Surabaya mencapai 
22.873 rumah tangga dan 42 
pelanggan kecil. “Kami telah 
berkomitmen untuk mengop-
timalkan pengembangan jar-
gas di Jawa Timur. Tentunya, 
tanpa mengesampingkan 
pelayanan terbaik untuk pe-

langgan.”
Kota Surabaya termasuk 

wilayah pengembangan jar-
gas di Jawa Timur pada 2020. 
Di kota itu akan dibangun 
6.000 sambungan rumah 
tangga. Secara keseluruhan, 
PGN telah mengelola 66.432 
pelanggan rumah tangga, 
203 pelanggan kecil, serta 
563 pelanggan komersial dan 
industri di Jawa Timur. 

Peningkatan layanan untuk 
menunjang WFH juga dilaku-
kan Pertamina Jawa Tengah 
dan DI Yogyakarta. Mereka 
memilih mengoptimalkan 
layanan antar elpiji dan BBM 
melalui Pertamina Delivery 
Service. “Layanan untuk me-
mudahkan pelanggan men-
dapatkan produk Pertamina,” 
ujar GM Pertamina Jateng dan 
DIY, Iin Febrian. (AU/FL/N-2)
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 Tenaga Medis Sambut 
Alat Pelindung Diri

KALIMANTAN SELATAN

KEGELISAHAN tenaga medis 
akibat kekurangan alat pelin-
dung diri (APD) mulai bisa di-
kurangi. Kemarin, ribuan APD 
sudah sampai ke tangan para 
dokter dan perawat. 

Di Kalimantan Selatan, dua 
gelombang paket APD sudah 
diserahkan. Yang pertama 
dari Kementerian Kesehatan 
berjumlah 1.500 unit, dan 
terakhir 2.000 unit APD dari 
Gugus Tugas Percepatan Pena-
nganan Covid-19. 

Kiriman kedua dibawa de-
ngan pesawat CN-295/A-2907 
milik TNI-AU dari Skuad-
ron Udara 2 Lanud Halim 
 Perdanakusuma Jakarta yang 
mendarat di Lanud Syamsuddin 
Noor. Bantuan APD  diserahkan  
Komandan Korem Kolonel Inf 
M Syech Ismed kepada Ketua 

Gugus Tugas Pengendalian dan 
Penanganan Virus Corona Kal-
sel Abdul Haris Makkie. 

“APD ini akan langsung kami 
distribusikan ke rumah sakit 
untuk digunakan petugas me-
dis dalam menangani virus 
korona,” tutur Abdul Haris. 

Bantuan peranti medis itu 
juga diterima Kalimantan 
Tengah. Dua ribu alat pelin-
dung medis dari Kementerian 
Kesehatan diterima Gubernur 
Sugianto Sabran. “Segera kami 
salurkan ke rumah sakit di 
 Kalteng,” papar Sugianto. 

Di Jawa Tengah, Pemkab 
Banyumas menyiapkan 3.000 
APD, atau 100 unit untuk setiap 
puskesmas. “Ini upaya me-
lindungi tenaga medis,” kata 
Bupati Achmad Husein. (DY/
SS/LD/N-1)

 Chandra Asri Sumbang 
Peranti Medis

BANTEN

PERSEBARAN cepat  kor-
ban virus korona di Banten 
mendorong kepedulian kor-
porasi. Chandra Asri yang 
 mengoperasikan pabrik petro-
kimia di  wilayah itu meng-
gulirkan bantuan bagi tiga 
rumah sakit di Tangerang, 
Serang, dan Cilegon.

Sumbangan juga diberikan 
kepada petugas medis dan ru-
mah sakit di Tanah Air. 

“Ini wujud kepedulian per-
usahaan untuk mencegah 
penyebaran wabah korona,” 
ujar Presiden Direktur Chan-
dra Asri Petrochemical, Erwin 
Ciputra, kemarin. 

Sumbangan Chandra Asri 
melalui Yayasan Satu Hati Ber-
bakti (Sahati) itu diserahkan 
kepada Kepala Badan Nasio-
nal Penanggulangan Bencana 
Doni Monardo. Di Banten, 

perusahaan menyumbang alat 
tes untuk RSUD Tangerang, 
RSUD Serang, dan RS Krakatau 
Medika Cilegon, masing-masing 
500 alat tes. Donasi lewat BNPB 
berupa 20 ribu alat tes, 105 ribu 
masker operasi, 20 ribu masker 
N95, dan 20 ribu baju hazmat. 

“Partisipasi publik penting 
karena ini menjadi sebuah 
kekuatan bersama yang mere-
dakan bencana nonalam ini,” 
sambut Doni Monardo.

Sebelumnya, Chandra Asri 
juga sudah menerapkan 
jarak sosial dan kebijakan 
 bekerja dari rumah untuk para 
 karyawannya. 

Di Malang, Jawa Timur, 
 ormas Pemuda Pancasila 
 bergerak membagikan masker, 
cairan pembersih tangan, dan 
 disinfektan ke desa-desa. (WB/
BN/N-2)
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PEMERINTAH Provinsi Suma-
tra Selatan (Sumsel) tak main-
main dalam mencegah dan 
mengantisipasi penyebaran 
virus korona baru (covid-
19) yang kian masif. Selain 
merealokasikan dana Rp100 
miliar, Gubernur Sumsel H 
Herman Deru juga sudah 
menyiapkan Wisma Atlet 
di Jakabaring dan Asrama 
Haji untuk menampung jika 
pasien terkait covid-19 mem-
bludak di Sumsel.

Gubernur mengatakan, 
upaya tersebut dilakukan 
merujuk pada Instruksi Pre-
siden (Inpres) Nomor 4 Tahun 
2020 yang memerintahkan 
agar Kementerian dan Lem-
baga mengalihkan anggaran 
untuk menangani pandemi 
Covid-19.

Dana tersebut merupakan 
dana tahap awal yang dige-
lontorkan Pemprov Sumsel. 
“Yang pasti dana Rp100 miliar 
itu adalah dana awal yang
kita alokasikan untuk pena-
nganan covid-19 ini. Dana 
tersebut utamanya kita alih-
kan dari anggaran perjalanan 
dinas dan seremonial,” kata 
Herman Deru di Palembang, 
Rabu (25/3).

Dana Rp100 miliar terse-
but akan fokus digunakan 
dalam penanganan covid-19. 
Bahkan, bukan tidak mungkin 
Pemprov Sumsel akan me-
nambah jumlah dana yang di-

gelontorkan dengan melihat
situasi dan kondisi Sumsel.

Dalam pelaksanaannya, 
Pemprov Sumsel juga meng-
gandeng Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). “Tentu dana itu di-
gunakan untuk pencegahan 
covid-19. Harus difokuskan, 

kita juga bisa meminta ban-
tuan BPKP dalam pelaksana-
annya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dia juga 
memberikan perhatian serius 
kepada tenaga medis yang 
bertugas dan menegaskan 
pihaknya sudah merumuskan 
kenaikan insentif untuk para 

tenaga medis.
Hal itu bukan tanpa alasan, 

mengingat peran dari tenaga 
medis sangat dibutuhkan da-
lam penanganan Covid-19 ini. 
“Utamanya memang untuk 
masyarakat, namun tenaga
medis juga tidak bisa dilupa-
kan. Mereka garda terdepan 
dan berhadapan langsung 
dengan Covid-19 ini. Sudah 
kita rumuskan kenaikan itu,” 
tegasnya.

Pemprov Sumsel juga me-
nyiapkan 2.000 ruang karan-
tina untuk Orang Dalam Pe-
mantauan (ODP) dan Pasien 
Dalam Pengawasan (PDP).
Ruang tersebut masing-ma-
sing berada di Wisma Atlet 
Jakabaring Sport City dan
Asrama Haji.

“Langkah itu dipilih jika 
tempat isolasi di rumah sakit 
tidak bisa lagi menampung 
pasien suspect covid-19,” 
terangnya.

Saat ini, Pemprov Sumsel 
telah menyiapkan 60 ruang 
isolasi di berbagai rumah 
sakit di Palembang, 24 di
antaranya berada di RSMH. 
Sementara sisnya di RS Siti 
Fatimah, RS Ernaldi Bahar, 
RS Paru, RS Gigi dan Mulut, 
dan RS Mata.

Tidak hanya itu, Pemprov
Sumsel juga mempersiapkan 
rumah sakit milik Pemkot, 
Kabupaten, TNI, Polri hingga 
swasta. (S1-25)

FOTO-FOTO: DOK PEMPROV SUMSEL

Gubernur Sumsel H Herman Deru menjelaskan kesiapan 
Pemprov Sumsel menangani covid-19 di Sumsel, kepada awak 
media di Palembang.

Rapat yang digelar Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Forkopimda Sumsel sebagai upaya penanganan covid-19 di Sumsel.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, dan instansi terkait lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan 
presconference bersama awak media di Kantor Gubernur Sumsel.
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 JASA LAYANAN ANTAR BBM KE RUMAH: Petugas meletakkan jeriken berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk 
layanan pesan antar BBM Pertamina di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Rabu (25/3). Jasa layanan pesan antar Pertamina call 
center 135 untuk BBM atau elpiji itu ialah bagian dari upaya mendukung program bekerja dari rumah demi menekan penyebaran 
pandemi covid-19. 

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

PERBANKAN mulai melakukan 
upaya relaksasi kredit usaha 
mikro dan kecil sebagai bagian 
dari stimulus countercyclical 
yang diberikan OJK kepada pe-
laku industri perbankan

Direktur Utama Bank BRI 
Sunarso mengungkapkan per-
seroan telah menerbitkan 
kebijakan internal yang meng-
akomodasi kebijakan di atas. 

“BRI juga memberikan ke-
mudahan bagi debitur yang 
terdampak virus korona mela-
lui berbagai skema restrukturi-
sasi, di antaranya penyesuaian 
suku bunga pinjaman, pe-
ngurangan tunggakan bunga 
dan/atau denda/penalti, serta 
perpanjangan jangka waktu 
pinjaman (rescheduling),” ujar 
Sunarso.

Khusus untuk usaha skala 
mikro, lanjutnya, BRI memi-
liki skema restrukturisasi lain 
berupa penundaan pemba-
yaran cicilan pokok bulanan 
selama maksimal satu tahun. 

Selain itu, BRI telah menyi-

apkan skema restrukturisasi 
bagi debitur yang menikmati 
fasilitas kredit konsumer BRI, 
yakni kredit pemilikan proper-
ti (KPP) dan kredit kendaraan 
bermotor (KKB),” imbuhnya. 

Di lain pihak, Bank Mandiri 
akan menerapkan kebijakan 
khusus berupa relaksasi dalam 
pembayaran angsuran dan 
perpanjangan jangka waktu 
pinjaman bagi pelaku UMKM 
yang terdampak covid-19, 
termasuk penyesuaian suku 
bunga.

“Kebijakan ini dilakukan 
dengan tetap memperhatikan 
prinsip kehati-hatian bank dan 
mengacu pada kebijakan OJK,” 
kata Wakil Direktur Utama 
Bank Mandiri Hery Gunardi 
dalam siaran persnya. 

Bank Mandiri, kata dia, me-
miliki portofolio kredit segmen 
UMKM sebesar Rp103 triliun 
pada Februari 2020, atau tum-
buh 10,9% dari periode yang 
sama tahun lalu.

Komitmen Bank Mandiri ter-

hadap UMKM, lanjut Hery, sa-
ngat kuat karena sektor itu saat 
ini merupakan sektor utama 
yang akan didorong sebagai 
motor pertumbuhan dana dan 
kredit bank BUMN itu dalam 
lima tahun ke depan.

Dalam kaitan mendukung 
operasional perusahaan, Bank 
Mandiri mendorong penggu-
naan Mandiri Cash Manage-
ment (MCM). Nilai transaksi 
MCM per Februari mencapai 
Rp1.303 triliun atau naik 16%.  
“MCM semakin diminati para 
pelaku usaha. Terlihat dari 
jumlah pengguna yang terus 
bertambah hingga menca-
pai 450 ribu perusahaan,” 
kata Corporate Secretary Bank 
Mandiri Rully Setiawan. 

MCM, lanjutnya, membantu 
nasabah perusahaan karena 
dapat diakses dari mana pun 
dan kapan pun, serta ditunjang 
fi tur yang memudahkan korpo-
rasi mengelola dan memantau 
aktivitas keuangan saat wabah 
covid-19 merebak. (Ant/E-2)

 Perbankan Mulai Berlakukan 
Restrukturisasi Kredit UMKM

M IQBAL AL MACHMUDI
iqbal@mediaindonesia.com                        

PEMERINTAH beren-
cana mengeluarkan 
surat utang (bond) 
yang akan dipergu-

nakan untuk memberikan kre-
dit kepada pelaku usaha yang  
terdampak wabah covid-19.

Sekretaris Menko Pereko-
nomian Susiwijono  Moegiarso 
mengatakan surat utang (reco-

very bond) itu akan dibeli Bank 
Indonesia (BI) atau dunia usaha 
yang masih memiliki kelebihan 
likuiditas. Dana hasil penerbit-
an akan menjadi kredit khusus 
yang dipergunakan pelaku 
usaha untuk mempertahankan 
operasional perusahaan. 

“Saat ini menunggu ada 
 perppu karena BI untuk se-
karang hanya bisa beli dari 
secondary market. Ini nanti  
(menunggu) peraturan peme-

rintah pengganti undang-un-
dang (perppu)  keluar,” kata  
Susiwijono dalam telekonfe-
rensi di Jakarta, kemarin. 

A d a p u n  s y a r a t  y a n g 
 diterapkan bagi perusahaan 
yang ingin mendapatkan 
kredit khusus itu ialah tidak 
boleh melakukan  pemutusan 
 hubungan kerja (PHK) terha-
dap 90% karyawan dan mem-
bayar gaji dengan normal.

“Jadi tidak boleh ada PHK. 
Kalaupun ada PHK, harus 
mempertahankan 90% kar-
yawan dengan gaji yang tidak 
boleh berkurang dari sebe-
lumnya, baru kita kasih kredit 

khusus dari recovery bond 
tadi,” ujarnya.

Pihak Kementerian Ke-
uangan (Kemenkeu) diharap-
kan dapat merampungkan 
pembahasan perppu itu pada 
Jumat ini. 

Perppu tersebut nantinya 
juga menjadi dasar bagi pe-
merintah untuk merelokasi 
anggaran dan memperlebar 
batas defi sit dari 3% menjadi 
5% sesuai UU No 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara.

Di lain pihak, Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) dalam 
pernyataan tertulis menye-
rahkan sepenuhnya kepada 

pemerintah mengenai teknis 
pengalihan anggaran untuk 
penanganan covid-19.

Insentif pajak 
K e m a r i n ,  K e m e n k e u 

 mengeluarkan Peraturan Men-
teri Keuangan 23/2020 yang 
menjadi dasar pelaksanaan 
bagi pemberian insentif per-
pajakan bagi dunia usaha yang 
terpapar dampak covid-19. 

Insentif  yang diberikan itu 
berkaitan dengan ketentuan 
pajak penghasilan (PPh) Pasal 
21, PPh Pasal 22 Impor, PPh 
Pasal 25, dan pajak pertambah-
an nilai (PPN).

“Insentif pemerintah ini 
akan diberikan sejak masa 
pajak April 2020 hingga Sep-
tember 2020,” terang Kepala 
Biro Komunikasi dan Layanan 
Informasi Kementerian Ke-
uangan, Rahayu Puspasari, me-
lalui keterangan resmi nya.

Insentif Pph Pasal 21 diberi-
kan kepada para pemberi kerja 
dari klasifi kasi 440 lapangan 
usaha dan merupakan perusa-
haan kemudahan impor tujuan 
ekspor (KITE). 

Bagi pegawai mereka de-
ngan penghasilan bruto tetap 
dan teratur, yang jumlahnya 
tidak lebih dari Rp200 juta da-

lam setahun, pajaknya akan 
ditanggung pemerintah dalam 
enam bulan ke depan. 

Kemudian insentif PPh Pasal 
22 Impor yang dipungut oleh 
bank devisa atau Ditjen Bea 
dan Cukai akan ditangguhkan 
sementara. 

Pengusaha juga dapat mem-
bayar 30% dari angsuran PPh 
Pasal 25 yang dibayarkan tiap 
bulan hingga hingga Septem-
ber 2020. Selain itu, ada ke-
mudahan untuk mendapatkan 
restitusi pajak pertambahan 
nilai (PPN) bagi pengusaha 
kena pajak (PKP berisiko ren-
dah. (Mir/E-1)

BPK menyerahkan sepenuhnya teknis 
pengalihan anggaran yang dilakukan 
pemerintah untuk penanganan covid-19.

 Pemerintah bakal Beri Kredit ke Dunia Usaha

TURUT BERDUKA CITA

Semoga amal ibadah almarhum
diterima Allah SWT

dan keluarga yang ditinggalkan
diberi keikhlasan dan ketabahan.

Aamiin Ya Robbal Alamin.

Komisaris, Direksi dan Karyawan

Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya
atas berpulangnya

Ibunda Presiden RI Bapak Joko Widodo



INFORMASI TAMBAHAN
Kepada Para Pemegang Saham

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
(“Perseroan”)

Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus 
Corona” yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan tanggal 29 Mei 
2020 dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, 
dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham 
terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 
yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2020 (“Rapat”), sebagai berikut:
1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/

keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. 
2. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) 

dengan melengkapi “Formulir Surat Kuasa” yang dapat diunduh di situs web Perseroan 
www.maybank.co.idy  dan dapat dikirimkan melalui email CorporateSecretary@p y@
maybank.co.idy .
Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung melalui drop 
box yang disediakan Perseroan di Lobby Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, x
Jakarta, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Maret 2020, sebelum Rapat dimulai. 

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat 
melalui situs web Perseroan www.maybank.co.idy . Para Pemegang Saham yang berhak 
hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat melalui email dalam 
butir 2 (dua) di atas dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh 
Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan 
jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham 
paling lambat 3 hari setelah Rapat.

4. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara 
pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata 
acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang 
Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas.

5. Kepada Pemegang Saham yang mewakilkan suaranya kepada BAE, Perseroan akan 
mengirim Laporan Tahunan elektronik dan tanda terima kasih ke alamat yang tertera 
pada Formulir Surat Kuasa. 

6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan 
Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang 
menghadiri Rapat.

7. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat akan diminta menandatangani “Deklarasi 
Kesehatan” yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.maybank.co.idy  dan wajib 
mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah 
yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung Sentral Senayan III. 

8. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui live streaming dan Pemegang Saham 
hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi “Zoom” dengan link 
yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan www.maybank.co.idy . 

Jakarta, 27 Maret 2020
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, 
Senayan, Jakarta 10270

Humanising Financial Services.

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
BPJS KESEHATAN KANTOR PUSAT TAHUN 2020

Nomor 03/PKP-DPT/0320

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2020 membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha 
yang berdomisili dan memiliki area kerja di wilayah Jabodetabek untuk mengikuti kualifikasi Calon Penyedia BPJS 
Kesehatan yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa di BPJS Kesehatan Tahun 2020, di antaranya:

a. Penyediaan bahan tekstil; i. Penyediaan jasa pengiriman SMS;
b. Penyediaan pengharum ruangan; j. Penyediaan jasa pengelolaan arsip;
c. Penyediaan sarana/prasarana K3; k. Penyediaan jasa pemeliharaan AC;
d. Penyediaan Two Wheels Smart Balance; l. Penyediaan jasa pengendalian hama (pest control(( );ll
e. Penyediaan perangkat TI; m. Penyediaan jasa asuransi;
f. Penyediaan kendaraan roda empat; n. Penyediaan jasa sewa kendaraan roda 4 (empat);
g. Penyediaaan Cinderamata Emas o. Penyediaan jasa perbaikan alarm K3
h. Penyediaan jasa periklanan media

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

Pendaftaran/registrasi secara online dan cara pengisian dapat dilihat dan diunduh melalui 
http://eproc.bpjs-kesehatan.go.id/vnd/login.jwebs p p pj g g j

Jakarta, 26 Maret 2020
Panitia Kualifikasi Penyedia

BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2020

PENGUMUMAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),
Direksi PT Finansia Multi Finance, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”), dengan ini mengumumkan dan memberitahukan semua
kreditor Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang 
Saham Perseroan tanggal 26 Maret 2020, para pemegang saham Perseroan 
telah sepakat untuk menyetujui pengurangan sejumlah modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan dengan cara menarik kembali sejumlah 24.445.387 

dan dapat ditarik kembali (“Pengurangan Modal”). 

Dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kreditor 
dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada 
Perseroan atas keputusan pengurangan modal tersebut dengan tembusan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ke
alamat berikut ini:  

Kepada : Direksi Perseroan

Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Setelah Perseroan memperoleh persetujuan atas Pengurangan Modal 
tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”),

menerbitkan sejumlah saham baru sehingga akan terjadi pengambilan 
bagian saham baru dalam Perseroan oleh para pihak yang mempunyai 
tagihan kepada Perseroan, yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi 
bentuk tagihan yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. 

tidak akan mengakibatkan perubaha n pengendalian dalam Perseroan.
Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu 
Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (“Konversi”).

Menkumham, pengumuman ini berlaku juga sebagai pengumuman atas
rencana pengambilalihan saham oleh KB Kookmin Card Corp (“Pembeli”)
atas 101.000.032 saham di Perseroan dari para pemegang saham Perseroan 
dan akan mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan. 
Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 dan 
ayat 8 UUPT.

Jakarta, 27 Maret 2020
Direksi Perseroan dan Pembeli

PENGUMUMAN
PENYEDIAAN DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP I HARTA PAILIT 

PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES (DALAM PAILIT)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang 

Gloves (Dalam Pailit) mengumumkan kepada para Kreditor dan pihak-pihak lain 

pengumuman ini, maka kami akan melaksanakan pembagian sebagaimana diatur 

KULIT ASLI

Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet

,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga

Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:021-

6128888/www.dhenigleather.com
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KELANGKAAN alat pelindung diri 
(APD) bagi tenaga medis dalam me-
nangani virus korona (covid-19) men-
dorong Yayasan Persatuan Masyarakat 
Indonesia Tionghoa Peduli Bencana 
(Permata) untuk memberikan bantuan 
hingga Rp1 miliar.

Dana tersebut diserahkan kepada 
BenihBaik.com yang langsung disa-
lurkan melalui Dompet Kemanusiaan 
Media Group agar dapat langsung 
bermanfaat kepada tenaga medis dan 
masyarakat di lapangan.

Wakil Ketua Yayasan Permata 
Andaka Narjadin mengemukakan 
organisasi nya yang berdiri sejak 2004 
selalu aktif dalam memberikan ban-
tuan kemanusiaan di berbagai peris-
tiwa bencana.

“Sesuai namanya, kami memiliki 
semangat untuk membantu berba-
gai bencana di Indonesia di berbagai 
lokasi. Setiap ada bencana, kita akan 
terjun membantu,” terang Andaka saat 
ditemui dalam penyerahan bantuan 
kemanusiaan di Grand Studio Metro 
TV, Jakarta, kemarin.VV

Ia berharap bantuan ini dapat 
membantu para tenaga medis dan ma-
syarakat yang membutuhkan. “Tahun 
ini virus covid-19 menjadi fokus kita 
untuk memberikan bantuan. Kita kali 
ini memberikan dana bantuan hingga 
Rp1 miliar untuk memerangi covid-
19,” tutur Andaka.

Bantuan terhadap tenaga medis juga 
direalisasikan PT Japfa Comfeed Indo-
nesia Tbk (Japfa) melalui program Jap-
fa Peduli. Direktur Corporate Affairs 
Japfa Rachmat Indrajaya mengatakan 
pihaknya menyerahkan bantuan se-
nilai Rp700 juta melalui Badan Nasio-
nal Penanggulangan Bencana berupa 
bahan makanan berprotein hewani. 
Bantuan yang diberikan melalui anak 
usahanya berupa telur dan daging 
ayam (PT Ciomas Adisatwa), tempura 
udang (PT Suri Tani Pemuka), liquid 
egg (PT Intan Kenkomayo Indonesia),g
susu cair (Greenfi elds), dan produk 
olahan ayam (PT So Good Food). (Dro/
Fer/H-1)

 Bantuan 
dan Simpati 
untuk 
Tenaga Medis

SYARIEF OEBAIDILLAH 
oebay@mediaindonesia.com                               

PPASCAputusan pembatalan 
ujian nasional (UN) 2020, pe-
merintah dan Dewan Perwa-
kilan Rakyat sepakat mere-

alokasi anggaran untuk penanganan 
wabah virus korona (covid-19). Total 
anggaran yang dialihkan mencapai 
Rp405 miliar, ditambah dari hasil 
penghematan rapat, perjalanan 
dinas, dan program lain yang tidak 
mendesak. 

Dari Rp450 miliar itu, Wakil Ketua 
Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, me-
ngatakan realokasi anggaran terbesar 
sebesar Rp250 miliar ditujukan untuk 
peningkatan kapasitas dan kapabili-
tas rumah sakit pendidikan. “Sekitar 
Rp250 miliar ditujukan untuk me-

nyiapkan 13 RS pendidikan rujukan 
dan 13 fakultas kedokteran menjadi 
laboratorium Test Center Covid-19. 
Juga meningkatkan kapasitas RS pen-
didikan untuk menampung dan me-
nangani pasien covid-19,” paparnya.

DPR menilai saat ini yang paling 
mendesak ialah penambahan RS ruju-
kan lantaran jumlah pasien terinfeksi 
covid-19 terus bertambah. Hingga 
kemarin, total kasus positif terinfeksi 
virus korona di Indonesia mencapai 
893 kasus. Sebanyak 35 orang sembuh 
dan 78 meninggal dunia.

“Dengan adanya tambahan rumah 
sakit pendidikan itu diharapkan bisa 
berdampak signifi kan pada optimal-
isasi penanganan pasien korona. 
Kita juga upayakan agar kapabilitas 
SDM RS pendidikan dan fakultas 
kedokteran bisa ditingkatkan untuk 

menangani wabah ini,” ujar politikus 
Golkar itu.

Selain untuk rumah sakit pendi-
dikan, realokasi anggaran ini juga 
ditujukan untuk beberapa pos lain-
nya. “Juga kita anggarkan untuk 
pembelian rapid test kit, dan peng-
adaan APD (alat pelindung diri), serta 
kebutuhan tenaga medis lainnya,” 
tambah Hetifah.

Anggaran juga diproyeksikan untuk 
program edukasi mengenai covid-19, 
yang akan dilakukan  relawan maha-
siswa jurusan kedokteran dan kese-
hatan. “Segera kami Komisi X akan 
agendakan raker untuk membahas 
dan memutuskan usulan realokasi 
anggaran yang diajukan Mendikbud. 
Saya sangat mendukung untuk realo-
kasi anggaran ini segera disahkan,” 
tegasnya.

Mendikbud Nadiem Makarim me-
ngatakan realokasi anggaran UN 2020 
tidak semuanya digunakan untuk 
penanganan covid-19. “Tapi juga un-
tuk mendukung online learning dan g
penggunaan Asesmen Kompetensi 
Minimum dan Survei Karakter se-

bagai pengganti UN, yang akan di-
selenggarakan mulai tahun depan,” 
sebutnya.

Tunggu juknis
Keputusan pembatalan UN 2020, 

Selasa (24/3), disambut baik para ke-
pala sekolah. Mereka sepakat hal itu 
merupakan keputusan terbaik dalam 
membendung penularan covid-19 
di lingkungan pendidikan. Terkait 
penilaian kelulusan siswa yang meru-
juk pada rapor sebagai pengganti UN, 
sekolah mengaku masih menunggu 
petunjuk teknisnya untuk bisa diim-
plementasikan.

Kepsek SMA Al Azhar Kelapa Gading  
Jakarta, Sumanto, mengusulkan agar 
kelulusan lebih mempertimbangkan 
nilai rapor siswa kelas X, XI dan kelas 
XII; hasil ujian sekolah; serta nilai 
sikap spiritual dan sosial siswa. Hal 
senada diutarakan Kepala SMA Lab 
School Cibubur Ali Chudori dan Ke-
pala SMPN 52 Jakarta Heru Purnomo. 
“Kami masih menunggu ketentuan 
dari Dinas Pendidikan DKI,” ujarnya. 
(Medcom.id/Ssr/H-2)

 Anggaran UN 2020 Dialihkan
Bukan hanya untuk covid-19, Mendikbud 
Nadiem Makarim minta realokasi anggaran 
juga digunakan untuk mendukung program 
online learning di Indonesia.

 BANTUAN UNTUK 
TIM MEDIS 
COVID-19: Direktur 
Corporate Aff airs JAPFA, 
Rachmat Indrajaya (kedua 
dari kanan), secara 
simbolis menyerahkan 
bantuan bahan makanan 
berprotein hewani untuk 
Tim Medis Covid-19 
yang diterima Ketua 
Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-
19/Ketua BNPB Doni 
Monardo disaksikan 
Vice President Head of 
Social Investment JAPFA 
R Artsanti Alif (kiri) dan 
Direktur PT Grahasahari 
Suryajaya Rachmadi Heru
(kanan) di Kantor BNPB 
Jakarta, kemarin.

DOK JAPFA

SEBANYAK 100 ribu rapid 
test kit (alat tes cepat) un-
tuk virus korona (covid-19) 
sudah didistribusikan ke ru-
mah sakit hingga puskesmas 
di DKI Jakarta. Pemeriksaan 
cepat tersebut diprioritaskan 
bagi tenaga medis supaya 
mereka merasa tenang dan 
nyaman dalam menangani 
pasien.

“Hingga Kamis (26/3), ha-
sil tes cepat menunjukkan 
sebanyak 50 tenaga medis 
di Jakarta positif terpapar 
covid-19. Dua di antara petu-
gas kesehatan tersebut me-
ninggal dunia. Kini mereka 
dirawat di 24 rumah sakit di 
Jakarta,” kata Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan da-
lam konferensi pers, di Balai 
Kota, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jumlah tena-
ga medis yang terpapar virus 
korona menjadi gambaran 
beratnya dan besarnya risiko 
tugas mereka dalam mengha-
dapi covid-19.

Secara terpisah, Kepala 
Bidang Pencegahan dan 
Pengen dalian Penyakit Dinas 
Kesehatan DKI Jakarta, Dwi 
Oktavia, mengatakan prose-
dur pemeriksaan cepat ter-
diri atas dua kategori, yakni 
pencarian aktif puskesmas ke 
masyarakat dan pencarian 
pasif puskesmas dan rumah. 
“Rapid test dimaksimalkan 
agar mendapatkan informasi 
dari ODP/PDP untuk men-
cari riwayat kontaknya,” 
tambahnya.

Masih terkait dengan tena-
ga medis, Anies juga mengin-
struksikan kepada BUMD PT 
Jakarta Tourisindo untuk me-
nyediakan fasilitas hotelnya 
agar dapat digunakan tena-
ga medis yang menangani 

pasien covid-19. Anies me-
nekankan tenaga medis yang 
mengurusi pasien covid-19 
ialah pejuang yang tugasnya 
terbesar, terberat, dan paling 
berisiko terpapar.

“Mulai hari ini (Kamis), 
Hotel Grand Cempaka Busi-
ness milik BUMD Jakarta, PT 
Jakarta Tourisindo, diubah 
dan dioperasikan sebagai 
tempat peristirahatan bagi 
para tenaga medis di Ja-
karta yang sedang berjuang 
keras mengalahkan wabah 
covid-19,” kata Anies dalam 
keterangannya melalui akun 
Facebook resminya.k

Dalam waktu dekat, lanjut-
nya, tiga hotel milik BUMD 
DKI juga akan segera menyu-
sul dengan jumlah total 261 
kamar tambahan dan 361 
tempat tidur.

Di sisi lain, Sekretaris 
Daerah  Kota Depok Hardiono 
menilai pemeriksaan cepat 
covid-19 lebih efektif home 
visit ke masyarakat. Bila di-
pusatkan di suatu titik atau 
puskesmas, akan dilematis.

“Untuk mencegah banyak-
nya orang berkerumun harus 
door to door. Rencana awal 
rapid test dilakukan di Alun-t
Alun Kota Depok. Dalam 
pemeriksaan door to door,  
surveyor dan tenaga medis 
mengambil sampel darah,” 
jelasnya. (Put/Ssr/KG/X-7)

 50 Petugas 
Medis 
Positif 
Covid-19

Empat hotel 
milik BUMD 
Jakarta
diubah dan 
dioperasikan 
sebagai tempat 
peristirahatan 
bagi para tenaga 
medis di Jakarta 
yang sedang 
berjuang keras 
mengalahkan 
wabah covid-19.



NUR AIVANNI    
aivanni@mediaindonesia.com                        

SEJUMLAH pemimpin du-
nia, kemarin, berunding 
melalui konferensi jarak 
jauh mengenai pandemi 

virus korona yang telah memaksa 
tiga miliar orang menjalani ka-
rantina dan merenggut lebih dari 
21.000 jiwa.

“Ketika dunia menghadapi pan-
demi covid-19 dan tantangan ter-
hadap sistem perawatan kesehat -
an dan ekonomi global, kami 
meng adakan KTT Luar Biasa G-20 
ini untuk menyatukan upaya me-
nuju respons global,” cuit Raja 
Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz 
al-Saud sebagai Presidensi G-20 
tahun ini.

Sementara itu, Dirjen WHO 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
mendesak negara-nega ra G-20 un-
tuk menawarkan du kung an dana 
kepada negara-negara berpeng-
hasilan rendah dan menengah, 
termasuk dari Afrika Sub-Sahara.

Seruan juga disampaikan Sek-
retaris Jenderal PBB Antonio 
Gu  terres agar dunia bertindak 
ber  sama untuk menghentikan 
ancaman dari virus itu.

“Covid-19 mengancam seluruh 
umat manusia dan seluruh umat 
manusia harus melawan. Aksi 
glo bal dan solidaritas sangat pen-
ting. Respons setiap negara tidak 
akan cukup,” tambahnya.

Indonesia yang diwakili oleh 
Pre  siden RI Joko Widodo bersama 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
dan Menteri Luar Negeri Retno 
Mar  sudi juga akan turut serta da-
lam KTT Luar Biasa G-20 tentang 
covid-19. 

“Fokus Indonesia ialah mendo-
rong penanganan pandemi vi-
rus korona secara konkret dan 
ko laboratif,” kata Deputi Bidang 
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi 
Internasional Kementerian Koor-
dinator Bidang Perekonomian, 

Rizal Affandi Lukman yang juga 
menjadi Sherpa G-20 Indonesia.

Sejumlah poin yang diusulkan 
Indonesia untuk masuk ke hasil 
KTT ialah peningkatan proteksi 
sosial terhadap kelompok rentan, 
penekanan keselamatan te naga 
medis, dan penyediaan obat.

Rizal mengatakan segala bentuk 
kontribusi fi nansial yang bersifat 
global harus tetap merujuk pada 
kondisi dan prioritas nasional. 

“Selain itu, Indonesia mendu-
kung usulan Presidensi Arab 
Sau di memasukkan jaring perlin-

dungan sosial sebagai salah satu 
upaya melindungi masyarakat 
miskin,” ujarnya.

Stimulus dan karantina
Terkait virus korona, Senat AS 

melalui perdebatan se ngit akhir-
nya meloloskan paket bantuan 
ekonomi senilai $2 triliun untuk 
membantu warga AS.

Paket itu menyediakan pemba-
yaran tunai langsung kepada 
jutaan keluarga Amerika sebesar 
$3.400 dan hibah atau pinjaman 
untuk usaha kecil dan industri 

inti senilai $500 miliar, termasuk 
$50 miliar untuk maskapai dan 
karyawan mereka.

Sementara itu, Raja Malaysia 
Sultan Abdullah kemarin menja-
lani karantina setelah tujuh staf 
istana dinyatakan positif covid-
19. Sekarang ada hampir 1.800 
kasus covid-19 di Malaysia de-
ngan 21 kematian.

Sementara itu, Rusia akan 
meng  hentikan semua penerbang-
an internasional mulai hari ini. 
Sebelumnya, Rusia yang telah me-
laporkan 658 kasus virus korona 

dan 2 kematian telah menutup 
perbatasannya dengan negara 
tetangga dan membatasi pener-
bangan ke dan dari Uni Eropa.

Larangan penerbangan domes-
tik juga dilakukan oleh peme-
rintah Iran. Juru bicara pemerin-
tah Iran, Ali Rabiei, menyesal kan 
bahwa beberapa orang telah 
mengabaikan saran dengan be-
pergian selama liburan tahun 
ba ru Nowruz.  Angka kematian a-
kibat virus korona di Iran menjadi 
2.077 sejak pertengahan Februari. 
(Hym/Cah/Pra/AFP/X-11)

 Pelaku
Penembakan di
Masjid Mengakui
Kejahatannya
SEORANG pria telah mengaku bersalah atas 51 
tuduhan pembunuhan dalam kasus serang an 
mematikan di dua masjid di Kota Christchurch, 
Selandia Baru, setahun lalu.

Brenton Tarrant, 29, juga mengakui 40 per-
cobaan pembunuhan lainnya dan 1 tuduhan 
aksi terorisme. Sebelumnya, ia membantah 
tuduhan itu.

Ia dijadwalkan untuk divonis pada Juni men-
datang. Tarrant kini dikembalikan ke tahanan 
hingga 1 Mei.

Selandia Baru saat ini dalam keadaan karan-
tina karena wabah virus korona. Persidangan 
yang digelar di Pengadilan Tinggi Christchurch 
kemarin itu akhirnya tidak dihadiri oleh ang-
gota masyarakat. Sementara itu, Tarrant dan 
pengaca ranya hadir melalui tautan video.

Seorang perwakilan dari dua masjid yang 
diserang diizinkan menghadiri sidang untuk 
mewakili para korban dan keluarga mereka.

“Sangat disesalkan bahwa pembatasan covid-
19 yang berlaku saat ini tidak mengizinkan 
korban dan keluarga mereka untuk hadir di 
ruang sidang ketika terdakwa memasukkan 
permohonan bersalahnya,” kata hakim Came-
ron Mander.

Farid Ahmed, yang kehilangan istrinya, 
Husna, dalam serangan di Masjid Al-Noor me-
ngatakan bahwa banyak yang akan merasa lega 
bahwa mereka tidak harus melalui persidang-
an, tetapi yang lain akan merasa sangat sedih 
karena masih memikirkan tentang orang yang 
mereka cintai.

“Saya telah berdoa untuknya dan dia meng-
ambil arah yang benar. Saya senang dia merasa 
bersalah. Ini ialah awal yang baik,” katanya 
mengenai pria bersenjata itu.

Aksi brutal
Penembakan pada 15 Maret 2019 itu dimulai 

ketika pria bersenjata itu pergi ke Masjid Al 
Noor di Christchurch. Ia memasuki gedung dan 
mulai menembak.

Kurang dari 30 detik kemudian, ia kembali ke 
mobilnya, mengambil senjata lain, lalu masuk 
kembali ke masjid dan melanjutkan serangan-
nya. Penembakan itu disiarkan langsung di 
Fa cebook.

Ia kemudian pergi ke Masjid Linwood dan 
menembak dua orang di luar dan kemudian me-
nembak ke jendela. Polisi kemudian menang-
kap tersangka. (BBC/Nur/X-11)

AFP/CHINA OUT

 Pemimpin Dunia 
Bahas Virus Korona

Indonesia mengusulkan 
sejumlah poin dalam 

KTT G-20, termasuk soal 
peningkatan proteksi sosial 

dan masalah penekanan 
keselamatan tenaga medis.

 JELANG PENCABUTAN LOCKDOWN WUHAN: Warga mengantre untuk membeli tiket kereta api di Stasiun Kereta Api Yichang East, di 
Yichang, Hubei, Tiongkok, Rabu (23/3).  Beberapa stasiun kereta api di Provinsi Hubei mulai melayani penumpang  setelah ditutup total sejak 23 Januari 
2020. Pembukaan stasiun itu sebagai bentuk persiapan sebelum status isolasi atau lockdown Wuhan sebagai ibu kota Provinsi Hubei yang sebelumnya 
dinyatakan sebagai episentrum covid-19 dicabut pada 8 April mendatang.
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LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET
Audited

31 Desember 2019
Audited

31 Desember 2018 LIABILITAS DAN EKUITAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI  

Penerimaan dari pelanggan  8.492.447.622   8.384.535.713 

Pembayaran kas kepada pemasok, kontraktor, dan karyawan  (5.167.908.046)  (4.347.293.407)

Pembayaran beban bunga  (873.352.965)  (262.568.530)

Pendapatan bunga  198.326.544   168.849.132 

Pembayaran pajak  (1.100.241.064)  (915.062.085)

Kas bersih dari aktivitas operasi  1.549.272.091   3.028.460.823

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  

Pengeluaran untuk investasi jangka pendek  (187.755.531)  (71.000.806)

Pengeluaran untuk investasi jangka panjang  (11.986.194)  (13.361.105)

Penambahan aset tetap  (9.596.046.769)  (5.767.905.062)

  

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi  (9.795.788.494)  (5.852.266.973)

  

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  

Penerimaan pinjaman jangka panjang  11.788.080.717   2.746.981.235 

Pembayaran pinjaman jangka panjang  (744.659.425)  (690.198.279)

Pembayaran dividen  (461.614.212)  (283.716.000)

Kas bersih dari aktivitas pendanaan  10.581.807.080   1.773.066.956 

  

Pengaruh selisih kurs  26.499.115   53.767.028 

  

Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas  2.361.789.792   (996.972.166)

  

Kas dan setara kas pada awal periode  3.149.113.800   4.146.085.966 

  

Kas dan setara kas pada akhir periode  5.510.903.592   3.149.113.800 

LAPORAN RASIO KEUANGAN
Audited

2019
Audited

2018

PROFITABILITAS
Margin laba bersih (NPM) 16,82% 23,54%
Rasio laba bersih terhadap aset (ROA) 3,39% 6,35%
Rasio laba bersih terhadap ekuitas (ROE) 9,09% 13,33%

LIKUIDITAS
Rasio lancar (Current Ratio) 1.33 0.67
Rasio kas (Cash Ratio) 1.00 0.48

SOLVABILITAS
Rasio liabilitas terhadap aset (DAR) 62,65% 52,38%
Rasio liabilitas terhadap modal (DER) 167,74% 109,99%

Pertumbuhan Aset 35,36% 27,80%
EBITDA to Interest Coverage Ratio  4.57 15.02
Debt Service Coverage Ratio 2,45 4,17

JAKARTA, 27 Maret  2020

ttd

DIREKSI
PT ANGKASA PURA I (PERSERO) 

A. Informasi keuangan ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan 
entitas anak tanggal 31 Desember 2019 (Audited) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia. 

 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 
2019 telah diaudit oleh  Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member fi rm of 
Ernst & Young Global Limited) dan penanggung jawabnya adalah Auditor Independen Moch. Dadang 
Syachruna berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja memberikan opini audit wajar dalam semua hal yang material, 
sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00148/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/II/2020, tanggal 
28 Februari 2020 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. “  

B. Laporan Keuangan Publikasi ini disajikan untuk memenuhi Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau 
Perusahaan Publik. 

 Informasi Keuangan dan Laporan Arus Kas dalam Laporan Keuangan Publikasi juga telah disusun 
sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 

D.  Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 USD: Rp13.901  
  
E.  Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 USD: Rp14.481  

Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama :  Djoko Sasono
Komisaris Independen :  Tri Budi Satriyo
Komisaris Independen :  Erwan Agus Purwanto
Komisaris Independen :  Irfan Wahid
Komisaris :  Wempi Saputra
Komisaris :  Danang Parikesit
Komisaris :  Wihana Kirana Jaya 
  
Direksi:  
Direktur Utama :  Faik Fahmi
Direktur Keuangan :  Andy Saleh Bratamihardja
Direktur Pemasaran dan Pelayanan :  Devy Suradji
Direktur SDM dan Umum :  Adi Nugroho
Direktur Teknik :  Lukman F. Laisa
Direktur Operasi :  Wendo Asrul Rose
Direktur Pengembangan Usaha :  Dendi Tegar Danianto
Direktur Kepatuhan, Aset, dan Pengadaan :  Israwadi

DEWAN KOMISARIS & DIREKSI CATATAN

Audited
31 Desember 2019

Audited
31 Desember 2018

Audited
31 Desember 2019

Audited
31 Desember 2018

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

PER 31 DESEMBER 2019

Aset Lancar   
Kas dan setara kas  5.510.903.592   3.149.113.800 
Investasi jangka pendek  665.862.312   478.106.781 
Piutang usaha, bersih  
 Pihak berelasi   138.453.120   90.334.042 
 Pihak ketiga  389.314.007   419.575.180 
Piutang lain-lain, bersih  80.344.191   39.711.686 
Persediaan  69.404.026   84.807.820 
Uang muka dan biaya dibayar dimuka  139.959.625   159.380.727 
Pendapatan yang masih harus diterima  291.022.438   298.444.329 
Pajak dibayar dimuka  840.957.804   367.865.228 
Aset lancar lainnya  64.277.125   28.266.819 
Jumlah Aset Lancar  8.190.498.240   5.115.606.412
  
Aset Tidak Lancar  
Estimasi tagihan pajak  112.711.091   -   
Aset pajak tangguhan  48.494.898   41.157.712 
Uang muka dan biaya dibayar dimuka jangka panjang  12.665.215   34.321.854 
Investasi jangka panjang  109.819.185   100.662.312 
Properti investasi, bersih  128.888.175   127.872.733 
Aset tetap, bersih  34.127.910.920   26.138.784.667 
Aset takberwujud, bersih  43.466.476   42.322.384 
Aset tidak lancar lainnya  12.096.899   8.187.547 
Jumlah Aset Tidak Lancar  34.596.052.859   26.493.309.209 
  
JUMLAH ASET  42.786.551.099   31.608.915.621

Liabilitas Jangka Pendek  
Utang usaha:  
 Pihak berelasi  59.820.083   101.718.709 
 Pihak ketiga   255.047.300   587.622.158 
Utang lain-lain  3.292.812.136   3.925.481.505 
Pendapatan diterima dimuka  128.332.276   147.262.859 
Beban akrual  1.322.288.034   1.412.039.543 
Utang pajak  425.502.215   393.235.617 
Utang bank jangka pendek  158.010.670   105.631.070 
Bagian jangka pendek pinjaman jangka panjang   538.975.837   941.998.089 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  6.180.788.551   7.614.989.550
  

Liabilitas Jangka Panjang  
Pinjaman jangka panjang  
 Utang bank jangka panjang  16.724.208.207   5.385.996.924 
 Utang obligasi dan sukuk ijarah  2.994.896.323   2.993.700.828 
Utang jangka panjang lainnya  388.971.461   170.528.854 
Liabilitas imbalan kerja karyawan  437.293.206   302.394.975 
Liabilitas pajak tangguhan  79.885.504   89.079.821 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  20.625.254.701   8.941.701.402
  
JUMLAH LIABILITAS  26.806.043.252   16.556.690.952 
  
EKUITAS  
Modal saham  6.414.412.000   6.414.412.000 
Tambahan modal disetor  8.588.878   -   
Penyertaan Modal Negara (PMN)  22.963.207   22.963.207 
Nilai buku aset tetap kenavigasian dari PMN  (37.004.793)  (37.004.793)
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari BPYBDS  408.393.524   408.393.524 
Saldo laba:  
 Dicadangkan  7.774.022.361   6.228.618.258 
 Laba tahun berjalan  1.451.359.978   2.007.018.315 
Penghasilan komprehensif lain  (67.725.696)  2.960.722 
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk  15.975.009.459   15.047.361.233 
Kepentingan non-pengendali  5.498.388   4.863.436 
JUMLAH EKUITAS  15.980.507.847   15.052.224.669
  
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  42.786.551.099   31.608.915.621 

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
Kantor Pusat:
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2
Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Indonesia
Telp: 021 - 6541961 Faks: 021 - 6541514
Email: humas@ap1.co.id Website: www.ap1.co.id

Audited
31 Desember 2019

Audited
31 Desember 2018

PENDAPATAN USAHA  
Pendapatan aeronautika  4.975.936.088   5.113.648.346 
Pendapatan non-aeronautika  3.655.609.514   3.407.438.964 
TOTAL 8.631.545.602   8.521.087.310
  
Beban operasional bandara  (3.280.187.024)  (3.152.001.063)
Beban pegawai  (1.590.667.332)  (1.553.875.958)
Beban umum dan administrasi  (1.030.352.218)  (1.020.434.219)
Beban pemasaran  (29.640.873)  (36.335.286)
Beban lain-lain  (102.793.058)  (60.850.370)
Penghasilan lain-lain  127.257.058   219.204.309
LABA USAHA 2.725.162.155   2.916.794.723
  
Penghasilan keuangan  198.326.544   168.849.128 
Beban keuangan   (860.269.934)  (265.134.161)
Bagian laba entitas asosiasi  (8.952.137)  2.552.006 
  
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK 
 PENGHASILAN BADAN   2.054.266.628   2.823.061.696
  
Beban pajak fi nal  (109.731.383)  (128.127.639)
  
 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN   1.944.535.245   2.694.934.057
  
Beban pajak penghasilan badan, bersih  (492.308.079)  (689.015.898)
  
 LABA TAHUN BERJALAN   1.452.227.166   2.005.918.159
  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
Pos yang dapat direklasifi kasi ke laba rugi:  
 Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia 
 untuk dijual  12.293.462   (2.769.906)
  
Pos yang tidak dapat direklasifi kasi ke laba rugi:  
 Laba (rugi) aktuarial imbalan kerja  (80.524.121)  (66.782.925)
 Rugi komprehensif entitas asosiasi  (2.466.064)  (1.551.197)

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN 
 BERJALAN SETELAH PAJAK   (70.696.723)  (71.104.028)
 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   1.381.530.443   1.934.814.131
  
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan 
 kepada:  
 Pemilik entitas induk  1.451.359.978   2.007.018.315 
 Kepentingan non-pengendali  867.188   (1.100.156)
 Total  1.452.227.166   2.005.918.159 
  
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan
  yang dapat diatribusikan kepada:  
 Pemilik entitas induk  1.380.673.460   1.935.914.287 
 Kepentingan non-pengendali  856.983   (1.100.156)
 Total  1.381.530.443   1.934.814.131 
  
 Laba per saham dasar (angka penuh)   226.265   312.892 
  
 Laba per saham dilusian (angka penuh)   225.458   303.655
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ARUS KAS DARI AKTIVITAS    
 OPERASI   
Penerimaan premi  962.395.632   903.580.667 
Penerimaan klaim reasuransi  158.558.015   90.382.769 
Pembayaran premi reasuransi  (704.300.614 )  (688.614.973 )
Pembayaran klaim (194.872.111 )  (123.574.541 )
Pembayaran beban umum dan   
 administrasi  (125.061.985 )  (116.445.327 )
Pembayaran komisi (30.057.027 )  (34.224.228 )
Pembayaran pajak  (4.449.315 )  (8.683.225 )
Penerimaan bunga  rekening giro  499.578   444.469 
Penerimaan lain-lain, neto  1.642.589   2.062.404 

Arus kas neto diperoleh dari   
  aktivitas operasi  64.354.762   24.928.015 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS   
 INVESTASI    
Pencairan  deposito berjangka   
 jatuh tempo  354.505.879   134.475.440 
Penerimaan bunga deposito  5.804.621   5.426.447 
Penerimaan hasil penjualan efek  12.973.889   13.898.489 
Penerimaan bunga obligasi  4.454.840   3.859.661 
Penerimaan dividen  2.115.657   1.334.514 
Penerimaan hasil penjualan   
 aset tetap  661.750   958.450 
Penempatan deposito berjangka  (369.009.020 )  (144.480.850 )
Penempatan investasi dalam efek  (27.202.400 )  (22.000.000 )
Penempatan investasi dalam    
 penyertaan saham -   (2.800.000 )
Pembelian aset tetap  (8.536.740 )  (2.990.302 )
Lain-lain  584.211   474.671 

Arus kas neto digunakan   
 untuk aktivitas investasi  (23.647.313 )  (11.843.480)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS   
 PENDANAAN  

Pembayaran dividen kas  (14.016.000 )  (13.248.000 )

Dampak perubahan selisih kurs   
 terhadap kas dan bank  (258.666 )  2.109.107 

KENAIKAN NETO   
 NETO KAS DAN BANK  26.432.783   1.945.642 

KAS DAN BANK AWAL TAHUN  15.747.368   13.801.726 

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN  42.180.151   15.747.368

PENDAPATAN    
Pendapatan premi    
 Premi bruto setelah potongan premi  982.498.679   877.070.470 
 Perubahan premi yang belum    
  merupakan pendapatan  (7.695.894 )  (12.210.063 )
 Total pendapatan premi  974.802.785   864.860.407 
 Premi reasuransi  (845.720.543 )  (728.545.122 )
 Perubahan aset reasuransi   
  atas premi yang belum  
  merupakan pendapatan  15.427.986   6.687.064 
 Total premi reasuransi  (830.292.557)   (721.858.058 )
Total premi neto  144.510.228   143.002.349 
Hasil investasi  21.047.042   18.091.123 
Pendapatan komisi, neto  36.191.736   32.526.208 
Penghasilan usaha lainnya  2.358.647   5.029.800 
Total pendapatan  204.107.653   198.649.480 
BEBAN    
Klaim bruto  201.221.334   121.029.475 
Pemulihan klaim dari reasuransi  (167.614.368 )  (78.737.232 )
Perubahan estimasi klaim dan liabilitas 
 kontrak asuransi jangka panjang (6.938.034 )  (1.921.391 )
Perubahan aset reasuransi atas    
 estimasi klaim dan liabilitas   
 kontrak asuransi jangka panjang  6.965.021   (12.723.967 )
Beban usaha  136.826.650   121.973.994 
Total beban  170.460.603   149.620.879 
LABA SEBELUM PAJAK FINAL    
 DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN 33.647.050   49.028.601 

LABA SEBELUM    
 BEBAN PAJAK PENGHASILAN  31.235.084   46.774.989 
BEBAN PAJAK PENGHASILAN    
Kini 3.950.354   7.075.880 
Tangguhan  (554.331 )  1.640.259 
Beban pajak penghasilan, neto  3.396.023   8.716.139 
LABA TAHUN BERJALAN  27.839.061   38.058.850 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN    

 ke laba rugi:   
Pengukuran kembali atas liabilitas    
 imbalan pasca kerja  (3.574.844 )  1.412.482 
Pajak penghasilan terkait    
 pos yang tidak akan   

 ke laba rugi:   
(Kerugian) keuntungan yang belum     
 direalisasi atas perubahan    
 nilai wajar efek tersedia   
 untuk dijual  (2.401 )  1.700.429 

TOTAL PENGHASILAN     
 KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  25.155.527   40.818.640 

LABA PER SAHAM DASAR 
 (Rupiah penuh)  145   198 

ASET  

Kas dan bank  42.180.151   15.747.368 

Piutang premi, neto  192.392.661   175.236.399 

Piutang koasuransi  5.825.053   6.916.864 

Piutang hasil investasi  780.492   847.780 

Piutang dan aset reasuransi, neto  505.689.763   488.170.445 

Biaya dibayar di muka  595.503   562.005 

Investasi   

 Deposito berjangka  124.930.520   112.056.747 

 Efek-efek  130.098.084   108.875.614 

 Properti investasi  66.739.000   66.539.000 

 Penyertaan saham  46.082.079   46.082.079 

Total investasi  367.849.683   333.553.440 

Aset tetap, neto  30.497.064   27.724.518 

Aset pajak tangguhan, neto  5.290.444   3.842.402  

Aset lain-lain  6.937.941   8.797.611

TOTAL ASET  1.158.038.755   1.061.398.832 

LIABILITAS    

Utang klaim  12.078.323    5.729.100 

Utang koasuransi  13.025.732    16.046.746 

Utang reasuransi 157.875.274    84.874.300 

Utang komisi  11.722.146    9.551.954 

Beban masih harus dibayar 1.306.578    1.045.325 

Utang pajak  3.795.500    4.667.812 

Titipan premi  5.098.414    7.591.840 

Liabilitas asuransi    

 Estimasi klaim  294.253.248    305.111.876 

 Premi yang belum merupakan   

  pendapatan  261.139.647    253.443.753 

 Liabilitas kontrak asuransi   

  jangka panjang  20.688.255    16.767.661 

Total liabilitas asuransi 576.081.150    575.323.290 

Liabilitas imbalan pasca kerja 42.953.047    33.605.401 

TOTAL LIABILITAS  823.936.164    738.435.768 

EKUITAS    

Modal saham - nilai nominal    

 Rp250 (nilai penuh) per saham   

 Modal dasar - 760.000.000 saham   

 Modal ditempatkan dan disetor   

 penuh - 192.000.000 saham  48.000.000    48.000.000 

Tambahan modal disetor  1.067.308    1.067.308 

Rugi komprehensif lain  (15.165.805 )  (12.482.271 )

Saldo laba    

 Telah ditentukan penggunaannya  9.600.000    9.600.000 

 Belum ditentukan penggunaannya  290.601.088    276.778.027 

TOTAL EKUITAS  334.102.591    322.963.064 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.158.038.755    1.061.398.832 

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2019 20182019 20182019 20182019 2018

Jakarta, 27 Maret 2020
 SE & O

DIREKSI

Catatan :
1.  Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Perusahaan”) tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun  yang berakhir  pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan 

2. Nilai tukar mata uang asing yang digunakan untuk 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp13.901 (nilai penuh) dan Rp14.481 (nilai penuh). 
3. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode bersangkutan.

2010 - 2014 2011 - 2015 2012 - 2016 2013 - 2017 2014 - 2018

PT  ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Wisma Hayam Wuruk Lantai 7, Jalan Hayam Wuruk No.8, Jakarta 10120

Telp. (021) 8086 8888, Fax : (021) 345 3457

LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Golden Trophy Infobank Insurance Awards

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2019 Dan 2018

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET LIABILITAS DAN EKUITAS31 Desember 2019 31 Desember 201931 Desember 2018 31 Desember 2018

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo LabaModal Saham Agio Saham Jumlah Ekuitas Kepentingan 
Non Pengendali Jumlah Ekuitas

Tambahan 
Modal Disetor 

Lainnya

Transaksi dengan
kepentingan non

pengendali

Akumulasi Rugi
Aktuaria atas
Imbalan Kerja

31 Desember 2019 31 Desember 2018

ASET LANCAR 

Kas dan setara kas 422.212.049   288.907.997 

Deposito yang dibatasi penggunaannya 2.396.824   3.186.382 

Piutang usaha : 

Pihak ketiga - setelah dikurangi 

 cadangan penurunan nilai 219.418.862   447.655.531 

 Pihak berelasi 122.400.277   66.879.907 

Piutang retensi 85.014.552   37.671.264 

Tagihan bruto pemberi kerja  

 atas kontrak konstruksi 208.272.254   192.805.741 

Piutang lain-lain 1.214.362   37.378 

Persediaan - setelah dikurangi  

cadangan penurunan nilai 1.080.059.767   881.075.637 

Uang muka dan  

 beban dibayar dimuka 381.414.997   247.521.253 

Pajak dibayar dimuka 10.730.798   18.382.589 

JUMLAH ASET LANCAR  2.533.134.742   2.184.123.679 

ASET TIDAK LANCAR 

Uang muka 53.515.060   106.218.547 

Piutang pihak yang berelasi - bersih 3.367.597   1.480.496 

Pinjaman direksi dan karyawan 2.731.029   2.264.369 

Investasi pada perusahaan asosiasi 1.042.219.745   913.720.216 

Aset pajak tangguhan 35.782.083   34.520.583 

Aset tetap - setelah dikurangi  

 akumulasi penyusutan 1.052.220.220   1.118.029.598 

Aset lain-lain 16.194.141   53.938.920 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 2.206.029.875   2.230.172.729

JUMLAH ASET 4.739.164.617   4.414.296.408 

LIABILITAS JANGKA PENDEK 
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya 728.418.243   875.668.148 
Utang usaha 640.041.527   532.198.880 
Utang lancar lainnya 4.805.347   17.827.489 
Utang pajak 30.952.448   17.253.735 
Uang muka pelanggan 142.971.661   444.498.657 
Beban masih harus dibayar  578.761.823   358.947.221 
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun : 

Utang lain-lain 9.595.155   9.595.155 
Pinjaman bank -    5.132.947 
Utang sewa pembiayaan 17.816.345   35.054.567 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 2.153.362.549   2.296.176.799 
LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Utang pihak yang berelasi 2.777.655   2.658.478 
Utang jangka panjang - setelah  

dikurangi bagian yang jatuh  
tempo kurang dari satu tahun : 

Utang lain-lain 21.589.093   31.184.255 
Pinjaman bank -    1.470.656 
Utang sewa pembiayaan 7.294.783   14.569.138 

Liabilitas imbalan kerja karyawan 112.527.960   100.743.453 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 144.189.491   150.625.980 

JUMLAH LIABILITAS 2.297.552.040   2.446.802.779 
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal  
 Rp338/saham (angka penuh) 
Modal dasar sebesar 10.000.000.000 saham 
 per 31 Desember 2019 dan 2018 
Modal ditempatkan dan disetor 

penuh sebesar 2.640.452.000 saham  
 per 31 Desember 2019 dan 2018 892.472.776   892.472.776 
Agio saham 689.146   689.146 
Transaksi dengan kepentingan non pengendali 165.010   165.010 
Tambahan modal disetor lainnya 1.347.763   1.347.763 
Pendapatan komprehensif lainnya (41.728.104 )  (23.890.278 )
Saldo laba 1.578.853.737   1.086.835.983 

Jumlah   2.431.800.328   1.957.620.400 
Kepentingan non pengendali 9.812.249   9.873.229 

TOTAL EKUITAS 2.441.612.577   1.967.493.629 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.739.164.617   4.414.296.408 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI: 
Penerimaan kas dari pelanggan   5.845.771.211    3.675.418.212 
Pembayaran kas kepada pemasok dan lain-lain  (4.562.657.256 )  (2.834.880.601 )
Pembayaran kas untuk karyawan dan operasi  (700.634.837 )  (520.293.829 )
Kas yang dihasilkan dari operasi  582.479.118   320.243.782 
Pembayaran untuk :  

Pajak  (122.837.075 )  (97.334.961 )
 Beban keuangan  (107.036.263 )  (133.153.532 )
 Penerimaan/(pembayaran) kegiatan usaha lainnya  25.093.228   15.729.580 

 ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI/  
(DIPERGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI  377.699.008   105.484.869 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:  
Uang muka pembelian aset tetap  (1.051.187 )  (8.075.230 )
Perolehan aset tetap   (50.058.339 )  (174.040.367 )
Penyertaan saham entitas asosiasi   (15.500.000 )  - 
Hasil penjualan aset tetap  270.617   309.435 
Pengurangan/(kenaikan) aset lain-lain  37.161.274   (38.978.932 )

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI/  
(DIPERGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI  (29.177.635 )  (220.785.094 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:  
Penerimaan kas dari pinjaman bank  1.579.911.185   1.650.228.103 
Pembayaran pinjaman bank  (1.733.764.693 )  (1.450.226.603 )
Penerimaan dari pihak berelasi   -    - 
Pembayaran kepada pihak berelasi  (1.767.925 )  (2.984.277 )
Pinjaman kepada pihak ketiga  -    - 
Pembayaran pinjaman lain-lain  (22.617.303 )  (8.196.373 )
Pembayaran sewa pembiayaan  (37.866.896 )  (38.852.608 )

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI/  
(DIPERGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN  (216.105.632 )  149.968.242 

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS  132.415.741   34.668.017 

Rekening bank dibatasi penggunaanya  789.557   (2.741.501 )

Dampak perubahan nilai tukar  98.754   74.631 

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN   288.907.997   256.906.850 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN  422.212.049   288.907.997 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2019 31 Desember 2018

PENDAPATAN DARI KONTRAK KONSTRUKSI DAN 
NON-KONSTRUKSI 6.039.612.904   4.681.432.531 

BEBAN KONTRAK KONSTRUKSI DAN NON-KONSTRUKSI (5.231.371.531 ) (3.868.380.593 )
LABA KOTOR 808.241.373   813.051.938 

Pendapatan bunga  11.089.850   4.086.488 
Pendapatan lainnya 41.353.832   49.237.631 
Beban penjualan (14.273.607 )  (11.634.120 )
Beban umum dan administrasi (136.385.687 )  (136.906.616 )
Administrasi dan provisi bank (27.802.686 )  (31.541.083 )
Beban keuangan (79.233.576 )  (101.612.450 )
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs 3.688.041   (4.499.270 )
Pencadangan penurunan nilai piutang  (2.568.033 )  (7.620.143 )
Penghapusan dan pemulihan piutang 346.838   2.212.719 
Bagian laba/(rugi) perusahaan asosiasi 59.451.991   96.336.385 
Laba penjualan aset tetap 270.617   210.048 
Beban lainnya (29.296.100 )  (14.929.360 )

 (173.358.520 )  (156.659.771 )
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 634.882.853   656.392.167 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (142.926.079 )  (94.956.904 )
LABA TAHUN BERJALAN 491.956.774   561.435.263 
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN 
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: 

Keuntungan/(kerugian) aktuarial (23.447.152 )  15.094.552 
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi (252.462 )  254.204 
Pajak penghasilan terkait 5.861.788   (3.773.638 )

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (17.837.826 )  11.575.118 
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 474.118.948   573.010.381 

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada: 
Pemilik entitas induk 492.017.754   561.542.892 
Kepentingan non pengendali (60.980 )  (107.629 )

 491.956.774   561.435.263 
Jumlah penghasilan komprehensif  

tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: 
Pemilik entitas induk 474.179.928   573.118.010 
Kepentingan non pengendali (60.980 )  (107.629 )

 474.118.948   573.010.381 
LABA PER SAHAM 
(DALAM SATUAN RUPIAH PENUH) 179,56   217,01 

Per 1 Januari 2018 892.472.776   689.146   164.327.367   165.010   (35.465.396 )  525.293.091   1.547.481.994   9.955.858   1.557.437.852 

Laba bersih tahun berjalan  -   -    -    -   -    561.542.892   561.542.892   (107.629 )  561.435.263 

Pendirian entitas anak -   -    -    -   -    -    25.000   25.000 

Selisih nilai transaksi entitas sepengendali atas 

 akuisisi PT Poso Energy -   -    (162.979.604 )  -   -    -    (162.979.604 )  -    (162.979.604 )

Pendapatan komprehensif lain -   -    -    -   11.575.118   -    11.575.118   -    11.575.118 

Saldo per 31 Desember 2018 892.472.776   689.146   1.347.763   165.010   (23.890.278 )  1.086.835.983   1.957.620.400   9.873.229   1.967.493.629 

Laba bersih tahun berjalan  -   -    -    -   -    492.017.754   492.017.754   (60.980 )  491.956.774 

Pendapatan komprehensif lain  -   -    -    -   (17.837.826 )  -    (17.837.826 )  -    (17.837.826 )

Saldo per 31 Desember 2019 892.472.776   689.146   1.347.763   165.010   (41.728.104 )  1.578.853.737   2.431.800.328   9.812.249   2.441.612.577 

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi,
dan Pemegang Saham > 5%

Pemegang Saham > 5%

Catatan:

1. Informasi diatas bersumber dari Laporan Keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2019.
2. Laporan Keuangan tersebut di atas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Laporan Keuangan diterbitkan tanggal 16 Maret 2020.
4. Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bogor, 27 Maret 2020
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Direksi

DEWAN KOMISARIS
- Suhaeli Kalla :  Komisaris Utama
- Solihin Jusuf Kalla :  Komisaris
- Sumarsono :  Komisaris Independen

DEWAN DIREKSI
- Irsal Kamarudin :  Direktur Utama
- Saptiastuti Hapsari :  Direktur
- Sofiah Balfas :  Direktur
- Abdullah Afifuddin Suhaeli :  Direktur
- Teguh Wicaksana Sari :  Direktur

- PT Denaya Cakra Cipta :  42,60%
- Solihin Jusuf Kalla :  15,85%
- Suhaeli Kalla :  15,84%
- Achmad Kalla :  15,37%
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Merujuk pada iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang telah diumumkan dalam Surat Kabar 
Harian Media Indonesia pada tanggal 21 Februari 2020 dan iklan Pemanggilan Rapat yang
telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia r pada tanggal 9 Maret 2020 dan
dalam rangka meminimalkan risiko tersebarnya Corona Virus Disease (Covid-19), maka dengan ini
Direksi Perseroan menyampaikan bahwa jadwal Pelaksanaan Rapat Perseroan yang semula akan 
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 diputuskan untuk ditunda hingga jangka
waktu yang akan ditentukan kemudian. 
Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 27 Maret 2020
Direksi Perseroan

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SATRIA MEGA KENCANA TBK.

(“Perseroan”)

SSSSSSSSSSSSSSSemoga amal ibadah almarhumah diterimaaaaaaaaa  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhan YME dan keluarga yang ditinggalkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

diberi keikhlasan dan ketabahan.

Turut berduka cita sedaaalllaammm-ddalamm nnya 
atas wafatnya 

Ibunda dari Presiden Ir. H. Joko Widodo
Usia 77 Tahun

Pada Rabu, 25 Maret 2020 
pukul 16.45 WIB di Solo

BBaddaann UUsaha Pelabuhan 
PPTT KKaryaa CCiittrraa NNusantara

MMeennguccaappkkaan

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

PENYEMPROTAN DISINFEKTAN GBK: Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke 
kursi penonton di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin. Penyemprotan cairan disinfektan 
dilakukan guna mencegah penyebaran virus korona (covid-19) di kawasan tersebut.

TIGA ajang Piala AFF kelom-
pok umur--U-16, U-19, dan 
U-18 putri--yang dilangsung-
kan di Indonesia secara resmi 
ditunda karena pandemi 
korona. Namun, Federasi Se-
pak Bola ASEAN (AFF) tetap 
menggelar Piala AFF untuk 
timnas senior, 23 November 
hingga 31 Desember 2020.

”Kami telah membuat ke-
putusan untuk menunda 
dan jika diperlukan, kami 
membatalkan kompetisi un-
tuk meminimalkan kontak 
sosial dengan tujuan untuk 
melindungi keselamatan dan 
kesehatan semua,” kata Pre-
siden AFF, Khiev Sameth, 
seperti dilansir dari laman 

resmi AFF, kemarin.
Ajang kelompok umur Piala 

AFF yang dilangsungkan di In-
donesia itu digelar berturut-
turut mulai Juni (Piala AFF 
Putri U-18), kemudian Juli 
(Piala AFF U-16), dan Agustus 
(Piala AFF U-19). Pihak AFF 
masih belum menetapkan ka-
pan jadwal ulang tiga gelaran 
tersebut.

Sementara itu, Piala AFF 
Putri U-15 di Indonesia dan 
Piala AFF untuk timnas senior 
pada November masih ber-
jalan sesuai dengan rencana. 
Namun, Sameth mengatakan 
jadwal bisa sewaktu-waktu 
berubah bergantung pada 
kondisi negara-negara di Asia 

Tenggara.
”Karena situasinya terus 

berkembang, kami akan terus 
mencermati dan tidak akan 
ragu untuk melakukan peru-
bahan pada jadwal kami jika 
perlu,” kata Sameth.

Di lain hal, Direktur PT Liga 
Indonesia Baru (LIB) Cucu So-
mantri, kemarin, mengatakan 
sedang mempertimbangkan 
usul beberapa klub mengenai 
status kompetisi Liga 1 dan 2. 
Usul yang masuk ialah kom-
petisi digelar Juni jika wabah 
korona mereda dan pemerin-
tah memberi izin.

Ia juga mengatakan pihak 
klub meminta adanya per-
temuan antara klub, PT LIB, 
dan PSSI untuk membahas 
imbas penghentian liga. Sa-
lah satunya terkait dengan 
gaji pemain. Beberapa klub 
mengusulkan membayar 
pemain maksimal 25% dari 
nilai kontrak. (Faj/R-2)

 AFF Tunda Ajang 
Kelompok Umur
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EMIR CHAIRULLAH 
emir@mediaindonesia.com  

WAKIL Presiden 
Ma’ruf Amin 
menyatakan 
pelaksanaan 

Pekan Olahraga Nasional 
(PON) 2020 di Papua kemung-
kinan besar ditunda. Pasal-
nya, ancaman penyebaran 
virus korona atau covid-19 
di wilayah tersebut, termasuk 
wilayah lain di Indonesia, ma-
sih cukup besar.

”Kemungkinannya sangat 
besar untuk ditunda apabila 
memang situasi ancaman ko-
rona ini masih mengancam, 
termasuk di Papua dan di 
Indonesia,” kata Wapres saat 
video conference dengan war-
tawan, kemarin.

Wapres mengungkapkan 
pemerintah akan membuat 
payung hukum apabila pe-
nundaan tersebut jadi di-
lakukan. PON 2020 Papua 
dijadwalkan pada 20 Oktober 
hingga 2 November men-
datang. “Namun, kita akan 
mengamati bagaimana per-
siapan penyelenggaraan PON 
ini. Kalau nanti memang ko-
rona itu masih belum hilang, 

artinya masih merupakan 
ancaman, pasti hasilnya akan 
ditunda,” ujarnya.

Menurut  Wapres ,  pe -
nundaan gelaran olahraga do-
mestik terbesar akibat wabah 
virus covid-19 itu merupakan 
hal yang lumrah. “Olimpiade 
di Jepang saja juga ditunda,” 
ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri 
Pemuda dan Olahraga (Men-
pora) Zainudin Amali me-
nyatakan akan mengevaluasi 
penyelenggaraan Pekan O-
lahraga Nasional (PON) 2020 
Papua jika pandemi korona 
terus meluas di Indonesia. Se-
jauh ini, lanjut dia, belum ada 
keputusan resmi apakah PON 
Papua ditunda atau tidak.

“Sekarang belum ada kepu-
tusan apa pun. Sesuai arahan 
Presiden dalam rapat terbatas 
terakhir, tetap on schedule. 
Kami akan lihat lagi bagaimana 
perkembangan situasi pan-
demi ini. Bila harus menunda, 
kami akan tunda. Namun, 
kalau situa-sinya mereda dan 
persiapan tidak terganggu sig-
nifi kan, PON akan kita gelar se-
suai rencana,” kata Zainudin, 
kemarin.

Menurutnya, keputusan 

final akan ditentukan se-
telah rapat bersama KONI 
pusat bersama Pengurus 
Besar (PB) PON. KONI pusat, 
kata Zainudin, diminta untuk 
mendengar kan masukan-
masukan dari KONI daerah 
dan cabang-cabang olahraga

Zainudin menambahkan 
bahwa covid-19 sangat meng-
gangu atlet dalam persiapan 
pelatihan daerah (Pelatda) 
untuk menghadapi PON Pa-
pua. Keselamatan atlet dan 
ofi sial tentu akan jadi pertim-
bangan utama.

“Keselamatan atlet, pelatih, 
ofisial, dan masyarakat itu 
yang lebih kami utamakan 
jika dibandingkan dengan 
hal-hal lainnya,” tegas politi-
kus Partai Golkar itu.

Tunggu keputusan resmi
Di bagian lain, Pengurus 

Besar Pekan Olahraga Na-
sional (PB PON) 2020 Papua 
menunggu keputusan peme-
rintah pusat terkait wacana 
penundaan PON. Pelaksana 
Tugas Kepala Dinas Olah-
raga dan Pemuda (Dispora) 
Provinsi Papua, Alexander 
Kapisa, kemarin, mengatakan  
belum ada pembahasan di 
internal PB PON maupun pe-
merintah daerah soal wacana 
penundaan pesta olahraga 
empat tahunan  itu.

“Belum ada pembahasan 
di internal kami ataupun 
dengan pemerintah pusat. 
Prinsipnya, kami menunggu 
saja dengan pertimbangan 
kondisi saat ini,” kata Alexan-
der kepada Media Indonesia.

Sebelum ada keputusan 
resmi dari pemerintah, lanjut 
dia, persiapan PON 2020 terus 
berjalan. Pengerjaan venue
tetap ditargetkan selesai pada 
Juni. “Sampai hari ini, progres 
pengerjaan venue tetap ber-
jalan. Progres seluruh venue 
saat ini sudah 90% sampai 
95%,” jelasnya. (Mal/Dmr/R-2)

Pemerintah akan membuat 
payung hukum apabila penundaan 
PON 2020 Papua jadi dilakukan.

 PON 2020 
Terancam 
Mundur



MELALUSA SUSTHIRA K
melalusa@mediaindonesia.com                                          

DALAM menghadapi pandemi 
covid-19 yang kian merebak 
di Indonesia, banyak orang 
tak hanya diam berpangku 

tangan. Sebaliknya, masyarakat justru 
memilih untuk berkontribusi semampu 
yang didapat. Di tengah kekurangan pa-
sokan alat pelindung diri (APD) oleh para 
tenaga kesehatan Indonesia, desainer 
kenamaan Tanah Air, Anne Avantie, 
pun berinisiatif untuk memproduksi 
langsung APD melalui yayasannya.

Perempuan yang akrab dengan 
kegiatan amal dan sosial itu menye-
but bahwa dalam kondisi apa pun 
tidak ada halangan untuk tidak 
dapat berba gi kepada sesama. 
Ia mencontohkan dirinya yang 
hanya bermodalkan mesin 
jahit manual, bertekad un-
tuk menyumbangkan 
APD kepada para 
tenaga medis 
yang bertaruh 
nyawa meng-
hadapi risiko 
tinggi penular 
covid-19.

“Dalam kon-
dis i  apa pun 
kita bisa terus 
berbagi. Inilah 
keadaan pagi 
kami di divisi pro-
duksi Anne Avantie 
Foundation dengan 
segala keterbatasan 
yang ada dan ha-
nya dengan me-
sin manual, kami 
berjuang untuk dapat 
memberikan sesuatu 

untuk bangsa ini,” terang perancang
busana dan pengusaha itu melalui akun
Instagram priba dinya, Kamis (26/3).m

Perempuan berusia 53 tahun itu dengan 
tegas menyebut tidak akan memperjual-
belikan APD yang diproduksinya dalam
bentuk apa pun. Ia juga menambahkan,
tidak melayani pembelian perorangan. 

Sebaliknya, ia menyebut akan menyum-
bangkan APD yang diproduksinya secara

cuma-cuma kepada petugas
medis yang berjuang di
garda depan melawan
covid-19 di Indonesia.

“Kami persembah-
kan bagi pahlawan ke-

manusiaan yang berjuang
meme rangi covid-19 di garda
terdepan sebagai pejuang
bangsa. Baju APD ini tidak 
saya perjualbelikan, tetapi
disumbangkan ke rumah-
rumah sakit yang mem-

butuhkan,” ujarnya.
A n n e  y a n g

terkenal le-
wat  koleksi

k e b a y a
kontempo-
rernya itu

juga men-
dorong agar
penjahit lain
dan indus-
tri pakaian
mengikuti je-
jaknya untuk 
m e m b a n t u
m e n y u m -
bangkan APD
yang sangat
d i b u t u h k a n

oleh para petu-
gas medis Indonesia

saat ini. Tak ha-

nya soal pasokan APD, perempuan yang 
pernah meraih penghargaan Kartini 
Award itu juga membuka kantung donasi 
yang akan disalurkannya kepada para 
pahlawan kemanusiaan yang berjuang 
mengatasi pandemi covid-19 di Indone-
sia.

Dalam video unggahannya itu, tampak 
sejumlah perempuan di yayasannya te-
ngah menjahit APD putih. Sebagian lain-
nya tengah mengukur kain yang tampak 
kedap air itu sebagai bahan yang akan 
dijahit menjadi APD. 

Sebutir telur
Hati Anne tergerak membantu di tengah 

cobaan pandemi covid-19 setelah sebuah 
pesan sampai padanya. “Bun, kami sudah 
enggak bisa memberi makan anak-anak. 
Ini sebutir telur terakhir kami,” demikian 
bunyi pesan dari sebuah pengasuh panti 
asuhan kepada Anne. 

Kala itu, ia tengah mempersiapkan 
pembukaan gerai barunya. Tak menung-
gu lama, ia meminta pengurus yayasan-
nya membagikan telur dalam jumlah 
banyak ke panti asuhan dan pondok 
pesantren. Ia merasa tertampar, merasa 
hanya memikirkan kepentingannya 
sendiri. 

Selanjutnya, direktur sebuah rumah 
sakit di Semarang memintanya untuk 
membuatkan baju astronaut, sebutan 
bagi pakaian pelindung tenaga medis. 
Anne kemudian memesan anak buahnya 
untuk menghentikan segala pesanan dan 
membuat APD serta masker. 

Hingga saat ini, donasi ADP dan telur 
masih berjalan. Anne menjelaskan untuk 
memperoleh APD yang diproduksinya itu 
dapat mengirimkan surat permohonan 
ke alamat emailnya anneavantie@ya-
hoo.com (Cp : Asmanah - 081389373939)
dengan melampirkan surat resmi dari 
rumah sakit. (H-3)

SATU hal yang membanggakan 
dari bangsa ini ialah sikap soli-
daritas sosial yang tinggi. Kultur 
‘keluarga besar’ memang menjadi 
obat ketika kita berada dalam 
kesulitan. Memang, hanya di 
Indonesia ketika kita datang ke 
satu tempat langsung diundang 
masuk ke rumah dan disuguhi 
hidangan.

Coba saja kita jalan ke desa. 
Pasti orang yang menyambut 
dengan terbuka. Tidak ada peras-
aan curiga terhadap mereka yang 
datang. Selalu pendekatannya itu 
positif. Tidak hanya menyapa, 
tetapi juga mengundang kita un-
tuk masuk ke rumahnya.

Dunia boleh semakin modern, 
tetapi rasa kekeluargaan itu ma-
sih tetap ada. Kita tidak mung-
kin cuek kepada saudara atau 
tetangga yang sedang berada 
dalam kesulitan. Sekecil apa pun 
kita akan berupaya untuk bisa 
turut membantu yang sedang 
kesusahan.

Kultur itu tidak mungkin ada 
di negara-negara Barat. Bahkan 
orangtua yang ingin menengok 
anak dan cucunya, ia harus mem-
buat janji terlebih dulu. Jangan 
harap orangtua bisa menginap 
di rumah anaknya karena tidak 

ada ruangan untuk itu.
Kultur ‘keluarga besar’ itulah 

yang kini menolong kita ketika 
pandemi virus korona sekarang 
ini terjadi. Kelompok masyarakat 
bergerak untuk menyingsingkan 
lengan baju membantu bangsa 
ini berperang menghadapi wa-
bah virus korona.

Ketua Ikatan Alumni Univer-
sitas Indonesia Andre Rahadian 
kini menjadi koordinator Tim 
Relawan melawan covid-19. Ia 
mengajak himpunan alumni 
perguruan tinggi seluruh Indo-
nesia untuk ikut bergabung di 
dalamnya. Ketua Ikatan Alumni 
Universitas Diponegoro Maryono 
merupakan salah satu yang ikut 
terjun di dalamnya.

Kita memang harus bahu-
membahu menghadapi ancaman 
virus korona ini. Tidak hanya me-
mikirkan bagaimana membantu 
petugas kesehatan yang menjadi 
pahlawan kemanusiaan karena 
berdiri pada garda terdepan, 
tetapi juga dipikirkan untuk 
membantu kelompok masyara-
kat yang secara ekonomi paling 
terpukul akibat virus yang sangat 
berbahaya ini.

Memang, tidak mungkin pe-
merintah sendiri berjuang meng-
hadapi front peperangan me-
lawan virus korona. Kita tidak 
mempunyai kemewahan se-
perti Presiden AS Donald Trump 
yang bisa memberikan dana 
penanganan virus korona sampai 
US$2 triliun.

Kita pantas bersyukur rasa 
kebersamaan itu terus bermun-
culan. Mereka yang merasa me-
miliki tenaga, menjadi relawan 
kemanusiaan. Di Jakarta saja ada 
sekitar 1.300 relawan bersedia 
menjadi garda terdepan di bi-
dang penanganan medis.

Di pihak lain, banyak pengu-

saha mencoba mendatangkan 
alat pelindung diri, masker, ka-
camata, dan ventilator yang 
dibutuhkan petugas medis untuk 
menangani pasien covid-19. Ada 
yang memberikan gedung untuk 
tempat istirahat petugas medis. 
Ada juga yang menyediakan 
bahan makanan bagi kebutuhan 
petugas medis.

Memang, luar biasa dana yang 
dibutuhkan untuk logistik meng-
hadapi covid-19 ini. Untuk kebu-
tuhan makanan relawan medis 
saja, paling tidak dibutuhkan 
dana Rp400 juta setiap hari. Be-
lum lagi biaya untuk penyediaan 
APD guna menangani satu pasien 
sampai sembuh, bisa mencapai 
Rp45 juta.

Di samping kebutuhan peng-
obatan, masih diperlukan biaya 
untuk pencegahan. Biaya pe-
nyemprotan disinfektan yang 
dilakukan pemerintah daerah 
setiap hari tidak kecil. Belum lagi 
bantuan sosial yang perlu kita 
siapkan bagi kelompok masya-
rakat bawah akibat terhentinya 
kegiatan ekonomi. Semua orang 
yang sehat tetap harus hidup.

Presiden Joko Widodo sudah 
memerintahkan Menteri Ke-
uangan menyiapkan anggaran 
khusus untuk bantuan sosial bagi 
masyarakat kelompok bawah. 
Bahkan mereka yang kemudian 
terkena pemutusan hubungan 
kerja akan ditanggung biaya 
hidupnya sampai mendapatkan 
pekerjaan baru.

Memang luar biasa anggaran 
yang dibutuhkan untuk menye-
lamatkan bangsa ini dari an-
caman virus korona. Satu yang 
membuat kita tidak boleh berke-
cil hati, kondisi ini dihadapi oleh 
seluruh negara di dunia.

Satu kata yang harus kita ka-
takan: bangsa ini harus selamat. 
Berapa pun biayanya, kita harus 
menanggung beban itu. Hanya 
dengan kemauan seluruh bangsa 
ini untuk memikul beban berat 
itu, maka kita bersama akan bisa 
keluar dari kesulitan ini.

Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group

EBET

Jahit APD bagi Petugas Medis
Terketuk dan tertampar tangan Tuhan, ia memutuskan turun tangan dan turut 
bergotong royong menyumbangkan kemampuannya untuk kemanusiaan. 
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CUSTOMER SERVICE:
(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:
(021) 5812113 / 5801480

P O D I U M

Relawan Bergerak
ANNE AVANTIE

MI/ SUMARYANTO
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