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Tugas Berat Menanti
Kombinasi yang tepat memimpin
sebuah kota baru. Bambang ahli di
bidang infrastruktur dan transportasi,
sedangkan Dhony di sektor
pengembangan kawasan.
ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com
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EMBANGUNAN Ibu
Kota Negara (IKN) Nusantara bukan hanya
soal konstruksi atau
fisik, tetapi juga harus mampu
menjalin kerekatan sosial dari
seluruh masyarakatnya. Ibu
kota baru negara mesti menjadi
kawasan yang merefleksikan
Indonesia di masa depan.
Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu saat melantik Bambang Susantono dan
Dhony Rahajoe sebagai Kepala
dan Wakil Kepala Otorita IKN
Nusantara di Istana Negara,
Jakarta, kemarin.
‘’Hal itu karena IKN Nusantara dipersembahkan untuk
seluruh kalangan atau city for
all,’’ ujar Bambang seusai acara
pelantikan.
‘’Kami ingin membangun
kerekatan sosial, kerekatan
masyarakat yang dinamis, yang
vibrant, sehingga, sekali lagi, ini
kota untuk semua, city for all,’’
tambahnya.
Ketua MPR Bambang
Soesat yo mengatakan Bambang dan Dhony harus bisa
menerjemahkan visi dan misi
Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN Nusantara.
‘’Tugas berat sudah menanti
mereka berdua, antara lain menyelesaikan sejumlah aturan
turunan Undang-Undang IKN
dan mempersiapkan kelengkapan organisasi, serta berkoordinasi dengan Bappenas
dan kementerian terkait yang
selama ini mempersiapkan
rancangan IKN,’’ ujarnya.
Anggota Komisi II DPR dari
Fraksi NasDem Aminurokhman
mengatakan mereka harus
mampu bekerja cepat, tepat,
dan memberikan dampak sosial ekonomi yang luas sesuai
dengan tujuan pemindahan ibu
kota negara.
“Yang perlu jadi penekanan
ialah IKN betul-betul dikelola
secara baik. Jangan sampai
tidak memiliki dampak sosial
ekonomi kepada yang lain karena tujuan IKN untuk pemerataan ekonomi, pembangunan,
dan kesejahteraan,” ujarnya
ketika dihubungi, kemarin.
Aminurokhman mengatakan

Bambang dan Dhony harus
segera bekerja ekstra untuk
menyelesaikan pembangunan
IKN sesuai jadwal yang sudah
ditetapkan.
Keduanya harus bisa membuat tim kerja yang solid dan
dapat bekerja sesuai ketepatan
waktu dan cermat, termasuk
memilah putra daerah yang
memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk dapat masuk
ke tim.
“Tentu butuh tim yang solid
untuk membangun. Tim kerja
bisa dari putra daerah yang
memiliki kapasitas yang dibutuhkan,” tukasnya.

Kombinasi sempurna
Presiden Jokowi menyebut
pasangan Bambang-Dhony adalah kombinasi yang sempurna
untuk memimpin jalannya
pembangunan IKN Nusantara.
“Bambang ini lulusan ITB
di bidang sipil infrastruktur.
Kemudian S-2 dan S-3 di bidang
yang berkaitan dengan transportasi, dan juga berkaitan
dengan finance. Terakhir, ia
menjabat vice president di
ADB. Saya kira dari semua sisi
sudah lengkap,” ujar Presiden
dalam rapat terbatas di Istana
Merdeka, Jakarta, kemarin.
Adapun Dhony Rahajoe,
menurut Jokowi, kaya akan
pengalaman di bidang properti. Dengan latar belakang
yang luar biasa itu, dua sosok
tersebut dianggap mampu
berkolaborasi dengan baik bersama Kepala Bappenas Suhaso
Monoarfa dan Menteri PU-Pera
Basuki Hadimuljono.
Ke depan, Kepala Negara berpesan agar Kepala dan Wakil
Kepala Otorita IKN Nusantara
dapat bekerja dengan cepat,
terutama dalam hal pembentukan kelembagaan serta penyusunan aturan-aturan turunan
dari UU IKN.
“Saya harap bisa diselesaikan
Maret ini,” ujar Presiden.
Jokowi juga meminta Otorita
IKN nantinya diisi oleh sumber
daya manusia (SDM) andal yang
berasal dari tanah Kalimantan,
terutama di sekitar lokasi pembangunan ibu kota baru.
“Masyarakat daerah harus
betul-betul kita libatkan,” tegas
Presiden. (Sru/X-10)

Kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)
Luas Kawasan

BIRO PERS SETPRES/RUSMAN

SEUSAI DILANTIK: Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono (kiri) dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menyampaikan
pernyataan kepada wartawan seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

WAWA N C A R A

Nusantara Kota untuk Semua
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara Bambang Susantono
mengaku dititipi pesan oleh Presiden
Joko Widodo dalam menjalankan
tugasnya. Nusantara harus menjadi
kawasan yang merefleksikan Indonesia di masa depan.
“Semua harus terangkum di Nusantara,’’ ujar Bambang dalam wawancara dengan sejumlah wartawan termasuk Andhika Prasetyo dari Media
Indonesia, seusai pelantikan di Istana
Negara, Jakarta, kemarin.
Berikut petikannya:
Setelah dilantik, apa yang akan
dilakukan?
Langkah-langkah kami setelah
ini tentu akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
yang selama ini sudah menyiapkan
konsep-konsepnya. Salah satunya
Bappenas yang sudah bergerak, sudah melakukan berbagai studi sejak
2017.
Kami juga akan berbicara dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan

Bambang Susantono
Jabatan: Kepala Otorita IKN Nusantara
Lahir: Yogyakarta, 4 November 1963
Jabatan sebelumnya:
Wakil Menteri Perhubungan, 2010-2014

Dhony Rahajoe
Jabatan:
Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara
Lahir: Jakarta, 8 September 1966
Pekerjaan sebelumnya:
Managing Director President
Office Sinar Mas Land

Perumahan Rakyat yang bertanggung
jawab melakukan pembangunan
infrastruktur.
Apa ada pesan khusus dari Presiden Joko Widodo?
Kami sudah ada diskusi awal
dengan Presiden. Beliau titip satu
hal, yaitu Nusantara harus menjadi
sebuah peradaban baru. Beliau ingin
kota ini menjadi kota yang inklusif,
kota yang hijau, kota yang cerdas,

dan kota yang berkelanjutan. Semua
harus terangkum dalam satu kesatuan
dan Nusantara harus dibangun untuk
semua kalangan. City for all istilahnya. Presiden ingin kota ini menjadi
kota percontohan, tidak hanya untuk
daerah-daerah lain di Indonesia, tapi
juga dunia.
Selain membangun infrastruktur
fisik, hal apa lagi yang menjadi tugas utama?
Jadi, program yang ada tentunya
tidak hanya semata-mata membangun fisik. Kami juga harus membangun masyarakat yang dinamis, yang
vibrant.
Presiden juga berpesan agar Nusantara menjadi kota yang merefleksikan
Indonesia di masa depan.
Bagaimana pengelolaan yang dilakukan secara modern, bagaimana
digitalisasi akan mewarnai kota itu.
Di sisi lain, Nusantara tetap harus
humanis, harus mengedepankan
kerekatan sosial, kohesivitas antarwarga. (X-10)

Kawasan strategis nasional (KSN):

256.142 hektare
Kawasan pengembangan IKN:
199.962 hektare (bagian dari KSN IKN Nusantara)
Kawasan IKN Nusantara:
56.180 hektare (bagian dari KSN IKN Nusantara)
Kawasan inti pusat pemerintahan:
6.596 hektare (bagian dari kawasan IKN Nusantara)

Beberapa Tahapan Pemindahan IKN
Periode 2020-2024 (Pemindahan Tahap Awal)
Pembangunan infrastruktur utama.
Pemindahan ASN tahap awal.
Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun
dan beroperasi untuk 500 ribu penduduk.
Periode 2025-2035
Mengembangkan fase kota.
Menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN Nusantara.
Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif untuk
sektor-sektor ekonomi prioritas.
Mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Periode 2035-2045 (Pembangunan Seluruh Infrastruktur
dan Ekosistem)
Pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas.
Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan.
Mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
Periode 2024 (Reputasi sebagai
Kota Dunia untuk Semua)
Menjadi kota terdepan di dunia
dalam hal daya saing.
Sepuluh besar liveable city di dunia.
Mencapai net zero carbon
emisi dan 100% energi terbarukan.
Sumber: IKN.go.id/Litbang MI

IBU KOTA BARU

KPK Endus Bagi-Bagi Kaveling
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengendus dugaan bagi-bagi kaveling
di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,
Kalimantan Timur. Lembaga antirasuah menduga kaveling di kawasan
IKN sudah dipatok pihak tertentu.
“Ibu Kota Negara juga menjadi
prioritas kami. Ternyata lahan IKN
itu tidak semuanya clean and clearing, dari informan kami sudah ada
bagi-bagi kaveling,” kata Wakil Ketua
KPK Alexander Marwata dalam
Rapat Koordinasi Pemberantasan
Korupsi Terintegrasi secara hybrid,
kemarin.
Alex tak menuturkan lebih jauh mengenai kaveling mana saja yang sudah
dibagi-bagi tersebut. KPK mendapat
mandat dari Presiden Joko Widodo
untuk mengawal program IKN. “Bapak Presiden juga sudah meminta
pengawalan IKN kepada KPK.’’
Di sisi lain, Alex mendorong bis-

Relakan Rumah untuk Bangun Sekolah Khusus Disabilitas

nis yang dilakukan di Kalimantan
Timur memberikan manfaat luas
bagi masyarakat setempat. Selain
itu, urusan administrasi seperti kepatuhan pajak harus tertib, dampak
lingkungan minim, dan perusahaan
wajib bertanggung jawab secara
sosial. “Jangan sampai tikus mati di
lumbung padi. Seharusnya tidak ada
masyarakat miskin di Kalimantan
Timur,” ucapnya.
Saat memimpin rapat terbatas di
Istana Merdeka, Jakarta, kemarin,
Presiden menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di IKN. ‘’Identifikasi dan
verifikasi juga tanah-tanah yang
mungkin masih dimiliki atau dikuasai
perusahaan atau masyarakat. Kita harus memastikan pengadaan tanah di
Nusantara ini hanya dapat dialihkan

kepada instansi yang memerlukan
untuk pembangunan IKN.’’
Presiden menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya
memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan
hak atas tanah di wilayah IKN. Dia
meminta Menteri ATR/Kepala BPN
melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan
tanah di IKN.
Di lain pihak, Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN, Iing R Sodikin Arifin,
menilai pernyataan yang dilontarkan
KPK soal bagi-bagi kaveling di IKN
tidak beralasan. “Wah isu saja itu.
Enggak ada ini.’’
Menurutnya, saat ini pemerintah
masih fokus dalam pembangunan
infrastruktur di IKN. “Enggak ada soal
isu itu (pembagian kaveling). Kepala
otorita saja baru dilantik,” sebut Iing.
(Pra/Ins/MGN/X-8)

Isu lain
yang mesti
difokuskan duet
pemimpin IKN
terpilih ialah
pelibatan atau
partisipasi publik
dalam pembangunan
ibu kota Nusantara.”
Editorial | Hlm 2

Hentikan Polemik
Penundaan Pemilu
Surya Paloh menegaskan, selain
penundaan pemilu, masih banyak hal
lain yang perlu menjadi prioritas dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selekta | Hlm 2

Polri Sita Aset Investasi
Bodong Rp1,5 Triliun
Penyitaan dilakukan sebagai langkah
penegakan hukum dalam menangani
aset-aset yang terindikasi merupakan
hasil dari tindak pidana.
Megapolitan| Hlm 5

SENO

“Pemerintah Provinsi
Bengkulu telah mengadakan
operasi pasar, tetapi tetap
masyarakat mengalami
kesulitan mendapatkan
minyak goreng.”
Rohidin Mersyah
Gubernur Bengkulu
Nusantara | Hlm 8

Tatang tidak bisa melihat sejak usia 7 tahun, tetapi hatinya bisa melihat dan peka
terhadap sesama. Ia bersama kakaknya mendirikan sekolah luar biasa dengan
menyulap rumah pribadinya sebagai sekolah.

Setara & Berdaya | Hlm 12

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG
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EDITORIAL

Profesionalisme Pemimpin IKN
Isu lain yang mesti segera difokuskan
EPISODE baru pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur duet pemimpin IKN terpilih ialah tentang
sudah dimulai sejak kemarin. Pelantikan pelibatan atau partisipasi publik dalam
dua orang profesional murni menjadi Ke- pembangunan ibu kota Nusantara. Lebih
pala dan Wakil Kepala Otorita IKN menjadi khusus lagi pelibatan masyarakat lokal
awalan yang sangat bagus untuk membuat Kalimantan Timur agar pembangunan
IKN tidak melupakan dan meminggirkan
episode tersebut tak cuma enak
kearifan lokal.
ditonton dan diikuti, tapi juga
Kita tahu, sebelum ini pun pemerintah
layak didukung.
dan DPR digempur kritik keras kaMenjauhkan pemimpin IKN
rena proses le gislasi Rancangan
dari orang politik ialah janji PreUn dang-Undang IKN dianggap
siden Joko Widodo. Sejak jauh hari
sangat minim partisipasi pubJo kowi sudah menyebut bahwa
lik. Terlepas benar atau tidak
yang bakal menjadi pemimpin
anggapan itu, kini pemerintah
IKN ialah ‘bukan orang politik’.
mesti mau membuka telinga lebih
Kini ia menepati janji itu dengan
lebar untuk mendengar suara rakyat
menunjuk Bambang Susantono
sekaligus memberikan ruang seluassebagai Kepala Otorita IKN dan
DUTA
luasnya untuk partisipasi publik.
Dhony Rahajoe sebagai wakilnya.
Kini, dengan fakta kalangan profesional
Poin tentang profesionalisme ini penting karena beberapa alasan. Pertama, yang dipercaya memimpin IKN, pemerintah
pemilihan orang dari kalangan nonparpol setidaknya sedang memberikan garansi
setidaknya membuat pembangunan dan kepada publik bahwa proyek besar bernapengelolaan IKN akan berjarak dengan po- ma IKN Nusantara itu bukan sekadar petensi atau kecenderungan korupsi politik. rencanaan kosong. Mereka ibarat jaminan
Dalam level yang lebih tinggi, ia sekaligus bahwa pembangunan IKN bakal langsung
akan menepis isu betapa masifnya hege- tancap gas dengan melibatkan sebanyakmoni oligarki politik di balik rencana pem- banyaknya partisipasi publik karena pemimpinnya tak punya utang politik apa
bangunan ibu kota baru tersebut.
Kedua, alih-alih menimbulkan kegaduhan pun.
Hal terbaik saat ini ialah memberikan
yang tak perlu, kapabilitas, profesionalitas,
dan pengalaman mereka memang sangat mereka kesempatan untuk bekerja. Beri
dibutuhkan untuk mengeksekusi konsep waktu mereka untuk membuktikan keperbesar IKN menjadi sebuah kerja yang strate- cayaan pemerintah dan rakyat. Boleh tangis, terukur, penuh inovasi, transparan, cap gas, tapi tak perlu tergesa. Pematangan
serta berorientasi pada pembangunan yang perencanaan mesti segera dilakukan agar
pembangunan IKN bisa tepat waktu, tepat
berkelanjutan.
Ingat pula, ada anggaran besar di situ, anggaran, dan tepat sasaran.
Yang kemudian perlu dijaga dan perlu
bahkan sangat besar. Menurut hitungan
Bappenas, anggaran pembangunan IKN kawalan dari publik ialah soal indepenmen capai Rp466,9 triliun dengan 20% densi. Kini mereka memang independen
atau Rp90 triliun di antaranya berasal dari dan profesional, tetapi godaan, tekanan,
APBN. Sebanyak itu pula uang yang mesti intervensi, baik dari sisi bisnis maupun
dipertanggungjawabkan. Jelas, urusan pro- politik bakal terus merecoki mereka. Jika
yek dengan melibatkan uang sedemikian pemerintah dan publik tidak tekun mengabesar tidak boleh diserahkan kepada orang wal, jangan sampai profesionalitas mereka
yang justru akan tergadai.
yang tak punya kompetensi.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials
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Solidaritas Kuning Biru
DUNIA olahraga ramai-ramai mengecam invasi Rusia ke Ukraina.
Sebagai tanda solidaritas kepada
Ukraina, dua pekan terakhir,
arena olahraga berubah menjadi
‘Kuning-Biru’. Rentetan sanksi
global dialamatkan kepada atlet
dan tim Rusia. Mereka diminta
tidak mengikuti ajang internasional dan bahkan ada atlet yang

FOKUS MI

Pindai QR Code
untuk ulasan
selengkapnya.

mendadak diputus kontrak.
Tak ayal, tim-tim Rusia beserta
atletnya tersandera. Perdebatan
ihwal sanksi pun mencuat. Olahraga dinilai bukan lagi alat pemer satu. Lalu, se ru an damai
menggema agar pemimpin Rusia
mengakhiri perang sehingga para atlet bisa melanjutkan kiprahnya di pentas dunia. (R-3)

MI/SUSANTO

SILATURAHIM POLITIK: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

(kanan) beserta jajaran pengurus teras kedua partai pendukung pemerintah tersebut di Kantor DPP Partai NasDem, NasDem Tower,
Gondangdia, Jakarta, kemarin.

Hentikan Polemik
Penundaan Pemilu
Surya Paloh menegaskan, selain
penundaan pemilu, masih banyak hal
lain yang perlu menjadi prioritas dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
PUTRA ANANDA

ananda@mediaindonesia.com

T

OPIK penundaan Pemilu 2024, tingginya harga
komoditas minyak goreng, hingga pengaruh
geopolitik dampak invasi Rusia
dan Ukraina mewarnai pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Sur ya Paloh dan Ketua
Umum Partai Golkar Airlangga
Hartarto, kemarin.
Saat ditemui seusai pertemuan
tiga jam itu, Surya Paloh kepada
awak media menyatakan NasDem dan Golkar telah sepakat
tidak memperpanjang polemik
penundaan Pemilu 2024 yang
saat ini bergulir di masyarakat.
Kesepakatan dicapai setelah
NasDem dan Golkar melihat
wacana penundaan Pemilu 2024
dari berbagai perspektif.

“Kita berbicara dari perspektif
yang ada, yang semuanya ialah
mencari pemikiran-pemikiran
yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan
negara. Kesepakatannya jelas,
kita bersama-sama tidak lagi
mempermasalahkan masalah
itu,” ungkap Surya di Gedung
NasDem Tower, Jakarta.
Surya menegaskan, selain penundaan pemilu, masih banyak
hal lain yang perlu menjadi prioritas dalam menjalani tantangan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat dan energi
yang dimiliki perlu difokuskan
kepa da hal-hal produktif, salah satunya ialah mengawal
jalannya roda kepemimpinan
pemerintahan Presiden Jokowi
berjalan efektif sampai akhir
masa jabatan.
“Tidak perlu ada satu diskur-

sus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak
bisa meyakini bahwa konsepsi
gagasan pikiran itu bisa berjalan
dan diteruskan. NasDem tetap
hargai,” ungkapnya.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa komunikasi antarpimpinan parpol
menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan.
Airlangga menegaskan partainya mendengar aspirasi dari
suara masyarakat yang perlu
diserap, salah satunya yakni
penundaan Pemilu 2024.
“Kami sudah bahas bahwa
politik itu ialah kesepakatan dengan para ketua umum partai.
Banyak hal yang harus dibahas,
terutama ketua umum partai
yang mendukung Presiden,”
ungkap Airlangga.
Airlangga menegaskan pandangan para ketua umum parpol
pendukung Presiden menjadi
pertimbangan dalam mengambil langkah dan keputusan ke
depan.
Hal ini merupakan bentuk aspirasi yang perlu tetap tumbuh

dalam demokrasi dengan memperhatikan koridor yang ada.
“(Sikap) Presiden sudah jelas
bahwa aspirasi demokratis itu
tetap harus tumbuh. Namun, juga kita melihat koridor-koridor
yang ada,” ungkapnya.
Airlangga juga mengungkapkan Indonesia masih menghadapi tantangan lain. Dalam
jangka pendek ialah antisipasi
kenaikan harga pangan jelang
Ramadan dan Lebaran.

Pertemuan strategis
Peneliti dan pengamat politik
Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernan des, menilai pertemuan
ke dua tokoh partai tersebut
merupakan pertemuan strategis
untuk beberapa hal. Selain mencari kemungkinan berkoalisi di
2024, pertemuan itu juga mewakili semangat partai untuk terbuka bekerja sama.
“Saya kira itu juga untuk melihat bagaimana setiap partai bisa
terbuka untuk menunjukkan
sikapnya pada isu tertentu. Itu
pertemuan penting dan strategis
untuk kedua partai dan tentu
juga untuk pembangunan politik kita,” ucapnya.
Terkait kemungkinan penundaan, menurutnya, ketegasan
NasDem sudah terang-benderang. Arya pun meyakini NasDem akan tetap konsisten dengan
yang telah disampaikan oleh
ketua umumnya. (Sru/X-11)

Perlambatan Laju
Deforestasi Perlu
Jadi Komitmen G-20
MENINGKATNYA peristiwa
bencana hidrometeorologi,
seperti banjir dan tanah longsor, di Tanah Air sepanjang
Desember 2021 hingga Maret
2022 harus memperkuat upaya pemerintah dalam mitigasi
perubahanan iklim. Pasalnya,
Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dunia sebagai
Presidensi G-20 mendatang.
Hal itu disampaikan Ahli
Meteorologi dan Klimatologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Edvin
Aldrian, dalam keterangan
resmi Intergovernmental Panel on Climate Change WG 1
Vice Chair, kemarin.
Tampil pula sebagai pembicara pada acara itu Kepala Divisi Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat
Eksekutif Nasional WALHI,
Chaus Uslaini, dan ahli Teknik
Geologi Universitas Padjadjaran Prof Nana Sulaksana.
“Pemerintah Indonesia pun
sudah menyampaikan bahwa
negara G-20 harus berupaya
mencari cara memperoleh pembiayaan dan investasi ekonomi
hijau. Perubahan iklim bisa
berdampak lebih besar secara
global jika dibandingkan dengan pandemi,” kata Edvin.
Untuk itu, lanjutnya, langkah
yang diambil negara-negara
G-20 saat ini akan menjadi penentu keberlanjutan kehidupan dunia ke depannya, baik
untuk masyarakat Indonesia
maupun masyarakat global.
Lantas, sejumlah rekomedasi dikeluarkan untuk penanganan iklim, yakni perlambatan laju deforestasi perlu

menjadi komitmen G-20.
“Sebagai pemegang Presidensi G-20, Indonesia berada
pada posisi untuk melakukan
negosiasi dengan negara-negara G-20 untuk membahas
mitigasi bencana cuaca ekstrem. Selain itu, sebaiknya
kita juga menjadi contoh untuk negara-negara berkembang di G-20,” jelas Edvin.
Chaus menambahkan skema perhutanan sosial sebenarnya sudah bisa berkontribusi pada tata kelola lahan
yang lebih berkelanjutan.
Namun, salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan setempat ialah upaya untuk memastikan masyarakat
untuk mengelola lahannya
secara berkelanjutan.
“Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk
mitigasi bencana menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan
Prof Nana. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci ke berhasilan penanggulangan bencana.
Secara terpisah, Koordinator Pusat Pengendali dan
Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Nanang
Sudrajat, mengatakan bencana idrometeorologi menerjang kawasan utara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,
Rabu (9/3) petang.
Sementara itu, sebanyak
40% dari 42,4 kilometer garis
pantai utara di Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah, mengalami pengikisan (abrasi).
(Van/BB/AS/X-7)

DOK KEMENDAG
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Urgensi
g
belum Ada,
Reshuffle Kabinet
Sebatas Isu
Saat ini roda pemerintahan masih
berjalan dengan baik sehingga tidak
ada alasan untuk merombak kabinet.
PUTRA ANANDA

ananda@mediaindonesia.com

K

ETUA Umum Partai NasDem Surya
Paloh mengungkapkan belum melihat urgensi untuk dilakukan
perombakan atau reshuffle
kabinet. Dirinya meyakini
reshuffle baru sebatas isu
yang mencuat di publik. Saat
ini roda pemerintahan masih
berjalan dengan baik.
“Hanya isu ya. Tapi saya
yakin sejauh Presiden ingin
roda pemerintahan berjalan
efektif, tidak ada alasan untuk
reshuﬄe,” ungkap Surya di Gedung NasDem Tower, Jakarta,
kemarin.
Kendati demikian, Surya
menegaskan reshuﬄe merupakan hak prerogatif presiden.
Presiden memiliki pertimbangan untuk mengatur atau
mengubah kabinetnya jika
merasa ada yang tidak tepat.
“Presiden yang memegang
hak prerogatif mengatur dan
mengubah kabinetnya jika
merasa ada yang tidak tepat,”
ungkapnya.
Dalam kesempatan yang
berbeda, pengamat politik
dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang juga Direktur
Eksekutif Indonesia Political
Review Ujang Komarudin
menuturkan reshuﬄe kerap
kali terjadi selepas adanya
isu perombakan kabinet.
Terlebih isu reshuﬄe sudah

“Presiden yang
memegang
hak prerogatif
mengatur dan
mengubah
kabinetnya jika
merasa ada yang
tidak tepat.”
Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem
berkali-kali muncul di tengah
publik.
“Kalau saya melihat pasti
ada arah angin ke situ. Kita
tahu bahwa isu reshuﬄe sudah lama berembus, artinya sudah lama mundur lagi,
mundur lagi,” ujar Ujang.
Ujang melanjutkan, jika memang terjadi reshuﬄe, menteri dari kalangan nonparpol
diprediksi berpeluang besar
untuk diganti. Perombakan
kabinet mungkin saja terjadi
sebagai bentuk politik akomodasi yang dilakukan Presiden
Joko Widodo.

Bagi jatah
Pengamat politik Pangi
Syarwi mengatakan perombakan kabinet semestinya
berbasis kinerja. Ia menilai
reshuﬄe kali ini, bila benar
terjadi, bertujuan bagi-bagi
kekuasaan.

“Ada yang belum dapat
jatah. Partai yang memenangkan Jokowi apakah terima?
Belum tentu,” ujar Direktur
Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting itu.
Menurut dia, dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pendatang
baru partai koalisi pemerintah, kemudian diberi jatah di
kabinet, kecemburuan pasti
ada. Meski begitu, Jokowi diyakini tetap akan mempertahankan jatah menteri parpol
yang sudah lebih dulu hadir.
“(Menteri) Yang dikurangi
saya yakin bukan kader parpol, melainkan nonkader partai. Kalau dari parpol, saya
enggak yakin. Paling diganti
nama baru. Jokowi enggak
akan seberani itu mengganggu
bobot kursi,” tutur Pangi.
Lebih lanjut, Pangi memprediksi perombakan kabinet
bakal terjadi. Hal itu sejalan
dengan kecenderungan perilaku Jokowi yang berupaya
menciptakan zona nyaman
agar pemerintahannya tidak
terganggu.
PAN telah masuk koalisi
Jokowi sejak Agustus tahun
lalu. Pangi menilai reshuﬄe
juga sebagai bentuk apresiasi terhadap PAN yang telah
mengikuti koalisi tanpa diberi
jatah menteri.
Isu perombakan kabinet
mendapatkan konfirmasi dari
Sekretaris Gerakan Sosial dan
Penanggulangan Bencana DPP
Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Luqman Hakim. Ia menyebut PAN dikabarkan mendapat jatah satu menteri dan
satu wakil menteri. (Ptr/P-2)

MI/MOH IRFAN

TOLAK PENUNDAAN: Dua peneliti LSI Denny JA menyampaikan materi hasil survei saat merilis sikap masyarakat terkait dengan

wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, kemarin. Dari
hasil survei tersebut, mayoritas responden dari berbagai segmen pemilih menolak wacana penundaan.

Berharap Ada Legasi untuk Rakyat
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin
hari ini (11 Maret) berulang
tahun yang ke-79. Ulang tahun
Ma’ruf kali ini merupakan
kedua kali sejak pria kelahiran Desa Kresek, Tangerang,
Banten, itu dilantik jadi orang
kedua di Republik ini.
Menurut juru bicara Wapres
Masduki Baidlowi, Ma’ruf
banyak memberikan hikmah
bagi dirinya dan para staf di
lingkungan Sekretariat Wakil
Presiden. Ma’ruf dinilai memberikan panduan moral kepada para bawahannya dalam
menghadapi hidup dan menjalankan tugas kenegaraan.
“Termasuk bagaimana menjalani hidup sehat dan menyikapi pengabdian kepada bangsa

dan negara,” ujar Masduki ketika dihubungi, kemarin.
Pria yang akrab dipanggil Cak
Duki ini ingin Wapres selalu
sehat dan terus menjalankan
tugasnya hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober
2024. “Kita berharap Wapres
bisa meninggalkan legasi yang
dikenang seluruh masyarakat
Indonesia,” ujarnya.
Mengenai kegiatan yang
bakal dilakukan Wapres saat
hari ulang tahunnya, Cak Duki
menyebutkan acara Ma’ruf
pada hari ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.
“Pak Wapres tetap melakukan
kegiatan olahraga pagi. Kemudian, ada rencana mengun-

Ma’ruf Amin

SETPRES

Wakil Presiden

jungi pasar untuk melakukan
pemantauan langsung. Tidak
ada yang istimewa,” tuturnya.
Dilahirkan pada 11 Maret
1943, Ma’ruf Amin merupakan
politikus senior sekaligus ula-

ma dari organisasi Nahdlatul
Ulama (NU). Ia pernah selama
dua periode menduduki kursi
legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah (DPRD) Khusus Ibu Kota Jakarta (1971–1977
dan 1977–1982). Ma’ruf juga
pernah menduduki kursi anggota DPR pada 1 Oktober 1997
hingga 30 September 2004.
Ma’ruf kemudian ditunjuk
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemban amanat
sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2007-2014. Ia
juga memimpin Majelis Ulama
Indonesia untuk periode 27
Agustus 2015-27 November
2020. (Che/P-2)

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
Dalam rangka proses integrasi BUMN Sub Klaster Semen maka Tim Privatisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
(“Tim Privatisasi”) membutuhkan jasa lembaga/profesi penunjang untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu,
Tim Privatisasi mengundang lembaga/profesi penunjang untuk mengikuti proses prakualifikasi dengan persyaratan
sebagai berikut:
A. Daftar Lembaga/Profesi Penunjang
1. Penjamin Pelaksana Emisi dan Percetakan (“PPE”)
2. Konsultan Hukum
3. Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”)
4. Konsultan Public Relation (“PR Agency”)

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

APEL SINERGI: Sejumlah anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara

Pembina Desa (Babinsa) mengikuti apel bersama TNI dan Polri di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, kemarin. Apel bersama
yang diikuti 354 Bhabinkamtibmas dan 75 Babinsa dari seluruh wilayah provinsi tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergi dalam
pengamanan.

Korban Intimidasi Aparat
Bersaksi di MK
SIDANG uji materi UndangUndang No 2/2021 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua dan Papua Barat (Otsus
Papua) di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin, menghadirkan korban-korban yang
mengaku sempat ditangkap
hingga mendapat ancaman
dari pihak aparat keamanan.
Tenaga ahli Majelis Rakyat
Papua (MRP) Wensislaus Watubun mengaku ditangkap
menjelang rapat dengar pendapat (RDP) di wilayah adat
Anim Ha, bersama anggota
MRP lainnya dan peserta
rapat dari Kabupaten Boven
Digoel dan Kabupaten Asmat.
Mereka ditangkap di Kota

Merauke pada 15 November
2020. “RDP direncanakan
17-18 November 2020 di Kota
Merauke,” ucapnya di hadapan majelis yang diketuai
Hakim Konstitusi Anwar Usman di ruang rapat pleno MK,
Jakarta, kemarin.
Saat itu, menurut Wensislaus, ia diancam Pasal 107
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang artinya melakukan makar. “Pada
bagian mana saya melakukan
makar?” ujarnya.
Disampaikannya, pada 29
Oktober 2020, tim pelaksanaan
RDP mendapatkan bocoran
surat rahasia yang ditandatangani kepala intelijen Papua.

“Saya heran
mengapa mereka
sampai mengejar
saya, saya ini
siapa.”
Helena Hubi

Anggota MRP
Ketua Pokja Agama
Isinya merekomendasikan
Polri dan militer untuk memantau RDP tersebut.
Pengalaman serupa dikemukakan Helena Hubi, anggota
MRP Ketua Pokja Agama. Ia
menjelaskan pada majelis MK

bahwa kegiatan RDP di wilayah adat La Pago Wamena juga
gagal dilaksanakan.
Peserta RDP dihalangi ketika mendarat di Wamena
sehingga harus kembali ke
Jayapura. Helena mengaku
juga mendapatkan ancaman.
“Saya heran mengapa mereka
sampai mengejar saya, saya
ini siapa,” cetusnya.
Uji materi UU Otsus Papua
dimohonkan oleh MRP yang
diwakili ketuanya, Timotius
Murib. MRP menilai perubahan beberapa pasal UU
Otsus Papua murni hasil inisiatif pusat, bukan usul rakyat
Papua dan mereduksi peran
MRP.
Dalam perkara berbeda,
kemarin, MK menegaskan pemungutan suara ulang (PSU)
pilkada di Kabupaten Yalimo,
Provinsi Papua, yang dilaksanakan pada 28 Januari 2022
sah. (Ind/P-2)

B. Dokumen Prakualifikasi
1. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang (Lampiran 1)
2. Formulir isian Prakualifikasi yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diwajibkan (Lampiran 2)
3. Pernyataan Kerahasiaan (Non-Disclosure Statement) (Lampiran 3)
4. Company profile
5. Persyaratan khusus untuk PPE:
a) Menyampaikan laporan keuangan audited periode 31 Desember tahun 2019, dan 2020, dan laporan keuangan
minimal home statement periode 31 Desember 2021.
b) Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
pada periode 31 Oktober 2021, 30 November 2021, dan 31 Desember 2021.
c) Memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya terutama dalam hal penawaran aksi korporasi yang dapat
memperkuat struktur permodalan lembaga keuangan terutama perusahaan BUMN di Indonesia dalam 5
tahun terakhir
d) Memiliki sumber daya manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan serta pengalaman
dalam proses percetakan dokumen terkait aksi korporasi perusahaan dalam 5 tahun terakhir
6. Persyaratan khusus untuk Konsultan Hukum:
a) Memiliki lisensi PERADI dan HKHPM
b) Memiliki pengalaman yang luas berkaitan dengan hukum perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan
pasar modal;
c) Memiliki seluruh perizinan dibidang Konsultan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
d) Menyediakan Partner dan Tim yang dedicated dalam proyek; dan
e) Memiliki jejaring konsultan hukum internasional terkemuka.
7. Persyaratan khusus untuk KJPP:
Memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian terhadap saham perusahaan terbuka dalam 5 tahun terakhir
8. Persyaratan khusus untuk PR Agency:
Memiliki pengalaman sebagai Strategic Communications Agency dalam menangani klien untuk aksi korporasi
perusahaan / anak perusahaan BUMN dalam 5 tahun terakhir.
9. U
Untuk lampiran pada poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas dapat diunduh pada website PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
C. Referensi Ketentuan
Dalam rangka membantu persiapan dan pelaksanaan rangkaian aksi korporasi SIG, diperlukan dukungan dari
Lembaga/Profesi Penunjang yang memiliki pengalaman dan pemahaman ketentuan, antara lain :
1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003;
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011;
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri BUMN PER 01/MBU/2010;
9. Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019;
10. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020;
11. Ketentuan internal SIG;
12. Dan peraturan-peraturan terkait lainnya
D. Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Prakualifikasi
Surat pernyataan untuk mengikuti prakualifikasi beserta seluruh dokumen persyaratan dikirim teknis sebagai
berikut:
1. Bentuk dokumen:
a) 1 (satu) set dokumen asli, dan
b) 1 (satu) set hasil scan dokumen asli dalam format pdf dan disimpan di dalam USB flashdisk
2. Dokumen pada poin 1 tersebut di atas dikirim dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan mencantumkan jenis
Lembaga Profesi Penunjang, yang ditujukan pada:
Ketua Tim Pengadaan Tim Privatisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Diserahkan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
W
Waktu
: 09.00 - 14.00 WIB
T
Tempat
: Sekretariat Tim Pengadaan
Kantor Pusat Semen Gresik Lantai 5,
Desa Sumberarum Kec. Kerek Tuban, Jawa Timur
Softcopy di emailkan ke EKA.NIGRUM@sig.id dan EKO.PRIYUANTORO@sig.id kedua nya di terima paling lambat
sesuai batas waktu yang di tentukan hari selasa 15 Maret 2022 jam 14.00 WIB.
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KPK Dalami TPPU Angin melalui Unsur Swasta
KOMISI Pemberantasan
Korupsi (KPK) memeriksa
tiga mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak
untuk kasus dugaan korupsi
gratifikasi dan tindak pidana
pencucian uang (TPPU) dengan
tersangka mantan Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan
Ditjen Pajak, Angin Prayitno
Aji.
“ Ke t i g a s a k s i t e r s e b u t
ialah Wawan Ridwan, Alfred
Simanjuntak, dan Dadan Ramdani,” kata pelaksana tugas

(Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui
keterangan tertulis, kemarin.
Wawan dan Ridwan merupakan terdakwa kasus
dugaan korupsi rekayasa
penghitungan pajak. Ramdan
berstatus terpidana dalam
perkara yang serupa.
Selain itu, KPK mendalami
kasus tersebut melalui
unsur swasta Artha Nindya
Kertapati.
“ D i ko n f i r m a s i , d u g a a n
aliran penerimaan sejumlah

uang untuk tersangka APA,”
kata Ali.
Artha diperiksa sebagai
saksi untuk tersangka Angin
dan dua mantan konsultan
pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP), Ryan Ahmad
Ronas (RAR) dan Aulia Imran
Maghribi (AIM). KPK mengonfirmasikan penghasilan Ryan
dan Aulia melalui Artha.
“Dikonfirmasi antara lain
terkait dengan penghasilan
tersangka AIM dan RAR sebagai konsultan pajak,” ujar Ali.

Angin dan Dadan
divonis bersalah
menerima suap
dari tiga
perusahaan,
yakni PT GMP, PT
Jhonlin Baratama,
dan PT Bank Pan
Indonesia.

Seperti diberitakan, KPK
mengembangkan kasus itu
dengan dugaan gratifikasi dan
TPPU. KPK menduga Angin
menyamarkan beberapa aset
hasil suap. Lembaga antikorupsi itu mengeklaim mengantongi bukti yang cukup
dalam tudingan baru mereka
kepada Angin.
Pada perkara suap, Angin
divonis 9 tahun penjara dan
denda Rp500 juta subsider 3
bulan kurungan dalam kasus
ini. Sementara itu, Dadan

Ramdani divonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta
subsider 2 bulan kurungan.
Kedua orang itu divonis
bersalah menerima suap dari
tiga perusahaan, yakni PT
GMP, PT Jhonlin Baratama (JB),
dan PT Bank Pan Indonesia
(Panin Bank).
Ryan dan Aulia ditetapkan
sebagai tersangka terkait dengan rekayasa penghitungan
pajak PT GMP. Kedua tersangka menyiapkan uang Rp30
miliar untuk tim pemeriksa

pajak supaya menyelesaikan
pajak PT GMP.
Ryan dan Aulia disangkakan
melanggar Pasal 5 ayat (1)
huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana. (Fah/P-5)

Kejaksaan Tetapkan
45 Penyidik
Koneksitas
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin resmi menetapkan 45
orang untuk tergabung sebagai
tim penyidik koneksitas dalam
mengusut dugaan korupsi
proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat
Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Hal itu didasari pada Surat
Keputusan Jaksa Agung Nomor
69 Tahun 2022 yang diteken,
kemarin.
Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung Ketut
Sumedana menyebut tim penyidik koneksitas terdiri dari
penyidik Jaksa Agung Muda
Bidang Pidana Militer (JAMPidmil), penyidik Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana
Khusus (JAM-Pidsus), Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, dan
Oditur Militer.
Dengan terbentuknya tim
penyidik koneksitas, Ketut mengatakan proses pemanggilan
saksi segera dimulai. Selain
itu, tim akan menyita dokumen guna membuat terang
perkara.
“Selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan konstruksi yuridis
dan pihak yang bertanggung
jawab atas perkara dimaksud,”
kata Ketut melalui keterangan
tertulis, kemarin.
Sebelumnya, penyidikan dugaan rasuah satelit di Kemenhan ditangani penyidik JAMPidsus. Namun, Jaksa Agung
memutuskan menarik perkara
itu ke ranah koneksitas karena
menemukan dugaan kuat ke-

terlibatan unsur militer dan
sipil sebagai pihak yang paling
bertanggung jawab.
Pada Senin (21/2), jajaran
JAM-Pidsus yang diwakili Direktur Penyidikan Supardi
menyerahkan berkas perkara
kepada JAM-Pidmil.
Sejalan dengan penyidikan korupsi, Kejagung juga
melakukan pendampingan
hukum terhadap Kemenhan
untuk menggugat putusan
Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber
of Commerce terkait dengan
proyek satelit.
Jaksa Agung Muda Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
(JAM-Datun) Feri Wibisono mengatakan gugatan itu diajukan
tanpa perlu menunggu hasil
penyidikan korupsi. Sebagai
pengacara negara, ia tidak
ingin pemerintah, dalam hal ini
Kemenhan, membayar denda
sebesar US$20,9 juta kepada perusahaan vendor satelit Navayo
International AG.
“(Gugatan dilakukan) sekarang. Nanti kalau enggak
segera diajukan sekarang,
terlambat, keburu dieksekusi,”
kata Feri kepada Media Indonesia di Kompleks Kejagung,
Jakarta, Rabu (16/2).
Feri berpendapat, penyidikan
kasus korupsi tidak harus
dibuktikan lebih dulu kebenarannya dalam melakukan
gugatan putusan arbitrase.
Kendati demikian, pihaknya
tetap akan menjadikan hal
itu sebagai dalil dalam memperkuat argumentasi di pengadilan. (Tri/P-5)

PENETAPAN
KASUS GARUDA:

Tersangka AB (kiri)
selaku Vice President
Treasury Management
PT Garuda Indonesia
(persero) Tbk
2005-2012 dikawal
petugas seusai
penetapan sebagai
tersangka oleh
Kejaksaan Agung
di Jakarta, kemarin.
Penetapan AB terkait
dengan perkara dugaan
tindak pidana korupsi
pengadaan pesawat
udara pada PT Garuda
Indonesia Tbk pada
2011hingga 2021.

PUSPENKUM KEJAGUNG

Satu Lagi Eks Pejabat Garuda
Jadi Tersangka
Albert menjadi tersangka ketiga yang ditetapkan
dalam perkara dugaan korupsi pengadaan
pesawat udara di Garuda.
TRI SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

P
ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

PEMERIKSAAN TIRTHA ADHI: Tersangka mantan pejabat

pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek peningkatan jalan di
Bengkalis, Tirtha Adhi Kazmi (kanan), tampak seusai menjalani
pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Tirtha Adhi
menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi pada
proyek tahun jamak peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
tahun anggaran 2013-2015.

ENYIDIK Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan
Agung menetapkan mantan
Vice President Treasury Management
PT Garuda Indonesia (persero) Tbk
berinisial AB sebagai tersangka. Inisial
itu merujuk pada nama Albert Burhan,
yang menjabat pada 2005-2012.
Albert menjadi tersangka ketiga
yang ditetapkan penyidik Gedung
B u n d a r d a l a m p e r k a ra d u g a a n
korupsi pengadaan pesawat udara
di maskapai pelat merah itu periode
2011-2021.
Sebelumnya pada Kamis (24/2),
Kejagung telah menersangkakan Setijo
Awibowo dan Captain Agus Wahjudo
sebagai tersangka. Keduanya ialah
Vice President Strategic Management
Oﬃce Garuda periode 2011-2012 dan
Executive Project Manager Aircraft
Delivery Garuda 2009-2014.
Kepala Pusat Penerangan Hukum
Kejagung Ketut Sumedana menerang-

kan Albert bersama dua tersangka
lainnya tidak melaksanakan perencanaan dengan baik dalam proses
pengadaan pesawat di Garuda. Itu,
misalnya, berbentuk tidak melakukan kajian dan menggunakan analisis
kebutuhan pesawat.
“Tidak melakukan perencanaan
penerbangan, tidak melakukan mitigasi risiko yang disusun berdasarkan
hasil pembelian barang dan jasa yang
efektif, efisien, wajar, dan akuntabel,”
sambung Ketut dalam konferensi
pers di Gedung Kejagung, Jakarta,
kemarin.
Untuk kepentingan penyidikan,
Albert ditahan selama 20 hari sampai 29 Maret 2022 di Rumah Tahanan
Salemba cabang Kejagung. Ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 subsider Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.
Selama proses penyidikan, Kejagung
telah memeriksa 30 orang sebagai
saksi dan dua ahli. Kendati demikian,
kerugian keuangan negara masih

dalam perhitungan tim investigasi
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
Seperti diberitakan, penyidikan
yang dilakukan Kejagung berfokus
pada pengadaan pesawat CRJ-1000 dan
ATR 72-600. Sebelum Kejagung, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih
dulu mengusut rasuah di Garuda.

“Penersangkaan
Emirsyah oleh
Kejagung tidak akan
bersifat nebis in idem
atau dihukum 2 kali.”
Zaenur Rohman
Pukat UGM
Namun, KPK hanya menangani
perkara suap yang menyeret nama
mantan Direktur Utama Garuda
Emirsyah Satar, Beneficial Owner
Connaught International PTE Ltd
Soetikno Soedarjo, dan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada
Garuda Hadinoto Soedigno.
Emirsyah dan Soetikno kini sudah
dijebloskan ke dalam penjara, sedang-

kan Hadinoto meninggal dunia pada
Desember 2021.

Emirsyah
JAM-Pidsus diminta tidak ragu untuk
menersangkakan mantan Direktur
Utama PT Garuda Indonesia (persero)
Tbk Emirsyah Satar. Menurut peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat)
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Zaenur Rohman, penersangkaan
Emirsyah oleh Kejagung tidak akan
bersifat nebis in idem atau dihukum
dua kali. Itu disebabkan Kejagung
fokus pada pembuktian kerugian keuangan negara, sementara Emirsyah
dijebloskan ke penjara oleh KPK
karena terbukti menerima suap.
“Dalam kasus Garuda, kalau ada
beberapa perbuatan pidana, itu tidak
nebis in idem, apalagi kalau memang
belum pernah dituntut,” kata Zaenur
saat dihubungi Media Indonesia dari
Jakarta, kemarin.
Implikasinya, Zaenur menyebut
penanganan perkara korupsi Garuda
terkesan setengah-setengah. Ia menilai KPK tidak tuntas mengusut rasuah
di maskapai pelat merah tersebut sehingga Kejagung harus melanjutkannya. “Ada kemungkinan informasi
yang dimiliki KPK belum tentu dimiliki
Kejagung,” jelasnya. (P-5)

Pertimbangan Hukuman Edhy Dinilai Keliru
KOALISI Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (Kiara) berkeberatan
atas langkah Mahkamah Agung
(MA) yang memangkas vonis
mantan Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo dalam
kasus korupsi penerimaan suap
ekspor benur lobster.
Seperti diberitakan, Majelis
Hakim Kasasi MA mengembalikan hukuman Edhy menjadi 5
tahun penjara dari 9 tahun bui.
Pertimbangan menurunkan jumlah hukuman ialah MA menilai
Edhy telah bekerja dengan baik
selama menjabat menteri kelautan dan perikanan. Pasalnya Edhy
mencabut aturan izin larangan
ekspor benur.
“Kami berpandangan bahwa
hal meringankan yang disampai-

kan MA sangat bertolak belakang
dengan fakta Edhy Prabowo
melakukan korupsi penerimaan
suap,” kata Sekretaris Jenderal
Kiara Susan Herawati dalam rilis
resmi, kemarin.
Susan mengatakan argumentasi MA itu merupakan kekeliruan
dan tak berdasar. “Jika Edhy
Prabowo bekerja dengan baik,
mengapa beliau ditangkap KPK
dengan kasus korupsi penerimaan suap? Faktanya Edhy pelaku
korupsi penerimaan suap dan
nihil prestasi sebagai menteri
kelautan dan perikanan,” tuding
Susan.
Kiara mencatat Ombudsman
Republik Indonesia pernah
mengingatkan kebijakan pemberian izin ekspor lobster itu

me ngandung banyak potensi
kecurangan. Susan mengungkapkan, seusai pengesahan Permen
KP No 12 Tahun 2020 soal pencabutan larangan ekspor benur,
berbagai elemen hingga nelayan
tradisonal mengeluh.
“Kritik itu tidak digubris hingga
Edhy ditangkap KPK. Hal ini
menunjukkan MA telah keliru
menyatakan Edhy Prabowo telah
bekerja dengan baik dan perbuatan untuk menyejahterakan
masyarakat, khususnya nelayan
kecil,” kata Susan.
Wa k i l K e t u a M A B i d a n g
Yudisial Andi Samsan Nganro
mengatakan majelis hakim kasasi menilai dalam putusan judex
facti kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan

terdakwa Edhy.
“Ada keadaan yang meringankan
terdakwa, tetapi pengadilan judex
facti tidak mempertimbangkan,”
kata Andi kepada wartawan
dalam konferensi pers yang diselenggarakan di MA, Jakarta,
kemarin.
Andi juga mengatakan majelis
hakim kasasi yang memeriksa
dan mengadili perkara Edhy
Prabowo telah menolak permohonan kasasi karena menganggap permohonan tidak beralasan
menurut hukum.
Meskipun demikian, Majelis
Hakim Kasasi MA tetap melakukan perbaikan pada putusan yang
ditanggung Edhy dengan mempertimbangkan keadaan yang
meringankan. (Ins/Ant/P-5)

ANTARA/RAISAN AL FARISI

RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI: Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango

(kiri) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyaksikan penandatanganan
saat rakor pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah se-Jawa Barat
di Bandung, Jabar, kemarin. Pemprov Jabar bersama KPK menggelar rakor guna
mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemerintahan Jawa Barat.

MEGAPOLITAN
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Cerah berawan
Hujan petir
Hujan ringan

Berawan
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Berawan

Cerah berawan
Hujan sedang
Hujan sedang

Cerah berawan
Hujan petir
Hujan ringan

LINTAS BERITA

Titik Rawan Tawuran di Depok Dipetakan
POLRES Kota Depok memetakan titik-titik rawan tawuran di
Kota Depok. Peta tersebut sebagai upaya pencegahan dan
pengawasan. Titik-titik rawan yang dipetakan polisi, antara lain
di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya, Cimanggis,
Sawangan, dan di Bojonggede.
“Lima kawasan ini paling banyak terjadi tawuran. Wilayah
Pancoran Mas paling sering,” ungkap Kapolres Kota Depok
Kombes Imran Edwin Siregar, kemarin.
Ia menegaskan bahwa saat ini skema pengamanan patroli
telah diperketat dan diubah polanya. Tim gabungan yang terdiri
atas polres dan polsek akan berpatroli lebih intensif pada jamjam rawan, yaitu antara pukul 00.00 WIB-04.00 WIB. “Jadi, kita
perbanyak personel bergantian antara personel polres dan polsek. Dan itu terbukti beberapa tawuran bisa digagalkan. Malam
Minggu kemarin ada dua aksi tawuran digagalkan, malam dini
hari tadi juga ada dua. Ada empat jadinya,” kata dia.
Imran mengimbau agar para orangtua ikut memantau anakanak mereka. Anak-anak yang keluar rumah malam hari tanpa
alasan jelas harus dilarang. (KG/J-1)

800 Ponsel Disita dari Dalam Sel
RATUSAN petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II
A Salemba, Jakarta Pusat, melakukan inspeksi mendadak ruang
hunian tahanan, kemarin. Sidak tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Ibnu Chuldun.
Ibnu mengatakan pengecekan tersebut dilakukan Satuan
Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan.
Ibnu juga menyatakan pihaknya melibatkan 120 sipir dalam
pengecekan tersebut. Petugas mengecek kelayakan kondisi
ruang tahanan warga binaan, tempat mandi, dan makan warga
binaan. “Kita cek satu persatu ruangan di dalam, tempat tidur,
ruangan, air bersih, penerangan, dan makan warga binaan di
sini sangat baik dan bersih,” ucapnya.
Ia meminta kepada semua petugas sipir, dari pimpinan hingga
bawahan, bekerja dengan baik. Selain itu, jangan sampai terjadi
tindak kekerasan yang dapat menurunkan harkat manusia,
khususnya warga binaan.
Saat sidak, 800 ponsel yang disita dari warga binaan dimusnahkan petugas pemasyarakatan Kanwil Kemenkum dan
HAM DKI Jakarta. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan selama razia sejak beberapa bulan lalu. “Kita
laksanakan pemusnahan berupa handphone dan alat lainnya
dengan cara dibakar,” kata Ibnu. (Faj/J-1)

Tersangka Produksi Jamu Palsu Ditetapkan
POLDA Metro Jaya menetapkan M Ja’far Audah, 28, sebagai
tersangka atas dugaan memproduksi jamu atau obat tradisional
tanpa izin edar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan
POM). ‘Yang diduga telah melakukan tindak pidana produksi dan
memperdagangkan sediaan farmasi tanpa izin edar’, demikian
kutipan dari surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa
Barat, Jumat (4/3).
Adapun Ja’far diduga telah mengedarkan produk jamu herbal
merek Freshmag, madu untuk asam lambung tanpa izin edar
Badan POM. Bahkan, Ja’far memperdagangkan Freshmag dengan bermodalkan izin pangan industri rumah tangga (PIRT)
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan nomor registrasi
hak kekayaan merek dari Kementerian Hukum dan HAM.
Padahal, satu tahun sebelum Ja’far memperdagangkan merek
Freshmag, produk dengan merek itu telah diproduksi CV Bumi
Wijaya Cilacap, Jateng. Bahkan, produk tersebut telah dipasarkan
resmi dengan nomor izin edar POM TR 203641251. (Ykb/J-1)

ANTARA/GALIH PRADIPTA

PROGRES PEMBANGUNAN LRT: Foto udara, suasana pembangunan proyek infrastruktur Depo Light Rail Transit (LRT) di Jatimulya, Bekasi, kemarin. Progres

perkembangan pembangunan transportasi LRT yang akan melintas di Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi itu sudah mencapai 90%. Capaian tersebut di antaranya 94,5% untuk lintas
Cawang-Cibubur, 89,1% untuk lintas Cawang-Dukuh Atas, dan 92,9% untuk lintas Cawang-Bekasi Timur.

MABES POLRI

Polri Sita Aset Investasi
Bodong Rp1,5 Triliun
B

ARESKRIM Polri telah
menyita aset para tersangka kasus investasi
bodong dengan nominal mencapai Rp1,5 triliun. Penyitaan
dilakukan sebagai langkah
penegakan hukum dalam menangani aset-aset yang terindikasi merupakan hasil dari
tindak pidana.
“Kalau tidak salah, sudah
lebih dari Rp1,5 triliun yang
sudah kami sita. Nanti berkembang karena kerja sama kami
yang baik dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi
Keuangan (PPATK),” kata Kabareskrim Polri Komjen Agus
Andrianto, kemarin.
Namun, Agus tak memerincikan identitas tersangka yang
asetnya disita. Agus mengatakan saat ini banyak kasus
investasi ilegal yang ditangani

kepolisian. Fenomena tersebut, kata dia, marak terjadi di
tengah masyarakat. Menurutnya, beberapa kasus itu dilakukan dengan beragam modus
operandi dan model kejahatan
ekonomi. Maka itu, ia meminta
masyarakat lebih berhati-hati
terhadap modus kegiatan pengumpulan dana yang memberi iming-iming tertentu.
“Mohon kepada masyarakat
agar terhindar dari praktik
investasi ilegal tersebut. Kami
dari jajaran kepolisian mengimbau masyarakat berhatihati dan tidak mudah tergiur
dengan penawaran investasi
yang menjanjikan keuntungan
sangat tinggi,” jelasnya.
Bareskrim Polri saat ini tengah mengungkap berbagai
kasus investasi bodong. Salah
satunya, investasi dengan

sistem trading binary option
atau opsi biner yang dipromosi kan para influencer, baik
dari aplikasi Binomo maupun
Quotex.
Sebanyak dua afiliator ditetapkan tersangka dan ditangkap. Keduanya ialah crazy rich
asal Medan, Indra Kesuma alias
Indra Kenz, dan crazy rich asal
Bandung, Doni Muhammad
Taufik alias Doni Salmanan.
Keduanya meraup keuntungan
hingga 80% dari kekalahan setiap member-nya.
Mereka memanfaatkan aplikasi pesan singkat Telegram
sebagai wadah ajang promo investasi ilegal tersebut. Tercatat
anggota grup di Telegram para
tersangka mencapai lebih dari
20 ribu orang.
Sementara itu, penyidik
Di rektorat Tindak Pidana

Ekonomi Khusus Bareskrim
Polri mengendus pelaku lain
di perusahaan payment gateway dalam kasus Binomo.
Dugaan tersebut muncul saat
polisi menelusuri aliran dana
tersangka Indra Kesuma alias
Indra Kenz.
“Kami menduga ada pelaku
lain di luar IK (Indra Kenz)
yang ada di Indonesia yang
masih kita cari. Ada berapa
payment gateway,” kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri
Brigjen Whisnu Hermawan di
Kantor PPATK.
Whisnu memastikan penyidik Bareskrim Polri akan
men dalami dan menelusuri
seluruh aliran dana atau transaksi keuangan dari penipuan
investasi yang menjerat Indra
Kenz.
Penelusuran itu, kata Whis-

nu, dilakukan secara beriringan dengan proses percepatan
pemberkasan Indra.
“Kami dalami semua, tapi
untuk kasus IK dulu kami selesaikan pemberkasan dan kami
akan mencari siapa tersangka
di balik itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala PPATK
Ivan Yustiavandana menyebut
pihaknya sudah memblokir
121 rekening terkait dugaan
praktik investasi bodong yang
dilakukan sejumlah pihak. “Itu
jumlahnya hampir Rp355 miliar dan sudah kita hentikan,”
katanya.
Beberapa rekening yang diblokir berasal dari investasi
bodong suntikan modal alat
kesehatan dengan 64 rekening,
investasi forex ilegal dengan 13
rekening, aplikasi robot trading Evotrade dengan 17 rekening, afiliator binary option ada
27 rekening, dan lainnya.
Dari total 121 rekening yang
dimiliki oleh 49 oknum tersebut berasal dari 56 penyedia
jasa keuangan dan Rp99 miliar lebih sudah diblokir oleh
penyidik dari Bareskrim Polri.
(Ins/MGN/J-1)

DKI JAKARTA

Pemprov DKI Batal Banding Putusan PTUN

ANTARA/ASPRILLA DWI ADHA

CEGAH DBD DI CIBUBUR: Petugas melakukan pengasapan

(fogging) di permukiman warga di kawasan Cibubur, Jakarta
Timur, kemarin. Pengasapan yang dilakukan Kelurahan Cibubur
tersebut untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti guna
mencegah penyakit menular demam berdarah dengue (DBD)
yang banyak berkembang pada musim penghujan.

PEMPROV DKI Jakarta memutuskan mencabut upaya hukum banding atas putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 205/G/
TF/2021/PTUN-JKT terhadap
petitum (tuntutan) yang dilayangkan sejumlah warga mengenai penanganan banjir di
Jakarta pada 2021 yang telah
diajukan Biro Hukum DKI Jakarta pada Senin (7/3) lalu.
Kepala Biro Hukum DKI
Yayan Yuhanah mengatakan

pada prinsipnya upaya hukum banding yang sebelumnya sempat dilakukan ialah
karena mengikuti prosedur
standar saja dalam seluruh
proses penanganan perkara di
Pemprov DKI.
Namun, setelah mendapat arahan dari Gubernur
DKI Anies Baswedan, upaya
hukum banding itu dicabut,
kemarin.
“Pencabutan banding ini
berdasarkan arahan Guber-

nur DKI setelah melihat dalam
putusannya, majelis hakim
tidak menyatakan Pemprov
DKI melakukan perbuatan
melawan hukum serta menolak lima tuntutan dari tujuh
tuntutan penggugat, termasuk
menolak tuntutan ganti rugi,”
jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD
DKI dari Fraksi Partai Gerindra
Syarif menyayangkan langkah
Pemprov DKI yang mengajukan banding.

Padahal, Syarif pernah menyarankan kepada Anies agar
tidak banding karena putusan
PTUN sudah sejalan dengan
kerja-kerja Pemprov DKI dalam menangani banjir.
Adapun Wagub DKI Ahmad
Riza Patria mengungkapkan
upaya banding merupakan
untuk membeberkan data dan
fakta terhadap program pengendalian banjir yang selama
ini sudah dikerjakan.
Contohnya terhadap Kali

Mampang di Jakarta Selatan
yang menjadi salah satu objek
pengerukan dalam putusan,
pengerukan di lokasi tersebut
sudah rutin dilakukan.
“Kali Mampang itu dan kalikali lain dan sungai-sungai
lain itu sudah dilakukan pengerukan secara terus-menerus sepanjang tahun,” kata
Riza.
Ia juga menegaskan bahwa
seluruh alat berat dan petugas
bekerja keras selama dua sif
untuk mengeruk kali, waduk,
dan sungai guna mengatasi
banjir. (Put/J-1)

DKI JAKARTA

PPKM Level 2, Pembelajaran Tatap Muka Tetap 50%
JAKARTA menerapkan status
PPKM level 2 hingga tujuh
hari ke depan. Dalam surat keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pembelajaran tatap
muka (PTM) dapat digelar
100% dalam status tersebut.
Namun, Dinas Pendidikan
DKI memutuskan PTM diberlakukan tetap 50%. “Kita juga
sempat brief sebentar terkait kondisi PPKM level 2 ini.
Jadi, memang dinas pendidikan belum ada arahan lebih
lanjut terkait hal ini karena
menunggu kebijakan dari
Ke mendikbud-Ristek,” kata
Kasubbag Humas Disdik DKI

Taga Radja, kemarin.
Taga menegaskan keputusan
tetap menerapkan kapasitas
50% dalam PTM selama PPKM
level 2 merupakan keputusan
hasil rapat koordinasi jajaran
Pemprov DKI. Meskipun tak
mematuhi surat keputusan
Mendikbud-Ristek, ia meyakini keputusan sementara ini
yang terbaik untuk dilakukan
saat ini.
Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menerbitkan Keputusan Gubernur No 191/2022
tentang PPKM Level Dua. Dalam kepgub terbaru itu, Anies
salah satunya mengatur pelaksanaan PTM dilakukan ter-

batas dan/atau pembelajaran
jarak jauh berdasarkan Surat
Keputusan Bersama (SKB)
Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi
Covid-19.
Pada kepgub tersebut, Anies
juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap
waspada penularan, selalu menerapkan dan disiplin protokol
kesehatan, serta melakukan
upaya pencegahan dengan
melakukan vaksinasi hingga
dosis ketiga.
“Untuk masyarakat yang
sudah dapat tiket vaksin ketiga, segera lakukan vaksinasi.

Insya Allah dengan upayaupaya pencegahan ini, dapat
membantu mengurangi dampak keterpaparan dan kita
dapat segera melewati pandemi ini dengan baik,” terang
Anies dalam keterangan resmi,
kemarin.
Dalam keputusan gubernur
tersebut, tercantum bahwa selama masa PPKM level 2, setiap
orang yang telah divaksinasi
dibuktikan dengan bukti status
telah divaksin pada aplikasi
Jakarta Kini (Jaki), aplikasi
Pedulilindungi, dan/atau bukti
vaksinasi yang dikeluarkan
lembaga yang berwenang.
(Put/Ant/J-1)

MI/RAMDANI

PENURUNAN PEMERIKSAAN: Calon penumpang antre menunjukkan tiket untuk menaiki

kereta Kertajaya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kemarin. Menurut petugas, pemeriksaan antigen
mengalami penurunan yang signifikan hingga 80% dari biasanya ribuan calon penumpang.
Pemeriksaan dilakukan jika calon penumpang yang baru mengikuti vakisnasi tahap pertama atau
belum divaksin karena ada penyakit.
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KMA dan Tugas Sejarah
Ahmad Erani Yustika

Kepala Sekretariat Wakil Presiden

K

IPRAH Wapres RI, KH
Ma’ruf Amin (KMA), telah mengular sebelum
menduduki jabatan sebagai orang nomor dua di Republik
ini. Sebagai ulama, beliau sudah
menduduki jabatan puncak dua
lembaga agama vital di negeri ini,
yakni NU (sebagai rais aam) dan
MUI (sebagai ketua umum). Di kedua lembaga prestisius itu, KMA
meniti jenjang pengabdian dari
mulai paling bawah, bukan tiba-tiba ditancapkan di pucuk. Baktinya
dilalui layaknya para organisator
yang menapasi tapak demi tapak
perjalanan organisasi.
KMA sejak muda juga terlibat
dalam pergumulan politik, bahkan
sebelum usia 30 tahun telah menjadi Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta
(PPP). Darah ulama dan api politik
bisa disatukan tanpa terjadi benturan nilai satu dengan lainnya.
Seperti yang kerap disampaikannya, politik bukanlah kendaraan
meraih kekuasaan, melainkan
kanal aspirasi umat. Jika kemudian
kekuasaan diamanahkan, hal itu
semata sebagai buah (tsamrah)
perjuangan.

Keadilan ekonomi
Sekurangnya terdapat tiga agenda besar yang secara intensif
dikawal oleh KMA selama memangku jabatan sebagai wapres.
Paling utama, modal kedalaman
ilmu agama yang dikuasainya,
khususnya penguasaan terhadap
ilmu fikih, telah menjadi pemandu
gerak pikir dan kerja. Di masa
silam, banyak sekali fatwa dari
DSN (Dewan Syariah Nasional)
MUI yang berasal dari idenya yang
autentik.
Sejak bergabung dengan MUI,
‘karier’ KMA banyak dihabiskan di
Komisi Fatwa. Jadi, tidak mengejutkan bila jejak ijtihadnya menyebar
ke segala penjuru. Salah satu pokok
perhatiannya ketika mengembangkan dan memimpin MUI ialah
kegesitannya mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan
syariah (EKS). Sebetulnya ini agak
‘ganjil’ karena umumnya energi
ulama dihabiskan untuk mengelola perkara akidah dan ibadah.
Namun, KMA menyadari betul
bahwa pijar agama yang tidak kalah penting ialah soal muamalah.
Perintah ‘memakmurkan bumi’
merupakan elan vital agama, yang
salah satunya dirupakan dalam
wujud kesejahteraan ekonomi.
Pada titik inilah KMA menjadi dinamo yang menggerakkan konsep
dan praktik EKS.
Perlu pula dicatat, sejak awal
KMA memastikan pengembangan
EKS bersifat inklusif dan memiliki
bobot pemberdayaan (tamkin),
khususnya bagi golongan ekonomi
lemah. Problem ekonomi nasional
adalah wataknya yang cenderung
eksklusif, yakni hanya memberikan akses yang besar kepada
pelaku ekonomi tertentu. EKS
wajib bisa dijangkau oleh semua
lapis pelaku ekonomi, bukan yang
hanya beragama Islam. EKS tidak didesain melayani kelompok
warga tertentu, misalnya didasarkan kepada suku, agama, atau ras
tertentu. EKS dimaksudkan juga
menyantuni aspek pemberdayaan
kepada pelaku ekonomi kecil/
UMKM sehingga keadilan ekonomi
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tegak berdiri.
Kritik kepada lembaga keuangan
konvensional ialah sifatnya yang
dianggap eksploitatif sehingga
kurang menafkahi keadilan. Secara lengkap, setidaknya terdapat
7 prinsip yang dijadikan pegangan
fatwa ekonomi syariah, yakni
maslahah, ridha, gharar (menjauhi
tipu daya), khidmah (pelayanan
sosial), adil, mubah, dan istirbah
(menguntungkan) [Ma’ruf Amin,
2012]. Jadi, ekonomi syariah sifatnya menjadi pelengkap/beriringan
(bukan pengganti) dari sistem
ekonomi nasional.
Selama menjabat sebagai wapres
hampir 2,5 tahun ini, KMA juga
menghidupkan bukan hanya keuangan syariah, tetapi ekonomi
syariah secara keseluruhan (paket
utuh). Itu sebabnya, muncul KNEKS
(Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) sebagai pengganti
dari KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), di mana Wapres
sebagai wakil ketua selaku ketua
hariannya. Wapres dalam setiap
kesempatan selalu menyampaikan
empat area pengembangan EKS,
yakni pertama, pengembangan
industri produk halal. Kedua, pengembangan keuangan syariah.
Ketiga, optimalisasi dana sosial
syariah, dan keempat, penumbuhan kapasitas usaha syariah.
Sekarang, misalnya, telah diinisiasi 6 kawasan industri halal (KIH)
di beberapa provinsi sebagai
tempat berbiaknya industri
produk halal. Di samping itu,
saat ini juga sedang dirintis
modernisasi pengelolaan dan
pemanfaatan dana sosial syariah, seperti wakaf dan zakat,
agar menjadi lebih produktif
dan bermakna bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Seluruhnya dipimpin oleh gagasan pembaruan ini.

diturunkan kembali seiring terjadinya pemulihan ekonomi.
Wapres, dalam struktur penanganan kemiskinan menjadi
Ketua Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan yang
mengoordinasi puluhan kementerian/lembaga (K/L), yang menangani secara langsung maupun
tidak langsung perkara kemiskinan. Terdapat dua jalur yang selalu
ditekankan oleh KMA terkait soal
ini. Pertama, salah satu pilar dari
kemiskinan ialah bantuan sosial.
Mereka adalah kaum rentan,
khususnya yang masuk kategori
kemiskinan ekstrem, sehingga kebutuhan dasarnya mesti terjamin
terlebih dulu.
Kotak masalah yang selalu muncul selama ini ialah terkait soliditas
data, kohesivitas bantuan, dan
ketepatan waktu. Data oleh banyak
pihak dikeluhkan presisinya
sehingga integrasi data
dari banyak pihak
wajib dikerjakan. Dalam
bantuan
sosial
j u g a
mesti
terjadi
ko h e s i
karena
diru-

pakan dalam beberapa skema
sehingga rentan terhadap munculnya distraksi data. Ujungnya,
kerumitan muncul soal keterlambatan pembagian bantuan akibat
problem administrasi (birokrasi)
maupun kerumitan penyaluran.
Isu ini yang terus dibidik oleh KMA
untuk diperbaiki.
Kedua, pilar berikutnya ialah
pemberdayaan. Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan
(pengetahuan dan keterampilan)
dengan kemiskinan. Sebagian besar kaum miskin adalah mereka
yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan
sehingga memengaruhi kapasitas
untuk memanfaatkan kesempatan
ekonomi. Jadi, isu pokok dalam
penanganan kemiskinan tidak
lain ialah membuat lonjakan
keberdayaan warga lewat
strategi pemberdayaan
yang laik.
Pemberdayaan
pengetahuan
akan melontarkan kapasitas
berpikir dan
mengakses
peluang
u s a h a .
Pemberdayaan
politik

Suara pemberdayaan
Sejak lama KMA risau dengan masalah
ketimpangan di negeri
ini. Di sisi lain, syariah
agama ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan dunia dan
akhirat. Itulah yang sebenarnya menjadi inti
dari maqashid syariah,
termasuk keadilan. Pada
aras inilah bertemu antara keyakinan iman
yang telah diserbuk sejak dini dengat mandat
konstitusi negara untuk
memerangi ketimpangan
dan kemiskinan. Kebijakan dan program penanganan kemiskinan
telah dijalankan selama
puluhan tahun, tentu
dengan hasil yang tak
selamanya manis.
Sejak 2015, perang terhadap ketimpangan dan
kemiskinan terus diletupkan, yang kemudian menghasilkan capaian lumayan meyakinkan, di mana berturut-turut
selama 5 tahun angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran
bisa turun secara serempak. Akan
tetapi, pandemi awal 2020 telah
melumat tatanan itu sehingga kinerja atas ketiga soal itu memperlihatkan pelemahan. Berita
bahagianya, tidak lama setelah
itu, pada 2021 secara perlahan
ketimpangan dan kemiskinan
(juga pengangguran) dapat

memungkinkan warga memahami
kebijakan dan program pemerintah yang dapat dikonversi menjadi
arena kerja maupun pemanfaatan
sumber daya ekonomi. Selebihnya,
pemberdayaan sosial-ekonomi
menggunakan jejaring dan modal
sosial yang dimiliki untuk keluar
dari impitan hidup. Pendeknya,
meminjam istilah Mazzucato
(2021), pemberdayaan menjadi
‘mission-oriented’ approach dalam
isu kemiskinan.

Pelayanan publik
Ladang pertempuran berikutnya
ialah perkara pelayanan publik.
Rakyat yang hidup pada masa
kini nyaris tiap hari berhadapan
dengan dua perkakas pemerintah:
kebijakan publik dan pelayanan
publik. Sebagian besar masyarakat
adalah konsumen kebijakan dan
pelayanan publik. Sebagian kecil
lainnya menjadi produsen. Pada
saat yang sama, khalayak bisa
menjadi produsen dan konsumen
sekaligus atas kebijakan dan pelayanan publik.
Di negara maju, kebijakan publik menjadi alas maslahat bersama,
sedangkan pelayanan publik menjadi tungku kehadiran negara.
Kebijakan publik sendiri adalah
kajian soal ketidaksempurnaan,
juga hasil yang kerap mengecewakan, seperti diucapkan oleh Jake
Sullivan. Di negara yang paling
maju sekalipun, warga masih mengeluhkan pelayanan publik meski
secara tersurat telah dibangun sistem pelayanan publik yang mapan.
Jadi, ukuran faedah kebijakan
publik tidak semata dilihat dari
kesempurnaan, tapi iktikad negara
masuk ke urusan hajat publik demi
menapasi kebajikan.
KMA menginsafi penuh bahwa
setiap insan yang menceburkan
diri ke dunia publik harus menempatkan pelayanan publik sebagai panggilan moral tertinggi (the
highest constitution). Pelayanan
publik adalah ikatan suci
antara mandat
dan aspirasi
jemaah.
Jimmy
Carter,
salah

satu Presiden AS yang dikenang,
pernah membuat pernyataan
bernas perkara pelayanan publik. “You cannot divorce religious
belief and public service. I’ve never
detected any conflict between God’s
will and my political duty. If you
violate one, you violate the other,”
ujarnya.
Indonesia bukanlah perkecualian,
dan tiap pemimpinnya mesti bersua dengan panggilan ini. Wapres
termasuk figur yang keras kepala
soal penyediaan pelayanan publik
ini. Baginya, Mal Pelayanan Publik/
MPP, yang nantinya akan diteruskan
menuju layanan digital super-apps,
merupakan salah satu standar
layanan yang wajib ditunaikan pemerintah agar urusan manusia sejak menjejak dunia (akta kelahiran)
hingga ajal tiba (surat kematian)
bisa diperoleh dengan sederhana,
cepat, dan murah.
Pemerintah telah membuat alas
Perpres No 89/2021 tentang dorongan setiap pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan MPP
sebagai komitmen utuh pelayanan
kepada warga negara. Sampai saat
ini, baru sekitar 50 kabupaten/
kota yang telah mendirikan MPP
dan diharapkan jumlahnya akan
meningkat pesat dalam 1–2 tahun
ke depan. MPP ini merupakan salah satu sayap dari agenda besar
reformasi birokrasi yang terus
dikepakkan pemerintah. Sayap
lain yang tidak kalah vital ialah
penghapusan jabatan struktural
setara eselon 3 dan 4 sehingga karakter birokrasi lebih kaya dengan
gerak fungsional.
Konversi dan transisi dari struktural ke fungsional ini merupakan
perubahan gigantik birokrasi (big
bang reform), yang diharapkan lebih sigap mengawal dan menunaikan tugas pelayanan publik. Pada
fase awal, kekikukan pasti menyelimuti keseluruhan penghuni
rumah birokrasi. Namun, seiring
dengan kelengkapan aturan main
dan adaptasi kebiasaan secara cepat, gerak serentak akan menjadi
identitas baru birokrasi.

Tugas sejarah
Di luar isu-isu di atas, banyak
urusan lain yang menjadi mandat
Wapres, seperti masalah stunting
(tengkes), percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,
moderasi beragama, otonomi
daerah, dan seterusnya. Seluruhnya dikawal dengan ketekunan
dan kecermatan paripurna oleh
KMA. Tidak banyak drama dan
intensi publisitas yang hendak digemakan karena basis
yang selalu dibangunnya
ialah bekerja utuh untuk
mengembalikan amanah
yang telah diberikan.
Garis konstitusi dan arahan Presiden selalu menjadi
titik tumpu berbakti, tentu
dengan segala keterbatasan
yang melekat. Pada hari
ini KMA memasuki usia 79
tahun. Rasanya, KMA adalah wapres paling tua dalam
sejarah Republik Indonesia.
Namun, daya ingat dan pikirannya masih amat cergas, di luar
fisiknya yang tangkas. Hampir setiap hari, saya menjadi saksi atas
kekuatan lahir dan batinnya menjalani tugas. Selamat ulang tahun,
Bapak Wakil Presiden. Semoga
selalu dikaruniai kesehatan dan
keteguhan untuk menunaikan
tugas sejarah bangsa.
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PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN
PT MEDIKA NUSWANTARA DIGITAL

BERDASARKAN hsl keputusan para persero CV.

PT Medika Nuswantara Digital (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan bekedudukan di Kota
Tangerang Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa:

BARISTATIRTACEMERLANG,berkedudukandiKota
Bekasi sbgaimanadinyatakandlmAktaPERNYATAAN

Akan dilakukan pengambilalihan dalam PT Medika Nuswantara Digital
secara langsung kepada pemegang saham, yang mengakibatkan perubahan
pemegang saham pengendali dalam Perseroan.

KEPUTUSAN PARA PERSERO PEMBUBARAN
PERSEROAN KOMANDITER No.12 Tgl. 4/3/22, yg
dibuat dihadapan HELMI, SH Notaris di Kota Bekasi, tlh

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi
atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari
sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

disetujuiPEMBUBARANPerseroan&menunjukTuan
ARI SUDARSONO sbg Likuidator Perseroan. Kpd

PT MEDIKA NUSWANTARA DIGITAL
Alamat:
Ruko Emerald Boulevard, Bintaro Sektor 9,
Jl. Jombang Raya, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren,
Tangerang Selatan, Banten 15227.

Pihak yg berkepentingan mhn menghbngi Perseroan
plng lambat 30 hari sejak tgl pengumuman ini.

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang Selatan, 11 Maret 2022
Direktur PT Medika Nuswantara Digital
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LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Dalam Jutaan Rupiah)
POS - POS

No.

31-Des-21

31-Des-20

(Audited)

(Audited)

.DV 

3HQHPSDWDQSDGD%DQN,QGRQHVLD
3HQHPSDWDQSDGDEDQNODLQ
7DJLKDQVSRWGDQGHULYDWLIIRUZDUG
6XUDWEHUKDUJD\DQJGLPLOLNL
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo)
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (reverse repo)
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit yang diberikan
10. Pembiayaan syariah *)
11. Penyertaan modal
12. Aset keuangan lainnya
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah *)
  F /DLQQ\D
 $VHWWLGDNEHUZXMXG
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ $VHWWHWDSGDQLQYHQWDULV
  $NXPXODVLSHQ\XVXWDQDVHWWHWDSGDQLQYHQWDULV
 $VHWQRQSURGXNWLI
  D3URSHUWLWHUEHQJNDODL
b. Agunan yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor **)
17. Aset Lainnya





 








-

-

6.371.773
4.896.986
8.888
13.772.663
14.729.081
(292.890 )
(173.296 )
(1 )
(291.961 )
(173.280 )
  
 
 

(29.392 )
(23.843 )
 
  
 
 



141.436
160.793
171.443
90.271

727$/$6(7

  

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
 
 
 
4.
 
6.
7.
8.

*LUR 

7DEXQJDQ
'HSRVLWR 
Uang Elektronik
/LDELOLWDVNHSDGD%DQN,QGRQHVLD
Liabilitas kepada bank lain
Liabilitas spot dan derivatif / forward
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (repo)
9. Liabilitas akseptasi
 6XUDWEHUKDUJD\DQJGLWHUELWNDQ
11. Pinjaman / pembiayaan yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antarkantor **)
 /LDELOLWDVODLQQ\D
 .HSHQWLQJDQPLQRULWDV PLQRULW\LQWHUHVW 

 


 


74.122
40.012
389
8.888
 
33.127



727$//,$%,/,7$6


14.710



 

EKUITAS
16. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/17. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Dana setoran modal
d. Lainnya
18. Penghasilan komprehensif lain
a. Keuntungan
b. Kerugian
 &DGDQJDQ
  D&DGDQJDQXPXP
b. Cadangan tujuan
 /DEDUXJL
  D7DKXQWDKXQODOX
b. Tahun berjalan ***)
c. Dividen yang dibayarkan -/-

3.791.973
3.791.973
6.000.000
6.000.000
(2.208.027 ) (2.208.027 )
1.267.378
1.267.378
1.267.378
1.267.378
273.416
288.318
273.416
288.318








79.392
49.979
-

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
 



 

727$//,$%,/,7$6'$1(.8,7$6

-

727$/(.8,7$6

-



LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

(Dalam Jutaan Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

ASET
 
 
 
 
 
6.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020



31-Des-21

31-Des-20

(Audited)

No.

(Audited)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga

3HQGDSDWDQ %HEDQ %XQJDEHUVLK
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya
Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan)
nilai wajar aset keuangan
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan)
nilai wajar liabilitas keuangan
 .HXQWXQJDQ NHUXJLDQ GDULSHQMXDODQDVHWNHXDQJDQ
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan
derivatif/forward (realised)
 .HXQWXQJDQ NHUXJLDQ GDULSHQ\HUWDDQ
dengan equity method
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi
valuta asing
7. Pendapatan dividen
 .RPLVLSURYLVLIHHGDQDGPLQLVWUDVL
9. Pendapatan lainnya
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment 
11. Kerugian terkait risiko operasional
 %HEDQWHQDJDNHUMD
 %HEDQSURPRVL
 %HEDQODLQQ\D

 
  


 





  

3HQGDSDWDQ %HEDQ 2SHUDVLRQDOODLQQ\D
/$%$ 58*, 23(5$6,21$/

9.990

3.740

-

29.111

3.869
 
 
 
 

  

 






  




/$%$ 58*, 12123(5$6,21$/

 

 
 

14.820

16.230
  
  
  
  

PENDAPATAN dan BEBAN NON OPERASIONAL
 .HXQWXQJDQ NHUXJLDQ SHQMXDODQDVHWWHWDSGDQLQYHQWDULV
 3HQGDSDWDQ EHEDQ QRQRSHUDVLRQDOODLQQ\D
 

 

  







Pajak Penghasilan

(24.622 )

(13.724)

D7DNVLUDQSDMDNWDKXQEHUMDODQ
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

  
27.247


13.732





/$%$ 58*, 7$+81%(5-$/$16(%(/803$-$.

/$%$ 58*, %(56,+7$+81%(5-$/$1
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS

-

-


-


1


  




  
-


-

 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
%(5-$/$16(7(/$+3$-$.

  



 

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN
%(5-$/$1

 



79.392

49.979

-

I.

PIHAK TERKAIT

1.

Penempatan pada bank lain
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Tagihan spot dan derivatif / forward
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Surat berharga yang dimiliki
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Surat Berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah
b. Valuta Asing
7DJLKDQDWDVVXUDWEHUKDUJD\DQJGLEHOL
dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Tagihan Akseptasi
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah
\DQJGLEHULNDQ
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
i. Rupiah
ii. Valuta Asing
E %XNDQGHELWXU80.0
 L 5XSLDK
ii. Valuta Asing
c. Kredit yang direstrukturisasi
i. Rupiah
ii. Valuta Asing
Penyertaan Modal
Tagihan lainnya *)
Komitmen dan Kontinjensi
a. Rupiah
b. Valuta Asing

2.
3.
4.

 

6.
7.
 

 
  

8.
9.
10.

II.
 
  
  
 
  
 
 
4.

 

6.
7.
 













 




8.
9.
 
  
  

 

PEMILIK
.(3(17,1*$11213(1*(1'$/,
727$//$%$ 58*, %(56,+7$+81%(5-$/$1




 
 
 
 

3(0,/,.
.(3(17,1*$11213(1*(1'$/,
727$//$%$ 58*, .2035(+(16,)7$+81%(5-$/$1
75$16)(5/$%$ 58*, .(.$1725386$7 
DIVIDEN
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) **)



 

2,09



D

Jumlah

L

DPK

KL

D

M

-

-

-

101.899
101.899
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-















-



-



-



-



-



-

-

3HQHPSDWDQSDGDEDQNODLQ

D 5XSLDK

E 9DOXWD$VLQJ

7DJLKDQVSRWGDQGHULYDWLIIRUZDUG

D 5XSLDK

b. Valuta Asing
6XUDWEHUKDUJD\DQJGLPLOLNL

D 5XSLDK

b. Valuta Asing
Surat Berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah
b. Valuta Asing
7DJLKDQDWDVVXUDWEHUKDUJD\DQJGLEHOLGHQJDQ
janji dijual kembali (Reverse Repo)
6.371.773
a. Rupiah
6.371.773
b. Valuta Asing
Tagihan Akseptasi
8.888
Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang
GLEHULNDQ

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan
 0HQHQJDK 80.0 

 L5XSLDK

 LL 9DOXWD$VLQJ

E %XNDQGHELWXU80.0

 L 5XSLDK

 LL 9DOXWD$VLQJ

F .UHGLW\DQJGLUHVWUXNWXULVDVL

 L 5XSLDK

ii. Valuta Asing
490.201
Penyertaan modal
Tagihan lainnya *)
.RPLWPHQGDQ.RQWLQMHQVL

D 5XSLDK

E 9DOXWD$VLQJ









-








-

-

-

-

-

-

-

-















-



-



-



-



-



-








-

  
 

  






  
  
-








-








-








-

 
 
 






-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.371.773
6.371.773
8.888

4.896.986
4.896.986
-

-

-

-

-

4.896.986
4.896.986
-

PIHAK TIDAK TERKAIT

Bank CCB Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK

 





 

2.029.634
1.940.971
IV.
1.267.378
1.267.378

  

  
79.392
49.979











218.644
-

214.810
-






-


-

262.666
42.072



236.847
10.738


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






-


-


-


-

-

-

-

-

-

-

-

-







RASIO KPMM SESUAI
 352),/5,6,.2  

-

 5DVLR7LHU  




 



31-Des-21 31-Des-20
(Audited)

(Audited)


 
 
(241.300)

 
 

(908.603)
3.910
31.464
 
2.782


 
(31.464)
 
170

 

989

3.439

 

3.193.240
 
(4.106)











POS - POS

31-Des-21 31-Des-20
(Audited)

(Audited)

I. Rasio Kinerja


  .HZDMLEDQ3HQ\HGLDDQ0RGDO0LQLPXP .300 
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif
bermasalah terhadap total aset produktif dan aset
   QRQSURGXNWLI
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif
4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset
keuangan terhadap aset produktif
   13/JURVV
   13/QHW
7. Return on Asset (ROA)
8. Return on Equity (ROE)
9. Net Interest Margin (NIM)
10. Beban Operasional terhadap Pendapatan
   2SHUDVLRQDO %232 
11. Cost to Income Ratio (CIR)
12. Loan to Deposit Ratio (LDR)








2,44




1,82

1,18


0,41
1,43
3,12





66,87
71,46



0,73


0,29
1,27
2,82

89,93
79,82

II. Kepatuhan (Compliance)







1. a. Persentase Pelanggaran BMPK
i. Pihak terkait
ii. Pihak tidak terkait
b. Persentase Pelampauan BMPK
i. Pihak terkait
ii. Pihak tidak terkait
*LUR:DMLE0LQLPXP *:0 
 D*:08WDPD5XSLDK
  +DULDQ
  5DWDUDWD
 E*:09DOXWD$VLQJ
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan







-

-

-

-






0,11










0,17

Tanggal 31 Desember 2021 (Audited)
(Dalam Jutaan Rupiah)

4.
 
6.
B.

TRANSAKSI

Nilai Notional

Terkait dengan Nilai Tukar
Spot
161.218
Forward
Option
a. Jual
b. Beli
Future
Swap
674.176
Lainnya
Terkait dengan Suku Bunga



 

-80/$+

Tujuan
Tagihan dan Liabilitas Derivatif
Trading Hedging
Tagihan
Liabilitas
161.218
-

-

-

367
-

674.176
-

-


-

22
-

-

-

-

-

-





 













1. Forward
2. Option
a. Jual
b. Beli
3. Future
4. Swap
  /DLQQ\D
C. Lainnya

-

 

*DUDQVL\DQJGLEHULNDQ
/DLQQ\D

No.

A.
1.
2.
3.





KEWAJIBAN KONTINJENSI

LAPORAN RASIO KEUANGAN





-

 
-


-

Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020







*DUDQVL\DQJGLWHULPD
2. Lainnya


-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
3HQGDSDWDQEXQJDSURYLVLGDQNRPLVL

%HEDQEXQJDGDQEHEDQNHXDQJDQODLQQ\D
 
%HEDQXPXPGDQDGPLQLVWUDVL
 
Beban tenaga kerja
(268.967 )
3HQGDSDWDQODLQQ\D

3HPED\DUDQEHEDQRSHUDVLODLQQ\D
 
3HPED\DUDQSDMDNSHQJKDVLODQ
 
Arus kas operasional sebelum perubahan aset dan
 OLDELOLWDVRSHUDVL

Penurunan (kenaikan) aset operasi:
Kredit
912.627
Tagihan derivatif
(2.998 )
Tagihan Akseptasi
(8.888 )
 7DJLKDQDWDVHIHNHIHN\JGLEHOLGJQMDQMLGLMXDONHPEDOL
  
Aset lain-lain
(7.881 )
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:
 /LDELOLWDVVHJHUD
  
 6LPSDQDQGDQVLPSDQDQGDULEDQNODLQ

 /LDELOLWDVGHULYDWLI

Liabilitas akseptasi
8.888
 /LDELOLWDVDWDVHIHNHIHN\DQJGLMXDOGHQJDQMDQMLGLEHOLNHPEDOL

Utang pajak
(1.074 )
 /LDELOLWDVODLQODLQ

.DVQHWRGLSHUROHKGDUL GLJXQDNDQXQWXN DNWLYLWDVRSHUDVL

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
3HPEHOLDQHIHNHIHN

Penerimaan dari efek-efek yang jatuh tempo
+DVLOSHQMXDODQDVHWWHWDS

Hasil penjualan properti terbengkalai
+DVLOSHQMXDODQDJXQDQ\DQJGLDPELODOLK

3HUROHKDQDVHWWHWDS
 
.DVQHWRGLSHUROHKGDUL GLJXQDNDQXQWXN DNWLYLWDVLQYHVWDVL

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan setoran modal
3HPED\DUDQELD\DHPLVL

Pembayaran Liablilitas sewa
(12.209 )
.DVQHWRGLSHUROHKGDULDNWLYLWDVSHQGDQDDQ
  
.(1$,.$1%(56,+.$6'$16(7$5$.$6

.$6'$16(7$5$.$63$'$$:$/7$+81

3HQJDUXKSHUXEDKDQNXUVPDWDXDQJDVLQJ

.$6'$16(7$5$.$6$.+,57$+81

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN
Kas dan setara kas terdiri dari:
.DV


*LURSDGD%DQN,QGRQHVLD

*LURSDGDEDQNODLQ

3HQHPSDWDQSDGD%DQN,QGRQHVLDGDQ%DQN/DLQ

-XPODKNDVGDQVHWDUDNDV


NO.

3(56(17$6(%8))(5<$1*:$-,%',3(18+,2/(+%$1.  

&DSLWDO&RQVHUYDWLRQ%XIIHU  

 

(Dalam Jutaan Rupiah)





-

TAGIHAN KONTINJENSI

POS - POS




&RXQWHUF\FOLFDO%XIIHU  
Capital Surcharge untuk
 %DQN6LVWHPLN  

 
 





LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF







-

LAPORAN ARUS KAS



ALOKASI PEMENUHAN KPPM
'DUL&(7  
'DUL$7  
'DUL7LHU  


-

Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020



  5DVLR7LHU  
CET 1 UNTUK
  %8))(5  


-

)DVLOLWDVNUHGLWSHPELD\DDQ\DQJEHOXPGLWDULN
a. Committed
b. Uncommitted
2. Irrevocable /&\DQJPDVLKEHUMDODQ
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk
 WUDQVDNVLVSRWGDQGHULYDWLIIRUZDUG
4. Lainnya



  5DVLR.300  


(Audited)


-

 

31-Des-21 31-Des-20
(Audited)
(Audited)

 5$6,2.300

(Audited)

KEWAJIBAN KOMITMEN

-



  5DVLR&(7  

ATMR RISIKO OPERASIONAL

 III.
  

-

31-Des-21 31-Des-20

7$*,+$1.20,70(1
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot
 GDQGHULYDWLIIRUZDUG\DQJPDVLKEHUMDODQ
3. Lainnya

-




31-Des-21 31-Des-20 KETERANGAN
(Audited)
(Audited)

TOTAL ATMR

LAPORAN CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.
 

2.
3.
4.

POS-POS

3HQHPSDWDQSDGDEDQNODLQ
Tagihan spot dan derivatif / forward
Surat Berharga yang dimiliki
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (Repo)
 7DJLKDQDWDVVXUDWEHUKDUJD\DQJGLEHOLGHQJDQMDQML
dijual kembali(Reverse Repo)
6. Tagihan akseptasi
 .UHGLW\DQJGLEHULNDQGDQSHPELD\DDQ\DQJGLEHULNDQ
8. Penyertaan modal
9. Tagihan lainnya
.RPLWPHQGDQNRQWLQMHQVL

Stage 1


-

4



31-Des-21 (Audited)
CKPN
PPA wajib dibentuk
Stage 2
Stage 3
Umum
Khusus

-

 
70
-


-

-

-

-




-

  




Catatan :
1

 



 
 


 
 


 
 
 
 



 
  2
  
 
  


  
  
- 2.419.297









160.793

727$/02'$/

ATMR RISIKO PASAR


  

  


  
   

   
 
 
    

   
213.788
874.881 2.419.297


 


  


 

Uk. 7kol x 430mmk - MEDIA INDONESIA


3.791.973  

 II.
  

ATMR RISIKO KREDIT

  

.


3.791.973




$6(77(57,0%$1*0(18587
RISIKO









170.892




- Bank CCB Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS

0RGDO,QWL8WDPD&RPPRQ(TXLW\7LHU &(7 
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock)
 &DGDQJDQ7DPEDKDQ0RGDO 
 
)DNWRU3HQDPEDK
 

3HQGDSDWDQNRPSUHKHQVLIODLQQ\D
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran
laporan keuangan
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari
peningkatan nilai wajar aset
keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan
 



NRPSUHKHQVLIODLQ
 


6DOGRVXUSOXVUHYDOXDVLDVHWWHWDS
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya
(other disclosed reserves)
1.2.1.2.1 Agio
 


&DGDQJDQXPXP
 


/DEDWDKXQWDKXQODOX
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan
 


'DQDVHWRUDQPRGDO
 


/DLQQ\D
 
)DNWRU3HQJXUDQJ
 

3HQGDSDWDQNRPSUHKHQVLIODLQQ\D
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran
laporan keuangan
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari
penurunan nilai wajar aset
keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan
 



NRPSUHKHQVLIODLQ
1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya
(other disclosed reserves)
1.2.2.2.1 Disagio
1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara
Penyisihan Penilaian
Kualitas Aset (PPKA) dan
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai (CKPN)
 



DWDVDVHWSURGXNWLI
 


6HOLVLKNXUDQJMXPODK
penyesuaian nilai wajar dari
instrumen keuangan dalam
Trading Book
 


33.$QRQSURGXNWLI
1.2.2.2.7 Lainnya
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat
diperhitungkan
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama *)
1.4.1 Pajak tangguhan
 
*RRGZLOO

 
$VHWWLGDNEHUZXMXG
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai
faktor pengurang
 
.HNXUDQJDQPRGDOSDGDSHUXVDKDDQ
anak asuransi
1.4.6 Eksposur sekuritisasi
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen
AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain
yang diperoleh berdasarkan peralihan
karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko
Kredit akibat kegagalan settlement
(settlement risk) - Non Delivery Versus
Payment
1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah (apabila ada)
2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) *)
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1
2.2 Agio/Disagio
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *)
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1
dan/atau Tier 2 pada bank lain
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang
diperoleh berdasarkan peralihan karena
hukum, hibah, atau hibah wasiat

KETERANGAN



141.436

  ,

-

(Dalam Jutaan Rupiah)
POS - POS

No.



,, 0RGDO3HOHQJNDS 7LHU  
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya
 \DQJPHPHQXKLSHUV\DUDWDQ7LHU
2 Agio/Disagio
3 Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib
 GLKLWXQJ SDOLQJWLQJJL$7055LVLNR.UHGLW 
4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap *)
4.1 Sinking Fund
4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada
bank lain
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang
diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum,
hibah, atau hibah wasiat

 

(Audited)

Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020



IV. Faktor Pengurang Modal Berupa Eksposur di
Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah (Apabila Ada)

Jumlah

-

-

INFORMASI LAIN

 
 

(Audited)

III. Faktor Pengurang Modal Berupa Eksposur Yang
Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement
(Settlement Risk)-Non Delivery Versus Payment

31-Des-20 (Audited)

M

-

Total aset bank yang dijaminkan :
a. Pada Bank Indonesia
b. Pada pihak lain
Agunan yang diambil alih

 

31-Des-21 31-Des-20


 

1,91  

Keterangan :
*) Diisi apabila terdapat transfer laba (rugi) kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri
ke kantor pusat.
**) Diisi bagi bank yang telah go public.

-

III.

 
 



101.899
101.899
-

-

 

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
yang dapat diatribusikan kepada:

-

1.
2.

KL






Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat
diatribusikan kepada:

31-Des-21 (Audited)
DPK






-

(Dalam Jutaan Rupiah)

L

 
 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 3RVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran
kembali aWDVSURJUDPSHQVLXQPDQIDDWSDVWL
c. Lainnya
 3RVSRV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian
akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset
keuangan instrumen hutang yang diukur pada
   QLODLZDMDUPHODOXLSHQJKDVLODQNRPSUHKHQVLIODLQ
c. Lainnya

Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

POS-POS

 
 
 

-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

No.

 

1.

 

POS - POS

, 0RGDO,QWL 7LHU 

 3HQGDSDWDQ%XQJD
 %HEDQ%XQJD

 

Keterangan :
*) Diisi oleh Bank yang memiliki UUS.
**) Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.
***) Bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, telah memperhitungkan transfer
laba (rugi) ke kantor pusat.

POS - POS

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan PT Bank China Construction Bank
Indonesia Tbk (“Bank”) tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”),
¿UPD DQJJRWD (UQVW  <RXQJ *OREDO /LPLWHG DXGLWRU LQGHSHQGHQ GHQJDQ UHNDQ SHQDQJJXQJ
jawab Yovita sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia,
GHQJDQ RSLQL DXGLW WDQSD PRGL¿NDVLDQ VHEDJDLPDQD WHUFDQWXP GDODP ODSRUDQQ\D WDQJJDO 
Januari 2022 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak
mencakup atas laporan keuangan.
Laporan Keuangan tersebut diatas ditujukan untuk memenuhi dan disusun sesuai dengan:
a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang
“Transparansi dan Publikasi”.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019
PHQJJDQWLNDQ 3HUDWXUDQ 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ 32-. 1R32-. GDQ
perubahannya dalam POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Transparansi Dan Publikasi
Laporan Bank Umum Konvensional.
c. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”)
(yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak tanggal 1 Januari
  1R ;. /DPSLUDQ .HSXWXVDQ .HWXD %DSHSDP/. 1R %/ WDQJJDO  -XOL
2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan
3XEOLN´1R32-. GDQ SHUXEDKDQQ\D GDODP 32-. 1R32-.
tentang “Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional”.
G 3HUDWXUDQ%DSHSDP/.1R9,,,*/DPSLUDQ.HSXWXVDQ.HWXD%DSHSDP/.1R.HS
%/ WDQJJDO  -XQL  WHQWDQJ ³3HQ\DMLDQ GDQ 3HQJXQJNDSDQ /DSRUDQ .HXDQJDQ
Emiten atau Perusahaan Publik”.

.XUVSHU'HVHPEHU 86'  5S

.XUVSHU'HVHPEHU 86'  5S

31-Des-20 (Audited)
PPA wajib dibentuk
Stage 3
Umum
Khusus

Stage 1

CKPN
Stage 2


-


-

-

-

-


1








40
338
-


-

  




PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Pengendali (PSP) :
China Construction Bank Corporation

: 60,00%

3HPHJDQJ6DKDP%XNDQ363PHODOXLSDVDUPRGDO 
UOB KAY HIAN PTE LTD
Johnny Wiraatmadja
Masyarakat
3HPHJDQJ6DKDP%XNDQ363WLGDNPHODOXLSDVDUPRGDO 
Tidak Ada
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Komisaris Independen

: 8,21%
: 6,89%
: 24,90%

PENGURUS BANK
: Sun Jianzheng
: Qi Jiangong
: Mohamad Hasan
: Yudo Sutanto

DIREKSI
- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur
: Zhu Yong
- Direktur
: Chandra NT Siagian
- Direktur
: Junianto
- Direktur
: Setiawati Samahita
- Direktur
: Agresius R.Kadiaman

-DNDUWD0DUHW

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk
Direksi

YOU WENNAN
Direktur Utama

CHANDRA N.T. SIAGIAN
Direktur
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NUSANTARA

Panic Buying
Picu Kelangkaan
Minyak Goreng
Operasi pasar khusus minyak goreng terus digelar.
Namun, kebutuhan minyak goreng selalu kurang.
Ada dugaan panic buying.
MARLIANSYAH

marliansyah@mediaindonesia.com

G
ANTARA /JOJON

PENUHI KEBUTUHAN IRIGASI: Foto udara areal Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, kemarin.

Bendungan berkapasitas 45,9 juta meter kubik air itu bermanfaat untuk memenuhi fungsi irigasi bagi empat kabupaten di sekitarnya.
Selain itu, Bendungan Ladongi juga berpotensi dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata, terutama wisata air.

Media Berperan Kurangi Risiko Bencana
PROVINSI Bali akan menjadi
tuan rumah penyelenggaraan
Global Platform for Disaster
Risk Reduction (GPDRR) yang
diselenggarakan 23-28 Mei
mendatang. Momentum ini
menjadi penanda berbagai
pihak baik di tingkat lokal,
nasional, maupun global dalam upaya pengurangan risiko
bencana.
Direktur Jenderal Informasi
dan Komunikasi, Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Usman Kansong menyampaikan peran media sangat
penting dalam membangun
kolaborasi dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam menyampaikan
informasi proporsional event
internasional ini.

Ia juga berharap masyarakat mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya sehingga semua pihak dapat pemahaman dan pengetahuan
dalam upaya pengurangan
risiko.
“Peran rekan-rekan media
sangat krusial yang bisa dilakukan untuk mengurangi
risiko bencana agar risiko ini
tidak berdampak terlalu besar kepada masyarakat,” ujar
Usman Kansong pada acara
temu media, di Badung, Bali,
kemarin.
Pada kesempatan sama,
Deputi Bidang Sistem dan
Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan pesan penting yang
bisa dikembangkan wartawan
ialah 3R, yaitu risk (risiko), re-

sponsibility (tanggung jawab),
dan resiliensi (ketangguhan).
Hal tersebut tidak terlepas
dari realitas Indonesia sebagai
negeri rawan bencana.
Raditya menekankan risiko
ini harus menjadi tanggung
jawab bersama sehingga ketangguhan setiap individu
dapat terbentuk. Semangat
ini menjadi bagian dari penyelenggaraan GPDRR 2022 yang
dapat secara konkret untuk
memberikan pemahaman
dan pengetahuan secara luas
kepada masyarakat.
Di sisi lain, Indonesia memiliki modalitas sosial yang
bisa dijadikan kisah berhasil
dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
Di Bali, banyak cerita sukses

yang bisa diangkat sebagai
berbagai kisah kepada komunitas internasional.
Tenaga Ahli Utama Kantor
Staf Presiden Widiarsi Agustina menyampaikan event
GPDRR ini bukan hanya seremoni. “GPDRR ini merupakan semangat untuk ketangguhan,” ujar Widiarsi.
Di hadapan para jurnalis
Bali, Widiarsi berpesan peran
mereka terhadap roh jurnalistik, yaitu kerja mengabdi
kemanusiaan. Terkait dengan
penyelenggaraan GPDRR di
Indonesia, ia mengatakan sisi
kemanusiaan ini yang harus
diwujudkan. Persoalan risiko
tidak bisa dilakukan setiap
individu atau satu bangsa.
(OL/N-1)

UBERNUR Bengkulu
Rohidin Mersyah
meminta seluruh
masyarakat Bengkulu untuk tidak panic buying
terkait dengan kelangkaan
minyak goreng saat ini.
Diakuinya sejak pemerintah
pusat menerapkan kebijakan
satu harga minyak goreng
membuat masyarakat semakin
kesulitan untuk mendapatkan
minyak tersebut di pasaran.
Saat ini baik minyak goreng
di pasar tradisional maupun
di retail modern mengalami
kekosongan stok.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengadakan operasi
pasar, tetapi masyarakat tetap
mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng,” ujar
Rohidin Mersyah, kemarin.
Ia menegaskan lagi agar
masyarakat membeli minyak
goreng berdasarkan kebutuhan. Pendistribusian minyak
goreng di Bengkulu saat ini
masih normal, yakni sebanyak
4.000 liter setiap bulan.
Sementara itu, di Kabupaten Seluma, Bengkulu, akan
digelar operasi pasar dengan
menggelontorkan 7 ton minyak
goreng. Operasi pasar dipusatkan di Kota Tais, Seluma.
Kelangkaan minyak goreng
membuat warga harus keluar

provinsi untuk mendapatkannya.
Warga Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap,
Jawa Tengah (Jateng), harus
mencari minyak goreng di
Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (Jabar).
Meski sampai ke Jabar, warga
mengaku mendapatkan minyak goreng dengan harga
masih tinggi, mencapai Rp17,5
ribu untuk minyak goreng
curah dan Rp22 ribu untuk
kemasan per liternya.
Rina, 22, warga Klaces mengatakan harus mencari minyak goreng ke Kalipucang,
Pangandaran. “Saya mencari
minyak goreng ke Kalipucang, Pangandaran. Namun,
harganya juga masih tinggi,”
ujarnya.
Lain lagi di Sumatra Selatan,
untuk mencegah aksi borong
minyak goreng, Pemkot Palembang menerapkan kebijakan
masyarakat membeli minyak
goreng murah harus memperlihatkan kartu identitas dan
mencelupkan tinta di jari.
“Setiap warga yang sudah
membeli minyak, wajib menyertakan kartu identitas
serta mencelupkan tinta pada
jarinya. Ini untuk,mencegah
penyelewengan distribusi minyak goreng, termasuk menekan risiko penimbunan,” ujar
Wakil Wali Kota Palembang,
Fitrianti Agustinda, kemarin.

Kelangkaan minyak goreng
Dugaan panic buying minyak
goreng juga melanda Provinsi
Bangka Belitung. Saat ini minyak goreng semakin sulit
diperoleh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Babel Tarmin AB menyatakan pengiriman minyak
goreng seminggu tiga kali,
tetapi selalu kosong di pasar.
Ada dugaan warga menimbun
karena takut tidak mendapatkan minyak goreng.
Di sejumlah daerah terus
digelontorkan operasi pasar
minyak goreng karena warga
masih sulit mendapatkan minyak goreng satu harga. Baik
di Kota Purwokerto, Padang,
Palu, maupun Kabupaten
Bandung Barat, keberadaan
minyak goreng masih langka.
Dalam operasi pasar, pembeli
hanya boleh membeli dua liter
minyak goreng.
Seperti dilakukan Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah,
terus memantau pelaksanaan
pasar murah minyak goreng
di sejumlah titik Palu, Sigi, dan
Donggala. Satgas melarang
warga membeli lebih dari dua
liter.
Sebaliknya, di Kabupaten
Cianjur, operasi pasar minyak
goreng sedikitnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat meski belum bisa berjalan
normal seperti biasa. (YH/DW/
TS/LD/BB/TB/RF/YH/DG/N-1)

Direktur PT JAP Tersangka Tambang
Ilegal di Konawe Utara
PENYIDIK Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi, menyerahkan RMY, 27, warga Ngagel,
Wonokromo, Surabaya, Jawa
Timur, selaku Direktur PT
James & Armando Pundimas
(JAP) sebagai tersangka tambang nikel ilegal. Penyerahan
tersangka ke jaksa penuntut
umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta barang bukti berupa tiga ekskavator dan tiga dump truck.
RMY diduga melakukan
penambangan nikel ilegal di
kawasan hutan produksi terbatas di Desa Lamondowo,
Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi

Tenggara.
Kepala Balai Gakkum
KLHK Wilayah Sulawesi Dodi
Kurniawan mengatakan tim
penyidik KLHK telah menetapkan Direktur PT JAP itu
sebagai tersangka sejak 14
Februari lalu.
Penindakan terhadap tambang nikel ilegal ini berawal
dari informasi masyarakat
terkait dengan aktivitas penambang nikel dalam kawasan
hutan tanpa izin di Kabupaten
Konawe Utara, Sultra. Berdasarkan informasi itu, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi
bersama Polda Sultra, melalui
operasi penyelamatan sumber daya alam di Mandiodo,
Kecamatan Andowia, Kabu-

paten Konawe Utara, Sultra,
menemukan adanya kegiatan
penambangan nikel dengan
menggunakan tiga ekskavator
dan tiga mobil dump truck.
Dodi Kurniawan menambahkan, kemudian tim mengamankan para pelaku lapangan
dan menitipkan barang bukti
di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Kendari.
Dirjen Penegakan Hukum
KLHK Rasio Ridho Sani yang
hadir langsung di Rupbasan
Kendari mengatakan penangkapan dan penetapan
tersangka, serta penyidikan
kasus ini secara tuntas menunjukkan bukti keseriusan
dan komitmen pemerintah

untuk menegakkan hukum
dan menindak pelaku kejahatan pertambangan ilegal.
Ia juga meminta penyidik untuk mengembangkan kasus ini
dan tidak boleh berhenti pada
tersangka RMY. Gakkum KLHK
Jakarta bekerja sama dengan
PPATK untuk mendalami aliran
uang dari bisnis tersebut.
“Saya sudah meminta penyidik Gakkum KLHK yang di
Jakarta untuk bekerja sama
dengan PPATK guna mendalami aliran keuangannya dan
menerapkan penegakan hukum tindak pidana multi-door
atau pidana berlapis termasuk
penegakan hukum tindak pidana pencucian uang,” tegasnya. (HM/N-1)

Polres Malang Trauma Healing
Korban Banjir Bandang
BANJIR bandang menerjang
sejumlah desa di Kabupaten
Malang, pada Rabu (9/3), menyisakan trauma bagi para
korban. Apalagi banjir bandang ini disertai tanah longsor
melanda malam harinya.
Banjir di Desa Srigading akibat material pohon dan akar
pohon bambu menyumbat
aliran sungai. Akibatnya, air
meluap sampai rumah-rumah
penduduk.
Tanah longsor menimbun
rumah warga, infrastruktur,
dan enam motor mahasiswa
yang kuliah kerja nyata (KKN)
di Desa Kalirejo.
Tim Srikandi Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas)
Polres Malang, Jawa Timur,
melakukan trauma healing ke-

pada korban banjir bandang
sejak Rabu (9/3).
“Kami memberikan terapi
trauma healing agar warga terdampak bencana segera pulih
dengan harapan dapat segera
kembali melakukan aktivitas
seperti sedia kala,” tegas Kasat
Binmas Polres Malang AKP
Indra Subekti mendampingi
Kapolres Malang AKBP Ferli
Hidayat, kemarin.
Banjir juga terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Air
dengan ketinggian 1 meter merendam ratusan rumah di tiga
desa di Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati. Bahkan, jalur
pantura Pati-Rembang juga
terendam hingga menimbulkan kemacetan panjang.
Bencana hidrometeorolo-

gi juga menerjang kawasan
utara Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, Rabu (9/3) petang.
Ratusan rumah rusak akibat
disapu angin kencang, puting
beliung, banjir, dan tanah
longsor.
Koordinator Pusat Pengendali dan Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi Nanang Sudrajat
menjelaskan hasil pendataan,
di Kecamatan Parungkuda
terjadi bencana puting beliung, banjir, dan tanah longsor.
Terdapat 59 kepala keluarga
atau 230 jiwa yang terdampak
bencana tersebut.
Pada bagian lain, gempa
bumi magnitudo 5,1 mengakibatkan guncangan di Kota
Meluaboh, Aceh, pukul 11.26
WIB, kemarin. Badan Me-

teorologi, Klimatologi, dan
Geofisika menyatakan gempa
bumi tektonik telah menerpa
wilayah Aceh Barat.
Sementara itu, korban gempa bumi di Kabupaten Malang
masih menunggu kepastian
bantuan perbaikan rumah
pascagempa setahun lalu.
Meski Pemkab Malang sudah
mengajukan data ke Badan
Nasional Penanggulangan
Bencana, tetapi bantuan itu
tak kunjung terealisasi.
“Sudah diproses BNPB, tinggal realisasi sesuai pengajuan
BPBD 1.020 rumah rusak
berat,” tegas Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kabupaten Malang,
Sadono Irawan. (BN/AS/YP/
BB/YH/N-1)

MI/JAMAAH

TERTUTUP TEMBOK: Sutikah melihat kondisi rumahnya tertutup tembok setinggi 2,5 meter di

Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Senin (7/3). Sutikah, 55, perempuan lanjut usia
asal Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah setelah
rumahnya diblokade dengan tembok oleh tetangganya sendiri,akibat buntut panjang perselisihan
antartetangga.

Sering Cekcok Berujung
Warga Tembok Akses Jalan

S

UTIKAH, 55, penghuni
rumah yang terhalang
tembok setinggi 2,5
meter dan panjang 9 meter
di Desa Mejobo, Kecamatan
Mejobo, Kudus, hanya bisa
pasrah dengan keadaan.
Ia terpaksa meninggalkan
rumahnya setelah mediasi
dengan keluarga Sunarsih
yang difasilitasi Kecamatan
Mejobo dan Pemerintah Desa
Mejobo, pada Senin (7/3).
Bangunan tembok itu
menghalangi akses Sutikah
keluar dan masuk menuju
ke rumahnya. Tembok itu
dibangun sebagai ungkapan
kekesalan Sunarsih karena
ia sering cekcok dengan
Sutikah. Kebetulan rumah
mereka saling berhadapan.
Hadirnya tembok tinggi itu
membuat Sutikah kesulitan
keluar dan masuk menuju
rumahnya sejak dua minggu
terakhir.
Dalam hasil mediasi,
Sunarsih diberi waktu dua
hari untuk membongkar
temboknya, agar Sutikah
bisa keluar dan masuk.
Kesepakatan itu telah dipenuhi

keluarga Sunarsih dengan
menjebol tembok. Setelah
dua hari sesuai kesepakatan,
Sunarsih kembali menutup
tembok tersebut.
Sutikah dibantu Pemdes
Mejobo, Kecamatan Mejobo,
TNI, dan Polri mengeluarkan
barang-barang milik Sutikah
dari rumahnya yang
bertembok bata merah dan
berlantai dari tanah.
Hingga kini Sutikah belum
mengetahui hendak tinggal di
mana setelah meninggalkan
tempat tinggal yang ia
huni, tetapi tidak memiliki
akses jalan tersebut. Untuk
sementara waktu ia bakal
tinggal di dapur rumah
saudaranya yang masih
dalam satu desa.
“Saya tidak pindahan,
saya bingung mau tinggal di
mana nanti. Untuk sementara
dikasih tempat di rumah
saudara di bagian dapurnya,
itu hanya sesaat katanya
tidak boleh lama-lama,” kata
Sutikah saat membersihkan
barang-barang di rumahnya,
kemarin.
Kasi Trantib Kecamatan

Mejobo Wiyoto menuturkan
sementara waktu Sutikah
tinggal di rumah saudaranya
yang tidak jauh dari Kantor
Kecamatan Mejobo. Barangbarangnya sebanyak dua
pikul dititipkan di Kantor
Kecamatan Mejobo.
“Melihat kondisi Sutikah
memprihatinkan, kami turut
serta membantu warga kami.
Bagaimanapun ini jalan
terbaik dari hasil mediasi,
mengingat kedua belah
pihak sudah tidak bisa lagi
bertetanggaan,” ujar Wiyoto.
Pemerintah desa setempat
akan membantu mencarikan
tempat tinggal layak
sementara waktu untuk
Sutikah. Ada kemungkinan
rumah Sutikah akan dijual
dan membeli rumah baru
yang lebih baik.
“Kalau masih di sini
kayaknya tidak mungkin.
Sebagai pemerintah, kami
akan membantu agar bu
Sutikah dapat tempat tinggal
yang layak. Jadi rumah
dikosongkan, mungkin dijual
untuk dibelikan yang lain,”
ungkapnya. (Jamaah/N-1)

TANAH AIR
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PULAU KE PULAU

Penambang Dibiarkan, Mangrove Terancam
ANCAMAN kawasan pesisir terus berlangsung di Tanah Air. Di
Bangka Belitung, tindakan penambang pasir timah ilegal menjadi
salah satu penyebabnya.
Tindakan mereka menyebabkan perusakan kawasan mangrove.
“Kami menangkap 12 penambang timah ilegal di Desa Belo Laut,
Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Secara rutin kami melakukan
razia guna mencegah kerusakan mangrove,” ungkap Kapolres AKB
Agus Siswanto, kemarin.
Aktivitas para penambang itu diduga telah merusak daerah aliran
sungai hutan mangrove. Aksi itu sudah mereka jalani selama dua
tahun terakhir.
Di sisi lain, fenomena alam berupa abrasi membuat pengikisan
garis pantai hingga 40% dan setengah dari hutan mangrove di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, rusak. Kerusakan terparah terjadi mulai
Gringsing hingga Kaliwungu. “Selain faktor alam, ada penebangan
bakau oleh masyarakat untuk budi daya tambak. Sekitar 70 hektare
hutan mangrove telah rusak,” ujar Plt Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Hudi Sambodo. (N-2)

Listrik Limbah Sawit Mengalir ke Desa
ANTARA /ANDREAS FITRI ATMOKO

MATERIAL ERUPSI GUNUNG MERAPI: Warga mengamati material vulkanis erupsi Gunung Merapi di hulu Kali Gendol, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, kemarin.
BPPTKG mencatat Gunung Merapi mengalami luncuran awan panas guguran sejauh 5.000 meter dan mengarah ke arah tenggara pada Rabu (9/3) pada pukul 23.18 WIB.

SUMATRA SELATAN

Isoter ditutup

Syukuri Penurunan Kasus
dengan Tetap Hati-Hati
S
ETELAH jumlah kasus
covid-19 di Jawa dan Bali
menurun, kondisi serupa juga terjadi di luar Jawa.
Di Sumatra Selatan, misalnya,
dari sebelumnya jumlah kasus
selalu bertengger di angka
1.000 lebih, pekan ini menurun menjadi ratusan.
“Hari ini menurun dengan
jumlah 232 kasus baru. Kami
juga semakin optimistis karena angka kesembuhan
juga tinggi, mencapai 599
kasus,” ungkap Kepala Dinas
Kesehatan Lesty Nurainy,
kemarin.
Dia menyatakan kasus aktif
saat ini masih menimpa 6.884
orang. Namun, dari jumlah

itu, hanya 386 orang yang harus mendapat perawatan di
rumah sakit. Sebanyak 6.884
lainnya cukup menjalani isolasi mandiri di rumah. “Saat
ini bed occupancy ratio di
Sumsel tercatat 25%,” tambahnya.
Meski kasus melandai, Lesty
meminta warga tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Yang paling utama, kurangi
mobilitas jika tidak penting,
termasuk ke luar kota dengan
tujuan yang tidak mendesak.”
Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, jumlah
kasus aktif covid-19 juga terus
menurun. “Sepekan terakhir,
ada penurunan secara berta-

hap. Jika pada puncaknya ada
200 lebih pasien baru per hari,
turun menjadi 100-an kasus,
dan pekan ini rata-rata 50-an
kasus baru,” ungkap Ketua
Harian Satgas Covid-19 Emi
Abriyani.
Dia mengakui paparan varian omikron tidak separah
varian lain sebelumnya. Kebanyakan warga hanya menunjukkan gejala ringan sehingga
tidak perlu dirawat di rumah
sakit.
“Jika mengacu pada kajian
epidemiologi, puncak ledakan
kasus di wilayah kami terjadi
pada Februari. Pada Maret ini
sisanya dan terus menurun,”
tandas Emi.

DOK KEMENPAREKRAF

MENGUNGGULKAN EKOWISATA: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga

Salahuddin Uno menyapa warga yang antusias menyambutnya saat sosialisasi Anugerah Desa
Wisata Indonesia (ADWI) 2022 di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu
Raya, Kalimantan Barat, Rabu (9/3). Sandi menjadi menteri pertama yang mengunjungi Desa Sungai
Kupah yang mengunggulkan Ekowisata Mangrove Telok Berdiri.

SULAWESI SELATAN

Pelarian Koruptor Alkes
Berakhir di Jakarta
LIMA dari 10 tersangka kasus
dugaan korupsi alat kesehatan
di Rumah Sakit Khusus Daerah
Ibu dan Anak Siti Fatimah, Kota
Makassar, ramai-ramai kabur
ke Jakarta. Polda Sulawesi Selatan yang mengejar berhasil
menangkap mereka.
“Kelima tersangka, seluruhnya ditangkap di Jakarta. Lima
tersangka lain sudah lebih dulu
ditahan,” ujar Direktur Reserse
Kriminal Khusus Komisaris Besar Widoni Fedri, kemarin.
Tiga dari lima tersangka
yang kabur ke Jakarta ialah
pengusaha rekanan dan direksi
rumah sakit. Mereka diterbangkan dan tiba di Bandara Sultan
Hasanuddin, Rabu (9/3).
Pengadaan alkes menggunakan dana APBD 2016 senilai
Rp20 miliar.
“Dalam kasus ini, sesuai

dengan hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan, ada
kerugian negara mencapai
Rp9,3 miliar. Sampai saat ini,
kami sudah menetapkan 10
orang sebagai tersangka dan
seluruhnya sudah ditahan,”
tambah Widoni.
Di Sumatra Utara, Kejaksaan Tinggi menerima surat
dari Komisi Pemberantasan
Korupsi yang mengapresiasi
kinerja mereka dalam penyelamatan aset dan penerimaan negara. “Apresiasi juga
diberikan kepada sejumlah
kejari yang mampu mengoptimalkan peran sebagai
jaksa pengacara negara yang
membantu pemda menyelamatkan aset dan penerimaan
negara,” ungkap Kepala Seksi
Penerangan dan Hukum Yos
A Tarigan.

Selama 2021, para jaksa
di provinsi itu menerima
128 surat kuasa khusus. Dari
jumlah itu, mereka mampu
menyelesaikan 110. Upaya
itu berkontribusi pada penyelamatan keuangan daerah
hingga Rp715 miliar lebih.
“Dalam upaya penyelamatan, kami melakukan kolaborasi dengan pemda dan
BUMD. Ke depan, koordinasi
akan semakin dioptimalkan,”
tambah Yos.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat memulai
upaya melakukan gerakan
antikorupsi sejak dini. Salah satu upaya mereka ialah
menggulirkan kurikulum dengan muatan mata pelajaran
antikorupsi untuk siswa SMA,
SMK, dan sekolah luar biasa.
“Kami menilai pendidikan
antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter. Penguatan pendidikan
karakter ini kami lakukan
melalui etik, estetik, literasi
dan kinestik,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Dedi Supandi.
(LN/YP/AN/N-2)

Sejumlah daerah di Bali
juga menunjukkan kondisi
yang lebih baik. Di Kabupaten Buleleng penurunan terus
terjadi.
Karena jumlah pasien yang
harus dirawat terus turun,
kemarin, Satgas Covid-19 memutuskan untuk menutup
fasilitas isolasi terpusat di
Asrama Undiksha. “Pasien
yang harus dirawat di isoter
sudah nihil. Jika ada pasien
baru, akan diarahkan untuk
dirawat di isoter tingkat desa,”
ujar Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Putu Ariadi Pribadi.
Isoter desa, lanjutnya, sudah disiapkan sejak jauh-jauh
hari bersama para camat. Selama ini, keberadaan sarana
itu sangat membantu isoter
tingkat kabupaten.
“Di tingkat kabupaten, kami
masih menyiapkan satu isoter,
yakni yang berada di Kompi C
Kubutambahan. Isoter di SMA
Bali Mandara sudah lebih
dulu ditutup,” jelas Putu.

Di Jawa Tengah, Pemkot
Semarang memastikan akan
menggelar dugder guna menyambut datangnya Ramadan. “Kasus sudah turun dan
kita harapkan menjelang
Ramadan akan semakin turun. Karena itu, kami akan
menggelar dugder meski tidak
semeriah sebelum pandemi,”
kata Wali Kota Hendrar Prihadi.
Ia mengaku acara itu juga
digelar sebagai salah satu
upaya membangktikan kembali ekonomi warga. Dugder,
atau dugderan, merupakan
tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun yang dipusatkan di Masjid Agung
Kauman Semarang dan Masjid
Agung Jawa Tengah.
Sementara itu, Plt Wali Kota
Bandung, Jawa Barat, Yana
Mulyana akan mengizinkan
warga kembali datang ke
stadion untuk menonton pertandingan olahraga. “Kita
lakukan dengan hati-hati dan
bertahap.” (DW/SS/OL/AS/
AN/N-2)

MANFAAT limbah sawit terus dieksplorasi Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kali ini, pemkab merangkul BUMD
PT Muba Elektrik Power dan perusahaan perkebunan PT Berkat
Sawit Sejati untuk mengolah limbah sawit menjadi tenaga listrik.
“Pada tahap awal ini, ada tiga desa di Kecamatan Tungkal Jaya
yang mendapat aliran listrik dari pengolahan limbah sawit. Pemanfaatan limbah sawit menjadi salah satu bagian mewujudkan energi
hijau,” kata Plt Bupati Beni Hernedi, kemarin.
Manajer PT Berkat Siswondo Parman mengungkapkan pihaknya
sudah mengolah limbah sawit menjadi energi listrik sejak 2012.
“Namun, pemanfaatannya hanya untuk kebutuhan internal di
pabrik.”
Saat itu, energi listrik yang dihasilkan tidak terpakai seluruhnya. Ada
kelebihan daya mencapai 1 megawatt. Karena itu, pihaknya bersama
pemkab dan BUMD menyalurkannya untuk warga sekitar. “Kami
memanfaatkan limbah cair kelapa sawit yang diolah dengan sejumlah
peralatan untuk menangkap gas metana,” tandasnya. (DW/N-2)

Tiga Lembaga Dukung Ekspor Batik
REMBUG batik digelar di Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Tiga
lembaga, yakni Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia, Ditjen Bea
dan Cukai, serta Ditjen Pajak, sepakat meningkatkan ekspor batik
dari Jawa Tengah.
Sebelumnya, mereka juga sudah membentuk Rumah Ekspor
Solo. “Rembug Batik secara hybrid
d ini diikuti ratusan UMKM sebagai upaya melakukan akselerasi pengembangan pasar ekspor
batik,” ujar pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Agung Budi
Darmawan, kemarin.
Menurut dia, jumlah UMKM batik berpotensi ekspor di Jateng
mencapai 621 perajin. Di Solo Raya, jumlahnya 45 UMKM.
“Ada beberapa kondisi dan kendala yang dialami UMKM produk
fashion batik. Sebagian dari mereka masih kesulitan diversifikasi
usaha dan membangun jaringan pemasaran,” ungkapnya.
Karena itu, bersama sejumlah instansi yang peduli, pemprov
memberikan bimbingan dan pembinaan. Tujuannya mereka
bisa meningkatkan kualitas, melakukan diversifikasi produk, dan
mengembangkan akses pasar. (WJ/N-2)
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PPATK Blokir 121
Rekening Investasi
Crazy Rich
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah
menghentikan transaksi 121 rekening milik 46 pihak di
56 penyedia jasa keuangan karena diduga terkait dengan
investasi ilegal. Total nominal transaksi mencapai Rp353,98
miliar.
“Dari jumlah tersebut, sebesar Rp99,11 miliar telah dilakukan pemblokiran oleh penyidik dari Bareskrim Polri.
Jumlah ini masih terus bertambah karena proses penelusuran yang dilakukan sejak Januari 2022 masih terus berlangsung,” kata Ivan dalam konferensi pers, kemarin.
PPATK telah menerima 375 laporan berkaitan dengan
investasi ilegal yang merugikan masyarakat dengan nilai
transaksi mencapai lebih dari Rp8,26 triliun yang terdiri
atas investasi suntik modal alat kesehatan (sunmod alkes),
forex, afiliator, dan investasi ilegal lain.
“Jadi, transaksi yang kita pantau sementara adalah sejumlah Rp8,26 triliun sekian dari 375 laporan, termasuk kami
melihat ada aktivitas pembelian barang-barang mewah,”
kata Ivan.
Berdasarkan UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, para pihak yang
memperdagangkan barang mewah tadi memiliki kewajiban
melapor kepada PPATK. Namun, tegas Ivan, hingga saat ini,
pihaknya belum menerima laporan tersebut.
Karena itu, PPATK terus berkoordinasi dengan Bareskrim
Polri untuk menindaklanjuti kemungkinan transaksi barang mewah tersebut dalam kaitannya dengan dugaan
pencucian uang.
PPATK juga menemukan beberapa transaksi terkait investasi ilegal yang mengalir dari dan ke luar negeri, seperti
Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan Tiongkok.
Ivan mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati
terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang menarik dan instan karena berpotensi sebagai penipuan.
Pasalnya, begitu masyarakat mengalami kerugian, para
pihak yang menawarkan investasi tersebut berdalih
kerugian itu bagian dari risiko yang mesti ditanggung masyarakat.
“Padahal, mereka memiliki niat sejak awal untuk melakukan penipuan. PPATK terus berupaya melindungi publik
dan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan agar masyarakat aware dengan potensi penipuan serupa yang terjadi
di kemudian hari,” ucapnya.
Kasus investasi bodong berkedok trading binary option
yang diselidiki Breskrim Polri telah menyeret afiliator Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz, dan afiliator Quotex
Doni Salmanan, sebagai tersangka. Dua ’crazy rich’ itu
diduga menipu masyarakat untuk berinvestasi.
“Tujuan mereka adalah mengambil uang dari publik sebanyak mungkin dengan metode perdagangan transaksi.
Jika ada kerugian, itu bisa dianggap kerugian transaksi,”
pungkas Ivan. (Ins/E-2)

IKN Dorong
Pemerataan Ekonomi
dan Pembangunan
PRESIDEN Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di
Kalimantan Timur akan semakin nyata.
Persoalan yang lebih penting sekarang terletak pada cara
meminimalkan dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya
di masa mendatang setelah ibu kota negara berpindah ke
Nusantara, Kalimantan Timur.
“Berbagai dampak tersebut tentu akan memiliki korelasi
signifikan terhadap aspek keamanan dan pertahanan di
masa depan, terutama di kawasan sekeliling ibu kota negara baru,” ujar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi
Gunawan dalam keterangan tertulis, kemarin.
Oleh karena itu, dalam proses pembangunan IKN, sejak awal perlu melakukan langkahlangkah antisipatif,
mulai pilihan model pembangunan,
pendekatan, hingga
p e l a k s a n a a n ny a .
“Proses pembangunan IKN harus
benar-benar mampu meyakinkan semua pihak bahwa
pemindahan ibu
kota negara adalah
sebesar-besarnya
demi kesejahteraan
rakyat,” tuturnya.
Budi Gunawan
Pemindahan ibu
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur seperti yang ditegaskan Presiden
Jokowi merupakan untuk menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial.
Menurut Budi, selama ini ada beberapa pilihan konsep
pembangunan yang telah diterapkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Misalnya, model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi tinggi.
Model tersebut, lanjut Budi, menuntut syarat adanya kondisi politik yang stabil agar mampu menarik para investor,
baik asing maupun dalam negeri, berinvestasi dalam berbagai kegiatan perekonomian sehingga tercipta lapangan
kerja secara luas.
Budi menilai proses pembangunan IKN perlu melibatkan
peran swasta. “Karena bagaimanapun pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di tengah masa pandemi seperti
sekarang ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso
Monoarfa menegaskan Kementerian PPN/Bappenas akan
mendukung, membantu, bergotong royong bersama Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun IKN. “Sebagai
pelaksana kajian IKN hingga penyusun Rencana Induk Ibu
Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung,
membantu, bergotong royong bersama Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun IKN,” ujar Suharso. (Des/E-3)

“Berbagai dampak
tersebut tentu akan
memiliki korelasi
signifikan terhadap
aspek keamanan dan
pertahanan di masa
depan, terutama di
kawasan sekeliling ibu
kota negara baru.”

FLUKTUASI HARGA
EMAS: Pramuniaga

menunjukkan emas
batangan produksi
Antam di gerai emas
di Malang, Jawa Timur,
kemarin. Pengusaha
emas setempat
mengatakan fluktuasi
harga emas yang
cenderung meningkat
dan berada di kisaran
Rp1.012.000 per gram
akibat dipengaruhi krisis
perang Rusia-Ukraina.
Kondisi tersebut memicu
transaksi buyback atau
pembelian kembali
dalam dua pekan
terakhir meningkat
hingga 13%.
ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO

Koordinasi Penting
untuk Jaga Inﬂasi
Kementerian Pertanian memastikan masyarakat
tak perlu khawatir akan kebutuhan pangan pada
Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Stok cukup
dan harga terjangkau.

kg menjadi Rp13.400.
Kemudian telur ayam ras naik 0,40%
dari Rp25.300 per kg menjadi Rp25.400
dan bawang merah mengalami kenaikan 0,54% dari Rp36.900 per kg menjadi
Rp37.100.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA

Stok aman

ilham@mediaindonesia.com

M

ENTERI Koordinator
Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengingatkan pentingnya kerja
sama dan kolaborasi pemerintah pusat
serta daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan. Kestabilan harga
dinilainya penting di masa pemulihan
ekonomi saat ini.
“Penguatan koordinasi dan sinergi
pusat dan daerah menjadi kunci utama
dalam memastikan harga-harga tetap
terjaga stabil, baik pada periode menjelang maupun selama Ramadan dan
Idul Fitri. Pemerintah berkomitmen
untuk tetap menjaga inflasi volatile
food di kisaran 3%-5% (yoy),” kata dia,

kemarin.
Kestabilan harga pangan yang terjangkau masyarakat, sambungnya,
menghadapi tantangan dalam waktu
dekat karena sebentar lagi memasuki
Ramadan.
“Berbagai strategi, optimalisasi, dan
digitalisasi dari hulu ke hilir menjadi
sangat penting, terutama penguatan
kerja sama antardaerah,” tambah
Airlangga.
Merujuk pada sistem pemantauan
pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan pada Rabu (9/3),
terlihat sejumlah komoditas pangan
mengalami kenaikan harga. Beras medium, misalnya, mengalami kenaikan
0,96% dari Rp10.400 per kg pada Selasa
(8/3) menjadi Rp10.500. Lalu kedelai
impor naik 0,75% dari Rp13.300 per

Menteri Pertanian Syahrul Yasin
Limpo memastikan masyarakat tak
perlu khawatir akan kebutuhan pangan pada Ramadan mendatang. Pemerintah, dipastikannya, akan mengawasi dengan ketat soal ketersediaan
dan harga pangan.
“Melihat masalah pangan itu ada
dua sisi. Pertama adalah kertersediaan. Hal yang paling penting, masalah
ketersediaan bisa kita jalani dengan
betul dan tentu dilakukan pengukuranpengukuran dari ketersediaan yang
ada karena negara ini,” ungkapnya,
kemarin.
Kementerian Pertanian telah memvalidasi untuk memastikan ketersediaan pangan sepanjang bulan puasa
nanti. Bahan pangan utama, seperti

daging dan kedelai, akan menjadi perhatian bagi Kementerian Pertanian
dan Badan Pangan Nasional.
“Masalah kedua, melihat pangan
dari segi stabilisasi harga. Dan tentu
saja kalau harga yang terkait dengan
importasi, akan sangat terkait atau
terkontaksi dengan harga-harga global,” lanjut Syahrul.
Ia mengatakan kenaikan harga tahu
dan tempe yang terjadi akhir-akhir ini
berhubungan erat dengan masalah
naiknya harga bahan baku impor.
Untuk cabai, Syahrul juga menjamin
cukupnya pasokan pada Ramadan
dan Idul Fitri nanti. “Saya pastikan
untuk cabai besar maupun cabai
rawit, semua dalam kondisi cukup,”
ungkapnya.
Menurut prediksi pada Maret ini,
produksi cabai besar mencapai 111.669
ton, sementara kebutuhannya 92.040
ton. Dengan angka tersebut, neraca
bulanan untuk cabai besar surplus
19,629 ton.
Sementara itu, prediksi untuk produksi cabai rawit mencapai 104.115
ton dengan kebutuhannya mencapai
90.706 ton sehingga akan ada surplus
13.409 ton.
“Untuk April, pragnosa produksi
cabai besar kita mencapai 107,932
ton dan produksi cabai rawit mencapai 112,490 ton. Memang pada
Ramadan dan Idul Fitri selalu ada
kenaikan harga, namun kenaikannya
masih dalam kendali,” kata Syahrul.
(Des/E-2)

SEKILAS

APPBI Berharap Kenaikan PPN 11% Ditunda

Sempat Terkoreksi Harga Emas bakal Meroket

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berharap rencana kenaikan tarif
PPN menjadi 11% dari pemerintah akan ditunda. Hal itu disebabkan adanya potensi
kenaikan harga produk dan barang karena ketidakpastian global dan berujung pada
pembelian akan semakin sulit dijangkau masyarakat.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa perang Rusia dan
Ukraina telah mengakibatkan tekanan dalam perekonomian sehingga menyebabkan
ketidakseimbangan dalam sektor perdagangan. Kenaikan harga produk dan barang
menjadi salah satu ancaman utama dalam industri ritail kecil.
Gangguan dalam rantai pasok dan distribusi serta kenaikan biaya energi juga
mengakibatkan bertambahnya biaya produksi yang mana hal ini berimbas pada kenaikan harga produk dan barang di tengah daya beli masyarakat yang masih belum
pulih akibat pandemi. “Selain itu, kondisi juga diperparah dengan adanya rencana
kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang akan mulai berlaku efektif pada 1 April
2022 mendatang,” ungkapnya dalam konferensi pers APPBI di Mal Kota Kasablanka,
Jakarta, kemarin. (Des/E-3)

HARGA emas diprediksi bisa terus tinggi hingga menyentuh US$2.100-US$2.150
per troy ounce atau di kisaran Rp1.150.000 per gram. Kenaikan tersebut dipicu
situasi global yang tak menentu akibat serangan Rusia ke Ukraina.
“Meski sempat terkoreksi, harga emas menuju di level tertinggi di US$2.070
per troy ounce, sama di 2020. Harga emas dunia bisa saja menembus US$2.100
sampai US$2.150,” ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi,
kemarin.
Kontrak emas di Comex New York Exchange untuk pengiriman April terjun
bebas US$55,1 dolar atau 2,7%, ditutup pada US$1.988,2 per troy ounce.
Di dalam negeri, harga emas Antam, kemarin, anjlok Rp26 ribu jika dibandingkan dengan perdagangan pada Rabu (9/3) menjadi Rp1.010.000 per gram. Untuk
harga buyback atau beli kembali, emas Antam dipatok Rp917.000 per gram.
Selain kondisi hubungan Rusia dan Ukraina yang memanas, faktor harga emas
yang bakal kian kinclong ialah tingginya inflasi di AS dan kemungkinan Bank
Sentral AS batal menaikkan harga suku bunga pada 15 Maret. (Ins/E-3)
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Laba Bank DKI Naik 25,27%
Jadi Rp727,36 M pada 2021
BANK DKI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja
positif pada 2021 dengan mampu membukukan laba bersih
sebesar Rp727,36 miliar, yang
berarti tumbuh 25,27% dari
laba per 2020 yang sebesar
Rp580,64 miliar. Perolehan
laba bersih tersebut didorong
oleh peningkatan pendapatan
operasional sebelum pencadangan (PPOP) yang tumbuh
45,9% yoy sehingga mencapai
Rp1,3 triliun di 2021.
Demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI Fidri
Arnaldy di Jakarta, kemarin.
Fidri menyampaikan, seiring
dengan peningkatan kredit dan
pertumbuhan laba, total aset
Bank DKI mencapai Rp70,74
triliun per Desember 2021. Jika
dibandingkan dengan posisi total
aset Bank DKI di akhir 2020 yang
mencapai Rp63,05 triliun, total

aset mengalami peningkatan
sebesar 12,21%. Kondisi itu lebih
baik bila dibandingkan dengan
pertumbuhan aset perbankan
nasional sebesar 10,18%.
Fidri menambahkan, pada
2021 Bank DKI telah memulai
rangkaian program Transformasi 5.0 yang terdiri atas empat
pilar utama. Selain itu, Bank DKI
juga telah mulai mengimplementasikan strategi bisnis secara ekosistem berkolaborasi
dengan BUMD-BUMD DKI Jakarta serta turunannya. “Potensi
bisnis di DKI Jakarta sangatlah
besar, kami berharap dengan
mengimplementasikan strategi
ekosistem digital khususnya dengan BUMD-BUMD DKI Jakarta
dan nasabah korporasi serta komunitas pasar dan sekolah, akan
dapat meningkatkan bisnis ke
depan Bank DKI,” ujar Fidri.
Direktur Keuangan Bank DKI

Romy Wijayanto menambahkan
bahwa dana pihak ketiga di 2021
mencapai Rp57,71 triliun, atau
tumbuh 17,96% dari Rp48,92
triliun per Desember 2020.
Adapun penyaluran kredit
dan pembiayaan di 2021 mencapai Rp38,70 triliun, tumbuh
8,52% jika dibandingkan dengan di 2020 yang tercatat
Rp35,67 triliun. “Pertumbuhan
ini didorong oleh pertumbuhan kredit mikro yang tumbuh 31,75%, dari semula tercatat sebesar Rp1,47 triliun per
Desember 2020 menjadi Rp1,93
triliun per Desember 2021. Hal
itu sejalan dengan upaya Bank
DKI dalam mendorong penyaluran kredit kepada sektor
UMKM, termasuk di antaranya
sindikasi kredit dan pembiayaan kepada PT Permodalan
Nasional Madani sebesar Rp4
triliun,” jelas Romy. (RO/E-1)

Negara Dapat Setoran
Dividen Rp8,75 T dari Mandiri
MI/AGUS M

TETAP TUMBUH: Presdir Cigna Indonesia Philip Michael Reynolds (kedua dari kiri) berbincang dengan nasabah di Jakarta, kemarin.
Di tengah pandemi covid-19 yang mendera industri asuransi selama 2021, Cigna mampu tetap tumbuh. Jumlah klaim yang dibayarkan
kepada nasabah pada 2021 mencapai Rp589 miliar, jauh lebih besar daripada di 2020 yang senilai Rp423 miliar.

Kepercayaan
Tetap Dijaga
Perusahaan asuransi jiwa meyakini bisnis ini bakal makin
tumbuh seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi.
DESPIAN NURHIDAYAT

despian@mediaindonesia.com
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AKIL Presiden
Ma’ruf Amin
menekankan
pentingnya
menjaga kepercayaan untuk
bisa menumbuhkan industri
asuransi ke depan.
Kepercayaan bisa dimulai
dari keterbukaan informasi
dan kemudahan akses yang
akan meningkatkan literasi
masyarakat terhadap produk
dan manfaat asuransi.
Hal itu kini makin disadari
oleh kalangan asuransi. Perusahaan asuransi yang bisa
menjaga kepercayaan nasabah terus bertumbuh meskipun dihadang krisis akibat
pandemi covid-19.
PT Asuransi Cigna Indonesia (Cigna Indonesia), misalnya, telah membayar klaim
nasabah sebesar Rp589 miliar
pada 2021. Angka itu naik dari
tahun sebelumnya sebesar
Rp423 miliar.
“Tingkat kepuasan nasabah
terhadap Cigna Indonesia
naik 160% jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya,”
ujar President Director & CEO
Cigna Indonesia Phil Reynolds
di Jakarta, kemarin.

Phil Reynolds menambahkan pihaknya terus menjaga
kepercayaan konsumen, seperti membayar klaim dengan cepat dan memberikan
pelayanan terbaik. Hal itulah
yang membuat kinerja Cigna
Indonesia terus positif.
Ia mencatat, rasio kecukupan modal atau RBC Cigna
juga semakin menguat. Pada
kuartal IV 2021, RBC Cigna
Indonesia mencapai 267%,
jauh di atas batas ketentuan
dari pemerintah yang sebesar 120%. RBC pada kuartal
IV itu naik 22% dari kuartal
sebelumnya.
Produk perlindungan Cigna
Medical Pro, yang mempunyai
manfaat sesuai tagihan rumah
sakit, menjadi pilihan utama
bagi nasabah. Hingga akhir
Desember 2021, tercatat lebih dari 200 polis terjual dan
aktif.

Optimistis tumbuh
Terkait dengan prospek di
2022, Phil Reynolds optimistis
Cigna Indonesia akan tumbuh
lebih baik dari tahun lalu.
Apalagi, kondisi pandemi sudah mulai menurun.
Hal senada dikatakan Head
of Agency Sales Cigna Indonesia Shiddiq Alfarisi. Menurut-

Sepanjang
2021, premi
yang dihimpun
industri asuransi
jiwa di Indonesia
mencapai
Rp184,32 triliun.
nya, pandemi malah menjadi
momentum. Saat daya beli turun, kebutuhan akan asuransi
justru meningkat. “Demand
untuk produk asuransi meningkat. Makanya Cigna bisa
survive,” ujarnya.
Shiddiq menjelaskan Cigna
Indonesia bisa survive karena
memiliki tools berupa e-Apps
dengan fitur need base analysis. Dengan begitu, Cigna Indonesia memiliki alat yang bisa
menganalisis seberapa besar
kemampuan calon nasabah
sehingga nasabah pun dapat
membeli produk proteksi
yang sesuai dengan kemampuan.
Regional Sales Manager
Cigna Surabaya Lily Arishanti
menyatakan kinerja Cigna
di Kota Pahlawan pada 2021
meningkat 20%-25% jika di-

bandingkan dengan kinerja
di 2020.
L il y meyakini, de n g a n
kondisi PPKM yang semakin
longgar, ekonomi akan mulai ber gerak dan daya beli
masyarakat naik sehingga
kinerja Cigna di Surabaya pun
bakal meningkat. Agen Cigna
di Surabaya yang berjumlah
sekitar 75 orang akan bisa
melayani lebih leluasa.
Data Otoritas Jasa keuangan
(OJK) menyebutkan asuransi
jiwa Indonesia tumbuh walaupun di saat pandemi. Sepanjang 2021, premi yang
dihimpun industri asuransi
jiwa di Indonesia mencapai
Rp184,32 triliun. Angka itu
tumbuh 7,21% bila dibandingkan dengan realisasi di
2020 yang tercatat sebesar
Rp171,93 triliun.
Perihal kisruh unit link,
pengamat asuransi Irvan Raharjo mengusulkan agar dilakukan moratorium.
“Atau setidaknya dibatasi
hanya dijual kepada kelompok masyarakat golongan
menengah atas dan yang
melek investasi. Jadi, tidak
menyasar setiap orang tanpa
melakukan customer profile
assessment,” tandasnya. (Ant/
Che/E-1)

RAPAT Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) Bank Mandiri
menetapkan 60% dari laba
bersih konsolidasi 2021 atau
sekitar Rp16,82 triliun sebagai
dividen yang akan dibagikan
kepada pemegang saham.
Dari nilai tersebut, dividen
kepada Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar
52% saham Bank Mandiri atau
sebesar Rp8,75 triliun akan
disetorkan kepada rekening
Kas Umum Negara.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan besaran dividen itu sejalan
dengan komitmen manajemen
Bank Mandiri untuk dapat
berkontribusi secara optimal
kepada negara serta keinginan
untuk menjadi mitra finansial
utama pilihan nasabah.
“Keputusan ini juga mengindikasikan dukungan yang
kuat dari pemegang saham

kepada manajemen untuk
mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perseroan,” jelas
Darmawan dalam keterangan
resminya, kemarin.
Menurutnya, besaran dividen
tersebut telah mempertimbangkan posisi likuiditas serta
struktur permodalan Bank
Mandiri dalam mendukung
rencana di 2022. Adapun, setelah pembagian dividen, rasio
kecukupan modal atau capital
adequacy ratio (CAR) Bank
Mandiri sampai dengan akhir
tahun nanti diproyeksikan pada
level yang kurang lebih sama
dengan di Desember 2021.
Darmawan menambahkan,
pihaknya optimistis beragam
pengembangan serta inovasi
digital yang tengah dijalankan
dapat mampu mendukung rencana bisnis berkelanjutan Bank
Mandiri, termasuk mendorong
fungsi intermediasi yang men-

jadi bisnis inti perseroan.
Ke depan, lanjut Darmawan,
Bank Mandiri akan secara
aktif melakukan transformasi
digital untuk memenuhi kebutuhan layanan dan transaksi
keuangan nasabah. Salah satunya melalui pengembangan
super app Livin’ by Mandiri untuk nasabah ritel dan digital super platform Kopra by Mandiri
untuk nasabah wholesale.
Tercatat, Livin’ by Mandiri
sampai dengan akhir Desember
2021 telah diunduh oleh 10 juta
pengguna dan membukukan
nilai transaksi sebesar Rp1.630
triliun dengan jumlah transaksi
menembus 1,5 miliar. Adapun
Kopra by Mandiri telah mampu
mengelola transaksi sebanyak
Rp13.545 triliun, termasuk
transaksi trade sebesar Rp553
triliun dan transaksi bank garansi senilai Rp94,3 triliun pada
akhir tahun lalu. (Try/E-1)

DOK TELKOM

TELKOM GROUP DUKUNG KESUKSESAN MOTO-GP: Komisaris Telkom Arya Sinulingga

(kedua kiri) didampingi Deputy Executive Vice President Telkom Regional V Area Jawa Timur, Bali, Nusa
Tenggara, Ambari (kanan), meninjau kesiapan infrastruktur telekomunikasi Telkom Group di area
Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB, kemarin. Telkom Group menjamin kesiapan infrastruktur dan
layanan ICT demi kesuksesan penyelenggaraan Moto-GP.
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Pengantar:
Populasi penyandang
disabilitas secara global
mencapai 15% dari warga
dunia, rasio serupa juga
terjadi di Indonesia. Media
Indonesia menampilkan
sosok-sosok dan para
pegiat penyandang disabilitas
setiap Jumat untuk mendukung
akses kesetaraan, sekaligus
menebarkan inspirasi dari
kisah mereka.

SURYANI WANDARI PUTRI PERTIWI
wandari@mediaindonesia.com
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I ruangan kelas berukuran mini 3 x 3 meter, Tatang, 52 seorang
disabilitas netra dengan
semangat mengajar kepada muridmurid disabilitas Sekolah Luar
Biasa (SLB) ABCD Caringin Bandung.
Meski keadaan fisik ada kekurangan,
Tatang tidak menghentikan semangat dan tekadnya menjadi seorang
pendidik.
SLB ABCD Caringin Bandung
dibangun mandiri oleh Tatang dan
kakaknya yang sudah almarhum,
Ade Daud, pada 2003 silam dengan
tekad agar anak disabilitas dapat
mandiri dan bersaing dengan anak
lainnya. Ia merelakan rumah miliknya ini disulap menjadi sebuah
sekolah sehingga tak heran jika
kelasnya berukuran mini.
“Kelas-kelas di sini hanya 3x3 meter karena bekas kamar. Total ada 12
kelas, tetapi kecil dari dua bangunan
rumah,” kata Tatang kepada Media
Indonesia, Senin (21/2).

Relakan Rumah untuk Bangun
Sekolah Khusus Disabilitas
Tatang tidak bisa melihat sejak usia 7 tahun,
tetapi hatinya bisa melihat dan peka terhadap
sesama. Ia bersama kakaknya mendirikan
sekolah luar biasa dengan menyulap
rumah pribadinya sebagai sekolah.
Meski berukuran mini, Tatang
mengklaim sekolahannya ini sudah cukup komplit dengan musala,
perpustakaan, hingga aula. Tatang
mengaku bangunan rumah belum
dirombak secara keseluruhan, tetapi
pernah dilakukan perubahan seperti
penyekatan pakai tripleks untuk
membuat kelas-kelas dan sebagainya. Kini SLB ABCD Caringin sedang
membangun sebuah asrama bagi
ana-anak kurang mampu.
Tatang terlahir di keluarga yang
tak asing dengan gangguan penglihatan. Dari 7 bersaudara, ada 4
orang merupakan tunanetra, termasuk dirinya. Keempat saudara
seluruhnya tunanetra ini memiliki
memiliki latar belakang riwayat
kebutaan yang berbeda-beda.
Tatang mengalami gangguan
penglihatan sejak umur 7 tahun.
Saat itu penglihatannya terus menurun hingga diumurnya 16 tahun
ia memutuskan untuk dioperasi.
Namun sayang, seusai menjalani
operasi kondisi, matanya justru semakin memburuk yang menyebab
buta total.

“Kondisi itu membuatku frustrasi
dan hampir tak mau sekolah lagi
karena seolah-olah masa depan
suram. Seakan-akan masa depan itu
tak ada lagi buat saya,” kata Tatang.
Namun, hidup memang terus
berjalan. Tatang mencoba ikhlas
dan bangkit dari keterpurukannya.
Berkat nasihat dari kakak-kakaknya,
ia belajar dari nol, mulai cara membaca huruf Braille, cara berjalan
menggunakan alat bantu, dan sebagainya.
Ia merasakan betul bahwa menjadi disabilitas seringkali dipandang
sebelah mata, bahkan tak jarang
kurang mendapatkan kasih sayang
dari orangtuanya. Membuat sekolah
menjadi upayanya merangkul anak
disabilitas untuk dapat merasakan
kasih sayang, merasakan pergaulan
bersama teman-temannya seiring
dengan meningkatkan kemampuan
diri. “Anggap saja rumah saya ini
sebagai tempat bermainnya mereka. Ini rumah saya sendiri yang
diubah menjadi sekolah khusus
kebahagiaan anak-anak disabilitas,”
lanjut Tatang.
Ia ingat betul saat itu banyak anak
disabilitas di lingkungan rumahnya
belum mengenyam pendidikan.
Dengan bekal dari masa kuliahnya
di Universitas Padjadjaran serta dukungan dari keluarga, ia bertekad
untuk menyosialisasikan kepada
orangtua di lingkungannya agar memahami bahwa anak disabilitas pun
harus sekolah. Disabilitas memiliki
hak, kewajiban, dan tanggung jawab
yang sama. Menurutnya, semua
orang, terlebih para disabilitas harus memiliki ilmu dan wawasan luas
untuk bisa mandiri, paling tidak untuk dirinya sendiri di masa depan.
“Ini tantangan bagi kita untuk
memberikan ilmu bahwa ini titipan
Allah, harus dirawat dan dipelihara.
Kadang kita baru sampai pagar saja
sudah diusir. Kadang juga dianggap
pengemis karena tunanetra itu identik dengan pengemis,” kata Tatang.
Ia ingat betul perjuangannya di
awal hanya mampu merangkul 5
sampai 9 orang. Tantangan demi tantangan pun terus ia hadapi seperti
halnya mendidik murid-muridnya
dengan fasilitas seadanya.
Pengadaan fasilitas kelas seperti
meja, kursi, dan lemari menggunakan uang iuran dari keluarganya.
Saat sekolah du tanah seluas 218
meter persegi itu, masih ada kandang ayamnya.

Berstatus honorer
Kini berkat usahanya yang tek
kenal lelah, ada 46 murid yang
bersekolah di SLB ABCD, terbagi dalam beberapa tingkatan mulai SD,
SMP, dan SMA. Sekolah ini memiliki
murid dari 4 jenis disabilitas seperti
nama sekolahnya, yakni SLB ABCD.
A untuk murid tunanetra, B untuk
murid tunarungu, C murid dengan
kemampuan intelijensi di bawah
rata-rata atau biasa disebut dengan
tunagrahita, dan D untuk murid
tunadaksa.
Untuk pengajar, SLB ABCD
Caringin telah memiliki 12 pengajar,
4 orang di antaranya merupakan
pegawai negeri sipil (PNS) dan
delapan lainnya termasuk Tatang
masih guru honorer. Menurutnya,
pengajuan sebagai PNS memanglah
sulit terlebih usianya sudah terlampau tua sehingga kesempatan-
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nya sudah tertutup.
“Status saya memang honorer,
tetapi karena pengabdian dan
memang rumah saya dipakai untuk sekolah, ini bekal saya untuk
kepentingan masyarakat luas, khususnya kawan kita golongan disabilitas,” ungkapnya.
Untuk mengoperasikan sekolah,
Tatang mengandalkan dana bantuan
operasional sekolah (BOS) dan
sumbangan pembinaan pendidikan
(SPP) dari orangtua siswa.
“Kami memberikan kebebasan
kepada orangtua karena kami melihat kemampuan orangtua. Ada yang
bayar setengahnya, atau tidak bayar
pun tidak sedikit, kok. Semua anak
berhak mendapatkan pendidikan
yang layak,” tegasnya.
Tatang berharap SLB ABCD nantinya memiliki lahan lebih luas sesuai
dengan aturan, yakni sekitar 2.000
meter persegi dengan luas kelas
masing-masing 5x5 meter untuk beberpa ruangan, seperti laboratorium,
ruang musik, aula, ruang olahraha,
upacara, dan fasilitas lainnya.

Seorang guru memberikan pelajaran di SLB ABCD Caringin,
Bandung, Jawa Barat, Senin (6/1/2020).

FOTO-FOTO: ANTARA/RAISAN AL FARISI

Guru membacakan soal melalui kertas braille saat kegiatan belajar mengajar
di SLB ABCD Caringin, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/1/2020).
Ia juga berharap memiliki kendaraan operasional untuk jemputan anak didiknya sehingga

m e m u d a h k a n m o b i l i t a s p a ra
disabilitas, terlebih unbtuk anak
kurang mampu. (N-1)

Antropologi dan Pesan Ki Hajar Dewantara Bukakan Mata Hati
ILMU laksana cahaya bagi kehidupanmu. Semakin banyak ilmu, semakin
terang pandangmu.
Perkataan itulah yang barangkali
ada dipikiran Tatang. Meskipun
kondisi matanya tak bisa melihat, dengan ilmu yang dimiliki ia
bisa terus menjalani kehidupannya dengan lapang dan penuh
semangat.
Hal itu bukan saja ia tekankan
kepada anak didiknya di SLB ABCD
Caringin, tetapi diterapkan pula
kepada diirinya sendiri. Ia tak pernah putus asa mencari ilmu untuk

masa depannya. Bahkan untuk
itu, ia mengenyam pendidikan
hingga ke universitas, tepatnya
jurusan Antropologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Padjadajaran.
Saat itu, fasilitas kampus belum
mumpuni untuk mahasiswa disabilitas, dirinya harus berjuang ekstra
agar tak tertinggal dengan teman
sebayanya.
“Jika dosen menerangkan kadang
saya rekam pakai tape lalu disalin
ke huruf Braille atau saya pinjam
catatan dari teman. Ini tantangan

dan saya bertekad harus lulus,”
kata Tatang.
Di masa kuliah inilah, Tatang
mempelajari banyak hal mengenai
manusia. Seperti yang ia ketahui,
antropologi merupakan studi tentang
manusia mulai dari sejarah, evolusi,
perilaku, komunikasi, hingga cara
bersosialisasi satu sama lain.
“Antropologi memang tentang
manusia dan budaya, tapi di antara itu ada pula sosialisasi dan
kemasyarakatan. Dengan ilmu di
kampus itu saya terapkan di masyarakat,” kata Tatang.

Antropologi
merupakan studi
tentang manusia
mulai dari sejarah,
evolusi, perilaku,
komunikasi,
hingga cara
bersosialisasi
satu sama lain.

Dari proses belajar di antropologi
itulah ia juga mengerti bahwa
pendidikan merupakan suatu
tuntunan yang diberikan agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya,
termasuk dalam aspek kejiwaannya. Seperti perkataan Ki Hadjar
Dewantara, Tatang sadar jiwa
manusia tersusun atas tiga kekuatan
(trisakti) utama, yaitu cipta (pikiran),
rasa (hati) dan karsa (kemauan).
Konsep mengenai tiga kekuatan
jiwa manusia telah ada dalam
pemahaman masyarakat Indonesia

sebelum ilmu pengetahuan modern
membahas jiwa.
Hal itu pula yang melatarbelakangi
Tatang membangun SLB. “Salah satu
terciptanya SLB ABCD Caringin itu
ya bahwa manusia punya cipta, rasa,
dan karsa,” tegasnya.
Ia meyakini manusia merupakan
makhluk yang paling sempurna
dan mendapat mandat sebagai
khalifah-Nya.
“Maka kita dan Tuhan berkreasi
bersama di Bumi ini untuk kemajuan
dan keharmonisan alam semesta,”
pungkasnya. (N-1)
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Masyarakat Diminta Waspadai
Aktivitas Merapi
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan
Geologi melaporkan hingga saat ini aktivitas erupsi Gunung
Merapi, Jawa Tengah, terhitung masih tinggi dengan guguran terjadi rata-rata sebanyak 140 kali per hari. Dengan Gunung Merapi
berstatus siaga, masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apa
pun di daerah potensi bahaya di kawasan tersebut.
“Warga harus mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanis
dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi,” kata Kepala
Badan Geologi ESDM Eko Budi Lelono dalam keterangan resmi,
kemarin.
Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida, di Yogyakarta menyebut
arah luncuran awan panas guguran (APG) 9-10 Maret 2022 masih
di dalam daerah bahaya yang ditetapkan.
Potensi bahaya ke depan masih sama dan akan terus dievaluasi
mengikuti perkembangan aktivitas vulkanis yang terjadi. “Jarak
luncur maksimal sampai 5 kilometer (ke arah Tenggara ke Kali
Gendol). Sementara itu, lontaran material vulkanis bila terjadi
letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak,”
kata dia. (Ins/Iam/AT/WJ/HT/H-3)

Empat Perempuan Peneliti di BRIN
Jadi Profesor Riset
ANTARA/DIDIK SUHARTONO

KAMPANYE PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI: Aktivis lingkungan melakukan aksi di atas perahu di Sungai Kalimas Surabaya,

Jawa Timur, kemarin. Aksi yang digelar komunitas peduli lingkungan berkelanjutan (Co Ensis) dan Ecoton tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat mengurangi
penggunaan plastik sekali pakai.

Mahasiswa Dirugikan
Konflik yang berimbas pada
pembelajaran mahasiswa perlu segera
diselesaikan demi menghindari gejolak
lebih besar.
NAVIANDRI

naviandri@mediaindonesia.com
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ONFLIK yang terjadi antara Rektor
ITB Reini Wirahadikusumah dan forum
Dosen Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB berdampak terhadap jalannya pembelajaran
lantaran berlakunya rasionalisasi sehingga mahasiswa
diminta belajar mandiri.
Perwakilan dari Forum
Orangtua Mahasiswa SBM
ITB, Ali Nurdin meminta Majelis Wali Amanat (MWA) ITB
untuk melaksanakan tugas
dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan dalam
statuta ITB dan mengusulkan
untuk menyelesaikan perma-

salahan yang terjadi di ITB
demi menghindari gejolak
lebih besar. “Yang kami tahu
ketika berkirim surat, kami
berkomunikasi dengan beberapa anggota MWA. Mereka
akan segera merespons cepat
atas masalah ini dan menyelesaikannya,” kata Ali Nurdin
di Bandung, kemarin.
“Kami selaku orangtua dan
siswa mengalami kerugian
adanya kasus ini terutama
bagi pendidikan anak kami
juga. Kami menuntut MWA
ITB untuk menyelesaikan
masalahnya melalui cara
status quo pendidikan yang
berkembang berjalan sesuai
apa adanya sebelum ada kebijakan rektor yang baru,”
lanjutnya.

Konflik antara dosen SBM
dan Rektor ITB disebut bermula karena adanya pencabutan
hak swakelola SBM ITB tanpa
pemberitahuan dan kesepakatan. Sejumlah pertemuan
sudah dilakukan, tetapi belum
ditemukan titik terang.
Sebelumnya, FD SBM ITB
melakukan mogok mengajar
per Selasa (8/3). Pendiri SBM,
Jann Hidajat mengatakan terjadi pelencengan beberapa
kebijakan dan pelaksanaan
operasional dari kerangka
Rencana Strategis (Renstra)
ITB.
“Kami mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB yang
membuat peraturan tanpa
dialog dan sosialisasi, tanpa
memperhatikan dampak pada
pihak-pihak terkait, serta tak
mengikuti prinsip yang diatur
dalam statuta ITB, seperti
akuntabilitas, transparansi,
nirlaba, penjaminan mutu,
efektivitas, dan efisiensi,” kata
anggota Forum Dosen SBM,

Achmad Gazali, kemarin.
Pihaknya meminta pengembalian asas swakelola dan
pengkajian ulang atas peraturan baru yang dikeluarkan
rektor dengan melibatkan melibatkan MWA, senat akademik
IT,B serta unit yang terdampak
khususnya SBM ITB.

Musyawarah
Kepala Biro Komunikasi
dan Humas ITB, Naomi Haswanto membantah klaim FD
SBM ITB bahwa penerimaan
mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023 ditiadakan.
“Informasi atau berita tentang
SBM ITB tidak menerima mahasiswa baru untuk sementara tidaklah tepat,” kata dia,
kemarin.
Naomi menegaskan pihaknya tetap membuka penerimaan mahasiswa baru tahun
akademik 2022/2023, baik SBM
maupun program pendidikan
ITB lain.
“Saat ini ITB tetap melaku-

Kejar Vaksinasi untuk
Herd Immunity

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

VAKSINASI BERHADIAH MINYAK GORENG: Petugas

Dinas Perhubungan memberikan hadiah minyak goreng kepada
sopir seusai vaksinasi covid-19 di Tegal, Jawa Tengah, kemarin.
Vaksinasi untuk sopir angkutan umum dan penumpang yang
diselenggarakan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan
Satlantas Polres Tegal Kota berhadiah minyak goreng tersebut
guna mendorong percepatan vaksinasi covid-19.

PEMERINTAH sudah melakukan berbagai relaksasi aktivitas masyarakat di masa pandemi. Masyarakat diharapkan juga antusias mengikuti
program vaksinasi terutama
booster mengingat Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
mengejar target kekebalan
kelompok atau herd immunity
hingga 70% sehingga antibodi
yang dimiliki masyarakat berdasarkan hasil Sero Survei
antibodi covid-19 baru 80%.
“Data menunjukkan antibodi
sudah pada 80% di masyarakat, tapi untuk kekebalan
kelompok kan dari jumlah
sasaran belum sampai 70%,”
kata Juru Bicara Vaksinasi
Covid-19 Kemenkes dr Siti
Nadia Tarmizi saat dihubungi,
kemarin.

Pada kesempatan terpisah,
Pengurus Ikatan Ilmuwan
Indonesia Internasional (I-4)
Iqbal Mochtar menjelaskan,
berdasarkan para ahli, covid19 tidak bisa dihilangkan karena salah satu faktor penting,
yakni tercapainya kekebalan
kelompok, makin hari makin
sulit tercapai karena perkembangan virus dan vaksin itu
sendiri. Pada awal pandemi,
satu orang terinfeksi bisa
menginfeksi 2-3 orang lain.
Namun, dengan adanya mutasi, satu orang bisa menularkan
pada 4-5 orang.
Dengan adanya vaksin,
tanpa adanya mutasi, untuk mencapai herd immunity
diperlukan 67%-96% masyarakat divaksinasi atau hampir semua. “Dengan adanya

Presiden Ingin 30 Pusat Persemaian
Dibangun Tahun Ini
SEBANYAK 30 pusat persemaian bibit (nursery center) baru
yang modern segera dibangun
tahun ini guna mendukung
program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL) di sejumlah
daerah.
Keinginan itu disampaikan
langsung oleh Presiden Joko
Widodo saat mengunjungi
Persemaian Modern Rumpin di
Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
kemarin. “Pada 2022 kurang lebih akan ada 30 nursery seperti
di Rumpin ini,” ucapnya.
Presiden mengatakan kehadiran 30 nursery itu ditarget

bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit tanaman dan
pohon, mulai albasia, sengon,
eukalyptus, manglid, jati, dan
mahogany. Semuanya ada.
Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan menjadi krusial
menyusul ada begitu banyak
lahan kritis yang kerap memicu
terjadinya bencana banjir dan
juga longsor di Tanah Air.
Selain untuk kepentingan
perbaikan lingkungan, kata
Jokowi, pusat persemaian juga
akan berfungsi sebagai sarana
penelitian terhadap kekayaan
plasma nutfah yang terdapat

di Indonesia. Selain aspek lingkungan, Jokowi juga berharap
pembangunan nursery dapat
meningkatkan perekonomian
masyarakat sekitar.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan
pihaknya akan mengembangkan riset untuk mendukung
pengembangan bibit unggul
tersebut, sesuai dengan karakteristik tiap-tiap daerah.
Pada 2021, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan
RHL vegetatif di lahan seluas

203.386,58 hektare (ha). Pusat
Sumber Benih dan Persemaian
Rumpin berdiri di atas lahan seluas 159,58 ha dengan kapasitas
produksi sekitar 16 juta bibit.
Selain di Rumpin, KLHK
telah membangun lima pusat
persemaian di daerah lain sejak
2020, yaitu di Penajam Paser
Utara (Kaltim), Toba (Sumut),
Manggarai Barat (NTT), Lombok Tengah (NTB), dan Bitung
(Sulut).
Menurut Dirjen Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah
Murtiningsih, pembangunan

kan seluruh upaya terbaik
untuk menjalankan seluruh
program akademik agar tidak merugikan mahasiswa,”
tegas dia.
Pada kesempatan terpisah,
anggota MWA ITB M Ridwan
Kamil menyarankan agar persoalan yang terjadi antara SBM
ITB dan Rektorat ITB diselesaikan dengan jalan musyawarah.
“Saya memang Majelis Wali
Amanat di perguruan tinggi
negeri (ITB). Jadi saya sudah
arahkan agar dimusyawarahkan. Segala sesuatu itu kuncinya dimusyawarahkan,” kata
Ridwan Kamil.
Hingga saat ini dirinya masih menunggu inisiatif dari
Ketua MWA ITB Yani Panigoro
untuk menggelar rapat terkait
dengan persoalan itu. Akan
tetapi, Ridwan Kamil mengatakan secara informal pihaknya
juga sudah meminta anggota
MWA lain untuk membahas
persoalan tersebut. (Van/Medcom/Ant/H-3)

varian baru, untuk mencapai
herd immunity vaksinasi harus
83%-100% atau semua penduduk,” ujarnya.
Sementara itu, MUI mulai
melonggarkan aturan salat
berjemaah dengan tidak lagi
berjarak. Ketua Bidang Fatwa
MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan ketentuan itu dibuat
mengikuti keputusan pemerintah yang menghilangkan
aturan pembatasan jarak di
transportasi umum serta tren
kasus covid-19 sudah menurun. “Aktivitas ibadah salat
jemaah dapat dilaksanakan
dengan merapatkan saf, tanpa
berjarak,” kata Asrorun Niam,
kemarin.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan aturan
atau ketentuan saf salat kepada tiap-tiap takmir masjid.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan hingga saat ini pihaknya
belum menerbitkan fatwa
baru soal aktivitas di masjid.
(Iam/Medcom/Ant/H-3)

Kehadiran
30 nurseryy itu
ditarget bisa
memproduksi
kurang lebih
12 juta bibit
tanaman dan
pohon.
pusat persemaian skala besar
secara masif ditargetkan agar
Indonesia dapat mencapai penyerapan bersih atau emisi
karbon dari sektor kehutanan
dan penggunaan lahan lain
((forestry and other land use/
FOLU) yang ditargetkan dicapai
2030 mendatang. (Pra/H-2)

SEBANYAK empat perempuan peneliti di lingkungan Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN) dikukuhkan menjadi profesor riset ke634, ke-635, ke-636, dan ke-637. Secara berurutan, mereka ialah
Ratih Dewanti, Ganewati Wuryandari, Widjajanti, dan Rike Yudianti.
“Gelar Profesor Riset tidak hanya merupakan gelar yang diberikan
secara melekat, tetapi yang lebih daripada itu, gelar ini memberikan
beban tambahan yang tidak ringan kepada yang telah dikukuhkan,”
kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam acara pengukuhan
profesor riset yang diikuti virtual di Jakarta, kemarin.
Handoko menuturkan profesor riset mempunyai tanggung jawab
yang sangat besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga
diharapkan menjadi penghela terdepan untuk kelompok-kelompok risetnya. Pengukuhan empat profesor riset yang baru juga
menunjukkan kesinambungan kaderisasi peneliti di BRIN untuk
menghasilkan karya-karya penelitian berkualitas internasional.
Salah satu yang dikukuhkan ialah Prof Ganewati Wuryandari,
pakar di bidang hubungan internasional. Dalam orasi ilmiahnya
tentang Politik Luar Negeri Era Reformasi, Prof Ganewati menyampaikan perjalanan Indonesia dari awal penjajahan yang berperan
aktif dalam percaturan politik internasional. (Ant/H-3)

Kementerian PPPA Minta Guru Pemerkosa
Dihukum Maksimal
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA) mengecam keras perbuatan guru yang melakukan
pemerkosaan terhadap tujuh siswa di Kabupaten Purbalingga. Kemen PPPA menegaskan tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap pelaku kekerasan seksual. “Karena itu, kami mengharapkan
pelaku mendapat hukuman maksimal sesuai dengan aturan yang
berlaku dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” tegas Deputi
Perlindungan Khusus Anak, Nahar, dalam siaran pers, kemarin.
“Kami juga telah mencatat PPT PKBGA menjadwalkan pendampingan dan konseling psikologis kepada para korban serta rencana
penjangkauan ke sekolah korban untuk deteksi dini keberadaan
korban-korban lainnya yang masih belum berani melapor,” kata
Nahar.
Nahar menegatakan kasus ini menunjukkan urgensi peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan
di lingkungan satuan pendidikan sesuai amanat Peraturan Mendikbud No 82 Tahun 2015 untuk menciptakan lingkungan sekolah
yang aman dan nyaman.
Pihaknya menegaskan perlu edukasi seksual pada anak dan
remaja agar tidak terjerumus dalam hubungan seks bebas, tindakan kriminal, dan menjadi korban kejahatan seksual. “Anak
dan remaja perlu diajarkan konsep consent,
t yakni mereka berhak
menolak orang lain untuk menyentuh tubuh tanpa persetujuan
mereka,” kata Nahar. (Far/H-3)
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Australia Siap Tambah
30% Pasukan pada 2040

AFP/JUNG YEON -JE

PRESIDEN TERPILIH KOREA SELATAN: Politikus oposisi konservatif Yoon Suk-yeol menyapa pendukungnya di luar kantor pusat Partai Kekuatan Rakyat
di Seoul, Korea Selatan, kemarin. Yoon menjadi presiden terpilih Korea Selatan setelah unggul dalam perolehan suara pada pilpres yang digelar Rabu (9/3), Ia
akan menggantikan Moon Jae-in yang masa jabatannya habis pada Mei mendatang. Kandidat Partai Demokrat, partai yang berkuasa, Lee Jae-myung mengakui
kekalahan dan memberikan selamat kepada Yoon dalam sebuah pernyataan yang dibacakan di kantor pusat partai itu.

Korsel akan Lebih
Tegas Hadapi Korut
Yoon bahkan pernah mengusulkan menambah
pembelian sistem rudal THAAD dari Amerika
untuk menangkis serangan Pyongyang.
NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

K

EMENANGAN tokoh konservatif Yoon Suk-yeol
dalam Pemilu Presiden
Korea Selatan diprediksi
akan mengubah hubungan negara
itu dengan tetangga mereka, Korea
Utara. Seoul akan lebih tegas lagi
menghadapi rezim Kim Jong-un.
Sebelumnya Korsel selalu tampil
lunak terhadap Pyongyang. Itu
termasuk dengan memfasilitasi
pertemuan tingkat tinggi Korut dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump. Seoul juga mau
mengurangi jumlah latihan militer
dengan AS karena dinilai Pyongyang
sebagai tindakan provokatif.
Namun, bagi Yoon, yang menang
tipis dalam penghitungan suara

kemarin dan mengalahkan Lee
Jae-myung dari partai petahana,
pendekatan lunak seperti itu ibarat
sebuah kegagalan.
“Pemerintahan Korsel sebelumnya secara sukarela mau menjadi
penengah antara Korut dan AS.
Namun, di ujungnya Korsel selalu
ditinggalkan,” ungkap Yoon.
Menurut pria 61 tahun itu, rezim Kim juga harus disikapi serius. Terlebih Pyongyang sudah
beberapa kali melakukan uji coba
rudal, termasuk rudal balistik jarak
menengah dan hipersonik yang
sebetulnya dilarang. “Kalau ada kesempatan, saya mau memberinya
pelajaran,” tambahnya.
Saat berkampanye, Yoon sudah
menyebut Kim sebagai ‘anak kurang
ajar’ dan berjanji akan menyetopnya
jika berhasil jadi presiden Korsel.

Bukan itu saja, mantan jaksa itu
bahkan mengancam ‘jika perlu’ akan
melakukan serangan pendahuluan
ke Pyongyang walaupun para analis
menyebutnya sebagai sangat tidak
realistis dan berbahaya.
Meski demikian, dalam komentar
pertamanya sebagai presiden terpilih, Yoon berjanji akan ‘bersikap
tegas terhadap tindakan Korut yang
irasional dan ilegal’.
Yoon bahkan pernah mengusulkan menambah pembelian sistem
rudal THAAD dari Amerika untuk
menangkis serangan Korut. Padahal, itu akan berisiko mengundang
pembalasan secara ekonomi dari
Tiongkok yang menjadi rekan dagang terbesar Seoul.
Dia sendiri sudah menelepon Presiden AS Joe Biden dan berjanji akan
mempertahankan kerja sama yang
erat menghadapi Pyongyang.

Perubahan sikap
Analis Soo Kim dari Research
and Development (Rand) Corpora-

tion memperkirakan bakal terjadi
perubahan sikap dan hubungan
kedua Korea setelah Yoon menjadi presiden Korsel. “Yoon akan
bersikap lebih keras, terbukti dia
sudah meminta peningkatan latihan
militer dengan Amerika. Berbeda
dengan pemerintahan sebelumnya
yang mementingkan dialog,” kata
Soo Kim.
Park Won-gon dari Ewha Womans
University mengatakan masa-masa
mesra Korsel-Korut di bawah pemerintahan Moon Jae-in segera tamat.
“Agenda era Yoon ialah denuklirisasi
Korut. Namun, amat mungkin Korut
akan menolaknya,” ungkapnya.
Hong Min selaku peneliti di Korea
Institute for National Unification
menilai peningkatan ketegangan
di Semenanjung Korea hanya akan
menguntungkan rezim Korut.
“Kim Jong-un akan mempercepat
pengembangan rudal dan nuklirnya.
Dia akan menyalahkan sikap keras
Korsel sebagai alasan tindakan tersebut,” ungkap Hong Min.
Menurut analis Park Sang-byoung,
Yoon bisa menang bukan karena
warga Korsel sangat mendukung
janji kampanyenya, melainkan
karena menginginkan ‘perubahan
kekuasaan’.
“Moon Jae-in mendapat tingkat
kepuasan yang tinggi, tapi dia tidak bisa memenuhi tuntutan perubahan dari rakyat,” kata Park.
(AFP/X-11)

PERDANA Menteri Australia Scott
Morrison pada Kamis (10/3) mengumumkan Australia akan meningkatkan personel pasukan pertahanan sekitar 30% pada 2040.
Dikatakan Perdana Menteri di
sebuah barak tentara di Brisbane,
pasukan pertahanan akan bertambah 18.500 personel menjadi
80 ribu selama periode 18 tahun,
dengan biaya sekitar A$38 miliar
(US$27 miliar).
Morrison mengatakan pada
konferensi pers bahwa itu ialah peningkatan terbesar dalam ukuran
pasukan pertahanan mereka di
masa damai dalam sejarah Australia.
Dia mengatakan pembangunan
militer ialah pengakuan pemerintahnya atas ancaman dan lingkungan yang mereka hadapi sebagai
negara, sebagai demokrasi liberal
di Indo-Pasifik.
Australia mengumumkan pada
September bahwa mereka akan
memperoleh kapal selam bertenaga nuklir di bawah aliansi pertahanan Australia-Inggris-AS yang
baru, AUKUS.
Morrison mengatakan beberapa
pasukan baru akan mendukung
armada kapal selam masa depan.
Australia mengatakan pihaknya
berencana untuk mempersenjatai
kapal selam dengan senjata konvensional, tetapi belum memutuskan perincian program, termasuk
apakah akan memilih armada

berdasarkan kapal selam serang
bertenaga nuklir AS atau Inggris.
Aliansi AUKUS akan menjadikan
Australia satu-satunya kekuatan
senjata nonnuklir dengan kapal selam bertenaga nuklir, yang mampu
melakukan perjalanan jarak jauh
tanpa muncul ke permukaan.

Ancaman militer ekspansionis
Menteri Pertahanan Peter Dutton mengatakan pembentukan
pasukan, yang akan difokuskan
pada pasukan berseragam, akan
memberikan pencegah yang kredibel dari ancaman militer ekspansionis.
Di luar kapal selam, pasukan
baru akan dikerahkan di berbagai
bidang, termasuk ruang angkasa,
operasi siber, aset angkatan laut,
dan kendaraan otonom berbasis
darat dan laut, kata Dutton.
“Ini mutlak diperlukan,” katanya, mengacu pada invasi Presiden
Rusia Vladimir Putin baru-baru ini
ke Ukraina.
“Orang-orang yang percaya
bahwa satu-satunya ambisi Presiden Putin ialah untuk Ukraina
tidak memahami sejarah yang
dipahami para pemimpin militer
kita.”
Menteri Pertahanan mengulangi peringatan tentang ancaman
strategis bagi Australia di kawasan
Asia-Pasifik, dengan Tiongkok sedang meningkatkan kekuatan mereka. (AFP/ABC News/Nur/I-1)

SELA

Main Video Game Tingkatkan
Keterampilan Membaca
BERMAIN video game (gim video)
ternyata juga punya
manfaat. Para peneliti University of
Saskatchewan mengatakan bermain
gim dapat meningkatkan keterampilan
perhatian periferal,
yang penting untuk
kemampuan membaca.
“Perhatian ialah bagian penting dari keberhasilan membaca,”
jelas Shaylyn Kress, yang memimpin penelitian.
Dalam studi tersebut, para peneliti mulai memahami bagaimana
gim memengaruhi keterampilan
membaca. Pertama, tim menganalisis gim video paling populer untuk

menentukan jumlah objek yang
ditempatkan di tepi,
jika dibandingkan
dengan di tengah,
yang
harus ditanggapi pemain.
“Kami mengamati
bahwa individu dengan lebih banyak paparan tuntutan visual
DUTA
yang disajikan secara
periferal dalam gim video
--misalnya, pemberitahuan teks
atau musuh yang muncul di sisi
layar Anda, alih-alih di tengah layar
--cenderung memiliki waktu reaksi
membaca yang lebih cepat daripada
individu dengan kurang atau tidak
ada paparan tuntutan visual yang
disajikan secara periferal,” tutur
Kress. (Daily Mail/Nur/I-1)

Rusia Dikecam karena Serang Rumah Sakit

AFP

DUKUNG INVASI RUSIA: Pelajar Suriah mengibarkan bendera Suriah, Rusia,

dan Palestina di bawah poster bergambar Presiden Rusia Vladimir Putin selama aksi
mendukung Rusia, menyusul invasi Rusia ke Ukraina, di Kampus Universitas Aleppo, Kota
Suriah, kemarin. Suriah menjadi pendukung setia Rusia sejak perang Suriah pada 2015.
Saat itu Rusia mengirimkan serangan udara sebagai bentuk dukungan terhadap pasukan
rezim Assad. Terkait dengan invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina, Suriah menyebutnya
sebagai langkah untuk mengoreksi sejarah.

UKRAINA menuduh Rusia telah
mengebom sebuah rumah sakit
anak-anak dan bangsal bersalin di
kota pelabuhan Mariupol. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky
menyebutnya sebagai suatu kejahatan perang.
Zelensky membagikan potongan video yang menunjukkan
kerusakan parah di rumah sakit.
Pejabat setempat, kemarin, mengatakan sedikitnya tiga orang
tewas, termasuk seorang gadis
kecil, akibat serangan.
Kecaman juga datang dari negara lain seperti Amerika Serikat
dan Inggris. “Rusia menyerang
warga sipil dengan membabi
buta. Itu pelanggaran HAM dan
mungkin juga kejahatan perang
yang tidak bisa dibiarkan,” tegas
Perdana Menteri Spanyol Pedro

Sanchez.
Kementerian Luar Negeri Rusia tidak membantah terjadinya
serangan, tapi menyebut rumah
sakit itu sudah kosong dan kini
dipakai Ukraina sebagai markas
tentara.
Pergerakan tentara Rusia sendiri terus berjalan dan barisan
tank Moskow kini tinggal beberapa kilometer lagi dari ibu kota
Ukraina, Kyiv.
Sementara itu, sedikitnya 35
ribu warga sipil sudah diungsikan
dari Kota Sumy, Enerhodar, dan
sekitar Kyiv. Zelensky berharap,
evakuasi dilanjutkan bagi warga
Kota Mariupol, Volnovakha, dan
Izium di timur Ukraina.
Sementara itu, Menteri Luar
Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan masih terlalu dini un-

tuk merencanakan perundingan
langsung antara Presiden Rusia
Vladimir Putin dan Zelensky.

Nasib WNI
Direktur Perlindungan WNI
dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan 120 dari 165
warga negara Indonesia (WNI)
di Ukraina sudah ada di Tanah
Air. “Artinya pascaketibaan 80
WNI yang menggunakan pesawat
evakuasi khusus 3 Maret lalu, ada
40 lagi yang sudah kita evakuasi,”
katanya, kemarin.
Pihaknya kini masih berusaha
mengevakuasi lagi 13 WNI, yaitu sembilan di Chernihiv dan
sisanya di Lviv. Kemudian ada 32
WNI yang memutuskan untuk tetap tinggal di Ukraina. Judha juga

menegaskan tidak ada WNI yang
disandera di Ukraina.
Dalam kesempatan terpisah, kemarin, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kedatangan
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, di Gedung
Pusat Dakwah Muhammadiyah,
Jakarta. Kepada Dubes Hamianin,
Ketua Umum PP Muhammadiyah
Haedar Nashir yang hadir secara
daring menyampaikan dukacita
mendalam atas musibah yang
menimpa rakyat Ukraina.
Haedar berharap PBB bertindak tegas agar tragedi serupa
tidak terjadi di tempat lain. Pemerintah Indonesia juga diharapkan
berperan aktif mengupayakan
resolusi konflik sesuai dengan
prinsip bebas dan aktif. (Nur/AT/
AFP/X-11)
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Indonesia Berburu Tiket Masuk Piala Asia
KEJUARAAN Hoki Tingkat Asia bertajuk Men’s AHF Cup 2022 (Piala
AHF Putra 2022) siap digelar di Lapangan Hoki GBK, Jakarta, pada
11-20 Maret.
Turnamen tersebut merupakan salah satu kualifikasi untuk bisa
ikut Piala Asia Hoki Putra 2022. Tiga tim teratas akan lolos langsung
ke turnamen tersebut. Andai peringkat ketiga gagal diraih, mereka
akan fokus untuk dapat finis di posisi lima besar guna mengunci
satu tempat di Asian Games 2022.
Pada edisi kali ini, Piala AHF Putra 2022 terdiri atas sembilan negara peserta, termasuk Indonesia, Singapura, Uzbekistan, hingga
Bangladesh.
“Kejuaraan ini merupakan kejuaraan pertama yang digelar di
Indonesia dan tentunya ini menjadi suatu tanggung jawab kami
sebagai Federasi Hoki Indonesia (FHI) untuk menyelenggarakan
kegiatan ini sebaik-baiknya,” kata Ketua Umum FHI Budi Sulistijono, kemarin.
“Kami harap turnamen ini bisa digunakan jadi ajang unjuk
prestasi yang baik buat timnas hoki putra walaupun kami menyadari kemampuan timnas saat ini masih harus berjuang keras
untuk bersaing di level Asia,” imbuhnya.
Adapun dalam kejuaraan tersebut, tim Merah Putih tergabung
di Pool B bersama dengan Oman, Singapura, Bangladesh, dan
Iran. (Rif/R-3)

Bentuk Manajemen untuk Capai Target

AFP/JAVIER SORIANO

CETAK HATTRICK: Pemain depan Real Madrid Karim Benzema (kiri) melakukan selebrasi setelah mencetak gol pada pertandingan babak 16 besar Liga Champions

antara Real Madrid dan Paris Saint-Germain di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, kemarin. Benzema sukses mencetak hattrickk sekaligus membawa Real Madrid lolos
ke perempat final setelah menang atas Paris Saint-Germain dengan skor 3-1.

Benzema Kubur
Mimpi PSG
Langkah Paris Saint-Germain sekali
lagi tersandung saat sedang berburu
gelar perdana di Liga Champions.
AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

S

TRIKER Real Madrid
Karim Benzema menjadi bintang kemenangan timnya saat
mengalahkan Paris SaintGermain (PSG) 3-1 pada laga
kedua babak 16 besar Liga
Champions, kemarin WIB, di
Stadion Santiago Bernabeu.
Hattrick
k pemain asal Prancis itu membenamkan namanama bintang yang dimiliki
PSG, yaitu Lionel Messi, Neymar Jr, dan Kylian Mbappe.
Skuad asuhan Carlo Ancelotti awalnya tertinggal lebih
dulu gara-gara gol Kylian
Mbappe (39’). Secara agregat,
PSG pun memimpin 2-0 berkat kemenangan 1-0 pada leg
pertama di Prancis. Tentunya
gol Mbappe tersebut meninggikan harapan PSG untuk

mengunci kemenangan.
Namun, Benzema menghapus senyum Messi dkk seusai
sukses mencatatkan trigol
pada menit ke-61, 76, dan 78.
Keberhasilan tersebut membuat Madrid lolos ke perempat final dengan agregat 3-2.
Menurut statistik Opta, dengan tiga gol ke gawang PSG,
Benzema menjadi pemain
tertua yang mencetak hattrick
di Liga Champions dengan
usia 34 tahun 80 hari. Catatan
tersebut membuat Benzema
mengalahkan kompatriotnya,
Olivier Giroud.
Opta juga mencatat Benzema hanya membutuhkan
102 detik untuk mencetak gol
ketiga dalam laga krusial tersebut. Sementara itu, musim
ini Benzema sudah mencetak
delapan gol di Liga Champions
atau total 80 gol dalam kompetisi tersebut sejak 2005.

“Itu merupakan malam besar di Liga Champions, Anda
tidak boleh membiarkan mereka lewat begitu saja,” kata
Benzema.
“Setiap pertandingan sekarang ialah final bagi kami di
Liga Champions dan La Liga,
tetapi hari ini kami menunjukkan bahwa Real Madrid
masih hidup,” lanjutnya.
Sementara itu, Ancelotti
menilai gol pertama Benzema
menjadi kunci berubahnya
pertandingan. Madrid kemudian dapat bermain lebih baik sejak menyamakan
kedudukan.
Pelatih PSG Mauricio Pochettino senada dengan Ancelotti. “Paris Saint-Germain kini
sudah mengejar gelar Liga
Champions selama bertahuntahun. Saya kecewa sekali,
marah, tapi segala hal bisa
terjadi. Pekan-pekan ke depan tidak akan mudah,” kata
Pochettino.
“Gol pertama mengubah
jalannya pertandingan. Selama 1 jam kami lebih baik

Pertamina Mandalika SAG
Bidik Podium di Mandalika
PERTAMINA Mandalika SAG
Racing Team menargetkan
dapat podium ketika tampil di
Pertamina Grand Prix of Indonesia pada pekan depan.
Tim yang disponsori BUMN
Indonesia itu akan mengandalkan dua pembalap asing,
yakni Bo Bendsneyder (Belanda) dan Gabriel Rodrigo
(Argentina), saat bersaing di
Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lom-

bok, Nusa Tenggara Barat.
"Harus ada podium. Performa tim di musim lalu bagus. Di
sesi latihan tahun ini juga bagus. Walau Bo sempat memiliki
kendala di tes pramusim, dia
bisa masuk 15 besar. Rodrigo,
dia perlu adaptasi karena baru
pindah ke Moto-2 dari Moto-3,"
kata Direktur Umum Pertamina Mandalika SAG Kemalsyah
Nasution di Jakarta, kemarin.
Sementara itu, Bendsney-

der dan Rodrigo, keduanya
mengatakan akan berusaha
semaksimal mungkin di Mandalika. Walau tidak mendapat
jatah ikut tes pramusim karena mereka turun di kelas
Moto-2, mereka sudah mencari tahu soal sirkuit yang
akan mereka lahap.
"Saya sudah cek di internet,
tanya-tanya dengan teman, dengan tim Moto-GP soal Sirkuit
Mandalika," kata Rodrigo.

PERSATUAN Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) menyatakan
siap memenuhi target yang pemerintah berikan kepada timnas
putra yang akan tampil di SEA Games 2021 di Vietnam pada Mei
besok. Disebutkan Perbasi, timnas putra ditargetkan bisa melaju
hingga babak final, baik untuk katagori 5x5 maupun 3x3.
Sebagai langkah awal untuk mencapai target tersebut, Perbasi
pun langsung bergegas membentuk manajemen dan ofisial tim
untuk mengawal perjalanan timnas di SEA Games.
“Ini merupakan bagian dari upaya kami menjawab target pemerintah kepada Perbasi bahwa timnas bola basket putra harus
menjadi finalis di SEA Games,” kata Ketua Umum Perbasi Danny
Kosasih, kemarin.
“Kami memberikan kepercayaan kepada mereka (manajemen
dan ofisial terpilih) karena SEA Games ini bagian dari persiapan
menuju FIBA Asia Cup 2022,” imbuhnya.
Adapun yang ditetapkan menjadi manajer tim 5x5 ialah Jeremy
Imanuel Santoso. Milos Pejic sebagai pelatih kepala. Sementara
itu, untuk tim 3x3, jabatan manajer tim dipercayakan kepada Ferri
Jufry. Ali Budimansyah ditunjuk sebagai pelatih kepala.
Di SEA Game 2019, timnas 5x5 harus puas dengan raihan juara
2. Begitu juga dengan timnas 3x3 yang hanya mendapat medali
perak. (Rif/Perbasi/R-3)

Persipal Junior Ikut Piala Soeratin U-17

daripada Real Madrid. Atmosfer berubah di dalam stadion.
Kami membuat banyak kesalahan setelah itu, kami tak
bisa bilang kami tak melakukan kesalahan,” lanjutnya.

Di laga lain, manajer Manchester City Pep Guardiola
mengatakan langkah timnya
ke perempat final Liga Champions patut dirayakan meski
bermain imbang 0-0 dengan
Sporting CP, kemarin WIB.
The Citizens menyegel tempat mereka di delapan besar
dengan kemenangan agregat

5-0 atas Sporting Lisbon setelah bermain imbang tanpa gol
di Stadion Etihad.
Undian terbuka perempat
final akan dilakukan pada 18
Maret mendatang di Nyon,
Swiss. City bisa saja menghadapi tim Inggris lainnya.
Liverpool sudah memastikan
lolos setelah mengalahkan
Inter Milan dengan agregat
2-1.
Manchester United dan Chelsea bisa juga menyusul jika mereka masing-masing berhasil
menang agregat dari Atletico
Madrid dan Lille pada pekan
depan. (AFP/UEFA/ESPN/R-3)

"Saya juga sudah cari tahu
lewat internet, saya dengar
itu sirkuit yang karakternya
cepat," timpal Bendsneyder.
Pada saat yang sama, Charles
Bonar Sirait selaku Direktur
Komunikasi Strategi & Pengembangan Bisnis Pertamina Mandalika SAG meminta rakyat
Indonesia memberi dukungan
kepada Rodrigo dan Bendsneyder pada pekan besok.
“Sebagai anak bangsa, saya
juga menyampaikan apresiasi
besar kepada Presiden Joko
Widodo dan Menteri BUMN
Erick Thohir yang mewujudkan impian besar masyarakat
Indonesia untuk memiliki
sirkuit yang megah sekaligus

tim balapnya,” ujar Charles.
Terpisah, Direktur Mandalika Grand Prix Association
Priandhi Satria mengatakan
pengaspalan ulang sebagian
lintasan Sirkuit Mandalika
antara tikungan 16 dan 17
sampai antara tikungan 5 dan
6 telah selesai pada Rabu (9/3).
Priandhi mengatakan tidak ada
kendala dalam proses pengaspalan ulang.
Sementara itu, kargo logistik untuk Moto-GP juga telah
tiba. Kargo akan datang secara bertahap sampai hari ini
dalam lima penerbangan dari
Doha, Qatar, yang jadi tuan
rumah seri pembuka musim
ini. (Beo/R-2)

Tetap lolos

PERSIPAL Palu Junior akhirnya bertolak ke Jawa Timur untuk
bertanding di Piala Soeratin U-17.
Kepala Pelatih Persipal Palu Andil Andika mengatakan jelang
pertandingan, skuadnya diharapkan bisa konsisten dengan gaya
bermain yang telah menghasilkan kemenangan demi kemenangan
selama uji coba di Palu.
“Hasil selama latihan tentunya penampilan anak-anak sangat
memuaskan. Semoga di pertandingan nanti juga memuaskan,”
terangnya, kemarin.
Andika mengaku sudah yakin dengan skuadnya. Namun, mental
bertanding di level nasional diharapkan bisa stabil.
“Semoga mental anak-anak kita bisa kuat dan konsisten permainannya karena soal taktik dan visi bermain, sudah lumayan
baik,” imbuhnya. Ketua Harian Persipal, Rony Tanusaputra, menambahkan Persipal Palu Junior bisa bermain dengan tenang dan
mengikuti seluruh strategi yang telah diarahkan pelatih.
“Anak-anak harus tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi
dengan lawan sehingga merusak strategi permainan,” ujarnya.
Rony berharap pemain, pelatih, dan ofisial yang ikut ke Jawa
Timur bisa terus sehat hingga eventt nasional itu berakhir. “Paling
penting harus tetap menjaga kesehatan karena sekarang masih
pandemi covid-19,” tandasnya. (TB/R-3)

AFP/MAZEN MAHDI

TES PRAMUSIM: Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, memacu

kendaraannya saat mengikuti tes pramusim Formula 1 (F1) pada
hari pertama di Sirkuit Internasional Bahrain di Kota Sakhir,
kemarin. Tim-tim Formula 1 akan memulai tes pramusim terakhir
mereka di Bahrain untuk mencari solusi membenahi porpoising
sebelum balapan pembuka di Sakhir pada 20 Maret nanti.
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SELEBRITAS

ENAK benar jadi pejabat di negeri
ini. Sudah gajinya tinggi, tunjangan
dan fasilitas berlimpah. Kalau tak
mampu mengatasi persoalan, tinggal menyalahkan rakyat.
Itulah hak-hak istimewa yang
seolah melekat dalam pejabat.
Memang, tidak semua pejabat melakukan itu. Akan tetapi, beberapa
contoh terkini memperlihatkan
betapa pejabat mau enaknya sendiri. Tak mau susah, tak mau meEBET
meras otak banting tulang untuk
JJaka
k B
Budi
di SSantosa
t
memenuhi tugas dan kewajibanDewan Redaksi Media Group
nya. Tak mau kaki menjadi kepala,
kepala jadi kaki, untuk melunasi
sumpahnya sebagai abdi rakyat.
Pejabat idealnya punya kelebihan dari yang lain. Dia mesti pintar di atas rata-rata. Harus pula punya integritas dan kredibilitas
istimewa.
Pejabat eloknya juga punya kapasitas sebagai problem solver.
Bukan pencari masalah, apalagi pelempar masalah. Itulah kenapa
pejabat berhak atas pendapatan yang tinggi. Dia dibayar mahal
oleh rakyat.
Karena itu, geregetan betul rasanya ketika ada pejabat yang tak
mampu menjadi pemecah masalah di saat rakyat menghadapi
masalah. Masalah minyak goreng, misalnya. Masalah ini sudah
berlangsung sejak akhir 2021. Sudah sekitar empat bulan.
Awalnya harga minyak goreng melambung tinggi. Tinggi sekali.
Lalu para pejabat di pemerintah mematok harga eceren tertinggi.
Niatnya bagus agar rakyat tak dipermainkan produsen dan pedagang.
Akan tetapi, hasilnya, minyak goreng langka. Rakyat susah mendapatkannya. Harga murah, tetapi barang tidak ada, apalah gunanya.
Keinginan rakyat simpel, yakni barang gampang didapat, harga
terjangkau. Namun, keinginan yang sederhana itu tetap saja berujung rumit. Pemerintah katanya sudah menempuh banyak langkah, tapi minyak goreng di lapangan tetap gaib. Lalu, muncullah
pejabat yang menjadi pelempar kesalahan.
Dia adalah pejabat di Kementerian Perdagangan, kementerian
yang bertugas mengurusi minyak goreng. Irjen Kemendag Didid
Noordiatmoko awalnya mengungkapkan, produksi minyak goreng
sudah mendekati kebutuhan dalam negeri. Seharusnya, kata dia,
kelangkaan bisa segera teratasi.
Didid menekankan, pemerintah secara bertahap menyelesaikan
persoalan. Namun, muncul persoalan baru dampak dari kenaikan
harga dan kelangkaan barang, yakni panic buying. Kata dia, ketika
mendapat kesempatan, rakyat membeli melebihi kebutuhan. Hasil
riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1
liter per bulan. Dia melontarkan indikasi, banyak rumah tangga
menstok minyak goreng.
Bagi pejabat, kesengkarutan minyak goreng yang tak kunjung
terurai karena salah rakyat. Coba kalau rakyat tak menimbun minyak goreng di rumah, pasti urusan sudah beres. Begitulah pikirannya. Gampang, sangat gampang. Padahal, jangankan menimbun,
alih-alih menstok di dapur, untuk mendapatkan barang seliter saja
rakyat kebanyakan sulit.
Menyalahkan orang lain ketika tak berdaya menuntaskan masalah jelas bukan kriteria pejabat yang baik. Apalagi yang disalahkan
rakyat. Rakyat bukan tempatnya salah. Bukan kali ini saja rakyat
jadi keranjang kesalahan.
Dulu, saat menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Puan Maharani mendapat sorotan miring. Saat menanggapi permintaan Gubernur Made Mangku Pastika agar alokasi
raskin daerah Bali dinaikkan, dia justru berkelakar menjawab,
‘’Jangan banyak-banyak makanlah, diet sedikit tidak apa-apa.’’
Ada pula seorang menteri yang menyalahkan petani ketika harga
cabai melambung. Kata dia, tingginya harga cabai menjadi siklus tahunan karena petani sangat responsif terhadap situasi di lapangan.
Saat harga naik, petani ramai-ramai menanam cabai. Ketika harga
turun, mereka ogah menanamnya.
Ketika pandemi covid-19 menggila pun, beberapa kali pejabat
menyalahkan rakyat. Tatkala kasus melonjak, ada saja yang bilang
karena warga tidak patuh pada protokol kesehatan. Di lain waktu,
ada yang menyebut karena rakyat nekat mudik, ngotott liburan,
maka penularan kembali luas.
Rakyat bisa keliru. Tetapi tidaklah tepat menempatkan mereka
sebagai muara kesalahan. Logikanya sebaiknya kita balik, kenapa
rakyat tak patuh? Karena pejabat gagal membuat mereka patuh.
Padahal pemerintah oleh negara diberi segala perangkat untuk
memastikan rakyat patuh.
Menyalahkan rakyat sama saja tak pandai menari lalu bilang
lantai terjungkat. Ibarat buruk wajah cermin dibelah. Ia berbahaya. Bukankah mereka yang selalu menutup-nutupi kesalahan
dan menyalahkan pihak lain cenderung terus-menerus berbuat
kesalahan?
Akan tetapi, itulah enaknya menjadi pejabat di negeri ini. Beda
dengan di negeri wakanda. Di sana, jika gagal, jika tak mampu
mengatasi masalah rakyat, pejabat tak menyalahkan rakyat. Ia
yang bertanggung jawab, bahkan tak jarang yang memilih mundur
menanggalkan segala kenyamanan. Itulah kesatria.
Pramoedya Ananta Toer pernah bilang, apa yang diharapkan
dari mereka yang hanya bercita-cita jadi pejabat negeri, sebagai
apa pun, yang hidupnya hanya penantian datangnya gaji? Kita,
setidaknya saya, pun sulit berharap kepada pejabat-pejabat model demikian.

ONLINE

Kementerian PU-Pera Rampungkan
900 Sarhunta di Wakatobi hingga Raja Ampat
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) menyelesaikan program peningkatan kualitas rumah
swadaya 900 unit di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN). Hunian yang dikenal juga sebagai sarana hunian pariwisata (sarhunta) itu berlokasi di Morotai di Maluku Utara,
Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Raja Ampat di Papua
Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bromo-Tengger-Semeru
di Jawa Timur. (Ekonomi)

Disdik Jabar akan Masukan
Pelajaran Antikorupsi sejak Dini
DINAS Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berencana
melakukan terobosan gerakan antikorupsi sejak dini dengan
memasukkan mata pelajaran antikorupsi terutama untuk
siswa-siswi sekolah menegah atas (SMA), sekolah menengah
kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB). (Nusantara)
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Dilirik Label Rekaman
Dara cantik serbabisa asal Bali ini bukan hanya bisa menyanyi
dan memainkan gitar. Ia juga tercatat sebagai atlet beladiri
kempo di daerahnya dan sering menyabet gelar juara.
FAUSTINUS NUA

faustinus@mediaindonesia.com
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ELEB TikTok, Bulan Sutena, 17, akan
bergabung dengan manajemen dan
juga label musik Legacy Indonesia
pada tahun ini. Orisinalitas dan kreativitas menjadi modal besarnya.
Dalam bincang-bincang virtual bersama
TikTok, Rabu (9/3), Bulan mengaku tidak menyangka dirinya bakal terlibat secara profesional dalam industri musik Indonesia. Sebab,
imbuh Bulan, awalnya semua itu dilakukan
karena keisengannya semata.
Bulan bergabung dengan TikTok sejak awal
pandemi covid-19 di 2020 setelah menyadari
ada banyak kreator musik yang terus menghadirkan karya yang beragam. Hal itu mendorong dirinya untuk ikut menunjukkan skill
bernyanyi yang ia pelajari secara autodidak
melalui akun pribadinya.
Saat itu, Bulan mengunggah konten cover
Terpesona yang sedang populer di kalangan
pengguna TikTok. Seketika, keisengannya
mendapat hasil yang luar biasa dan banyak
kreator lain menggunakan lagu Terpesona
versi Bulan sebagai backsound
d untuk konten
video mereka.
Dengan dukungan para penggemarnya,
pelan-pelan pemilik 6,4 juta pengikut di
TikTok
k dan 2,1 juta pengikut di Instagram ini
semakin percaya diri untuk menjadi kreator
musik aktif dengan fokus konten coverr lagu
versi akustik sebagai ciri khasnya.
“Jujur, aku sangat kaget akan tanggapan
positif yang diberikan oleh komunitas TikTok.
Pencapaian ini membuat aku merasa sangat
bangga saat mendengar coverr lagu Terpesona
versiku digunakan oleh banyak kreator
konten di TikTok,” ujar Bulan.
Sejak saat itu, Bulan terus menggunakan
platform digital tersebut untuk menjadi
wadah kreatifnya. Secara konsisten, gadis
kelahiran Gianyar ini rutin menyajikan cover
lagu populer yang dibagikan melalui akun
TikTok personalnya, @bulansutena.
Dengan karakter vokalnya yang lembut,
penyuka olahraga ini dengan cepat merebut
hati warganet dan akhirnya semakin dikenal
oleh masyarakat Indonesia secara luas. Video
Bulan Sutena yang sedang bernyanyi selalu
masuk For Your Page (FYP) hingga mampu
merambah ke media sosial lainnya.
Tidak mengherankan jika ia masuk daftar
nominasi Viral Song of The Yearr TikTok Awards

Indonesia 2021, meski tidak menang.
Pada kategori ini, Bulan bersaing dengan
nomine lainnya, yakni Kaleb J (It’s Only Me),
Ndarboy Genk (Mendung Tanpo Udan), Afgan
(Panah Asmara), Pamungkas (To The Bone),
dan Dewi Isma (Yamet Kudasi).

Menemukan ide
Demi terus menghasilkan konten yang
berkualitas dan kontinu, sama seperti kreator
konten lainnya, pemilik nama Wayan Bulan
Yurriana Sutena ini berusaha mencari inspirasi. Salah satu cara yang dilakukannya
ialah dengan memelototi kolom komentar
para pengikutnya di media sosial demi mendapatkan ide-ide segar.
Sebagian besar kontennya didapat dari
usul komunitas TikTok, seperti lagu Adu
Mamae yang liriknya diubah menjadi ‘Adu
Mamae, ada cowok berbaju coklat’, sesuai
permintaan salah satu pengikutnya.
Berbagai masukan dari para penggemarnya juga menjadi kesempatan
baginya untuk terus mengembangkan diri sebagai musisi. Untuk
memberi apresiasi kepada
para penggemar atas dukungan yang terus
diberikan, Bulan
secara aktif
membangun
interaksi lewat berbagai cara menarik.
Mahwari
Sadewa Jalutama, Content
Growth and Operations Lead TikTok
Indonesia, mengatakan, dengan basis
penggunanya di seluruh dunia, kekuatan platform TikTok
memungkinkan musisi berikut karyanya
untuk dapat ditemukan
oleh komunitas TikTok.
“Penemuan ini juga
memungkinkan musisi
untuk dapat ditemukan
dan sukses di luar platform,” ujarnya. (Ant/
H-2)
INSTAGRAM@BULANSUTENA

RADITYA DIKA

SYLVIA SAARTJE

EMINEM

Kehilangan
Sosok Idola

Mengenang
Puncak Karier

Gold Singles
Terbanyak

KOMIKA, novelis, aktor, dan
sutradara Raditya Dika,
37, menjadi salah satu
dari banyak orang yang
berduka atas meninggalnya penulis novel
Lupus, Hilman
Hariwijaya,
karena sakit
pada Rabu
(9/3).
Ia mengisahkan, selama ini dirinya tumbuh dengan
karya-karya
Hilman seperti
Lupus. Sebagai penggemar, pria
bernama
asli Dika
Angkasaputra Moerwani
Nasution ini
MI. AGUS MULYAWAN
bahkan selalu
menunggu terbitan novel Lupus terbaru.
“Kalau bukan karena Mas Hilman, mungkin
saya tidak akan menjadi penulis,” kata Raditya
Dika di akun Instagram-nya.
Saat mendengar berita duka sang idola, Raditya pun kembali mengenang masa mudanya.
“Masih teringat bagaimana tiap bulan mampir
ke toko buku hanya untuk melihat apakah ada
buku Lupus terbitan terbaru. Terima kasih atas
inspirasi dan cerita-cerita yang menemani kami
semua,” pungkasnya.
Nama Raditya Dika dikenal luas lewat buku
pertamanya berjudul Kambing Jantan (2005)
yang berisikan pengalaman dia saat berkuliah
di Australia. Buku ini masuk kategori best seller
dan akhirnya difilmkan dengan judul yang sama
di 2009. (Medcom.id/H-2)

AKTUIL, majalah
musik dan budaya
pop di era 1960-an,
pernah melabeli
penyanyi Sylvia
Saartje, 65, sebagai lady rocker
pertama Indonesia. Lagunya yang
hit antara
lain Biarawati (1978)
ciptaan Ian
Antonio
dan Jakarta
Blue Jeansku
(1984) ciptaan
INSTAGRAM@SYLVIASAARTJE
Farid Harja.
Dalam wawancara bersama Shindu Alpito di program
pengarsipan sejarah musik Shindu’s Scoop,
Sylvia mengenang puncak popularitasnya,
diawali dengan kolaborasinya dengan Ian
Antono.
Pada akhir 1970-an, Sylvia diperkenalkan dengan Ian Antono yang saat itu
tinggal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Pertemuan itu seperti nasib baik bagi keduanya. Ian memiliki materi lagu dan Sylvia adalah penyanyi yang dirasa Ian tepat
membawakan karya-karyanya.
“Lagu Biarawati dibilang like a dynamite.
Perempuan yang menyanyi nggak
k seperti
aku, empat tahun aku masuk tangga lagu.
Aku dapat bonus. Dari situ aku bisa bantu
keluarga,” kata perempuan berdarah
Ambon-Jawa itu.
Sylvia Saartje lahir di Arnhem, Belanda,
pada 15 September 1956. Saat masih anakanak, tepatnya pada usia 6 tahun, Sylvia
bersama keluarganya pulang ke Indonesia
setelah merantau ke Belanda. (Medcom.
id/H-2)

SETELAH performa gemilangnya di acara Super
Bowl Halftime 2022, rapperr Eminem, 49, kini menjadi musisi dengan sertifikasi single paling banyak
dalam sejarah.
Dikutip dari Variety, hal itu diungkapkan oleh pihak
Recording Industry Association of America (RIAA)
yang menyebutkan bahwa rapperr dengan nama asli
Marshall Bruce Mathers III itu telah meraih sebanyak
73,5 juta program sertifikasi gold
d dan platinum.
Program Gold & Platinum Awards menjadi barometer utama industri untuk penghargaan artistik
di pasar musik. Menurut RIAA, pelantun lagu Lose
Yourselff itu juga menjadi salah satu dari tujuh musisi
yang memiliki tiga atau lebih penghargaan Diamond
Album Awards.
“Eminem telah menjadi seniman dengan sertifikasi
singles tertinggi dalam sejarah program kami, dan
menambahkan Diamond Album ketiga ke penghargaan kreatif lainnya,” kata CEO dan Chairman RIAA,
Mitch Glazier.
RIAA dibentuk pada 1958 untuk menghargai musisi
dan menciptakan standar dalam mengukur kesuksesan komersial recording
g suara. Penghargaan RIAA
sepanjang karier Eminem kini mencapai angka 227,5
juta sertifikasi single dan album. (Ant/H-2)
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Solidaritas dari Arena
Atlet-atlet dari berbagai negara menyuarakan kekecewaan atas keputusan yang diambil Rusia akhir bulan lalu.

DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com

A

TMOSFER tak biasa di berbagai
pertandingan olahraga muncul
dalam sepekan terakhir. Arena
olahraga berubah menjadi
‘Kuning Biru’ menyatakan sikap solider
untuk perdamaian di Ukraina. Dukungan
solidaritas mengalir deras atas situasi di
negara yang berlokasi di timur Eropa
itu.
Di Club Sonoma, Meksiko, Elina Svitolina tampil bertanding dengan atasan
serta topi berwarna kuning dan rok biru.
Petenis Ukraina yang berlaga di Monterrey Terbuka 2022 pekan lalu itu seakan
melambangkan bendera negaranya yang
tengah dilanda peperangan.
“Misi saya untuk menyatukan komunitas tenis dunia dan berdiri bersama Ukraina, untuk membantu Ukraina,” ucap
Svitolina.
Seantero stadion sepak bola di Eropa
pun secara simbolis menegaskan simpati. Para pemain di Liga Inggris, misalnya, mengenakan bendera Ukraina di
pundak menjelang pertandingan. Klub
dan suporter membentangkan bendera
berpesan ‘Football Stands Together dan
No War’. Pada akhir pekan lalu, 20 kapten
dari setiap tim Liga Inggris beramairamai mengenakan ban lengan berwarna
kuning-biru.
Di Spanyol, bendera Ukraina dengan
pesan ‘All with Ukraine’ di markas Real
Madrid, Santiago Bernabeu, turut terbentang sebelum pertandingan. Sejumlah
klub dan suporter juga ikut menginisiasi donasi kemanusiaan, seperti Bayern
Muenchen yang menyumbang 100.000
euro.
“Di luar klub, ketika saya sedang di jalan, anak-anak kecil yang mungkin berusia sepuluh tahun dari sekolah datang
kepada saya dan berkata kami berdoa
untuk negara Anda,” kata pesepak bola
Ukraina Oleksandr Zinchenko yang bermain di Manchester City.
Zinchenko dan Svitolina merupakan
satu dari sekian banyak pelaku olahraga
berkebangsaan Ukraina yang nelangsa
menyaksikan situasi di negara mereka
dari kejauhan ketika Rusia melancarkan
serangan dua pekan lalu. Tindakan yang
membuat para atlet dunia secara spontan
mengirim pesan perdamaian.
“Air mata pasti langsung keluar dari
mataku. Semua orang di Ukraina merasa
seluruh dunia mendukung kami,” imbuh
Zinchenko.
Dari sirkuit, para pembalap Moto-GP
mengawali musim 2022 di Qatar dengan
sesi foto spesial bertuliskan ‘United for
Peace’. Pembalap seperti Franco Morbidelli turut menunjukkan simpatinya
dengan helm bertuliskan ‘Gives Peace a
Chance’ seperti judul lagu musikus John
Lennon.
“Semua pembalap Moto-GP menentang perang. Yang bisa kita lakukan di
sini memberi dukungan kepada mereka,
keluarga dan anak-anak yang menderita
karena perang ini. Akan tetapi, itu saja
tidak cukup. Ada orang-orang penting ketimbang kami yang seharusnya menghentikan ini,” tutur pembalap asal Spanyol
Marc Marquez.
Penentangan terhadap situasi tersebut
tak hanya datang dari pelaku olahraga
non-Rusia. Petenis Anastasia Pavlyuchenkova menjadi atlet Rusia yang secara
terbuka berani menentang perang yang
terjadi. Ia merasa tak takut mengungkapkan sikap atas langkah yang diambil
negaranya.
“Saya tidak tahu bagaimana bisa
membantu dalam situasi ini, saya hanya
seorang atlet yang bermain tenis. Saya
bukan politikus, bukan tokoh publik,
saya tidak berpengalaman di bidang itu.
Saya hanya bisa menyatakan ketidaksetu-

AFP/JUSTIN TALLIS

DUKUNGAN
UNTUK UKRAINA:

Tulisan ‘Football Stands Together’
dengan latar belakang bendera
Ukraina terpampang di tribune
penonton Stadion Wembley,
London, Inggris, ketika laga final
Piala Liga Inggris antara Chelsea
dan Liverpool, Minggu (27/2).
Sepak bola Inggris memberikan
dukungan kepada Ukraina
yang diinvasi Rusia pada akhir
Februari lalu.

BAN KAPTEN: Gelandang

Chelsea Jorginho memakai ban
kapten yang sewarna dengan
bendera Ukraina pada laga
Liga Primer melawan Burnley
di Stadion Turf Moor, Burnley,
Inggris, Sabtu (5/3). Warna
ban kapten di tim Liga Primer
merupakan bentuk dukungan
kepada Ukraina yang menjadi
sasaran invasi Rusia.

AFP/OLI SCARFF

juan dengan keputusan itu (perang) dan
berbicara terbuka. Hentikan kekerasan,
hentikan perang,” ungkapnya.
Petenis nomor satu dunia saat ini, Daniil Medvedev, juga menyerukan perdamaian. Sebagai olahragawan, nilai mulia
yang diemban ialah mempromosikan perdamaian. “Tidak mudah mendengar semua berita (perang) ini. Saya sepenuhnya
berposisi untuk perdamaian,” ujarnya.
Petenis Rusia lainnya, Anastasia Potapova, khawatir kondisi sekarang bakal menyandera atlet-atlet senegaranya. Pasalnya, atlet Rusia berpotensi dikucilkan
dan hal itu akan sangat disayangkan jika
terjadi. “Meskipun saya asing terhadap
politik, saya menentang kesedihan, air
mata, dan perang,” tuturnya.

Pilih hengkang
Solidaritas dalam bentuk berbeda di-

tunjukkan pelaku olahraga yang mengadu nasib di Rusia. Sejumlah pemain dan
pelatih asing memutuskan hengkang dari
‘Negeri Beruang Merah’. Pelatih Lokomotiv Moskow, Markus Gisdol, memilih
hengkang dari klub sepak bola ibu kota
Rusia itu.
“Saya tidak bisa melakukan pekerjaan
saya di negara yang pemimpinnya bertanggung jawab atas sebuah peperangan,”
kata pelatih asal Jerman itu.
Andriy Voronin, mantan pemain timnas
Ukraina, juga mundur dari kursi asisten
pelatih Dynamo Moscow. Pelatih berkebangsaan Jerman lainnya, Daniel Farke,
juga memutuskan kontraknya dengan
klub Krasnodar FK. Dia bahkan belum
sempat memimpin satu pertandingan
pun. Pemain Krasnodar berkebangsaan
Polandia, Grzegorz Krychowia, juga meninggalkan klub.

Di sisi lain, pelaku olahraga Ukraina
sebagian memilih pulang kampung untuk
angkat senjata. Pelatih Sheriff Tiraspol,
Yuriy Vernydub, memutuskan untuk meninggalkan klub sepak bola Moldova itu
demi membela negaranya.
Petinju juara dunia kelas berat Oleksandr Usyk juga pulang ke Ukraina untuk berperang. Mantan petenis Sergiy
Stakhovsky ikut ambil bagian mendaftar
ke militer Ukraina.
Sementara itu, korban perang dari kalangan olahragawan juga mulai berjatuhan. Federasi Internasional Pesepak Bola
Profesional (FIFPRO) pada 2 Maret lalu
mengumumkan kematian dua pesepak
bola Ukraina akibat operasi militer Rusia,
yakni Vitaliy Sapil yang bermain di klub
FC Karpaty Lviv dan Dmytro Martynenko
dari FC Gostomel. (AFP/Sun/Eurosport/
Autosport/R-3)
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Tim nasional sepak bola Rusia.

Seruan Boikot Didengungkan
Berbagai sanksi diberikan untuk Rusia
akibat serangannya ke Ukraina.
AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

D

UNIA olahraga bereaksi
keras terhadap Rusia
bersama sekutunya,
Belarus, akibat menginvasi Ukraina. Meski ada pendapat yang menyerukan jangan
kaitkan olahraga dengan politik, seruan sanksi massal terus
didengungkan untuk kedua
negara itu.
Sepak bola ialah salah satu
cabang olahraga yang paling disorot. Bahkan, organisasi sekelas
FIFA dan UEFA pun mengeluarkan pernyataan serupa.
Cabang lain juga turut mengecam Rusia. Tak main-main sanksi
berat bahkan langsung diberikan
kepada negara dengan wilayah
terbesar di Eropa itu di pentas
internasional.
FIFA resmi menghukum timnas Rusia untuk berpartisipasi
di pentas internasional hingga
waktu yang belum ditentukan
dan klub asal negara itu tidak
diizinkan untuk berpartisipasi di
panggung UEFA.
Akibatnya, Rusia otomatis
tersingkir dari babak play-off
Piala Dunia 2022. Seharusnya
mereka akan berhadapan dengan Polandia. Keputusan itu

Markas Chelsea.

juga membuat Spartak Moscow
tersingkir dari fase gugur Liga
Europa musim ini.
“Sepak bola sepenuhnya bersatu di sini dan dalam solidaritas
penuh dengan semua orang yang
terkena dampak di Ukraina,” tulis
FIFA dan UEFA dalam sebuah
pernyataan.
“Kedua presiden berharap
situasi di Ukraina akan membaik
secara signifikan dan cepat sehingga sepak bola dapat kembali
menjadi vektor persatuan dan
perdamaian di antara orangorang,” lanjutnya.
FIFA juga mengizinkan para
pelatih dan pemain asing meninggalkan Rusia dan Ukraina imbas
dari ketegangan dua negara itu.
FIFA memberikan keleluasaan
kepada pelatih dan pemain asing
yang bekerja di dua negara itu untuk bergabung dengan klub asing
tanpa takut terkena sanksi.
Akan tetapi, klub yang menampung para pemain dan pelatih
dari Ukraina-Rusia hanya diperbolehkan mendaftarkan dua
pemain sebelum 7 April 2022.
Dampak lain akibat invasi itu
ialah dipindahkannya lokasi final
Liga Champions yang semula
akan digelar di Rusia menjadi
di Paris. Hal tersebut diputuskan UEFA setelah melakukan

pertemuan darurat pada Jumat
(25/2).
Semula UEFA menetapkan
Stadion Krestovsky di Saint
Petersburg, Rusia, sebagai arena
partai puncak Liga Champions.
Setelah ada rapat mendadak,
lokasi final turnamen antarklub
Eropa itu dipindah ke Stade de
France, Paris, Prancis, dengan
jadwal pada 28 Mei.
Hal yang paling menyita perhatian dari dampak invasi Rusia
ke Ukraina adalah dijualnya
Chelsea oleh Roman Abramovich.
Miliuner berusia 55 tahun itu disebut sebagai satu dari 35 oligarki
yang diidentifikasi sebagai orang
dekat pemerintah Rusia.
Ke p u t u s a n y a n g d i a m b i l
Abramovich dilakukan untuk
kepentingan Chelsea. “Dengan
melihat situasi saat ini, saya memutuskan untuk menjual klub,
karena saya meyakini ini demi
kepentingan Chelsea, pendukung,
staf, sponsor, dan para mitra,”
kata Abramovich yang sudah 19
tahun jadi pemilik the Blues.

suara bulat menyetujui keputusan bahwa tim nasional Ceko
dalam situasi apa pun tidak akan
memainkan pertandingan melawan tim Rusia dalam kualifikasi
Piala Dunia 2022,” kata federasi
sepak bola Ceko.
“Demi solidaritas dengan Ukraina dan dengan sepenuh hati mengutuk kekejaman yang dilakukan pemimpin Rusia... kami tidak
akan bermain melawan Rusia dalam pertandingan internasional
apa pun pada masa mendatang,”
kata badan sepak bola Inggris.
“Ini termasuk setiap pertandingan mendatang dalam semua
level senior, kelompok usia, atau
para sepak bola.”
Selain sepak bola, tim anggar
Ukraina mundur dari Kejuaraan
Dunia Anggar agar tidak harus
berhadapan dengan Rusia,
Minggu (27/2) lalu. Mereka kemudian membentangkan spanduk
bertuliskan, ‘Hentikan perang!
Selamatkan Ukraina!’ dalam
kejuaraan dunia itu di Kairo,
Mesir.

Menolak lawan Rusia

Putus kontrak

Beberapa asosiasi sepak bola
dari beberapa negara menyatakan menolak bertanding dengan Rusia selama invasi dilakukan. Mereka yang tegas enggan
berjumpa dengan Rusia ialah
Polandia, Swedia, Republik Ceko,
Irlandia, Skotlandia, dan Inggris.
“Komite eksekutif FA dengan

Invasi juga mengakibatkan
bisnis di sektor olahraga terganggu. Para sponsor dipastikan
merugi akibat banyaknya para
atlet, tim, dan federasi yang tak
ingin lagi bermitra dengan perusahaan asal Rusia.
Penyerang Bayern Munchen
Robert Lewandowski dilaporkan

AFP/ KIRILL KUDRYAVTSEV
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Roman Abramovich
mengakhiri kerja sama dengan
sponsor asal Tiongkok, Huawei,
karena dituding membantu
Rusia dalam perang melawan
Ukraina.
Pemain Polandia itu terlihat kerap mempromosikan
produk-produk Huawei di media
sosialnya. Namun, sejumlah
laporan di Tiongkok menyebutkan bahwa Huawei membantu
Rusia untuk menstabilkan jaringRusi
an iinternetnya seusai diserang
kelompok-kelompok peretas dari
kelo
segala penjuru dunia.
sega
Lewandowski ialah salah satu
Le
pesepak bola dunia yang terangpese
terangan membela Ukraina dari
tera
invasi Rusia.
inva
Dia mendukung keputusan
Di
Polandia memboikot pertanPola
dingan melawan Rusia di play-off
ding
Piala
Pial Dunia 2022. “Itu adalah
keputusan
yang tepat!” cetus
kep
pemain
berusia 33 tahun itu di
pem
media
med sosial. “Aku tidak bisa
membayangkan
memainkan
mem
sebuah
pertandingan dengan
sebu
timnas
timn Rusia di sebuah situasi
ketika
ketik agresi militer berlanjut di
Ukraina.”
Ukra
Sementara
itu, klub Liga Primer
Se
Inggris
Everton menghentikan
Ingg
semua
sem kontrak sponsor komersial
dengan
tiga perusahaan Rusia,
deng
yakni
yakn USM Holdings, MegaFon,
dan Yota.
“Semua
orang di Everton masih
“S
trauma
dan sedih oleh peristiwa
trau
mengerikan
yang tengah termen
jadi di Ukraina,” kata pernyataan
resmi
resm Everton.
Dari
Da ajang Formula 1, Haas
F1 Team
juga resmi memutus
T
kontrak
dengan sponsor utama
kont
mereka
yang berasal dari Rusia,
mer
Uralkali.
Bahkan, pembalap F1
Ural
Nikita
Niki Mazepin harus menerima

pil pahit dipecat dari Haas. Tim
Haas juga mengonfirmasi kalau
Mazepin tidak akan ambil bagian
dalam balapan musim 2022.

Larangan tampil
Komite Olimpiade Internasional
(IOC) melarang atlet Rusia berkompetisi di ajang internasional.
Mereka juga mencabut Olympic
Order sebagai penghargaan tertinggi dari pejabat Rusia, termasuk
Presiden Vladimir Putin.
“Merekomendasikan agar
Federasi Olahraga Internasional
dan penyelenggara acara olahraga tidak mengundang atau
mengizinkan partisipasi atlet
dan pejabat Rusia dan Belarus
dalam kompetisi internasional,”
demikian bunyi pernyataan resmi
IOC.
Seruan untuk memboikot Rusia
juga santer di ajang Paralimpiade Musim Dingin 2022. Pesta
olahraga penyandang disabilitas
itu telah dibuka pada Jumat
(5/3) di Beijing tanpa atlet Rusia
dan Belarus yang lebih dulu dipulangkan.
Beberapa saat sebelum vonis
Komite Paralimpiade Internasional (IPC), badan utama
gerakan paralimpiade internasional itu masih membolehkan
atlet Rusia dan Belarus mengikuti Paralimpiade dalam status
netral tanpa bendera dan lagu
kebangsaan
Namun, atlet-atlet dari negaranegara lain mengancam menolak berkompetisi dalam nomor
apa pun jika ada atlet Rusia
dan Belarus. IPC pun berubah
pikiran. Atlet Rusia dan Belarus
diputuskan dilarang mengikuti
Paralimpiade. (AFP/Dailymail/
Motorsport/R-3)
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• Kontingen Paralimpiade Rusia

TWITTER

• Daniil Kvyat

Rusia Meradang
akibat Dibanjiri Sanksi
Para atlet kecewa karena mereka tidak bisa menunjukj
kan kebolehan mereka di berbagai pentas dunia.
RIFALDI PUTRA IRIANTO

rifaldi@mediaindonesia.com

ECAMAN terus datang dari dunia olahraga untuk Rusia yang
bulan lalu melancarkan serangan militer ke Ukraina. Sederet
sanksi telah dikeluarkan federasi-federasi
olahraga dunia untuk Rusia, baik dalam
bentuk pencabutan penyelenggaraan
olahraga maupun dicabutnya keikutsertaan Rusia dan atletnya dalam berbagai
ajang internasional.
Imbas dari invasi itu, tim-tim Rusia
beserta para atletnya pun kini tersandera. Namun, pemangku kepentingan
dari dunia olahraga Rusia tidak tinggal
diam dan mendesak agar seluruh sanksi
dibatalkan.
Federasi Sepak Bola Rusia (RFS) telah
mengajukan bandi
ding
ng k
ke
e Pe
Peng
ngad
adil
ilan
an Arbitrase Olahraga (CAS) terhadap keputusan
FIFA dan UEFA.
Timnas sepak bola Rusia dan klub sepak
bola asal negara itu sebelumnya dihukum
tidak boleh tampil di kompetisi yang digelar dua organisasi tersebut.
RFS mengatakan dalam sebuah
pernyataan pihaknya mengajukan gugatan terhadap FIFA dan UEFA dan
menuntut agar timnas putra dan putri
Rusia diizinkan untuk berkompetisi,
termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia
2022 di Qatar.
“Menjauhkan politik dari olahraga ialah
sesuatu yang telah dinyatakan oleh komunitas olahraga selama bertahun-tahun
sebagai salah satu prinsip terpentingnya,”
tulis RFS dalam keterangan resminya.
“RFS berpandangan bahwa tidak ada
dasar hukum untuk keputusan menang-

guhkan tim Rusia. Keputusan ini melanggar hak dasar RFS sebagai anggota
FIFA dan UEFA, termasuk haknya untuk
mengikuti kompetisi internasional,”
imbuhnya.
“Keputusan untuk menangguhkan
tim nasional dari kualifikasi Piala Dunia
2022, apalagi keputusan diambil di bawah
tekanan dari lawan play-offf langsung,
merupakan bentuk pelanggaran prinsip
sportivitas dan fair play,” jelasnya.
Tak ketinggalan, pelatih timnas sepak
bola Rusia Valeri Karpin juga mengungkapkan pandangannya terkait dengan
keputusan FIFA dan UEFA. Menurutnya,
keputusan itu melukai serta merampas
harapan atlet-atlet Rusia untuk menunjukkan kebolehannya di kancah dunia.
“Kata-kata tidak bisa menggambarkan
bagaimana kecewanya kami setelah FIFA
membuat keputusan ini,” kata Karpin.
“Ini ialah
lah h
har
arap
apan
an k
kam
ami.
i. Say
ya merasa
kasihan pada anak-anak (pemain). Mereka bermimpi bermain di Piala Dunia.
Sekarang harapan mereka hilang,”
terangnya.
“Sepak bola itu penting, olahraga ini dapat menyatukan kita dan segalanya akan
sulit tanpanya. saya yakin tim nasional
dan klub bisa terus bermain. Berbicara
dalam skala global, saya hanya berharap
permasalahan ini akhirnya akan berakhir,” harapnya.
Tim Sepak bola asal Rusia, yaitu Spartak
Moscow juga tak tinggal diam dengan apa
yang telah di putuskan UEFA. Spartak
dipaksa menarik diri dari kompetisi Liga
Europa. Semestinya Spartak dijawalkan
melakoni pertandingan babak 16 besar
melawan Leipzig pada hari ini.
‘Keputusan untuk mengecualikan tim

• Anastasia Po
otapova

kami dari Liga Europa sangat mengece
ewakan , tulis Spartak di media sosial
wakan’
sosial.
“Kami percaya bahwa olahraga, bahkan
di masa-masa yang paling sulit, harus bertujuan untuk membangun jembatan, dan
tidak membakarnya,” sambungnya.
“Kami akan fokus pada kompetisi domestik dan berharap untuk pencapaian
perdamaian yang dibutuhkan semua
orang,” terangnya.

Suara para atlet
Nikita Mazepin, pembalap muda Rusia
yang akan tampil di Formula 1 musim
2022, juga mengaku kecewa dengan pemecatan yang dilakukan tim Haas sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina.
Mazepin mengaku tidak dapat berbuat
banyak dengan keputusan yang telah
dibuat Haas.
“Saya sangat kecewa mendengar bahwa
kontrak F1 saya telah dihentikan. Saya
memahami kesulitan yang dihadapi saat
ini, tetapi keputusan dari FIA ditambah
upaya saya untuk dapat mempertahankan pekerjaan ini benar-benar diabaikan
dan ti
tida
dak
k ad
ada
a pr
pros
oses
e yang
g diikuti dalam
keputusan sepihak ini,” jelasnya.
Federasi Balap Mobil Internasional
(FIA) sejatinya tidak menjatuhkan sanksi
kepada para pembalap Rusia yang turun
dalam kejuaraan-kejuaraan yang mereka
naungi, mereka memastikan pembalap
Rusia dapat tetap turun dalam kejuaraan.
Namun, Haas secara sepihak justru memberhentikan Mazepin.
“Kepada mereka yang telah mencoba
memahami, terima kasih. Saya telah
menghargai waktu saya di F1 dan benarbenar berharap kita semua bisa bersama
lagi di waktu yang lebih baik,” tuturnya.
Pembalap Rusia lainnya, yakni Daniil
Kvyat yang kini turun di kejuaraan dunia
balap mobil WEC (Kejuaraan Ketahanan
Dunia) juga mendesak seluruh federasi
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olahraga untuk tidak melibatkan dunia
olahraga dengan politik.
Menurut Kvyat, keputusan sejumlah
federasi olahraga yang melarang tim
Rusia turun di berbagai kompetisi dunia
merupakan solusi yang tidak tepat, baginya olahraga seharusnya hadir sebagai
sarana pemersatu.
“Saya juga ingin menyampaikan kepada
seluruh federasi olahraga di dunia, termasuk Komite Olimpiade Internasional
(IOC), agar tetap membiarkan olahraga
berada di luar politik,” kata Kvyat.
“Melarang atlet dan tim Rusia turun di
berbagai kompetisi kelas dunia saya kira
solusi yang tidak fairr sekaligus melawan
prinsip-prinsip yang diajarkan dalam
olahraga, kesatuan, dan perdamaian,”
imbuhnya.
“Jika bukan dari kita, para pelaku olahraga, siapa lagi yang mampu menyatukan
negara-negara di masa yang akan datang?” jelasnya.

Korban pemerintah Rusia
Kejadian memilukan juga harus di
alami kontingen Rusia dan Belarus dalam
la
m ke
keju
juar
araa
aan multi-eventt Paralimpiade
Musim Dingin 2022 di Tiongk
kok
k. S
Set
etel
elah
ah
sempat diizinkan Komite Paralimpiade
Internasional (IPC) untuk tampil di
Beijing, secara mengejutkan IPC membatalkan keputusan itu pada H-1 penyelenggaraan dan memutuskan melarang
kontingen Rusia dan Belarus untuk
tampil di Beijing. Belarus merupakan
sekutu Rusia.
Presiden IPC, Andrew Parsons mengatakan keputusan berubah setelah mempertimbangkan pendapat dari berbagai
pihak. Parsons menyebut banyak kontingen dari beberapa negara mengancam
batal tampil di Paralimpiade bila atlet Rusia dan Belarus diizinkan berkompetisi.
“Kepada para atlet Paralimpiade dari

negara-negara yang terkena dampak,
kami sangat menyesal bahwa Anda terpengaruh oleh keputusan yang diambil
pemerintah Anda (Rusia) minggu lalu
dalam melanggar gencatan senjata Olimpiade. Anda ialah korban dari tindakan
pemerintah Anda,” ucap Parsons.
“Kesejahteraan atlet ialah dan akan
selalu menjadi perhatian utama kami.
Akibat keputusan ini, 83 paraatlet terkena
dampak langsung dari keputusan ini,”
imbuhnya
“Namun, jika RPC dan NPC Belarus
tetap berlaga di Beijing, negara-negara
lain mungkin akan mundur. Kami kemungkinan besar tidak akan memiliki
pertandingan yang layak. Jika ini terjadi,
dampaknya akan jauh lebih luas,” tutur
Parsons.
Keputusan itu pun membuat atlet Paralimpiade Rusia dan Belarus yang sudah
tiba di Beijing harus kembali ke negara
asal mereka. Menanggapi keputusan
tersebut, Komite Paralimpiade Rusia
(RPC) mengatakan tidak dapat secara
hukum menentang keputusan tersebut,
tetapi menuduh IPC melakukan standar
ganda.
“K
Kep
eputusan itu benar-benar dipolitisasi,
itu bertentangan denga
gan
n se
semu
mua
a ya
yang
ng
tercatat dalam gerakan Paralimpiade dan
dengan jelas memberi tahu semua orang
adanya standar ganda, sayangnya, telah
menjadi norma untuk olahraga modern,”
bunyi pernyataan RPC.
“Situasi saat ini juga menjelaskan kepada semua orang bahwa kami ialah
lawan kuat dalam kejuaraan ini, yang
selalu dan akan selalu ada di tim Rusia.
Tim kami telah dan tetap berkomitmen
pada prinsip Paralimpiade sejati, yang
tujuannya memungkinkan atlet Paralimpiade mencapai keunggulan olahraga,
menginspirasi, dan menyenangkan dunia,” tukasnya. (RFS/BBC/R-3)
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HALAMAN A4

Dampak Perang Rusia-Ukraina,
Negeri Beruang Merah Dihujani
Sanksi Olahraga
SERANGAN Rusia kepada
Ukraina yang dilakukan sejak
Kamis (24/2) hingga kini
berdampak pada
berbagai sektor di dunia
internasional. Akibatnya,
'Negeri Beruang Merah' kini menghadapi
banyaknya sanksi yang dijatuhkan kepada
mereka, termasuk di bidang olahraga.
Dalam cabang olahraga sepak bola, misalnya,
FIFA dan EUFA telah menjatuhkan sanksi kepada timnas
Rusia dan klub-klub sepak bola asal Rusia. Akibatnya,
timnas Rusia dicoret dari keikutsertaan di Piala Dunia
2022 Qatar. Selain itu, klub-klub asal Rusia tak dapat
mengikuti kompetisi antarklub di Eropa, seperti Spartak Moskow yang
harus terdepak dari babak 16 besar Liga Europa 2021-2022.
Di cabang olahraga balap, Federasi Balap Motor Internasional
(Federation Internationale de Motocyclisme/FIM) juga mengambil langkah serupa.
Tim dan pembalap berkewarganegaraan Rusia dilarang tampil dalam berbagai kejuaraan,
semisal Moto-GP dan World Superbike. Bahkan, sanksi tak hanya menyasar pembalap dan tim
asal, seluruh anggota FIM yang tergabung dalam komisi, ahli, atau agen juga bakal merasakan
sanksi yang sama. Lebih jauh, FIM bahkan mengambil keputusan untuk membatalkan
kejuaraan dunia dan seri balap yang dijadwalkan dilakukan di Rusia. FIM berencana
memindahkan agenda tersebut ke negara lain.
Dalam menghadapi banyaknya sanksi di bidang olahraga, Rusia tidak hanya diam.
Di cabang olahraga sepak bola, Federasi Sepak Bola Rusia (RFU) sudah mengajukan banding
ke Mahkamah Arbitrase Olahraga (CAS). RFU meminta CAS untuk segera mempercepat proses
persidangan. Dalam pengajuan banding, RFU meminta CAS untuk mengembalikan semua tim
dan klub asal Rusia untuk dapat berpartisipasi di kompetisi FIFA dan UEFA. (Rkp)

Federasi Olahraga yang Memberikan Sanksi kepada Rusia
Federation International de Football
Association (FIFA)

Union of European Football
Associations (UEFA)

Rusia dilarang menjadi tuan rumah kompetisi
FA.
sepak bola internasional di bawah naungan FIFA.

Melarang klub asal Rusia bertanding
di kompetisi sepak bola Eropa.
Spartak Moscow dicoret dari
daftar 16 besar Liga Europa
2021-2022.

Pertandingan kandang timnas Rusia harus
dipindahkan ke tempat netral dan digelar tanpa
penonton.
Rusia dilarang bertanding atau berkompetisi dengan
nama 'Rusia'.
Sebagai gantinya, timnas Rusia harus menggunakan
nama Football Union of Russia (RFU).
Bendera Rusia tidak boleh dikibarkan dalam pertandingan yang
diikuti perwakilan asosiasi sepak bola Rusia.
Lagu kebangsaan Rusia tidak boleh diputar dalam pertandingan
yang diikuti perwakilan asosiasi sepak bola Rusia.
Rusia dicoret dari keikutsertaan di Piala Dunia 2022 Qatar.

Federation Internationale
de Motocyclisme (FIM)
FIM melarang tim dan pembalap
agai
berkewarganegaraan Rusia tampil dalam berbagai
kejuaraan, semisal Moto-GP dan World Superbike.
Seluruh anggota FIM yang tergabung dalam komisi,
ahli, atau agen yang berkebangsaan Rusia juga bakal
merasakan sanksi yang sama.
Membatalkan kejuaraan dunia dan seri balap yang
dijadwalkan dilakukan di Rusia.

International Hockey
Federation (IHF)
Melarang timnas dan klub asal Rusia tampil
di kejuaraan mereka, termasuk Kejuaraan Dunia Hoki 2022.

Badminton World Federation
(BWF)
Membatalkan seluruh turnamen di Rusia.
Bendera dan lagu kebangsaan Rusia dilarang
ditampilkan dan dinyanyikan.

International Olympic
Committee (IOC)
Merekomendasikan seluruh federasi cabang
olahraga dan penyelenggara untuk tidak mengikutsertakan
atlet dan ofisial yang mengatasnamakan Rusia dan Belarusia
dalam turnamen/kompetisi.
Nama Rusia dan Belarusia dilarang tampil di kompetisi.

Women's Tennis Association
(WTA) dan Association of Tennis
Professionals (ATP)
WTA dan ATP menangguhkan ajang
gabungan dalam naungan kedua
organisasi itu.
Turnamen ATP Challenger di Moskow,
Rusia, dibatalkan.
Petenis dari Rusia akan terus diizinkan berkompetisi dalam
ajang tenis internasional, baik tur maupun grand slam.
Petenis dari Rusia akan bertanding tanpa nama atau bendera
negara hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Sumber: FIFA/UEFA/AFP/BBC/Aljazeera/Litbang MI

RB Leipzig yang jadi lawan Spartak Moscow
di babak 16 besar dapat melenggang mudah
ke perempat final.
Memindahkan arena final Liga Champions
2021-2022 dari St-Petersburg, Rusia,
ke Stade de France, Saint-Denis, Prancis.
UEFA membatalkan kerja sama sponsor senilai
Rp642 miliar per tahun dengan Gazprom,
perusahaan nasional Rusia di bidang energi.

Federation Internationale
Automobile (FIA)
FIA membatalkan balap
Formula 1 seri Rusia di Sirkuit
Sochi.

Dampak Lain
Perang
Rusia-Ukraina
di Ajang Olahraga
Manchester United membatalkan kerja
sama sponsor dengan maskapai Rusia
Aeroflot.
Roman Abramovich memutuskan
menjual Chelsea setelah munculnya
ancaman pembekuan aset-aset asal
Rusia di Inggris.
Polandia menolak tampil melawan Rusia
pada pertandingan play-off Piala Dunia
2022 Qatar.
Penolakan serupa disampaikan Ceko,
Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia,
Swedia, dan Wales.
Inggris melarang atlet asal Rusia untuk
berkompetisi di negara itu.
Petenis Ukraina Elina Svitolina menolak
menghadapi petenis Rusia Anastasia
Potapova dalam turnamen Monterrey
Terbuka 2022.

Mencoret tim Rusia dalam kompetisi.
etisi
Melarang penggunaan bendera dan lagu kebangsaan Rusia dalam kompetisi internasional.
Pembalap dan ofisial berkebangsaan Rusia tetap
diperbolehkan tampil, tetapi tidak boleh
menggunakan simbol negara, seperti bendera
dan lagu kebangsaan.
FIA tidak akan menyalurkan dana hibah kepada
Rusia.

International Judo
Federation (IJF)
Mencopot Presiden Rusia
Vladimir Putin dari jabatan
Presiden Kehormatan.

World Taekwondo
Menarik sabuk hitam untuk
Presiden Rusia Vladimir Putin
karena menjadi pelopor
serangan ke Ukraina.
Memboikot atlet taekwondo Rusia untuk mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Federation Internationale des
Echecs (FIDE)
FIDE melarang Rusia mengibarkan
bendera dan lagu kebangsaan
di turnamen mereka.

Pemerintah Inggris Jatuhkan
Sanksi
Pemerintah Inggris membekukan aset-aset
pengusaha asal Rusia, salah satunya
klub Chelsea milik Roman Abramovich.
Akibatnya, Chelsea dilarang
melakukan transfer pemain
dan menjual tiket.
Chelsea mendapat lisensi khusus
sehingga tetap bisa melanjutkan kompetisi.

Respons Rusia
Terkait dengan
Banyaknya Sanksi
di Bidang Olahraga
Federasi Sepak Bola Rusia (RFU)
mengajukan banding atas sanksi yang
diberikan FIFA dan UEFA kepada
Mahkamah Arbitrase Olahraga (CAS).
RFU menyatakan FIFA dan UEFA tidak
punya dasar hukum kuat untuk melarang
mereka tampil di kompetisi/kejuaraan
internasional.
RFU mengatakan FIFA dan UEFA tidak
sepenuhnya netral dalam penjatuhan
sanksi tersebut.
RFU kecewa karena FIFA dan UEFA
tidak memberikan opsi lain.
RFU akan menuntut kompensasi dari
kerugian akibat sanksi dari FIFA dan
UEFA.

Pelbagai Tanggapan
yang Muncul
Penyerang Manchester United
Cristiano Ronaldo
Kita perlu menciptakan dunia
yang lebih baik untuk
anak-anak kita. Berdoa untuk
perdamaian di dunia kita.

Pelatih Manchester City, Josep Guardiola
"Itu juga terjadi di Suriah,
Palestina, Yugoslavia, yang
mana orang yang tidak
bersalah tidak dapat dibeli.
Jika uang tidak terlibat, tidak
ada perang, itu masih terjadi,
delapan hari, sembilan hari perang.
NATO dan negara-negara Eropa gagal,
gagal total."

Pelatih Real Madrid
Carlo Ancelotti
"Kakek saya mengalami
Perang Dunia I. Ayah saya
hidup di masa Perang Dunia II.
Mereka bercerita itu semua
ialah kengerian tanpa henti."

Pelatih timnas Sepak Bola Rusia
Valery Karpin
"Saya prihatin dengan nasib
anak-anak (para pemain
timnas sepak bola Rusia).
Mereka bermimpi bisa
bermain di Piala Dunia.
Kini harapan mereka sirna."

Petenis Rusia
Andrey Rublev
"Tolong, jangan berperang."

Petenis Rusia
Daniil Medvedev
"Dengan menjadi pemain
tenis, saya ingin
mengampanyekan
perdamaian di seluruh dunia."

Pelatih Tottenham Hotspur
Antonio Conte
"Seluruh dunia harus kompak
dan menunjukkan solidaritas
atas keputusan bodoh
sejumlah orang. Tunjukkan
bahwa sepak bola dan UEFA itu kuat."

Penyerang Bayern Muenchen
Robert Lewandowski
"Itu (Polandia menolak
melawan Rusia) keputusan
tepat. Saya tak bisa
membayangkan bermain
melawan timnas Rusia dalam
situasi agresi bersenjata
di Ukraina terus berlanjut."

Kapten timnas Sepak Bola
Rusia,Artem Dzyuba
"Perang itu menakutkan, tetapi
saya dikejutkan agresi dan
kebencian manusia yang setiap
hari skalanya semakin membesar."

Bek tengah BB Erzurumspor
Aykut Demir
"Mereka yang mengabaikan
penganiayaan di sana
(Timur Tengah) kini melakukan
hal seperti ini (aksi solidaritas)
ketika terjadi di Eropa. Saya
tidak ingin mengenakan kaus
tersebut karena kaus itu tidak ditujukan
pada negara-negara itu (Timur Tengah)."

