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Peran IKN Nusantara

Yoon Suk-yeol (61) yang
berhaJuan konservalif
n1en1enangi pilpres Korsel.

Sebagian Iinla..c;an Sirkuil
Mandalika yang selesai
diaspaJ uJang Lelah diuji.

lbu Kota egara usantara jadi
n1ilestone w1tuk n1e\vujudkan
pen,erataan pen,bangunan.
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Gunung Merapi Luncurkan Lava Pijar

0

@hariankompas

ICl @hariankompas I (~) @hariankompas

Harapan Besar
di Pundal{
Bambang-Dhony
Presiden Joko,¥i berharap Brunbru1g dan Dhon~r yang baru
dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IK
bergerak cepat. Pemda dan ,;varga Kaltin1 juga n1enitipkan
l1arapru1 agar pen1bangunru1 IKN berkeadilru1 dan inklusif.

Luncuran lava pijar dari Gunung Merapi ke arah barat daya clan tenggara terlihat dari Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DI
Yogyakarta, Kamis (10/3/ 2022), pukul 23.15 WIB. Pada Rabu (9/ 3) hingga Kamis kemarin, Gunung Merapi mengeluarkan Jebih dari
17 kali awan panas guguran dengan jarak Juncur 4,9 kilometer. Berita di haJaman 15

KRISIS UKRAINA

GELIAT KOTA

Pertempuran Halangi
Evakuasi WNI

Men_jaga Asa Wisata
di "Pulau Dewata"

JAKARTA, KOMPAS - Evakuasi 13 warga negara Indonesia di
Ukraina terkendala pelanggaran kesepakatan gencatan senjata Kiev-Moskwa baku tuding pihak lain sebagai penyebab
kegagalan penyediaan koridor kemanusiaan itu. Perundingan
Kiev-Moskwa juga masih buntu kala sejwnlah kota utama
Ukraina semakin terkepung pasukan Rusia.
Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri
RI Judha Nugraha mengatakan masih ada 9 WNI di Chemihiv,
sementara 4 Jainnya berada di Lviv. "Evakuasi masih terus
diupayakan," ujarnya dari Ukraina, Kamis (10/3/2022).
WNI yang tinggal di Lviv, salah satu kota di Ukraina barat,
akan segera dievakuasi ke Polandia Dari sana, mereka akan
diterbangkan ke Indonesia. Sementara di Chemihiv, sembilan
WNI yang masih tertahan di sana berlindung di pabrik plastik
tempat mereka bekerja
Evakuasi belum bisa dilakukan karena rute untuk jalur
kemanusiaan masihjadi ajang baku tembak dan pengeboman.
Saat ini, Chemihiv praktis terkepung pasukan Rusia di hampir
semua penjuru. Hanya tersedia satu jalan ke selatan yang
menghubungkan kota itu dengan Kiev.
Masalahnya, Kiev juga praktis terkepung tentara Rusia yang
berhenti sesuai jangkauan terpendek roket mereka untuk
mencapai Kiev. Jalan di antara Chemihiv dan Kiev juga terus
menjadi lokasi pertempuran.
Wali Kota Kiev Vitali Klitscho mengatakan, sudah 2 juta
orang meninggalkan Kiev sejak Rusia menyerbu Ukraina pada
24 Februari 2022. Sebagian lagi masih tertahan di ibu kota
Ukraina itu. Bahkan, ada penduduk yang memilih menjadi
milisi menghadapi Rusia Dengan demikian, kini Kiev hanya
dihuni separuh dari penduduknya

Turis asing gang
sudah uaksinasi
Couid-19 dosis dua
dan tiga boleh
datang ke Bali tanpa
karantina. Hal ini
m emberi angin
segar bagi dunia
pariwisata di "Pu/au
Dewata". Mereka
pun siap m engan1but tan1u sesuai
standar protokol
kesehatan.

(Be,..mbung ke him 15 kol 1-2)
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Cokorda Yudistira
MPutra
ebelum pandemi Coyid-19 n:ielru_ida, ada 6,27
JUta tur,s as1ng mengunjungi Bali selama tahun 2019.
Jika dirata-ratakan, tidak kurang dari 7.000 pelancong intemasional masuk Bali setiap
hari. Covid-19 membuatjumlah kunjungan anjlok menjadi
1,06 juta orang tahun 2020
clan makin terpuruk menjadi
tinggal 51 kunjungan pada
2021.
Angin segar berembus setelah ada penerbangan lagi dari Jepang ke Bali pada awal
Februari 2022, yang disusul
dari Singapura, ketnudian Australia mulai Jumat (4/ 3/ 2022).
Sejak awal Maret 2022, rata-rata 210 penumpang per hari dari rute penerbangan in-

S

rbrakota
BACA JUGA HLM 11 & E-PAPER C

ternasional yang datang ke
Bali melalui Bandara Intemasional I Gusti Ngurah Rai. Dari
dalam negeri, kedatangan penumpang di terminal domestik
Bandara Intemasional I Gusti
Ngurah Rai sudah menyentuh
rata-rata 7.000 orang setiap
hari.
Bagi Putu Budi (50), menunggu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Lelaki asal Singaraja, Kabupaten Buleleng,
ini rebahan di kursi sopir, Rabu (9/ 3). Rekan Putu, Kadek
(28), berkata, "Kami menunggu panggilan dari dalam terminal."

Putu dan Kadek, yang berasal dari Kuta Selatan, Kabupaten Badung. merupakan sopir mobil sewa perusahaan jasa angkutan ,visata yang beroperasi di kawasan Bandara
Intemasional I Gusti Ngurah
Rai, Badung.
Kadek mengaku dirinya
mendapatkan antrean nomor
11 clan Putu nomor 12. Mereka
mengaku berada di Bandara I
Gusti Ngurah Rai, Badung,
sejak pagi. "Sampai siang ini
baru tiga armada (mobil) yang
sudah dipanggil," ujar Kadek
Adapun Putu mengatakan,
"Tetap sabar dan tetap optimistis. Mudah-mudahan
(Bersambung ke him 15 kot 6-7]

JAKARTA, KOMPAS - Pelantikan
Bambang Susantono dan
Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita
lbu Kota Negara disambut
beragam asa Pemerintah daerah dan sejumlah warga di
kawasan sekitar IKN berharap
Bambang dan Dhony bisa berkolaborasi dengan pemangku
kepentingan di Kalimantan
Timur, serta bisa menjaga
pembangunan IKN berkeadilan, ramah lingkungan, dan
melindungi ,varga lokal.
Pelantikan Bambang dan
Dhony di Istana Merdeka
berlangsung di Jakarta, Kamis
(10/3/2022). Bambang pemah
menjadi Wakil Menteri Perhubungan periode 2009-2014.
Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita IKN, ia menjabat
Vice President Knowledge
Management and Sustainable
Development Asian Development Bank Adapun Dhony
ialah Managing Director President Office Sinar Mas Land.
Presiden meminta kepala
dan wakil kepala Otorita IKN
yang baru dilantik untuk bergerak cepat "Saya harapkan
karena ini yang berminat terhadap lbu Kota Nusantara ini
sangat banyak, baik dotnestik
maupun dari luar. Saya ingin
beliau berdua bekerja cepat,
terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan," kata Presiden dalam
pengantar rapat terbatas IKN
di Istana Merdeka, Jakarta
Menurut Presiden, Barnbang dan Dhony merupakan
pilihan dan kombinasi yang

Kepala dan Wakil Kepala
Otorita lbu Kota Negara
Nusantara

• •

Karier

Pend idikan
• S-1 Teknik Sipi, lnstltut Teknologi Bandung
• S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota,
University of Galifornia
• S-2 Tekn,k Transportasi, University of California
• S-3 Perencanaan lnfrastruklur,
University of Galifornla

• Pakar perencanaan lnfrastruklur dan transportasl
• Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi lnfrastruklur dan
Pengembangan Wilayah
• Wakil Menteri Perhubungan
• Pelaksana Tugas Mente~ Perhubungan
• Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia

Karier
• Direktur Corporate Communications Sina, Mas
• Direktur PT Sinar Mas Group
• Direktur Pelaksana Sinar Mas land
Surrb& l\!-rrbefltaan l'.ompe~ Lk'lbd\ dan Google Soot;
Ololah llbang tompu lRTA

baik Menurut Jokowi, kedua
sosok itu juga memiliki rekam
jejak yang baik. Presiden meyakini mereka bisa berkoordinasi baik dengan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalfKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dari
sisi perencanaan, Menteri
(Bersambung Ice him 15 kot l -2)
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Butuh 15-20
Tahun agar
Kola Pui1ya "Roh''
Kepala Otorita IKN
mengatakan, ibu kota
negara yang baru harus
memiliki "roh". KOMPAS.ID
klik.kompas.idjkotapunyaroh
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Pasar Energi Global Tetap Tertekan
JAKARTA, KOMPAS - Kebuntuan perundingan Rusia-Ukraina yang difasilitasi Turki pada
Kamis (10/3/2022) membuat
pasar energi tetap tertekan.
Tekanan juga timbul dari ketidakjelasan
perundingan
Amerika Serikat dengan Iran
dan Venezuela Setelah sempat menyentuh level 130 dollar AS per barel pada beberapa
hari lalu, harga minyak mentah jenis Brent pada Kamis
malam, berdasar Bloomberg
dan Trading Economics, di level 115 dollar AS per barel.
Merespons masih tingginya
harga minyak mentah tersebut, Badan Energi lnterna-

sional (IEA) mengumumkan
akan melepaskan sebagian cadangan strategisnya untuk
meringankan tekanan. Gairah
pasar semakin meningkat karena Uni Emirat Arab mengumumkan siap memacu produksi di atas kesepakatan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Abu
Dhabi menyebut produksi bisa saja dinaikkan melebihi
800.000 bare! per hari. Padahal, OPEC bersama Rusia sepakat, kenaikan tidak melebihi 400.000 barel per hari.
"Kami mendukung kenaikan produksi dan mendorong
OPEC meningkatkan produk-

s~• kata Duta Besar UEA untuk AS Yousuf Al Otaiba
Meski
bukan anggota
OPEC, Rusia merupakan produsen utama minyak dengan
pasokan rata-rata 7 juta barel
per hari ke pasar global sepanjang 2021. Selama beberapa tahun terakhir, OPEC seJalu berkoordinasi dengan Rusia dalam haJ pengendalian
produksi minyak.
Sekretaris Jenderal OPEC
Mohammed Barkindo meragukan produsen lain bisa
menggantikan pasokan dari
Rusia Ia berkeras kenaikan
(Bersambung Ice him 15 kot 3-7)

Kepala BIN Sebut IKN Nusantara Terobosan untuk Wu_judkan Visi Indonesia 2045
andcmi Covid-19 scdi•
kit banyak telah membuyarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia harus punya terobosan
besar untuk tetap bisa menjadi
kekuacan ekonomi ke-5 rerbesar
dunia pada 2045. Pembangunan
lbu Kora Negara (IKN) Nusantara, salah sarunya.
Sebelum pandemi, berbagai
lembaga ekonomi clan keuangan
dunia sepakac melil1at Indonesia sebagai emerging power yang
akan menjadi kckuatan ckonomi
dunia dalam rentang satu-dua
dekade mendarang. 1i-1F, \Vorld
Economic Forum, World Bank,
Asian Developmen t Bank, maupun Priccv.>aterhous,:Coopers

P

dan McKinsey sepakac; lndone, jen Negara (Kabin) Jenderal Pol
sia akan melompar dari un,tan (Purn) Budi Gunawan, di Jakarke-16 selama ini ke peringkat ta, Kamis (10/ 3/ 2022).
ke-5 pada 2045.
Visi Indonesia 2045 dicaNamun, disrupsi pandemi nangkan Presiden Jokowi 2019
mengaburkan optimisme ini. lalu, seb.igai gambaran wujud
Sejmnlal1 parameter ben,bah. Indonesia di usia 100 cahun keSelama 2 cahun cerakhir, per• merdekaan. Indonesia saat icu,
run1buhan ekonomi Indonesia menurut visi ini, telah menjadi
rerkontraksi dari minimal 5 per• ncgara bcrdaulat, maju, adil, dan
makmur. Antara lain ditandai
sen selama 10 tahun terakhir.
"Pemulihan ekonomi nasio- dengan keberhasilannya bernal berjalan relacif baik. Kita ada di peringkat 5 kekuatan
berhasil mencapai pertumbuh- ekono1ni dun.ia.
an 3,69 pcrscn pada 2021, lcKini, mcnurut Kabin, lndo~
bih tinggi dibanding 2020 yang nesia membutuhkan terobosan
hanya 2,07 persen. Namun, ini besar dan kreari,•icas yang luar
bukan angka yang memadai un- bias., untuk bisa tecap di peta
ruk niewujudkan Visi Indonesia jalan Visi Indonesia 2045. Salah
2045," ujar Kcpala Badan lntcli- sarunya dcngan kcputusan bcsar

mcmulai pembangunan !KN
Nusantara, rahun ini juga.
Dengan
pembangunan
IKN Nusantara, lanjut Budi
Gunawan, jalan Jndonesia untuk kembali dan melampaui level
pertumbuhan sebelwn pandemi
terbuka. Indonesia akan lebih
cepat memiliki model ekonomi
berbasis digital sebagai pendorong pertumbuhan. Selain
itu, mengadopsi arnh ekonomi
berkelanjucan, bersahabat dengan alan1, dan lebih 1nerara seca•
ra gcografis. Strukrur ckonomi
Indonesia saat ini secara spasial
dido,ninasi Pulau Jawa (57,89
persen), padahal potensi wilayal1
lain sangat besar.
"lni penjclasan mengapa

Presiden Jokowi memutu.skan
pembangunan lKN harus dimulai sesegera mungkin. !KN
Nusancara didesain sebagai
kawasan pertumbuhan baru
dengan semua kriteria tadi;
s,nart, green, dan Sll.Stainabk.
Kita ingin memanfaackan mon1encum akselerasi pembangun•
an nasional uncuk mewujudkan
Visi Indonesia 2045," kata Budi
G unawan.

Harapan pertumbuhan
dan pemerataan
Harapan akan terjadinya
percepacan perrumbuhan ekonomi di Kalimantan diun.gkapkan berbagai kalangan. Ketua
Pcrsckutuan Adat Dayak Balik-

papan Lampang Bilung menyatakan, pembangunan IKN
Nusanrara akan meningkackan
kemaktnuran dan kesejahceraan
masyarakat setempat sebagai
konsekuensi invesrasi dan pen•
ciptaan lapangan pekerjaan.
"Pembangunan IKN di
wilayah ini juga akan n1en•
dorong pcrccpatan pcngembangan sumber daya manusia
(SOM) lokal karena ka,ni yakin cidak akan ditinggalkan, • mancan T imur akan membawa
uprnya.
perubahan besar.
Hal scnada disampaikan
"Jclas masyarakat akan me..
Ketua
Pengun,s
Cabang ngalami perubahan, tidak hanya
Nahdlarul Ulama (PC NU) secara ekonomi clan cekt1ologi,
Kucai Kartanegara lv(uha,umad tetapi juga sosial budaya," ujar
Askin Bahar. Menuruc Askin Askin Bahar di Kukar, Rabu
Bahar, kcberadaan !KN di Kali- (9/3). ["]
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Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Melawan Keras, Petinggi JI Ditembak
JAKARTA, KOMPAS - Seorang petinggi kelompok teror Jamaah
Islamiyah atau JI berinisial Su
(54) yang sehari-hari berprofesi
sebagai dokter, tewas di tembak
aparat Detasemen Khusus 88
Antiteror Polri di Sukoharjo,
Jawa Tengah, Rabu (9/3/2022)
malam.
Berbeda dengan penangkapan kebanyakan anggota JI selama ini, Su melakukan perlawanan sengit saat menghindari
kejaran aparat. Diduga, perlawanan itu dilakukan karena Su
menyimpan informasi vital terkait semua anggota kelompok

JI.
Berdasarkan catatan Detasemen Khusus (Densus) 88, Su
pemah menjabat sebagai amir
khidmat dan penasihat amir
atau pemimpin tertinggi JI, Para Wijayanto, yang ditangkap
pada 2019. Su juga menjabat
sebagai deputi dakwah dan in formasi JI. Selain itu, ia menjadi penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia (HAS!),
yayasan yang telah ditetapkan
Polri sebagai organisasi terkait
dengan terorisme.
Berkedok sebagai yayasan kemanusiaan, HASI beroperasi di
Lampung, Jakarta, Semarang,
Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan
Makassar. Yayasan ini telah merekrut, mendanai, dan memfasilitasi perjalanan para kombatan atau foreign terrorist
fighter (FTF) ke Suriah.

Perlawanan sengit
Sebelum tewas ditembak, Su
kabur dengan memacu mobil
bak berkabin ganda yang dikendarainya dari kejaran aparat
Densus 88 di Jalan Bekonang,
Sukoharjo. Dua polisi antiteror
yang berusaha menghentikan
laju kendaraannya dengan menaiki bak mobil tersebut memperoleh perlawanan sengit. Sebab, Su malah kian memacu
kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan membelokkan kemudi ke kiri dan kanan
terus-menerus sehingga mobil
bergerak zig-zag.
Tak berhenti di situ, Su juga
menabrakkan mobilnya ke arah
aparat yang mencoba menghalaunya dari depan hingga akhirnya mobil itu menabrak kendaraan lain yang melintas di
sana.
Karena membahayakan petugas dan masyarakat, Kepala
Biro Penerangan Masyarakat
Divisi Humas Polri Brigadir
Jenderal (Pol) Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Kamis (10/3),
mengatakan, petugas menembak punggung dan pinggul Su.
Berhasil dilumpuhkan, Su kemudian dibawa ke Rumah Sakit
Bhayangkara Polresta Surakarta, Jateng.
"Namun, yang bersangkutan
meninggal saat dievakuasi. Selain itu, dua anggota polisi (akibat pengejaran itu) juga terluka
dan saat ini mendapatkan penanganan di Polildinik Bha-

Su kobur dengan
memacu mobil bak
berkobin ganda gang
dikendarainga dari
kejaran aparat
Densus 88 di Jalan
Bekonang, Sukoharjo.
yangkara," katanya.
Upaya pengejaran itu menyebabkan kerusakan pada
tembok pagar rumah salah seorang warga di Jalan Bekonang,
Desa Sugihan. Tembok pagar i tu
retak-retak dan di sekitarnya
terserak pecahan batu bata. Diduga tembok pagar itu rusak
karena ditabrak mobil yang dikemudikan Su.
Pemilik rumah, D\vi Puji (35),
mengatakan sedang tak berada
di rumah saat peristiwa terjadi.
Berdasarkan informasi dari
orangtuanya yang saat itu berada di rumah, tembok pagarnya
ditabrak mobil berwama perak.
"Saal keluar rumah untuk
melihat kejadian, ibu saya ditahan oleh seorang petugas
yang mengaku dari kepolisian.
Ibu saya diminta segera masuk
kembali ke rumah," ujamya.
Dari penelusuran Kompas, Su
diketahui berdomisili di RT 003
RW 007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo. Tempat tinggalnya
itu sekaligus menjadi tempatnya menjalankan praktik dokter. Rumah yang ditempatinya
itu berjarak sekitar 3 kilometer
dari rumah Dwi yang diduga
ditabrak mobil yang dikemudikan Su.
Ketua RT 003 RW 007 Kelurahan Gayam Barnbang Pujiana Eka Warsana baru menerima kabar tertangkapnya Su
dari kepolisian melalui telepon
pada Kamis siang. Ia mengaku
tak mengetahui persis sejak kapan Su bermukim di lingkungan
tempat tinggalnya karena Su
tidak pemah bersosialisasi dan
tidak menyerahkan fotokopi
kartu tanda penduduk (KTP)
dan kartu keluarga.
Warga setempat, saat ditanya
Kompas, pun menolak memberikan informasi. Hanya, berdasarkan informasi dari Eka,
diketahui bahwa sesuai alamat
di KTP, tempat tinggal Su tercatat di RT 001 RW 007 Kelurahan Gayam.
"Kami sebenarnya ada pertemuan rutin RT. Itu dia tidak
pemah mengikuti. Iuran bulanan Rp 25.000 juga tidak pernah. Saya hanya lihat dia kalau
mau pergi shalat ke masjid. Itu
juga tidak saling sap a,• tutur
Eka, yang menjabat ketua RT
sejak 2019.
Kepala Bidang Humas Polda
Jateng Komisaris Besar M Iqbal
Alqudusy, di Semarang, mengatakan, penangkapan terhadap

Su dilakukan pada Rabu sekitar
pukul 21.00. Jenazah Su kemudian dibawa tim forensik ke
RS Bhayangkara Semarang untuk diotopsi.

Tak blasa
Berdasarkan
penelusuran
Kompas, upaya keras Su menghindari kejaran aparat bukan
ha! yang biasa. Dari 200 lebih
anggota JI yang ditangkap selama 2019- 2021, hampir semua
tidak melawan aparat.
Pengamat terorisme dari
Universitas Malikussaleh, Aceh,
Al Chaidar, mengatakan, sesuai
dengan pembaruan pedoman
umum perjuangan JI pada
2007, semua anggota JI diminta
untuk tidak berkonflik dengan
aparat. Artinya, keputusan yang
diambil oleh Su memang berada
di luar prosedur organisasi yang
mereka sepakati.
"Sejak 2007, JI dilarang
membuat serangan di Indonesia, juga dilarang melawan jika
tertangkap," ujamya.
Chaidar menambahkan, anggota JI juga ahli dalam strategi
penyamaran dan persembunyian. Sebab, dalam pedoman baru
JI, terdapat konsep Tastos atau
Total Amniah Sistem Total Solusi Sistem yang mengharuskan
setiap anggota menerapkan sistem sel terputus agar tidak mudah terdeteksi aparat.
Setiap anggota, lanjutnya, juga wajib memiliki nama samaran dan mengganti identitas agar
tidak dikenali, bahkan oleh sesama anggota. Tujuannya, agar
saat tertangkap dan diinterogasi aparat, mereka hanya saling mengetahui nama samaran.
Hal senada juga diungkapkan Visiting Fellow Sir Rajaratnam School of International
Studies Nanyang Technological University, Singapura, Noor
Huda Ismail. Saat dihubungi
dari Jakarta, Huda mengatakan, patut diduga perlawanan sengi t yang dilakukan Su
terkait dengan peran strategisnya di organisasi.
Sebagai amir khidmat atau
petinggi yang memberikan pelayanan terhadap anggota JI, Su
tentu memahami informasi terkait hampir semua anggota.
•Anggota JI yang melawan
(aparat) biasanya menyimpan
informasi vital," kata Huda.
Menurut dia, tewasnya Su sesungguhnya merugikan aparat
dalam penggalian informasi aktivitas kelompok teror tersebut.
Ia mencontohkan, perlawanan
sengit juga pemah dilakukan
anggota JI, Siyono, yang ditangkap Densus 88 di Klaten,
Jateng, pada 2016.
Siyono menyimpan informasi tentang bungker senjata JI
dan diminta untuk menunjukkan lokasinya. Namun, dalam
perjalanan mencari bungker
tersebut, ia melawan aparat
hingga akhirnya tewas.

(NIA/XTI/NCA)

Mantan Pegawai KPK Had.iri Sidang Perdana Gugatan
Jumalis mengabadikan
sejumlah mantan
pegawai KPK yang
mengadakan jumpa pers
setelah menghadiri
sidang perdana gugatan
terhadap Presiden Joko
Widodo, Jima unsur
pimpinan KPK, serta
Kepala Badan
Kepegawaian Negara di
Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Timur,
Kamis (10/3/2022).
Agenda sidang perdana
gugatan para pegawai
KPK yang diberhentikan
karena tak lolos tes
wawasan kebangsaan itu
adalah pemeriksaan
persiapan.

Presiden Joko W idodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada Kepala Otorita Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara Bambang Susantono (kiri) dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe seusai pelantikan di Istana l\1erdeka,
Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Hakim Pemangkas
Vonis Bisa Ditelusuri
Terkait dengan putusan hakiln agtu1g yai1g me1nangkas hukt1n1an Edl1)'
Prabowo, KY dapat n1enelusuri dugaan pelai1ggaran perilaku hakin1
te rsebut le,vat rekan1 jejaknya dalain putl1sai1 terkait kast1s korups i.
JAKARTA, KOMPAS - Komisi Yudisial akan mengumpulkan informasi mengenai perkara kasasi bekas Menteri Kelautan
dan Perikanan Edhy Prabowo.
Setelah mendapatkan informasi yang memadai, KY baru
akan mengambil sikap untuk
mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran perilaku pada
hakim agung yang memangkas
hukuman Edhydalam putusan
kasasi Mahkamah Agung, yakni dari 9 tahun menjadi 5
tahun penjara.
Adapun majelis hakim yang
mengadili permohonan kasasi
Edhy Prabowo dipimpin oleh
Sofyan Sitompul dengan didampingi hakim anggota Gazalba Saleh dan Sinintha YuJiansih Sibarani.
Dari catatan Kompas, pada
akhir 2020, Sofyan pemah
menjadi anggota majelis kasasi
perkara suap sel mewah di
Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang dilakukan Fahrni Darmawansyah. Kala itu,
hukuman Fahrni dipangkas
dari 3,5 tahun menjadi 1,5 tahun penjara. Pada April 2021,
Sofyan juga pernah menjadi
anggota majelis pada perkara
peninjauan kembali (PK) advokat Lucas dalam kasus dugaan merintangi atau menghalangi penyidikan kasus korupsi
Eddy Sindoro. Saat itu, majelis
membebaskan Lucas dari tuntutan.
Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), Edhy
mendapatkan potongan hukuman dari 9 tahun menjadi 5
tahun penjara. Salah satu pertimbangan majelis hakim, kinerja Edhy selama menjadi
menteri dinilai baik. Bekas politikus Partai Gerindra itu juga
dianggap telah memberikan
harapan besar kepada nelayan
sehingga layak diberi keringanan hukuman.
Selain mengoreksi lamanya
pemidanaan badan, MA juga

mengoreksi pencabutan hak
politik Edhy. Semula, Edhy dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Di tingkat kasasi,
pidana tambahan tersebut dipangkas menjadi 2 tahun sejak
terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

KY blsa anallsls putusan
Juru Bicara Komisi Yudisial
(KY) Miko Gin ting, di Jakarta,
Kamis (10/3/ 2022), mengatakan, KY masih mempelajari
dan mengumpulkan informas i mengenai perkara kasasi
Edhy. Setelah mendapatkan
informasi yang memadai, KY
baru akan mengambil sikap.
"Yang pasti koridor kewenangan KY adalah dalam ha!
menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku
hakim. Sepanjang ditemukan
dugaan pelanggaran perilaku,
maka KY bisa menindaklanjuti," ujar Miko.
Selain itu, lanjutnya, KY juga memiliki kewenangan untuk menganalisis pu tusan
yang berkekuatan hukum
tetap.
Terkait dengan hal tersebut, Miko mengungkapkan
bahwa rekam jejak hakim dalam putusan terkait kasus
korupsi bisa menjadi pintu
masuk bagi KY untuk menelusuri dugaan pelanggaran
perilaku hakim.
Saat ditemui di Jakarta untuk dikonfirmasi terkait dengan latar belakang dan alasan majelis hakim meringankan hukuman Edhy, J uru Bicara MA Andi Samsan Nganro
hanya menguraikan ketnbali
pertimbangan majelis hakim
saat menjatuhkan pu tusan
terkait dengan unsur meringankan.
Pertimbangan itu antara lain Edhy dinilai sudah bekerja
dengan baik dan memberikan

harapan besar kepada nelayan
saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Unsur meringankan yang dimaksud adalah tindakan Edhy
mencabut Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor
56/PERMEN-KP/2016
dan menggantinya dengan Peraturan Menteri KP Nomor
12/PERMEN-KP/2020
tentang aturan pemanfaatan benih bening lobstei:
Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bra\\ijaya,
Malang, Aan Eko Widiarto
menyampaikan, salah satu
senjata hakim ialah selalu
berlindung di balik kemerdekaan hakim. Padahal, kemerdekaan itu tidak hanya
dimaknai kebebasan hakim,
tetapi juga sebagai keadilan
hakim.
Persoalannya adalah salah
satu hakim temyata memiliki
rekam jejak yang berulang kali
meringankan hukuman para
koruptor. Meskipun, lanjut
Aan, setiap putusan bukan hanya berasal dari Sofyan, setidaknya ha! itu bisa menjadi
indikasi atau petunjuk awal
bagi KY untuk menelusuri dugaan pelanggaran perilaku hakim tersebut.
Untuk itu, KY seharusnya
tanggap dan proaktif menelusuri kejanggalan dalam putusan MA terhadap Edhy. Setidaknya, KY melakukan eksaminasi pada putusan itu.
"Ini agar timbul kepercayaan publik bahwa KY tidak diam. Inijuga menjadi pelajaran
bagi hakim-hakim lain karena
hakirn-hakim itu takut kalau
putusannya dieksaminasi. Kalau sudah dieksaminas~ pasti
itu menjadi pukulan berat dan
menjadi catatan konduitenya,"
kataAan.
Selain KY, menurut dia,
pengawas di MA juga seharusnya bisa ikut bertindak dengan
memanggil dan meminta Ida-

rifikasi kepada para hakim
yang memutus perkara Edhy.
Semua proses ini harus dilakukan karena urgensinya adalah
menjaga harkat dan martabat
serta kehormatan hakim.
Jika dibiarkan, Aan menilai,
ha! ini akan menjadi sebuah
kejamakan dan akhirnya dimaklumi. Ini kemudian mengakibatkan wibawa penegakan
hukum dan keadilan di Indonesia akan runtuh.
"Orang akan berpikir, 'Lha,
korupsi saja, wong hukumannya sedikit'. Bisa juga mereka
berpikir, 'Ajukan kasasi saja,
kan, nanti bisa dikorting hukumannya'. Jadi, tidak perlu
menunggu. Demi menjaga
harkat dan martabat serta ,vibawa hakim, seharusnya sudah bisa dilakukan sebuah
proses etik hakim," ucapnya.

Putusan absurd
Peneliti pada Indonesia
Corruption Watch (ICW),
Kumia Ramadhana, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, ha! meringankan yang dijadikan alasan MA mengurangi hukuman Edhy benar-benar absurd. Sebab, jika
Edhy sudah bekerja dengan
baik dan telah memberi harapan kepada masyarakat, tentu Edhy tidak diproses hukum
oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Lagi pula, kata Kumia, majelis hakim seolah mengabaikan ketentuan Pasal 52 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan
pemberatan pidana bagi seorang pejabat saat melakukan
perbuatan pidana memakai
kekuasaan, kesempatan, atau
sarana yang diberikan kepadanya.
"Regulasi itu secara spesifik
menyebutkan bahwa penambahan hukuman sepertiga, bukan justru dikurangi," ujar
Kumia. (BO\V/ANA/DEA)

PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH

KI LAS POLITIK & HUKUM
Satu Lagi Tersangka
Garuda Ditetapkan

Jaksa Agung Bentuk
Tun Penyidik Koneksitas

WapreS: Polri Harus
Menyentuh Masyarakat

Satu lagi eks petinggi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
ditetapkan jadi tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat periode 2011-2021.
Tersangka itu adalah Albert
Burhan, Vice President Treasury Management PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk tahun
2005-2012. Namun, hingga kini kerugian keuangan negara
masih dihitung. Kepala Pusat
Penerangan Hukum Kejaksaan
Agung Ketut Sumedana saat
jumpa pers, di Jakarta, Kamis
(10/3/2022), mengatakan, kejaksaan menetapkan tersangka
baru sehingga ada tiga tersangka dalam kasus itu. (NAO)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022), menyampaikan sudah menandatangani surat keputusan pembentukan tim penyidik koneksitas perkara dugaan korupsi
pengadaan satelit slot orbit 123
derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan 2012-2021.
Tim beranggotakan 45 orang
itu terdiri dari penyidik Jaksa
Agung Muda Bidang Pldana
Militer, penyidik Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana
Khusus, serta penyidik Pusat
Polisi Militer dan Oditur Militer. Tim diminta segera melakukan penyidikan. (NAD)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin
pada acara Penghargaan Pelayanan Publik di lingkungan
Polri, Kamis (10/3/ 2022),
mengingatkan bahwa Polri dituntut semakin adaptif, lincah,
dan transparan seiring dinamika sosial dan kemajuan teknologi digital yang semakin cepat dan disruptif. Transformasi
Polri dinilai harus mampu menyentuh semua aspek, mulai
dari organisasi, operasional,
pelayanan publik, hingga pengawasan. Masyarakat Indonesia
mendambakan kesatuan Polri
semakin profesional sekaligus
merakyat yang terpantul dari
pelayanan terbaiknya. (CM')

Pemilihan Calon Perlu Pula Dengar Suara DPRD
JAKARTA, KOMPAS-Aturan teknis yang menjadi pedoman penetapan penjabat kepala daerah perlu memuat pula mekanisme poli tik selain memuat
syarat umum dan kompetensi
calon penjabat kepala daerah.
Sebab, penjabat kepala daerah
juga memerlukan dukungan
politik di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau DPRD.
"Kerap kali penjabat kepala
daerah tidak mendapatkan dukungan dari legislatif daerah
sehingga program-program tidak sepenuhnya berjalan. Ini
harus dicari solusinya melalui
petunjuk pelaksanaan teknis
yang disusun Kemendagri,"
kata peneliti otonomi daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Syarif Hidayat, di Jakarta, Kamis (10/3/ 2022).
Ini karena relasi antara
DPRD dan kepala daerah menentukan jalannya pemerintahan daerah, utamanya dalam
penganggaran program-program kegiatan daerah. Menimbang situasi itu, perlu ada mekanisme dalam aturan teknis
itu yang memungkinkan komunikasi dengan DPRD setempat untuk pengusulan caIon penjabat kepala daerah.
Sebelumnya, Kepala Pusat
Penerangan
Kemendagri
Benni Irwan mengatakan, saat
ini aturan teknis terkait pemilihan penjabat kepala daerah

masih
10/3).

disiapkan

(Kompas,

Utamakan ASN
Wakil Ketua Komisi II DPR
Junimart Girsang mengatakan, Kemendagri harus cepat
merumuskan aturan teknis
penetapan penjabat kepala daerah. Kemendagri juga diingatkan agar mengutamakan
aparatur sipil negara (ASN)
dalam penetapan calon penjabat kepala daerah. Hal itu
juga telah diatur dalam Undang-Undang Pemda. Dari hasil rapat terakhir Komisi II
DPR dengan Kemendagri terungkap bahwa jumlah calon
penjabat kepala daerah dari

ASN masih mencukupi.
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi,
Titi Anggraini, mengingatkan,
pengisian penjabat kepala daerah di Pasal 201 UU Pilkada
merupakan desain yang dibuat
sengaja akibat tak diselenggarakannya pilkada sesuai sildus
periodik lima tahun sekali. "Pilihan ini menyebabkan kekosongan posisi kepala daerah
defini tif dalam waktu lama.
Karena itu, ada kebutuhan
mendesak untuk mengatur
mekanisme pengisian penjabat sehingga tetap menggambarkan karakter demokratis,"
ucapnya. (REK/DEA)
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Ikhtiar Menjaga "Iman" Presiden Jol(owi
Berkali-kali usulan penambahan masa jabatan muncul dan berkali-kali pula Presiden Jokowi menegaskan tunduk dan taat pada konstitusi.
Publik perlu terus menjaga Presiden agar tak tergiur untuk menambah masa kekuasaannya.
emenjak era R~fonnasi,
wacana mengenru penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden-wakil presiden kerap kali
mengemuka di periode kedua
pemerintahan. Selama itu juga,
wacana yang tak sejalan dengan
konstitusi dan amanat Reformasi 1998 tersebut lllk pernah
terlaksana Kewaspadaan publik terhadap wacana ini tak boJeh goyah karena bisa saja muncul kembali di waktu yang tidak
terduga.
Wacana penambahan masa
jabatan presiden-wapres dari
dua periode menjadi tiga periode pertama kali muncul pada
pemerintahan kedua Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Wacana itu diJontarkan Ruhut
Sitompul pada April 2014, menjeJang berakhimya masa jabatan Yudhoyono bersama Wapres
Boediono. Kala itu, Ruhut merupakan anggota Fraksi Partai
Demokrat Dewan PerwakiJan
Rakyat (DPR).
Gagasan penambahan periode jabatan presiden kembali
muncul di era pemerintahan
Presiden Joko Widodo. NamUll,
kali ini ada dua usulan, yakni
penambahan batasan jabatan
menjadi tiga periode dan perpanjangan masa jabatan satu-dua tahun sebagai konsekuensi dari penundaan Pemilihan
Umum 2024. Sejauh ini, wacana itu sudah tiga kali muncul,
yakni pada Desember 2019, Maret 2021, dan Februari 2022.
Dalam pemyataan terakhirnya kepada Kompas, Presiden
Jokowi menegaskan, wacana
seperti penundaan pemilu tidak
bisa dilarang karena ha! itu bagian dari demokrasi NamUll,
semua pihak, tennasuk dirinya,
tidak hanya harus taat dan tunduk, tetapijuga patuh pada konstitusi.
"Siapa pun boJeh-boJeh saja
mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan
(masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena
ini, kan, demokrasi. Bebas saja
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berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada peJaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada
konstitusi," ujar Presiden.
Sekalipun wacana itu berkali-kali muncul, PasaJ 7 Undang-Undang Dasar (UUD)
1945 hasil amendemen pertama
yang membatasi masa jabatan
tak pernah berubah. Begi tu pula
pemilihan umum dilaksanakan
secara Jangsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap
lima tahun sekali yang diatur
dalam Pasal 22E UUD 1945
hasiJ amendemen ketiga.
Meski demikian, wacana penundaan pemilu yang terjadi
Februari Jalu cukup menarik
perhatian publik Musababnya,
wacana itu dilontarkan oJeh Ketua Umum Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Muhairnin Iskandar dan didukung Ketua
Umum Partai Amanat Nasional
(PAN) Zulkifli Hasan Bahkan,
Ketua Umum Partai Golkar AirJangga Hartarto juga menerima
aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden hingga dua tahun yang disampaikan para petani di Siak, Riau. Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian itu sampai berjanji akan
membicarakannya dengan ketua umum parpoJ Jain.
Wacana itu tentu menuai pro
dan kontra. SeteJah Muhaimin
meJontarkan gagasan, hampir
setiap hari ruang publik dipenuhi dengan diskusi mengenai

penundaan pemilu. Masyarakat
sipil bahkan menginisiasi petisi
daring "ToJak Penundaan PemiJu 2024". Dalam satu pekan,
petisi di Jaman Change.org itu
teJah ditandatangani Jebih dari
22.800 orang.
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menilai, sah-sah saja jika
wacana mengenai penundaan
pemilu dan perpanjangan masa
jabatan presiden disampaikan
oJeh parpol. Namun, Presiden
Jokowi konsisten dengan apa
yang disampaikan sejak awal
bahwa dirinya seJalu taat pada
konstitusi dan UUD 1945.
Presiden Jokowi seJalu mendengarkan aspirasi masyarakat
dalam merespons wacana penundaan petniJu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Presiden juga melihat dari hasil
survei, di antaranya dari Saiful
Mujani Research and Consulting, Lembaga Survei Indonesia,
dan Lab45 yang hasilnya mayoritas pubJik tidak setuju dengan penundaan pemiJu.
"Saya rasa, seJain mendengarkan aspirasi masyarakat,
Presiden juga menginginkan
demokrasi itu terjaga sehat karena beliau adalah produk demokrasi itu sendiri," ujar Jaleswari dalam bincang-bincang
SatLt Meja The Forum bertajuk
"Siapa Mau Tunda Pemilu?"
yang disiarkan Kompas TV, Rabu (9/ 3/ 2022) malam.
Acara yang dipandu Wakil
Pemimpin Umum Harian
Kompas Budiman Tanuredjo itu
juga dihadiri secara virtual oJeh
WakiJKetua Umum PKB Jazilul
Fawaid, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, pakar politik
dari Centre for Strategic and
International Studies (CSIS) J
Kristiadi, dan pakar hukum tata
negara dari SekoJah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri
Susanti
Jaleswari menegaskan, sikap
Presiden terhadap wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tidak pemah berubah se-
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Menyuarakan semangat nasionalisme terus digaungkan masyarakat meJalui beragam cara SaJah satu bentuk ekspresi itu
dituangkan melalui media mural seperti terlihat di Pisangan, Tangerang Selatan, Banten, Senin (21/2/ 2022).
jak beberapa tahun Jalu. Sekalipun dalam pemyataan terakhir dianggap multitafsir, Presiden tetap berkomitrnen taat
konstitusi dan peraturan perundang-undangan
JaziJul menjeJaskan, usulan
Muhairnin itu bukan tiba-tiba
saja dilontarkan. Gagasan penundaan pemilu merupakan
masukan dari sejumlah pihak
Dalam negara demokrasi, wacana semacam itu sah-sah saja
dilontarkan sepanjang tetap pada koridor konstitusi. "Kita
tunggu prosesnya saja, apakah
usulan ini bisa difaktualkan
a tau tidal<," ujamya
Sementara ini, PKB masih
mengumpulkan pendapat dari

parpol Jain. Sebab, penundaan
pemilu merupakan keputusan
politik yang tentu memerlukan
persetujuan dari parpoJ Jain. SeJain itu, PKB juga masih memantau reaksi pubJik, baik yang
menoJak maupun mendukung,
karena wacana itu lllk bisa diusulkan tanpa dukungan rakyat.

Wacana elite
Kendati masukan dari rakyat
meajadidalihparaketuaumum
parpol mengusulkan penundaan pemiJu dan perpanjangan
jabatan presiden-wapres, Taufik menilai, wacana itu merupakan wacana elite. "Wacana ini
bukan berasal dari akar rumput

sehingga penundaan pemilu tidal< bisa disebut sebagai kebutuhan rakyat," ujamya
Akan Jebih baikjika para elite
parpoJ mengakhiri wacana ini
sesuai dengan kehendak rakyat.
Masih banyak ha! yang perlu
diseJesaikan, salah satunya
membangun sistem yang partisipatif dalam menentukan bakal calon presiden.
Akan Jebih baikjika para elite
parpoJ mengakhiri wacana ini
sesuai dengan kehendak rakyat.
Publik juga perlu terus meningkatkan kewaspadaan Sebab, menurut Bivitri, sudah ada
pengalarnan empirik yang tidak
terduga seperti pembahasan
UU KPK dan UU apta Kerja.

"Publik jadi punya pengalaman
bahwa waspadalah terhadap situasi politik yang tengah terjadi," ucapnya.
Kristiadi memperkirakan,
Jokowi tidak akan mempertaruhkan marwah dan martabatnya untuk mencabut apa yang
sudah dikatakan sebeJumnya
Rakyat perlu terus memperkuat
iman Jokowi agar tidak tergiur
dengan usulan para elite politik
Jangan sampai Presiden memberikan warisan yang tidak benar kepada para penerusnya
Jangan sampai pula demokrasi
justru menjadi instrumen para
otoritarian yang ingin mempertahankan kekuasaan.
OQBAL BASYARI)
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Evakuasi Lanjutan WNI Pasca-3 Maret 20 22

Jalur Gas Nigeria -Marol(O yang Strategis
Musthafa Abd Ralunan dmi Kairo. ,V/esir
erang Ukraina, yang
meluber menjadi perang
energi, talc dinyana turut menaikkan nilai strategis
proyek jalur gas Nigeria-Maroko. Mengapa demikian?
Eropa, dengan 40 persen kebutuhan gas diimpor dari Rusia, kini harus segera mencari
sumber gas altematif, menyusul Jangkah Amerika Serikat
dan Eropa menjatuhkan
sanksi atas Rusia pascainvasi
militer ke Ukraina
Salah satu sumber alternatif yang sangat dilirik saat
ini adalah proyek jalur gas
Nigeria-Maroko. Proyekjalur
gas Nigeria-Maroko, seperti
dilansir situs Aljazeera, Selasa (8/ 3), dicanangkan sejalc
Desember 2016, ketika Raja
Maroko Muhammad VI,
mengunjungi Abuja dan bertemu Presiden Nigeria Muhammadu Buhari.
Saal itu, Muhammad VI
dan Buhari sepakat melakukan studi tentang proyek
pembangunan jalur gas Nigeria-Maroko hingga Eropa
sepanjang 5.560 kilometer.
Kajian itu dimulai pada Mei
2017. Selanjutnya, pada Juni
2018, Nigeria dan Maroko
mengumumkan pembangunan proyek jalur gas Nigeria-Maroko hingga Eropa
yang akan melalui 13 negara
di Afrika Baral dan Afrika
Utara Nilai proyek itu mencapai 30 miliar dollar AS.
Pada Juni 2021, pembangunan konstruksi jalur pipa
dari Nigeria ke Maroko dimulai. Pembangunannya
aJcan berlangsung 25 tahun.
Arab Saudi, Qatar, dan Uni
Emirat Arab mendukung proyek itu dan secara prinsip
aJcan menanam investasi atas
proyek itu. Bank Pembangunan Islam (IDB) yang bermarkas di Jeddah pada 6 Januari
Jalu telah menandatangani kesepakatan dengan Maroko
dan Nigeria IDB aJcan mengucurkan dana 15,45 miliar

P

dollar AS untuk pembangunan jalur pipa gas itu.
Megaproyek jalur gas Nigeria-Maroko tersebut aJcan
memberi manfaat besar kepada wilayah Afrika barat,
Afrika utara, dan Eropa daJam bentuk Japangan kerja,
aliran Jistrik di banyalc wiJayah Afrika barat yang beJum mendapat penerangan
Jistrik, serta bisa membantu
produksi pupuk. Proyek itu
dinilai akan memperkuat
kerja sama ekonomi komunitas ekonomi Afrika Barat
(ECOWAS) yang beran~otakan 15 negara Afrika Barat.
Jalur pipa itu disebut melewati sebagian besar negara
anggota ECOWAS.
Dua negara Arab di Afrika
Utara, Maroko dan Mauritania, telah mengajukan permohonan untuk bergabung
dalam ECOWAS. Eropa pun
kini turut memberikan perhatian pada proyek itu. Keberadaannya dilihat sebagai
bagian dari diversifikasi sumber gas. Selama ini, Eropa sangat tergantung pada Rusia.

Strategls
Pecahnya perang Rusia-Ukraina sejalc 24 Februari
Jalu yang disusul sanksi Baral, yaitu menghentikan impor Eropa atas gas Rusia,
membuat proyek jalur gas
Nigeria-Maroko menjadi kian
strategis bagi Eropa.
Apalagi, Jerman telah
membekukan proyek Nord
Stream 2, yakni proyek jalur
pipa gas dari Rusia ke Eropa
melalui Jerman, segera setelah Rusia melakukan serangan ke Ukraina
Selama ini, proyek Nord
Stream 2 merupalcan saingan
terberat proyek jalur gas Nigeria-Maroko karena jalur
proyek Nord Stream 2 jauh
Jebih pendek (sekitar 1.230
kilometer) dibandingkan jaJur pipa gas Nigeria-Maroko
(5.560 kilometer). Namut1,

nilai investasi Nord Stream 2
jauh Jebih rendah sehingga
harga gas dari jalur pipa Nigeria-Maroko Jebih mahal
Akan tetapi, aksi Jerman
membekukan proyek Nord
Stream 2 itu membuat proyek jalur gas Nigeria-Maroko
tanpa pesaing berat Jagi.
Satu-satunya saingan jalur
gas Nigeria-Maroko nanti
adalah jalur gas East Med,
yakni proyek jalur gas di Laut
Mediterania bagian Timur
melalui wilayah Yunani untuk ekspor gas ke Eropa
Menurut Jembaga kajian
geologi AS, cadangan minyalc
dan gas ditemukan di area
seluas 83.000 kilometer persegi di Laut Mediterania timur. Diperkiralcan, tambang
itu memiliki cadangan gas
hingga 287 triliun kubik dan
minyalc cair 1,7 miliar barel.
Hampir dipastikan, jalur
gas Nigeria-Maroko, jalur gas
East Med plus gas dari Qatar,
dapat menjadi tulang punggung baru pasokan gas ke
Eropa, menggantikan Rusia
Kebutuhan gas Eropa yang
sangat besar tidalc mungkin
bisa ditutupi dari satu sumber. Harus ada kolaborasi antara beberapa sumber gas besar untuk bisa memenuhi pasar Eropa.
Menteri Urusan Energi
Qatar, Saad Sherida Al-Kaab~
dalam pertemuan puncalc
eksportir gas dunia di Doha
pada 22 Februari lalu menegaskan, Qatar bersedia menambah pasokan gas ke Eropa, tetapi di sisi Jain Qatar
tidak mampu memenuhi kebutuhan gas Eropa sendirian.
Sebabnya, Qatar telah terikat
kontrak jangka panjang untuk ekspor gas dengan banyalc negara Jain.
Penegasan Al-Kaabi itu
menunjukkan tentang keharusan Qatar berkolaborasi
dengan sumber gas di ,vilayah Jain, seperti East Med
dan poros Nigeria-Maroko.
Kerja sama itu perlu untuk
memenuhi pasar gas Eropa.

Demonstrasi di Hongaria

Al" PHOTO/ At.NA SZIU.GYl

Warga membuat tanda perdamaian dengan Jampu-Jampu dalam demonstrasi yang digelar
Greenpeace di Lapangan Pahlawan di Budapest, Hongaria, Rabu (9/ 3/ 2022). Hongaria adalah
salah satu negara yang terimbas pengungsi Ukraina menyusul serangan Rusia ke Ukraina

KILAS LUAR KILASAN KAWAT SEDUNIA
NEGERI
Sekolah Dibuka, Jutaan
Murid "Menghilang"
Jutaan siswa, antara Jain di
Uganda dan India, terutama
dari keluarga kelas menengah
dan bawah, tidalc kembali ke
bangku sekolah saat beberapa
bulan terakhir sekolah-sekolah
sudah mulai dibuka pascapenutupan akibat pandemi Covid-19. Alasan mereka beragani, mulai dari terpaksa bekerja sebagai buruh anak, hamil, atau menikah dini. Banyalc
juga orangtua dari keluarga
terdampalc pandemi itu tidalc
punya biaya Jagi untuk menyekolahkan anaknya. (fHOMSON
REtITERS FOUNDATION/FRO)

Gesekan Biola Pelipur

Lara Perang Ukraina
Vera Lytovchenko, perempuan
pemain biola, menghadirkan
kesejukan di tempat pengungsian bawah tanah di tengah
perang di Kharkiv, Ukraina
Video permainan biolanya beredar Juas di internet dan merebut hati pemirsa intemasional. Lytovchenko kini salah
satu ikon perlawanan Ukraina
atas serangan Rusia. "Saya
mencoba membuat mereka
(warga) memikirkan sesuatu
yang bukan perang untuk beberapa saat," ujarnya, Rabu
(9/ 3/ 2022), via Skype. ()\P/FRO)

•·.

120 orang
Di tengah kemelut perang di Ukraina,
telah
kembali
ke Tanah Air
Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan
rasa aman kepada warga negara Indonesia di
Ukraina. Rasa aman itu diwujudkan, antara lain,
dengan mengevakuasi mereka dari tengah
arena pertempuran.

32 orang
memilih tinggal
di Ukraina

------------------""'""""'----------------------------------------------------

13 orang
dalam upaya
evakuasi

Total,
165WNI
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Pertemuan ASEAN-AS
Semal{in Tidal{ Jelas
Perten1uai1 ASEAN-AS dittu1da lagi. Alasai1 resmin~ra, jad,val tidak cocok.
Muncul spekulasi, juga karena kekhawatiran ada tekanan pada ASEAN.
JAKARTA, KOMPAS - Rencana
pertemuan ASEAN dan Amerika Serikat semakin tidalc jelas
setelah berkali-kali tertunda.
Dalam pengumuman resmi disampaikan bahwa rencana pertemuan itu ditunda karena ketidalccocokan jadwal para pemimpin. Namun, sejumlah diplomat menyebut, penundaan
itu juga dipicu faktor ketiadaan
tawaran konkret Washington
dan kekhawatiran adanya tekanan terhadap ASEAN soal isu
Rusia dan Myanmar.
Juru bicara Kementerian Luar
Negeri RI Teuku Faizasyah
mengatalcan, memang ada permintaan penundaan oleh sebagian pemimpin ASFAN •Ada ketidakcocokan jadwal," ujarnya,
Kamis (1(1/3/2022), di Jakarta
Sebagai koordinator hubungan ASEAN-AS, Indonesia masih
terus berkomunikasi dengan
berbagai pihalc soal pertemuan
tersebut. AS mengusulkan pertemuan digelar pada 28-29 Maret 2022 di Washington DC.
Kamboja sebagai ketua bergilir
ASEAN 2022 mengusulkan penundaan pertemuan itu.
Perdana Menteri Kamboja
Hun Sen mengatalcan, sebagian
pemimpin ASEAN tidak bisa
hadir pada 28-29 Maret 2022 di
Washington DC. Mereka mengusulkan pertemuan diubah
menjadi 26-27 Maret 2022. Masalahnya, AS justru tidalc siap
jika pertemuan dimajukan dua
hari. "Saya meminta penundaan jika talc ada kesepakatan soaJ
jadwal. Pertemuan ASEAN-AS
harus ditunda," kata Hun Sen.
Menurut dia, pertemuan itu
perlu dihadiri seluruh pemimpin ASEAN. Jika pemimpin
ASEAN tidalc bisa meninggalkan negaranya, pertemuan tersebut tidalc bisa dilalcukan.
Peneliti senior Chulalang-

kom University di Bangkok,
Kavi Chongkittavom, menyebut bahwa jadwal yang diusulkan AS menyulitkan sejumlah
pemimpin ASEAN. Lebih dari
separuh penduduk ASEAN
akan memulai rangkaian ibadah
Ramadhan pada 2 April 2021.
Jika pertemuan tetap digelar
pada 29 Maret 2022, para pemimpin ASEAN baru tiba di
negara masing-masing paling
cepat pada 1 April 2022. •Jika
talc ada perubahan jadwal, sebagian pemimpin ASEAN tidalc
bisa hadir," katanya, sebagaimana dikutip Bangkok Post.
Khusus Thailand, PM Prayut
Chan-0-cha tidalc bisa hadir pada 28-29 Maret 2022 di Washington karena sudah ada agenda Jain. Pada 30 Maret 2022 di
Sri Lanka, anggota Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation aJcan bertemtL Thailand
adalah salah satu anggota kerja
sama itu dan Prayuth aJcan hadir
di sana Karena itu, Prayuth tidale mungkin berada di Washington pada 29 Maret 2022.
Sej umlah pemimpin ASEAN
dilaporkan kecewa karena jadwal pertemuan berkali-kali diubah. Awalnya, pertemuan direncanakan pada Januari 2022.
Selanjutnya,
dimundurkan
menjadi Februari, Jalu mundur
lagi menjadi alchir Maret 2022.
Kini, ada peluang pertemuan
itu kembali tertunda.
Peneliti pada Asian Vision Institute's Mekong Centre for
Strategic Studies, Thong Mengdavid, mengatakan, Kamboja
ingin pertemuan itu segera digelar. Salah satu penyebabnya
adalah perkembangan geopolitik
di Indo-Pasifik dan kawasan Jain
perlu segera disikapi. "ASEAN
perlu AS menyedialcan dukungan ekono~ politik, dan teknis

untuk memperkuat kerja sama
kawasan dan mendorongpemulihan ekonomi setelah pandemi
Covid-19," ujarnya, sebagaimana
dikutip Phnom Penh Post.
Pada Desember 2021, Menteri Luar Negeri AS Antony
Blinken menyebut, pertemuan
diharapkan membahas krisis
Myanmar. Pertemuan juga direncanalcan membahas pemulihan pascapandemi, mi tigasi
perubahan iklim, investasi, dan
pengembangan infrastruktur.
AS memastikan aJcan mengikuti keputusan ASEAN untuk
tidalc mengundang perwakilan
Myanmar pada level politik. AS
memang mendukung berbagai
sanksi terhadap Myanmar setelah kudeta 1 Februari 2021.

Faktor penyebab
Pada masa ASEAN di bawah
kepemimpinan Kamboja, perbedaan sikap di antara anggota
ASEAN soal Myanmar semakin
mencolok Kamboja mencoba
Jebih merangkul junta. Namun,
sebagian anggota ASEAN menolak junta dirangkul sebelum
memenuhi lima butir kesepakatan ASEAN soal Myanmar.
Sejumlah diplomat Asia
Tenggara menyebut, perbedaan
pendapat soaJ Myanmar turut
menjadi persoalan dalam persiapan pertemuan ASEAN-AS.
Mereka tidalc heran apabila
alchimya masalah itu berkontribusi pada penundaan rencana pertemuan ASEAN-AS.
Masalah Jainyangdiduga ikut
memicu penundaan adalah manuver AS terkait persaingannya
dengan China dan perang Rusia-Ukraina. AS terus berusaha
mengajalc ASEAN berjaralc dari
China yang disebut mengancam. Padahal, China telah bertahun-tahun menjadi mitra dagang utama ASEAN. Sesuai ber-

bagai jajak pendapat, para pemimpin dan tokoh ASEAN
memprioritaskan isu ekonomi
dibandingkan isu Jain.
Sampai saat ini, AS tidak kunjung menawarkan kerja sama
ekonomi yang konkret kepada
kawasan. Kerangka Kerja Sama
Ekonomi Indo-Pasifik yang diumumkan Blinken dan sejumlah pejabat AS beberapa bulan
lalu tidalc kunjung rampung dirumuskan AS.
Sejumlah negara Indo-Pasifik
malah mendengar kabar bahwa
kerangka kerja sama itu tidalc
menawarkan peluang pasar dan
investasi baru. Sebagian pemimpin Indo-Pasifik juga merasa rancangan kerangka kerja
sama AS itu Jebih mengedepankan hal-hal abstrak. Bahkan, ada yang merasa AS berusaha mendikte negara Jain Jewat kerangka kerja sama itu.
Adapun soal Rusia-Ukraina,
di ASEAN baru Singapura yang
bersikap keras terhadap Rusia
Singapura ikut menjatuhkan
sanksi kepada Rusia Pada diplomat AS di kawasan dilaporkan
terus berusaha mengajalc negara-negara anggota ASEAN
Jainnya ikut mengecam Rusia
Sejauh ini, anggota ASEAN
tidak mau secara terbuka mengecam Rusia Bahkan, ada kecenderungan negara-negara Indo-China menolalc ajalcan AS.
Sebab, hubungan mereka dengan Rusia Jebih baik dibandingkan hubungan dengan AS.
Indonesia termasuk yang
menolalc mengecam, apalagi
menjatuhkan sanksi kepada
Rusia Faizasyah mengatalcan,
Indonesia memang tidalc pernah terlibat dalam sanksi unilateral. Indonesia hanya mendukung sanksi yang didasarkan
pada resolusi Dewan Keamanan PBB. (AFP/REUTERS/RAZ)

ASIA TIMUR

Politisi Konservatif Memenangi Pilpres Korsel
SEOUL, KAMIS - Yoon Suk-yeol

Budapest
Pada Rabu (9/ 3/ 2022), polisi
Budapest disibukkan oleh
"buron" yang talc biasa. NamUll, jangan dibayangkan
bahwa buron yang dicari-cari
oleh polisi Budapest itu adalah penjahat yang menakutkan. Sebaliknya, buron ini
adalah buron yang "manis dan
Jucu• karena dia adalah seekor
penguin. Meskipun manis dan
Jucu, Rabu pagi itu, penguin
berusia 6 bulan dan bemama
Sanyika membuat polisi Bu'"'"'Y'"ro
dapest harus berlarian di jaJanan di sekitar Kebun Binatang Budapest Mereka harus
menangkap kembali Sanyika yang melarikan diri dari kandangnya "Karena akan menempuh perjalanan jauh ke Antartika, burung itu ditangkap, dibungkus selimut, dan diserahkan utuh ke Kebun Binatang dan Kebun Raya Metropolitan," kata polisi dalam sebuah pemyataan. Menurut
pihalc kebun binatang, sebagaimana diberitakan UPI.com,
Sanyika memang penguin yang sangat ingin tahu. "Ini
mungkin berita baru bagi sebagian orang, tetapi penguin
menjadi sangat penasaran pada usia 4-6 bulan sehingga
mereka mencoba menjelajahi lingkungan mereka sebanyalc
mungkin," kata pihak kebun binatang itu dalam akun Facebook Untuk memastikan pelarian itu talc terulang, mereka
memasang kamera pengintai di kandang penguin. (Jill>')

(61), kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat atau PPP yang
berhaluan konservatif, Kamis
(10/ 3/ 2022), dinyatakan memenangi pemilihan umum presiden Korea Selatan. Ia merupalcan tokoh yang dinilai kontroversial karena dianggap antifeminis dan juga cenderung
Junalc kepada Jepang yang dianggap melakukan banyalc peJanggaran hale asasi manusia
kepada masyarakat Korea SeIatan selama Perang Dunia II.
Kemenangan Yoon diumumkan Komisi Pemilihan Umum
Korsel Dilansir dari kantor berita Yonhap, ia memperoleh
suara sebesar 48,56 persen. Saingannya, Lee Jae-myung dari
Partai Demokrat yang berhaJuan liberal, mendapat 4 7,83
persen suara.
Ini perolehan suara dengan
selisih paling tipis sepanjang
sejarah pilpres Korsel Salah satu dugaannnya, kampanye pilpres kali ini dipenuhi dengan
kampanye hitam. Selama masa
kampanye, kedua calon saling
menjelekkan sehingga membelah masyarakat Korsel secara

emosional.
"Persatuan rakyat Korsel
adalah agenda utama saya
Prinsip saya, masyarakat Korsel
adalah setara, terlepas Jatar belalcang kita semua Semua orang
berhalc diperlakukan dengan
adil," kata Yoon ketika berpidato di depan Majelis Nasional
setelah pengumuman kemenangannya Ia aJcan mengambil
tampuk pemerintahan Korsel
pada Mei nanti.
Yoon merupakan politisi dari
partai oposisi pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden
Moon Jae-in. Kepemimpinan
Moon dikritisi oleh Yoon sebagai terlalu Junak terhadap
Korea Utara dan terlalu dekat
dengan China Moon juga dianggap tidalc cakap menanggulangi pandemi Covid-19.
Di samping itu, Moon juga
dituduh gaga) menanggulangi
kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, salah satu
program prioritas dalam negeri
yang direncanakan Yoon ialah
membangun 2,5 juta unit hunian Jayalc bagi warga dan menurunkan pajalc properti.
Meski demikian, Yoon juga

ujarnya.

Kebljakan luar negeri

Yoon Suk-yeol
tidale terhindar dari kri tik. Ia
berencana membubarkan Kementerian Kesetaraan Jender
dan Keluarga dengan dalih Jembaga ini menciptalcan segregasi
antara laki-laki dan perempuan.
Masyarakat menuduh. hal itu
adalah manuver politik Yoon
agar mendapat suara populis
dari mayoritas kaum laki-laki
Korsel yang patriarkal.
Yoon beralasan, ia akan
membentuk kementerian baru
yang mengurusi soal keluarga,
anak, dan krisis kependudukan.
"Saat in~ permasalahan bukan
Jagi pada kesetaraan, melainkan
memastikan pemenuhan keadilan kepada setiap individu,"

Begitu diumumkan memenangi pilpres, Yoon Jangsung
mengontalc Presiden Amerika
Serikat Joe Biden melalui teJepon. Menurut Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, kedua
kepala negara menyepakati
hendak mengambil tindalcan Jebih tegas guna menghadapi agresi Korut. AS dan sekutunya
gerah karena pada Januari 2022
saja, Korut tujuh kali melakukan uji coba rudal jaralc menengah dan jauh.
Dalam kampanyenya, Yoon
mengutarakan ingin memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS. Bahkan, ia ingin meningkatkan kekuatan persenjataan antirudal yang dibeli dari
AS. Yoon memercayai, untuk
menghadapi Korut, Korsel juga
harus bisa menampakkan sikap
tidak gentar dan kuat.
Terkait Jepang, Yoon mengatakan ingin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara
Jepang dan Korsel adalah
sama-sama sekutu AS di Asia
Timur. ()\PfDNE)
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Pentas The Laras of Gainelan "Merah Putih"

Lawan Intoleronsi lewat Lagu Anak
Ajakan bagi anak-anak sekolah berperilaku budaya Indonesia dituangkan Jewat kontes Kita Cinta Lagu Anak atau
KIi.A yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi. Lewat kontes KITA, generasi muda
didorong untuk berkreasi dan menghasilkan karya-karya
Jagu anale yang berkualitas dan mengedukasi, khususnya
pendidikan karakter anti-intoleransi dan anti-perundungan.
Petnbukaan pendaftaran KU.A tahun 2022 dimulai bertepatan dengan peringatan Harl Musik Nasional, Rabu
(9/ 3/ 2022) hingga 15 Mei. (ELN)

Filter Udaro Antimikroba Atasi SARS- CoV-2
Para peneliti di University of Birmingham, Inggris, mengembangkan teknologi filter udara antimikroba baru yang
dalam hitungan detik membunuh bakteri, jamur, dan virus,
termasuk SARS -CoV-2. Temuan ini berpotensi mencegah
penyebaran infeksi Jewat udara, terutama di ruang tertutup.
Temuan ini diterbitkan pada Rabu (9/3/2022) di jumal
Scientific Reporls dengan penulis pertama Rowan Watson
dan peneliti senior di Institute of Microbiology and Infection, University of Birmingham, Inggris. Filter udara antimikroba ini di Japisi biosida kimia yang disebut chlorhe-

xidine digluconate. (AIK)

Uji Kompetensi Wartawan Foto

t.OMf'AS/8,,\ffAr.:.\ PATRIA GUPTA

Pentas The Laras of Gamelan "Merah Putih" pimpinan produksi Herl Lentho tampil di Gedung Cale Durasim, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/ 3/ 2022) malam.
Selain untuk menyambut Harl Musik Nasional, pentas ini juga untuk mensyukuri penetapan gamelan menjadi warisan budaya talc benda oleh UNESCO pada 15
Desember 2021. Pentas seni tersebut menekankan gamelan yang menyuarakan kebersamaan dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Libatkan Kaum Muda untul{
Cegah Perkawinan
ak
Unicef m en1prediksi ada tambahan 10 juta perka,vinan anak l1iI1gga akl1ir dekade ini secara
global. Pe libatan kaurn n1uda pentiI1g tu1tuk 1nencegah hal ini.
JAKARTA, KOMPAS - Perkawinan

anale
merupalean
bentuk
perampasan hale dasar anak.
Masyarakat, termasuk kaum
muda, mesti diberi pemahaman
tentang dampak buruk perkawinan anak. Pelibatan mereka
penting untuk mencegah perkawinan anak.
Hale dasar anale meliputi hale
hidup, perlindungan, partisipasi, serta hale untuk bertumbuh
dan berkembang. Namun, menurut Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Anak I Gusti
Bintang Darmawati, perkawinan anale menyalahi semua hale
tersebut Perkawinan bahkan
termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anale.
Anale perlu dilindungi dan
dipenuhi haknya agar bisa tumhuh menjadi manusia berkualitas. Untuk itu, masyarakat
perlu dilibatkan, termasuk kaum muda
"Untuk menghapus perkawinan anak, penting melibatkan anale-anale itu sendiri,"
ucapnya pada diskusi daring
"Dialog Nasional Upaya Pencegahan Perkawinan Anale di
Masa
Pandemi",
Kamis
(10/3/2022).
Di sisi Jain, pandemi Covid-19
memperbesar potensi perkawinan anak. Sejumlah keluarga
yang kesulitan ekonomi akan
menikahkan anaknya dengan
harapan beban finansial berkurang. Ada juga yang meni-

kahkan anaknya karena takut
anale tidak dapat jodoh.
Bintang mengatakan, perkawinan anak terjadi pada laki-laki dan perempuan. Namun, risikonya Jebih tinggi pada perempuan.
Pada 2018, setidaknya satu
darl sembilan anale berusia
20-24 tahun menikah sebelum
berusia 18 tahun. Situasi yang
sama hanya terjadi pada satu
darl 100 laki-laki. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan menyatakan batas usia minimal untuk
menikah adalah 19 tahun.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak
(Unicef) mencatat 100 juta
anale perempuan berisiko
mengalami perkawinan hingga
akhir dekade ini. Selain itu, diperkirakan ada tambahan 10
juta perkawinan anak hingga
akhir dekade ini secara global.
Perkawinan anak juga tampale darl data Mahkamah
Agung. Permohonan dispensasi
perkawinan tahun 2020 mencapai 64.000 perkara, Jebih dari
dua ka1i lipat dari 2019 yang
sekitar 24.000 perkara
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas Woro Srihastu ti Sulistyaningrum mengatakan, permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan tahun 2020

sekitar 90 persen. Angkanya turun jadi 82 persen pada 2021.
•Ada orangtua yang nekat
mengawinkan anaknya secara
siri jika permohonan dispensasinya ditolak. Perkawinan barn didaftarkan secara sipil saat
anale berusia 19 tahun," kata
Woro.
Padahal, perkawinan membuat anak rentan menerima kekerasan seksual, kehamilan
yang tidak diinginkan, hingga
menjadi korban kekerasan domestik. Hale memperoleh pendidikan pun tercabut begi tu
anale menikah. Di sisi Jain, perkawinan anale dapat menyebabkan kemiskinan lintas generasi
serta menyebabkan anale menderita gangguan kesehatan.
Angka perkawinan anak di
Indonesia tahun 2020 sebesar
10,35 persen. Pemerintah menargetkan angkanya turun
menjadi 8, 74 persen tahun 2024
dan 6,94 persen pada 2030.
Strategi Nasional Pencegahan
Perkawinan Anak pun disusun.

Pellbatan masyarakat
Salah satu strategi i tu ialah
membentuk lingkungan yang
mendukung pencegahan perkawinan anak. Ini membutuhkan
partisipasi masyarakat. Kesadaran publik tentang dampak
perkawinan anale mesti dibangun.
Direktur Eksekutif Rumah
Kita Bersama (KitaB) Lies Mar-

KOl.tPAS/TOTOK W1JAYA!-.TO
cos mengatakan, Rumah KitaB Kekerasan Seksual, pemerintah
melakukan pendampingan dan dan DPR memasukkan tujuh
Wartawan foto mengikuti uji kompetensi wartawan yang
penguatan kapasitas pengeta- bentuk kekerasan seksual Satu
diselenggarakan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) di
huan bagi remaja, orangtua, darl tujuh bentuk kekerasan
Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Kamis (10/3/ 2022).
hingga Jembaga formal dan in- seksual itu ialah pemaksaan
Uji kompetensi yang baru diadakan pertama ka1i oleh PFI
formal untuk mencegah per- perkawinan (Kompas, 12 Febitu diikuti 12 peserta jenjang muda dan seorang peserta
kawinan anak. Rumah KitaB ruari 2022). (SKA)
jenjang madya
juga merilis modul Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Ma- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - syarakat (PATBM). PATBM diterapkan komunitas di sejumlah wilayah, yakni Jakarta Utara, Cirebon, dan Cianjur.
"Kami menemukan bahwa
ketiga kelompok sasaran itu (remaja, orangtua, dan Jembaga)
merupalean subyek terjadinya
kawin anak. Karena itu, penguatan ketiga kelompok sa2 .390
saran ini penting,• ucap Lies.
JERVK MEDAN
Sebelurnnya,
perwakilan
JAIING
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Children and Youth Advisory
1
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Network, Putri Gayatr~ dalam
diskusi Civil 20 (C-20), mengaBUAH NAGA MERAH (LOKAlj
takan, anale dan remaja perlu
dilibatkan untuk menyusun kebijakan yang akan memengaruhi hidup mereka Itu berUDANGVANAME
tujuan agar kebijakan tepat saAK.$.S-60
saran dan sesuai kebutuhan.
"Pelibatan yang dimaksud
2 .470
bukan hanya menanyakan
PEAR"SMET◄
pendapat dan mendengarkan
mereka Kaum muda mesti
ditanggapi serius, Jalu masukan
mereka diwujudkan menjadi
• fAVORfll
kenyataan," kata Putri, Selasa
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Empat Perempuan Peneliti Menjadi Profesor Riset Baru
JAKARTA, KOHPAS - Empat pe-

rempuan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional dikukuhkan menjadi profesor riset, Kamis (10/ 3/2022). Pengukuhan itu tidale sekadar pemberian gelar, tetapijuga menjadi
tanggung jawab dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di bidang masing-masing.
Keempat profesor riset yang
baru dikukuhkan tersebut adalah Ratih Dewanti di bidang
teknologi penginderaan jauh,
Ganewati Wuryandarl (hubungan intemasional), Widjajanti M Santoso (sosiologi jender), dan Rike Yudianti (teknik
material). Pengukuhan tersebut
membuat mereka menjadi profesor riset ke-634, 635, 636, dan
637 di Indonesia
Kepala BRIN Laksana Tri
Handoko mengatakan, gelar
profesor riset merupakan yang
tertinggi bagi seorang periset.
"Ini tidak hanya gelar yang diberikan, tetapi juga beban moral dan beban tambahan yang
tidak ringan," ujarnya.
Pengukuhan mereka itu sejalan dengan peringatan Hari
Perempuan Internasional. Hal
ini diharapkan dapat memotivasi periset Jain agar kaderisasi dan peningkatan kompetensi berkesinambungan.

"Profesor riset memiliki
tanggung jawab sangat besar.
Tidak hanya untuk dirinya sendir~ tetapi juga dapat menjadi
penghela terdepan tmtuk keJompok risetnya," Handoko.
Handoko meminta sumber
daya manusia (SDM) di BRIN
fokus melakukan riset untuk
berkontribusi dalam pembangunan bangsa Bergabungnya
peneli ti dari sejumlah Jembaga
menjadi modal besar dalam
memperkuat ekosistem riset.
"Dengan adanya SDM dan
talenta yang ada, termasuk empat profesor riset yang baru
dikukuhkan, kita dapat melakukan percepatan untuk mewujudkannya dalam waktu tidale terlalu Jama,• ujarnya
Di tengah pandemi Covid-19,
BRIN diharapkan menghasilkan terobosan barn melalui riset-risetnya untuk rnembawa
Indonesia melewati pandemi
Hal tersebut diharapkan menjadi Jompatan baru bagi kemajuan pembangunan.
"Kaderisasi peneliti sangat
penting untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
melalui hasil penelitian berkuali tas," ucapnya.
Pengukuhan tersebut dibuka
Ketua Majelis Pengukuhan
Profesor Riset Prof Bambang

Subiyanto. Empat profesor riset
yang barn dikukuhkan menyampaikan orasi ilmiahnya
masing-masing.
Prof Ratih Dewanti menyampaikan model yang efisien daJam pengolahan data penginderaan jauh optik untuk menghasilkan data dan informasi daJam mendukung pemantauan
mangrove. Model tersebut, jika
diintegrasikan dengan perkembangan konsep mutakhir, alean
memberi bobot yang Jebih
signifikan dalam pengolahan
data
Menurut Ratih, perkembangan teknologi pengolahan data
berpengaruh posi tif dalam
mendukung
pemantauan
mangrove. Algoritma mosaik tile based (MTB) yang merupakan bagian dari mosaik bebas
awan (MBA) dapat menyelesaikan masalah ketertutupan
awan pada data penginderaan
jauh optik
"Perpaduan model MBA dan
proses penyiapan ARD (analysis
ready data) meningkatkan efisiensi proses pengolahan data
bagi pengguna. Untuk itu, implementasi algoritma MTB direkomendasikan untuk diterapkan dalam pra pengolahan data
penginderaan jauh," ujamya
Sementara Prof Ganewati

Wuryandarl memaparkan peran aktif Indonesia dalam percaturan politik intemasional
sejale masa penjajahan. Indonesia diharapkan dapat memadukan strategi normatif dan
fungsional dalam menjalankan
peran sebagai negara kekuatan
menengah.
Adapun Prof Widjajanti M
Santoso menyampaikan perspektif sosiologi feminisme untuk menunjukkan Jemahnya representasi perempuan dan upaya resistensinya Rendahnya representasi perempuan diperlihatkan melalui stereotip negatif
dan diskriminasi.
"Sosiologi
feminisme
menunjukkan notifikasi epistemik signifikan di dalam problematika serta memosisikan
representasi perempuan, seperti dalam imajinasi pembangunan Indonesia Emas 2045,"
ucapnya.
Pemanfaatan nano komposit
berbasis nano selulosa dan nano karbon sebagai material
fungsional menjadi topik orasi
ilmiah
yang
disampaikan
Prof Rike Yudianti. Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi memberikan peluang
pemanfaatan yang besar bagi
industri dan masyarakat.
(TAM)
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Kedodoran Berantas Korupsi
utusan Mahkrunah Agung
terhadap bekas Menteri Kelautan
dan Perikanan Edhy Prabo\vo
1ne1npertontonkru1 permisifnya
elite bangsa terhadap korupsi.
Majelis kasasi MA yang diketuai Sofyan Sitompoel, Gazalba
Saleh, dan Sinintha Yuliansih Sibarani mengurangi hukuman
bekas politikus Partai Gerindra itu dari sembilan tahun
menjadi lima tahun. Pencabutan hak politik Edhy dikurangi
dari tiga tahun menjadi dua tahun.
Elite negeri ini tampak mulai kehilangan daya dan energi
melawan korupsi. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dilemahkan, dan kini secara kelembagaan mengandung
cacat etik dan moral Lembaga peradilan seperti mengamini
tren pelemahan pemberantasan korupsi.
Tak terdengar Jagi gelegar elite partai untuk perang melawan korupsi. Tak terdengar suara elite di panggung kampanye,
bahwa korupsi telah memasuki kanker stadium empat. Elite
malah getol melempar wacana menunda Pemilu 2024. Padahal, ancaman nyata bangsa ini adalah endemi korupsi!
Di tengah suasana kebatinan itulah majelis kasasi membuat
putusan mengejutkan. Menurut majelis, bekas Menteri KKP
itu telah memberikan harapan besar kepada nelayan sehingga
Jayak diberi keringanan hukuman. "Terdakwa telah bekerja
dengan baik dan memberikan harapan besar kepada masyarakat, khususnya nelayan.• MA tampaknya tak melihat ke
mana uang Edhy itu mengalir. Untuk beli tanah, sewa
apartemen, dan membeli barang-barang mewah.
Pertimbangan telah bekerja baik itu terasa absurd! Paradoks. Padahal, majelis banding-Haryono (ketua), Mohammad
Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Reny Halida Ilham Malik; dan
Anton Saragih-dalam pertimbangannya justru memperberat
hukuman. Pada 12 November 2021, majelis banding menyebut,
"Terdakwa adalah menteri yang membawahkan Kementerian
Kelautan telah dengan mudahnya memerintahkan anak buahnya berbuat ha! yang menyimpang dan tidak jujur.•
Edhy telah merusak tatanan kerja yang selama ini ada,
berlaku, dan terpelihara dengan baik. "Terdakwa telah menabrak aturan a tau tatanan proseduryangada di kementeriannya sendir~" ujar hakim banding.
Itulah fakta hukum yang harus dihormati. Tidak sampai
enarn bulan sejak banding dibacakan, majelis hakim MA
mengubah pertimbangan hukum secara diametral. Eksaminasi terhadap putusan kasasi harus dilakukan. Argumen
mana yang Jebih mewakili keadilan masyarakat. Menteri Edhy
bekerja baik, demikian MA, atau Menteri Edhy telah merusak
latanan, menabrak aturan, dan mudah memberikan contoh
menyimpang kepada anak buahnya, kata rnajelis banding.
Disparitas pertimbangan hakim dipengaruhi ideologi penegakan hukum penegak hukum. Pemberantasan korupsi
butuh kejuangan dan komitmen altruistik terhadap nasib
rakyat menderita serta tanggung jawab terhadap generasi di
masa dalang. Bukan keberpihakan kepada pelaku korupsi yang
katanya telah berbuat baik! Lihatlah korban. Serapi rasa
keadilan karena undang-undang bukan hanya soal pasal.

Langl<:ah Cerdik Turki-Israel
asru1ya masih sulit Turki-Israel
1ne1nulihkru1 relasi yang 1neresap
ke fabrikasi sosial warga kedua
negru·a Nrunun, kedua negara
sedang 1nelakoni langkah cerdik.
Kesulitan terletak pada isu Palestina. Presiden Turki Recep
Tayyip Erdogan dengan Partai Pembangunan dan Keadilan
(AKP) merupakan pendukung Hamas dan hak-hak Palestina.
Saat bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, di Ankara,
ibu kota Turki, Rabu (9/3/2022), Presiden Erdogan menyuarakan isu Palestina Erdogan meminla sikap saling sensitif
dalam relasi kedua negara, salah satunya terkait Palestina.
Dr Gallia Lindenstrauss, seorang spesialis Turki dan peneliti
dari Institute for National Security Studies Universitas Tel
Aviv, menyatakan, •Ada sebuah korelasi antara baik buruknya
relasi Turki-Israel dengan perkembangan situasi di Israel-Palestina." Ini dikutip di situs Foreign Policy Institute pada 3
Maret 2022. Di sisi Jain, Israel tidak menyukai Hamas, yang
menguasai Jalur Gaza
Akan telapi, kedua presiden juga melihat aspek Jain yang
turut penting, yakni relasi ekonomi bilateral, posisi kav.oasan
Timur Tengah dan Mediterania, yang turut menentukan
kestabilan geopolitik. Dua presiden itu melihat sisi tersebut
lewat kesediaan rujuk soal hubungan bilateral. "Kami sepakat
bahwa tidak dalam semua ha! kami bersetuju," demikian
Presiden Herzog. Namun, dengan situasi itu, "Kami terdorong
untuk mengalasinya dengan sikap saling respek dan keterbukaan, Jewat mekanisme dan sistem Jebih baik; dengan
sebuah pandangan yang saling berbagi demi masa depan.•
Kedua presiden dengan dasar itu sama-sarna menyebu tkan
pemulihan relasi sebagai sebuah ha! strategis dan bersej arah.
Ini membuka kunjungan Herzog, kunjungan pertama seorang
presiden Israel ke Turki sejak 2007. Serangan Israel ke Jalur
Gaza dan faktor Jainnya membuat kedua negara menarik duta
besar masing-masing pada 2010.
Dua negara memiliki sejarah menarik. Wilayah Anatolia di
Turki merupakan hunian Yahudi, yang dikeluarkan dari
Spanyol dan dari Uni Soviet Yahudi Sephardic di Turki tidak
melupakan jasa Sultan Bayezid II.
Kerajaan Ottoman juga bersikap akomodatif saat tokoh
zionis Yahudi, Theodore HerzL menginginkan Palestina, bukan Argentina, sebagai Jokasi Israel sekarang, setelah perundingan panjang (Herzl and the Ottoman Empire karya Yoram
Mayorek, 1999). Maka ada istilah di kalangan Israel, "Kita tidak
bisa kehilangan Turki.•
Tentu Turki-Israel juga diuntungkan dengan perdagangan,
pertukaran teknolo~ serta kerja sama militer dan intelijen.
Kini, dengan perkembangan geopolitik; seiring serangan Busia
ke Ukraina, Turki dan Israel sama-sama bertemu, mencoba
merelasi konflik Rusia-Ukraina. Kawasan tergantung pada
impor gandum dari Ukraina dan Rusia, sebagai contoh. Dalam
konteks itu, hipotesis Jain arnat mengena dengan potensi
rujuknya Turki-Israel. Kedua negara ini penting di kav.oasan
untuk memelihara slabilitas. Pencarian titik temu di tengah
perbedaan merupakan Jangkah taktis dari kedua presiden.
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Ibu Kota Negara Nt1santara diharapkan akai1
jadi 1riilesto11e pen1erintah unt11k n1ewujudkan
pen1erataan pembangunan ekononli berke lai1jutai1 di Indonesia.
ptimisme tersebut tentu tidaklah
muncul tanpa alasan. Dengan letak geografisnya yang berada
tepat di tengah benlang kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKR.I), IKN Nusantara memiliki potensi yang besar untuk hadir sebagai
kutub pertumbuhan ekonomi nasional.
Kutub pertumbuhan (growth pole)
merupakan suatu abstraksi keruangan
yang merepresentasikan pengaruhnya
terhadap pertumbuhan ekonomi pada
skala makro. Pengaruh pertumbuhan
ekonomi tersebut diwujudkan dengan
kekuatan-kekuatan ekonomi, baik yang
bersifat memencar (centrifugal) maupun
bersifat menarik (centripetal) (Pasaribu
et al, 2014). Kekuatan-kekuatan ekonomi tersebut kemudian akan mendorong terciptanya hubungan dinamis di
antara sektor-sektor ekonomi yang ada
Dalam konteks kutub pertumbuhan,
dapat dilihat bahwa lokasi strategis IKN
Nusantara yang berada tepat di tengah
,vilayah RI diyakini dapat menghadirkan
kekuatan-kekuatan sentrifugal yang
menjamah berbagai sudut kegiatan yang
turut berkontribusi sebagai penggerak
roda perekonomian Indonesia
Kekuatan-kekuatan itu nantinya diharapkan dapat menyeimbangkan pendulum pertumbuhan ekonomi yang semula masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang notabene masih sedemikian
mendominasi roda perekonomian Indonesia dengan kontribusi ekonomi yang
mencapai 59 persen dari PDB nasional
pada 2020 (BPS, 2020). Maka, optimisme akan potensi IKN Nusantara
dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi bukan merupakan
isapan jempol semata, melainkan suatu
visi yang dapat digapai bersarna.
Selain potensi besarnya dalam mendukung perekonomian nasional, kehadiran IKN Nusantara pun diyakini akan
membawa dampak yang signifikan daJam konstelasi regional Kalimantan.
Jika pada skala nasional saja dapat
membawa pengaruh ekonomi yang signifikan, kehadiran IKN Nusantara pada
skala regional tentu akan turut mendorong kebangkitan ekonomi yang masif
bagi wilayah-,vilayah di sekitarnya. Kebangkitan ekonomi ini tak Jain terbentuk karena potensi IKN Nusanlara yang
dapat sekaligus berperan sebagai pusat
pertumbuhan regional.
Pusat pertumbuhan (growth center)
sendiri merupakan suatu representasi
ruang yang terdiferensiasi atas potensi
pengaruhnya terhadap perekonomian di
,vilayah sekitarnya Pengaruh tersebut
diwujudkan dengan terjadinya suatu
aliran sumber daya sebagai resultan atas
munculnya berbagai unit ekonomi yang
propulsif, yakni unit-unit ekonomi dominan yang dapat mendorong kegiatan-kegialan pada unit ekonomi Jainnya
Adapun bentuk dari aliran sumber

0

daya sendiri dapat dibagi menjadi dua,
yakni aliran yang bersifat menguntungkan (spread effect) dan aliran yang bersifat merugikan (backwash effect). Spread effect termanifestasikan dengan adanya suatu penyebaran aliran sumber
daya terhadap wilayah di sekitar pusat.
Dalam konteks ini berarti keberadaan
IKN dikonsepkan akan menyebarkan
aliran sumber-sumber daya ke wilayahwilayah sekitarnya Sebaliknya, backwash effect termanifestasikan dengan
adanya suatu penyerapan aliran sumber
daya dari wilayah di sekitar pusat.
Dalam tesis Gunar Myrdal mengenai
teori Circular Cumulative Causation,
aliran sumber daya kumulatif yang berdampak positif dari suatu pusat terhadap
wilayah sekitarnya akan bisa dicapai jika
spread effect yang dihasilkan bisa meJampaui backwash effect yang ditimbulkan. Bach,vash effect yang terlampau
besar, alau setidaknya melampaui spread
effect yang dihasilkan dalam proses pembangunan wilayah, akan menyebabkan
wilayah yang maju kian maju, sementara
yang tertinggal akan tetap tertinggal.
Besarnya suatu back,vash effect dapat
mendorong terjadinya kebocoran ekonomi sebagai akibat dari ketidakoptimalan dalam proses pengolahan hasil
ataupun kegagalan dalam penambahan
value added dari produk-produk yang
dihasilkan di wilayah sekitar pusat
(Nurjihad~ 2016). Adapun dalam pengembangan IKN Nusantara, amplifikasi spread effect diyakini bisa terwujud
dengan pengualan rantai ekonomi domestik sebagai dampak positif dari posisi
strategis kawasan IKN Nusantara yang
memiliki pola keterhubungan spasial
yang baik dengan wilayah sekitarnya
Dalam konteks pusat pertumbuhan,
posisi strategis IKN Nusantara yang berdekatan dengan dua kota besar di Kalimantan Timur, yakni Kola Balikpapan
dan Kota Samarinda, berpotensi mendorong spread effect bagi wilayah sekitarnya melalui intensitas kegiatan ekonomi di antara ketiga kota tersebut.
Bahkan, hubungan di antara ketiganya dalam membentuk ekosistem penggerak ekonomi rnasa depan dapat dianalogikan Jayaknya tubuh rnanusia, di
mana IKN Nusantara berlaku sebagai
"pusat saraf' yang menghadirkan inti
pemerintahan dan pusat inovasi hijau.
Kota Balikpapan sebagai "otot" yang
menjadi simpul hilir migas dan logistik
Kaltim, sedangkan Kota Samarinda sebagai "jantung" yang menjadi pusat sejarah Kaltim dengan sektor energi yang
diremajakan. Keberfungsian di antara
ketiganya kemudian akan mendorong
roda perekonomian pada konstelasi regional di Kaltim, yang akan berlaku
Jayaknya "paru-paru" dengan sektorpertanian hulu dan pusat wisata alam sebagai corak kegiatan ekonominya
Dalam konteks pola ruang, kedudukan IKN Nusantara sebagai pusat pertumbuhan regional didukung dengan
sebaran berbagai unit kegialan ekonomi
yang propulsif. Ini tecermin dari rencana
sebaran sektor ekonomi dan industri,
baik di kawasan IKN Nusantara, Kota
Balikpapan, Kota Samarinda, maupun
wilayah Kaltirn Jain.
Pada kawasan IKN Nusantara sendiri
akan dibangun unit kegiatan ekonomi
hijau, seperti pusat badan penelitian dan
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pengembangan serta inovasi, pusat pendidikan abad ke-21, pusat Industry 4.0
dan smart city, dan pusat-pusat Jainnya
(ekowisata, pari,visata kola, bisnis, medis, kebugaran).
Unit-unit kegiatan ekonomi di kawasan IKN Nusanlara itu nantinya akan
saling menopang dengan berbagai unit
kegiatan di Kota Samarinda dan Kota
Balikpapan, di mana Samarinda akan
berfokus pada sektor energi rendah karbon, sementara Balikpapan di sisi Jain
akan jadi pusat produk kimia (petrokimia) dan farmasi yang terintegrasi.
Selain itu, terdapat pula Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta
Trans-Kalimantan yangjadi pusat pengolahan kelapa sa,vit (oleokimia) danjuga
Ka,vasan Industri (KI) Muara Ja,va yang
menjadi pusat energi rendah karbon
(E2W dan panel surya), pusat farmasi
yang terintegrasi (biosimilar dan vaksin), dan pusat industri pertanian berkelanjutan. Maka, kehadiran berbagai
unit kegialan ekonomi pada berbagai
kawasan itu diharapkan dapat mengoptimalkan peran IKN Nusanlara sebagai salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi regional di Kaltim.
Adapun dalam konteks struktur ruang, keberfungsian IKN Nusantara dengan dua kola Jainnya dalam mendorong
perekonomian di Kaltim ditunjang dengan potensi keterhubungan spasial
yang tinggi di antara ketiganya Hal ini
dapat dilihat dari ketersediaan berbagai
infrastruktur existing yang dapat menunjang mobilisasi aliran sumber daya
antarpusat. Bahkan, tak hanya menunjang keterhubungan pusat pada regional
Kaltim, melainkan pula pusat-pusat pertumbuhan Jainnya di Indonesia
Di antara infrastruktur itu adalah
Jalan Toi Balikpapan-Samarinda, Jalan
Trans-Kalimantan, Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandar
Udara Intemasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, Pelabuhan Terminal Peti Kernas Kariangau Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang
Sarnarinda Maka, potensi IKN Nusantara sebagai pusat pertumbuhan yang
memberikan spread effect bukan sekadar
mimpi dan ambisi tanpa dasar, melain-

kan visi yang sangat mungkin dicapai.
Terlebih Jagi, dengan rencana besar
pemerintah yang akan menjadikan IKN
Nusantara superhub dunia yang bersifat
locally integrated, globally connected, and
universally inspired, maka potensi untuk
menghadirkan spread effect bagi wilayah-wilayah di sekitarnya pun semakin
nyala terlihat. Penerapan konsep superhub dapat menempatkan Indonesia
pada posisi yang Jebih strategis dalam
jalur perdagangan dunia, arus investasi,
dan inovasi teknologi.
Kemudian, dalam konstelasi regional,
posisi strategis tersebut pun diproyeksikan dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia dengan memperkuat
ranlai nilai domestik, bukan hanya bagi
Kaltim, melainkan pula bagi seluruh
kawasan di Indonesia. Dengan demikian,
penerapan konsep superhub dalam pengembangan IKN Nusantara pun diharapkan bisa mengubah wajah perekonomian Indonesia jadi Jebih inklusif.
Inklusivitas roda perekonomian sendiri merupakan salah satu visi yang
hendak dicapai pemerintah melalui pengembangan IKN Nusantara Hal ini
tecermin dari prinsip "peluang ekonomi
untuk semua", yang merupakan salah
satu dari delapan prinsip pembangunan
IKN, yakni meliputi Bhinneka Tunggal
Ilea, desain berbasis kondisi alam, terhubung, aktif, dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, nyaman dan efisien
melalui teknologi, aman dan terjangkau,
dan rendah emisi karbon.
Prinsip "peluang ekonomi untuk semua" menjadi prinsip yang sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan kesempatan usaha bagi masyarakat agar nantinya tercipta rantai
perekonomian yang kuat di alas persaingan sehat antarpelaku usaha.
Prinsip "peluang ekonomi untuk semua" tentu perlu didukung dengan adanya keterbukaan antarmasyarakat. Hal
ini pun sejalan dengan struktur kependudukan kawasan IKN Nusanlara
yang diarahkan bersifat heterogen.
Heterogenitas struktur kependudukan itu kemudian bisa menghadirkan
suatu nuansa keterbukaan antarmasyarakat di dalamnya sehingga terjadi keterpaduan budaya, termasuk bagi masyarakat pendatang. Maka, potensi konflik sosial horizontal dalam kehidupan
bermasyarakat di ka,vasan IKN Nusanlara pun diharapkan pada tataran goJongan rendah. Tak terkecuali di urusan
perniagaan masyarakat di dalamnya
Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya serla berbagai rencana besar
pemerintah dalam pengembangannya,
dapat dilihat bahwa IKN Nusantara memiliki potensi besar untuk berperan sebagai penggerak roda perekonomian, baik melalui perannya sebagai kutub pertumbuhan nasional (growth pole) maupun sebagai pusat pertumbuhan regional (growth center). Oleh karena itu,
upaya pemerintah untuk mengembangkan IKN Nusantara hendaknya menjadi
upaya yang didukung bersama oleh seluruh komponen bangsa Kelak di kemudian har~ keberhasilan pembangunan IKN Nusanlara akan menjadi sirnbol
kebanggaan dan tonggak sejarah barn
bagi kebangkilan ekonomi Indonesia
melinlasi ruang dan waktu perkembangan peradaban umat manusia.

Menggoreng Calon Presiden
Indra Tranggono
Praktisi Budaya don £sois

ulu para tokoh/ pemimpin lahir karena kemampuan menja,vab tantangan zaman. Kini, untuk kepentingan pilpres, mereka dirnunculkan dengan "digoreng" di alas
,vajan, kompor politik; dan limpahan minyak finansial.
Tentu ada koki-koki yang dipercaya mengolah sang tokoh
menjadi sajian yang memenuhi
selera publik. Tak ketinggalan,
para "pujangga• medsos pun ditugaskan membuat berbagai narasi sehingga tokoh yang ditawarkan terkesan kinclong.
Para pemimpin sejati lahirdari rahim zaman. Mereka gigih
berproses meningkatkan kapasitas kemampuan intelektual dan
kecakapan teknis (skill). Juga
menempa diri demi penguatan
karakter. Mereka tahan banting
dan kuyup penderitaan mengatasi persoalan yang membelit
masyarakatjbangsa.
Dengan integritas, komitmen,
dan dedikasi yang tinM mereka
tampil sebagai sosok pembebas:
menciptakan ruang-ruang kemungkinan bagi rnanusia dan
bangsa untuk berkembang demi
memiliki makna eksistensial dan
martabat (dignity). Itulah yang
dilakukan dan dicapai Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Ki Hadjar Dewantara, HOS Tjokroaminoto,
KH Muhammad Hasyim Asy'ari,
KH Ahmad Dahlan, Tan Malaka,
dan pendiri bangsa Jainnya
Di Juar kolonialisme, hingga
kini persoalan yang dihadapi
bangsa tak beranjak jauh dari
kemiskinan material/ nonmaterial, keterbelakangan kultural,
ketidakadilan, belum sejahteranya rakyat secara menyeluruh.
Demi kemajuan bangsa, Bung
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Karno menekankan pentingnya
pembangunan karakter dan
konsep Trisakt~ yaitu berdaulat
dalam politik; berdikari dalam
ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan. Namun, perwujudan nilai-nilai ini belum
tuntas, mendadak dipotong kemunculan Orde Barn yang lebih
menekankan
pembangunan
ekonomi diserlai berbagai represi politik demi kepatuhan koJektif publik. Ongkos kultural
yang harus dibayar pun sangat
mahal
Bangsa ini kehilangan momenturnnya untuk jadi bangsa
yang berkarakter kuat. Hanya
kelas menengah yang eksis karena direkrut jadi teknokrat, birokrat, dan aparatus negara Jain.
Tanpa sadar mayorilas rnasyarakat pun merayakan hegemoni
Orde Baru selama 32 tahun.
Sejatinya rakyat sangat berharap reformasi 1998 mampu
melahirkan rnasyarakat sipil
yang kuat. Namun, arah reformasi berbelok Reformasi justru
memperkuat kelompok elite kepentingan politik dan ekonomi.
Rakyat cukup menghirup kebebasan, tapi tak jadi subyek kedaulatan yang dimilikinya. Elite
politik, parpol, dan kaum pemodal kuatlah yang menentukan
arah reformasi.
Pintu pun dibuka selebar-Jebamya bagi liberalisme politik
dan ekonomi. Mereka percaya
pasar bebas jadi jalan menyejahterakan rakyat. Namun, pemimpin-pemimpin yang lahir
dari reformasi belum sepenuhnya berhasil menjawab persoalan zaman: memperkuat masyarakat sipil dan membangun
kesejahteraan menyeluruh.

Semenlara penguatan karakter bangsa juga belum terjadi
secara optimal. Atas nama kemajuan teknologi dan profesionalisme, mereka cenderung mengorientasikan anak-anak bangsajadi manusia-manusia teknis, sekadar terampiL tetapi kurang
kuat dalam karakter.
Ruang aktualisasi kebudayaan, sejarah bangsa, nasionalisme,
dan patriotisme semakin kecil.
Ini sangat mengkhawatirkan.
Bangsa yang hanya mengandalkan kecakapan teknis dan profesionalnya mudah runtuh berhadapan dengan kekuatan asing.

Pemlmpln "genuine"
Masihkah "blunder" sejarah
itu diteruskan? Lalu apa yang
bisa diharapkan dari para tokoh/
pemimpin yang kini sedang "digoreng" jadi capres di Pilpres
2024? Kini para tokoh yang dinilai berpotensi jadi presiden
pun sudah mulai diluncurkan di
ranah publik dengan berbagai
bentuk deldarasi, bahkan sudah
ada beberapa tokoh berkeliling
untuk memikat hati publik.
Politik berhubungan dengan
persepsi publik. Nasib tokoh untuk dipilih dan tidak dipilih bergantung pandangan, penilaian,
dan pemaknaan publik atas sang
tokoh. Bisa jadi seorang tokoh
selalu menang dalam survei, tapi
publik belum tentu jatuh hati
dan memilihnya atas dasar persepsi tertentu.
Persepsi dibangun dari pengamatan dan pencermatan publik
alas rekam jejak tokoh. Kemudian publik melakukan penilaian
alas karakter dan kinerja sang
tokoh untuk menentukan kelayakannyajadi pemimpin bangsa

Jika sang tokoh konsisten dalam koh otentik, Pilpres 2024 bisa
menjalani laku politik berbasis menjadi wahana edukasi dan
etik dan mampu menunjukkan kultural bagi publik.
kapabilitas dan komitmen soKelak hasilnya bukan hanya
sialnya, maka publik berpotensi presiden yang terpilih dan penyelenggaraan negara berkuamenyukainya.
Dalam konteks ini, para to- litas, melainkan juga nilai-nilai
koh yang memiliki cacat politik, ideal demokrasi dan mutu perhukum, dan moral sangat kecil adaban bangsa Rakyat sudah
tingkat keterpilihannya. Rakyat jenuh melihat kinerja para pesemakin cerdas dan kritis. Di mimpin hasil "penggorengan"
Juar kelompok pemilih yang para bebotoh yang hanya berberbasis fanatisme dan primor- orientasi pragmatik, bukan idedialisme, mayoritas rakyat se- ologis kebangsaan. Saatnya pemakin rasional dalam memilih mimpin genuine atau otentik
capres. Mereka cenderung me- tampil alau ditampilkan. Ini samilih para pemimpin yang me- ngat membahagiakan rakyat.
miliki otentisitas daripada pemimpin yang dihasilkan dari
wajan "penggorengan" politik.
P OJ OK
Pemimpin otentik adalah pemimpin yang memiliki visi kebudayaan dan ideologis, di rnana
Krisis Ukraina meluber
etika dan etos jadi basis aktuajadi "perang energi".
lisasi mengatur/ mengelola negara Etika berkaitan dengan
Energi dan panganjadi
moralitas, norma, dan hukum,
"senjata" baru.
di rnana keadaban, integritas,
dan komitmen diutamakan dan
♦
dipertaruhkan. Kebenaran, kebaikan (kemaslahalan), dan keJalan berliku menuju
pantasan menjadi kunci dalam
ibu kota baru.
menjalani peran politik dan soDari Jakarta sih lurus....
sial. Keteladanan punjadi mahkota Jauh dari interes pribadi.
♦
Adapun etos kerja berelasi
dengan kemampuan secara inHujru1 lebat masih
telektual, teknis, dan manajerial
terjadi hingga Mei.
demi melahirkan hasil yang terukur, bermakna, dan bermanHujanjanji bisajadi
faat untuk publik. Parpollah
sampai 2024.
yang punya otoritas penuh dan
berkompeten mengajukan pemimpin-pemimpin genuine atau
otentik Rakyat lak bisa menentukan sendiri karena hanya
disodori pilihan. Jika parpol
mampu menjagokan tokoh-to-
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Opini
Rubrlk ini menerima surat Anda mengenal kebijakanllayanan publik, konten artikel
di halaman Opinl maupun pemberitaan Kompas, serta masalah-masalah sosial
kemasyarakatan dan konsumen yang tldak terselesaikan dalam prosedur formal.
Maksimal 300 kata atau 2.300 karakter. Surat pembaca diki~m kepada opinil!lkompas.id atau ke Redaksi
Kompas, JI Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 dengan menufiskan nama lengkap, alamat, dan nomor
telepon yang bisa dihubungl, dlsertal dengan fotokopl atau plndalan ldentltas dirl.

Saya sungguh menikmati
cerita bersambung Anak Bajang Mengayun Bulan di harian Kompas. Cerita yang berakhir pekan ini setelah lima
bulan tayang kerap menuturkan kondisi lingkungan hidup
yang menawan, seperti pancuran bambu dengan air jemih
mengalir, keindahan dan keanekaragaman flora dan fauna
Termasuk yang sering dikisahkan adalah burung kepodang (Orio/us chinens1). Memang kepodang merupakan
salah satu jenis burung perdesaan yang indah menawan,
memiliki warna bulu utama
kilning dengan garis mata dan
tengkuk hitam, serta paruh
merah jambu.
Sayangnya, kini keindahan
burung kepodang di alam perdesaan Jawa makin sulit untuk
dinikmati. Jenis burung tersebut di alam perdesaan telah
Jangka akibat perubahan lingkungan, banyak diburu, dan
marak diperdagangkan di pasar-pasar burung.
JOHAN ISKANDAR

Penulis Buku Hobi Birdwatching, JI Pennai V, Cipadung Permai, Bandung 40614

Batas Kontrak
Saya pemilik lahan SKT
593-83/ 18/X/2006 yang dikontrak PT Telkomsel sejak 2006,
untuk 15 tahun pemasangan
BTS dan perangkat GSM. Lokasi di site RAP057-A Yani.
Melalui surat Nomor 290,
pada 16 Agustus 2021, saya
mendapat
pemberitahuan
bahwa pihak pengelola BTS
dan perangkat GSM dialihkan
kepada PT Dayamitra Telekomunikasi, termasuk perpanjangan kontrak lahan yang
berakhir 14 November 2021
Selanjutnya koordinator Japangan dan staf PT Dayamitra
Telekomunikasi telah mengontak saya untuk kelengkapan administrasi terkait
perpanjangan kontrak. Karena
kesibukan, saya baru bisa melengkapi pada pertengahan Januari 2022.
Persoalannya, setelah syarat
administrasi saya lengkap~
hingga 25 Februari 2022, belum ada tindak Janjut Padahal,
per 14 Februari 2022 masa
perpanjangan kontrak sudah
lewat tiga bulan.
Saya eek ke koordinator Japangan, apakah surat pengajuan pembayaran perpanjangan kontrak untuk 10 tahun
sudah dilakukan, dijawab sudah, tetapi tidak ada tindak
Janjut. Mohan tanggapan.
MIDUK HUTABARAT

Rachmad K Dwi Susilo
Dosen Sosiologi A S/P IJniuersitas ,V/uha,nmadiyah fv/alang. PhD Alumnus Hosei IJniuen;ity

Kontroversi dan Keterbelahan
etiap menonton tayangan kunjungan kerja
Presiden Jokowi ke daerah, dari Papua
hingga belum lama ini di Sumatera Utara,
saya tertegun melihat antusiasme rakyat.
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Ekspresi rakyat biasa, wong cilik, tidak dapat disembunyikan. Merekajujur, polos, dan tidak dapat din1anipuJasi w1tuk pencitraan. Itulah ungkapan tanda kecintaan
kepada pemin1pim1ya
Hasil survei Litbang Kompas (Senin, 21/ 2/2022) n1enw1jukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja
pemerintah 73,9 persen. Hasil survei Jembaga-le1nbaga
survei kredibel Jain tidak jaul1 berbeda Secara umun1
n1asyarakat puas terhadap kinerja pen1erintal1.
The Economist melalui IEU 1nemberi peringkat Indeks
Den1okrasi Indonesia 2021 naik dari ke-64 1nenjadi ke-52.
Kenaikan indeks sebelunu1ya 6,30 1nenjadi 6,71 Masuk
dalan1 kategori flawed democracy (detnokrasi dengan
catatan) bersaJna dengan An1erika Serikat.
Secara 1nengejutkan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI),
beranggotakan sekitar 40 LSl\1, termasuk YLBHL Walhi,
ICW, n1enyamakan Jokowi dengan Soeharto, n1en1akai
kriteria 10 kesalal1an Jokowi Pernyataan itu sangat patut
diperdebatkan dan jelas n1eni1nbulkan kontroversi. Kontroversi berpotensi 1nen1perlebar keterbelal1an bangsa.
Lalu apa gunanya? Sainpai kapai1 kita begini terus?
Pe1nerintah telah n1encai1ai1gkai1 visi Indonesia E1nas
2045 yang pasti membawa bai1yak tantangai1. Karena itu,
n1arilal1 kita segenap koinponen bangsa bersatu dai1
bersinergi 1newujudkan visi tersebut.
Lebih baik kita terus berupaya n1ewujudkai1 cita-cita
lul1ur bai1gsa, 1nasyarakat yang adil dan n1alanur.
BHAROTO
JI Kelud Tinwr I, Semarang
harus bertahan demi keberJangsungan hidup bangsa kita,
bangsa Indonesia
Selaraskan
kewaspadaan
dan ketaatan agar kita semua
bisa segera bangkit dari keterpurukan.
Jika suatu saat nan~ ketika
grafik angka kasus mulai meJandai, semoga kita tetap memelihara dan menghid upi sikap bebas yang bertanggung
jawab. Tetap waspada karena
Covid-19 masih ada.
IGNASIUS LINTANG
NUSANTARA

Presidium SMA Kolese De
Britto Yogyakarta 2020/ 2021

Semoga negara kita terus
dalam kerangka NKRI, menghindari friksi yang kadang hanya soal kecil bahkan hoaks.
Terus jaga persatuan dan
kesatuan NKRI.
GANHOIK

Karangtempel, Semarang

catatan Redaksl:
Terima kasih Dengan m,
kesalahan kami perbaiki

Fenomena konflik sosial di
atas banyak terjadi di ranah media audio visual dan medsos,
sementara di level empiris beJum menimbulkan gejolak berarti Tampaknya masyarakat kian dewasa, biarlah konflik hanya
ulai dari kasus pemya- di level elite yang berbeda ketaan Edy Mulyadi ten- pentingan pragmatis, sedangkan
tang "j in buang anak" rakyat tenang, tak ikut carnpur,
sampai pemyataan Menteri tak mudah digerakkan.
Agama soal penggunaan pengeSekalipun demikian, ki ta tak
ras suara di masjid dan musha- boleh meremehkan keadaan ini.
Ja • Jin buang anak", seperti Adakalanya realitas sosial dedisampaikan pembuat state- ngan realitas media tak bisa diment untuk menggambarkan bedakan, bahkan keduanya sawilayah yang jauh dan terpencil. ling menjustifikasi. Jika kondisi
Pemyataan ini pun memicu ini dibiarkan tanpa kritik dan
prates warga Kalimantan. Ke- refleksi, ia akan memacu keJompok-kelompok adat mela- gaduhan-kegaduhan yang tidak
porkan tindakan ini sebagai tin- produktif, bahkan menjurus padakan melecehkan.
da spiral konflik sosial
Selesai kasus ini, pelaporan
Melihat kondisi ini, kita panJain menyusul. Tanggapan Us- tas skeptis dan reflektif, apa yang
taz Khalid Basarnalah tentang sebenarnya terjadi pada masyawayang memancing reaksi ke- rakat kita hari ini? Jangan-jaras kelompok kesenian. Pemya- ngan masyarakat kita sedang sataan ini dianggap sebagai meng- kit. Saat tersinggung atau sedikit
haramkan wayang yang saroa marah, Jangsung melakukan peartinya melecehkan warisan Japoran. Pertanyaarmya, benarbudaya leluhur. Sekalipun telah kah itu jalan satu-satunya? Tak
minta maaf dan klarifikasi, ka- adakah Jangkah Jain yang Jebih
sus ini menggelinding liar.
konstruktif?
Kemudian, yang terakhir kebijakan pengaturan pengeras Ukuran makna
suara masjid/ mushala yang diDalamperspektifkonteksdan
sampaikan oleh Menag. Niat substansi, teks yang dilontarkan
baik kebijakan ini adalah mem- para figur publik sebenarnya bibangun ketertiban umum. Na- asa-biasa saja Terlebih j ika kita
mun, pemyataan Menag yang menangkapnya dengan nalar kobermaksud memperjelas kebi- munikatif yang didasari niat bajakan ini justru menuai kontra. ik, maka ia akan diterima sebaPemyataan yang menganalogi- gai sesuatu yang positif.
kan terganggunya ,varga akibat
Pendapatberbedatentang isu
toa atau sound system masjid tertentu merupakan sesuatu
dengan gangguan salakan an- yang wajar sebagai konsekuensi
keberagaman perspektif. Mej ing dirnaknai melecehkan.
Bahkan, mantan Menpora, nyampaikan gagasan dengan
Roy Surya, melaporkan dengan analogi sederhana sejatinya kepengaduan sebagai penistaan mampuan retorik untuk memuagama. Kelompok-kelompok dahkan penangkapan pesan. Jimasyarakat tertentu menyata- ka ditangkap secara jemih,
kan Menag menyamakan sa- isu-isu yang muncul memiliki
lakan anjing dengan azan. Me- substansi "tempat terpenciL sereka menggugat, bahkan me- suaikan budaya dengan nilai-niminta menteri ini untuk diganti Jai agama dan apa pun alasKepala Negara. Tak berhenti di armya, jangan mengganggu pisitu, aksi menuai reaksi.
hak lain".
Namun, kini ia menjadi blunLembaga Bantuan Hukurn
Pimpinan Pusat GP Ansor juga der bagi penyampai karena kebalik menggugat Roy dengan benaran bukan urutan nomor
alasan pencemaran nama baik. satu. Tafsir dikendalikan uthak

dengan verstehen (interpretative
understanding). Artinya, ukuran
makna dari penyampai pemyataan itu dijadikan sebagai basis
penafsiran. Penilaian pada diri
sendiri dijauhkan. Jika metode
ini yang kita lakukan, niscaya
kegaduhan seperti yang kita Ji.
hat hari ini bisa dijauhkan.

Pelaporan atau
pengaduan kast1s
n1arak te1jadi
akl1ir-akhir ini.
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Kemball ke Jatl dlrl
Masyarakat penuh kecurigaan dipengaruhi oleh politik dan
media Politik bertanggung jawab karena ia mengobyektivasi
DIOIESW
individu untuk menuntut seatik gathuk yang dibalut ke- suatu yang dianggap penting
inginan menjatuhkan. Masya- atau tak penting, mengganggu
rakat buta dengan konteks tak mengganggu, atau melecehdan substansi. Radar untuk kan dan tak melecehkan. Akhirmenangkap gagasan atau pe- nya kebebasan melaporkan karilaku pihak Jain hanya oposisi sus sebagai hak dan pilihan sebiner antara in group dan out tiap warga negara Pertanyagroup.
annya, apakah ia bijak?
Selain i tu, sensasi media
Penyampai dari "out group"
yang mungkin secara tidak se- memberikan suasana jadi rangaja memilih kata multi- mai. Satu pihak membuat pertafsir sebagai sasaran empuk. nyataan "tidak ,vajar" dan keTidak heran ketika ada celah mudian ditanggapi pihak Jain,
sedikit saja disasar dengan pe- maka permainan ini dimaknai
Japoran.
sensasi yang menyenangkan
Dalam perspektif interaksi- atau konflik sosial yang dinikonisme sirnbolik, tafsir teks bu- mati masyarakat yang kehilangkan dilandasi self, mind, dan an sensitivitas dari rasa mensirnbol lagi, tetapi didasarkan cederai sesaroa anak bangsa.
Maka, marilah kita kembali
kepentingan saling membalas.
Misalnya, perspektif figur ter- ke jati diri bangsa kita yang
kai t masalah terten tu ditafsir luhur. Untuk itu, menurut pesebagai kebenaran kaku dan ab- nulis, dua ha! yang pantas dilasolut Pembandingan sebagai kukan, yakni maaf dan cerdas.
strategi retorika ditanggapi se- Maaf, yakni ungkapan afektif
bagai pelecehan substansi dan yang mengaitkan keberadaan
institusi suci.
kita dengan orang Jain.
Jika pola seperti ini dibiarSelain itu, untuk menanggapi
kan terus-menerus, fenomena setiap persoalan, pemaknaan
ini akan menggerus rasa keber- proses itu penting. Kalau tidak
samaan sebagai bangsa Terus setuju dengan kebenaran terapa sejatinya yang menyatukan tentu, debat dengan cara yang
kita sebagai suatu bangsa? Apa baik Dalam tradisi membangun
artinya kita hidup bersama da- peradaban, perbedaan pendaJam sebuah kapal bemama NK- pat antarilmuwan merupakan
RI dan telah mengarungi badai sesuatu yang Jazim.
sej ak 1945 kalau yang dilembaLontaran perbedaan merugakan sikap penuh kecurigaan, pakan tesis yang perlu dijawab
kebencian, dan konflik yang dengan antitesis sehingga lahir
menjurus ke kekerasan? Begi- sintesis nan mencerahkan. Di
nikah bangsa yang terkenal adi sinilah diskusi dan wacana berbobot akan melahirkan kemaluhung dan berbudaya tinggi?
Sosiolog Weber menasihati tangan kebenaran. Pola keadabkita, jika ingin menangkap ke- an semacam ini sejatinya jauh
benaran subyektif individu, se- membangun daripada pelaporan
harusnya kita menangkapnya yang defisit saling pengertian.

acara hari ini

(i) RO NAAKSESORI
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Kecelakaan Motor

Kecelakaan pengendara sepeda motor hampir tiap hari
terjadi. Karban tewas sering
diberitakan media Narasi menyedihkan di televisi terkadang membuat hati miris.
Namun, belum ada evaluasi
komprehensif atas banyaknya
korban kecelakaan pengendara sepeda motor.
Kita melihat jumlah pengendara sepeda motor semakin membeludak. Bisa dipaPemilik Lahan Site BTS hami, sepeda motor adalah
dan GSM A Yani, moda transportasi praktis dan
Rantauprapat murah. Kemudahan mendapat
fasilitas kredit meningkatkan
jumlah kepemilikan sepeda
Taat untuk Pulil1
motor secara signifikan.
Meski demikian, tanggung
Grafik angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di In- jawab dan kedisiplinan sering
donesia kembali melonjak. Pe- diabaikan pengendara sepeda
nularan virus varian Omicron motor. Hal ini bisa kita lihat
yang Jebih cepat daripada va- dari cara berkendara sebagian
rian sebelumnya menjadi sa- pengendara, yang tidak melah satu penyebabnya
medulikan keselamatan pengMelihat kondisi yang kian guna jalan Jain.
mengkhawatirkan ini, saya
Demikian pula banyak pengendara
yang masih tergomengajak kita semua untuk
mematuhi berbagai protokol Jong anak-anak. Hal ini perlu
dan arahan pemerintah untuk ketegasan aparat hukurn kamenghindari penularan.
rena secara hukum mereka sePenerapan protokol kese- ring menimbulkan kekhawahatan dianjurkan sej ak pan- tiran saat menyaksikan medemi dimulai. Sudahkah kita reka berpacu di jalan.
Pihak berwajib, khususnya
konsisten mematuhinya?
Kita tentu pemah merasa polisi Jalu lintas, diharapkan
aman dan Jega saat grafik ka- Jebih intensif mengawasi dan
sus positif mulai melandai mendisiplinkan para pengenNamun, apakah justru ha! ter- dara sepeda motor. Setidaknya
perlu razia rutin agar setiap
sebut membuat kita terlena?
Pemerintah telah menye - pengendara sepeda motor melenggarakan vaksinasi bagi miliki surat izin mengemudi
masyarakat dari dosis 1, dosis (SIM) dan surat tanda nomor
2, hingga dosis penguat. Akan kendaraan (STNK).
tetap~ apakah ki ta sudah menSebaiknya untuk memperjalani vaksinasi komplet, syu- oleh SIM j uga harus tetap mekur-syukur mengikuti vaksi- lalui proses administrasi dan
nasi penguat?
ujian ketat sehingga tidak ada
Sudahkah kita bijak me- yang memalsu umur.
respons berbagai syarat dan
ARISTANTO
ketentuan peraturan terkait
Jatimakmur, Pondokgede,
pembatasan mobilitas di daKotaBekasi
Jam atau di luar negeri?
Situasi ini patut kita refleksikan bersama mengingat jika Serangan Rusia
kita abai, pusaran pandemi tak
Di harian Kompas (Jumat,
akan berakhir. "Mencegah le- 4/ 3/2022), pada tulisan opini
berjudul "Perang Rusia Ukbih baik dari mengobati".
Mencegah artinya dengan raina dan Ujian Polugri RI",
ketat melaksanakan protokol ada informasi Rusia mulai mekesehatan dan belajar untuk nyerang Ukraina pada 24 April
lebih bijak dalam mengambil 2022. Seharusnya pada 24
keputusan. Kapan menginjak Februari 2022.
gas atau rem, kapan hendak
Banyak peperangan yang
beraktivitas a tau menahan diri asal mulanya adalah konflik
dalam negeri berkepanjangan,
tinggal di rumah saja
Jangan sampai Jengah dan menjadi sengketa, dan akhirlelah, terus taati protokol ke- nya mengundang negara kesehatan, danjagastamina Kita tiga untuk membantu.
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JAKTV
04.30 Lensa Indonesia Pagi
05.30 Robocar Poli
06.30 Ustodt <)fl The Road
07.oo TaYo The Little Bvs
08.00 Bread Barber Shop
08.30 Unik Enak
09.00 Mega Hero
09.30 Jungle Agent
10.30 <SI: <• t•t•n
Seputar lnvestigasi
11.00 Lensa Indonesia Siang
11.30 BoboHX>Y
13.00 Adit Sopo Jarwo
14.30 Jackie <ti.an
15.30 Omar&. Hana
16.30 Santn Boy
17.30 Riko The Series
18.00 Boboiboy

20.00 Adit Sopo Jarwo
21.00 Tendangari Madun
22.00 Mo9• Aksi

22.30 Locker Room
23.00 ~ a Klasik lndont?Sia

00.30 Lensa lndonesi<1
Malam
01.00 Cermin Hati
02.00 Goyan9 Dendang

I.OMO ON

05.00 Animal Action
OS.30 Inside

06.00 o,ama Ko,ea:

Cat Eye Cantik

Inspiring Gef)(!{ation
07.00 rnsplrasl Pa9i
08.00 8el1<ah Shop
10.00 TOO H,umansyah Stol')'
11.00 Madu Hijau
12.00 MNCShop
13.00 o,ama Ko<ea:
Inspiring Gene<atJon
14.00 TOO Hermansyah Kids
14,30 WOW (What Woman
Want)
15.00 8el1<ah Shop
17.00 Madu Hijau
18.00 N,wsRoom
19,00 Tanya Dokter
19.30 Kiddie World
20.00 TOO Hermansyah Story
21.00 MN< Shop
2200 Kabar Miste<i
23.00 News Room Malam
00.00 Kabar Miste<i
OLOO 8el1<ah Shop
02.00 Rindu Tanah Suci

dari Ted Baker

I:J:!ili tj 5/\Tll 'w
04.30 Serambi ISl.ami
06.00 Klik Indonesia Pagi

06.00 fakta Data
06.30 Business Round Up
07.00 Cre.iti~ Money
08.00 News Update
OS.OS fakta Data
08.30 IDX Opening B<ll
09.30 lndepth
10.00 News Update
10.0S Zooming With Primus
!LOO News On The Spot
1200 News Update
12.0S CrNtive Money
lJ..00 l un(h Talk
14.00 News Update
14.05 lndepth
14.30 <lo,ing Market
15.30 Fakta D•t•
16.00 News Update
16.05 Green T•Jk

07.00 TVRI Spo<t P•gi
07.30 Benjamin and
The Elephant
os.oo 8'1.ah Hatiku Sayang
09.03 Mademoiselle Zazie
09.30 Halo Dolcter
10.30 Masak ltu Mudah
11.03 Pe:sona Indonesia
11.30 lnspirasi Indonesia
U .00 Shalat Jumat
B .00 KJik Indonesia Siang
14.03 Kelua19a Medsos
lS.00 Konghu(u
15.30 lbuku Svrgaku
16.00 lqro
16.30 Ma1i Men99ambar
17.00 Pesona Indonesia
17.30 Sketsa Nelizen
18.00 Klik Indonesia Petang
19.00 Indonesia Bicara
20.00 Guest House
Losmen Rebotn
21.00 Ouni.i d.alam Ser'it.a
21.30 O'Te-ras
22.30 SOS Show
23.30 TVRI Spo<t Malam
00.00 Sketsa Netizen
00.30 Nighl on T~ Street
01.30 Replay Olallraga

17.00 Prime Time
18.00 News Update
18.05 Green Talk
19.00 News Update

CAT

C) 'C

glasseJ merupakan

salah satu bentuk bingkai ka•
camata yang abadi dan dige•
mari oleh para wanita yang
berkarakter feminin dan elegan. Lihir pada tahun 1930an, bingkai mata kucing ini
tcru.s mcngalami cvolusi bentuk dan dieksplorasi oleh berbagai brand kacamata hingga
pada era digital ini.
Ted Baker adalah salah
satu brand yang menghadirkan cat-eye glasseJ pada koleksi
terban mya tahun ini. Versi dari
label busan a asal London, Ing•

gris, ini lebih lembut di bagian
sudut•sudut atas bingkai yang
biasanya tampil tajam. Tampil•
an ini makin disempurnakan

dengan

penggunaan warna
peach pink yang cantik dan
sangat wanita. Ko1nbinasi ma•
terial plastik jcnis asetat serta
bahan metal warna l,gbt gold
memberikan nuansa vintage
yang mewah.
Kacamata serta sunglaJ.S-es dari brand Ted Baker bisa
didapatkan di store tertenru
Optik Melawai, retail optik
terbesar dengan lebih dari

300 cabang yang tersebar di
selun1h Indonesia. Untuk
keterangan
lebih
lanjut,
hubungi tlist.omer service
Optik Melawai atau lewat
cabang Optik i.,{elawai terdekat. [AYA]

19.0S Prime Time
20.00 Cr~tive Money
21.00 Fakta Oata
21.30 lndepth

2200 Prime Time
23.00 New N-ormal
00.00 fakta Data
00.30 lndepth

NADA

SINEMA

Tutus/ Manusia

Shawn Levy/ The Adam Project

Merayakan 10 tahu n berkarier di
industri n1usik, penyanyi T ulus n1erilis
album terbaru yang d iberi judul
M anusia. Berisi IO lagu, termasuk
lagu "Hati-hati diJalan", dalam
alburn ini, Tulus juga bekerja sama
dengan beberapa 1nusisi, seperti Envin
Guta\va, Petra Sihombing, dan Dere.

Usai mendarat darurat pada
tahun 2022, Adan1 Reed (Ryan
Reynolds), seorang pilot tern p ur
penjelajah waktu beke~a sama
d engan dirinya yang berusia 12
cahun (Walker Scobell) dalarn
1n isi 1nenyela1nackan ,nasa depan .
DOKSPOTIFY

DOKIMOB
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KESEHATAN ANAK

Boti gang Bertahan dari
Krisis dan Pagebluk

Hipertensi Paru
pada Anak Bisa Fatal
JAKARTA, KOMPAS - Hipertensi paru pada anak sering ter-

lambat terdiagnosis. Padahal, jika terlambat diobati, penyakit
ini dapat menmanggu fungsi jantung dan paru. Hipertensi
paru pacla anak juga membutuhkan pengobatan dalam jangka
waktu lama, bahkan seumur hidup.
Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI) sekaligus pakar kardiologi anak RS Adam
Malik, Medan, Rizky Adriansyah, mengatakan, gejala hipertensi pada anak perlu dikenali sejak dini.
"Meski tidak spesifik, gejala hipertensi paru pacla anak dapat
dilihat apabila anak mengalami sesak saat beraktivitas. Anak
juga biasanya menunjukkan gejala lelah, lemas, nyeri dada,
pusing, dan kaclang disertai batuk,• katanya dalam acara Media
Health Forum yang diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Selain itu, meski jarang terjadi, gejala lain hipertensi paru
pada anak ialah batuk berdarah dari saluran pemapasan, suara
serak, serta gangguan irama jantung.
Hipertensi paru terjadi ketika tekanan darah di pembuluh
darah meningkat lebih dari 25 milimeter merkuri (mmHg).
Pada kasus spesifik, hipertensi paru dapat menjadi salah satu
komplikasi penyakit jantung bawaan.
Penyakit jantung bawaan clapat mengakibatkan hipertensi
paru. Jantung yang bocor membuat aliran darah ke paru
berlebihan dan dapat meningkatkan tekanan darah di pembuluh paru. Jika terjadi dalam waktu lama, dinding pembuluh
paru akan menebal sehingga darah suli t dialirkan ke paru.
"Tingkat kematian kasus penyakit jantung bawaan dengan
hipertensi paru lebih tinggi dari kasus tanpa hipertensi paru.
Hampir 80 persen kasus penyakit jantung bawaan disertai
hipertensi paru meninggal setelah 30 tahun terdiagnosis,"
tutur Rizky.

Dengan berdaulat pangan, masgarakat adat Boti di Timar Tengah Selatan berdaga tahan saat
111e11ghadapi krisis dan pagebluk. Pola hidup mereka juga menjaga kesei111ba11ga11 lingkungan.
Ahmad Arif
i tengah kelangkaan minyak goreng dan merangkaknya harga bahan pangan, masyarakat Boti
seperti tak terusik. Masyarakat
adat yang tinggal di Pulau Timar ini mampu memenuhi
hampir semua kebutuhan hidup dan itu membuat mereka
bertahan dari krisis, termasuk
pagebluk Covid-19.
Masyarakat adat Boti secara
administratif tinggal di Kecamatan Kie, Kabupaten Timar
Tengah Selatan (TTS), Nusa
Tenggara Timur (NTT). Mencapai ,vilayah tinggal mereka
bisa ditempuh sekitar tiga jam
dari Soe, ibu kota Kabupaten
'ITS, melalui jalan berbukit
yang sebagian besar tak beraspal.
Warga Boti yang masih tinggal dalam rumah adat dalam
satu kluster ,vilayah dan masih
mempraktikkan kepercayaan
Halaeka disebut Boti Dalam.
Mereka dipimpin oleh Usif
(Raja) Boti, Namah Benu.
Sementara komunitas Boti
yang memeluk agama Kristen
Protestan atau Katolik kerap
disebut sebagai Boti Luar.
Jumlah penduduk Boti Dalam
sekitar 77 kepala keluarga atau
319 jiwa, seclangkan Boti Luar
sekitar 2.500 j iwa.
Sejak awal pandemi, masyarakat Boti, khususnya Boti Dalam, menutup diri dari dunia
luar dan baru membuka diri
akhir tahun 2021. "Kami menutup pintu masuk sejak Februari 2020," kata Namah Benu,
yang ditemui pada Rabu
(8/12/2021).
Penutupan wilayah adat
Boti ini dilakukan sebelum kasus pertama Covid-19 di Indonesia dikonfinnasi pemerintah. Bebie Benu (29), biclan desa di Puskesmas Pembantu
Boti, yang juga keponakan
Raja Boti, mengatakan, di awal
pandem~ dia menunjukkan
video kondisi Wuhan di China,
yang saat itu terdampak
Covid-19. "Ini kemungkinan
turut memperkuat keputusan
Usif untuk menutup Boti," katanya.
Bebie mengatakan, karantina ,vilayah yang diberlakukan
di Boti amat ketat. Mereka
sama sekali tidak menerima
tamu dari luar, tennasuk pejabat daerah. Masyarakat adat
Boti membuat posko di pintu
masuk desa yang diawasi secara bergilir. Warga yang keluar masuk desa sangat dibatasi dan diawasi.
Sebelum melakukan karantina wilayah, Raja Boti meminta masyarakatnya untuk mempersiapkan segala kebutuhan
dasar, terutama kecukupan pangan dan mengontrol ketersediaannya di lumbung. "Hanya
garam yang kami beli clari luar
dan itu kami beli sebelum menutup desa," kata Molo Benu,
adik Raja Boti.
Dengan karantina ,vilayah
yang ketat, Boti bisa selamat
dari wabah. Hingga akhir 2021,
tak ada laporan kasus Covid-19
di Boti Dalam. Meski dilapor-
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Jarang

Perempuan Boti di Kecamatan Kie, Kabupaten Timar Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, menenun kain yang dipintal dari
kapas tanaman sendiri clan diwamai dengan pewama alam, Rabu (8/12/ 2021).
kan acla dugaan Covid-19 di
Boti Luar, itu tidak sampai terjadi penularan meluas. "Boti
sampai kini aman dari Covid-19," kata Bebie, saat dihubungi kembali, pekan lalu.
Kajian tentang "Mitigasi
dan Adaptasi Masyarakat Adat
terhaclap Pandemi Covid-19"
oleh Direktorat Jenderal Kebuclayaan, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi juga menunjukkan, Boti tennasuk di antara masyarakat adat
yang punya ketahanan selama
pandemi Selain minim dari
kasus penularan, Boti juga tak
terdampak secara sosial atau
ekonomi.
Dalam laporan yang dirilis
pada pertengahan Februari
2022 ini disebutkan, selain
Boti, masyarakat adat yang
memiliki daya tahan terhadap
pandem~ antara lain, Badui
Dalam di Banten dan Kajang
Dalam di Sulawesi Selatan. Ketiga masyarakat adat ini memiliki karakteristik serupa, yaitu memegang teguh tradisi,
kepemimpinan adat yang kuat,
dan berdaulat pangan.

Kedaulatan pangan
Kedaulatan pangan di Boti
terlihat nyata Secara turun-temurun, masyarakat adat
Boti sebenarnya mandiri pangan, tennasuk minyak goreng, yang mereka buat sendiri
dari kelapa. "Tak hanya cukup
makanan, kualitas gizi masyarakat Boti juga arnat bail<.
Sampai sekarang tidak ada kasus gi2i buruk dan stunting di
Boti," kata Bebie.

Padahal, Studi Status Gizi
Balita Kementerian Kesehatan
RI tahun 2019 menunjukkan,
NTT merupakan provinsi dengan angka prevalensi stunting
atau tengkes tertinggi di Indonesia hingga 43,8 persen.
Kabupaten 'ITS memiliki tingkat tengkes dan gizi buruk paling tinggi di NTT. Tengkes
merupakan gaga! tumbuh
kembang karena kurang gizi
kronis.
Seperti daerah lain di Pulau
Timar, kondisi alam Boti tergolong kering dengan tanah
berbatu kapur minim unsur
hara Meski demikian, masyarakat aclat Boti terbukti rnampu menyiasati keterbatasan
sumber daya alam itu, salah
satunya dengan menanam
beragam jenis tanaman yang
bisa tumbuh baik di lahan kering.
Selain padi ladang, menurut
Molo Benu, mereka juga menanam pena (jagung), pen mina (sorgum), sain (jewawut),
pisang, dan beragam umbi-umbian dengan sistem permakultur. Ragam tanaman pangan ini ditanam di sela-sela
tanaman keras di hutan ulayat
mereka yang terjaga dengan
baik, serta di pekarangan seki tar rumah.
"Jika satu tanaman hasilnya
kurang baik, kami masih punya panen dari tanaman lain.
Jika berlebih, hasilnya kami
simpan di umekebubu (lumbung)," tutumya
Selama tinggal di Boti, ragam sumber pangan ini disajikan secara bergantian. Mi-

salnya, pagi hari menunya pisang luan yang digoreng dengan minyak kelapa Siangnya
dijamu dengan jagung mbose,
yaitu jagung yang direbus bersama kacang-kacangan, dan
baru pada malam hari disajikan beras.
Sementara itu, untuk kebutuhan protein, hampir setiap
keluarga di Boti memiliki ternak, mulai dari ayam, babi,
kambing, hingga sapi Banyak
keluarga di Boti memiliki ternak sapi hingga ratusan ekor.
Selain dikonsumsi, sebagian
besar hewan temak juga dijual
dan jadi sumber utama pendapatan warga, selain kain tenun.
Tak hanya pangan, orang
Boti juga menenun kain yang
dirajut dari kapas yang ditanam di seki tar rumah mereka
Semuanya serba alami, termasuk pewarna kain dibuat dari
akar, daun, dan kuli t tanaman.
Bahkan, menurut Molo Benu,
orang Boti membuat sabun
dan sampo untuk mencuci
rambut dengan bahan alam.
"Sejak turun-temurun kami
diajari bekerja keras sehingga
tidak tergantung orang luar,"
kata Namah Benu, yang kemudian menyebut semboyan
hidup mereka, "meup on le ate,
tah on le usij. Semboyan ini
artinya kira-kira 'bekerja seperti hamba, makan seperti raja' .

Menerima bantuan, tennasuk dari pemerintah, merupakan haJ yang tabu bagi masyarakat Boti, apalagi jika itu
berkai tan dengan makanan

dan minuman. Jangankan bantuan sosial, selama ini, masyarakat Boti juga selalu menolak
bantuan raskin (beras untuk
rakyat miskin) atau yang sekarang menjadi rastra (beras
sejahtera).
Sementara mencuri merupakan tabu terbesar, tetapi hukumannya tergolong unik. Sebai contoh, jika ada yang mencuri ayam, ,varga agar ramai-ramai memberikan ayam.
Jika acla yang mencuri kambing, maka akan diberikan
kambing, dan seterusnya, sampai mereka berhenti mencuri
karena malu.
Untuk menjaga agar tidak
ada anggota komunitas mereka yang kekurangan pangan,
mereka juga memiliki modal
sosial. Jadi, selain memiliki
kebun sendiri, masyarakat
Boti juga memiliki kebun komunal.
Raja mengatur pengelolaan
kebun komunal ini dan
penggarapannya dilakukan
bersama-sama dengan anggota
masyarakat lain. Kemudian,
basil panen diperuntukkan kepada mereka yang sedang kesusahan.
Masyarakat Boti telah menunjukkan pola hidup masyarakat tradisional kita yang terbukti berdaulat pangan sehingga berdaya tahan saat menghadapi krisis. Tak hanya itu,
pola hid up mereka juga terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan, termasuk
mampu mengelola sumber air
yang terbatas sehingga tetap
berkelanjutan.

Berdasarkan Pedoman Diagnosis dan Tatalaksana Hipertensi Pulmonal Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular
Indonesia 2021, penyakit hipertensi paru terrnasuk penyakit
yang jarang ditemukan. Angka prevalensi penyakit ini di
seluruh dunia sekitar 20 juta-70 juta orang dari total populasi
dunia sekitar 7,7 miliar orang.
Sementara insidensi hipertensi paru pacla anak, data di
Belanda menunjukkan sebanyak 50-85 kasus per 1 juta anak.
Diperkirakan ada 70.000-130.000 kasus hipertensi paru pada
anak di Indonesia
Pakar kardiologi clan penyakit jantung bawaan RS Jantung
Harapan Kita Radityo Prakoso menuturkan, ketika gejala
hipertensi paru ditemukan pada anak, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Pemeriksaan utama untuk menegakkan
diagnosis hipertensi paru dapat dilakukan melalui kateterisasi
jantung kanan.
Pemeriksaan lainnya ialah pemeriksaan riwayat kesehatan,
pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta penapisan
dengan elektrokardiogram dan ekokardiografi. Sebagai tambahan, pemeriksaan dengan foto toraks clan penci traan CT
scan toraks juga dapat dilakukan.
Radityo menuturkan, pencegahan dan penanganan penyakit
hipertensi paru, khususnya pada anak, masih menghadapi
berbagai tantangan. Ini mencakup keterbatasan infrastruktur
kesehatan, surnber daya manusia, obat, kurangnya strategi
penapisan hipertensi paru, serta minimnya kesaclaran akan
penyakit ini Kondisi tersebut menyebabkan sering ditemukan
kasus hipertensi paru yang kondisinya buruk.
Ketua Yayasan Hipertensi Paru Indonesia Arni Rismayanti
menyampaikan, obat-obatan untuk hipertensi anak di Indonesia masih sulit diakses. Padahal, akses obat ini penting
untuk membantu penanganan clan perawatan pasien.
"Dengan akses obat yang terjangkau, progresivitas dan
angka mortalitas pada pasien hipertensi paru pada anak dapat
ditekan. Diharapkan, tantangan dalam pencegahan dan penanganan penyakit hipertensi paru khususnya pada pasien
anak dapat segera teratasi demi kualitas hidup yang lebih
baik,• tutumya (TAN)

Tanaman Anggrek dari Merauke

sidoarjo, 10 Maret 2
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Vaksin Dosis Ketiga Penting untuk Melaw an Varian Omicron
Cakupan
vaksinasi Covid-19 penguat atau
booster terbukti sangat penting
guna mencegah keparahan infeksi varian Omicron. Indonesia
harus mempercepat pemberian
vaksin ketiga ini, terutama bagi
kelompok rentan.
"Vaksin booster sangat penting untuk menghaclapi Omicron. Sekarang, definisi vaksin
penuh sudah bergeser ke tiga
dosis, seperti DPT juga tiga dosis," kata epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky
Budiman, Kamis (10/ 3/2022).
Menurut Dicky, vaksin penguat tidak hanya sebagai tambahan atau pelengkap, tetapi
juga sebagai syarat penting untuk mengurangi risiko keparahan, terutama bagi kelompok
rentan. "Selain mengejar cakupan vaksinasi dua dosis, secara bersamaan kita juga harus
mempercepat vaksinasi ketiga,•
katanya.
Pentingnya cakupan vaksin
penguat dalam mengurangi risiko keparahan Omicron ini dilaporkan dalam studi terbaru
yang dipublikasikan di British
Medical Journal yang ditulis
Adam S Lauring dari Department of Internal Medicine and
JAKARTA, KOMPAS -

Microbiology and Immunology,
University of Michigan, sebagai
penulis pertarna studi ini.
Kajian menemukan, sekalipun tingkat keparahan pasien
yang dirawat di rumah sakit
karena infeksi Omicron lebih
rendah dibandingkan jika terinfeksi varian Delta, pasien dengan Omicron masil, berisiko
mengalami penyakit kritis dan
kematian. Dengan mempelajari
11.690 pasien di 21 rumah sakit
di Amerika Serikat, peneliti menyimpulkan, tiga dosis vaksin
Covid-19 berbasis mRNA diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan terhadap
Omicron sebagaimana diberikan dua dosis terhadap varian
Delta dan Alfa
Efektivitas dua dosis vaksin
mRNA untuk mencegah masuk
rumah sakit akibat Covid-19 lebih rendah untuk varian Omicron claripada varian Alfa dan
Delta, masing-masing 65 persen, 85 persen, dan 85 persen.
Adapun efektivitas tiga dosis
bisa mencapai 86 persen terhadap varian Omicron, serupa
dengan dua dosis terhadap varian Alfa dan Delta.
Tim peneliti mengaitkan varian Delta dengan keparahan

Warga lansia,
terutama yang punya
komorbid, harus
dilindung i dengan
vaksin.
Sri Rezeki

pasien Covid-19 di rumah sakit
yang belum divaksin disusul varian Alfa, kemudian Omicron.
Varian Omicron masih dapat
menyebabkan penyakit kritis
clan kematian yang substansial.
Sebanyak 15 persen pasien yang
dirawat di rumah saki t akibat
infeksi Omicron, baik yang sudah divaksinasi maupun belum,
membutuhkan perawatan intensif dan 7 persen di antaranya
meninggal di rumah sakit.

cakupan vakslnasl
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, vaksinasi dosis ketiga baru diberikan kepada
13,9 juta penduduk di Indonesia
atau 6,68 persen kelompok sasaran. Jika dilihat secara nasional, jumlah ini baru sekitar 5
persen populasi di Indonesia

Sementara itu, vaksinasi dosis pertama telah diberikan kepada 192,8 juta penduduk atau
sekitar 70 persen populasi. Adapun vaksinasi dosis kedua telah
diberikan kepada 150 juta penduduk atau 55 persen populasi.
Dicky mengingatkan, dengan
cakupan vaksinasi dosis kedua
dan apalagi penguat yang masih
rendah, Indonesia rnasih belum
arnan. Risiko keparahan dan kematian pendudukjika terinfeksi
Omicron masih tetap tinggi,
terutama kelompok rentan.
Sejauh ini, cakupan vaksinasi
dosis kedua untuk warga lanjut
usia (lansia) baru 57 persen dari
sasaran dan untuk dosis pertama 76,7 persen. Untuk dosis
ketiga baru 7,8 persen dari sasaran.
Ketua Indonesian Tec.hnical
Advisory Group on Immunization Sri Rezeki dalam diskusi
daring mengingatkan pentingnya kelompok rentan untuk segera mendapatkan vaksin Covid-19 secara lengkap. Tujuan
vaksinasi adalah membuat antibodi atau kekebalan terhadap
infeksi yang berat dan ini sangat
dibutuhkan kelompok lansia
"Warga lansia, terutama yang
punya komorbid, harus dilin-

KOl.t PAS/ JlL~IK Sl'II ASTUTI

dungi dengan vaksin. Dengan
catatan, penyakitnya terkonPetugas Karantina Pertanian Surabaya di Jawa Timur
menyi ta ratusan tanaman anggrek asal Merauke, Papua,
troL" ujarnya.
Sementara itu, Ketua Di\~si
yang diperdagangkan secara ilegal, Kamis (10/ 3/ 2022).
Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedok- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - teran Universitas Indonesia
Kuntjoro Harimukti mengatakan, masalah utama lambatnya
cakupan vaksinasi di kalangan
PENGUMUMAN PELELANGAN
Nonw:lr : 12/BTN/PFA0/2022
lansia ada di pengetahuan dan
T~ggol : 11 M.:,rct 2022
sikap masyarakat. Tantangan
PT Bank T.,bungan Negara (F\nero), Tbk akcln melaksa~n Lelang PfNGADAAN UL.ANG INTEGRATED
ENO TO END PROCUREMENTdcng.m k.c tinu1md11n p::,rsytimtlln sd:>llg,.,i bcriklA::
berikutnya adalah masalah keA. KulllillkllSi Ptrusarllllln:
sehatan. "Di a,val program vak1. Herriliki SIJ"'at usn usaha Perclagangan yang masll 001.ak)J <lengan blallllkasi Besar, yang cltetbitkcln
oleh Pcrncrintah 0;,crdl set.cmpllt scstmi deng,in clomisili per~lwln ati,u ljin Usllhll Tetop (JUT) j k;,.
sinasi, warga lansia yang punya
perusal'\oon tersebul PMAatau tlomor tnOOk 8en.rsaha (NIB}atau ootOJmen yang set¥a oan se1MIS..
komorbid harus hati-hati. Ini
2., Mcmiliki S...Jllt O..,kung;:,n cbr'I PMcip;;J(jik;:, mcmill.i Avie~
karena kita belum punya ba3. Memiliki d.lsi Enfo/pmo Ro.$ourco PJ.if'ltllng untuk End lo End p~
yang telllh
(lllmp1ementaslkan di pen.,saha;:,n <1111;:,m <Ian k111r nege,1, <Salam IOJrun ...,' altu makslmal S (IJ'na) ta,-,n
nyak pengalaman sehingga le~akllng. clbuk~ ctengan Pl<S/ PO/ SPIC.
4. Herritlkl Penpalarnan dalam lmit,etnMtaslkan SOIUSI E~(p,1$,e ~ PNM1f'lirlg di perusahaan
bih hati-hati," ucapnya
di lnde>nen, clnlllm klSUn w.,ktu 7 (Tujuh) tohun k.cbcl11ki,ng, d b11ktikon deng11n Ptt.S/ PO/ SPI<.
Meski demikian, menurut
B. caion Peserta ldatl9 ya,v;i ingin Meti!Dfta, sebaglli peserta penQcK!aan ini dapat mengirm kar'I perSvarauin
pc:md,,ft.,r.,n dcng;,n )"ldw;:,I seb."J(J!li bcrikvt:
Kuntjoro, masalah kesehatan
Hari f 'hr'lggal : Selin, Selasa dan R.abu f 14, 15 clan 16 Maret 2022
atau komorbid yang dimiliki
P11W
: 09.00WCBS(d 15.00WIB
A111mat &nail : RflldC btn.COdd Clan Muhimmad,ltbo:aoto!Pt>tn,oo.ld
warga lansia sekarang tidak jadi
I, Oeng;:,n mc"1moir10n dok.umcn s,cb.,g;:,i berikut:
penghalang. Mereka yang pua. Surat Pffl'fy~
B«minatMengiwti Ptooes Pfflgadaan
nya komorbid justru harus set>. COpy SIUP/IUT/ tllB yang tnasih berlaku detl9M lwlllifikasi Besar
c. COpy KTP Dh'ktLrdan yang dlkuasakan (dengan melarnl)irl<an Surat Iwasa)
gera mendapatkan vaksinasi.
l, Dolu,1 mc,-.n Pfaltwlifik.i&i ~ (likimik;:,n ~ Pesc:,t;:, y,;,ng Ulmpr,,n dok.umc:,11Vf11 lengk;:,p
"Sudah dilaporkan bukti-buk(sesualb11t11· t.a S/d 1.c)melal li ~
tersebutclatas.
C. Ketentu;:,n l;:,lnnya :
tinya, pada kelompok lansia
I . Hllwt,1 PCSOtil l)(fd.)ng.:,n y.,ng mend;:,~ diri Y"'19 ilf0,II di~!~ olch p;:,11ti;:, (l;,n hlll'I)'.' PC$C'mt
yang sudah divaksinasi lebih
yang menyerahk.wl berkas kuaHrikasl yang leng!Gap <San fl'IM'IMuhi petSyaratan yang dapat <ll.l'ICliw'lg
untuk ik'ut lie~ l!bbn pr0$!:$ ~C).WI $d11nj11tny11.
sedikit yang terkena Covid-19,
2. Peserta yang di'lyatatan II.Al$ lwlllifikaSi akcln diunclat19 1.nl'uk l)el'l9i1"11blan Doblmen l.elal'lg
lebih sedikit yang masuk rumah
(kernngk.'I A(wn ~rj11).
l . Sem1111 berk&S yang tdaf'I diserahkan menjadi mlik Palitia.
sakit, lebih sedikit yang mem4. PelakSanaan pelelangan a'II tunduk pada ke(entuan yang betlak11 ell Bank BTN Clan persyaratanbutuhkan perawatan intensif
persr,,n,tnn y:mg lld11.
Dernikian peng1.S11u-nat1 iri disan,paikcln.
dan meninggal," tutumya
PANITIA PELfLANGAN

Bank® BTN

' >\JK)
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Pelabuhan Kali Adem di Jakarta

Habis Wabah, Terbit Pera11g
ndustri manufaktur memasuki awal 2022 dengan rapor
hijau clan keyakinan bahwa situasi telah membaik. Sejumlah perusahaan mulai berencana melakukan ekspansi
usaha dan beradaptasi menuju skenario pemulihan. Perekrutan tenaga kerja kembali dilakukan, baik untuk pekerja
yang sebelumnya sempat dirumahkan karena dampak pandemi maupun pekerja baru.
Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan sektor manufaktur sepanjang tahun 2021 mencapai 3,67 persen. Ini
menjadi indikasi bahwa industri pengolahan nonmigas mulai
kembali ke posisi sebelum pandemi Covid-19 setelah sebelumnya terkontraksi di 2020. Pada Februari 2022, ekspansi
industri pengolahan melambat akibat merebaknya Omicron,
varian baru Covid-19. Menurut laporan IHS Markit, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 51,2 atau terendah dalam enam bulan terakhir.
Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak
mengalami percepatan ekspansi manufaktur.
Akan tetapi, kendati terdampak Omicron, dampaknya tidale seganas varian Delta. Meski melambat, industri masih
bertahan di zona ekspansif Sebagian pelaku industri mulai
bisa menyiasati pandemi dengan skema izin operasional dan
mobilitas kegiatan industri (IOMKI), pengetatan protokol
kesehatan, pembagian sif kerja, dan percepatan vaksinasi
penguat bagi pekerjanya. Laporan IHS Markit juga menunjukkan bahwa, di tengah dampalc Omicron, perusahaan
masih mampu melakukan perekrutan tenaga kerja baru.
Bahkan, tingkat penciptaan lapangan kerja pacla Februari
2022 tercatat sebagai yang paling cepat sejak Covid-19 pertama kali muncul
Walakin, dunia semakin diwarnai ketidakpastian. Baru
saja belajar menavigasi ketidakpastian pandemi, disrupsi lain
datang dalam bentuk ketegangan geopolitik akibat invasi
Rusia ke Ukraina. Dunia industri pun harus menghadapi
ujian baru di tengah rantai pasok yang semakin rentan.
Dalam waktu dua minggu, risiko terbesar pacla rantai pasok
global bergeser dari dampak wabah Covid-19 menjadi perang
Rusia-Ukraina. Konflik berimbas pacla melonjaknya harga sejumlah komoditas, yang ikut meningkatkan harga bahan balru
dan biaya produksi di beberapa sektor andalan, antara lain
makanan dan minuman (mamin), tekstil, bes~ clan baja.
Di sektor mamin, clampak langsung akan dirasakan karena
Ukraina merupakan eksportir gandum terbesar kedua di
dunia setelah Australia. Pada 2021, impor gandum dari
Ukraina mencapai 26,8 persen dari total impor gandum
Indonesia sebanyak ll,4 juta ton. Gandum digunakan sebagai
bahan baku sejumlah produk, yakni mi instan, roti, dan
aneka kudapan ringan, seperti biskuit dan kue.
Industri besi clan baja yang culrup bergantung pada impor
dari Rusia turut terdampak. Per 2021, impor terbesar Indonesia dari Rusia adalah ingot besi baja sebagai bahan baku
baja dengan nilai 326,63 juta dollar AS. Selain besi baja,
impor terbesar kedua dari Rusia adalah pupuk buatan pabrik
senilai 326,03 juta dollar AS, yang akan berdampak ke sektor
pertanian dan mamin.
Untuk meredam dampak kenaikan biaya input pada produk jadi, sejumlah sektor akan berusaha menjaga agar harga
produk akhir di pasaran tidak naik drastis. Dengan meredam
kenaikan harga produk akhir, perusahaan harus menekan
margin keuntungan. Di satu sisi, strategi ini bisa menjaga
kestabilan harga barang di pasaran dan menjaga daya beli
masyarakat. Namun, dampaknya akan buruk pada arus kas
perusahaan yang kembali tertekan setelah baru saja mulai
pulih dari dampak pandemi.
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Alat berat seusai digunakan untuk membersihkan dan memperbaiki tanggul di Pelabuhan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, Kan1is (10/3/2022). Kali Adem
merupakan salah satu dermaga bagi kapa)-kapal yang melayani pelayaran ke sejumlah pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Barga Nikel Spekulatif
Lonjakan harga nikel bukan diakibatkan 1nasalal1 strukttu·al sehingga diyakini harga
akan kembali norn1al. Nan1tu1, apabila berkepanjai1gan, indus t:ri bakal terdan1pak.
JAKARTA, KOMPAS - Lonjakan
harga nikel dunia secara signifikan perlu diwaspadai karena
akan berdampak pada industri
terkai t nikel beserta ekosistemnya. Dalam periode perdagangan nikel pacla Selasa (8/3/2022),
harganya sempat melebihi
100.000 dollar AS per ton yang
membuat otoritas London Metal Exchange menangguhkan
perdagangannya. Lonjakan harga disebut bersifat spekulatif.
Lonjakan harga nikel, termasuk lonjakan harga komoditas
energi lainnya, seperti minyak,
gas alam, dan batubara, dikaitkan dengan konflik bersenjata
Rusia-Ukraina. Adapun perkembangan harga resmi nikel,
berdasarkan laman London
Metal Exchange, pada Selasa
sebesar 48.201 dollar AS per
ton. Pada 1 Maret 2022, nikel
diperdagangkan dengan harga
25.450 dollar AS per ton.
Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk Dendi Ramdani
saat
dihubungi,
Kamis
(10/3/2022), mengatakan, lonjakan itu merupakan hasil aksi
spekulatif. Lantaran penuh ketidakpastian, sejumlah trader
memanfaatkan situasi. Angka
tersebut sangat jauh dari harga
fundamental clan tidak logis.
Menurut Dendi, lonjakan
harga nikel tersebut bukan diakibatkan masalah struktural
sehingga diyakini harga akan
kembali normal "Namun, pertanyaannya, kapan? Bisa sebentar atau lama. Kalau perang
masih lama, berbahaya karena
bisa terjadi stagflasi. Jadi, ekonomi stagnan dan dibarengi inflasi," ujarnya.
Apabila konflik berlarut, Ianjut Dend~ perang ekonomi antara Rusia dan Amerika Serikat,
serta negara-negara Barat akan
lebih memberi dampak. Artinya, negara-negara tersebut
akan saling membalas. Lonjakan harga nikel akan memulrul
industri-industri yang menggu-

Lima Bes ar Produksi Nikel di Dunia
(ribu ton)

~2021

~2020
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Llma Besar Sumber Da9a Nikel di Dunia

e Nilai
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-

15%
Australia

33,3
·uta ton

-

33,2
·uta ton

11%

Indonesia

-

24,4
·uta to
.

11%

Afrika Selatan

siapkan) terkait dengan sumber
claya manusia yang berkualitas
clan (penguasaan) teknologi sehingga perusahaan yang masuk
yakin mendapat tenaga kerja
yang dibu tuhkan. Ini harus disiapkan," tutur Dendi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi
Penambang Nike! Indonesia
Meidy Katrin Lengkey menuturkan, industri hilir tidak akan
berjalan jika tak ada bahan baku. Oleh karena itu, seluruh tata
kelola ekosistem hulu-hilir terkait nikel harus dipersiapkan
clan dimatangkan. Termasuk
dalam menjaga ketahanan dan
kesiapan sumber daya nikel
Apalagi, pacla 2025 nanti terclapat 81 badan usaha, terdiri
clari 71 pirometalurgi dan 10
hidrometalurgi, yang direncanakan bakal beroperasi. •Jika
terealisasi, akan ada kebutuhan
nikel sebanyak 250 juta ton. Ini
bukan angka yang kecil. Ekosistem harus disiapkan. Implementasi dari regulasi yang ada
juga harus dikawal bersama,"
kata Meidy.

7%
Kanada

fl

Surrber: ~ GeOlogl AS; LPEHff8 ltlhtetsltas tldonesla, clolah dari tls.tltut Hltel (2021)

nakan bahan baku nikel, salah
satunya industri mobil listrik
"Ini harus hati-hati dan diwaspadai," katanya.
Indonesia sendiri, imbuh
Dendi, saat ini sudah relatif
berhasil menarik investor untuk membangun pabrik-pabrik
pengolahan atau smelter ke lokasi sumber bahan bairn nikeL
yakni di Sulawesi Namun, tahapan selanjutnya tidak mudah
dan penuh tantangan. Pasalnya,
pasar industri turunan nikel lebih banyak terdapat di negara-negara maju, seperti industri
elektronik serta mobil listrik
Sebagai salah satu negara dengan sumber daya nikel besar,
Indonesia kerap kali disebut
menarik atau potensial di mata
investor. Padahal, kata Dend~
pada industri hilir, yang menentukan ialah kualitas sumber
daya manusia dan penguasaan
teknologi. Persoalan dasar lainnya adalah terkait dengan iklim
investasi.
"Untuk jangka menengah
dan panjang, yang penting (di-

21,9
juta t

Jadl lncaran

Dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Nusa
Dua, Bali, Kan1is, yang digelar
secara hibrida, pemerintah menegaskan pentingnya transformasi ekonomi, terutama di sektor industri penopang ekspor.
Komoditas tambang, termasuk
nikel, disebut sebagai salah satu
bagian dari reformasi struktural
industri.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, komoditas-komoditas di Indonesia menjadi incaran banyak negara. Oleh karena itu, Indonesia
harus bisa menjualnya dalam
bentuk produk olahan atau harang jadi, bukan barang mentah. NikeL misalnya, yang saat
ini harganya naik tinggi akibat
dampak konflik Rusia-Ukraina.
Komoditas ini turut berkontribusi terhadap kenaikan ekspor besi baja Indonesia karena
dapat digunakan sebagai bahan
baku baja tahan karat.
Saking berharganya nikel,
harga komoditas tersebut di

bursa komoditas logam LME
dipermainkan spekulan pada
Selasa (8/3) waktu setempat.
Perusahaan nikel dan baja nirkarat raksasa China, Tshingsan
Holding Group, yang juga merupakan investor Indonesia di
Sulawes~ rugi besar. "Perusahaan itu harus berhadapan dengan 'bajak laut' pialang pasar
modal karena imbas kenaikan
harga nikel dari 20.000 dollar
AS per ton menjadi 100.000
dollar AS per ton," kata Lutfi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri yang
merupakan bagian dari reformasi struktural Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan industri nikel sebagai
baham baku baterai kendaraan
listrik.
"Nike! sebenarnyajuga dibutuhkan oleh industri semikonduktor. Jika industri nikel bernilai tambah tinggi ini terus
dikembangkan, ke depan akan
menguntungkan
Indonesia,"
ujar Airlangga.
Lembaga Survei Geologi
Amerika Serikat (US Geological
Survey) mencatat, pacla 2021
Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia. Produksinya mencapai 1 juta ton
atau berkontribusi sebesar
37,04 persen produksi nikel dunia. Filipina berada di peringkat
kedua dengan produksi sebanyak 370.000 ton. Disusul oleh
Rusia yang produksi nikelnya
sebanyak 250.000 ton, Kaledonia Baru 190.000 ton, dan
Australia 160.000 ton.
Sejak 1 Januari 2020, Indonesia melarang ekspor bijih nikel. Indonesia hanya mengekspor nikel olahan, seperti ferro
nickel dan nickel pig iron (NPI).
Indonesia juga tengah mengembangkan industri nikel
yang terintegrasi dengan industri besi baja dan kendaraan listrik (DIT/HEN)

Menekan ongkos
Konflik Rusia-Ukraina memang di luar kendali Indonesia.
Namun, sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja
terbesar dan penyumbang utama perekonomian nasional,
intervensi pemerintah tetap dibutuhkan untuk menekan
ongkos manufaktur yang berpotensi melonjak sepanjang tahun. Perlu diingat pula bahwa naiknya biaya logistik akibat
kelangkaan kontainer sampai sekarang masih terjadi, diiringi naiknya biaya produksi lain akibat harga gas
yang meningkat clan potensi naiknya tarif dasar
listrik (TDL) tahun ini. Jika industri diharapkan menekan harga output di tengah
tingginya berbagai biaya produksi dan logistik itu, perlu ada kompensasi agar eksesnya dapat dikendalikan.
Insentif bagi industri perlu kembali dihidupkan, misalnya dalam bentuk penurunan biaya logistik, keringanan pajak
atau tarif perdagangan. Agar tidak terlalu membebani fiskal, insentif harus
tepat sasaran bagi sektor yang betul-betul terimbas, dengan kalkulasi
dampalc yang dikaji teliti.
Di sisi lain, disrupsi bertubi-tubi ini semakin mengingatkan pentingnya mewujudkan
rantai pasok yang lebih kuat menghadapi guncangan. Dibutuhkan inovasi
dari sektor swasta untuk mengubah strategi diversifikasi rantai
pasok agar tidak hanya
bergantung pada satu
sumber utama. Krisis ini
juga menjad:i momentum

om1Esw

mendorong substitusi impor yang terukur serta meningkatkan kapasitas dan daya saing industri bahan baku lokal
Mengutip The Economist dalam opini pada 18 Desember
2021, "the era ofpredictable unpredictability is not going
away". Pandemi dan dunia yang kian terhubung membuat
ketidakpastian menjadi hal yang paling bisa dipastikan
hari-hari ini. Perang di satu belahan bumi memunculkan
krisis di ujung lainnya. Adaptasi, baik oleh sektor swasta
maupun pemerintah, menjadi keniscayaan.
(AGN~ THEODORA)

MINYAK GORENG

Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Domestik Menyisakan Sejumlah Persoalan
JAKARTA, KOMPAS - Kebijakan
kewajiban memasok kebutuhan
pasar dalam negeri atau domestic market obligation minyak kelapa sawit mentah dan olein
masih menyisakan persoalan.
Penambahan kuota OMO dari
20 persen menjadi 30 persen
dari total ekspor, mulai 10 Maret 2022, dinilai semakin menambah lrusut persoalan.
Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono,
Kamis (10/ 3/ 2022), mengatakan, OMO minyak sawit mentah (CPO) dan olein 20 persen
sebenarnya sudah menculrupi
kebutuhan bahan baku minyak
goreng dalam negeri. Namun,
pemerintah justru menambah

kuota OMO jadi 30 persen.
Padahal, sebelum penambahan itu, kebijakan OMO masih menyisakan persoalan. Ada
pabrik minyak goreng yang belum menclapat pasokan dari
OMO CPO dan olein secara
memadai Aclajuga industri menengah dan besar yang mendapat rembesan OMO, bahkan
minyak goreng curah. Penyelundupan CPO dan olein juga
terjadi clan distribusi minyak
goreng di pasar belum merata.
"Tanpa ada pembenahan atas
berbagai persoalan itu, termasuk pengawasan kuat atas distribusi hasil pemenul,an OMO,
kebijakan OMO 30 persen justru akan menambah kusut persoalan," kata Joko saat dihu-

bungi di Jakarta.
Kementerian Perdagangan
(Kemendag) menambah kuota
OMO CPO dan olein menjadi
30 persen dari total ekspor. Kebijakan ini akan berakhir saat
harga CPO global normal atau
mencapai keseimbangan baru
(Kompas, 9/ 3/2022).
Kebijakan itu membuat harga CPO global naik Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia
(MPOC) mencatat, harga CPO
di bursa berjangka Malaysia di
akhir perdagangan 9 Maret
2022 tembus 7.074 ringit Malaysia per ton. Bahkan, dalam
rentang perdagangan sehari,
harganya sempat naik ke level
tertinggi sepanjang masa, yaitu
7.200 ringgit Malaysia.

kok Kemendag mencatat, per 9
Maret, harga minyakgoreng curah Rp 16.100 per liter, lebih
tinggi dibandingkan 1 Maret
yang Rp 15.800 per liter.

Tanpa pembenahan,
kebijakan DMO 30
persen justru akan
menambah persoalan. Mendlkte dunla
Jol<o 9.JJ)fi~

TradingEconomics menyebutkan, kenaikan harga CPO itu
disebabkan kebijakan OMO
CPO dan olein Indonesia yang
ditambah menjadi 30 persen. Di
dalam negeri, harga rata-rata
minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan kembali
naik setelah turun beberapa pekan terakhir. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Po-

Dalam pembukaan Rapat
Kerja Kemenclag 2022 yang digelar secara hibrida di Nusa
Dua, Bali, Kamis, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
menyatakan, Kemendag akan
memastikan stok dan harga minyak goreng stabil. Kebijakan
OMO membuat stok minyak
goreng bertambah dan mencukupi kebutuhan nasional.
"Meski harga CPO global naik, pasokan minyak goreng di
dalam negeri melimpah dan

harganya mulai turun," kata
Lutfi yang berkomibnen membenahi distribusi minyak goreng dan hasil pemenuhan
OMO CPO dan olein.
Berdasarkan data Kemendag,
pada 14 Februari-8 Maret 2022
Kemenclag telah menerbitkan
126 persetujuan ekspor CPO
dan produk turunannya yang
diajukan 54 eksportir. Dari persetujuan itu, total ekspornya
mencapai 2,77 juta ton. Total
CPO dan olein yang didapat
dari pemenuhan OMO mencapai 573.890 ton atau 20,7 persen dari total ekspor. Dari jum lah itu, CPO dan olein hasil
OMO yang didistribusikan
mencapai 415.787 ton dalam
bentuk minyak goreng ke pasar

tradisional dan rite! modem
Lutfi menyatakan, kebijakan
OMO CPO dan olein Indonesia
menyebabkan harga CPO global
naik. Saat OMO dinaikkan jadi
30 persen, harga CPO di Bursa
Komoditas Berjangka Malaysia
dua kali naik 10 persen sehingga
perdagangan sempat dua kali
dihentikan sementara.
"Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai produsen CPO
terbesar dunia mampu mendikte dunia, bukan ditentukan oleh
dunia. Ke depan, Indonesia harus menjadi pilar perdagangan
dunia, tidak hanya untuk CPO
dan produk turunannya, tetapi
juga nikel, bauksit, aluminium,
dan tembaga," tutur Lutfi.
(HEN)

KOi\1PAS , JUi\1AT , 11 i\1ARET 2022

10 I Ekonomi&Bisnis
Harga Logam Mulia Antam Turun Lagi

lndikator Perdagangan
di Bursa Efek Indonesia
DATA KAHIS, 10 HARET 2022
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KI LAS EKONOMI
Dua Emiten Boru di Bursa Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia menerima dua emiten baru, yaitu PT
Nanotech Indonesia Global Tbk clan PT Sumber Tani Agung
Resources Tok, Kantis (10/ 3/ 2022). Nanotech adalah perusahaan bidang penelitian dan teknologi rekayasa Sumber
Tani adalah perusahaan perkebunan sawit. "Dengan tercatat
di pasar modal, kami akan menjadi alternatif bagi investor,"
kata Direktur Utama Sumber Tani Mostly Ang. (JOE)

Bank Mandiri Bagikan Dividen Rp 16,82 lHliun
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandir~
Kamis (10/ 3/2022), menetapkan 60 persen dari Jaba bersih
konsolidasi 2021 atau senilai Rp 16,82 triliun sebagai dividen
yang dibagikan kepada pemegang saham. Adapun 40 persen
dialokasikan sebagai ]aha ditahan. Dividen kepada negara
atas kepemilikan 52 persen saham Bank Mandiri sebesar Rp
8,75 triliun. Demikian disampaikan dalam keterangan pers
Bank Mandiri, Kantis. (BKY)

Polen1ik soal pencairan dana Jan1inai1 Hari Tua 1nasil1 terjadi. Pekerja berhai·ap n1endapat
bai1talan sosial-ekonomi, tetapi keberlanjutan prograin JHT juga perlu te1jaga.
JAKARTA, KOH PAS - Saat ini masih terdapat perbedaan pandangan antara kalangan pengusaha dan pekerja mengenai
arah revisi Peraturan Menaker
Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Jaminan Hari Tua. Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)
mengusulkan agar porsi pencairan JHT dibedakan antara
pekerja rentan clan nonrentan
Sementara perwakilan pekerja
memegang janji pemerintah
untuk kembali mengizinkan seluruh pekerja mengklaim JHT
saat putus kerja.
Saat ini, revisi Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentangTata
Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT masih dibahas di internal pemerintah
dengan menampung masukan
dari berbagai elemen. Pekan Jalu, pemerintah menyatakan
akan mengembalikan tata cara
pencairan manfaat JHT ke
aturan Jama, yakni mengizinkan pekerja mengklaim JHT
sebelum pensiun.
Mengutip kata-kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
seusai pertemuan daring dengan forum Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional (LKS
Tripnas), ketentuan tentang
klaim dana JHT pekerja saat
kehilangan pekerjaan akan dikembalikan ke aturan Jama,
bahkan syaratnya akan dipermudah (Kompas, 10/ 3/ 2022).
Kendati demikian, Apindo
mengajukan opsi Jain. Apindo
mendukung revisi Pennenaker
No 2/2022 dilakukan untuk
memudahkan pekerja mendapat manfaat JHT sebelum usia
pensiun. Namun, kemudahan
itu diharapkan tidak mengusik
pengembangan dana JHT pekerja sebagai bekal perlindungan di hari tua
"Kami berharap keberlanjutan program JHT ini bisa tetap
terjaga. Jangan sampai dengan
adanya revisi ini penyelenggaraan JHT terganggu," kata anggota Bidang Ketenagakerjaan
OPP Apindo, Subchan Gatot,

-
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Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saat berkunjung dan bertemu dengan
awak Redaksi Kompas di Gedung Menara Kompas, Jakarta, Kamis (10//3/ 2022). Pertemuan
tersebut membicarakan sejumlah isu aktual ketenagakerjaan, salah satunya soal implementasi
jaminan hari tua.
yangjuga anggota Dewan Pengawas BP Jamsostek, dalam kunjungan ke harian Kompas, Kamis (10/ 3/ 2022).
Oleh karena itu, pengusaha
mengusulkan agar pekerja dengan kondisi tertentu, seperti
mereka yang kondisi keuangannya rentan dan pekerja yang
tidak berhak mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dibolehkan
mengklaim keseluruhan dana
JHT-nya saat kehilangan pekerjaan.
Namun, pekerja nonrentan
dan mereka yang bisa mengakses manfaat JKP diusulkan
untuk hanya dibolehkan mencairkan sebagian dana JHT-nya
saat putus kerja Peserta JHT
dengan masa iur di bawah 5
tahun, misalnya, dapat mengambil maksimal 50 persen
manfaat JHT dan peserta dengan masa iur minimal 5-10

tahun dapat mengambil maksimal 30 persen manfaat JHT.
Peserta JHT dengan masa iur
minimal 10 tahun dapat mengambil maksimal 30 persen dari
manfaat JHT untuk keperluan
perumahan atau maksimal 10
persen dari manfaat JHT untuk
keperluan Jain, seperti persiapan masa pensiun.
"Hasil monitoring saya di beberapa cabang di daerah, ada
orang-orang yang mencairkan
dana JHT-nya hanya Rp
300.000. Mereka ini mau bagaimana pun juga tidak bisa
dipaksa ilrutprovidentfund (tabungan/ investasi jangka panjang untuk usia pensiun) karena
penghasilannya masih jauh di
bawah upah minimum,• kata
Subchan.

Rentan dan nonrentan
Menurut Subchan, status pekerja rentan clan nonrentan itu

salah satunya bisa dibedakan
Jewat besaran upah yang diterima. Menurut dia, pekerja yang
dibayar dengan upah minimum
OKI Jakarta yang besamya Rp
4,64 juta per bulan tidak masuk
kategori rentan. Pekerja rentan
adalah mereka yang digaji di
bawah upah minimum.
Dalam kesempatan yang sama, anggota OPP Apindo, Anton Supit, mengatakan, skema
usulan pengusaha itu dapat
menjadi titik temu polemik
pencairan JHT. Dengan demikian, pekerja tetap mendapat
bantalan sosial-ekonomi Jewat
pencairan tabungan JHT saat
mengalami putus kerja, tetapi
penyelenggaraan program JHT
dan pengembangan dana pekerja juga terjaga
"Kita mesti akui bahwa banyak pekerja yang sangat membutuhkan uang JHT meski hanya Rp 300.000 pun," ujamya

Anton menilai, polemik seputar JHT terjadi karena ada
kesan bahwa Pennenaker No
2/2022 dirilis tergesa-gesa. Wacana revisi aturan pencairan
JHT memang sempat dibahas
bersama perwakilan pengusaha
dan buruh di forum LKS Tripartit Nasional, tetapi hal itu
belum disepakati dan diputuskan di rapat pleno. "Maksudnya
baik, tetapi akhirnya tidak ada
persiapan yang matang," ujarnya.
Anggota Dewan Pengawas
BP Jamsostek, Adhitya Warman, menilai opsi yang diajukan Apindo itu dapat menenangkan polemik terkait
JHT. "Kalau salah posis~ JHT
tidak akan bisa bertahan Solusi
ini bisa menahan agar riak-riak
tidak muncul Jagi dan ke depannya akan lebih bagus," katanya.
Pandangan berbeda disampaikan Presiden Konfederasi
Seril<at Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosi ta SiJaban. Pihaknya tidak setuju jika pencairan dana JHT dibedakan antara pekerja rentan
dan nonrentan. Menurut dia,
semua pekerja yang kehilangan
pekerjaan sama-sama sedang
dalam kondisi rentan.
"Kalau hanya bisa dicairkan
sekian persen, maka tetap sama
saja, tidak bisa jadi bantalan
sosial pekerja saat putus kerja
Lagi pula, bagaimana membedakan mana yang rentan dan
nonrentan, namanya kehilangan pekerjaan, semua rentan,"
katanya.
KSBSI pun tetap memegang
janji pemerintah yang pekan
lalu disampaikan bahwa revisi
Permenaker No 2/2022 akan
mengembalikan Jagi aturan
pencairan JHT sesuai Pennenaker No 19/ 2015 yang selama
ini berlaku. Artinya, pekerja
yang pu tus kerja sebelum usia
pensiun, baik karena PHK maupun mengundurkan diri, tetap
boleh mencairkan seluruh dana
JHT-nya sebelum usia pensiun
56 tahun. ()\GE)

PERI KANAN

INVESTASI BODONG

Penangkapan Terukur Memerlukan Pengawasan

Transaksi 121 Rekening Dihentikan

JAKARTA, KOHPAS-Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan percontohan kebijakan penangkapan terukur beroasis Jruota di wilayah
pengelolaan perikanan atau
WPP 718 membutuhkan kesiapan pengawasan clan sinergi antarinstansi penegak hukum.
WPP 718 yang meliputi Laut Aru,
Laut Arafura, clan Laut Timor
bagian timur merupakan wilayah
produktif ikan sekaligus rawan
praktik penangkapan ikan ileftll
Penangkapan ikan terukur
akan diberlakukan di 6 zona
pada 11 WPP. Dari jumlah itu, 4
zona pada 7WPPdiperuntukkan
bagi zona industri melalui sistem
kontrak penangkapan ikan, meliputi WPP 718, WPP 711 (Laut
Natuna clan Laut China Selatan),
WPP 716 (Laut Sulawesi), dan
WPP 717 (Teluk Cendrawasih
dan Samudra Pasifik). Selain itu,
ada WPP 715 (Laut Maluku dan
Laut Halmahera) serta WPP 572
(Samudra Hindia sebelah barat)
dan WPP 573 (Samudra Hindia
sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara). Kebijakan baru itu

JAKARTA, KOHPAS - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi
Keuangan atau PPATK terus
melanjutkan penelusuran aliran dana terkai t investasi bodong. Total dana yang terindikasi tindak pidana hingga kini
mencapai Rp 353,98 miliar.
Sampai
dengan
Kantis
(10/3/2022), PPATK telah
menghentikan sementara transaksi 121 rekening yang diduga
terkait investasi ilegal Rekening-rekening tersebut dimiliki
oleh 49 pihak pada 56 penyedia
jasa keuangan dengan total nominal sebesar Rp 353,98 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp
99,11 miliar telah diblokir oleh
penyidik dari Bareslaim Polri.
"Jumlah ini masih terus bertambah karena proses peneJusuran yang dilakukan sejak
Januari 2022 masih terus berJangsung," ujar Koordinator
Kelompok Substansi Humas
PPATK M Natsir Kongah, Kamis.
Natsir menjelaskan, terkait
kasus investasi bodong, PPATK
juga memantau informasi yang

juga direncanakan di~i coba di
WPP718.
Sementara dua zona Jainnya
merupakan zona penangkapan
ikan untuk nelayan tradisional
dengan pemberian kuota khusus, yakni di WPP 571 (Selat
Malaka dan Laut Andaman),
WPP 712 (Laut Jawa), dan WPP
713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)
Indonesia Mohammad Abdi Suhufan, Kantis (10/ 3/ 2022), mengemukakan, penerapan sistem
kontrak dinilai tidak akan menyelesaikan praktik penangkapan ikan yang tidak dilaporkan
Hasil temuan di WPP 718
mengindikasikan
tingginya
praktik penangkapan ikan yang
tidak dilaporkan oleh kapal berukuran di bawah 30 gros ton.
Pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Papua clan Papua Barat berperan aktif untuk
menyusun strategi yang Jebih
komprehensif Jewat Rencana
Aksi Daerah PenanW]angan
IUUF (Penangkapan Ikan Ile-

gal, Tidak Dilaporkan, dan Tidar Diatur). Rencana aksi itu
dapat memberi arah pencegahan dan penindakan pelanggaran
IUUF tingkat lokal.
Kepala Pusat Riset Perikanan Badan Riset Sumber Daya
Manusia Kelautan clan Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (I(KP) Yayan Hikmayani menyatakan, WPP 718
yang meliputi Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan wiJayah penangkapan ikan yang
produktif, tetapi rawan IUUF.
"WPP 718 akan menjadi Jokasi percontohan penangkapan
terukur yang membutuhkan
kesiapan pengawasan agar
mencegah terjadinya praktik
IUUF, terutama aspek perikanan yang tidak dilaporkan oleh
kapal ikan Indonesia," ujamya
Secara terpisah, Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap
KKP Muhammad Zaini menyatakan, pihaknya masih menunggu proses finalisasi di Kementerian Hukum dan Rak
Asasi Manusia terkait rancangan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan ten tang Tata Cara Pemanfaatan Sumber Daya
Ilcan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara RI dengan
Sistem Kontrak.
Sebelumnya, Zaini menyebutkan, kuota penangkapan
ikan yang ditawarkan pada zona
industri perikanan mencapai
5,99 juta ton per tahun dengan
perkiraan nilai ekonomi Rp 180
triliun. Hingga pertengahan
Februari 2022, pelaku industri
yang menjajaki sistem kontrak
penangkapan ikan pada empat
zona industri perikanan berjumlah 20 perusahaan dengan
kuota tangkapan diusulkan 4,1
juta ton. Pemerintah membuka
diri terhadap masukan publik
terkait kebijakan baru itu.
Menurut Direktur PengendaJian dan Operasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan Pung
Nugroho, pihaknya telah menyiapkan tiga strategi pengawasan di WPP 718, yakni peningkatan kapasitas dan intensitas pengawasan, penindakan
tegas pelaku IUUF, dan pemberdayaan nelayan. (LKT)

beredar di media sosial terkait
beberapa anak muda yang sebelumnya tidak dikenal dan tidak diketahui Jatar belakang
pendidikan, keluar~. serta pekerjaannya tiba-tiba muncul di
media sosial dengan memamerkan harta kekayaan berupa barang-barang mewah dengan niJai tidak wajar.
"Kemudian dilakukan proses
pemadanan dengan database
yang ada di PPATK untuk mengetahui apakah ada Japoran
transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan rekening m ilik pelaku
di seluruh penyedia jasa keuangan," ujar Natsii:
Apabila diketahui transaksi
tersebut terkait dengan dugaan
tindak pidana, PPATK akan
menghentikan sementara transaksi selama 5 hari kerja clan
dapat diperpanjang selama 15
hari kerja
PPATK kemudian akan berkoordinasi dengan penyidik untuk melaksanakan proses hukum berikutnya, baik berupa

pemblokiran atau penyitaan

Tersangka
Bareskrim Polri telah menetapkan influencer Youtube yang
diduga afiliator marketing investasi bodong opsi biner Quotex, Doni Salmanan, sebagai
tersangka pada Selasa (8/ 3).
Doni Salmanan diduga melakukan tindak pidana Pasal 27
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU No 11/2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 Ayat (1) UU No 19/2016
tentang Perubahan atas UU No
11/2008 tentang ITE.
Ia juga disangkakan Pasal 378
KUHP dan Pasal 55 KUHP
dan/ atau Pasal 3, Pasal 5 dan
Pasal 10 Undang-Undang No
8/ 2010 ten tang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU.
Sebelwnnya, Kamis (24/ 2),
influencer Jainnya, yakni Indra
Kenz, juga ditetapkan sebagai
tersangka Ia menjadi afiliator
dari investasi bodong Binomo.
(BKY)
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Bali Sambut Pelonggaran Perjalanan
Pariwisata, lokomotif penggerak ekonomi Bali, siap bergerak. Pelonggaran kebijakan bagi pelaku perjalanan luar
negeri tujuan wisata disambut antusias di tengah bayang-bayang pandemi Covid-19 yang menyertai.
COKORDA YUDISTIRA M PlITRA
utu Mudita (56) dan dua
kawannya merapikan papan dan meja konter usaha transportasi sewa di pinggir
trotoar Jalan Danau Tamblingan, Sanur, Denpasar Selatan,
Kota
Denpasar,
Senin
(J/3/2022). Sarnbil bercakap-eakap, tiga lelaki itu membenahi konter yang lama tak
ditempati. Mereka tampak bersemangat.
"Lama kami tidak bekerja,"
kata Putu Mudita yang mengenalkan diri sebagai Putu
Billy. Sejak Maret 2020, usaha
penyewaan mobil yang ditekuninya itu dihentikan lantaran
sepi tamu. Mobil yang dioperasikan nyaris tak pernah menderu dan melintasi jalanan selama menyepi i tu. "Sarnpai dua
kali ganti aki," ujarnya.
Seperti halnya Putu Billy dan
rekannya, Wayan (38), karyawan toko grosir las dan sepatu
di kawasan Double Six, Legian
Kaja, Kuta, Badung, mengatakan, sejak Maret 2020, toko
tempatnya bekerja itu lebih sering ditutup. Ia bersyukur, pemilik toko tetap melanjutkan
usahanya sehingga dia bisa
tetap bekerja.
"Kami pemah merasakan
dampak born Bali tahun 2005.
Saat itu Kuta sempat sepi, tetapi
tidak lama kembali ramai," ujar
Wayan yang sedang menjaga
toko grosir tas dan sepatunya,
Rabu (9/3). Saat itu, pemilik
toko juga tidak sampai menutup toko.
"Pandemi Covid-19 yang paling terasa dampaknya. Betul-betul sepi yang panjang,•
kata lelaki asal Tabanan itu.
Covid-19 merambah mulai
2019, yang merajalela menjadi
pandemi berdampak luas hingga kini, termasuk perekonomian. Bali yang mengandalkan industri pariwisata sebagai lokomotif ekonomi mengalami te-

P

kanan amat berat.
Industri pari,visata sebagai
lahan penghidupan sekitar 1 juta orang di Bali tidak dapat
bergerak banyak selama pandemi Kedatangan wisatawan
mancanegara bersama ,visatawan domestik ke Bali menurun
drastis. Dari sekitar 6,27 juta
turis asing yang datang selama
2019, menjadi sekitar 1P6 juta
turis pada 2020, kemudian terjun bebas hanya 51 kunjungan
selama 2021. Tak pemah terbayangkan.
Dua tahun terakhir, tak sedikit tenaga kerja di Bali yang
dirumahkan atau diberhentikan akibat Covid-19. Laporan
November 2021, Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Bali
menyebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bali periode Agustus 2021 sebesar 5,37
persen. Jwnlah itu menurun
0,25 poin dibandingkan TPT
Agustus 2020, tetapi meningkat
signifikan dibandingkan TPT
periode Februari 2020 yang tercatat 1,25 persen.
Menyusul
pemberlakuan
beragam pembatasan untuk
menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk penghentian
sementara kunjungandan transit warga negara asing ke Indonesia mulai Maret 2020, ekonomi Bali terpukul. Data BPS
Bali, pertumbuhan ekonomi periode 2020 terkontraksi hingga
minus 9,31 persen dibandingkan periode 2019.

Tetap bergerak
Sementara itu, selarna industri pari,visata di Bali mengalami
masa sulit, sektor-sektor usaha
lain berupaya tetap menggeliat
Seperti I Wayan Mandra (J2),
pedagang di Pasar Seni Sukawati, Gianyar, yang tetap berjualan di pasar seni. Ia mengisi
waktu menunggu pembeli dengan memahat topeng. "Kebe-

Menikmati Alun-alun Kota Malang

Seorang anak menikmati air rnancur di Alun-alun Malang, Kota
Malang, Jawa Timur, Kamis (10/3/2022). Alun-alun tersebut
bukan hanya mempercantik kota, melainkan juga jadi sarana
warga bersosialisasi. Di tengah pandemi, alun-alun yang sempat
ditutup untuk urnurn kini selalu ramai oleh pengunjung, yang
belurn semua disiplin menerapkan protokol kesehatan.

tulan saya memang bisa mengukir," kata Mandra.
Masa-masa sepi pembeli pernah dialarni Mandra ketika memulai berdagang di Pasar Seni
Sukawati tahun 1980. Hampir
delapan tahun saat awal berjualan, ia jarang didatangi
pengunjung. "Mulai akhir
1980-an sampai awal 1990-an,
baru pasar seni ini ramai didatangi pengunjung dan pembel~" ujar pria asal Desa Batuan,
Keca1natan Sukawati, Gianyar,
itu.
Pada saat Mandra dan para
pedagang di Pasar Seni Sukawati itu kembali menempati gedung pasar seni pada April
2021-setelah gedung pasar selesai direnovasi dan dibangun
lebih megah-para pedagang
kembali merasakan masa sepi.
Saat ini, meski masih dilipu ti
suasana sepi, Mandra bersama
lebih dari 780 pedagang di Blok
A Pasar Seni Sukawati tetap
menggelar barang dagangannya.
Secara terpisah, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gianyar Ni Luh Gede Eka Suary mengatakan, pemerintah memugar pasar lama
dan membangun tiga blok gedung Pasar Seni Sukawati agar
pasar lebih modern dan bersih.
Pedagang dan pembeli nyaman
bertransaksi.
Eka menyebutkan, Pernkab
Gianyar dan masyarakat, khususnya ,varga Pasar Seni Sukawati, berterima kasih kepada
pemerintah pusat dan Pemprov
Bali karena merevitalisasi Pasar
Seni yang juga ikon pariwisata
Bali di Gianyar.
"Kami juga berterima kasih
karena pemerintah sudah
memberikan pelonggaran de-

Suasana pergelaran seni dalam parade kesenian palegongan di Gedung Dharma Negara Alaya, Kota Denpasar, Kamis (24/2/2022).
Tari legong keraton sebagai salah satu tari Bali itu mendapatkan pengakuan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada 2015 sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia.
ngan membuka penerbangan
intemasional ke Bali dan bebas
karantina di Bali," ujar Eka seusai persembahyangan di Pasar
Seni Sukawati, Kamis (10/3).
"Kami berharap langkah pemerintah itu juga mengembalikan kunjungan wisatawan ke
Gianyar, termasuk ke Pasar Seni
Sukawati," ucapnya.

Kehatl-hatlan
Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Wayan Sugiarta, keputusan pemerintah
dan kebijakan Satuan Togas Penanganan Covid-19 mengenai
kebijakan tanpa karantina bagi
pelaku perjalanan luar negeri
(PPLN) untuk warga negara In-

donesia dan ,varga negara asing
dari sejwnlah negara ke Bali
membawa angin segar, termasuk masyarakat Kabupaten
Bangli
Pernkab Bangli sudah menjalankan langkah-langkah pendukung pemulihan pariwisata
di Bali, di antaranya memperbaiki pelayanan retribusi di kawasan daya tarik ,visata dan
melengkapi lokasi kunjungan
wisata dengan aplikasi Peduli
Lindungi. "Kami bersyukur karena beberapa daya tarik wisata
di Bang!~ salah satunya di Desa
W,sata Penglipuran, masih menarik minat wisatawan untuk
berkunjung pada saat pandemi," kata Sugiarta.
Secara terpisah, Managing

Director PT Pengembangan Pa riwisata Indonesia (Persero) I
Gusti Ngurah Ardita menyatakan, penerapan kebijakan pelonggaran bagi PPLN khusus
wisata di Bali tetap harus disikapi kehati-hatian. Kawasan
The Nusa Dua sudah disiapkan
sejak awal pandemi untuk menerima kunjungan wisatawan
dengan menerapkan protokol
kesehatan pence~n Covid-19, termasuk penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan,
dan kelestarian lingkunan (CHSE) Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.
"Kami menyikapi kebijakan
ini dengan semangat positifkarena kebijakan pemerintah ini
kemajuan luar biasa bagi Bali

setelah dua tahun 1nenyepi akibat pandemi," katanya.
Meski pemerintah sudah memudahkan kunjungan "isata ke
Bal~ pelonggaran di masa pandemi Covid-19 mutlak harus dibarengi kewaspadaan dan kehati-hatian semua pihak agar
tak menimbulkan gelombang
pandemi berikutnya. Keputusan pemerintah demi menggerakkan kembali ekonomi masyarakat sekaligus tetap mernastikan terjaganya kesehatan
di masa pandemi Covid-19 ini
sebentuk kepercayaan yang sepatutnya dijaga baik dan sungguh-sungguh.
Hanya dengan begitu, keceriaan Putu Billy dan pekerja
wisata di Bali berkelanjutan.

PENEGAKAN HUKUM
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Pesisir Banten Jalur Empuk Pasok Narkoba

Penyintas Gempa Jalani Pemulihan Trauma

TANGERANG, KOMPAS - Sindikat
narkoba dari Surnatera memakai segala cara untuk memasok
sabu ke Pulau Jawa. Selasa
(8/3/2022) pa~ polisi menangkap tujuh orang sindikat narkoba di Kabupaten Pandeglang,
Banten.
Mereka membawa 23 kilogram sabu kemasan dalam dua
koper. Barang terlarang itu dipasok dari kapal ke kapal melalui pantai selatan wilayah
yang terletak di ujung barat
Pulau Jawa.
Penangkapan berawal dari
laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas nelayan
dan warga tidak dikenal. Mereka terlihat memindahkan barang dalam koper di pesisir
pantai pelelangan ikan Muara
Baru, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur.
Personel Kepolisian Resor
Pandeglang dan Direktorat
Narkoba Kepolisian Daerah
Banten pun menelusuri laporan masyarakat tersebut hingga
menyergap HS (21), ES (37),
dan AS (48) di Jalan Raya Tanjung Lesung-Sumur, Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis.
Ketiga warga Pandeglang yang
bekerja sebagai buruh dan ,vir3S\vasta itu tengah membawa
23 bungkus sabu seberat 23
kilogram dalam dua koper.
•AS bilang. sabu diambil dengan perahu nelayan ke pemasok di pantai barat Surnatera
Perahu berlabuh di pesisir pan-

tai pelelangan ikan, lalu dibawa
dengan mobil," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
Polda Banten Komisaris Besar
Shinto Silitonga, Kamis (10/3).
Dari pengembangan pada
hari yang sama, polisi menangkap empat tersangka lain, yakni ISB (44) dan HD (35), warga
Lebak yang bekerja sebagai nelayan; SPM (51), wiraswasta
yang berdomisili di Jakarta;
dan AF (34), wiraswasta asal
Pandeglang.
Dari tujuh tersangka disita 23
kg sabu dalam bungkusan teh
China, 1 mobil, 1 kapal nelayan,
dan sepucuk airsojt gun. Mereka dijerat dengan pasal menguasai dan mengedarkan narkoba serta pencucian uang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.
Kepala Polda Banten Inspektur Jenderal Rudy Heriyanto
mengatakan, pengungkapan kasus itu menunjukkan ka,vasan
pesisir Banten sebagai sasaran
empuk masuknya narkoba.
Kondisi geografis pantai yang
panjang membuat banyak area
tak sepenuhnya terawasi
•Jadi, atensi polda dan polres
untuk kegiatan kepolisian di
daerah pesisir pantai. Pelaku
dijerat pasal berlapis sehingga
sanksi pidana makin berat dan
dapat menelusuri aset para pelaku untuk dapat dilacak hingga
disita,• ujamya.
Sepanjang tahun 2022, Polda
Banten dan polres jajaran su-

dah menangani 143 tindak pidana narkoba Tersangkanya sebanyak 196 orang, terdiri dari
174 pengedar dan 21 pengguna
Dari para tersangka disi ta 23,5
kg sabu, 426 gram ganja, 51,62
gram tembakau gorila, dan
21.473 butir obat keras.
Jwnlah sabu di Pandeglang
tersebut hampir menyamai
total barang bukti sabu yang
disita Polda Banten sepanjang
tahun 2021, yakni sebanyak
24,56 kg. Jwnlahnya pun meningkat dari 19,27 kg pada tahun
2020.

PASAMAN BARAT - Para penyintas gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengikuti pemulihan trauma. Di SD 21 Pasaman, Kamis (H1/3/2022), sekitar 70 siswa mengikuti pemulihan trauma dari Yayasan
Qolbun Salim bersama sukarelawan. Kepala SD 21 Pasaman Dafri mengatakan, setelah
tiga har~ anak-anak kembali
bersemangat ke sekolah. Pemerintah tak memperpanjang
masa tanggap darurat bencana
yang berakhir kemarin. (JOL)
Slif'l'll¥A!-ITO

Jalur merah
Slamet Pribadi, pengajar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara, tak heran ketika ada
peredaran narkoba melalui pesisir Banten. Kawasan itu masuk jalur peredaran narkoba da ri China, Pelabuhan Klang di
Malaysia, pesisir Surnatera, pesisir Banten, dan Palabuhanratu di Sukabumi.
Sindikat narkoba memindahkan narkoba dari kapal besar ke
kapal lebih kecil untuk memudahkan menyelundup ke pantai
tanpa dicurigai warga.
"Itu sebenamya jalur merah
peredaran narkoba. Biasanya
(narkoba) diecer sepanjang jalur hingga tujuan akhir di Australia Jadi, tidak tertutup kemungkinan laut selatan sebagai
tempat empuk sindikat dan rawan peredaran narkoba,• katanya. (DAN)

Ribuan Pelanggan Air Terdampak Longsor
BATU - Hujan deras menyebabkan longsor di Desa Punten,
Kecarnatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis
(10/3/2022) pukul 02.00. Longsoran memutus pipa saluran
air sehingga belasan ribu pelanggan terdampak. Direktur
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto, Eddy
Sunaedi, mengatakan, sekitar 12.000 dari 18.000 pelanggan
di lima desafkelurahan terdampak. (WER)

Pemerintah Selisik Limbah di Teluk Lampung
BANDAR LAMPUNG - Pesisir Teluk Larnpung, Kecamatan Panjang, Bandar Larnpung, Larnpung, masih tercemar sampah
plastik dan limbah diduga oli Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Larnpung Murni Rizal mengatakan, pembersihan dilakukan guna mencegah dampaknya bagi ,varga.
"Sarnpel akan d ikirim ke laboratorium. Hasilnya akan segera
diinformasikan,• ujar Murni saat memantau pembersihan di
Bandar Lampung, Kamis (10/3/2022). (VJO)

Nelayan Aceh Hilang Saat Melaut
KEKERASAN SEKSUAL

Penyandang Disabilitas Jadi Korban Seorang Kakek di Cirebon
CIREBON, KOMPAS - Kekerasan
seksual kembali terungkap. Kali
ini, perempuan penyandang
disabilitas mengalami kekerasan seksual oleh seorang kakek
di Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat.
Saat ini polisi sedang menyelidiki tersangka pemerkosa perempuan 25 tahun yang juga
tetangganya, K (64), di Kecamatan Gempol. Kepala Satuan
Reserse Kriminal Kepolisian
Resor Kota Cirebon Komisaris
Anton, Kamis (10/3/2022), mengatakan, polisi sudah menangkap tersangka untuk meminta
keterangan lebih lanjut.
Peristi,va terjadi pada 16 September 2021 di kebun bambu di
Gempol Saat itu, tersangka me-

narik tangan korban dengan dalih mengajak makan bersatna
Namun, korban, seorang disabilitas fisik karena sulit berjalan,
tergelincir dan terjatuh. Tersangka kemudian melakukan
kekerasan seksual terhadap
korban.
"Tersangka mernaksa dan
memperdaya korban dengan
bujuk rayu," ucap Anton.
K juga mengancam akan
membuat korban, yang juga
memiliki keterbatasan berbicara, menjadi gila jika melaporkannya ke orang lain.
Keluarga yang belakangan
mengetahui tindakan asusila
itu lalu melaporkan tersangka
ke polisi pada 6 Desember
2021. Polisi mengurnpulkan

barang bukti, seperti pakaian
korban. "Penyidikan sempat
menemui kendala terkait
korban penyandang disabilitas.
Penyidik sangat berhati-hati,"
ujarnya.
Saat ini, korban 1nendapatkan pendampingan khusus selama penyelidikan dan penyidikan. Apalagi, korban penyandang disabilitas yang kesulitan
berkomunikasi.
Adapun tersangka dijerat dengan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
dengan ancaman hukurnan
penjara maksimal 12 tahun.

Rentan
Sa'adah, Manajer Program
Women Crisis Center Mawar

Balqis, lembaga pendampingan
perempuan dan anak di Cirebon, mengatakan, kasus kakek
yang memerkosa difabel menunjukkan rentannya perempuan penyandang disabilitas.
"Banyak kasus serupa di Cirebon, tetapi belum tercatat
atau dilaporkan," katanya.
Beberapa tahun lalu, misalnya, pihaknya mendampingi
perempuan penyandang disabilitas mental yang diperkosa
hingga harnil dan melahirkan.
Dugaan pemerkosaan perempuan difabel di Cirebon itu
menambah deret kekerasan
seksual terhadap penyandang
disabilitas. Data Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan pada 2020, 87 kasus

kekerasan terhadap perempuan
penyandang disabilitas tak jauh
dari angka tahun sebelumnya.
Di Purbalingga, Jawa Tengah,
tujuh siS\vi korban pencabulan
guru di SMP negeri akan mendapat pendampingan psikologis
dari Tim Hapus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak da ri pemerintah setempat. Guru
berinisial AS (32) bakal dipecat
secara tidak hormat
Kepala Polres Purbalingga
Ajun Komisaris Besar Era
Johny Kurniawan mengatakan,
tindakan tersangka dilakukan
pada 2013-2021. Modusnya,
mengancam memberikan nilai
jelek kepada para korban dan
menyebarkan video asusila
(IKJ/DKA)

Halimatul Sadiah (25) menjemur ikan asin di rumahnya di
Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten
Aceh Besar, Aceh, Kamis (10/3/2022). Suaminya, Nasrol
Hamn~ nelayan tradisional, hilang saat melaut dan belum
ditemukan.
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KILAS METRO
Kapolda Metro Jaya Minta
Jajarannya Tanganl Begal
Kasus begal atau pencurian
dengan kekerasan di Bekas~
Jawa Barat, meresahkan. lbu
hamil hingga penegak hukum
jadi sasaran. "Saya minta Pak
Dirkrimum (Direktur Kriminal
Umum) disusun betul rencana
aksi mengidentifikasi kasus
yang mengganggu masyarakat,
khususnya di Bekasi, Depok,
Tangerang. Disiapkan operasinya," kata Kepala Kepolisian
Daerah Metro Jaya Inspektur
Jenderal Fadil Imran, Kamis
(10/3/2022). (VAN)

Palisi Bekuk Pelaku
Kekerasan Seksual
Kapolres Metro Jakarta Timur
Komisaris Besar Budi Sartono,
Kamis (I0/ 3/2022), mengatakan, polisi menangkap D (53)
di Duren Sa\\it, Jakarta Timur,
Selasa (8/ 3). D merupakan tersangka kasus kekerasan seksual pada seorang anak perempuan berusia 13 tahun hingga
trauma dan hamil. Sopir bajaj
itu mengelabui korban dan
memberi uang Rp 50.000. Palisi kini juga masih menyelidiki
keterlibatan D dalam dua kasus serupa Jainnya. (ERK)

Anies Baswedan Cabut
Pengajuan Banding
Berselang sehari, Gubernur
OKI Jakarta Anies Baswedan
mencabut banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait banjir Jakarta
"(Hal itu dilakukan) setelah
melihat dalam putusannya,
majelis hakim tidak menyatakan Pemprov OKI melakukan
perbuatan melawan hukum,"
kata Kepala Biro Hukum Pemprov OKI Jakarta Yayan Yuhana dalam keterangan tertulis, Kamis (I0/ 3/ 2022). (HLN)

Pergerakan Publik Kian Longgar
Seiring tururu1ya statt1s pen1batasai1 n1asyarakat 1nenjadi level 2, aturai1 pergerakai1 p11blik
semakin longgar. Angkutan 1un un1 di OKI pun kini bisa n1engangkut 100 persen pen11n1pang.
JAKARTA, KOMPAS - Mulai Selasa (8/ 3/2022), OKI Jakarta
kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat level 2. Dinas Perhubungan OKI Jakarta pun
mengizinkan angkutan umum
mengangkut penumpang 100
persen dari kapasitas.
Hal ini menandakan pergerakan publik sudah kian tidak
dibatasi lagi. Sesuai kebijakan
Kementerian
Perhubungan
pula, berbagai simbol pembatasan penumpang di angkutan
umum mulai dilepas. Namun,
Dinas Perhubungan OKI masih memberlakukan jam operasi angkutan umum seperti
saat pemberlakuan pembatasan
kegiatan
masyarakat
(PPKM) level 3 berlaku.
Kepala Dinas Perhubungan
OKI Syalrin Liputo di Jakarta,
Kamis (I0/ 3), menjelaskan,
pengaturan kembali pelayanan
angkutan umum di Jakarta tersebut melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 145 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengaturan
Kapasitas Angkut dan Waktu
Operasional Sarana Transportasi pada PPKM Level 2.
Selama PPKM level 2, lanjut
Syalrin, angkutan umum sudah
boleh melayani penumpang
100 persen dari kapasitas. Kebijakan ini berlaku untuk
Transjakarta, MRT Jakarta,
LRT Jakarta, angkutan perairan, dan angkutan malam hari.
Untukjam operasi, kebijakan masih sama seperti saat
PPKM level 3, yaitu dibatasi
sampai pukul 2130. Bus Transjakarta
beroperasi
pukul
05.00-21.30, sama seperti jam
operasi angkutan umum reguler dalam trayek dan MRT Ja-

,

karta. LRT Jakarta beroperasi
pukul 05.30-21.30, angkutan
perairan beroperasi pukul
05.00-18.00, dan angkutan malam hari pukul 21.30-22.30. Sementara operasional KRL sesuai pola operasional KRL.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendi Alhial secara
terpisah menjelaskan, dengan
kebijakan baru tersebut, MRT
Jakarta mengatur waktu operasi Senin-Jumat atau hari kerja pukul 05.00-21.30. Sementara pada Sabtu-Minggu atau
akhir pekan, MRT Jakarta beroperasi pukul 06.00-21.30.
"Jarak keberangkatan antarkereta pada hari kerja setiap 5
menit pada pukul 07.00-09.00
dan 17.00-19.00. Sementara di
luarjam sibukdan akhirpekan,
kereta berangkat setiap 10 menit sekal~" kata Rendi.
Untuk kapasitas angkut,
MRT Jakarta belum melayani
100 persen penumpang. Jumlah penumpang masih dibatasi
65 orang per kereta.
Adapun Pelaksana Togas
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas PT Transportasi Jakarta Angelina Betris
secara terpisah mengatakan,
kebijakan itu baru akan diterapkan pada Senin (14/ 3). "Kami akan melakukan sosialisasi
selama tiga hari, 11-13 Maret
2022," ujarnya.
Berbeda dari MRT Jakarta,
Transjakarta akan melayani
100 persen kapasitas. Seiring
dengan itu, lanjut Betris, semua marka atau tanda jarak
aman yang terpasang di lantai
halte, bus, dan bangku pelanggan akan kembali dicopot serta
jumlah pegangan tangan akan
disesuaikan dengan kebutuhan

1
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Pe numpang KRL Commuterline di dalam kereta tujuan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Kamis
(10/ 3/2022). Meskipun kini di OKI berlaku kapasitas 100 persen untuk angkutan umum mulai 9
Maret 2022, KRL Jabodetabek tetap melayani penumpang hingga 60 persen dari kapasitas yang
sebelumnya 45 persen. Seluruh bangku sudah bisa digunakan, tidak ada Jagi pembatasan.
pelanggan berdiri.
Secara terpisah, VP Corporate Secretary KAI Commuter
Emi Sylviane Purba menyatakan, sejak9 Maret 2022, KRL
Commuterline beroperasi dengan pembatasan kapasitas
pengguna 60 persen atau sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah. Meski ada perubahan aturan kapasitas, volume pengguna KRL masih
stabil
Pada 9 Maret, volume pengguna tercatat 479.644 orang

atau hanya berbeda 1 persen
dibandingkan dengan hari sebelumnya, 8 Maret, yang tercatat 4 72.837 orang. Pada Kamis
pagi kemarin, jumlah pengguna hingga pukul 09.00 sebanyak 164.639 orang. Angka itu
tak jauh berbeda dibandingkan
pada Rabu di waktu yang sama,
yaitu 163.868 orang.
Dengan aturan baru terkait
kapasitas, setiap operator angkutan umum tetap mengingatkan penumpang agar menaati
aturan protokol kesehatan. Se-

lain menjagajarak,penumpang
juga harus tetap memakai masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, serta menunjukkan sertifikat vaksinasi kepada petugas.

PTM dan ekonoml
Sarna-sama
menerapkan
PPKM level 2 seperti Jakarta,
Kota Bogor di Jawa Barat pun
mulai melonggarkan pembatasan kegiatan. Pemerintah
Kota Bogor kini bersiap menggelar pembelajaran ta tap muka

PINDAI QR CODE NI
UNTUK CARA MUOAH

P R O P E RT I

A-A abad21 ''Akan Beli Mobil* Tahun
1995-2021 Hub: Mas Tio : 0812. 890.
7676 I 0877. 8186. 1225. Tangerang
Kemenangan motor beli mobil anda
dgn harga pantas sejabodetabek th
2012 sd 2021 hub.wa 0816932247
MOBIL DIJUAL

Puri Mansion Uk. 6xl5m / 2 l.antai
3•1 BRooms Selatan Harga 2.75M
0818971697 * Happy Property*
Rmh Baru 21T, Blkg Kel .Duri Kepa
Lt.134m,Lb.90m, 2KT,2KM, hrg 2,l M
hub: 0817715710 / 08989146654 TP

I JAKARTA P\JSAT

.HONDA
All Promo Spesial awal tahun semua
type Honda Ready stock Op ringan
kredit s/ d 6 t ahun Honda Permata
Hijau 021·5332566
All Promo Spesial awal tahun semua
type Honda Ready stock Op ringan
kredit s/ d 6 t ahun Honda Permata
Serpong 021·29000123

PRO
E RT I

...............................
APARTEMEN

I

Gelong, Tomang, 98m', 21.t,3Kt,2Km
kondisi bagus. Ray Whit e Tomang
Kartono 0813.1051.1017 / 5630101

DUUAL

Apart Pearl Garden Semanggi CBD.
JI.Gat o! Subroto sblh Hotel Crown
Plaza. 2Br•1. Hub.Adi 0817862805
Apart. TA Residence 50m, Furnish
Branded, Termurah 1,55 Milyar nego
*** Yonas 0821 - 2499 - 8337 ***
*** Sell , Buy, Rent & Auction ''''''
Permata Hijau Residence Ls. 110m'
3BR Kond. OK 2.6M Ne9otiable * *
Happy Property - 0818971697 -

I DISEWAKAN
Disewakan 2 unit Aprtmn Southgat e
Tower Ele9rant. Berminat hubungi :
0821·2219-8011.
Disewakan Bellagio Tower A Lt.
12AF6,
3
bedroom+l.
Hub:
0818130510 / 0816804208
RUMAH DIJUAL

I BODETABEK
BSDsek.l-l-Lt.282m,ppjb-8,2it/mNg
Akasia Valley-72/ 58,ppjb·575jt Nego
081283042160-··Hanny ERA Victoria
Oijual Cepat Rumah di Taman
Sent osa Cikarang. LT.135. Hub: Kiki
0812·2031-5200
Meruyung, Oepok, Rmh Baru, SHM,
Lt/ Lb. 335/ 60, tmn, parkir luas, dkt
kubah mas, murah 081314505453

I JAKARTA BARAT
Dijual Rumah di JI. Cempaka Bawah,
Kota Bambu Utara, Palmerah, Lokasi
Strat e9is. Hub: 0858·9133-3373
Gelong, Tomang, 139m', SHM,
Hitung tanah ** Ray White Tomang
Kartono 0813.1051.1017 / 5630101
lntercon-Tmn Kebon Jeruk, Ls.450m
Jin Boulevard, Bagus, Hrg Menarik
Jual Cpt, 2Lt '''' Ray White Tomang
Gou Adhitya 0856117738/ 56301018

Lombok 520m2/lb400m2, siap huni,
5kt murah, Pasuruan It 909 m2 & 6SS
spool. Lia 0811996695
Menteng,Rumah Baru Dibangun 2Lt,
Ls.879/ lOOOm>, Ray White Tomang
Niwan 081345073243 / 5630101

Musi-Cideng,ls.433m,rmh tua,murah
owner BU *** Ray White Tomang
Gou Adhitya 08561177388/5630101
Ray White CBD Jakarta, Manggarai
Sawah Lunto, L600/ 400, rumah tua
Lola 08161804843 / 021·29704087
Ray White Senayan 021- 270 90 888
Ki Mangunsarkoro, Menteng, LT. 450
rmtua,hit.tnh,strg,Julli 08129629509
RayWhiteCBD Jakarta - ~en House
JI.Cikini Raya,L.2951/1796, 3KT,1KM
Dina 0811811916 / 021-29704087
RayWhiteCBD Jakarta, Pmjernihan I
L.520/ 650, 3LT, llKT, 5KM, strategis
Lola 08161804843 / 021·29704087
RayWhiteCBDJkt-Opho,Ckroaminoto
GuestHouse, 1663/ 3200,hrg menarik
Yoke 081285874243 / 021·29704087

RayWhiteCBDJkt-OpHouse,Menteng
JI.Sukabumi, L. 340/ 676, 5KT, 4KM
Agus 081282735995 / 021·29704087
RayWhiteCBDJkt-OpnHouse,Gambir
JI.Balikpapanl.265/ 295,hrgbwh njop
Endi 081338634603 / 021·29704087
RayWhitePrive-OpnHouse, Menteng
Mangunsartcoro,L.716/ 500,hrg bagus
Aldila 081287776761/021·29704095
RWPrive, JI.Proklamasi, ~en House
Goo<! Inv, hitung t anah, L. 688/ 249
Aldila 081287776761/021· 29704095

I JAKARTA SELATAN
Dempo, Kebayoran Baru-Jaksel was
310/700m' , Lokasi Strategis. Hub :
0813·1100-4810.
Oijual JI. Bandung Mega Cinere ''*
Lt/ Lb. 224/200, SHM *" Hub Ferry
081337364088 Era Prestige
JI.Lebak Bulus Raya, RayWhite Prive
LT. 800 / LB. 300m' , Harga Menarik
Aldila 081287776761/021·29704095
JI.Simprug Golf VIII, Open House
L.780/ 350, strgs, jln lebar, RWPrive
Aldila 081287776761/021·29704095
JI.Soepomo, LT 1375 LB 578 harga
menarik jarang ada, area komersial
Nugroho·RWhiteCom 087876825467
JI.Taman Lebak Bulus, RWhitePrive
LT. 935 / LB. 500m 1, Lokasi tenang
Aldila 081287776761/021 ·29704095
Metro Alam--500m--2lt-- 4KT
Taman-·-·Lingk. Tenang---Harga Ok
0811 95 9968-··ERA-·0812 968 2446
Ray Whit e Premier 021-7194888
Brand New Modern house Kebayoran
700/ lOOOm ''* Lia 0818.193.719

Mewah, strate9is, tidak banjir, hdp
Timur, JI Kemang Selatan, marble
flr,sw pool,LT/ LB 999/ 560,SHM,Hari
082116300799/ Niki 08111067788

Ray White Premier 021-7194888
Tampak Siring, LT.876/ 400m, SHM
Lbr Dpn 24m, Kot ak, Hdp Utara,
Jarang Ada * Bernhard 0811964047
Ray White Prive - - --- Open House
JI.Pakubuwono VI, L.536/ 460m' ,4KT
Aldila 081287776761/021·29704095
Ray White Prive------ Open House
Simprug Golf, murah, L. 60l/500m'
Aldila 081287776761/021•29704095
Ray White Senayan 021 - 270 90 888
Mega Kuningan, 327m, hitung tanah
hrg 20M, nego tipis, Ale 0818117227

TANAH DIJUAL

BODETABEK
Oijual Cepat Tanah Di Cipondoh Kee.
Pinang. Luas Tanah 880 M2. SHM,
Hoek. Hub: 0858·9133-3373
Ray White PIK 021 - 21584198 ***
Kav di Duta Gardenia (Juru Mudi)
500m' (20x25)* Fanny085870010382
Ray White Premier 021-7194888
Cibitung Kalimalang Jalan Besar 4Ha
Jual Cepat ** Lia 0818.193.719

T

RayWhiteCBD Jakarta - Open House
JI.Sisingamangaraja, Kby Baru L.605
Sylvie 082110611160/ 021-29704087

ANAH dijual 5.956m2 SHM.
Bogor, Desa Candali, Ranca
Bungur. Akses jalan raya aspal.
Pemilik: 0813-8713-7063
Tnh 3005m2 pamulang ry dkt tol shm
eek gedung lbr 40m 81antai hrg bwh
psr 12M ng 0812 9120 7048 TP

RayWhiteCBD Jakarta - Open House
MampangPrptn II, L.769/ 600,hrg bgs
Dessy 08151898775 / 021·29704087

Tnh kwsn indstri ckande modernland
Luas 2ha,HGB.(Sebrang pabrik mobil
PT. Sokonindo) Hub: 0818·656·529

RayWhiteCBDJkt·Op.Hoz, Jagakarsa
JI.Sirsak, L. 179/ 150m' , 3KT, 3KM
Titik 081219864797/ 021-29704087
RayWhiteCBDJkt-OpHouse,Kby Baru
JI.Patiunus,LT.628/ LB.392, 6KT, 4KM
Sisie 08111550467 / 021·3925588
RayWhiteCBDJkt-OpHouse,Kby Baru
Pang pol IV, L.4S0/ 275m' , 4KT, 3KM
Sisie 08111SS0467 / 021 ·29704087
RayWhiteCBDJkt-OpHouse,Kby Baru
Radio Dlm,L.329/ 250, 4KT,3KM,SHM
Nat asha 081299827778 / 29704087
RayWhiteCBDJkt-OpHouse,KbyLama
JI.Tulooong, L.382/500m1, 8KT, 7KM
Malonka 0816790196/021·29704087
Rmh Kby Baru, 0kt MRT blok·A, siap
Huni,237/ 327, Hrg murah,5+2KT, 2Lt
RW Barito,7399607- 0877 0207 1987
Sinabung 200/ 350m Kebayoran Baru
Strtgs, Full Furnish, Komplit Semua
ada. Hubungi: 0813·1100-4810.
Townhouse Mewah Cilandak Barat,
ls260/ 520m' ,Shm.RayWhiteTomang
Niwan 081345073243 / 5630101
Tulodong Atas, SCBD, 318/ 600, 2Lt
• Bas.Fumished,Office Ready, CCTV,
AC, Genset. Hub: 0813·1100-4810.
JAKARTA TIMUR
RayWhiteCBD Jakarta - Open House
JI.Raya Bogor,lt 4.287,8kt,7km,NJOP
Amby 081807997551/021•29704087

RayWhiteCBDJkt-OpHouse, Pulomas
LT. 276m ' , rmh lama, jln lebar, SHM
Rina 081283286229 / 021 ·29704087
RayWhiteCBDJkt-OpnHouse, Ciracas
JI.Manunggal, L. 651/442m' , SHM
Devi 08164835999 / 021·29704087
RayWhiteCBDJkt·OpnHouse,Cibubur
The Dense Citra Grand Cbbr,120/160
Malonka 0816790196/ 021·29704087

Pantai Mutiara,Ls.700m,3Lt,Jual Cpt
Harga Menarik, Ray White Tomang
Gou Adhitya 08561177388/5630101
Ray White PIK 021 - 21584198 ***
Rumah cantik Pluit Putri Uk.10x22
Kt5,Km4,shm* Christy085695509178

I JAKARTA BARAT
Oijual Kavling Exclusive,Mega Kebun
Jeruk Copilas, Bebas Banjir LT 15x
30m .Cecillia Eastons 081510999777

JAKARTA PUSAT
Kemayoran dkt Psr Senen, Ls.663m'
cocok u/ kost, Ray Whi te Tomang
Niwan 081345073243 / 5630101
RayWhiteCBD Jakarta - Open House
Cempaka Putih Tmr, L.336 (12,5x27)
Leli 087888337070 / 021·29704087

JAKARTA SELATAN
RayWhiteCBDJkt-OpHouse,Kby Baru
JI.Widya Chandra X, L.32lm' , SHM
Putri 085894204088 / 021·29704087
JAKARTA TIMUR
RAYWHITE PRESTIGE
Super Murah Kav Komersil di Jin
Panjai tan Raya 3800m dpt 5800m
Ahong-087881666776/45868999
l(jii<ARTA UTARA
Pantai Mutiara-Pluit ''* LT.2165 ''*
bangunan 31t•s.pool''hitung t anah*
RWComm-Fransen : 087808785277
RUANG USAHA

DIJUAL
Agung Perkasa 9 Sunt er Pooomoro
Blok K. 2640m ' · 2Gudang Gandeng
Dpn Carefour. Hub: Toto 0817862805
Alam Sutera, !4000m, kav komersil
bagus,hrg menarik,RayWhi teTomang
Gou Adhitya 08561177388/ 5630101
Bllncit Raya LT. 1039/ 240 '' zona
komersil* hitung tanah*jarang ada*
" RWComm 087808785277-Frans<!fl*
Dijual Cepat kios Tanah Abang blok A,
81, Hook, LT+/• 4m2. Hub: Kiki 0812
·2031-5200
Dijual Gudang Baru 1600m' di JI.Ka
puk Kamal Raya No.189 Hrg 22,5M TP
Hub.Joko Susanto 081283733777
Gudang ex Pbrk ii Mercedes Gn Putri
siappakai It 8000/ 6000 40mnt dr Jkt
Felix 08988889168 RWCommercial

•
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PASANG KlAN
PASANG KLAN bh.ly/pasanglkl
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MOBIL DICARI

(PTM) terbatas 50 persen. Selain PTM, Kota Bogor juga bersiap memulihkan dan meningkatkan ekonomi melalui sektor
pari,visata
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bogor Hanafi mengatakan, saat ini pihaknya bersama
Dinas Kesehatan dan Satuan
Togas Covid-19 Kota Bogor sedang mempersiapkan kelengkapan alur serta sarana dan
prasarana protokol kesehatan
ketat di sekolah yang akan
menggelar PTM di seluruh
tingkat pendidikan.
Kota Bogor juga akan mempertimbangkan untuk mengizinkan murid kelas I, II, dan
III mengikuti PTM. Namun,
tetap keputusan perizinan harus dari orangtua. Keputusan
itu juga berlaku untuk murid
tingkat IV, V, dan VI.
Wali Kota Bogor Bima Arya
mengatakan, jika persiapan sarana dan prasarana protokol
kesehatan sudah lengkap serta
kasus positif turun dan melandai, dalam waktu dekat atau
setidaknya awal Maret, PT~1
bisa digelar.
Kota ini juga tengah bersiap
menggeliatkan perekonomian
dengan berbagai situasi yang
dihadapi sekarang ataupun di
masa depan.
"Kota Bogor sangat siap bukan saja untuk memasuki masa
endemi atau ekonomi recovery,
melainkan jika pada saatnya
nan ti Jakarta tidak lagi jadi ibu
kota dan Kota Bogor tidak lagi
menjadi tujuan untuk kegiatan
kementerian. Dengan banyaknya event, destinasi msata, dan
kuatnya kolaborasi, Kota Bogor
akan siap memasuki fase
mengandalkan jasa dan pari,visata," tutur Bima. (HLN/ GIO)

Dijual Ruko Baru di JI. Pangeran
Jayakarta Komp.68, 6Lant ai, 4,5x15,
LB:388m ' harga 3.35M Nett/TP
Hubungi Bpk. Joko 081283733777
Gudang LT 1,7 ha Curug Tangerang
Ada Kantor LB 1,2 ha Aman Murah
Felix 08988889168 RWCommercial
Gudang LT 8,6 ha Klari Karawang-LB 1,6 ha Jalan besar 40 ft Murah
Felix 08988889168 RW Commercial
Guesthouse semi hotel Benhil, Ls.
360/ 1040m' ,lift. Ray White Tomang
Niwan 081345073243 / 5630101
Hot el Kemang Cipete LT. 850 / 2200
55 kamar Goo<! Price kamar besar•
Felix 08988889168 RWCommercial
Menteng-Proklamasi Ry''Gedng baru
6 lt *zona komersial* LT. 518/ 1091*
''RWComm Fransen 087808785277*
Pasar baru, kosan 30 kmr, 5 lantai,
zona ungu,jln bsr, harga dibwh pasar
RWCommercial Arief 08161119159
Pulogadung.gudang•kntr•parkir luas
30mbl, langka&bth cepat,40ft jln bsr
RWCommercial Arief 08161119159
Ray White Menteng - 021 31909333
Gedng JI.RP Soeroso,IVlb.750/ 2000
HGB,lok.strategs* lina 08161329017

Ray White PIK 021 - 21584198 ***
Rukan Daan Mogot Baru Huk 41t
64m' (4xl6)*Christy 085695509178
Ruko Gandeng 3 Parkir luas Bandung
JI Jend A Yani lift 3 lantai murah bgt
Felix 08988889168 RWCommercial
Ruko gandeng 4 Roxy depan jalan,
harga murah,parkir luas,kondisi bgs
RWCommercial Arief 08161119159

l

o1SEWAKAN

Ruko Lantai 2 saja, ukuran 5xll m,
JI. Keby. Baru (Velbak), dekat Gancit
Pintu sendiri. 0812-9012·777 (WA).
RUMAH DICARI
Dicari Rmh di Jakarta dibwh NJOP
2022.Pemilik Langsung! (lnforman
dpt Fee!) Hp/Wa: 08119397077
RUMAH DIKONTRAKKAN
Kuningan,rumah bagus 2Lt, Ls.1010/
600m' , Pool, Ray White Tomang,
Niwan 081345073243 / 5630101
Menteng,Rmh strtgis 21t,cck kantor,
Ls.734/ 900m' , Ray White Tomang,
Niwan 081345073243 / 5630101
TANAH DISE\IVAKAN
Cikini,siap pakai,lOOOm•,eek resto/
kantor / hot el, Ray Whi te Tomang
Niwan 081345073243 / 5630101

•
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JAWA TENGAH & DIY
Dijual rmh JI Bukit Sadewa Bukit Sari
Smg. Lt:640m2, Lb:350m2, HGB / HM
lsg pembeli, listrik, PAM, Telp, AC,
Heater. Hub:Budi 0811276898

MUSIK

Mau Beli: Piano2 Baru/Rusak, Keyboard Ph: 56950371 • 087886510482
jual lukisan LeeManFong 2jt&Piring2
DAERAH·DAERAH

BANDUNG

KA
R I ER

JI. Cibeunying Pennai V no 12 A. 5KT,
3Kmd,Garasi,Penawaran 2,2 M, Nego.
081369040485/ 081369281932

BOGOR

• LOWONGAN

Rancamaya Kavling View Golf,
Exclusif, Luas Tanah: 709 m•. Hub:
0813·1100-4810.

LAIN-LAIN
8th Supir Pria : jujur, tanggung jwb,
Sim A lmrn kirim ke: cluster windsor
blok 010/2 kota wisata cibubur
Dibut L Perawat gigi. Syrt: 03
perwt, wanita, pulang mlm. 2. Dokter
gigi spesialis. Semu.1 di Smg. Krm:
kliniksehatsmgl6@gmail.com

ADM & KEUANGAN
Dibthkn Segera Admin, Pglm minlth
bisa Komput er M.Office Lmrn krm:
PT Berkat Niaga Dunia, Cideng Barat
no.47D, email: hr@berkatsafety.co.id

MARKETING & SALES
Pabrik Pipa & Selang 8th Salesman
Pglmn Bhn Bngunan Min 3th. Rajin
Jujur Tg.Jwb Jin H.Saaba No.184
Joglo: 081287968497 Wa

Ruko Radio Dalam, 5x25m, 3½Lt, eek
u/ kantor st artup/ agency, dll, iuran
murah, good deal,Ray White Tomang
Gou Adhitya 08561177388/ 5630101
Semi Gedung Radio Dalam,4'!,lt,lift
288m >,strategis. Ray White Tomang
Kartono 0813.1051.1017 / 5630101
Showroom HasyimAshari-Tangerang
1787m,jl utm,dkt st arbucks,McD,dkt
turunan tol baru,Ray Whi te Tomang
Gou Adhitya 08561177388/ 5630101
Tnh&gedung ktr 3544m2 exit tol ke
pd indah strgs SHM bwh pasar h32M
ng 0812 9120 7048 TP
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BIRO JASA

Jasa Pembukuan & Pajak Cepat,Rapi
Terpercaya. 2,5jt/bln t dk pusing Jika
karywn ii1/out 087880058576
Pajak SPTtahunan,Amneszy2,TP Doc
(Transfr Price)Afiliasi Grup Perushn,
Neraca & Laba·Rugi , 0818 999 253
Perpanjang Mertc 3 Jt & Jasa Ambil
Sertifikat 081615403999, (031) 871
3999 Dream ID - Paten & lzin Usaha
Urus Pngajuan Pinjmn keBank u/Ush
Mooal Kerja Mulai UMKM , St artup
s/ d TBK,lisensi Profesi, 0818146402
KOLEKSI
Oijual : Utk Resto Caf-e Papan Atas
: Barang2 Lama Peranakan Tionghoa
(Mebel, Sofa Ukir, Ukiran Dinding,
Lemari Chihoo D11). 0812-900-377·21
Jual Koleksi Uang Kertas&Koin,Uang
Soeharto(Kertas & Polymer), kondisi
Bgs Hrg Mahal. WA: 0815 999 3536
RESTORAN & CAFE
Oijual : Utk Resto Caf-e Papan Atas
: Barang2 Lama Peranakan Tionghoa
(Mebel, Sofa Ukir, Ukiran Dinding,
Lemari Chihoo D11). 0812-900-377·21

DENPASAR
Murah Sel<ali Villa di Lovina, Bali
Lt.3200m' , 12 Villa, Kolam Renang,
hanya 7,5M. * 0812-1922-9995*

SUBANG
Jual Tnh di Subang, luas lOHa Sertifikat. Dpn pintu gerbang tol Subang
081288370637 / 08118884808 TP

YOGYAKARTA
Yogyakarta JuaVBU TnhSHM:243m'
LD 9m Ngantong,Cdc u:Usaha/lnvest
Lok: Tepi Jin Megelang KM 10 (Utara
Sleman City Hall)Hub:08ill0040489
KEHi LANGAN

BPKBNo: L-10046946 R4 Toyota Land
Cruiser, 1980, Hijau, F-1246-EH, An.
Rd. Fachrudin ttd.Ari f
JA\IVA BARAT
Hilang BPKB No: 953173-H, No.Pol:
0-1244-LC atas nama: Andre
Sondryan N. Ttd: Ari Kadri
JA\IVA TENGAH & DIY
Hilang BPKB A0-8295-EA an. Sugeng
Prayitno. Mojosongo Rt3/9 Jbs Ska
Hilang Bpkb kbm Kl531QP An.
Muhammad Fatoni Nanggungan 01/
03 Jatihar)o Pulokulon Grob
Hilang BPKB KBM Toyota R 8744 KC
an. Arina Yulaikha , Bobot sari Rt 2
Rw S, Kee. Bobotsari, Purbalingga.
Hilang Stnk spm Honda K2353AZF
An. Agus Wanto Karangtalun 003/
003 Mlowotalun Pulokulon Grob
Hilang Stnk spm Honda K9784AF An.
Dinas Kesehatan Kab. Grobogan
JI.Gajahmada No.19 Purwodadi Grob
Hilang Stnk spm Honda K9862EF An.
Pemerintah Kab. Grobogan JI. Gatot
Subroto No. 6 Purwodadi Grob
Hilang Stnk spm Suzuki H3338JJ An.
Sudarto
Karangtuwo
005/002
Karangtengah Demak
Hlg BPKB H-6341-DH an. Sonny
Subandrio. JI Truntum IX No 22
Semarang
Hlg BPKB mtr H-5039-VF Radityo
Wisnu K, BPKB mobil H-1369-RA an.
Totok Tumangkar. Sertifikat tnh an.
Nur Chasanah HGB. 081390492801
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Saat Satosl1i akan1oto, atau siapa ptu1 dia, 1nenciptakai1
bitcoiI1 pada 2008, barangkali orai1g itl1 tak n1enduga n1ata
uang kripto akan berada di si1npang jalai1 peperangan.
etralitas yang 1nenjadi sifat dasar ,nata uai1g kripto kiI1i
dipertanyakan, sejauh mana prinsip itu harus dipertal1ankan,
di tengah pihak penyerang dai1 diserang, di antara kr isis
ken1anusiaan.
Prasetyo Eko Prihananto
itcoin, ethereum, dogecoin, solana, dan mata
uang kripto Jain nya disebu t netral karena tidak ada Jembaga, bank sentral, atau entitas
tertentu yang bisa mencegah
orang untuk menggunakannya
Namun, netralitas tampaknya
tak lagi bisa menjadi pilihan.
"Pengingat: Ethereum netral,
tetapi saya tidak," demikian Vitalik Buterin dalam akun Tuitter-nya @VitalikButerin ("Reminder: Ethereum is neu traJ,
but I am not."). Buterin adalah
pendiri Ethereum-salah satu
mata uang kripto berbasis rantai blok-kelahiran Rusia. Ia
mengecam keras serangan Rusia ke Ukraina.
Tak bisa dimungkiri, mata
uang kripto kini semakin menjadi bagian dari arus utama keuangan global. Akibat lebih Janjut, ia bisa menjadi bagian dari
konflik intemasional ketika ada
peperangan seperti yang terjadi
di Eropa.
Setelah pasukan Rusia menyerbu Ukraina pada 24 Februari 2022, jutaan dollar donasi
dalam bentuk uang kripto
mengalir guna mendukung
warga dan tentara Ukraina Laman Forbes pada 5 l\1aret menyebutkan, pemerintah Kiev telah mengumpulkan setidaknya
56 juta dollar AS dalam berbagai aset, seperti bitcoin, ether,
polkadot, solana, dogecoin, dan
tether.
Dana digunakan
untuk
membantu Jembaga kemanusiaan mendistribusikan bantuan, mendapatkan pasokan yang
diperlukan untuk pasukan, seperti makanan dan rompi antipeluru. Dana ini juga digunakan
untuk membiayai barisan pejuang dunia maya Ukraina, yang
dilaporkan telah merusak laman Pemerintah Rusia, menyediakan intelijen, dan menjatuhkan sistem militer.
Beberapa ,varga Ukraina juga
beralih ke kripto sebagai alternatif lembaga keuan~ yang
membatasi akses orang ke rekening bank dan mata uang
asing. Dalam skenario saat pemerintah berada dalam kekacauan, sulit untuk mengandalkan bank tradisional. Jadi, sistem yang relatif anonim, dengan tidak ada Jembaga resmi
atau pemerintah yang terlibat,
menjadi altematif.
Pada saat yang sama, ada
kekhawatiran bahwa lingkaran
dalam Presiden Rusia Vladimir
Putin akan berusaha mencari
celah di dunia kripto untuk

B

menghindari sanksi dengan
memindahkan aset mereka ke
kripto. Kekhawatiran itu beralasan setelah pembelian uang
kripto dengan mata uang Rusia
rube!, seperti dikutip dari AFP,
mencapai rekor tertinggi.
Sejumlah pihak menepis kekhawatiran itu dengan menyebutkan bahwa menghindari '
sanksi internasional dengan
memanfaatkan kripto cukup
sulit. Menggunakan uang krip- Juruh populasi tidak etis, tidak Jayanan mereka. Rusia, menuEfek menghapus semua tolklan bitcoin dipasang di
to, misalnya, untuk transaksi proporsional, dan bertentangan rut data Chainalysis, menem- ken mata uang kripto yang kejalan di Hong Kong, 17
komoditas ekspor utarna Rusia, dengan etos kripto. Karena itu, pati peringkat ke-18 dunia da- Juar atau ditambang Rusia dari
Februari 2022.
seperti gandum, minyak, dan mereka hanya menyasar orang Jam adopsi mata uang kripto. industri mata uang kripto global
gas, tidak memungkinkan ka- atau pihak yang terkena sanksi. Bloomberg
memperkirakan, kemungkinan besar akan menRusia
merupakan
rumah bagi ciptakan perpecahan mendarena volume jual beli bitcoin Binance disebut menyumbang
dan mata uang kripto lain ter- 10 juta dollar AS untuk usaha aset kripto senilai minimal 214 Jam di komunitas kripto, di anJalu kecil untuk mendukung kemanusiaan serta membantu miliar dollar AS atau 12 persen tara mereka yang mendukung
pengucilan Rusia dan mereka
transaksi dalam skala sangat pengungsi di Ukraina.
dari total nilai industri kripto.
Meskipun demikian, mereka
yang berpegang teguh pada
besar.
Changpeng Zhao, pendiri Bi- akan mematuhi hukum dan Perpecahan
prinsip netral kripto.
nance, platform perdagangan otoritas AS atau Eropa jika
Rusia juga menempati peDi tengah krisis peperangan
mata uang kripto, termasuk diharuskan melakukan geo- ringkat ketiga dunia dalam usa- dan kemanusiaan, sejauh mana
yang tidak yakin uang kripto blocking untuk mencegah se- ha penambangan bitcoin, di be- batas netralitas itu harus didapat digunakan oleh Kremlin mua orang Rusia menggunakan lakang AS dan Kazakhstan.
pertahankan?
untuk menghindari sanksi. Seperti dikutip dari The Guardian, , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ia menyebut "kripto terlalu kecil untuk Rusia".
Meskipun demikian, sej umlah platform Jayanan jual beli
mata uang kripto telah memblokir semua transaksi dari
~
===
-~~
akun yang diketahui terkait dengan individu yang terkena
Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Rabu, 09 Maret 2022
sanksi di Rusia. Coinbase, misalnya, seperti dikutip dari Wipukul 09.14 WIB di Mayapada Hospital.
red pada 8 Maret, memblokir
Suami, Ayah, Ayah Mertua, Kakek, Kakek Mertua, Kakek Buyut yang kami cintai :
Jebih dari 25.000 alamat terkait
Rusia yang diyakini terkait dengan aktivitas terlarang.
Wired menyebut Binance,
yang merupakan platform
trading kripto terbesar di dunia,
mengidentifikasi dan memblokir setidaknya satu dompet
yang terkait dengan orang yang
terkena sanks~ dan telah mengadopsi pendekatan proaktif,
menyelidiki, serta memblokir
akun orang-orang yang diketahui dekat dengan individu
yang ditargetkan oleh sanksi. Di
dunia Ba.rat, platform Binance
dan Coinbase diharuskan untuk
mengenali pengguna dan menerapkan protokol anti-pencucian uang.
Pemerintah Ukraina mendoJenazah disemayamkan di Rumah Duka YDS "PRIANGAN"Huang J, JI. Nana Rohana
rong Jarangan total atas transNo. 37 Bandung. Upacara Tutup Peti pada hari Kamis, 10 Maret 2022 pukul 09.00 WIB,
aksi mata uang kripto untuk
semua individu Rusia, terlepas
diberangkatkan pada hari Minggu, 13 Maret 2022 jam 10.00 WIB menuju Pemakaman
dari status sanksinya Hal i tu
CIKADUT Bandung.
dilakukan guna memberi tekanan kepada Rusia.
Platform-platform menolak
Kami yang mengasihi :
seruan itu dengan menyebut
alasan dasar-dasar libertarian
dari uang kripto. Selain itu, mereka beralasan, menarget se-
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HASAN SASTRA
**'li*Jr
Dalam usia 95 tahun

Istri : SUTJIATI SASTRA

Anak:
LUCIANA SASTRA
# JI~
EDWARD SASTRA (t)
#;~M
SUSY ADELINA H SASTRA #~~
HANDY SASTRA
#;IM
HERMAN SASTRA
Cucu:

#~

JESSICA SASTRA
VINCENT SASTRA

# It~

CLARA ALICE SASTRA
VANESSA SASTRA
JASON SASTRA

~ ~!fi

VERONICA SASTRA
JEFFERSON SASTRA

#~~

wtk~

Menantu:
•1±,,,,
,c,,~
TEDDY GUNAWAN (t)
LEVINA ADRIANNE TANZA ~ JIBJ}
JOHAN ES JOSWARA
~~~
HANV CHENDRAWATI
VIVI MUTIARA

~ww

Cucu Mantu :

Buyut :
SEAN OL.IVER KOORDI

FELIX KOORDI

**ff

ii.!Jfi

NATE ALEXANDER KOORDI ~-~
HENRY SCOTT WILIS
~J.i>l:
GERALD SCOTT WILIS
~J.j~
JAMES SCOTT WILIS

#Jill
#Y:i
~ ~Jl

~Jim

#till

;If!
EVELYN GUNAWAN
VALENTINEGUNAWAN ~~
WILLIAM YOSWARA
ijlliJl
KRISTHOPER
tMli~
Simbol bitcoin ditampilkan dalam penutupan kongres investor
mata uang kripto, di Santa Maria Mizata, El Salvador, 20
November 2021.
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INDRA MULIA WILIS
DERY WAHYUDI (Calon)
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LIGA CHAMPIONS EROPA

Pochettino-Mbappe
Korban Kegagalan PSG
Sebagian lintasan Sirkuit Mandalika )rru1g selesai diaspal ulang telah tert1ji serta 1nenunjukkru1
kekt1atan ikatan dru1 daya cengkeram yang lebih baik. 1\-ek itu akan diperiksa FIM pada Seni11.
PRAYA, KOMPAS - Pennukaan
Sirkuit Jalan Raya Pertamina
Mandalika sepanjang 1,602 kilometer yang baru selesai diaspal uJang memiliki kelruatan
dan daya cengkeram yang lebih
baik dari sebelumnya, mengacu
serangkaian pengujian Kondisi
ini dihasilkan oleh campuran
aspal yang lebih baik serta tahapan yang benar sesuai dengan standar Federasi Balap
Motor Intemasional atau FIM.
Selanjutnya, kondisi trek itu
akan diperiksa FIM dan Doma
Sport, Senin (14/ 3/2022), guna
memastikan itu sesuai syarat
mendapatkan homologasi untuk balapan level Grand Prue.
Kondisi aspal baru sirlruit
untuk balapan MotoGP itu ditinjau Jangsung Wakil Menteri
BUMN II Kartika Wirjoatrnodjo yang didampingi Managing
Director Roads Runways Racetracks (R3) Campbell Weddell sebagai konsuJtan dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tok
Novel Arsyad selalru kontraktor.
Inspeksi itu turut dihadiri Direktur Utarna PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC)
AbduJbar M Mansoer dan Direktur Utama Mandalika Grand
Prix Association (MGPA) Priandhi Satria, Kamis (10/ 3).
"Mereka (konsuJtan R3) puas
dengan hasil pengaspalan. Berdasarkan uji tes kelruatan dan
grip (daya cengkeram), itu sudah sesuai. Nanti malam, kami
akan telekonferensi dengan
Carlos Ezpeleta (Managing Director Doma Sports) dan Senin
akan ada final review (peninjauan) dari FIM (Federasi Balap
Motor Intemasional). Semoga
FIM dan Doma memberikan
lampu hijau terkait aspal untuk
balapan," tutur Kartika.
Sebagian bahan material untuk pengaspalan ulang itu, seperti batu, diambil dari Lombok Kuali tas agregat di Lombok

dinilai sangat mirip dengan agregat di Palu dan sudah melalui
tahap pengujian "Karakteristik
batu yang bagus dari Lombok
dan agregat yang bagus dari
Palu sangat mirip. Jadi, dari sisi
grip, scratch resistant, dan ride
ability bagi para pebalap, sangat
mirip. Saat ini, masih ada sisa-sisa pengaspalan Maka i tu,
kita memerlukan track jet untuk membersihkannya supaya
grip lebih bail<. Kami juga bersyulrur hujan turun semalam.
Aspal menjadi lebih dingin yang
kita perlukan supaya aspal matang," ungkap Weddell ketika
menjelaskan pengaspalan itu di
Til<ungan 1 Sirkui t Mandalika.
Weddell merupakan spesialis
pengujian Japisan lintasan trek
balap dan landasan pacu pesawat. Dia mendapatkan gelar
PhD dari Universitas Ulster dengan tesis The Grip of Motorsport Swfaces. Kepakaran Weddell dan timnya itulah yang
menjadi panduan PT PP dalam
menjalankan tahapan pengaspalan uJang supaya trek Mandalika memenuhi standar FIM.
Adapun Novel menjelaskan,
tahapan pemeriksaan dilalrukan mendetail muJai dari lruali tas bahan, pengujian campuran di laboratorium, pengelupasan aspal yang diulrur ketebalannya, dan pembersihan
area yang dikelupas. Dipastil<an
puJa tidak ada kotoran yang bisa
menurunkan lrualitas il<atan
serta serangkaian pengujian lain, seperti tes daya cengkeram.
"Proses pengaspalan uJang
ini dilalrukan dengan proses
yang benar dan diawasi oleh
konsuJtan yang memiliki kompetensi dan ditugaskan di sini
Kami melalrukan trial mixed,
compaction, dan sebagainya
sampai akhimya melakukan
pengaspalan di segmen satu
sampai lima sepanjang 1,6 kilometer," papar Novel.
Ia menambahkan, semua ta-
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Tim dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) melewati banglru penonton kategori
premium grandstand di depan area paddock Sirlruit Intemasional Jalan Raya Pertarnina Mandalika
di Kuta, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (10/3/2022). Tribune penonton untuk
MotoGP, 18-20 Maret 2022, terbagi dalam beberapa kategori dengan jumlah 62.000 lrursi.
hapan itu telah dirnaksirnalkan
dan selalu melewati koordinasi
dengan konsuJtan. "Kami tidak
berani melanggar aturan supaya trek bisa berfungsi bail< untuk balapan MotoGP pada
18-20 Maret," kata Novel
Menurut dia, ada empat tahapan pengaspalan uJang itu.
Tahapan pertarna adalah tes kepadatan aspal berupa pengujian
di laboratorium dan uji Jangsung di permukaan aspal untuk
mendapatkan angka karakteristik aspal yang telah terhampar.
Tahap berilrutnya adalah tes daya cengkeram dan macro texture, yakni pengujian untuk mengetahui tingkat kekasaran permukaan aspal, salah satunya
menggunakan sand patch. Tes

sand patch ini pada dasarnya
adalah untuk mengetahui kedalaman tekstur pennukaan.
Adapun tahap ketiga adalah
pembersihan dan perbaikan
minor permukaan aspal setelah
pengaspalan uJang. Pembersihan dilakukan menggunakan alat
berat dan track jet. Dilalrukan
puJa perbaikan atas titik-titik
yang tidak tertutup sempuma
jil<a ditemukan. Adapun tahap
keempat adalah pemeriksaan
secara visual dengan berjalan
kaki di sepanjang trek atau lintasan yang akan dilalrukan oleh
FIM dan Doma, pemegang hak
komersial MotoGP.

Tldak ada masalah
Terkait kondisi aspal Sirkuit

Mandalika saat ini, Priandhi
menilai itu sudah tidak Jagi ada
masalah. "PT PP telah melalrukan tes, mencoba daya lengket
pennukaan, dan tidak ada komplain dari FIM dan Doma," ujar
Priandhi menjelaskan.
Sementara dari Jakarta dilaporkan, tim Pertamina Mandalil<a SAG berani mematok
target tinggi, yaitu podium, dalam ajang Moto2 di Mandalika.
Mereka tetap optimistis walaupun dua pebalapnya belum pernah menjajal sirkuit itu. "Kami
telah mempelajari karakter sirkuit itu dari rekaman video.
Semoga kami bisa naik podium
di sana," ujar pebalap Pertamina Mandalika, Bo Bendsneyder,
kemarin. (ANG/ ZAK/DRI)

MADRID, KAMIS - Kegagalan di babak 16 besar Llga Champions
Eropa mengusik kesabaran Presiden Paris Saint-Germain
Nasser al-Khelaifi. Pengusaha asal Qatar yang dil<enal murah
senyum dan berkepribadian tenang itu tiba-tiba terbakar api
amarah seusai "Les Parisiens" dikalahkan Real Madrid, 1-3
(agregat 2-3), Kamis (lqt3j2022) dini hari WIB, di Spanyol
Al-Khelaifi sangat kecewa sehingga ia langsung turun dari
tribune naratama Stadion Santiago Bernabeu seusai Jaga itu.
Ketika itu, seperti dilaporkan dua media Spanyol, Movistardan
Marca, ia berusaha memaksa masuk ke ruang wasit karena
kecewa dengan kepemirnpinan ,vasit Danny Makkelie.
Namun, ia tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Al-Khelaifi pun Jantas melampiaskan kemarahannya dengan memukuJ pintu ruangan itu dan merusak salah satu bendera milik
asisten wasit "Presiden (Al-Khelaifi) dan Direktur Teknil< PSG
(Leonardo) bertindak agresif serta mencoba memasuki ruang
ganti wasit," bunyi laporan akhir laga itu yang disampaikan
Makkelie kepada UEFA seperti dilansir L'F,quipe.
Terlepas kemarahannya atas keputusan wasit, salah satunya
mengesahkan gol pertama Real yang dicetak Karim Benzema,
wajar jika Al-Khelaifi kecewa. Sempat ungguJ lebih duJu dan
memirnpin agregat, 2-0, PSG kolaps di babak kedua menyusuJ
blunder kiper Gianluigi Donnarumma dan trigol Benzema.
Di bawah kendalinya, dalam 11 tahun terakhir, PSG menjadi
tim terboros dalam ha! belanja pemain baru pada satu dekade
terakhir. Uang sebesar 1,4 miliar euro (Rp 22,2 triliun) telah
dil<eluarkannya untuk membentuk slruad irnpian
Kehadiran empat bintang baru, yaitu Lionel Messi, Sergio
Ramos, Gianluigi Donnarurnma, dan Georginio Wijnaldum,
juga menjadikan PSG klub dengan pengeluaran gaji tertinggi di
Eropa, yaitu 200,2 juta pound sterling (Rp 4,1 triliun) per
tahun. Empat pemain itu digaji lebih dari 10 juta pound
Namun, pengeluaran besar itu tetap tidak mampu "membeli" trofi Liga Champions. Prestasi terbaik mereka hanyalah
menembus final kompetisi itu pada musirn 2019-2020. Untuk
itu, Direktur Teknik PSG Leonardo berkata, pihaknya akan
melakukan evaluasi dalam waktu dekat Evaluasi itu terutama
untuk menilai perfonna Pelatih Mauricio Pochettino.
Selain gaga! menembus partai puncak Llga Champions yang
menjadi target dari Al-Khelaifi, Pochettino juga tidak berhasil
memenuhi ambisi menyapu bersih dua trofi domestik. Mereka
telah tersingkir di babak 16 besar Piala Perancis dari Nice.
"Kami masih memiliki proyek bersama Pochettino hingga
akhir musirn ini. Meskipun demikian, kami akan melakukan
analisis atas kegagalan ini dan berusaha menemukan solusi
secepat mungkin," tutur Leonardo.
Selain menyudutkan Pochettino, kekalahan dari Real juga
berpotensi mengulruhkan niat salah satu stril<er terbaiknya,
Kylian Mbappe, hengkang, akhir musim ini Kontrak pemain
berusia 23 tahun itu akan berakhir pada 30 Juni 2022. Dalam
sejumlah kesempatan, Mbappe tidak segan menyebut "Los
Blancas", juJukan Real, sebagai tim impiannya sejak kecil.
Sekitar 58.000 pendulrung Real, yang menyaksikan langsung
laga kontra PSG di Bernabeu, memberikan tepuk tangan untuk
Mbappe ketika ia masuk lapangan "Ia telah menunjukkan diri
sebagai pemain penentu," ujar Emilio Butragueno, salah satu
direktur Real, mengenai pencetak semua gol PSG ke gawang
Real itu pada babak 16 besar musim ini. (REUTERS/ SAN)

TEN I S INOIAN WELLS

Rafael Nadal Jadi Target Utama
INDIAN WEUS, RABU - Bukan
petenis nomor satu dunia Daniii Medvedev,juara bertahan Cameron Norrie, ataupun lima kali juara Novak Djokovic yang
menjadi pusat perhatian dalam
turnamen tenis ATP MastersjWTA 1000 Indian Wells.
Kejutan yang dibuat Rafael Nadal pada awal musirn 2022
membuat petenis itu akan menjadi incaran petenis lain.
Dengan kemenangan 15-0,
yang menghasilkan tiga gelar
juara, tidak ada petenis dengan
penampilan sebaik Nadal sejak
musirn 2022 dirnuJai di Australia. Dia berhasil memanfaatkan
absennya Djokovic serta belum
stabilnya generasi baru dalam
ajang besar seperti Grand
Slam.
Nadal menjuarai Australia
Terbuka, 17-30 Januari, yang
menjadi gelarGrand Slam ke-21
baginya. Sebelum itu, dia menjuarai turnamen ATP 250 Melbourne dan sebuJan kemudian
menjadi yang terbaik pada ATP
500 AcapuJco.
Dengan usia 35 tahun, cedera
kaki kiri pada lima buJan terakhir 2021, terinfeksi Covid-19
Desember 2021, serta muncuJnya persaingan ketat di antara
petenis generasi baru, pencapaian Nadal adalah sebuah kejutan Medvedev dan kawan-kawan pun tak bisa meremehkan
mental juara petenis Spanyol
yang sempat berpikir untuk
pensiun pada 2021 itu.
Medvedev, yang sejak pekan
lalu menjadi petenis nomor satu dunia, dua kaJi dikalahkan
Nadal, yakni pada final Australia Terbuka dan semifinal
ATP 500 AcapuJco. Mereka pun
berpeluang untuk berhadapan
ketiga kalinya dalam rentang
dua buJan j il<a bertemu pada

Rafael Nadal
semifinal di Indian Wells.
Djokovic sebenamya menjadi
favorit juara pada tumamen
yang disebut sebagai "Grand
Slam Kelirna" itu. Akan tetap~
petenis peringkat kedua ini tak
memenuhi syarat untuk masuk
Amerika Serikat karena tak divaksin Covid-19. Namanya dimasukkan panitia dalam undian yang dirilis pada Rabu,
tetapi pada Kamis (10/ 3/2022)
dini hari WIB Djokovic mengundurkan diri.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) AS
tetap berpegang pada peraturan
bahwa mereka yang bukan warga negaraAS dan bukan imigran
harus menunjukkan sertifikat
vaksin Covid-19. Atas dasar i tu
puJa, Djokovic hampir pasti tidak bisa tampil pada tumamen
Masters berikutnya di Miam~
23 Maret-3 April.
Dia juga tak tampil di Australia Terbuka setelah dideportasi, juga karena tanpa vaksinasi. Absennya petenis dengan
20 gelar Grand Slam itu membuka peluang petenis lain, termasuk Nadal, yang sebenarnya
lebih nyaman bennain di lapangan tanah liat ketirnbang di

Japangan keras.
"Rafa Nadal sudah berusia 35
tahun, tetapi dia tak pemah
memuJai musirn kompetisi sebaik sekarang. Dia menjadi target di sini untuk dikalahkan
petenis lain. Jika Rafa fit, petenis Jain harus berhati-hati," komentar mantan petenis, Tommy Haas, yang menjadi direktur
turnamen Indian Wells Masters.
Akan tetapi, Nadal akan
menghadapi persaingan ketat
pada paruh atas undian. Selain
Medvedev, terdapat deretan petenis muda yang bisa mempersulitnya, seperti Jannik Sinner, Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, juga rekan senegara Nadal, Carlos Alcaraz.
Petenis berusia 18 tahun ini
baru saja menembus peringkat
20 besar dunia setelah menjuarai ATP 500 Rio de Janeiro,
dua pekan lalu.
Adapun absennya Djokovic
membuat " lubang" di paruh bawah. Petenis peringkat ketiga
dunia, Alexander Zverev, menjadi ungguJan tertinggi, tetapi
status itu tidak sesuai dengan
penampilannya yang tak konsisten. Zverev justru dihadapkan pada masalah emos~ yang
membuatnya menerima skors
delapan pekan dan denda total
Rp 929 juta.
Dia menerirna hulruman i tu
setelah memulrulkan raket ke
lrursi wasit sambil memarahi
wasi t setelah bertanding pada
ganda putra di AcapuJco. Sanksi
skors dan denda Rp 571 juta
akan berlalru apabila dia melalrukan pelanggaran lain dalam
masa percobaan setahun, hingga 22 Februari 2023. Zverev
mengakui, dia pantas menerirna
skors jika melalrukan pelanggaran lagi. (REUTERS/AP/IYA)

Kumpulkan Halaman Ekspedisi Tanah Papua,
Dapatkan Hadiah
Temukan huruf tersembunyi pada Lembar koran Kompas
setiap edisi yang dapat dikumpulkan menjadi kata utuh.
Kumpulkan edlslnya, dapatkan hadlahnya.
Caranya:
1. Foto 10 edisi halaman koran khusus Ekspedisi Tanah Papua,
susun hingga membentuk kata utuh.

Aset Abramovich Dibekukan,
Klub Chelsea Ikut Terdampak

Masih Angin-anginan, Lakers Kian
Sulit Lolos ke "PICl!JoJf" NBA

Pemerintah Inggris pada Kamis (10/ 3/ 2022)
membekukan aset tujuh pengusaha asaJ Rusia
yang dianggap memiliki hubungan dengan
Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah satu
pengusaha itu adalah pemilik Chelsea, Roman
Abramovich. Akibat kebijakan itu, ldub sepak
bola tersebut tidak bisa menjalankan aktivitas
finansial, seperti menjual tiket, cendera mata,
dan transfer pemain. Sanksi itu berdampak
puJa bagi rencana Abramovich menjual klub
senilai Rp 57,5 triliun itu. (REtrrERS/SAN)

IA Lakers kembali memperlihatkan tren
angin-anginan di NBA musirn ini. Baru saja
mengalahkan tirn tangguh, Golden State Warriors, Lakers kalah dua kaJi beruntun dari tim
papan bawah. Pada laga terakhimya, mereka
takluk dari tirn muda Houston Rockets le,vat
babak overtime, 130-139, Kamis (10/ 3/ 2022)
WIB. Kehadiran kembali LeBron James, bintang mereka, tidak terlalu berpengaruh. Inkonsistensi itu kian mempersulit posisi mereka untuk lolos ke playoff. (AP/REUTERS/KEL)

2. Unggah di lnstagram atau Twitter, mention @hariankompas,
sertakan tagar #EkspedlslTanahPapua.
3. Pastikan akun anda tida k dalam mode privat.
4. Pada takarir (caption), tuliskan edisi favorit versi Anda dalam
liputan Ekspedisi Tanah Papua.
S. Sebanyak S pembaca dengan cerita menarik akan
mendapatkan suvenir dari Harian Kompas. Pembaca terpilih
akan diumumkan setelah pemuatan Ekspedisi Tanah Papua
edisi ke-10.

KOI\1PAS, JU MAT, II l\1ARET 2022

Umum 115
Pertempi1ran 1-Ialangi
(Sambungan dari halaman 1)

Mayoritas warga Kiev keluar
dari kota itu menuju barat yang
menyisakan satu rute utarna.
Sebab, di rute lain, sejumlah
jembatan yang menghubungkan Kiev dengan beberapa kota
sudah rusak.

Jalur kemanuslaan
Karena banyak warga mengungsi, jalur kemanusiaan terus
diupayakan. Indonesia terus
menghubungi sejumlah pihak
untuk mendorong penyediaan
jalur itu.
Di antara Rusia dan Ukraina,
upaya itu dilakukan lewat empat perundingan di Belarus dan
Turki. Dalam perundingan keempat di Turki pada Kamis
siang waktu setempat, Menteri
Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov bertemu Menlu Ukraina Dmytro Kuleba. Pertemuan difasilitasi Menlu Turki
Mevlut Cavusoglu.
Seusai pertemuan, Kuleba
menyebutkan tidak ada kesepakatan soal gencatan senjata dalam perundingan di Antalya itu.
"Ukraina tidak bisa menghentikan perang kalau pihak lain
tidak mau melakukannya. Ukraina belum, tidak, dan tidak
akan menyerah. Kami mencari
solusi diplomatik Namun, seJama belum tercapai, kami akan
teguh membela tanah air dari
serbuan Rusia," tuturnya.
Sementara Lavrov mengatakan, gencatan senjata tidak termasuk dalam agenda perundingannya dengan Kuleba.
Perundingan itu malah membahas pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. "Presiden Putin tidak

pemah menolak komunikasi
Akan tetapi, Presiden tidak mau
komunikasi hanya basa-bas~
harus untuk mencapai kesepakatan," ujar Lavrov.
Cavusoglu mengatakan, mustahil mencapai kesepakatan daJam pertemuan pertarna. Meski
demikian, ia menyebut pertemuan itu awal bagus. Apala~
Kiev-Moskwa setuju terus berunding.
Di Moskwa, Putin menerima
telepon Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselir
Jerman Olaf Scholz. Mereka
mendesak Putin agar segera
mewujudkan gencatan senjata
dan memastikan penyaluran
bantuan kemanusiaan serta
evakuasi berjalan.
Scholz menelepon Putin setelah kembali melunak soal
Rusia. Terbaru, Jerman menolak menghentikan impor
minyak dari Rusia seperti dilakukan Amerika Serikat dan
Inggris. Bukan hanya Scholz
yang menunjukkan perubahan
sikap. Kepala Kebijakan Luar
Negeri Uni Eropa (UE) Josep
Borrell juga mengindikasikan
perubahan sikap.
Seperti
Scholz, ia sepakat bahwa UE
tidak mungkin menghentikan
impor energi dari Rusia.
Kala Kuleba-Lavrov berunding, baku tembak di Ukraina
terus berlangsung. Juru Bicara
Kepresidenan Rusia Dmitry
Peskov mengakui ada rumah
sakit di Mariupol, Ukraina, yang
dihantam rudal Rusia Menurut
dia, milisi Ukraina memilih rumah sakit itu sebagai lokasi pertahanan. Setelah tahu ada rudal
Rusia mengarah ke tempat itu,
para milisi pindah dan warga
sipil di rumah sakit tetap jadi
sasaran. ()\FP/REUTERS/ll'IZ)

Harapan Besar di Pundak
(Sambungan dari halaman 1)

Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dari sisi pelaksanaan
lapangan, terutama di kawasan
inti pemerintahan, serta terkait
investasi dengan Menko Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kota yang lnkluslf
Dalam keterangan seusai pelantikan, Bambang menjelaskan,
tugas membangun kota yang inldusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan dimulai. Karena bersifat inldusif, kota ini disiapkan
untuk semua kalangan. Apala~
Presiden berharap IKN ini menjadi satu kota yang bisa merefleksikan kota Indonesia di
masa depan. Karena itu, semua
tantangan masa depan akan dijawab di kota baru ini, baik dari
cara pengelolaan kola, interaksi
warga, maupun digitalisasi yang
akan mewarnai kehidupannya
Selain Jayak huni, kota baru
ini juga diharapkan tetap humanis. Karena itu, pembangunan IKN harus mengedepankan
interaksi dan kohesivitas sosial.
Kerekatan sosial dan masyarakat yang dinamis perlu mendapat tempat di IKN. Namun,
Bambangjuga menyadari membangun sebuah kota yang baik
memerlukan waktu. "Lima belas sampai dua puluh tahun
biasanya sehingga kola punya
'roh'," ujar Bambang.
Setelah dilantik, Bambang
dan Dhony akan segera berkoordinasi dengan kementerian/Jembaga yang selama ini sudah mempersiapkan konsep
pembangunan IKN. Selain itu,
juga akan membangun institusi
Otorita IKN. Saat ini institusi
baru itu hanya terdiri atas keduanya "Kami harus membangunnya jadi institusi yang kapabel dan bisa berlari kencang
bersama semua pemanglru kepentingan," ujarnya
Peneliti Otonomi Daerah di
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mardyanto Wahyu Triatmoko, mengingatkan, terlebih
dulu harus diatur secara jelas
urusan dan kewenangan kelembagaan Otorita IKN. Sebab, setelah kewenangan Otorita IKN
itu diatur di aturan turunan,
baru aturan-aturan lain yang
lebih implementatif dalam pemindahan dan pembangunan
IKN dapat dirumuskan.

KOMP,~ S

Sejauh ini, aturan-aturan turunan UU IKN masih dibahas
lintas kementerian/Jembaga
Aturan-aturan turunan ini harus selesai dalam ,vaktu dua
bulan sejak UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022.
Ketua Tim Komunikasi IKN
Sidik Pramono menuturkan,
kepala dan wakil kepala Otorita
IKN akan segera terlibat dalam
banyak ha!, termasuk penyiapan aturan turunan UU IKN

Kolaborasl dengan daerah
Wakil Gubemur Kaltim Hadi
Mulyadi berharap pemimpin
Otorita IKN Nusantara bisa
berkolaborasi dengan seluruh
pemanglru kepentingan di Kaltim. "Harapan kami, Kepala
Otorita IKN bisa mewujudkan
pembangunan yang berkeadilan, berkesinambungan, dan ramah lingkungan," ujar Hadi
Ia yakin pembangunan IKN
Nusantara bisa berdampak baik
bagi 10 kabupaten dan kola di
Kai tim mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur baik. Untuk
itu, Hadi berharap pemimpin
Otorita IKN turut membangun
akses ke daerah penyangga secara adil dan merata, seperti
Kutai Kartanegara, Penajam
Paser Utara, Paser, Kutai Barat,
Sarnarinda, dan Balikpapan.
Pelaksana Togas Sekretaris
Kabupaten Penajam Paser Utara Tobar mengatakan, pelantikan pimpinan Otorita IKN merupakan langkah baru dan wujud nyata keseriusan pemerintah membangun ibu kota negara baru di Kaltim. Ia berharap
pembangunan IKN tak berdampak ketimpangan antara
IKN dan wilayah sekitarnya.
Sejumlah ,varga di Penajam
Paser Utarajuga berharap pembangunan IKN dilakukan dengan melindungi hak ,varga Jokal. Hasanuddin (53), warga Sepaku, bercerita, rumahnya sudah dipasangi patok kawasan
inti pusat pemerintahan IKN
Selain itu, juga ada plang berisi
kalirnat "Kawasan ini merupakan hutan negara yang ditetapkan sebagai Jokasi IKN Nusantara". "Padahal, di sekitarnya ada kebun warga, ada permukiman. Setahu kami, itu statusnya area penggunaan lain.
Kami berharap pemerintah sosialisasi karena ,varga khawatir
dengan lahannya," katanya.
(INA/HAR/REK/CIP/100)

Pembangunan Depo LRT Jabodebek

Menjaga Asa W isata
(Sambungan dari halaman 1)

segera dipanggil"
Putu bersyukur karena sudah kembali bekerja meski diakuinya penghasilan saat ini berkurang drastis. Putu mengungkapkan, dirinya pemah dirumahkan lantaran jumlah armada mobil yang dioperasikan dikurangi akibat sepi penumpang di bandara Saat itu, pariwisata di Bali, ujarnya,
ibarat mati suri setelah kebijakan penutupan sementara
kunjungan ataupun transit ,varga negara asing akibat pandemi Covid-19.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali, yang
juga Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partha
Adnyana mengatakan, kedatangan turis asing ke Bali membangkitkan optimisme masyarakat di masa pandemi Covid-19. Kondisi ini juga menggairahkan kembali ekonomi
Bali, yang mengandalkan sektor jasa pariwisata sebagai motor penggerak.

Tanpa karantlna

Foto aerial pembangunan kawasan depo kereta lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek Jatimulya,
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Ja,va Barat, Kamis (10/3/2022). Kompleks depo LRT
Jabodebek ini memiliki luas area sekitar 100.000 meter persegi. Layanan LRT Jabodebek akan
mengoperasikan 31 rangkaian kereta.

isata Merapi
Tutup Sebagian
Bahaya ert1psi Gunung Merapi dalan1 radius 5 kilon1eter dari
puncak men1buat sejumlah desti11asi wisata di Sle1nan dan
penggaliai1 pasir dit111:t1p sen1entara. ainun, sejauh i11i ,varga
belun1 di1ninta 1nengungsi.
SLEHAN, KOHPAS - Dinas Pari,visata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menutup sejumlah destinasi wisata pada radius 5 kilometer
dari puncak Gunung Merapi.
Penutupan dilakukan setelah
Gunung Merapi mengeluarkan
awan panas dengan jarak Juncur 5 km.
Selain wisata alam, penambangan pasir di Sleman juga
dikosongkan untuk mengurangi risiko. "Untuk kawasan
,visata dengan radius aman
tetap dapat beroperasi, baik
yang di Kecamatan Cangkringan maupun Pakem," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Suparmono, Kamis (10/3/2022).
Beberapa destinasi wisata
yang ditutup ialah Bukit Klangon, Petilasan Mbah Maridjan
di Kinahrejo, Bungker Kaliadem, dan destinasi wisata religi Turgo. Kawasan "isata KaJiurang masih dibuka karena
berjarak 6,8 km dari puncak
Merapi.
Jip wisata Lava Tour Merapi
juga masih diizinkan beroperasi. Namun, hanya boleh di
luar radius 5 km dari puncak
Ketua Asosiasi Jeep Wisata
Lereng Merapi Wilayah Barat
Dardiri memastikan seluruh
operator telah mengetahui Jarangan masuk ke sejumlah lokasi. Sebagian wisatawan pun
membatalkan pesanan.

Gunung Merapi mengeluarkan rangkaian awan panas pada
Rabu malatn hingga Kamis pagi.
Rangkaian awan panas guguran
i tu awainya terjadi Rabu pukul
23.18. Hingga kin~ gunung di
perbatasan DI Yogyakarta dan
Ja,va Tengah itu masih berstatus Siaga (Level III).
"Potensi (bahaya) masih di
alur sungai sehingga kami
mempertahankan status. Masyarakat belum perlu mengungsi," kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan
Teknologi
Kebencanaan
Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida.
Jarak luncur awan panas sejauh 5 km itu yang terjauh sejak
Merapi memasuki fase erupsi, 4
Januari 2021. Sebelumnya, jarak luncur terjauh awan panas
pada masa erupsi 2021-2022
adalah 3,5 km ke barat daya dan
3 km ke tenggara.
Rekomendasi BPPTKG, potensi bahaya Merapi berupa
guguran lava dan awan panas
pada sektor selatan-barat
daya, meliputi Sungai Boyong
sejauh maksimal 5 km, serta
Sungai Bedog, Sungai Krasak,
dan Sungai Bebeng maksimal 7
km.
Sementara potensi bahaya
pada sektor tenggara meliputi
Sungai Woro sejauh 3 km dan
Sungai Gendol 5 km. Lontaran
material vulkanik bila erupsi
eksplosif dapat menjangkau ra-

dius 3 km dari puncak

Hu]an abu
Di Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah, dampak hujan
abu dirasakan di tujuh desa di
dua kecamatan. Di Kecamatan
Dukun, hujan abu di Desa Sengi,
Paten, dan Krinjing. Di Kecamatan Sawangan, hujan abu
melanda Desa Jat~ Gantang,
Soronalan, dan Ketep.
"Status Gunung Merapi ditetapkan sama dengan sebelumnya karena aktivitasnya
belum membahayakan penduduk di luar area yang sudah
kami tentukan potensi bahayanya," kata Hanik.
Saat ini ada dua kubah Java
di puncak Merapi yang terus
tumbuh. Data 20 Februari
2022, volume kubah Java di sisi
barat daya 1,6 juta meter kubik.
Kubah lava di tengah kawah
Merapi 3,2 juta meter kubik.
Kubah lava di tengah kawah ini
menghasilkan awan panas guguran ke arah tenggara.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sleman Makwan
menyatakan, material awan panas guguran belum menjangkau permukiman. Sebanyak 193
warga sempat mengungsi ke
Balai Desa Glagaharjo. Namun,
Karnis pagi, warga dipulangkan.
Apalagi, rumah-rumah warga
jauh dari alur Sungai Gendol.
(HRS/DRA/EGI/NCA)

Dalam jumpa pers secara hibrida, Senin (7/3), Menteri
Parhvisata dan Ekonomi Kreatif/J(epala Badan Pari,visata
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan
kebijakan tanpa karantina dan pelayanan kembali visa saat
kedatangan (visa on arrival/VOA) akan berdampak positif
terhadap perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga menyebutkan kebijakan pemerintah tersebut
menjadi sinyal bangkitnya ekonomi Indonesia.
Wakil Gubemur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Suka,vati menyambut gembira ha! ini. Dia mengatakan, seluruh
pemanglru kebijakan di Bali terkait dengan sektor pariwisata
menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan pemerintah
mengenai penerapan tanpa karantina serta pelayanan kembali VOA bagi turis asing.
"Gubernur Bali juga tegas menyampaikan, begitu keluar
dari pintu bandara, turis asing menjadi tanggung jawab
pihak akomodasi, baik itu transportasi maupun hotel Semua pihak yang terlibat harus ikut bertanggungjawab,"
ujar Tjok Ace, panggilan akrab pria yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali ini.
Seluruh ha! tersebut diatur dalam Surat Edaran
Satuan Togas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2022
tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri
(PPLN) Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan
dalam Masa Pandemi Covid-19. Saat kedatangan di pintu
masuk tersebut, PPLN wajib mengikuti persyaratan, di
antaranya, mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang
ditetapkan pemerintah dan mengunduh aplikasi Peduli
Lindungi serta mengisi kartu kewaspadaan kesehatan
(e-HAC) Indonesia.

Warga Australia
Ketika menyambut kedatangan pesawat Garuda Indonesia
dari Sydney, Australia, di Bandara I Gusti Ngurah Rai,
Badung, Jumat (4/ 3), Direktur Utama Garuda Indonesia
Irfan Setiaputra menjanjikan Garuda Indonesia akan kembali melayani penerbangan rule intemasional Perth-Bali setelah melayani penerbangan Sydney-Bali dan penerbangan
Tokyo-Bali Irfan mengemukakan, Garuda menilai Bali berperan penting sebagai indikator Indonesia Oleh karena itu,
menurut Irfan, pemulihan Bali akan menjadi upaya pemulihan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali
Wayan Koster mengatakan, hingga awal Maret terdapat 11
penerbangan yang akan melayani rule internasional ke
Bali, termasuk Garuda Indonesia. Adapun Australia, menurut Koster, merupakan negara asal wisatawan mancanegara terbanyak ke Bali, selain dari China dan kawasan
Eropa.
Data parhvisata Bali menunjukkan, dari 6,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara (\vistnan) ke Bali pada
2019, sebanyak 1,2 juta ,visman berasal dari Australia dan
sekitar 1,1 juta wisman berasal dari China. Apabila dikelompokkan berdasarkan kawasan, negara-negara dari kawasan Asia, termasuk ASEAN, merupakan asal wisman
terbesar ke Bali, disusul Eropa, kemudian Oseania yang di
dalarnnya termasuk Australia dan Selandia Baru.
Konsul Jenderal Australia di Bali Anthea Griffin
mengungkapkan, banyak warga Australia yang sudah menunggu untuk segera datang ke Bali. Dalam jumpa pers
bersama Irfan Setiaputra dan Wayan Koster di Bandara
Intemasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Jumat,
Anthea mengatakan, tidak sedikit pula warga Australia
yang masih tinggal di Bali. Oleh karena itu, ia menyambut
baik pembukaan kembali penerbangan Jangsung rule Sydney-Bali.
Asa kebangkitan dunia pariwisata di "Pulau De,vata" tentu patut disyukuri. Namun, pelonggaran ini eloknya tetap
diiringi dengan kedisiplinan yang tinggi dari semua pemanglru kepentingan dalam tnenjalankan protokol kesehatan
demi kesehatan dan keselamatan semua.
Selarnat datang di Bali. ..

Pasar Energi Global Tetap Tertekan
(Sambungan dari halaman 1)

harga saat ini dipicu masalah
geopolitik, bukan masalah pasokan. Padahal, pasar cemas
Rusia tidak bisa memasok minyak setelah AS dan sekutunya
menjatuhkan aneka sanksi kepada Rusia Sanksi membuat
transaksi apa pun dengan Rusia,
termasuk untuk pembayaran
komoditas energi, sulit dilakukan. Hal serupa sudah terjadi
bertahun-tahun pada Venezuela dan Iran, pemilik cadangan
minyak terbesar pertama dan
ketiga di dunia.
"Kami tidak bisa mengendalikan perkembangan saat ini
dan kondisi ini berdampak pada
pasar," katanya
Kecemasan juga dipicu perkembangan perundingan nuldir
Iran. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani menyebut, AS mengajukan permintaan tidak masuk

aka! kepada Iran. Permintaan
itu dipandang Teheran sebagai
ketiadaan keseriusan Washington untuk menghidupkan Jagi
Kesepakatan Nuldir Iran 2015.
Kesepakatan itu mati suri sejak
Mei 2018 atau setelah AS keluar
dari kesepakatan dan menerapkan aneka sanksi kepada Iran.
Shamkhani tidak menjabarkan apa permintaan AS. Ia hanya menyebut bahwa proses
pembuatan keputusan di AS juga memperumi t perundingan
nuldir Iran. Padahal, perundingan itu diharapkan bisa
membuat minyak Iran bisa bebas Jagi dibeli oleh dunia. Kini,
minyak Iran hanya dapat dijual
secara terbatas karena aneka
sanksi AS dan sekutunya
Upaya pemerintahan Biden
mendapatkan minyak dari Venezuela juga terhambat oleh
politisi AS. Sejumlah senator AS
menentang pelonggaran sanksi
yang memungkinkan Venezuela

kembali bebas menjual minyak
Politisi AS memilih pelonggaran izin penambangan minyak
dan gas di dalam negeri sehingga dunia usaha AS bisa menikrnati keuntungan lebih besar
dari kenaikan harga minyak saat ini.

Antlslpasl Indonesia
Sekretaris Jenderal Asosiasi
Perusahaan Minyak dan Gas
(Aspermigas) Moshe Rizal saat
dihubungi mengatakan, kondisi
seperti sekarang menyebabkan
gejolak sentimen pasar dan meningkatkan ketidakpastian investasi Investasi hulu migas
yang bersifat jangka panjang,
seperti eksplorasi, masih akan
tertekan oleh situasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina
Sementara itu, untuk mengantisipasi tingginya harga minyak mentah yang berdampak
pada Jonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), menurut

anggota Dewan Energi Nasional
(DEN), Satya Widya Yudha, Indonesia harus mulai memikirkan konversi masif BBM ke
bahan bakar gas (BBG). Indonesia juga harus mengurangi
impor elpiji dengan memperluas jaringan gas perkotaan dan
optimalisasi penggunaan kompor listrik
"Indonesia, kan, detisit minyak Gas bumi masih surplus,
apalagi kalau semua produksi
gas di Indonesia digunakan untuk kepentingan domestik,"
ujar Satya.
Selain konversi BBM ke BBG,
Indonesia juga harus terus melanjutkan program pengembangan sumber energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi kebergantungan Indonesia pada
sumber energi fosil Jenis energi terbarukan yang melimpah di
Indonesia adalah tenaga surya,
bayu, air, panas bumi, hingga

bahan bakar nabati.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia masih rendah,
yakni sekitar 2,8 persen dari
total potensi yang mencapai lebih dari 400.000 megawatt. Sementara rata-rata pemanfaatan
energi terbarukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN
sekitar 10 persen dari total potensi. Sejumlah negara, seperti
Vietnam, Thailand, dan Malaysia, juga telah memiliki undang-undang khusus terkait dengan energi terbarukan.
"Adanya
undang-undang
khusus energi terbarukan penting dan dapat menjadi payung
hukum yang Jebih kuat untuk
pengembangan energi terbarukan dan pelaksanaan kebijakan
insentif terkait energi terbarukan," kata Komaidi.
()\FP/REUTERS/ RAZ/ MED)
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Tahun 2009, Acl1n1ad Zainuri (57) b erl1adapan
d engai1 pen1bunul1 b eru sia 11 tahun. Repu tasi anak
yang dirahasiakan nan1an)ra ini sangat
n1enggelisal1kai1 ten1an- te1nai1 sesan1a pengl1uni
Le n1baga Pe1nas)rai:akatan Anak Blitar, Jawa Tin1ur.
Bai1yak ai1ak yang lebih tt1a takut tidtu·
sebelu1n s i ai1ak pen1btmtlh tidtu· terlebil1 dahttlu.
Apa yang terjadi?
Putu Fajar Arcana
"Reputasi anak ini membuat banyak sesama penghuni lapas takut. Dia pembunuh keji, maaf, membunuh teman sendir~
lalu jasadnya disilet-silet. Duh...," tutur
Zainur~ Rabu (9/ 3/2022), dari Surabaya
Pokoknya, kata Zainuri, reputasi anak ll
tahun itu garang, keji, dan kapan saja
seolah siap menikam teman.
Bersama Laboratorium Sosial Universitas Surabaya, Zainuri coba menggunakan teater sebagai metode pemberdayaan. Belasan anak "terpilih" oleh Lapas
Anak Blitar untuk mengikuti gerakan
sosial ini Pertama, kata Zainuri, ia meminta anak-anakyangberusia ll-15 tahun
bercerita mengenai dirinya sendiri " Ini
mirip seperti sesi curhat, setiap anak
boleh cerita tentang apa saja mengenai
diri sendiri...," kata lelaki yang bergabung
dengan para seniman di Bengkel Muda
Surabaya tahun 1990-an ini
Sesi curhat bisa berlangsung berhari-hari. "Saya harus hadapi ini dengan
sabar," ujarnya. Pada sesi ini ia mengumpulkan banyak data tentang latar
belakang, keluhan dan isi hati anak-anak,
baik ketika menggelandang, hidup bersama keluarga, maupun setelah berada di
dalam lapas.
Pada sesi in~ kata Zainuri, tak jarang
anak-anak menjadi pembenci karena merasa terbuang, tak berguna, clan diperlakukan tidak adil. "Banyak yang menangis
juga, lalu kadang lari, dan hendak kembali
lagi ke grup, tapi, ya, saya biarkan saja ..,"
ujar Zainuri.
Semua data dan fakta yang telah terkumpul secara perlahan disusun dan disatukan menjadi sebuah cerita Maka,
lahirlah kelompok Teater Anak Raja (Lapas Anak Blitar) yang kemudian mementaskan lakon berjudul "Tinta Merah"
pada Kamis, 16 April 2009, di Aula Lapas
Anak Blitar, Jawa Timur.

Pementasan teater itu, lanjut Zainuri,
akan menjadi sesi katarsis anak-anak untuk mendapatkan kepercayaan diri sebagai manusia. Bahwa mereka juga berhak
mendapatkan pujian dan apresiasi, yang
akan menggiring mereka memiliki sikap
positif dan terbuka. "Anak-anak, misalnya, jadi mengerti soal pentingnya persahabatan, peduli lingkungan. Hal-hal kecil, seperti membuangsampah dan membersihkan badan, itu sungguh pen ting,"
ujar Zainuri.
Sikap-sikap ini mungkin sepele bagi
sebagian besar orang, tetapi bagi
anak-anak la pas yang berasal dari jalanan,
ma ndi bukan keharusan, bahkan tidak
ada dalam "kamus" kesehariannya
Menurut Zainuri, teater memang tidak
mengajarkan secara langsung tentang sikap-sikap terbuka dan menghargai orang
lain Tetapi, sesungguhnya para pemain
sedang belajar mencari teladan dari dalam dirinya sendiri atau teman-teman
sesama pemain.
Perihal anak yang membunuh temannya itu, kata Zainuri, ia menjadi lebih
memiliki kepercayaan diri atau setidaknya mulai berbicara dengan sesama penghuni lapas. "Rasa takut di antara sesama
teman berkurang karena mereka mulai
terbuka,• ucapnya

Pentas di Medaeng
Setelah membaca koran perihal "kesuksesan" pementasan di Lapas Anak
Blitar, para penghuni Lapas Medaeng
Sidoarjo, Jawa Timur, mengajukan diri
ikut berteater. Aktivitas di dalam lapas,
seperti menyanyi, dianggap tidak cukup
lagi menyalurkan ekspresi warga binaan.
Zainuri kembali "blusukan" masuk lapas untuk bertemu dengan para ,varga
binaan. Kali ini ia berhadapan dengan
para perampok dan sekelompok perem-
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puan yang divonis karena urusan penggelapan dan narkoba. Ia
bertemu dengan Ndoweh dan
Bogel, perampok yang belum
kapok dan telah bolak-balikjadi
penghuni penjara
Dalarn sesi curhat, Zainuri
mendapatkan data bahwa Bogel
pernah menjadi pelawak di desa
asalnya di daerah Ponorogo sebelum terjerumus ke lembah
kriminal Fakta ini kemudian
digunakan Zainuri untuk mempertemukan Bogel dengan Ndoweh dan Anton, tiga teman di
penjara Mereka menjadi pembuka lakon berjudul "Rasanya
Baru Kemarin" pada 6 Mei
2010.
Secara kebetulan, sebagai

jurnalis saya ikut hadir dan bertemu dengan para ,varga binaan
di Lapas Medaeng.
Selain berkenalan dengan
ketiga "aktor" tadi, di dalam
Lapas Medaeng saya juga bertemu dengan Lila, Salsa, Dian,
dan Elsa Mereka adalah perempuan muda yang divonis
karena kasus penggelapan dan
narkoba Saya ingat, Elsa berkata dengan mata berkaca-kaca,
"Saya dijebak teman sendiri, latu dicampakkan suami." Ia masih muda clan cantik.
Teater, bagi Elsa, berarti
pembebasan. Fisiknya boleh dipenjara, tetapi ingatannya melayang kepada anak semata ,vayangnya yang diasuh ibunya

NAMA & PERISTIWA

Perempuan
Dewasa

)

oza Pramita (46), Venita Daben,
dan Irka Maulana menghadirkan siniar (podcas{) bertajuk
"Tua tapi Keren". Ini adalah siniar yang
membahas berbagai topik tentang dinarnika perempuan dewasa
"Di sini kita ngobrolin dinamika kehidupan wanita de,vasa yang banyak dialami, tetapi jarang jadi bahan diskus~"
kata Moza, Selasa (1/ 3/ 2022), di Jakarta
Selain berupa obrolan, juga bisa disimak melalui kanal Youtube, Tua Tapi
Keren. Semua dikerjakan mereka bertiga,
belajar sambil jalan. "Kita enggak sewa
tim. Venita yang ngulik, lalu saya dan Irka
ngikut. Seperti pas dia ngulik reels yang
hanya 4 detik, tetapi views-nya nyampai
belasan ribu. Kita ini bensin yang semangat, sernangat kita untuk jalan," kata
Moza.
Narna "Tua tapi Keren" sengaja dipilih
untuk mewakili usia ketiganya sekaligus
untuk mewakili urgensi tentang topik-topil< perempuan matang yang selama ini
kurang dibahas.
Dia mencontohkan, saat di siniar
membahas menstruasi yang sudah tidak
teratur, banyak yang "kaget". Namun,
temyata banyak juga yang sudah tidak
menstruasi.
"Melalui Tua tapi Keren, kami berharap terbentuk komunitas yang bisa
berbagi pengalarnan berharga clan menjadi pusat informasi yang dipercaya karena berdasarkan pengalaman. Bukan instan, mengejar ketenaran, atau sensas~"
ujar Moza (DOE)
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DEWI "DEE" LESTARI

Menarasikan
Buku
epiawaian Dewi "Dee" Lestari dalam menulis cerita tidak perlu
diragukan lagi Buku-bukunya,
mulai dari seri Supernova hingga yang
teranyar trilogi RapiJal~ laris manis. Dia
dapat pengalaman baru ketika harus
membaca bukunya dalarn wujud buku
audio.
"Saya baru juga (bersinggungan) dengan buku audio ini. Saya bukan narator
profesional, jadi ada tantangannya juga.
Membacakan seluruh isi buku membutuhkan stamina vokal yang panjang dan
bagaimana menghidupkan setiap kalirnat
dengan intonasi dan jedanya,• kata Dee,
Rabu (9/ 3/2022).
Salah satu buku Dee, Filosofi Kopi,
dialihwacanakan menjadi buku audio untuk aplikasi StoryteL sebuah aplikasi
streaming buku-buku audio. Buku tak
hanya dibaca, tetapi juga didengarkan.
Dee menjadi narator untuk buku karangannya sendiri. Meski membutuhkan
penyesuaian, Dee mengaku menyukai peran ini. Sebab, dia terkenang masa kecilnya yang akrab dengan sandiwara radio, juga kaset-kaset berisi dongeng.
"Ketika aplikasi buku audio ini muncul,
saya senang sekali karena memori yang
dulu bisa muncul lagi. Ini jadi salah satu
opsi menikmati buku dengan nyaman,"
ujarnya Dari pengalaman ini, Dee menemukan bahwa buku clan menulis buku
memiliki kesamaan menarasikan, yaitu
sama-sama butuh latihan. Menurut dia,
menulis dan menuturkan cerita adalah
seni komposisi "Kalau (cara) membacakannya biasa saja, belum tentu orang
tertarik. Begitu juga menulis. Ada teknik
mengatur, mengatur komposisi. Latihannya bisa dimulai dengan membiasakan
diri setiap hari," kata Dee. (HE))
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sendiri. "Pokoknya aku jadi
gembira setelah ikut Mas Zainuri ini," kata Elsa waktu itu.
Teater, kata Zainuri, tidak
boleh dibatasi oleh panggung. Ia
harus
bermanfaat
bagi
orang-orang yang terlibat di dalarnnya, terutarna bagi para pemainnya Ia melihat teater tidak
an sich persoalan estetik, tetapi
mengadopsi persoalan sosial
menjadi "ritual" pembebasan.
Zainuri membaca teori-teori teater sebagaimana diungkap
Bertolt Brecht dengan teater
epik atau Antonin Artaud dengan teater kekejaman. "Semua
itu ujungnya untuk estetika: penonton suka karena cerita atau
keindahannya,• katanya.
Teater sebagaima na yang ia
pelajari di Bengkel Muda Surabaya sejak era 1990-an, diarahkan untuk membantu orang
miskin, para janda, gelandangan, pekerja seks komersial
(PSK), atau orang-orang terpinggirkan. Jurus teater semacam ini, kata Zainuri, membuat
kehadiran kesenian jadi bermakna di rnata publik.
Zainuri juga bergerak untuk
mengajak para PSK berteater.
Umumnya, dalam sesi curhat, ia
mendapatkan fakta banyak di
antara mereka terpaksa menjalani profesinya Keterpaksaan
itu bisa bermula dari jepitan
ekonomi atau kekerasan dalam
rumah tangga. "Usia mereka
merentang dari belasan tahun
sampai 65 tahun. Di dalamnya
banyak problem kemiskinan
dan kekerasan," tutur Zainuri.
Lakon berjudul "Rembulan
di Atas Kremil" yang dimainkan
Teater Berdaya kemudian dipentaskan pada 10 November
2010 di Balai Pemuda Surabaya,
sehubungan dengan Festival
Seni Surabaya 2010. Para pemain pentas ini berasal dari
penghuni kompleks prostitusi
Bangunsari, Kelurahan Dupak,
Krembangan, Surabaya, atau le-

bih dikenal dengan sebutan
Kremil.
Di situ, kata Zainuri, teater
telah menunjukkan kegunaannya bagi kehidupan kita. Para
PSK merasa bahwa mereka dipandang dan dihargai sebagai
rnanusia, tidak lagi distigma sebagai "benda" atau "barang".
Bahwa profesi yang mereka jalani, tidak lain dan tidak bukan,
karena ada lelaki hidung belang
yang membutuhkan keberadaannya.
Lelaki kelahiran Surabaya, 1
Mei 1964, ini tidak berani
mengklaim bah,va teater menjadi
jalan
keluar
bagi
orang-orang pinggiran. Tetapi,
setidaknya, dari pendampingan
yang ia lakukan, anak-anak atau
warga binaan yang ikut kelompok teater menjadi punya tujuan hidup setelah bebas. "Ada
yangjadi juragan dawet, penjual
buah, dan pengepul rongsokan," katanya
Sejak awal tahun 2000-an,
Zainuri setidaknya sudah mementaskan 10 nomor pementasan di berbagai lapas atau
shelter
penampungan
anak-anak jalanan serta lokalisasi prostitusi. Jhva pembelaan terhadap kaum tersisih ini
tumbuh di hati Zainuri ketika ia
melihat gerakan sosial lewat kesenian di Bengkel Muda Surabaya. "Di situ saya diajarkan
menjadi aktivis lewat kesenian.
Tidak mengecilkan makna pentas panggung, tetapi seni akan
jauh lebih berguna kalau mengajak mereka yang membutuhkan," katanya.

Achmad Zainuri
lahlr: Surabaya, 1 Mel 1964
Pendidikan : Sekolah Menel")ah Alas
Pekerjaan: Senlman Teater
Lakon : Tinta Merah (2009), Rasanya
Baru Kemann (2010), BtAan di Alas
Kremll [20101 Maha lbu [20121 dan
Lapar (2013).
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kepada Presiden RI Joko Widodo
yang telah melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan
Patimban dan m eninjau langsung kegiatan pelepasan
ekspor kendaraan.
Dengan dukungan Kementerian Perhubungan,
PT Pelabuhan Patimban lnternasional {PT PPI) dan
PT Patimban International Car Terminal (PT PICT)
berkomitmen untuk meningkatkan layanan logistik di
Indonesia dengan menjadi hub baru ekspor-impor
yang berdaya saing.
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Invasi n1iliter Rt1sia ke UkraiI1a hingga saat ini n1asil1
berlangsung dru1 berlangsung lebih lama dari perkiraru1
Rusia. Keinginan Rt1sia untuk n1encegah Ukraina bergabtu1g
dengan NATO 1n en1ang n1ttlai n1enan1pakkru1 l1asil, tetapi
arena perte1npuran tan1paknya banyak terkendala.
BUDIAWAN SIDIK ARIFIANTO
eberapa analis mengatakan, "operasi
militer khusus• Vladimir Putin di Ukraina kemungkinan
besar telah berjalan tidak sesuai
skenario awal. Di lapangan, pasukan Rusia menghadapi perlawanan sengit dari militer Ukraina yang temyata jauh lebih
lruat claripada yang diperkirakan sebelumnya. Tentara Rusia
harns berulang kaJi melakukan
regrouping; mereka tampaknya
telah kehilangan momentum
untuk mewujudkan skenarionya dengan cepat (Kompas,
9/ 3/ 2022).
Namun, Rusia tampaknyajuga sudah bersiap bahkan seandainya skala peperangan terns
berlangsung dan makin berkembang hingga melibatkan
negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sekalipun. Jika skenario ini terjadi,
alih-alih segera mengakhiri peperangan, justru kawasan Ukraina yang menjadi medan pertempuran akan makin hancur
dan menimbulkan banyak korban Hal ini karena di alas kertas, NATO dan Ukraina tetap
kesulitan mengimbangi kelruatan mili ter Rusia yang memiliki
sejumlah keunggulan
Dari segi geografis, Rusia diuntungkan dengan keunggulan
mobilisasi pasukan pertempuran beserta kenclaraan lapis baja
melalui jalur darat yang relatif
datar. Lokasi Ukraina yang berbatasan darat langsung dengan
Rusia membuat pergerakan pasukan Rusia relatif mudah untuk menginvasi dan menguasai
kola-kota penting.
Setelah menguasai sejumlah
kola penting, Rusia dapat dengan mudah memasukkan alat

utama sistem persenjataan
(alutsista) militemya guna pendukung invasi tersebut Hal ini
menjadi relatif sulit bagi Ukraina untuk merebut kembali
sejumlah wilayah yang diduduki militer Rusia
Dari segi jumlah personel
militer, Ukraina kalah jumlah
secara signifikan. Dari segi persenjataan dan alutsista, Ukraina
jauh lebih sedikit dan kalah
modem dengan Rusia Dukungan pasukan sukarelawan dan
bantuan senjala dari NATO pun
sepertinya talc akan menambah
signifikan kelruatan Ukraina karena berbagai hambatan politik
dan perhitungan strategis.
Sebagaimana
clisuarakan
Sekretaris J enderal NATO Jens
Stoltenberg bahwa mereka bukan bagian dari konflik ini dan
punya tanggung jawab untuk
memastikan konflik ini tidak
bereskalasi dan meluas keluar
Ukraina Sebab, ha! i tu akan
membuat situasi lebih rnsak
dan berbahaya, dengan penderitaan manusia yang lebih berat
lagi. NATO tidak sedang mencari perang dengan Rusia
(Kompas, 5/3/ 2022).
Alhasil, pasukan NATO yang
dipersiapkan di sejum lah negara yang berbatasan dengan
Ukraina tidak akan bisa berbuat
banyak karena sikap NATO
cendernng pasif dalam konflik
ini NATO hanya memberikan
berbagaijenisdukungan militer
ringan, senjalaanti-tank, sistem
pertahanan uclara, peralatan
militer, bantuan kemanusiaan,
dan juga dukungan keuangan
bagi Ukraina
Pemyataan Sekjen NATO
tersebut menyiratkan bahwa
Ukraina harus berjuang sendiri
menghaclapi Rusia. Selain ka-

rena kalah dalam jumlah personel militer clan lrualitas persenjataan, Rusia memiliki sejumlah keunggulan lainnya dari
Ukraina yang sulit tertandingi.
Pertama, dari sisi persediaan
bahan bakar, Rusia mernpakan
salah satu produsen energi yang
besar di dunia sehingga mampu
mengekspor produk energinya
ke sejumlah negara.
Hal ini tentu saja mernpakan
keunggulan besar bagi Rusia karena relatif mudah mengalihkan sebagian ekspor energinya
untuk menyuplai kepentingan
militer yang sedang bertempur.
Berbeda halnya dengan Ukraina
yang masih mengandalkan sebagian dari pasokan impor guna
memenuhi kebutuhan energi di
dalam negeri. Dalam kondisi
clarurat sekalipun, Pemerintah
Ukraina tetap harus membagi
energi untuk kepentingan militer dan masyarakat.
Kedua, dari sisi anggaran militer yang sangat timpang di
mana anggaran pertahanan Rusia mencapai 154 miliar dollar
AS atau hampir 13 kaJi anggaran
pertahanan Ukraina. Hal ini
tentu saja akan membuat daya
tempur militer Rusia sangat
panjang apabila anggaran tersebut dialihkan hanya untuk
keperluan perang. Berbeda halnya dengan militer Ukraina
yang daya tempumya relatif
pendek karena anggaran yang
jauh lebih kecil dari Rusia
Opsi perundingan kian dipertimbangkan oleh pemimpin
Rusia ataupun Ukraina. Pilihan
untuk terns berperang dapat
berakibat buruk bagi Ukraina
clan Rusia. Beberapa saat lalu,
Presiden Ukraina Volodymyr
Zelenskyy menyatakan tak lagi
mendesak keanggotaan NATO

untuk Ukraina Masalah itu dinilai merupakan salah satu alasan Rusia meski kinijuga menginginkan pengakuan Ukraina
alas pendudukan di semenanjung Crimea. Zelenskyy menyebutkan dia terbuka untuk "berkompromi" pada status dua wilayah pro-Rusia (Donets dan
Luhansk). Zelenskyy mengatakan dia terbuka untuk herdialog (France24, 8/3/2022).

Melawan NATO

Ke b eranian Rus ia
te rsebut
didas arkan pada
ke kuatan 1nilite r
yang dilnilikinya .

Betapapun, invasi Rusia ke
Ukraina membuktikan kegigihan Rusia untuk menentang kebijakan Barat terkait perluasan
ekspansi keanggotaan NATO.
Ancaman sanksi ekonomi dan
juga gertakan pertahanan kolektif clari semua anggota NATO
belum menyurutkan langkah
Rusia memperluas invasi militer ke Ukraina.
Keberanian Rusia tersebut
sangat besar kemungkinannya
karena sejumlah hat. Pertama,
sebagian negara Eropa memiliki ketergantungan sektor
energi terhaclap Rusia. Berdasarkan data dari International
Energy Agency (IEA) pacla lrurun 1990-2020, konsumsi energi di seluruh kawasan Eropa
sebagian besar bernpa gas alam
hingga sebesar 33 persen. Selanjutnya, konsumsi energi dalam bentuk listrik dan panas
sekitar 32 persen dan produk-produk dari minyak bumi
sekitar 19 persen.
Dominasi konsumsi energi
final bernpa gas alam dan minyak bumi tersebut membuat
kawasan Eropa memiliki ketergantungan yang relatif besarpada Rusia. Setiap tahun wilayah
Eropa membutuhkan pasokan
minyak mentah sekitar 29 per-

sen, produk minyakjadi sekitar
39 persen, produk liquefied natural gas (LNG) sekitar 15 persen, dan sekitar 22 persen natural gas yang didistribusikan
melalui pipa gas. J adi, apabila
sejumlah vendor atau kontraktor migas asing di Rusia berhenti operasi akibat sanksi ekonomi, selain akan memberikan
dampak buruk bagi Rusia, juga
akan berimbas buruk pacla Eropa, terntama terkait harga energi yang merangkak naik. Nailrnya harga energi akan mendorong harga-harga lain melonjak mahal sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.
Alasan kedua, keberanian
Rusia tersebut diclasarkan pacla
kelruatan militer yang dimilikinya. Berdasarkan data Global
Firepower, proyeksi kelruatan
militer NATO yang mernpakan
gabungan penvakilan dari 30
negara ternyata tidak lebih lruat
dari kelruatan Rusia Baik dari
segi jumlah personel militer
maupun jumlah alutsista, miIi ter Rusia di atas kertas lebih
unggul Proyeksi kelruatan ini
memang hanya sebagian kecil
dari kelruatan militer efektif di
setiap negara anggota NATO
yang digabungkan.
Meskipun dalam aliansi
NATO tersebut acla sejumlah
negara yang militernya tergolong sangat lruat, di antaranya
Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Italia, Jerman, dan Turki,
Rusia
tampaknya
mampu
mengimbanginya, bahkan lebih
unggul 2-3 kali Iipat dari jumlah
kelruatan pasukan dan alutsista
NATO.
Artinya, lrumpulan negara
Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu relatif membatasi untuk
anggaran terkai t pertahanan

kolektif tersebut Bisa jadi, anggaran tersebut akan meningkat
apabila ada ancaman bersama
yang perlu untuk dihadapi oleh
NATO. Namun, relatif kecilnya
anggaran tersebut mengindikasikan ancaman untuk saat ini
bisa jadi dikategorikan relatif
minim sehingga kolektif anggaran yang tersedia kini juga
kecil. Memang, jika perang betul-betul terjadi antara Rusia
dan NATO, proporsi dari anggaran yang disiapkan itu sudah
pasti meningkat drastis.

Nukllr Rusia
Namun, clari semua perbandingan kemampuan militer itu,
satu hat yang pasti dari Rusia
adalah kemampuan determinasi nuklimya yang menggentarkan. Sejak awal invasi, Presiden
Rusia Vladimir Putin sudah
memperingatkan semua negara
NATO bahwa "satu peluncuran
rndal dari negara NATO dianggap serangan nuklir" serta penyiagaan seluruh arsenal nuklir
Rusia menunjukkan "garis batas" jelas bahwa Putin saat ini
siap berperang nuklir demi tujuan di Ukraina.
Dalam perspektif itu, menjadi bisa dimengerti bahwa langkah NATO menjadi "terkunci"
oleh strategi politik clan militer
Rusia meski hat i tu harus
dibayar mahal oleh Rusia dengan sanksi ekonomi dan politik.
Kini dunia menanti hasil dari
pembicaraan elite politik Rusia
dan Ukraina agar segera menemukan titik temu kesepakatan gencatan senjata yang mampu mencegah terjadinya perluasan perang Rusia dalam invasinya ke Ukraina.
(LITBANG KOMPAS)
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Tekai1an lonjakai1 harga sejunllal1 kon1oditas pangai1 dtu1ia
1nembuat Cl1ina dan India 1nen1perkt1at ketal1ai1an pai1gan.
China akan fokus pada pengen1bangan tanan1an biji-bijian,
sedangkan India pada 1niI1yak sa,vit. Bagaiinana dengan
Indonesia?
HENDRIYO WIDI
andemi
Covid-19,
bencana alam, dan
konflik Rusia-Ukraina tengah mendera
dunia Transisi imbasnya sudah dan mulai dirasakan negara-negara produsen dan importir pangan.
Ketahanan pangan setiap negara untuk mengendalikan pasokan dan harga diuji. Negara
yang bergantung pada pangan
impor, terutama China dan India, mulai "berlomba" menata
kembali kebijakan ketahanan
pangan. Latu, bagaimana dengan Indonesia?
Tak ingin terus bergantung
pada impor pangan dan beberapa kali dihantam kenaikan
harga komoditas, China dan India memperkuat dan menggulirkan program ketahanan pangan. China betfokus pada pengembangan tanaman pangan
biji-bijian, terulama kedelai dan
jagung, sedangkan India pada
budidaya kelapa sa,vi t.
Tujuan kedua negara itu
sama, yakni memperkuat ketahanan pangan. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan pangan yang stok dan harganya kerap bergejolak, keduanya ingin menjamin serapan
tenaga kerja di wilayah perdesaan sekaligus mengurangi
kesenjangan desa dan kota.
Krisis ekonomi besar yang
pemah terjadi tak hanya berimbas pada kondisi fiskal dan
moneter, tetapi juga merongrong ketahanan pangan negara
importir pangan. Krisis moneter pada 1997-1998 dan keuangan global pada 2007-2008 serta
krisis ekonomi akibat pandemi
yang telah berlangsung sejak
2000 memberi tekanan terhadap harga komoditas pangan
global.
Saat ini, harga pangan dunia
kian melambung tinggi. Indeks
Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FFPI) berada di level tertinggi sepanjang
masa Minyak nabati, sereal, susu, dan daging mendominasi
lonjakan harga
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Jumat (4/ 3/2022),
merilis, FFPI pada Februari
2022 sebesar 140,7, nail< 3,9
persen secara bulanan dan 20,7
persen secara tahunan. Angka

tersebut berada di alas puncak
FFPI pada Februari 2011 yang
sebesar 137,6. Lonjakan indeks
itu tidak terlepas dari kenaikan
Indeks Harga Minyak Nabati
yang juga membukukan rekor
tertinggi.
Indeks Harga Minyak Nabati
pada Januari 2022 berada di
level 185,9 alau naik 25,28 persen secara tahunan. Kenaikan
Indeks Harga Minyak Nabati
itu terutama didorong oleh kenaikan harga minyak nabati,
terutama minyak kelapa sawit
mentah (CPO) dan kedelai.
China di bawah Xi Jinping
telah menegaskan komitmennya membangun ketahanan pangan berdasarkan Dokumen
Nomor 1. Dokumen Nomor 1
yang merupakan cetak biru ketahanan pangan itu pertama kali digulirkan Februari 2021 oleh
Menteri Pertanian dan Perdesaan China Tang Renjian.
Program itu merupakan lanjutan kebijakan China yang
mampu meningkatkan produksi tanaman pangan biji-bijian,
terutama gandum dan padi, selama 17 tahun berturut-turut.
Kantor berita Xinhua pada 17
Oktober 2021 menyebutkan,
dal:un kurun enam tahun saja,
China telah memproduksi sejumlah komodilas pangan biji-bijian sekitar 650 juta ton.
Pada 2021, basil panen gandum mencapai rekor tertinggi
sepanjang masa, yaitu 145,8 juta
ton, naik 2,97 juta ton dari
2020. Adapun produksi pada
2021 mencapai 28P2 juta ton,
naik 723.000 ton dari 2020.
The Diplomat, majalah daring Asia-Pasifik yang berbasis
di Washington, Amerika Serikat, dalam artikelnya, "China's
Push to Advance Rural Revitalization", 12 Februari 2022,
menyebutkan, kebijakan ketahanan pangan China dalam Dokumen Nomor 1 mengarah pada revitalisasi pertanian dan
perdesaan serta meningkatkan
kesej ahteraan petani.
Melalui dokumen itu, setiap
provinsi diharapkan dapat meningkatkan basil panen biji-bijian, terut:una kedelai dan jagung, melalui modemisasi dan
teknologi rekayasa genetika benih selama 2021-2025. China
banyak memanfaatkan biji-bi-

jian sebagai bahan baku industri makanan-minuman, seperti
tahu, susu kedelai, dan kecap,
serta pakan temak.
China sebenamya negara
produsen kedelai terbesar keempat dunia yang mampu
memproduksi kedelai sekilar
16,4 juta ton per tahun. Namun,
negara ini juga menjadi importir kedelai terbesar di dunia
karena sekitar 80 persen kebutuhan kedelainya dipenuhi
dari impor. China berkontribusi
sekitar 60 persen dari total konsumsi kedelai dunia yang 347
juta ton sepanjang 2018-2020.
Data Bea Cukai China menunjukkan, impor kedelai China pada 2021, terutama dari
Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, melonjak 13,3 persen
secara tahunan menjadi 100,3
juta ton. Impor kedelai itu meningkat guna menopang program pemulihan petemakan babi di China setelah demam babi
Afrika (ASF) yang merebak sejak Agustus 2018.
Tak mengherankan jika pada
akhir 2025, China menargetkan
memproduksi sekitar 23 juta
ton kedelai, naik 40 persen dari
tingkat produksi saat ini. Selain
itu, China juga akan meningkatkan produktivitas tanaman
biji-bijian lain, seperti kacang
tanah dan rapeseed, untuk menopang produksi minyak nabati
dan kebutuhan minyak goreng
yang kian meningkat.

Kemandlrlan CPO
S:una dengan China, India
juga sangat bergantung pada
impor minyak nabati. Di tengah
tingginya harga CPO dunia saat
ini, India kesulitan mengendalikan harga minyak goreng sa,vit
lantaran 56-60 persen kebutuhan bahan baku minyak goreng
nabati di dalam negeri masih
impor.
Sepanjang dua dekade, impor
minyak nabati India melonjak
dari 4 juta ton jadi 15 jula ton.
Pada 2030, impomya diperkirakan bisa menyentuh 30 juta ton.
India mengeluarkan devisa 8,5
miliardollar AS-10 miliardollar
AS per tahun untuk mengimpor
minyak nabati. Saat harga minyak nabati dunia naik, nilai
impor akan membengkak signifilran.

Guna mengurangi ketergantungan itu, India meluncurkan
program National Mission on
Edible
Oils- Oil
Palm
(NMEO -OP) pada Agustus
2021 TujuanutamaNMEO- OP
India adalah membangun kemandirian minyak nabati, terutama CPO. Investasi sekitar 1,5
miliar dollar AS akan dilanggung pemerintah pusat sekitar
80 persen dan sisanya pemerintah setempat
Melalui program itu, luas
perkebunan sawit India yang
saat ini sekitar 300.000 hektar
ditargetkan bertambah menjadi
650.000 hektar pada 2026.
Produksi CPO yang semula
90.000-100.000 ton per tahun
ditargetkan bisa menjadi 1,12
juta ton per tahun. Proyek pembangunan perkebunan kelapa
sa,vit ini dipusatkan di wilayah
timur taut India, And:unan dan
Kepulauan Nicobar.
Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan, program ini akan membantu petani
sa,vit dan mewujudkan India
sebagai Aatmanirbhar Bharat
(negara yang mandin).
Setali tiga uang, Indonesia
juga terimbas kenaikan harga
CPO dan kedelai dunia Bedanya, Indonesia tidak mengimpor CPO. Indonesia merupakan
produsen CPO nomor satu dunia, tetapi tidak dapat mengendalikan harga CPO, sehingga
berpengaruh terhadaplonjakan
harga minyak goreng sa,vi t di
dalam negeri.
Yang dapat dilakukan Indonesia untuk menjaga slabilitas
harga minyak goreng adalah
menjaga keberlanjutan stok bahan baku dan produksi minyak
goreng di dalam negeri. Hal ini
terutama bagi pabrik minyak
goreng yang tidak terintegrasi
dengan industri sawit lantaran
mereka harus membeli CPO
melalui lelang sesuai patokan
harga internasional.
Indonesia kembali menggulirkan kebijakan domestic market obligation (DMO) CPO dan
olein pada tahun ini. Kebijakan
DMO merupakan kewajiban
produsen atau eksportir untuk
menjual sebagian hasil produksinya dengan harga yang relatif
lebih murah dibandingkan dengan harga internasional untuk
memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Kebijakan yang
sama juga pemah diterapkan
pada saat krisis moneter dan
krisis finansial global.
Tahun ini, Kementerian Perdagangan RI menetapkan volume DMO CPO dan olein sebesar
20 persen, lalu dinaikkan jadi
30 persen per 10 Maret 2022,
dari total volume tiap eksportir.
Harga DMO CPO dipatok Rp

9.300 per kilogram dan olein Rp
10.300 per kilogram

Swasembada pangan RI
Di sektor pangan lain, Presiden Joko Widodo pernah menyerukan program swasembada
pangan padi, jagung, dan kedelai (pajale) pada 2015. Untuk
padi dan jagung, Indonesia
terus meningkatkan produksinya Indonesia ju~ berupaya
tidak mengimpor jagung dan
hanya mengimpor beras premium atau beras khusus pada
2020 dan 2021.
Namm1, untuk kedelai, impornya kian meningkat. Kebutuhan kedelai impor Indonesia
memang masih sangat jauh dari
China, yaitu 2 juta-2,5 juta ton
per tahun. Sekitar 70 persen
dari kedelai impor itu untuk
bahan baku tempe, 25 persen
tahu, dan sisanya produk lain.
Adapun rala-rata kebutuhan
kedelai di Indonesia sekitar 2,8
juta ton per tahun dan pada
2022 ini diperkirakan naik
menjadi 3 juta ton.
Begitu juga dengan gula dan
daging sapi. Kebergantungan
Indonesia terhadap kedua komodilas itu sangat besar. Pada
2022, pemerintah mengalokasikan impor gula mentah untuk
bahan baku gula rafinasi
dan konsumsi pada 2022 sebanyak 4,37 juta ton. Dari jumlah itu, alokasi impor gula mentah untuk bahan baku gula kristal rafinasi sebanyak 3,48 juta
ton dan gula kristal putih atau
konsumsi sebanyak 891.627
ton.
Alokasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021.
Waktu itu, impor gula menlah
dialokasikan sebanyak 3,78 juta
ton, terdiri dari 3,1 juta ton
untuk bahan baku gula kristal
rafinasi dan 680.000 ton untuk
gula kristal putih.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di
dalam negeri, Pemerintah Indonesia menambah alokasi impor selain dari swasta Pada
2022, pemerintah telah meminta Bulog dan badan usaha
milik negara (BUMN) yang lain
untuk mengimpor 100.000 ton
daging kerbau beku dan 20.000
ton daging sapi beku pada tahun
ini. Total kuota impor daging
pada 2022 telah ditetapkan
sebesar 266.065 ton, lebih rendah dari realisasi irnpor daging
2021 yang sebanyak 284.277
ton.
China dan India terus meningkatkan kemandirian pangan untuk mengurangi ketergantungan dari komoditas-komodilas impor. Sernentara Indonesia lebih memilih menggeber proyek-proyek infrastruk-

Penduduk d esa memanen
padi di Desa Ming:un, timur
taut Srinagar, Kashmir, yang
dikuasai India, Jumat, 24
September 2021 Pertanian
adalah sumber ut:una
makanan, pendapatan, dan
pekerjaan di perdesaan.

tur dan pembangunan ibu kola
negara baru meski telah memiliki program food estate
Oumbung pangan). Selain beras, program food estate juga
akan diarahkan pada pengembangan budidaya kedelai lokal
dengan melibatkan Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Indonesia juga memiliki
program pendampingan dan
peningkatan produktivitas pangan berbasis pembiayaan dan
pemasaran, yai tu program
Makmur. Program yang digulirkan Kementerian BUMN ini
sebenarnya juga bisa menyasar
pengembangan budidaya kedelai dan sapi lokal. Apalagi, program ini melibatkan ID Food
atau Holding BUMN Pangan
yang bergerak, antara lain, di
sektor perdagangan, pertanian,
perikanan dan petemakan, serta logistik.
Indonesia juga kini telah memiliki Badan Pangan Nasional.
Badan ini diharapkan dapat
mengorkestrasi keberhasilan
program swasembada pangan
agar ketahanan pangan Indonesia semakin kuat dan berdaya
tahan tinggi.
Economist Impact mencatat,
Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/ GFSI) Indonesia pada 2021
berada di posisi ke-69 dari 113
negara. GFSI Indonesia masing-masing berada di peringkat
ke-62 pada 2020 dan peringkat
ke-65 pada 2019.
Kepala Penelitian Center for
Indonesian Policy Studies
(CIPS) Felippa Ann Amanta
berpendapat, Badan Pangan
Nasional punya pekerjaan rumah yang besar karena ketahanan pangan Indonesia masih
rendah. Untuk indikator GFSI
Indonesia pada 2021, seperti
keterjangkauan pangan, kualitas, serta pengelolaan sumber
daya alam dan resiliensi, nilainya masih rendah.
"Hal ini menunjukkan, masalah terbesar ketahanan pangan
Indonesia adalah keterjangkauan, di mana masyarakat harus
membelanjakan rata-rata 56
persen dari pengeluaran mereka untuk membeli makan, lebih
tinggi dari Singapura 20 persen,
Malaysia 21 persen, dan Thailand 26 persen," ujamya
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Warga Gang Sari Dewi,
Banjar Tegeh Sari,
Kelurahan Tonja,
Kecamatan-Oen~
Utara, Kota Denpasar, Bali,
menggerakkan bank
sampah sebagai salah satu
upaya mengelola sampah.
Warga Gang Sari Dewi
menyetor sampah kepada
pengurus Bank Sampah
Sari Dewi, Minggu
(20/2/2022).
t.OMPAS/COkOllOA YUDISTIRA

-

Kepeduliru1 dan perl1atian warga
1nengelola dan n1engolah san1pah perlu
diperl1atik an dru1 didukung pemeriI1tah.
Keterlibatru1 warga n1enjaga kebersil1ru1
lingkungru1 di daerah tujuan pariwisata
terkemt1ka di Indonesia tersebut
1nerupakan modal pentiI1g m enjaga
da)ra tarik bagi turis as mg tu1tuk
1nenikmati kei11dahan "Pttlau Dewata",
Bali.
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
.,.....,. ekelompok anak muda mengorek pasir hi·
tam, lalu memunguti
sampah plastik yang
mereka temukan di
pinggir Pantai Padang Galak,
Desa Kesiman, Kecarnatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, Senin (21/ 2/2022) SO·
re. Meski di tengah-tengah gerimis, kelompok anak muda itu
tetap bersemangat mengumpulkan sampah plastik dari pantai itu ke dalam kantong plastik
hitam yang mereka bawa.
Di antara muda-mudi yang
sedang memunguti sampah itu
ada Putu Esa Pur\vita, yang memimpin aksi bersih-bersih di
Pantai PadangGalak Dia mengungkapkan, kegiatan mengumpulkan dan memunguti sampah
tersebut merupakan bentuk kepedulian anak muda dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) terhadap persoalan sampah, khususnya sampah plastik Esa, yang
juga Ketua Pengurus Daerah
KMHDI Bali, mengatakan, aksi
bersih-bersih digelar serangkaian dengan momen Hari Peduli
Sampah Nasional.
"Kami menyadar~ persoalan
sampah tidak bisa dikerjakan
sendir~ harus menjadi fokus semua elemen masyarakat," kata
Esa di sela-sela kegiatan memunguti sampah plastik di Pan-

tai Padang Galak
Sebelumnya, di tempat terpisah, yakni di Pantai Balangan,
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, aksi bersih-bersih dilangsungkan pada Minggu (20/2).
Gerakan kebersihan dengan
memunguti sampah di kawasan
pantai itu merupakan aksi inisiatif One Island One Voice
yang dimotori Bye Bye Plastic
Bags dan didukung Danone-Aqua. Kegiatan kolaborasi
tersebut menjadi upaya bersama menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya warga "Pulau
Dewata", untuk mengurangi
polusi sampah dan mengelola
sampah dengan lebih baik

terian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut
meminta agar Pulau Bali ini
menjadi bersih. Didampingi
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong serta Direktur J enderal
Pengelolaan Limbah, Sampah,
dan Bahan Beracun Berbahaya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati, Luhut menyatakan, kementerian dan lembaga di pusat kini bersinergi dan
bekerja sama dengan pemerintah daerah di Bali untuk menuntaskan persoalan pengolahan sampah.
Pemerintah Kota Denpasar
memang sedang menyiapkan tiga TPST dengan kapasi tas total
mencapai 820 ton sampah per
hari di Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Penyiapan dan pengoperasian TPST itu juga bertujuan
meminirnalkan pembuangan
sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar Selatan lantaran kapasitas
TPA Suwung nyaris penuh.
Dalam siaran pers Pemkot
Denpasar, pembangunan TPST
di tiga lokasi, termasuk di Desa
Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan di
Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, itu
dibantu pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Hal itu disampaikan Wali Kota
Denpasar I Gusti Ngurah Jaya
Negara ketika mendampingi
Luhut dalam kunjungan kerja
di Kota Denpasar.
Dalam pertemuan ,varga di

ota
Balai Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Sabtu (12/ 2), pembudidaya
maggot, Ana Rohana Salamah,
menerangkan soal budidaya
maggot atau belatung dari lalat
tentara hitam (black soldier
fly/BSF). Maggot digunakan
untuk mengolah sampah organik, terutama sisa makanan.
Ana tidak sendirian membagikan pengalamannya mengurus
maggot kepada ,varga Banjar
Tegeh Sari.
Pengelolaan sampah organik
yang berasal dari sampah dapur
juga diterangkan Dewa Putu
Bayu Wrrawan, pegiat lingkungan hidup yang menggunakan
metode komposter dengan ember bertumpuk. Kedua praktisi
pengolahan sampah organik itu
menerangkan cara praktis mengurangi sampah organik dari
rumah tangga, termasuk dengan memanfaatkan maggot sebagai cara mengolah sampah
dapur menjadi pupuk organik
Sebelum Ana dan Bayu memaparkan metode pengolahan
sampah organik dari rumah
tangga, warga Banjar Tegeh Sari
terlebih dahulu mengikuti diskusi dan sarasehan bertemakan
"Ketahanan Pangan dan Food
Waste" yang diselenggarakan
Pusat Pendidikan Lingkungan
Hidup Bali bersama Yayasan
Banjar Tegeh Sari dan pengurus
Banjar Tegeh Sari.

Keesokan harinya, pada
Minggu (13/ 2), warga usia lanjut
di Banjar Tegeh Sari bersama
kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Banjar Tegeh Sari mengikuti
lokakarya tentang pembuatan
eco enzyme dan produk turunannya. Pegiat lingkungan hidup
dari Komunitas E:co Enzyme
Nusantara Bali pun membagikan pengetahuan dan pengalamannya mulai dari cara
membuat eco enzyme hingga
memanfaatkan produk turunan
eco enzyme dalam kehidupan
sehari-hari.
Ketua Yayasan Banjar Tegeh
Sari I Gede Mantrayasa mengatakan, kegiatan warga Banjar
Tegeh Sari bertemakan pengelolaan sampah itu merupakan
implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah, mulai dari Peraturan Gubernur Bali Nomor
97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah
Plastik Sekali Pakai, Pergub Bali
Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sampah Berbasis
Sumber, hingga Peraturan Wali
Kota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 mengenai Kebijakan
dan Strategi dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah
Sejenis
Sampah
Rumah.

Edukasl pengelolaan
Mantrayasa menambahkan,

Yayasan Banjar Tegeh Sari bersama pengurus Banjar Tegeh
Sari menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai
pengelolaan sampah i tu dalam
rangka memeriahkan Hari
Ulang Tahun Ke-234 Kota Denpasar pada akhir Februari.
Lantaran masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan Kota
Denpasar termasuk daerah
yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, kata
Mantrayasa, kegiatan selarna
dua hari di Banjar Tegeh Sari
yang sudah menjadi bagian
Kampung Berseri Astra itujuga
menggunakan metode hibrida.
Acara itu menghadirkan peserta dalam jumlah terbatas dan
juga menggunakan teknologi
telekonferensi.
Ditemui terpisah, pegiat kebersihan di Kota Denpasar yang
juga pendiri Malu Dong Community, I Komang Sudiarta,
menuturkan, sudah banyak
peraturan ataupun kebijakan
dari pemerintah dalam upaya
mengelola sampah dan mengurangi dampak buruk sampah.
Namun, menurut Om Bemo,
demikian panggilan akrab I Komang Sudiarta, peraturan ataupun kebijakan pemerintah tidak akan efektif apabila pemerintah minim mengedukasi dan
mengawasi pelaksanaan dari
aturan yang dikeluarkannya.
"Terus ajak dan libatkan masyarakat agar mau memilah
sampah mulai dari rumah," kata
Om Bemo. Ia menambahkan,
pemerintah juga harus konsisten dan berkomitmen menegakkan aturannya.

-

---

Perhatian pusat
Persoalan sampah di Bal~
termasuk di Kota Denpasar,
mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Terlebih Bali sudah dipastikan sebagai tempat
penyelenggaraan puncak KTT
G-20 tahun 2022. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Denpasar, Jumat (25/2), Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau lokasi
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar.
Dalam siaran pers Kernen-

Kegiatan bersih·bersih di Pantai Padang Galak, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, Senin (21/2/ 2022).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh anak muda dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Bali serangkaian dengan momen Hari
Peduli Sampah Nasional.
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Gai1gguan citra diri atat1 gai1gguai1 disn1orfik tubul1 n1e1nbuat seseorang tidak
pernal1 puas atau n1erasa jelek dengan tt1bul1n)ra. Terapi penerin1aan dai1
komitn1en atau ACT bisa jadi solusi unttlk n1engatasi gai1gguan tersebut.
M ZAID WAHYUDI

untutan dan tekanan sosial membuat
banyak orang tidak
puas dengan bentuk
tubuhnya Akibatnya, sebagian orang berusaha
mengubah citra tubuhnya dengan cara apa pun. Padahal,
upaya mengubah penampilan
bisa menjadi bumerang karena
sering kali tak pernah menghasilkan kepuasan dan rasa cukup.
Terapis dan pendiri lembaga
konseling Optimism Counseling di Seattle, Amerika Serikat,
Tom Parsons, dalam tulisannya
di The Psychology Today, Selasa
(8/ 3/ 2022), mengatakan, sebagian orang yang memiliki gangguan citra tubuh akan selalu
berusaha untuk merasa baik-baik saja dengan tubuh. Namun, upaya itu sering kali justru menghasilkan hal yang berlawanan.
Memuj i diri sendiri saat becermin untuk sesaat mungkin
menyenangkan, tetapi tindakan
ini sering kali menimbulkan kekecewaan karena merasa membohongi diri.
Demikian pula dengan olahraga teratur dan diet ketat yang
umlllnnya hanya memberikan
rasa bahagia di awal, apalagi jika
target berat badan atau bentuk
tubuh ideal sudah didapatkan.
Namun, banyak orang tidak
menyadar~ meski berat dan
bentuk tubuh mereka sudah
ideal, mereka tetap gaga! mengubah ci tra tubuhnya.
Bahkan, mereka yang pernah
melakukan operasi plastik kecantikan pun sering kali tidak
akan pemah puas untuk sekali
melakukan operasi. Mereka bisa melakukan operasi berkali-kali baik pada bagian tubuh
yang sama maupun berbeda.

Cltra tubuh
Manusia tercipta dengan karakteristik tubuh yang berbeda.
Namun, standar kecantikan
yang diembuskan industri dan
diglorifikasi masyarakat membuat hanya bentuk-bentuk tu-

buh tertentu yang dihargai masyarakat. Mereka yang tidak
memiliki tubuh sesuai standar
kecantikan tersebut sering dianggap jelek dan tidak dihargai.
Profesor psikiatri di Weill
Cornell Medical College, Universitas Cornell, Itacha, AS, dalam tulisannya di situs Yayasan
Gangguan Obsesif Kompulsif
Internasional (IOCDF), yang
berbasis di Boston, menyebut
prevalensi penderita gangguan
citra tubuh atau gangguan dismorfik tubuh (BDD) mencapai
1,7-2,9 persen dalam populasi
umum. Ini berarti, satu dari 50
orang mengalami BDD.
Dengan jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 273,9
juta orang pada akhir 2021, ada
4,7 juta-7,9 juta orang yang memiliki gangguan citra tubuh.
Jumlah mereka yang mengalami gangguan ci tra tubuh ini
sama dengan yang mengalami
gangguan obsesif kompulsif
(OCD) serta lebih banyak dibandingkan penderita anoreksia nervosa atau skizofrenia.
Namun, sangat sedikit orang
yang mendapat perawatan karena penderita gangguan citra
tubuh umlllnnya enggan menceritakan gejala yang mereka
alami kepada orang lain. Penderita gangguan ini biasanya ditemukan pada orang-orang
yang secara teratur menjalani
perawatan medis terkait dengan kecantikan, baik bedah
kosmetik, gigi kosmetik, maupun layanan kesehatan mental.
Penderita gangguan citra tubuh umumnya tidak menyukai
satu atau beberapa bagian tubuh dan tampilan tisilrnya Merekajuga percaya bahwa tubuhnya terlihat jelek, tidak normal,
atau cacat Bagian tubuh yang
sering tidak disukai itu adalah
kulit wajah, hidung, ketidaksimetrisan bagian tubuh, rambut, tinggi atau bentuk tubuh,
hingga payudara atau bokong.
Namun, penderita BDD bisa
fokus memperhatikan satu bagian tubuh yang dianggap jelek

morfologi tubuhnya agar keberadaan atau eksistensi mereka
diperhatikan atau dianggap
orang lain.

Terapl

saja atau merawat secara intensif seluruh bagian tubuh. Mereka yang menderita BDD bisa
menghabiskan 3-8 jam sehari
untuk memikirkan penampilan
mereka.
Keasyikan memikirkan penampilan itu sulit ditolak, dikendalikan, dan bahkan bisa sangat menyusahkan. Lama dan
berulangnya memikirkan penampilan itu bisa memicu mereka mengalami perilaku berulang dan kompulsif untuk
memperb~ menyembunyikan, memeriksa, atau mendapatkan kepastian atas bagian
tubuh yang tidak mereka sukai.
Menurut situs Mayo Clinic,
lembaga pelayanan dan riset
medis terkemuka di AS yang
banyak menjadi rujukan berobat tokoh Indonesia, gangguan
ci tra tub uh ini bisa terjadi pada
perempuan dan laki-laki saat
mereka mulai menginjak usia
remaja.
Gangguan ini bisa terjadi akibat adanya riwayat keluarga sebellllnnya yangjuga mengalami

BDD atau OCD serta memiliki
pengalaman hidup traumatis di
masa lalu, seperti diej ek, ditelantarkan, atau dilecehkan saat kecil. Penderita umumnya
memiliki kepribadian yang perfeksionis; memiliki gangguan
mental lain, seperti kecemasan
atau depresi; serta tak mampu
menghadapi kuatnya tekanan
sosial tentang ukuran kecantikan.
Psikolog yang banyak menangani persoalan terkait kecantikan dan Kepala Bidang Kajian
Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Efnie Indrianie, seperti dikutip Kompas, 5
Maret 2022, menemukan, mereka yang tidak puas dengan
tubuhnya umumnya memiliki
Iuka batin di masa lalu atau saat
masih kecil.
Luka batin itu bisa berupa
pengalaman dirundung, direndahkan, atau diabaikan orang
lain, termasuk oleh orangtuanya. Saat dewasa, dia menjadi
terobsesi untuk selalu menjaga
penampilannya dan mengubah

Model bertubuh
di atas peragawati pada
umumnya
menampilkan koleksi
pakaian dalam peragaan
busana sebagai bagian
dari upaya melawan
fobia lemak di Paris,
Perancis, pertengahan
Desember 2017.
Tuntutan sosial akan
citra tubuh kerap kali
menjebak seseorang
pada rasa kurang
percaya diri.

Parsons menambahkan, budaya populer saat ini menyarankan mereka yang tidak
puas dengan bentuk tubuhnya
untuk belajar mencintai diri
sendiri atau self-love. Mereka
juga bisa membangun pandangan positif terhadap tubuhnya
"Namun, pada banyak orang,
janji kebahagiaan yang datang
dengan mencintai diri sendiri
justru membuat mereka merasa
lebih buruk," katanya.
Kunci utama untuk mengatasi gangguan citra tubuh, menurut Parsons, adalah dengan
penerimaan diri atas apa pun
kondisi dan bentuk tubuh yang
kita miliki. Kita tidak harus
menyukai penampilan atau tuhuh kita, tetapi kita harus betajar menerima apa pun kondisi
tubuh kita.
"Penerimaan diri itu bukan
berarti mencintai, menyukai,
atau menyetujui, tetapi cukup
menerima saja," tambahnya.
Dari pengalaman klien yang
ditangani Parsons, umumnya
mereka merasa tidak ada bagian
tubuhnya yang menarik. Mereka juga tidak yakin ada orang
yang bisa tertarik dengan tubuhnya Padahal, orang lain bisa
saja tidak pemah mempermasalahkan tubuh mereka, termasuk pasangan. Bahkan, mereka
bisa saja menyukai atau pernah
memuji tubuh yangjustru tidak
disukai pemiliknya.
Karena itu, belajar menerima
atas tubuh yang kita miliki
menjadi penting. Selain itu, kita
juga belajar menerima bahwa
orang lain bisa memiliki pendapat yang berbeda tentang diri
kita. Reali tas ini bisa saja tidak
sejalan, yaitu kita rnenganggap
diri kita tidak menarik, tetapi
orang lain justru tertarik.
Karena itu, daripada memikirkan untuk mengubah bagian-bagian tubuh yang tidak kita

Model menggunakan
koleksi pakaian dalam
Fashion Week di Paris,
Perancis, Sabtu
(5/ 3/ 2022). Dibutuhkan
bentuk tubuh tertentu
untuk bisa menjadi
seorang model. Alobat
tuntutan dan tekanan
sosial, banyak orang tidak
puas dengan bentuk
tubuhnya Ini membuat
orang tersebut berusaha
mengubah citra
tubuhnya.

suka, akan lebih mudah jika kita
mampu membebaskan pikiran
kita, melepaskan diri dari segala
pikiran negatif tentang tubuh
kita. Setelah menerima, maka
kita bisa hidup berdampingan
dengan bagian tubuh yang semula tidak kita sukai.
"Kita tidak harus menyukai
segala haJ agar hidup kita menjadi sehat atau disukai orang
lain," kata Parsons.
Terapi psikologis untuk menumbuhkan penerimaan diri
ini bisa digunakan untuk mengatasi gangguan ci tra tubuh yang
resisten terhadap pengobatan.
Terapi penerimaan dan komitmen (ACT) bisa mendorong
penderita BDD untuk menoleransi pikiran dan perasaannya
daripada mengubah tubuhnya
Dengan ACT, seseorang bisa
mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang dapat dikendalikan, misal fokus pada nilai-nilai lain. Jika sebelumnya
waktu dan energi banyak digunakan untuk melawan pikiran negatif dan citra diri itu, kini
waktu dan energi i tu bisa dimanfuatkan untuk memikirkan
haJ lain yang lebih produktif.
"Metode terapi ACT yang
berfokus pada penerimaan diri
mungkin tidak menghilangkan
pikiran dan perasaan negatif,
tetapi terapi ini bisa membuat
penderita BDD lebih mudah
menghadapi gangguan," ujarnya
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Setelal1 n1engalaini
pentu·u nan selan1a
lin1a pekan, skor
nas ional Indeks
Pengendalian
Covid-19 oleh
Kompas pekai1 ini
ke1nbali
meningkat. Dalan1
rentai1g lin1a
pekai1 tersebut,
skor turun
sebai1yak 23 poin
ke titik 60. Pekai1
ini 1ne njadi titik
balik skor yang
1nenai1dakai1
gelombang ke tiga
varian 01nicron
1nulai teratas i.
GIANIE
ekan ini per 7 Maret
2022, skor nasional
Indeks Pengendalian Covid-19 (IPC)
sudah
meningkat
kembali ke posisi 63 atau naik
3 poin dibandingkan dengan
pekan lalu. Kenaikan skor tertinggi terjadi di Banten sebanyak 13 poin dari skor 52 ke 65.
Diikuti oleh OKI Jakarta yang
bertarnbah 12 poin dari skor 62
ke 74.
Skor nasional IPC mulai turun sejak 31 Januari 2022 dari
angka 83 ke 80. Narnun, skor
OKI Jakarta sudah turun lebih
dahulu pada 3 Januari 2022
dari 95 ke 93, sekitar dua minggu sejak kasus varian Omicron
pertarna kali terdeteksi di Indonesia.
Sejak saat itu, skor IPC OKI
Jakarta terus menurun hingga
ke posisi terendah, yakni skor
56, pada 21 Februari 2022. Sepekan kemudian skor OKI Jakarta barulah mulai membaik
dengan naik 6 poin ke angka
62. OKI Jakarta yang lebih dulu mengalami pemburukan
akibat varian Omicron juga
menunjukkan kondisi yang lebih cepat pulih dibandingkan
dengan kondisi secara nasional.
Pada pekan nu, secara
umum sebagian besar provinsi
sudah menunjukkan kenaikan
skor IPC. Namun, masih terdapat sembilan provinsi yang
skornya masih menurun. Artinya, kasus baru Covid-19 di
sembilan provinsi itu masih
cukup tinggi.
Dari sembilan provinsi tersebut, di Pulau Jawa masih ada
DI Yogyakarta yang skornya
turun sebanyak 2 poin, dari 57
ke 55. Kasus positif harian di
DI Yogyakarta dalarn sepekan
terakhir sudah cenderung menurun dari kisaran 2. 700 kasus
per hari (2/ 3/ 2022) menjadi
sekitar 1.300 kasus per hari
(7/ 3/ 2022).
Puncak jumlah kasus tertinggi baru saja dilalui pada 24
Februari 2022 sebanyak 2.866
kasus. Jumlah ini lebih tinggi
dibandingkan dengan kasus
tertinggi yang pemah terjadi
saat gelombang kedua varian
Delta menerpa.
Di Sumatera ada Provinsi
Aceh dan Kepulauan Bangka
Belitung yang juga turun skor.
Selanjutnya NTT turun sebanyak 6 poin.
Di Kalimantan terdapat Kalimantan Barat yang turun 1
poin dan Kalimantan Utara turun 9 poin. Di Sulawesi ada
Sulawesi Tengah yang turun 4
poin dan Gorontalo turun 7
poin. Di bagian timur, hanya
Maluku Utara yang turun 1
poin.
Dengan kondisi seperti ini,
perlu penanganan yang bersifat
lokal agar kasus infeksi yang
masih tinggi di sembilan provinsi tersebut tidak menyebar
kembali ke provinsi lain akibat
kebijakan pelonggaran pergerakan yang mulai berlaku.

Delta vs Omicron
Dengan telah melandainya
kasus di sebagian besar daerah,
kuat asumsi bahwa gelombang
Omicron di Indonesia sudah
harnpir terlewati. Sesuai dugaan awal, tinggi puncak kasus
pada gelombang ini di tingkat
nasional lebih tinggi diban-

Petugas menyiapkan
dosis vaksin untuk
warga lanjut usia yang
menjadi prioritas di
Gang Pinggir, Kota
Semarang, Jawa
Tengah, Senin
(7/ 3/ 2022).
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Layanan tes cepat Covid-19 merupakan syarat perjalanan bagi penumpang selama masa

Sesuai SE Kementerian Perhubungan No 25 Tahun 2022, mulai

pandemi di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/ 3/ 2022). Penghapusan
syarat tes cepat Covid-19 pada penumpang mulai dilakukan bagi yang telah mendapatkan
vaksin lengkap.

9 Maret 2022, KRL boleh melayani penumpang hingga 60
persen dari kapasitas, dari sebelumnya 45 persen. Anak balita
juga sudah boleh naik KRL.

dingkan dengan saat gelombang varian Delta berkecarnuk
pertengahan tahun lalu.
Pada puncak ge lombang
Omicron pada 7 Februari lalu,
kasus positif harian nasional
harnpir
1nencapai
angka
64.0 00. Jumlah tersebut terpaut cukup jauh dengan jumlah kasus harian pada puncak
gelombang Delta di kisaran
56.000 pada 15 Juli 2021.
Untungnya jumlah kasus
yang tinggi ini tidak dibarengi
dengan tingkat fatalitas tinggi.
Pada gelombang Delta lalu,
jumlah korban meninggal harian pernah dua kali menembus angka dua ribu jiwa. Sementara jumlah kematian harian akibatCovid-19 padamasa
gelombang Omicron paling
tinggi di angka 401 jiwa.
Fenomena gelombang Omicron yang terjadi di Indonesia
ini selaras dengan yang dialarni
negara-negara lain. Sebagai
perbandingan, Amerika Serikat yang kini telah relatif me-

lewati gelombang Omicron juga mengalami pola yang sama
dengan Indonesia.
Dari segi jumlah kasus harian, negara ini pernah mencatatkan angka lebih dari
900.000 kasus atau sekitar tiga
kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan puncak kasus
Delta dengan kasus harian di
kisaran 300.000.

Belum aman
Berita baik ini tentu pantas
untuk diganjar dengan optimisme. Bagaimanapun, masyarakat telah lelah harus terus
merasa terbatas selama lebih
dari dua tahun. Namun, optimisme ini perlu juga diimbangi oleh kewaspadaan.
Pasalnya, walau sudah jauh
lebih terkendali dibandingkan
dengan 1-2 minggu lalu, situasi
Covid-19 saat ini belum sepenuhnya aman. Hal ini dapat
terlihat dari dua hal, yakni
jumlah kematian harian dan
tingkat keteris ian tempat tidur

(bed occupancy ratejBOR)
rumah saki t.
Di tengah tren menurunnya
jumlah kasus harian, jumlah
kematian harian di Indonesia
justru masih relatif tinggi. Jika
puncak kasus harian berada di
pertengahan Februari lalu,
jumlah kematian harian baru
mengalami puncaknya pada
minggu ke-2 Maret Jika kasus
harian melandai dalam waktu
sekitar tiga minggu, jumlah kematian harian masih harus diwaspadai hingga dua minggu
ke depan.
Urgensi un tuk mewaspadai
tingkat kematian ini menguat
jika melihat BOR RS yang mas ih relatif tinggi. Hingga 8 Maret 2022, angka BOR RS mingguan nasional masih berkisar
di angka 30 persen. Hal ini
menunjukkan posisi RS masih
cukup rentanjika tiba-tiba terjadi lonjakan kasus. Selain itu,
tingginya angka BOR ini juga
menunjukkan masih banyak
pasien Covid-19 yang belum

sembuh dan sedang menjalani
perawatan.
Tak ayal, langkah pemerintah untuk mulai melonggarkan
aturan pembatasan sosial perlu
dikawal. Tanpa kehati-hatian
dan pertimbangan yang sangat
matang, kebijakan ini sangat
berpotensi untuk membalikkan situasi Covid-19 yang kini
sudah membaik
Kebijakan pelonggaran ini
juga tidak bisa diarnbil hanya
karena tergerak oleh langkah
serupa yang dipilih negara lain.
Pasalnya, vaksinasi di Indonesia masih terpaut jauh dari
negara-negara yang berani melonggarkan pembatasan sosial.
Padahal, capaian vaksinasi
yang memadai menjadi syarat
mutlak untuk melonggarkan
kebijakan pembatasan sosial
tanpa menimbulkan efek lonjakan kasus yang parah.
Sebagai contohnya ialah
Arab Saudi. Di negara tersebu t,
capaian vaksinasi sudah berada
di kisaran 70 persen dari pen-

duduk. Sementara sarnpai saat
ini, capaian vaksinasi lengkap
di Indonesia masih berada di
kisaran 54 persen dari total
penduduk Bahkan, capaian
vaksinasi Indonesia ini masih
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia di angka
56 persen.
Dengan capaian vaksinasi
yang rendah, kebijakan pelonggaran yang sembrono tentu
akan membahayakan masyarakat. Apabila tetap nekat untuk mengarnbil kebijakan ini,
a tau lebih ekstremnya mengubah s tatus pandemi menjadi
endemi, pemerintah harus siap
untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang paling
sederhana adalah untuk berani
mengambil kebijakan pengetatan mobilitas sosial lagi apabila terjadi lonjakan kasus walaupun kebijakan tersebut bisa
jadi sangat tidak populer dan
memantik amarah dari publik.
(LITBANG KOMPAS/
RANGGA EKA SAKT0
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Banjir di Kota Kupang dapat diatasi dengan cara n1enggerakkan ,varga n1enanan1
air, n1embuat jebakai1 air yang berlin1pal1 saat n1usin1 ht1jan di setiap pekarangan
run1ah. Air tidak n1engalir ke pern1tlkaan tanah, tetapi tertan1ptu1g di lubang itu.
KORNEUS KEWA AMA
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alan El Tari, Kupang,
Nusa Tenggara Timur,
yang
sebelurnnya
tampak kering, tidak
pernah ada genangan
air, mendadak banjir, Sabtu
(3/4/2021). Hampir semua ruas
jalan di Kota Kupang, 3-5 April
2021, banjir karena intensitas
hujan tinggi.
Banjir yang melanda Kota
Kupang dalam 10 tahun terakhir makin sulit dikendalikan.
Sejumlah kawasan yang sebeJurnnya ditetapkan menjadi hutan tutupan kota kini berubah
fungsi menjadi kelurahan atau
permukiman penduduk Sistem
drainase dengan membuang air
ke Jaut yang saat ini sedang
dijalankan tidak cocok di Kota
Kupang. Menanam air secara
massal sebagai jalan terbaik
mengatasi banjir sekaligus kekeringan ekstrem di kota ini.
Stefanus Leto (51), warga Kelurahan Oesapa, Kota Kupang,
sedang memperbaiki dinding
rumahnya, Senin (7/ 3/2022).
Dinding rumah berusia 25 tahun itu sering diterjang banjir
setiap musim hujan tiba. Ia khawatir, banjir datang Jagi menjelang akhir musirn hujan tahun
ini "Dinding sudah Japuk, jika
terjadi badai Jagi bisa roboh.
Badai Seroja tahun 2021 terjadi
5 April dini hari, terjadi di akhir
musirn hujan. Saya antisipasi
itu," kata Leto.
Sampai dengan tahun 2000,
debit air banjir tidak sebanyak
sekarang. Meski hanya berlangsung 30-60 menit, banjir memberi pengaruh besar terhadap
dinding rumah dan seluruh pekarangannya Selain memperbaiki dinding rumah, Leto juga
membangun talut di bagian utara rumah untuk menahan Jaju
air banjir ke arah rumah.

Jalan tanpa got
Banjir mengikuti jalur jalan
turunan, menggenangi sejumlah rumah yang berada persis di
sisi kiri-kananjalan, dan sampai
dataran permukiman warga. JaJan dibangun tanpa got sehingga air hujan mengalir di badan
jalan. Sejumlah kendaraan pun
terjebak di dalam banjir.
"Untungnya, ini daerah karang dan kapur sehingga air
cepat merembes ke Jaut dalam
hitungan menit Begitu hujan
selesai, seki tar 60 meni t kemudian air banjir pun berhenti
mengalir. Tetap~ air itu me-

"Bukan dengan cara memasang gorong-gorong mengalirkan air banjir ke sungai, lalu
menuju Jaut seperti terjadi saat
ini. Cara ini diadopsi dari Jawa.
Mestinya penanganan air banjir
disesuaikan dengan kondisi Kota Kupang yang sedang terancam kekeringan ekstrem. Dari
17 kabupatenjkota yang mengalami kekeringan ekstrem tahun 2021, salah satunya Kota
Kupang," kata Malelak

Stefanus Leto (52), warga
Kelurahan Oesapa, Kota
Kupang, Senin (7/ 3/ 2022),
membalik campuran semen
dan pasir untuk memperbaiki
dinding rumah serta
membangun talut di depan
rumah guna mengantisipasi
terjangan banjir.

Bangun embung
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Pedagang asongan melintas di Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (7/ 3/ 2022).
nyisakan sampah berserakan di
sejumlah tempat," tutur Leto.
Mariana Dasin (47), warga
Kelurahan Sikumana, memiliki
rumah di daerah dengan kontur
tanah miring sekitar 40 derajat.
Ia membangun talut dengan ketinggian 70 sentimeter untuk
membantu mengalirkan air
banjir ke sisi kiri dan kanan
rumah. Saat hujan deras, banjir
terus mengalir mengarah ke
permukirnan ,varga Jain, menggenangi jalan-jalan dan pusat-pusat perbelanjaan.
"Tanah di Kota Kupang sebagian besar didominasi batu
karang sehingga tidak mudah
Jongsor atau tergerus meski terjadi hujan berhari-hari. Jika tanah Jembut, sudah terjadi Jongsor di mana-mana di wilayah
kemiringan seperti in~" kata
Dasin.
Pengajar Universitas Kristen
Artha Wacana, Kupang, Zeth
Malelak, mengatakan, pada masa pemerintahan Wali Kota
Messakh Amalo (1978-1986), Ji.
ma kelurahan di Kota Kupang
ditetapkan menjadi hutan tutupan, yaitu Kelurahan Sikumana, Kolhua, Naion~ Belo, dan

sebagian wilayah Kelurahan
Oepura. Lima kelurahan ini sebagai kawasan hutan rirnbun
memiliki sejumlah sumber mata air sebagai air baku warga
Kupang saat itu.
"Pada masa pemerintahan
Wali Kota Messakh Amalo, Gubemur Ben Mboi saat itu
mengundang Presiden Soeharto meresmikan hutan tutupan,
yang saat ini telah berubah
fungsi menjadi pusat permukiman penduduk, sebagai kawasan daerah penyangga kota atau
hutan tutupan," kata Malelak
Sebagian kawasan Kelurahan
Oesapa, Senin (7/ 3/2022), tampak rindang ditumbuhi pepohonan karena di sini sering terjadi banjir, berikut genangan
air.
Setelah 30-an tahun kemudian, kawasan itu bukan Jagi
hutan rirnbun, melainkan berubah menjadi ribuan unit bangunan rumah penduduk, kios,
toko, fasilitas kesehatan, swaJayan, pasar, pusat perbelanjaan, dan rumah ibadat
Ahli air tanah ini menilai,
banjir yang menggenangi sebagian ,vi!ayah Kota Kupang

bermula dari wilayah itu, kemudian bergabung dengan banjir yang sudah ada di dataran.
Hampir 80 persen kondisi jalan
di Kota Kupang tidak memiliki
got sehingga banjir mengalir
mengikuti jalur jalan. Kondisi
ini sangat membahayakan para
pengendara, terutarna sepeda
motor yang menerjang banjir.
Banjir juga terjadi di wilayah
dataran yang jauh dari lima
kelurahan tersebut, seperti KeJurahan Tuak Daun Merah. Di
ruas jalan utama di kawasan ini
terjadi genangan air sampai setinggi Jutut orang dewasa saat
terjadi banjir. Sistem drainase
yang buruk sebagai penyebab
utama banjir.
Banjir makin meluas di seluruh wilayah Kota Kupang, dengan kapasitas debit air yang
terus melimpah dan meluber ke
mana-mana Kondisi banjir ini
menjadi ancaman serius jika
tidak ditangani secara tepat.
Debit air hujan yang turun di
Kota Kupang setiap musim hujan 1.000-1.500 milimeter per
musim hujan. Air hujan ini
mengalir cuma-euma menuju
Jaut.

Malelak menilai, semestinya
air yang tertampung di dalam
gorong-gorong Jangsung ditanam di dalam tanah. Perlu dibangun semacam embung menampung air itu, kemudian diresapkan ke tanah. Hampir 100
persen tanah di Kota Kupang
berupa pasir, tanah berpori,
atau karang sehingga air cepat
meresap, menjadi cadangan air
baku.
Kota Kupang makin kekurangan air tanah. Dari sekitar
3.000 unit sumur bor milik warga Kupang, 100 unit sumur bor
mengalami kekeringan setiap
memasuki puncak kemarau,
September-November. Padahal,
kedalaman sumur bor itu mencapai 85-120 meter dengan biaya Rp 25juta-Rp 100 juta Biaya
ini tergantung kondisi tanah.
Menurut dosen pertanian Jahan kering dengan sistem tanam air ini, earn terbaik mengatasi banjir di Kota Kupang adalah menanam air. Setiap aliran
air hujan, termasuk banjir, ditanam, entah di pekarangan rumah, ruang publik, kantor-kantor pemerintah, atau pusat perbelanjaan.
Menanam air harus menjadi
gerakan massal sehingga perlu
ada peraturan wali kota yang
mengatur soal ini Peraturan
wali kota ini disosialisasikan di
setiap kelurahan, rukun tetangga/ rukun warga sampai semua
warga paham dan merealisasikan. Bakti sosial di setiap RT
pada hari Jumat, antara Jain,
diarahkan pada aksi menanam
air, di pekarangan rumah masing-masing, ruang publik, dan
pusat keramaian.
Lubang menampung air
tergantung Juas pekarangan
rumah atau Jokasi yang hendak
dibangun jebakan air. Bisa berukuran 1 meter x 2 meter sampai dengan 10 meter x 10 meter.
Ukuran Jubang disesuaikan de-

ngan Juas pekarangan rumah.
Kedalaman Jubang sebaiknya
1-1,5 meter.
"Tetapi, Jubang ini mesti dipagari sehingga tidak menjadi
tempat bermain anak-anak karena sangat membahayakan keselamatan," kata Malelak
Ia mengatakan, menanam air
tidak merugikan. Sudah Jebih
dari 20 tahun Malelak menekuni kegiatan menanam air ini.
Rumah tinggal miliknya, lahan
pertanian, dan kampus Unkris
Kupang, yang dikembangkan
Malelak dengan sistem tanam
air, tampak tetap segar dan hijau. "Contoh sederhana saja, kamar mandi yang setiap hari
diguyur air, di bagian belakangnya akan tumbuh rumput atau
pohon secara alamiah dan tetap
segar sepanjang tahun," katanya
Demikian pula daerah cekungan dan dataran rendah selalu tampak hijau dan segar
karena terdapat air tanah yang
cukup di dalamnya. Ia yakin,
setiap pekarangan nunah yang
ditanami air, di kawasan itu
bakal tumbuh berbagai jenis
pohon tanpa harus disirami air
rutin oleh pemilik rumah.
Di ,vi!ayah itu jika dibiarkan
saja pun pohon dan rumput
akan tumbuh dengan sendirinya Sebaiknya ditanami pohon
pisang, mangga, nangka, belimbing wuluh, dan tanaman buah
Jain.
"Ayo, warga Kupang, tanam
air, panen kehidupan," ajak Malelak

