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PARADE PEMBALAP MOTO-GP DI JAKARTA:

Awasi p
para
Distributor Nakal
Polda Jateng menemukan adanya
kekosongan stok di distributor dan
pengemasan ulang karena belum ada
kiriman minyak goreng dari produsen.
INSI NANTIKA JELITA

insi@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH diminta terus mengawasi
potensi permainan
curang yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab dalam penyaluran minyak
goreng curah yang disubsidi
pemerintah.
“Minyak goreng curah disubsidi dengan harga Rp14.000 per
liter di tingkat konsumen. Secara teoretis bagus, tapi secara
praktis tetap bisa dimainkan
oleh distributor nakal,” ujar
guru besar IPB University
Hermanto Siregar kepada wartawan, kemarin.
Dia mengatakan bisa saja
terjadi stok minyak goreng
curah subsidi diberi kemasan
oleh distributor nakal lalu
dijual dengan harga pasar
nonsubsidi sehingga volume
minyak goreng yang tersedia
bagi konsumen berkurang.
“Dengan kata lain, masih akan
ada risiko kelangkaan minyak

goreng,” kata Hermanto.
Untuk mengurangi risiko
tersebut, kebijakan subsidi
minyak goreng curah harus
diiringi pengawasan ketat oleh
aparat demi memastikan stok
komoditas pangan tersebut
bisa aman di pasar, bahkan
meningkatkan produksi secara
signifikan.
Wakil Menteri Pertanian
Harvick Hasnul Qolbi menyebut seharusnya minyak goreng
tidak langka sebab kebutuhan
minyak goreng nasional berada di angka kurang lebih 5,9
juta ton. Adapun produksinya
mencapai 6,7 juta ton. “Berarti
surplus sebenarnya. Itu pun
20% dari total CPO (crude palm
oil atau minyak sawit mentah)
kita. Kelangkaan terjadi akibat
pergerakan internasional terhadap harga bahan pokok minyak sawit yang cukup tinggi,”
terangnya ketika meninjau
Pasar Agung, Kota Depok.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
kemarin meninjau langsung

proses produksi pabrik minyak
goreng PT Mikie Oleo Nabati di
Kecamatan Rawalumbu, Kota
Bekasi, Jawa Barat. Kapolri
memastikan ketersediaan dan
proses produksi minyak goreng
dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh
stakeholder mulai dari perusahaan produsen kemudian
perusahaan CPO yang mempersiapkan bahan baku dan
juga masyarakat yang mendistribusikan di pasar modern
maupun di pasar tradisional
agar mendistribusikan seperti
biasa. Jangan sampai ada kelangkaan,” jelas Kapolri.
Di sisi lain, Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Khusus
(JAM-Pidsus) Supardi menyatakan pihaknya turut menyelidiki
penyebab kelangkaan minyak
goreng. “Kita sudah terbitkan
sprin (surat perintah) penyelidikannya,” ujarnya.

Langkah polda
Kelangkaan minyak goreng
masih terjadi di berbagai daerah. Subdirektorat V Indagdi
Ditreskrimsus Polda Jateng,
misalnya, menemukan adanya
kekosongan stok di distributor dan pengemasan ulang
(repacking)
g karena belum ada

Paradoks Panggung Sosial Politik

Kebijakan Pemerintah Mengatasi
Kelangkaan Minyak Goreng
Subsidi minyak goreng curah
Harga eceran tertinggi (HET): Rp14.000 per liter
Subsidi diberikan berbasis pada dana
Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS).
Harga minyak jenis kemasan lain akan
menyesuaikan dengan mekanisme pasar.

Pertimbangan Pengambilan Kebijakan
Menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran.
Menjamin kelancaran pasokan.
Memperhatikan kenaikan harga komoditas.

HET Minyak Goreng Sebelumnya
Jenis Kemasan
Curah
Kemasan sederhana
Kemasan premium

HET (Per Liter)
Rp11.500
Rp13.500
Rp14.000

Penyebab Utama Kelangkaan
Minyak Goreng
Tingginya disparitas harga
minyak sawit mentah
(crude palm oil/CPO)
dengan harga eceran
tertinggi (HET) dan
harga pasar.
Disparitas harga berkisar
Rp8.000-Rp9.000 per kilogram.
Sumber: Kemenko Perekonomian/Ombudsman/Litbang MI/ Grafis: SENO

kiriman minyak goreng dari
produsen.
Kabid Humas Polda DI Yogyakarta Kombes Yuliyanto menyebut pihaknya melakukan
pengamanan dan pengawasan
distribusi minyak goreng sampai ke tingkat agen.
Di lain pihak, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi
Sarjowan meminta pemerintah tidak mengintervensi terus
kebijakan mengenai harga
minyak goreng.
“Hari ini pemerintah akan

mencabut HET (minyak goreng). Pemerintah tidak bisa
mainin atau intervensi soal
harga terus-menerus. Serahkan saja ke pasar,” katanya.
Dia beralasan selama ini
pedagang pasar tradisional
mematok harga di atas HET
untuk minyak goreng karena
panjangnya rantai pasok. “Dengan banyaknya tahapan,
harga pasti berubah. Sampai
pasar sudah tinggi harganya.
Makanya, kalau bisa, rantai pasok dipangkas,” pinta Reynaldi.
(Tri/RK/KG/AU/AS/X-11)

Komitmen membela kepentingan rakyat ialah harga mati kemanusiaan seorang
politik ketimbang sibuk mengemis kursi kekuasaan dari rakyat. Opini | Hlm 7

Kita berharap suksesnya
Moto-GP dapat menjadikan
Mandalika sebagai brand baru
Indonesia yang selanjutnya
mendatangkan investasi.”

Ongkos Naik Haji
Dipangkas
Jadi Rp42,4 Juta

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Meskipun masih harus
menunggu statemen resmi dari
Saudi, pemerintah optimistis
gelaran ibadah haji tahun ini
dapat terselenggara.

“ASN dilantik dan diambil
sumpah untuk setia ke
pemerintah yang sah, Pancasila,
dan UUD 1945. ASN teraﬁliasi
terorisme, jelas dilarang.”
Tjahjo Kumolo

Menteri PAN-Rebiro
Hukum |Hlm 4

Pembalap Moto-GP menyapa warga saat mengikuti parade
di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, kemarin. Parade yang
dilepas oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka tersebut digelar untuk memeriahkan seri kedua Moto-GP yang akan
diselenggarakan di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022.

JELANG MOTO-GP

Jokowi Jamu
20 Pembalap
di Istana
“SAYA tidak ikut naik motor
karena tidak diperbolehkan
dari sisi keamanan. Jadi
saya langsung lemas gitu,”
kata Presiden Joko Widodo
seusai melepas iring-iringan
pembalap Moto-GP di Istana
Merdeka, Jakarta, kemarin.
Presiden mengaku sedih
karena tidak diperkenankan
mengikuti rangkaian iringiringan pebalap Moto-GP
yang berkonvoi dari Istana
Merdeka menuju Bundaran
Hotel Indonesia.
Untuk mengobati kekecewaannya, Kepala Negara
pun menyatakan akan hadir
di Mandalika pada akhir
pekan ini demi menonton
langsung para pembalap
berlaga.
“Saya akan ke sana, tapi
mungkin hanya satu hari.
Acaranya kan Jumat, Sabtu,
Minggu, saya hanya sehari.
Jadi saya rasa kita nanti
bertemu saja di Mandalika,”
katanya.
Jokowi menjamu 20 pembalap Moto-GP di Istana
Merdeka. Para pembalap
yang hadir dalam pertemuan
itu, antara lain, Marc Marquez, Jack Miller, Alex Rins,
Peci Bagnaia, Takaaki Nakagami, Joan Mir, Alex Marquez,
dan Pol Espargaro.
Mereka tiba di Istana pukul 09.30 WIB dengan motor
yang akan ditunggangi pada
ajang balap seri kedua MotoGP di Sirkuit Mandalika.
Para jagoan aspal itu kemudian masuk ke area Istana
Merdeka dan berdiskusi

dengan Presiden. Setelah
berbincang dan berfoto bersama, Jokowi pun melepas
mereka untuk berkonvoi.
“Tadi saya sampaikan, di
Indonesia itu ada 122 juta
pengguna motor. Jadi fans
Moto-GP itu banyak sekali.
Mereka senang,” jelasnya
selepas pertemuan.
Lebih lanjut, mantan Wali
Kota Solo itu mengatakan
sebanyak 60 ribu tiket pada
ajang balap Moto-GP Mandalika sudah habis terjual.
Ia pun meyakini agenda akbar tersebut mampu mengangkat pamor Indonesia di
tingkat dunia.
Sebanyak 20 motor perwakilan dari kelas Moto-GP,
Moto-2, dan IATC melintasi
jalanan Kota Jakarta. Selain
itu, ada 60 motor perwakilan
dari pabrikan motor di Indonesia seperti dari Yamaha
dan Honda.
Acara yang berlangsung
pukul 10.00 hingga 11.00
WIB itu disambut dengan
antusias. Masyarakat sangat
senang bisa melihat dari
dekat para pembalap MotoGP seperti Marc Marquez
dan Joan Mir.
Sementara itu, pembalap
muda Indonesia yang berlaga di Moto-3 Mario Aji
termotivasi untuk memberikan hasil maksimal pada
seri Pertamina Grand Prix
of Indonesia di Mandalika.
Pembalap Honda Team Asia
itu berharap bisa tampil bagus di negara sendiri. (Pra/
Dhk/Far/X-7)
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EDITORIAL

Ukraina
Tolak
Tawaran
Netralitas
Rusia

Mandalika
Brand Baru
Indonesia
SETELAH sukses menggelar tes pramusim Moto-GP
2022 pada 11-13 Februari, Pertamina Mandalika
International Street Circuit, Lombok, NTB, bakal
menjadi tuan rumah seri
kedua balapan Moto-GP
pada 18-20 Maret. Balapan
kali ini merupakan seri
kedua dari 21 seri yang
rencananya digelar tahun
ini setelah seri pembuka
di Qatar pada 6-9 Maret
SENO
2022.
Bagi Indonesia, rangkaian acara akhir pekan
nanti menjadi ajang balapan Moto-GP pertama
dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Balapan sebelumnya pernah digelar di Sirkuit Sentul, Bogor,
pada musim 1996 dan 1997. Penantian panjang ini
tentunya disambut sukacita masyarakat, khususnya
para pecinta otomotif di Tanah Air.
Tidak heran jika warga menyambut antusias parade pembalap yang diadakan di Jakarta, kemarin,
dan ingin melihat langsung para pembalap idola
mereka yang selama ini cuma bisa disaksikan di
layar televisi. Bahkan, kata Presiden Jokowi, sebanyak 60 ribu tiket telah habis terjual.
Dihelatnya kembali Moto-GP di Indonesia, sekaligus juga kebanggaan bagi bangsa ini. Presiden
berharap Mandalika bisa menjadi brand baru Indonesia. Kita tentu berharap Sirkuit Mandalika bisa
seperti Sirkuit Sepang, milik negara tetangga, Malaysia, yang kerap masuk agenda balapan bergengsi
dalam satu dekade terakhir, baik untuk Moto-GP
maupun Formula Satu (F1).
Sirkuit Mandalika yang terletak di Kawasan
Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika),
Lombok Tengah, NTB, memiliki modal itu. Pemandangan pantai di sekitar sirkuit tentu menjadi nilai lebih selain lintasan sepanjang 4,31 km dan 17
tikungan yang cukup menantang.
Namun, modal keindahan fisik bangunan saja
tentu tidak cukup agar sirkuit ini dilirik. Faktor
yang tidak kalah penting ialah bagaimana panitia
setempat mengelola sirkuit ini dengan baik dan
benar. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan
balapan kali ini, pihak penyelenggara harus betulbetul bekerja secara profesional hingga sedetaildetailnya. Bahkan, kalau bisa, jangan ada lagi
kerikil di lintasan seperti keluhan yang disampaikan sejumlah pembalap pada tes pramusim. Hal
semacam itu jangan sampai terulang lagi.
Bukan hanya kenyamanan dan keamanan pembalap, panitia juga harus memperhatikan betul
akses liputan untuk kalangan jurnalis, baik itu kenyamanan ruangan untuk mereka bekerja maupun
kecepatan dan keandalan akses internet. Hal ini
penting karena merekalah yang akan mengabarkan
event ini ke penjuru dunia. Kita tentu mafhum event
ini berlangsung di tengah situasi tidak normal, di
tengah pandemi covid-19. Oleh karena itu, aturan
protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan.
Intinya, kesempatan ini jangan disia-siakan. Semua pihak mesti bersinergi menyukseskan acara
ini. Ajang ini mesti berlangsung aman, nyaman,
dan lancar. Daya magis Sirkuit Mandalika juga
harus menjadi simbol kebangkitan pariwisata
dan perekonomian setelah dua tahun diterpa
pandemi.
Selain menjadi arena landasan pacu bagi para
pembalap, kehadiran sirkuit bertaraf internasional
ini hendaknya juga harus mampu menggerakkan
roda perekonomian, baik secara makro maupun
mikro, terutama bagi masyarakat sekitar.
Mereka, para pengusaha baik skala besar, menengah, maupun kecil, harus dapat menikmati
rezeki dari kehadiran sirkuit ini. Entah dari bisnis
penginapan, kerajinan tangan, ataupun kuliner.
Saat meresmikan sirkuit ini, Presiden Jokowi pun
berpesan agar venue ini mampu menggerakkan
roda perekonomian bagi warga sekitar.
Kita tentu berharap suksesnya penyelenggaraan
Moto-GP kali ini dapat menjadikan Mandalika sebagai brand baru Indonesia, yang selanjutnya dapat mendatangkan investasi, khususnya di Pulau
Lombok dan NTB.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediaindonesia.com dan
www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di:
www.mediaindonesia.com/editorials
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Mari Akhiri
Pernikahan Anak
DI seluruh dunia, setiap tahun, 16 juta remaja
perempuan melahirkan. Pada
angka ini diperkirakan
FOKUS MI 2035,
bertambah menjadi 19 juta.
Perkawinan anak-anak memicu
meningkatnya kehamilan pada
perempuan yang berusia 15-16
tahun tersebut.
Regulasi telah mematok batas
usia pernikahan untuk menePindai QR Code
kan pernikahan anak. Namun,
untuk ulasan
ternyata masih ada celah yang
selengkapnya.
disiasati dengan dispensasi
nikah, dengan beragam alasan seperti kehamilan
di luar nikah sehingga tren pernikahan anak tetap
tinggi dan meningkat selama pandemi.
Bagaimana mengedukasi orangtua dan anak untuk mencegah pernikahan dini dan kehamilan yang
tidak diinginkan? Simak pembahasannya dalam
Fokus Humaniora hari ini. (H-3)

ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

TIMNAS SEPAK BOLA AMPUTASI INDONESIA LOLOS PIALA DUNIA: Pesepak bola Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia
mendapat penyambutan setibanya dari Bangladesh di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (15/03). Timnas
Sepak Bola Amputasi Indonesia lolos ke Piala Dunia di Turki 2022 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0 serta sama-sama
memiliki poin 6 bersama Jepang.

Ongkos Naik Haji
Dipangkas Jadi Rp42,4 Juta
Meskipun masih harus
menunggu statemen
resmi dari Saudi,
pemerintah optimistis
gelaran ibadah haji tahun
ini dapat terselenggara.
M IQBAL AL MACHMUDI
iqbal@mediaindonesia.com

B

IAYA perjalanan ibadah haji
(BPIH) tahun ini dari semula
Rp45.053.368 dipangkas menjadi
Rp42.452.369.
Hal ini dikemukakan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman
Latief dalam rapat dengar pendapat
panja BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 dengan Komisi VIII DPR di Senayan Jakarta,
kemarin.
“Kami telah menyiapkan alternatif
usulan BPIH 2022 dengan asumsi tidak
ada (biaya) protokol kesehatan,” kata
Hilman.
Hal ini menjadi kabar baik bagi jemaah
calon haji karena sebelumnya Kemenag
mematok BPIH sebesar Rp45 juta karena
masih memperhitungkan biaya prokes.
Akan tetapi, angka itu mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan
biaya haji pada 2019, yakni sekitar Rp30
juta-Rp39 juta.
“Usulan BPIH haji reguler tanpa prokes
dan dikurangi dengan tidak adanya karantina, PCR, dan lain-lain khususnya ketika
di Arab Saudi,” ujar Hilman.
Sementara itu, Hilman menegaskan ada
tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sepenuhnya menjadi kewenangan
Arab Saudi. Sesuai asumsi normal dan
perkiraan jadwal pemberangkatan kloter
pertama haji pada 5 Juni 2022.
“Pelaksanaan ibadah haji masih tersisa
waktu 2 bulan 10 hari. Mengingat ruang
lingkup pelayanan yang begitu luas

UKRAINA kemarin menyatakan
menolak proposal Rusia soal netralitas, menolak untuk menyerah,
dan berjanji akan menuntut setiap
kejahatan perang yang dilakukan
Moskow.
Sebelumnya juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut
pihaknya menawarkan kompromi
agar Ukraina menjadi negara netral seperti Swedia dan Austria.
Namun, itu ditolak Ukraina.
“Kami perlu jaminan keamanan yang sesuai hukum,” ungkap
juru runding Kyiv, Mikhailo
Podolyak.
Sementara itu, Presiden Ukraina
Volodymyr Zelensky kembali
memohon Amerika Serikat dan
Barat agar menerapkan zona
larangan terbang demi melindungi Ukraina dari serangan
udara Rusia.
“Ciptakan larangan terbang di
kawasan udara Ukraina. Kami
butuh itu supaya warga Ukraina
tidak lagi menjadi korban teror
Rusia,” kata Zelensky dalam pidato virtualnya di hadapan anggota
Kongres AS.
Serangan Rusia terus berlangsung ke beberapa kota. Stasiun
kereta api di Kota Zaporizhzhia
menjadi sasaran rudal, tetapi
tidak dilaporkan terjadi korban
jiwa.
Pengeboman juga telah menewaskan seorang juru kamera
stasiun televisi Fox News dari
Amerika Serikat dan seorang
produser asal Ukraina. Dengan
demikian, sudah lima jurnalis meninggal akibat konflik ini.
Para pemimpin dari Polandia,
Republik Ceko, dan Slowakia, yang
sebelumnya sengaja pergi ke ibu
kota Ukraina, Kyiv, demi bertemu
Zelensky juga sudah kembali ke
Polandia. Dalam pertemuan itu,
Polandia meminta pasukan perdamaian NATO diterjunkan ke
Ukraina.

Pengungsi bertambah
waktu tersisa sangat terbatas,” ungkap
Hilman.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan
Syadzily menyebutkan Panja Haji DPR
akan terbang ke Saudi untuk memastikan
keberangkatan haji jemaah Indonesia.
“Kami berangkat 23 Maret,” tutur Ace.
Selain itu, Komisi VIII juga akan menggelar rapat dengan maskapai untuk membicarakan biaya penerbangan sebagai imbas invasi Rusia ke Ukraina yang memicu
kenaikan harga minyak dunia.
“Ini berimplikasi pada tiket pesawat.
Komisi VIII akan mengundang Garuda
Indonesia, Saudi Airlines, Flynas, dan
Citilink. Kita coba mengelaborasi lagi,”
kata Ace.

Optimistis
Kemenag optimistis ibadah haji tahun
ini dapat terselenggara berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung seperti
pencabutan beberapa aturan protokol kesehatan di Saudi sejak 5 Maret 2022.
“Pertama, dicabutnya ketentuan social
distancing di seluruh lokasi aktivitas seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan

masjid lain dengan tetap mensyaratkan jemaah memakai masker. Kedua, dicabutnya
ketentuan social distancing seluruh lokasi
aktivitas dan kegiatan,” kata Hilman.
Ketiga, tidak dipersyaratkannya penggunaan masker di lokasi-lokasi terbuka
meski pun tetap disyaratkan di lokasi
tertutup. Keempat, tidak dipersyaratkannya untuk menunjukkan hasil negatif
pemeriksaan PCR atau tes antigen ketika
memasuki Arab Saudi.
Kemudian, lanjut Hilman, dicabutnya
karantina institusi atau karantina mandiri
bagi mereka yang berada di Saudi, serta
dicabutnya larangan atas kedatangan langsung ke Saudi dan dicabutnya larangan
terbang dari dan ke Saudi bagi beberapa
negara, seperti Afrika Selatan, Namibia,
Bots wana, Mauritania, Zambia, Madagaskar, dan Angola.
“Terakhir, berkurangnya masa karantina di Indonesia menjadi cukup 1 hari
atau disebut juga dengan pemantauan.
Berdasarkan perkembangan tersebut kami
optimistis tahun ini berlangsung ibadah
haji tanpa adanya prokes yang terlalu ketat,” tandas Hilman. (X-3)

PBB kemarin menyatakan jumlah pengungsi yang keluar dari
Ukraina terus meningkat. Dari
data Badan Pengungsi PBB (UNHCR), sekitar 3.063.095 orang kini
sudah meninggalkan Ukraina.
Kebanyakan ialah perempuan,
anak-anak, dan lanjut usia.
Badan Migrasi Internasional
PBB (IOM) menyebut jutaan lainnya masih terjebak di Ukraina.
“Jutaan lainnya juga akan terdampak kalau perang tidak segera
selesai,” ungkap IOM.
Pihak kepresidenan Ukraina
mengatakan sekitar 20 ribu orang
sudah berhasil keluar dari kota pelabuhan Mariupol yang terkepung.
Disebutkan pula bahwa sekitar 97
anak-anak meninggal sejak invasi
dimulai.
Sebelum perang, jumlah penduduk Ukraina sekitar 37 juta orang,
meliputi wilayah yang dikuasai
pemerintah, Krimea yang dianeksasi Rusia dan daerah di timur
yang dikuasai separatis pro-Rusia.
(AFP/Nur/Cah/X-11)

Dari Jam 5 Subuh Bang
Saya Datang, kalau Telat
Bisa tidak Dapat

R

ATUSAN emak-emak di Kecamatan
Toboali, Kabupaten Bangka
Selatan (Basel), Provinsi Bangka
Belitung (Babel) rela antre dari Subuh
hanya untuk mendapatkan sembako
murah yang ada minyak goreng.
Mereka berdiri berjejer di tepi
jalan dan ada pula yang duduk di
atas selokan. Mereka datang demi
mendapatkan paket sembako yang
disiapkan Polres Basel dalam operasi
pasar bersama Pemkab dan Bulog
Bangka.
Sebanyak 1.000 paket sembako berisi
beras 5 kg, gula 1 kg, dan juga minyak
goreng 2 liter dijual seharga Rp95 ribu
per paket.
“Udah dari pukul 05.00 Subuh tadi
Bang saya datang agar dapat paket
sembako. Kalau telat, bisa tidak dapat,”
kata Jumilah, warga Toboali, kemarin.
Menurutnya, ia tertarik ikut
mengantre karena terdapat 2 liter

minyak goreng dalam paket sembako
murah tersebut. “Susah Bang di pasar
minyak goreng,” imbuhnya.
Hal yang sama dilakukan Rahma, 56,
warga Desa Sadai, Toboali. Ia sengaja
datang jauh-jauh untuk mendapatkan
sembako murah. “Saya juga datang dari
Subuh tadi diantar anak. Saya sangat
membutuhkan minyak goreng karena
susah didapat,” ujar Rahma.
Sekretaris Disperindag Basel, Toni
Pratama, mengatakan operasi pasar
dimulai pukul 10.00 WIB. “Kita harap
sembako murah ini dapat membantu
masyarakat, terlebih bagi masyarakat
yang saat ini kesulitan mendapatkan
minyak goreng,” tegasnya.
Di halaman Pasar Bambaru, Kota Palu,
Sulawesi Tengah, ratusan warga juga
terlihat berdesak-desakan mengantre
minyak goreng hingga berjam-jam.
Warga mengabaikan protokol kesehatan,
tidak menjaga jarak.

MI/RENDY

UPAYA DAPATKAN MINYAK GORENG: Warga duduk di tepi jalan dan di selokan
untuk mendapatkan paket sembako murah yang ada minyak goreng di Kecamatan
Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung (Babel), kemarin.
Mereka mengantre dalam kegiatan
pasar murah yang digelar Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Dalam
Negeri Sulawesi Tengah, bersama Bulog.
Sebelumnya, kegiatan yang sama juga
berlangsung di halaman kantor UPT-P2K
di Jalan S Parman pada Selasa (15/3).
“Dapat dua liter. Tadi antre dari pagi,”
ujar Murni, seorang warga.
Meski pasar murah baru dibuka Pukul
09.00, warga sudah berada dilokasi
sejak pukul 07.00. Selama dua hari

digelar, pasar murah di Kota Palu sudah
menggelontorkan 1.000 liter minyak
goreng.
Ramainya warga yang mendatangi
lokasi pasar murah, sempat membuat
panitia kewalahan. Kepala Bidang
Perdagangan Dalam Negeri Provinsi
Sulteng, Doni Iwan Setiawan,
menyatakan akan mengevaluasi agar
selanjutnya masyarakat bisa lebih tertib
dalam mengantre. (Rendy Ferdiansyah/
Mitha Meinansi/X-7)
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Aktor
Perpanjangan
Jabatan
Disebut Teroris
Konstitusi
Pembatasan masa jabatan presiden
merupakan identitas khusus negara yang
menganut sistem demokrasi. Tidak ada
negara demokrasi yang gemar bermain-main
dengan masa jabatan.
YAKUB PRYATAMA W

yakub@mediaindonesia.com

W

ACANA penundaan
Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024 untuk memperpanjang
masa jabatan presiden menuai
kritik. Dalang wacana tersebut
bahkan dianggap sebagai teroris
demokrasi. Penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan
presiden tidak patuh pada konstitusi. Wacana tersebut dinilai bukan
untuk kepentingan bangsa dan
negara.
“Siapa pun pelakunya harus kita
berikan naming (penamaan) mulai
sekarang. Jadi harus kita berikan
catatan khusus. Saya sih cenderung
menggunakan teroris konstitusi,”
kata ahli hukum tata negara dari
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Zainal Arifin dalam diskusi virtual,
kemarin.
Zainal menilai semua dalil untuk memperpanjang masa jabatan presiden mudah dibantah.
Menjaga momentum perbaikan
ekonomi tidak bisa dijadikan
alasan menunda pemilu. Dia menegaskan Indonesia merupakan
negara demokrasi. Pembatasan
masa jabatan presiden merupakan identitas khusus negara yang
menganut sistem demokrasi. “Rasanya tidak ada negara demokrasi
yang gemar bermain-main dengan
masa jabatan,” ujar Zainal.
Pemimpin yang bermain-main
dengan ketentuan tersebut disebut
bakal berujung tragis. “Negaranegara yang kesannya jauh dari
demokrasi bahkan di ujungnya itu
bukan skenario yang baik.”
Dia mencontohkan pemerintahan yang tumbang karena ingin
terus memimpin, yaitu pemerintahan Presiden Guinea Alpha Conde
yang berujung pada kudeta militer.
“Seperti Guinea (Alpha Conde) yang
memperpanjang masa jabatannya
kemudian di ujungnya dikudeta
secara militer,” kata dia.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan
Pemilu 2024 menjadi sorotan. Isu
tersebut mengemuka setelah sejumlah partai politik mengusulkan
penundaan Pemilu 2024. Wacana
itu semakin menguat seusai Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar

Pandjaitan mengeklaim memiliki
big data pengguna media sosial di
Indonesia mendukung pesta demokrasi pada 2024 ditunda.
MI/SUSANTO

Evaluasi
Wakil Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(UMY) Ridho Al Hamdy Lebih
menyoroti perlu adanya evaluasi
dalam sistem pemilu di Indonesia.
Khususnya untuk Pemilu 2024. Ia
menjelaskan pemilihan di Indonesia masih menggunakan sistem
yang sama, yakni menggunakan
sistem liberal atau juga proporsional terbuka.
“Memang, evaluasinya Pemilu
2024 ini sistem liberal, pasar bebas,
meskipun parpol yang bertarung,
tapi the real pertarungan di lapangan pada masa kampanye sampai
terakhir ialah para caleg di tingkatan nasional hingga kabupaten,”
ungkap Ridho.
“Bahkan, fragmentasi parpol
tidak hanya pertarungan parpol,
tapi juga hingga di internal parpol,” tambahnya.
Dari riset yang dilakukan Ridho
pada enam kota, ditemukan politik
uang jadi kasus terpopuler jelang
pemilu. Hal itu didasari dengan
lemahnya aturan atau undangundang pemilu. “Karena tidak
adanya perlindungan pelapor dan
saksi. Buruknya peran sentra penegakan hukum terpadu.”
Sementara itu, anggota Dewan
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi
Anggraini justru merekomendasikan penghapusan ambang batas
pencalonan presiden. Penghapusan
ambang batas pencalonan presiden
diperlukan agar mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan atau
kewenang-wenangan kekuatan
mayoritas.
Titi menjelaskan, daripada terus
menaikkan ambang batas parlemen
yang berdampak pada disproporsionalitas, lebih baik berlakukan
ambang batas pembentukan fraksi.
“Presiden memang harus didukung
oleh kekuatan yang memadai di
parlemen melalui pengurangan
fragmentasi politik di DPR. Namun,
bukan berarti menegaskan kekuatan kontrol dari partai-partai yang
ada di parlemen makin mempersulit partai untuk masuk parlemen,”
ujar Titi. (P-1)

POTONGAN BAGI KORUPTOR: Pembawa acara Hotman Paris membuka program Hotroom di Grand Studio Metro TV, Jakarta, kemarin. Program Hotroom
kali ini menyoroti langkah Mahkamah Agung (MA) yang memberikan potongan hukuman penjara terhadap terdakwa kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo yang sebelumnya sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.

HOTROOM

Butuh Hakim yang
Berani dan Jujur
MANTAN Hakim Mahkamah Agung
(MA) Kamar Pidana Umum dan Kamar Militer periode 2011-2018 Gayus
Lumbuun menyebut dibutuhkan
hakim yang berani dan jujur dalam
menangani permasalahan korupsi
di Tanah Air. Para hakim yang tergabung dalam majelis tersebut
diharapkan memiliki kemandirian
dalam menentukan sikapnya mengenai kasus-kasus tindak pidana
korupsi (tipikor) yang kontroversial
di masyarakat karena rendahnya
tuntutan jaksa penuntut umum.
“Hakim punya kemandirian dalam
menentukan sikapnya. Kalau jaksa
menuntut ringan, tentu hakim harus
punya sikap khusus sebagaimana

yang sesuai dengan undang-undang,”
ungkap Gayus ketika menjadi narasumber dalam sebuah program talk
show HotRoom yang dipandu oleh
Pengacara Hotman Paris Hutapea di
Metro TV, kemarin malam.
Puncak dari adanya permasalahan
keadilan berada pada pundak para
hakim. Oleh karena itu, menurut
Gayus, kemandirian hakim dalam
memutus sebuah perkara harus ditekankan pada kepentingan publik
pencari keadlian. Adanya perbedaan
pandangan atau dissenting opinion
dalam sebuah majelis peradilan
menjadi salah satu indikator bahwa
putusan tersebut perlu mendapatkan pengamatan khusus.

Pernyataan Gayus tersebut dilontarkan dalam menanggapi kontroversi pengurangan hukuman yang
dilakukan MA pada tingkatan kasasi
kepada terdakwa korupsi kasus benih
benur mantan Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo. MA menganulir putusan Pengadilan Tinggi
(PT) DKI Jakarta dari 9 tahun penjara
menjadi 5 tahun penjara sebagaimana
tuntutan awal jaksa KPK.
“Kalau tidak ada jalan lain untuk
memperbaiki putusan hukum MA
ya berarti perlu ada eksaminasi dari
Ketua MA. Tim eksaminasi bisa ad
hoc bisa permanen agar putusan MA
bisa dievaluasi tanpa harus melanggar putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) yang melarang jaksa melakukan PK,” jelas Gayus.
Dalam kesempatan yang sama,
peneliti Indonesia Corruption Watch
(ICW) Kurnia Ramadhana mengungkapkan ada kejanggalan dalam
pemangkasan vonis hukuman Edhy
Prabowo. Hukuman Edhy hanya 6
bulan lebih berat jika dibandingkan

dengan staf pribadi yang bersangkutan, yakni Amiril Mukminin. Dirinya
juga mempertanyakan dugaan adanya conflict of interest yang dialami
KPK saat menyelidiki kasus Edhy
Prabowo. “Tentu publik mempertanyakan hukuman ini. Saya rasa KPK
perlu mejelaskan rendahnya tuntutan KPK terhadap Edhy Prabowo
yang hanya dituntut 5 tahun penjara,
ada apa di sana,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama,
mantan pimpinan KPK Saut Situmorang menuturkan KPK perlu terbebas
dari conflict of interest dalam menangani sebuah perkara. Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang KPK
yang membawa KPK sebagai lembaga
eksekutif dikatakan oleh Saut, rentan
akan conflict of interest. “Karena
sekarang sama-sama eksekutif KPK
sarat akan conflict of interest apabila
menangani atau menuntut hukuman
dari pihak eksekutif. Tentu hal ini
membuat publik semakin skeptis terhadap KPK. KPK perlu tetap menjadi
lembaga independen.” (Uta/P-1)

Bamus Serahkan Pembahasan RUU TPKS ke Baleg
TEKA-TEKI alat kelengkapan dewan
(AKD) yang membahas Rancangan
Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terjawab. Badan Musyawarah (Bamus)
DPR menyerahkan penugasan ke
Badan Legislasi (Baleg) DPR.
“Ya tadi telah diputuskan dalam
rapat Bamus bahwa untuk RUU
TPKS itu dibahas di Badan Legislasi,”
kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco
Ahmad, kemarin.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra
itu menyampaikan Baleg bisa langsung menjalankan tugasnya. Rapat kerja bersama pemerintah bisa
langsung dilakukan. “Dapat segera
Badan Legislasi melakukan pembahasan, mengadakan rapat kerja de-

ngan pemerintah dan secara intensif
membahas,” ungkap Dasco.
Seperti diketahui pembahasan
RUU TPKS sempat jalan di tempat setelah disahkan menjadi bakal beleid
usul inisiatif DPR pada 18 Januari
2022. DPR menunggu surat presiden (surpres) dan daftar inventaris
masalah (DIM) terkait dengan RUU
TPKS dari pemerintah. Setidaknya,
pemerintah butuh waktu sekitar tiga
pekan menyelesaikan surpres dan
DIM RUU TPKS. Kedua dokumen itu
diserahkan pada 11 Februari 2022.
Namun, penyerahan tersebut
berdekatan dengan masa reses 18
Februari 2022 sehingga pembahasan
tidak bisa dilakukan selama masa
reses. Selain itu, pimpinan DPR ti-

dak bisa menyelenggarakan rapat
Bamus menentukan AKD pembahas
RUU TPKS saat masa reses. Akhirnya, rapat Bamus baru dilakukan
kemarin.
Ketua Panja RUU TPKS sekaligus
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya
mengatakan pada 24 Maret DPR
bersama pemerintah akan membahas masalah ini. “Iya tadi (kemarin)
sudah dibacakan keputusannya
dalam Bamus kemudian disepakati
pembahasan berikutnya di Baleg,
dan tadi saya langsung komunikasi
dengan Menteri PPPA dan Ketua
Gugus Tugas Wamenkum dan HAM
untuk ke depan 24 Maret kami rapat
kerja,” ungkapnya.
Rencananya dalam rapat kerja

tersebut Baleg akan menghadirkan
semua pihak pemerintah. Baleg pun
sekarang sedang menunggu disposisi dari pimpinan soal DIM. “Kami
belum lihat DIM-nya, karena tadi
baru diputuskan.”
Sebelumnya, Ketua DPR Puan
Maharani saat berkunjung ke Kantor PBNU, Selasa (15/3), mengatakan pimpinan DPR bakal menggelar rapat Bamus. Salah satu topik
pembahasan, yaitu soal nasib RUU
TPKS. Dia menyampaikan Bamus
tak hanya membahas RUU TPKS.
Pimpinan DPR akan membahas isu
lain. “Bukan hanya untuk RUU TPKS,
melainkan juga untuk hal-hal lain
terkait dengan persidangan masa
sidang IV di DPR.” (Sru/Uta/P-1)

Ibu Kota Negara Diuji Materi di MK

ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

GABUNGAN POLRI-TNI: Pengunjuk rasa berusaha menerobos barikade polisi saat Simulasi Pengamanan Kota

(Sispamkota) di Alun-Alun Pancasila, Salatiga, Jawa Tengah, kemarin. Simulasi yang diikuti anggota gabungan TNI,
Polri, dan Satpol PP Salatiga itu bertujuan meningkatkan kemampuan anggota dalam strategi mengamankan konflik
saat terjadi unjuk rasa.

UNDANG-UNDANG No 3/2022 tentang
Ibu Kota Negara (IKN) diuji materi
formil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Keberadaan undang-undang tersebut
dianggap tidak betul-betul dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pembuat
undang-undang yang telah diberikan
mandat oleh rakyat, berpegang pada
asas kejujuran dan kepercayaan dalam pembentukan UU IKN. Dalam
sidang itu, majelis panel dipimpin
oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman
dengan anggota Manahan MP Sitompul dan Arief Hidayat.
Abdullah Hehamahua yang merupakan penasihat KPK bersama
dengan 11 pemohon lainnya mengajukan permohonan tersebut ke
MK. “Undang-undang bertentangan
dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kejelasan tujuan, yakni
undang-undang IKN tidak disusun
dan dibentuk dengan perencanaan
berkesinambungan, yaitu mulai dokumen perencanaan pembangunan,
perencanaan regulasi, perencanaan
keuangan, hingga pelaksanaan pembangunan,” papar Kuasa Hukum
Pemohon Viktor Santoso Sandiasa
dalam sidang pemeriksaan di ruang

pleno, MK, Jakarta, kemarin.
Para pemohon juga menyampaikan pada majelis bahwa ada asas
keterbukaan yang dilanggar dalam
pembuatan UU IKN. Viktor menjelaskan dari setiap 28 pembahasan
di DPR menyangkut UU IKN, hanya
ada 7 agenda yang dokumen dan
informasinya dapat diakses publik.
Atas alasan-alasan itu, mereka meminta Mahkamah menyatakan UU
IKN bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
Abdullah Hehamahua menjelaskan ada UU Nomor 10/1964 yang
ditandatangani Presiden Soekarno
menetapkan Jakarta sebagai Ibu
Kota Negara dan hingga saat ini UU
itu tidak dicabut. Selain itu, dalam
UU IKN, dari 48 pasal yang ada, 13
pasal yang seharusnya dijelaskan dalam level undang-undang didelegasikan dalam peraturan pelaksana.
Karena pengujian formil, pemohon menyampaikan bahwa gugatan
uji formil atas sebuah undang-undang maksimal dimohonkan 45 hari
sejak dicatatkan dalam lembaran
negara. Karena itu, permohonan
tersebut sempat diajukan sebelum

UU IKN mendapatkan nomor atau
diundangkan dalam lembaran negara. Namun, proses di Mahkamah
lebih lambat. Meski demikian, Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku
Ketua MK menjelaskan proses pengujian suatu UU berbeda-beda.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat
menambahkan, MK pernah memutus uji formil lebih cepat dari 45 hari.
Ia memberikan saran bahwa para
pemohon tidak perlu menguraikan
kedudukan hukum seperti pengujian materiil. Pemohon diminta menjelaskan hubungan kausalitas antara
para pemohon dan UU yang diujikan
seperti pada putusan MK perkara 91/
PUU-XVII/2020 dan putusan Nomor
79/PUU-XVII/2019.
Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menambahkan, para pemohon harus bisa menjelaskannya
dalam kedudukan hukum. “Menegaskan bahwa memang benar-benar
para pemohon punya hak kontrol
dari masyarakat, menegaskan walaupun (wakil rakyat) sudah dipillih,
eh bukan selamanya Anda bebas
berbuat sesuatu membuat UU yang
masih harus relevan sesuai kemauan
masyarakat.” (Ind/P-1)
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ASN Harus Berani
Lawan Dogma Merusak
ASN dilantik dan diambil sumpah untuk setia
kepada pemerintah yang sah, Pancasila,
dan UUD 1945.
INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

S

EORANG oknum aparatur
sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tangerang
ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga masuk kelompok
teroris Jamaah Islamiyah. Terduga
teroris berinisial TO, 46, yang bekerja
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan (Dispertan) terancam dipecat.
Hingga saat ini sudah ada 15 teroris
dengan latar belakang PNS yang diamankan Densus 88 dengan kategori
tersangka dan narapidana.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro)
Tjahjo Kumolo menegaskan ASN
dilarang terlibat dalam kelompok terorisme atau organisasi yang sudah

dibubarkan pemerintah. Ia mengatakan ada sanksi tegas pada ASN yang
terpapar radikalisme.
“ASN dilantik dan diambil sumpah
untuk setia kepada pemerintah
yang sah, Pancasila, dan UUD 1945
sehingga apabila ASN terafiliasi dengan organisasi terorisme, jelas itu
dilarang,” tegas Tjahjo di Jakarta,
kemarin.
Tjhajo menjelaskan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 94/2021 tentang
Disiplin PNS menyebutkan setiap PNS
wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
pemerintah. Bagi ASN yang terlibat
dalam organisasi terlarang, Tjahjo
menegaskan akan memberikan
sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku, termasuk diberhentikan dengan tidak hormat.
Tjahjo berharap ASN menyikapi

tegas dogma yang bisa merusak
Bhinneka Tunggal Ika. “Menentukan
siapa kawan dan siapa lawan pada
kelompok, perorangan, atau golongan
yang anti-Pancasila, anti-Bhinneka
Tunggal Ika, anti-NKRI, antikemajemukan bangsa, dan anti-UUD 1945,”
ungkapnya.
Tjahjo mengimbau ASN berhati-hati dalam memanfaatkan digitalisasi.
Pasalnya, terorisme dan radikalisme
dapat masuk menggunakan saluran
digital. ASN diminta menghindarinya.
Menurutnya, aturan itu tidak hanya
berlaku bagi ASN, tapi juga kepada
pasangan dari ASN itu, baik suami
maupun istri.
Untuk memberantas radikalisme,
Tjahjo mengatakan sejumlah upaya
dilakukan, seperti bidang pertahanankeamanan harus tanggap dan siap
menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan
terorisme.

Mengkhawatirkan
Anggota Komisi II DPR Luqman

Hakim menyebutkan potensi bahaya yang akan ditimbulkan kaum
radikalis dan teroris yang menyusup
ke masyarakat bahkan institusi ASN,
TNI, Polri, MUI, partai politik, dan
sebagainya sudah sangat mengkhawatirkan. “Mereka jika menemukan momentum yang tepat, bisa
bergerak serentak, tidak hanya mengacaukan stabilitas dan keamanan,
tetapi juga bisa menggoyang-goyang
keutuhan NKRI,” ujarnya.
Dia meminta pemerintah tidak
menganggap sepele masalah radikalisme dan terorisme sehingga perlu
dilakukan penyaringan yang ketat terhadap ASN, TNI, dan Polri
untuk memetakan pengaruh ideologi
radikalisme dan terorisme sampai
pada setiap individu.
“Setelah itu dibuat kategori keterpengaruhan sehingga dapat dikelompokkan siapa-siapa yang masih bisa
disembuhkan atau dinormalisasi dan
siapa-siapa yang harus diamputasi
dari institusinya,” ungkapnya. (Sru/
Ant/P-3)

MI/TRI SUBARKAH

KASUS TABUNGAN WAJIB PERUMAHAN TNI-AD: Tersangka kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan (TWP) TNI Angkatan Darat 2013-2020
berinisial KGS MMS dikawal petugas di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. KGS MMS ialah ihak swasta dari PT Artha Mulia Adiniaga yang ditetapkan sebagai
tersangka sejak 23 Februari 2022 oleh tim penyidik koneksitas Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Tersangka
Baru
Korupsi
Perumahan
TNI-AD
Ditahan
TERSANGKA kasus dugaan korupsi dana
tabungan wajib perumahan (TWP) TNI
Angkatan Darat (AD) 2013-2020 bertambah. Kepala Pusat Penerangan Hukum
Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan tersangka dugaan kasus korupsi
sebesar Rp133,7 miliar itu berinisial KGS
MMS yang merupakan tersangka swasta
dari PT Artha Mulia Adiniaga.
Dalam jumpa pers yang
digelar di Jakarta, Ketut
mengungkapkan penetapan status tersangka KGS
MMS dilakukan sejak 23
Februari 2022 oleh tim
penyidik koneksitas Jaksa
Agung Muda Bidang Pidana
Militer (JAM-Pidmil). Dia
ditahan di Rutan Salemba
cabang Kejagung selama 20
hari ke depan.
“Sebenarnya sudah lama,
tapi karena orangnya sulit dihadirkan
sehingga baru tadi malam kita lakukan
penangkapan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya, kemarin.
Disebutkan, tersangka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan
Koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-01/PM/PMpd.1/09/2021
tertanggal 13 September 2021 dan
Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor: Print-01/PM/PMpd.1/02/2022
tertanggal 23 Februari 2022 serta Surat
Penetapan Tersangka Nomor: B-01/PM/
PMpd.1/03/2022.
Ketut menjelaskan penyidik menangkap KGS MMS di Bandung, Selasa (15/3)
malam. Sebelum ditangkap, penyidik
membuntuti KGS MMS dari Jakarta.
Menurut Ketut, tersangka itu beberapa
kali berpindah tempat.
Dalam perkara ini, KGS MMS berperan
menyediakan lahan untuk perumahan
prajurit di Nagreg, Jawa Barat, dan
Gandus, Palembang, Sumatra Selatan.
Namun, lahan yang terealisasikan tidak
sesuai dengan pengadaan.
Di Nagreg, misalnya, papar Ketut,
dari pengadaan 40 hektare senilai Rp32
miliar, hanya mampu terealisasi 17,8
hektare. Sementara itu, pengadaan
lahan 40 hektare di Palembang senilai
Rp41,8 miliar bersifat tidak terealisasi
alias fiktif.
“Berpotensi merugikan negara sebesar
Rp51 miliar,” jelas Ketut.
Ketut menambahkan, perkara ini akan
ditangani secara koneksitas bersama
pihak TNI. Saat ini penyidik masih memburu satu orang lainnya
yang diduga turut bekerja
sama dengan KGS MMS.
“Untuk perkara yang
pertama ini sudah ada
tersangka yang lain, tapi
belum bisa saya sebutkan, tapi dalam proses
pencarian untuk perkara
TWP-AD,” katanya.
Sebelumnya, penyidik
koneksitas telah menetapkan dua tersangka dalam
perkara rasuah TWP-AD. Keduanya
ialah Brigadir Jenderal YAK dan Direktur
Utama Griya Sari Harta berinisial NPP.
Menurut Ketut, perkara yang menjerat
KGS MMS berbeda dengan Brigjen YAK
dan NPP.
Brigjen YAK dan NPP ditersangkakan
terkait dengan penempatan investasi
dana TWP-AD, sedangkan KGS MMS menjadi tersangka terkait dengan pembangunan perumahan prajurit. (Tri/P-3)

Perkara ini
akan ditangani
secara
koneksitas
bersama
pihak TNI.

MI/ADAM DWI

USUT DUGAAN KORUPSI: Sejumlah warga Nias melakukan

atraksi lompat batu saat berunjuk rasa damai di depan Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta, kemarin.
Dalam aksi budaya itu mereka menuntut KPK untuk segera mengusut
dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Nias Selatan.

KPK Pelajari lagi
Kasus Kardus Durian
Muhaimin Iskandar
KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) mendapatkan banyak desakan untuk kembali mengusut
skandal kardus durian yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Muhaimin Iskandar. Pelaksana
tugas (Plt) juru bicara bidang
penindakan KPK Ali Fikri mengungkapkan KPK bakal mempelajari ulang skandal itu.
“Kami akan pelajari, kami
analisis lebih lanjut kembali
perkara-perkara yang dulu
pernah ditangani di KPK yang
dimaksud,” katanya di Gedung
Merah Putih KPK, Jakarta
Selatan, kemarin.
Ali mengakui isu kasus kardus
durian itu sudah lama masuk ke
telinga KPK. Namun, ungkapnya, lembaganya hingga saat ini
belum menemukan bukti yang
cukup untuk menaikkan kabar
itu ke tingkat yang lebih serius.
“Kalau kemudian fakta hukum
jelas, tentunya memang harusnya sudah dinaikkan, apalagi
kemudian sudah cukup lama
perkara tersebut,” ujar Ali.
KPK meminta masyarakat
yang memiliki informasi terkait
dengan skandal kardus durian
ini untuk melapor. Lembaga
Antikorupsi juga bakal membongkar berkas lama untuk
mempelajari lagi skandal itu.
“Kami akan pelajari lebih
lanjut nanti, ya, bagaimana
fakta-fakta hukum penanganan
perkara ini dan fakta persidangan terdahulu yang sudah ada

Sebanyak 821 Perkara Dihentikan
lewat Restorative Justice
KEJAKSAAN Agung telah menyelesaikan 821 perkara melalui
pendekatan restorative justice
atau keadilan restoratif. Menurut
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Umum Fadil Zumhana, mekanisme keadilan restoratif mulai
dijalankan semenjak Peraturan
Jaksa Agung RI No 15/2022 terbit.
Hal itu disampaikan Fadil dalam acara Launching Rumah Restorative Justice yang dilakukan
serentak di sembilan wilayah
Kejaksaan Tinggi secara virtual,
kemarin. “Untuk menghadirkan
keadilan di tengah masyarakat,
perlu kiranya dibuatkan ruang
atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian
melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum,” ujarnya.

Kegiatan Launching Rumah
Restorative Justice dipimpin
langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dengan didampingi Wakil Jaksa Agung
Sunarta beserta jajarannya.
Turut hadir juga Ketua Komisi
Kejaksaan Barita Simanjuntak,
para Kepala Kejaksaan Tinggi,
Kepala Kejaksaan Negeri, gubernur, bupati, wali kota, tokoh adat,
tokoh agama, tokoh masyarakat,
serta civitas akademik.
Menurut Fadil, Rumah Restorative Justice dibentuk sebagai
tempat menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat. Selain itu, tempat tersebut
mampu menggali kearifan lokal
dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat. “Sebagai

tempat musyawarah mufakat
telah membuka harapan untuk
menciptakan keharmonisan dan
kedamaian dalam masyarakat,”
sambungnya.
Sementara itu, Burhanuddin
mengapresiasi jajarannya dalam
mendirikan Rumah Restorative
Justice. Menurutnya, hal ini merupakan bukti keseriusan Korps
Adhyaksa dalam menjalankan
salah satu fokus pembangunan
hukum di Indonesia, yaitu
pengimplementasian keadilan
restoratif.
Jaksa Agung menyebut keadilan restoratif merupakan salah
satu alternatif penyelesaian tindak pidana dengan menghadirkan pemulihan keadaan kembali.
Mekanisme keadilan restoratif
merupakan konsekuensi logis

mengenai dari apa yang menjadi disuarakan masyarakat
tersebut,” tutur Ali.
Skandal kardus durian ini
ramai menjadi perbincangan
seusai KPK melakukan operasi
tangkap tangan (OTT) terhadap
mantan Sekretaris Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I
Nyoman Suisnaya serta mantan
Kepala Bagian Perencanaan dan
Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan pada
Agustus 2011. Saat itu Muhaimin
masih menjabat sebagai Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Selain menangkap dua anak
buah Cak Imin saat itu, penyidik
KPK mengamankan Kuasa
Direksi PT Alam Jaya Papua
Dharnawati yang baru saja
mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans.
Uang itu dibungkus menggunakan kardus duren merupakan
tanda terima kasih karena PT
Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID
di Kabupaten Keerom, Teluk
Wondama, Manokwari, dan
Mimika dengan nilai proyek
Rp73 miliar.
Saat persidangan pada 2012,
Dharnawati mengatakan uang
Rp1,5 miliar dalam kardus
durian itu ditujukan untuk Cak
Imin. Namun, Muhaimin selalu
membantah uang itu disiapkan untuknya, baik di dalam
maupun di luar persidangan.
(Can/P-3)

dari asas ultimum remidium dan
pengejawantahan asas keadilan,
cepat, sederhana, dan berbiaya
ringan.
Ia menjelaskan hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian
perkara ini ialah adanya pemulihan keadaan kembali pada
keadaan sebelum terjadinya
tindak pidana. “Melalui konsep
penyelesaian keadilan restoratif
ini maka kehidupan harmonis
di lingkungan masyarakat dapat
pulih kembali,” kata dia.
Sembilan wilayah Kejati yang
ikut me-launching Rumah Restorative Justice ialah Kejati Sumatra
Utara, Kejati Aceh, Kejati Sulawesi
Selatan, Kejati Sulawesi Barat, Kejati Jawa Barat, Kejati Jawa Timur,
Kejati Jawa Tengah, Kejati Kepulauan Riau, dan Kejati Banten.
Menurut Burhanuddin, ada 31
Rumah Restoravie Justice yang
akan diresmikan. Pihaknya berharap puluhan Rumah Restorative
Justice itu bisa menjadi pilot project yang bisa ditiru dan dikembangkan di wilayah lain. (Tri/P3)

NAIK KE PENYIDIKAN:

Kapuspenkum Kejaksaan
Agung Ketut Sumedana
(kiri) didampingi Kebid
Hubungan Antarlembaga
Puspenkum Kejagung
Digdoyono Basuki Susanto
menyampaikan keterangan
pers di Gedung Kejaksaan
Agung, Jakarta, kemarin.
JAM-Pidsus telah resmi
menaikkan status perkara
dugaan tindak pidana
korupsi pada proyek
pembangunan Pabrik
Blast Furnace oleh PT
Krakatau Steel Tbk menjadi
penyidikan.
MI/SUSANTO
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Awasi Prokes
di Pasar Tanah Abang
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, akan
mengoptimalkan pengawasan kepatuhan
protokol kesehatan (prokes) di kawasan Pasar Tanah Abang.
Kepala Satpol PP Kecamatan Tanah Abang
Budi Salamun mengatakan sekitar 90 personel
gabungan dari kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota, dibantu petugas Sudin Perhubungan
Jakarta Pusat akan disebar di Jalan Fachrudin
depan Blok B, Jalan KH Mas Mansyur, di tikungan Al Makmur, serta Jalan Jatibaru kolong
Blok G dan Blok F Tanah Abang.
“Ini untuk antisipasi potensi penyebaran
covid-19. Fokus pengawasan kepada penerapan ketentuan prokes dan pengendalian
ketertiban umum (tibum),” kata Budi dalam
keterangannya, kemarin.
Budi mengaskan pengawasan dilakukan
dengan memberikan imbauan melalui penge ras suara agar warga tetap menaati
prokes dan ketertiban umum. Sementara
itu, pengelola pasar membantu melakukan
penjagaan dan pembatasan akses keluar
masuk gedung. “Pengawasan ini berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB
sampai beberapa hari ke depan di kawasan
tersebut.” (Hld/J-2)

BPN Petakan Seluruh
Lahan di Kota Bogor
BADAN Pertanahan Nasional atau Agraria Tata Ruang (BPR/ATR) Kota Bogor menjadi kota
lengkap pertama di Indonesia. Kota lengkap
dalam istilah BPN ialah kota yang seluruh
bidang tanahnya sudah terpetakan.
Atas target yang telah dicapai tersebut,
BPN Kota Bogor diganjar penghargaan oleh
Pemerintah Kota Bogor. Pemberian penghargaan dilakukan langsung oleh Wali Kota
Bogor Bima Arya Sugiarto secara simbolis
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kota
Bogor Rahmat.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kota Bogor
Rahmat mengatakan saat ini seluruh Kota
Bogor sudah terpetakan dalam arti aspek
fisiknya. Adapun mengenai yuridisnya akan
menyusul.
Menurutnya, untuk yuridisnya, sudah lebih dari 85% atau tepatnya sudah 272 ribu
bidang dari total 300 ribuan bidang dan itu
yang merupakan objek pajak. Di luar objek
pajak, masih banyak jalan, kemudian sungai,
fasilitas umum, dan nonpersil lainnya.
Dengan sistem digitalisasi database yang
telah dibangun atau dengan Kota Lengkap
itu, keuntungan lainnya ialah bisa mengatasi
persoalan sengketa lahan. (DD/J-2)

26 WNA Lakukan
Penipuan di Indonesia
SEBANYAK 26 warga negara asing (WNA)
ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana
Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Mereka
diduga terlibat kasus kejahatan penipuan
menggunakan sarana media elektronik.
Hal itu dikatakan Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, kemarin.
Andi menyebut 26 orang tersebut terdiri atas
22 warga negara Tiongkok, dan empat lainnya warga negara Taiwan. Dari 26 orang itu,
16 laki-laki dan 10 wanita.
“Ada yang kami tangkap perannya (sebagai) koordinator jaringan dari penipuan lintas
negara asal Taiwan bernama Cwang Ming
Tang,” ungkap Andi.
Para tersangka ditangkap di lokasi yang
berbeda. Sebanyak enam orang diringkus
di sebuah rumah di kawasan Pantai Indah
Kapuk, Jakarta Utara. Penyidik melakukan
pengembangan dan menangkap 19 orang
tersangka yang berada di Penjaringan, Jakarta Utara, dan Jati Karya, Kota Bekasi.
Polisi terus melakukan pengembangan ke
TKP lain di Perumahan Harmoni 5 PIK 2 dan
berhasil menangkap satu tersangka. Para
tersangka berpura-pura menjadi operating
center. (Yon/J-2)

ZONA RENDAH
EMISI: Pengunjung

bersepeda di depan
Museum Keramik
yang ditutup
seng saat sedang
dilakukan revitalisasi
pedestrian di
kawasan Kota Tua
di Jakarta, kemarin.
Pemprov DKI Jakarta
merevitalisasi
pedestrian Kota
Tua menjadi plaza
pedestrian untuk
mendukung program
zona rendah emisi
di destinasi wisata
sejarah tersebut.

ANTARA/WAHYU PUTRO A

MABES POLRI

Figur Publik Terseret
Kasus Doni Salmanan
P

ENYIDIKAN kasus investasi
bodong trading binary option lewat aplikasi Quotex
dengan tersangka Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan
terus bergulir. Selain menyita
aset, penyidik juga mulai memeriksa beberapa figur publik untuk
mendalami aliran dana crazy rich
asal Bandung itu.
Kemarin, musikus Rizky Febian
Adriansyah Sutisna datang memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Putra
komedian Entis Sutisna alias Sule
itu diperiksa terkait uang yang diterima dari tersangka Doni.

Rizky mengaku dicecar 19 pertanyaan dari penyidik dan menjawab setiap pertanyaan dengan
jujur. Ia juga mengaku tidak tahu
asal-usul uang yang diberikan
Doni. “Itu (uang) saya lakukan
untuk donasi, untuk yayasan, saat
itu,” kata Rizky tanpa menyebut
nama yayasan seusai diperiksa.
Sedianya, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Iky,
sapaan akrab Rizky Febian, pada
Jumat (18/3). Namun, dia datang
le bih cepat dari jadwal. Meski
begitu, penyidik siap melakukan
pemeriksaan terhadap Rizky hari
ini.
“Iya, datang (Rizky) dan diperik-

sa,” jelas Kasubdit I Dittipidsiber
Bareskrim Polri Kombes Reinhard
Hutagaol.
Nama Rizky Febian terseret karena pernah menawarkan minuman racikannya di akun Instagram
pribadi. Minuman tersebut kemudian dibeli Doni Salmanan dengan
harga sangat fantastis, yakni
Rp400 juta.
Figur publik yang juga akan
di periksa dalam kasus serupa
ialah Youtuber Reza Arap. Reza
rencananya diperiksa pada Jumat
(18/3) mendatang. Nama Reza
muncul karena sempat menerima
saweran Rp1 miliar dari Doni.
Selain Reza dan Rizky, polisi juga

Ady melanjutkan bahwa dalam
pencegahan peredaran narkoba di
sana, pihaknya juga berkolaborasi
dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, ia
menekankan Kampung Tangguh
Bebas Narkoba masih berjalan
aktif hingga sekarang. “Kegiatan
preventif dilakukan. Pos juga masih aktif bergabung dengan Polda
Metro Jaya.”
Menurut dia, upaya penegakan
hukum sudah sering dilakukan
sejak awal dan perlu diimbangi
un tuk bisa meningkatkan daya
cegah dan tangkal dari masyarakat demi menghilangkan stigma
kampung narkoba.
“Kegiatan humanis juga kita lakukan seperti vaksinasi kemudian
bergabung dengan warga untuk
kegiatan olahraga,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) DKI Jakarta Brigjen Tagam
Sinaga mengatakan pihaknya terus mendukung terkait pember-

sihan kampung narkoba yang
di lakukan Polda Metro Jaya di
Kam pung Ambon, Cengkareng,
Jakarta Barat. “Kita bantu juga kita
support juga Polda, polres juga kita
support, kita sama-sama.”
Tagam menyebut tugas utama
pihaknya dalam hal ini untuk terus
mengungkap jaringan peredaran,
terutama dalam skala besar. Ia
pun tetap mendukung langkah
kepolisian dalam memberantas
peredaran narkoba.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran memerintahkan Kapolsek Cengkareng Komisaris Ardhie Demastyo dan
jajaran untuk membersihkan Kampung Ambon di Cengkareng. Hal
itu sebagai tindakan nyata untuk
memberantas peredaran narkoba
di wilayah Polda Metro Jaya.
“Saya juga minta Kapolsek Cengkareng bersihkan itu Kampung
Ambon,” tegas Fadil Imran dalam
akun Instagram pribadinya, kemarin. (Far/J-2)

akan memeriksa empat figur publik lainnya. Total ada enam figur
publik yang akan diperiksa.
“Inisial figur publik (yang akan
diperiksa ialah) MH, DM, MR, FR,
DS, dan DS,” kata Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep
Edi Suheri di Mabes Polri, Jakarta
Selatan, Selasa (15/3).

Juru parkir
Doni Salmanan disebut sempat
menjadi juru parkir. Hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Ikbar
Firdaus, kemarin. Namun, Ikbar
tidak mengetahui pasti berapa
lama Doni yang dikenalnya sejak
2019 menjadi juru parkir.
Ikbar mengatakan pekerjaan
Doni yang tertera dalam KTP ialah
buruh harian lepas. Pekerjaan itu
dilakoni Doni sebelum mengenal
trading. Selain juru parkir, pria 23
tahun yang mempersunting selebgram Dinan Nurfajrina Salmanan
itu juga menerima semua tawaran
pekerjaan.

Menurutnya, Doni belum fokus
dalam pekerjaannya karena masih
terbilang muda. Doni mengubah
nasibnya dengan berkecimpung
di dunia trading. “Kerja serabutan,
wiraswasta dalam bidang apa saja
dikerjain. Pemarkiran apa kek, apa
pun dikerjakan untuk cari uang,”
kata Ikbar.
Dalam kasus itu, Bareskrim
Pol ri menyebut Doni berperan
hanya sebagai flexing atau pamer
kekayaan untuk menggaet para
korban. Doni melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat video dalam Channel Youtube
King Salmanan.
Video tersebut berisikan berita
bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Kini, polisi tengah berupaya
memiskinkan tersangka. Upaya
tersebut dilakukan dengan menyita aset Doni. Total ada 97 item
aset disita polisi dengan nilai mencapai Rp64 miliar. (Yon/J-2)

JAKARTA BARAT

Pendekatan
Humanis
Bersihkan
Kampung
Narkoba
DALAM mengoptimalkan penegakan hukum, khususnya terkait
stigma negatif peredaran narkoba
di Kompleks Permata atau yang dikenal Kampung Ambon di Kedaung
Kali Angke, kepolisian akan mengedepankan pendekatan humanis.
Demikian dikatakan Kapolres
Metro Jakarta Barat Kombes Ady
Wibowo. “Kita tetap melakukan
penegakan hukum jika menemukan (pengedar maupun bandar
narkoba),” ujar Ady dalam keterangannya, kemarin.

MI/ANDRI WIDIYANTO

MENGGANGGU LALU LINTAS: Kendaraan melaju pelan saat

melintasi jalan rusak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.
Kondisi jalan protokol yang rusak tersebut menghambat arus lalu lintas
dan membahayakan pengendara.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Terbuka Peluang Tersangka Baru di Kasus Rahmat Effendi

ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH

KEMACETAN DI TOL JAPEK: Kendaraan terjebak kemacetan di Tol Jakarta-

Cikampek (Japek) di Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Menurut PT Jasa Marga (Persero)
Tbk, kemacetan kendaraan menuju Jakarta dari Km 11–Km 200 akibat adanya
perbaikan konstruksi jalan dan pengendara diimbau menggunakan Tol Layang MBZ.

KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus
dugaan suap pengadaan barang
dan jasa serta lelang jabatan yang
menyeret tersangka Wali Kota
nonaktif Bekasi Rahmat Effendi
alias Pepen. Maklum, beberapa
pihak seebelumnya diketahui mengembalikan uang terkait kasus
tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali
Fikri mengatakan pihaknya bakal
mendalami keterkaitan uang yang
dikembalikan dengan kasus yang
diusut instansinya.
KPK bakal langsung mengem-

bangkan perkara dan menetapkan
tersangka jika ada bukti permulaan yang cukup.
“Jika kemudian ada alat bukti
yang cukup dari fakta-fakta hukum
dalam proses penyidikan maupun
persidangan nantinya, tentu akan
terus kami kembangkan terkait
dengan ada dugaan pihak-pihak
yang bisa dipertanggungjawabkan
secara hukum,” kata Ali di Gedung
KPK, kemarin.
Ali mengatakan pihaknya saat
ini masih memanggil beberapa
saksi untuk mendalami perkara
itu.
Penyidik juga masih menelusuri
aliran dana ke beberapa pihak da-

lam perkara tersebut.
KPK memastikan bakal menggunakan semua informasi dan data
yang ditemukan untuk menyeret
pihak lain yang ikut terlibat,
ter masuk memanfaatkan fakta
persidangan untuk melakukan
pendalaman perkara.
“Kalau ada keterangan satu saksi
dengan saksi lain ada keterkaitan,
kesesuaian antara keterangan
saksi yang kita sebut dengan fakta
hukum, tentu dari situlah kita bisa
dalami keterlibatan pihak lain,”
ujar Ali.
Sebelumnya, mantan Ketua
DPRD Kota Bekasi Chairoman J
Putro mengaku diberikan uang

Rp200 juta oleh Rahmat Effendi.
Uang tersebut sudah diserahkan
ke KPK. Uang itu diduga berkaitan
dengan kasus tersebut.
“Jadi, tepatnya bukan menerima, tapi diserahkan,” kata Chairoman di Gedung KPK, Jakarta,
Selasa (25/1).
Sebelumnya, KPK melakukan
operasi tangkap tangan (OTT) di
Bekasi.
Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak lima
tersangka berstatus sebagai penerima, termasuk Rahmat Effendi,
dan sisanya ada empat orang ditetapkan sebagai tersangka pemberi. (Can/J-2)
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Gaming Disorder kian Mencemaskan
Rahma Sugihartati

Dosen Isu-Isu Masyarakat Digital Program Studi S-3
Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga

K

ECANDUAN gawai, khususnya bermain gim online
di kalangan anak-anak,
belakangan ini makin
mencemaskan. Lebih dari sekadar
aktivitas mengisi waktu luang selama isolasi di rumah atau selama
pelaksanaan pembelajaran jarak
jauh (PJJ), saat ini memainkan gawai
tampaknya bergeser menjadi kebutuhan utama anak-anak. Para netizen
kini tidak lagi menghabiskan waktu
luang mereka untuk bertemu dengan
peer-group-nya. Mereka lebih banyak
memilih mengurung diri di kamar
dan menghabiskan waktu untuk
bermain gim, bermedia sosial, atau
berselancar di dunia maya hingga
berjam-jam.
Ketika aktivitas atau kegiatan bersosialisasi di luar rumah makin terbatas, yang menjadi pilihan anak-anak
akhirnya ialah aktivitas daring: menghabiskan waktu untuk berselancar
dan mencari hiburan di dunia maya.
Hasil survei yang dilakukan InMobi
berjudul Mobile Gaming Through the
Pandemic and Beyond in Southeast
Asia 2021 melaporkan, di Indonesia
sekitar 46% responden mengaku baru
pertama kali bermain gim daring
ataupun gim di ponsel saat pandemi.
Hal ini menyebabkan jumlah pengguna gim daring meningkat dua kali
lipat di Indonesia. Jumlah pemain gim
daring di Indonesia pun kini disebutsebut tertinggi ketiga di dunia.
Jika dibandingkan, para netizen

yang lebih banyak bermain gim
daring umumnya ialah remaja pria
ketimbang remaja perempuan. Jumlahnya mencapai 55%. Mereka tidak
hanya bermain gim daring untuk
iseng, melainkan sudah pada taraf kecanduan yang menganggu kesehatan
jiwa dan perkembangan psikologis
remaja di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dari studi yang ada
diketahui bahwa satu dari 10 remaja
di Indonesia terindikasi mengalami
kecanduan gim online. Ini tentu menjadi permasalahan tersendiri karena
bukan saja akan memengaruhi pola
pergaulan mereka yang makin soliter, tetapi juga berpotensi memicu
amarah dan perilaku menyimpang
lain yang tidak terkontrol.

Mental disorder
Saat ini, perilaku anak yang kecanduan gawai dan gim tidak lagi bisa
diabaikan. WHO (Badan Kesehatan
Dunia) sejak 2018 telah memasukkan kecanduan gim sebagai bentuk
gangguan mental (mental disorder).
WHO menyatakan kecanduan gim
adalah salah satu bentuk gangguan
jiwa baru yang disebut dengan istilah gaming disorder, yakni gangguan
mental, perilaku, dan perkembangan
saraf seperti layaknya kecanduan
alkohol atau obat-obatan terlarang.
Gangguan mental baru ini biasanya
ditandai oleh adanya ketidakmampuan diri dalam mengendalikan hasrat untuk terus bermain gim. Dengan

begitu, waktu untuk berm
main
gim menghabiskan sebag
gian
besar waktu pecandu.
Ciri yang menandai seseorang dikategorikan keccanduan gim biasanya buk
k an
hanya sering menghabisk
kan
waktu yang lama untuk bermain gim. Ada indikasi wa
aktu
yang dihabiskan dari waktu
u ke
waktu cenderung makin lama.
Pikiran seseorang yang keccanduan gim sering kali terpaku
dan bahkan selalu memikirrkan
keinginan untuk bermain gim
meski tengah melakukan
aktivitas yang lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang
g
kecanduan gim sering tidak
k
bisa mengendalikan emossi
dirinya. Mereka biasanya tidak
peduli apa konsekuensi ata
t u
risiko yang mesti ditanggu
ung
akibat bermain gim, dan bahkan menganggap bermain gim
sebagai hal yang terpenttin
ng
dalam hidupnya. Seorang anak
yang sudah kecanduan gim
m niscaya
akan marah, bahkan dalam skala
yang sangat eksplosif, ketika mereka
dilarang bermain gim.
Di berbagai daerah, tidak sedikit
ditemukan kasus di mana anak-anak
yang sudah kecanduan gim menjadi
oversensitif. Mereka biasanya menjadi
mudah marah, terutama ketika aktivitas mereka bermain gim dilarang
guru atau orangtuanya sendiri sekalipun. Anak yang kecanduan bermain
gim tidak jarang lupa diri. Mereka
jarang mandi, juga hanya menyedi-

akan sebagian kecil waktunya untuk
makan.
Secara garis besar, ada dua hal
yang mendorong dan membuat
netizen kecanduan bermain gim.
Pertama, ketergantungan untuk terus
merasakan hati yang bahagia. Seperti
diketahui, dari segi psikologis-medis,
pada seseorang yang kecanduan gim,
biasanya saat bermain gim akan
memproduksi hormon dopamin atau
hormon yang membuat seseorang
merasa bahagia secara berlebihan.

Masa
alahnya hormon dopamin
yang
g dihasilkan biasanya
kelew
wat batas sehingga seseoran
ng yang kecanduan niscaya akan secara psikologis
terga
antung, selalu kecanduan
untuk
k terus berbahagia. Dari
waktu ke waktu, desakan untuk se
elalu bahagia inilah yang
kemu
udian ditafsirkan orangorang
g yang kecanduan untuk
selalu
u berusaha mengulang
dan m
menambah aktivitasnya
yang
g membuat mereka kec
canduan.
Kedua, ketika sebagian
netizen
n ingin keluar atau
la
ari dari kehidupan sosiall di dunia luring yang
men
nyesakkan perasaannya.
Seora
ang netizen yang pemalu,
korb an perundungan dan
tidak
k percaya diri dalam kehidupan di dunia nyata, mereka
serin
ng kali menjadikan bermain
n gawai dan gim menjadi
bentu
uk pelarian. Di berbagai
d era
da
ah, sudah lazim terjadi
seorang ana
anak yang di sekolah kerap
menjadi korban bulliying, mereka
mencari pelarian dengan cara bermain gim atau gawai. Ketika di dunia
maya mereka menemukan temanteman yang dirasa lebih menerima
dirinya apa adanya, maka yang terjadi biasanya ialah anak-anak seperti
itu akan makin menenggelamkan
diri untuk terus memainkan gawai
dan gim.

Deteksi dini
Untuk mencegah agar kecanduan
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EJARAH telah menuliskan
momentum Kebangkitan Nasional sebagai tonggak yang
memisahkan antara zaman lama
dan zaman baru. Tonggak ini telah
melahirkan tidak saja manusiamanusia modern, tetapi juga semangat perjuangan di kalangan anak
bangsa. Kepeloporannya lahir dari
kaum dokter dan pelajar kedokteran
Hindia Belanda kala itu.
Komitmen terhadap ilmu kedokteran telah mengilhami mereka untuk membayangkan sebuah negara
baru yang merdeka dan bangsa yang
sehat. Dan, kini, Indonesia tengah
menjelang 77 tahun kemerdekaannya. Namun, menyertai kenyataan
itu, bagaimanakah kiranya dunia
pendidikan kedokteran kita saat ini?
Adakah ia masih memelopori cita-cita
kesejahteraan bersama? Masihkah
ia memberi inspirasi tentang bagaimana membangun sebuah bangsa
yang sehat?

Persoalan pendidikan
kedokteran kita
Pandemi covid-19 memberi pelajaran betapa pentingnya sistem kesehatan sebagai bagian dari ketahanan
nasional. Sayangnya, persoalan ini
tidak diperlakukan sebagai isu strategis dan vital. Isu kesehatan tidak
mendapatkan porsi dan skema pendanaan yang memadai oleh negara.
Padahal, pertumbuhan dan transformasi persoalan kesehatan tidak lagi
bersifat lokal dan nasional. Ia telah
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menjadi isu global dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya
sektor kesehatan sebagai bagian dari
percaturan antarnegara.
Tolok ukur awal untuk melihat
kepedulian negara pada persolan kesehatan ialah ketersediaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan (terutama
dokter) menjadi sentral dalam isu kesehatan masyarakat. Menurut World
Bank (2010-2017), rasio jumlah dokter
di Indonesia hanya 0,4 per 1.000 penduduk atau 4 orang dokter per 10.000
penduduk. Jumlah ini menjadi yang
terendah kedua di Asia Tenggara
setelah Kamboja. Adapun menurut
Ikatan Dokter Indonesia (IDI), rasio
dokter umum di Indonesia 1 banding
1.400 penduduk. Kedua data ini menunjukkan rasio dokter di Indonesia
masih di bawah standar WHO, yakni
1 banding 1.000 penduduk.
Persoalan menjadi lebih rumit
lagi karena tidak meratanya persebaran dokter. Dari 9.731 puskesmas
yang ada, 5%-nya tidak memiliki
dokter sama sekali. Sementara 9%
puskesmas lain memiliki dokter,
tapi tempat tinggal dokternya begitu
jauh. Artinya, selalu akan ada kendala dan persoalan jika dibutuhkan
penanganan secara cepat dan mendesak. Walhasil, distribusi tenaga
dokter ke daerah terpencil, terluar,
dan tertinggal menjadi soal lain yang
harus segera dijawab. Ini untuk memastikan hadirnya negara dalam pelayanan paling primer dalam hajat
hidup rakyatnya: kesehatan.

Muara dari persoalan minimnya
jumlah dokter dan distribusinya
terletak pada proses pendidikan kedokteran (umum dan gigi). Besarnya
kebutuhan jumlah dokter ini membuat keran pendidikan kedokteran
dibuka selebar-lebarnya. Saat ini,
setidaknya ada 72 institusi pendidikan kedokteran dan 26 institusi
pendidikan kedokteran gigi milik
pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran
di Indonesia (PDPT, 2012). Sayangnya,
jumlah ini belum mampu menjawab
kebutuhan dokter kita. Bahkan muncul persoalan baru terkait kualitas
dokter yang diluluskan.
Persoalan kualitas ini kemudian
dijawab dengan dilakukannya moratorium bagi pembukaan institusi
pendidikan kedokteran pada 2016.
Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah ialah menerapkan Standar
Kompetensi Dokter Indonesia pada
2007, yang diperbarui setiap lima tahun sekali, diikuti dengan Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter (UKMPPD). Masalahnya, ujian
ini semakin menjadi cekungan yang
menghambat jumlah dokter untuk
dapat berpraktik.
Dari 7.000-7.500 dokter yang lulus
tiap tahun, rata-rata ada 30%-35%
tidak lulus ujian kompetensi. Berdasarkan data dari Kementerian Riset,
Teknologi, dan Perguruan Tinggi, ada
sekitar 38.796 mahasiswa kedokteran
yang belum lulus UKMPPD sejak 2014
hingga 2018.
Ujian kompetensi ini, menurut Prof
Nizam dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek dalam rapat kerja bersama
Badan Legislasi DPR RI, menjadi

kontrol kualitas atas kelolosan dan
kompetensi calon dokter.
Namun, ini mengakibatkan adanya
ketercekikan (bottleneck)
k di hilir sistem pendidikan kedokteran Indonesia. Ketercekikan ini bukan karena
kapasitas hilir yang tidak mampu
memenuhi kuantitas jumlah dokter,
tetapi ada sistem yang membuat
aliran input hingga outputt tidak optimal. Artinya, ada ketidakmampuan
mengelola jumlah potensial dengan
alokasi dan distribusi tenaga kedokteran.
Seharusnya, setiap kemajuan dalam pengetahuan sampai batas tertentu merupakan penyederhanaan.
Dengan demikian, jikapun ada kontrol kualitas yang dibutuhkan maka
bukan dengan memperpanjang atau
memperumit proses yang sudah ada,
melainkan dengan melakukan modifikasi ide-ide yang lebih efektif dan
efisien dari sebelumnya. Misalnya,
dengan menjadikan banyak rumah
sakit pendidikan demi mengejar
ketimpangan jumlah dokter spesialis
dan subspesialis. Skema semacam ini
terjadi di luar negeri secara masif.
Ilmu menjadi berkembang karena
peserta didik terlibat secara langsung
dengan masalah yang konkret dan
aktual. Skema semacam ini juga akan
menerabas corak kampus yang cenderung birokratik dan mahal.
Sebaliknya, skema UKMPPD cenderung bersifat oligarkis dan aristokratis karena dilakukan di luar dan
terlepas dari lembaga pendidikan di
mana calon dokter berada. Bukankah
seharusnya evaluasi dan kontrol
kualitas mahasiswa kedokteran ada
di institusi mereka belajar masing-

masing? Jika meragukan institusinya,
buat apa dibuka lebar-lebar izin
membuka pendidikan kedokteran
kalau demikian?
Kenyataan ini belum ditambah
dengan mahalnya biaya pendidikan
kedokteran sebagai eksesnya. Selain
lebih komersial, pendidikan kedokteran juga semakin eksklusif. Akibatnya, upaya mendekatkan dunia
kedokteran dengan kehidupan sosial
menjadi semakin muskil. Dengan
biaya kuliah Rp300 juta-Rp750 juta,
seorang mahasiswa kedokteran tidak
akan punya kesenggangan waktu
untuk bersinggungan dengan isu-isu
sosial-humaniora.

Bukan sekadar memberi pil
Biaya pendidikan kedokteran di Indonesia tergolong sangat mahal jika
dilihat dengan pendapatan per kapita
penduduk Indonesia yang sebesar
Rp62,2 juta per tahun. Angka ini juga
menggambarkan betapa terbatasnya
akses penduduk golongan menengah ke bawah dalam pendidikan
kedokteran. Kenyataan ini semakin
mempersempit proses pemerataan
dokter dalam berbagai lapis golongan
masyarakat di Indonesia.
Kreasi dalam mewujudkan keberpihakan, selain dengan memangkas
biaya pendidikan kedokteran, juga
dapat dilakukan dengan afirmasi
bagi kelompok sosial dan daerah
tertentu untuk mendapatkan akses
dan manfaatnya. Soal ini seharusnya
sudah bisa dipahami dengan mudah
karena awal pendidikan kedokteran
pada masa Hindia Belanda dulu
(STOVIA) juga merupakan sebuah
rekayasa untuk mencetak ‘dokter

gawai dan gim di kalangan anakanak tidak makin parah, tentu tidak
semudah membalik telapak tangan.
Ketika pengguna gawai makin masif
dan ruang gerak di dunia luring dibatasi, memang bermain gawai dan
gim menjadi pilihan kegiatan yang
menawarkan kesenangan.
Selain kreativitas menawarkan
kegiatan alternatif yang tidak kalah menarik di dunia oﬄine, yang
tak kalah penting ialah kemampuan orangtua dan keluarga untuk
mengembangkan mekanisme deteksi diri terhadap indikasi perilaku
anak-anaknya yang bermasalah.
Anak-anak yang sering menghabiskan waktu di kamar untuk bermain
gawai dan gim, anak-anak yang
kerap minta uang untuk membeli
paket pulsa, dan anak-anak yang
menjadi mudah marah ketika aktivitasnya bermain gawai dilarang,
mereka adalah kelompok anak-anak
yang membutuhkan perhatian ekstra orangtua.
Perlu diketahui bahwa anak-anak
yang mengalami kecanduan gawai
atau gim daring umumnya tidak
merasa dirinya melakukan hal yang
keliru atau bermasalah. Mereka justru sering kali lebih bersikap menyalahkan orang lain yang tidak sesuai
dengan pendapat dan keinginannya.
Anak-anak yang kecanduan gawai
dan gim biasanya bersikap soliter
dan tidak banyak berinteraksi dengan komunitas di sekitarnya.
Orangtua yang kritis, mereka
tentu memiliki kepekaan lebih untuk
melakukan mekanisme deteksi diri,
mencegah agar perilaku kecanduan
anak-anaknya tidak makin dalam.
Hanya orangtua yang peka sajalah
yang lebih berpeluang menyelamatkan anak-anaknya dari keterpurukan dan kecanduan gawai secara
berlebihan.

dari kalangan negara jajahan untuk
melayani kalangan mereka sendiri’.
Bukankah dengan logika yang
similar dapat dirumuskan ‘mengapa
tidak kita mencetak dokter dari
daerah terpencil, terluar, dan tertinggal’ demi terpenuhinya kebutuhan
mereka? Dengan logika demikian,
harapannya, pendidikan kedokteran
tidak saja melahirkan dokter yang
berkualitas mumpuni, tetapi juga
yang humanis, dekat dengan kebutuhan warga, serta mengutamakan
keselamatan pasien dan kesehatan
warga masyarakat. Kita tidak bisa
membayangkan, dengan beban dan
biaya yang tinggi selama proses pendidikan, akan lahir dokter dengan
kualitas semacam itu.
Untuk mendapatkan dokter dan
dunia kedokteran yang berkualitas
sekaligus humanis, institusi pendidikan kedokteran kita mestinya fokus
pada ketersediaan rumah sakit (RS)
pendidikan. Saat ini, baru ada 21 RS
pendidikan di Indonesia. Sementara
kita memerlukan sistem perawatan
kesehatan yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi. Tanpa ketersediaan RS pendidikan, kebutuhan
dokter untuk berlatih tidak dapat
terlayani dengan memadai karena di
sanalah eksplorasi, konstruksi baru
cara berpikir, hingga pertanyaan
atau masalah baru muncul. Di sinilah
ilmu kedokteran akan difasilitasi
untuk melahirkan terobosan baru
dalam dunia kedokteran.
Dengan demikian, maka harapan
untuk terbangunnya negara dan
bangsa yang sehat menjadi lempang
untuk digapai. Dengan corak pendidikan yang demikian, peran dokter
pun tidak lagi sekadar merekomendasikan pil atau tindakan untuk menyembuhkan pasien, tetapi juga memberi kontribusi dalam membangun
sistem ketahanan nasional kita.
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Paradoks Panggung Sosial Politik
Umbu TW Pariangu

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

P

ANGGUNG sosial politik akhir-akhir ini diselimuti paradoks. Di
satu sisi sekelompok
elite berorkestrasi mengusulkan penundaan pemilu.
Meskipun itu tidak bisa lepas
dari ‘adiksi’ kekuasaan semata,
ironisnya mereka membungkus usulan tersebut dengan
mengatasnamakan kemauan
rakyat. Di sisi lain menyeruak
fenomena ribuan warga antre
memburu minyak goreng di
berbagai daerah hingga seorang ibu di Berau, Kalimantan
Timur, meninggal dunia akibat
antre berdesakan. (Metrotvnews.com, 12/3). Lalu Menteri
Perdagangan yang sejatinya
bertangung jawab atas kelangkaan minyak goreng tersebut
tiba-tiba secara defensif mengatakan bahwa hal tersebut
terjadi karena rakyat melakukan penimbunan minyak
goreng (mediaindonesia.com,
11/3).
Dalam kasus penundaan
pemilu, ‘suara rakyat’ dibela,
diafirmasi, meskipun kita tak
tahu persis, rakyat mana yang
dimaksudkan mereka. Bertolak belakang dengan itu, di
kasus minyak goreng, rakyat
seolah dikambinghitamkan
dari berbagai kesalahan kebijakan, termasuk manuver kartel. Meskipun akal sehat publik
bisa dengan cepat menyergah,
‘memangnya berapa kuat sih
rakyat mampu menimbun
minyak goreng?’ Emak-emak
itu rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak
goreng paling untuk goreng
tahu, tempe, yang juga harga

dan bentuknya mulai berubah.
Kalaupun ada yang membutuhkan lebih, mungkin penjual
gorengan yang memang harus
menjamin kecukupan stok supaya bisa jualan tiap hari demi
menyambung hidup.

Memudar makna rakyat
Paradoksnya panggung sosial politik tersebut tidak terlepas dari kian memudarnya
makna dan eksistensi rakyat
dalam pikiran dan habitus elite
kita. Salah satu teori terbentuknya negara sebagaimana
dikemukakan Thomas Hobbes,
terbentuknya negara karena
ada covenantt (perjanjian) antara pemerintah dan rakyat
dalam menjalankan organisasi
bernama negara untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Dalam perspektif ini, rakyat
sejatinya tidak menyerahkan kedaulatannya pada elite
(negara). Namun, para elite
hanya merepresentasikan kepentingan rakyat untuk diperjuangkan bagi kepentingan
bersama.
Rakyat tetap memiliki
kedaulatan penuh untuk mengawasi termasuk menagih dan
mengadili sikap dan pilihan
politik pemerintah jika hal
tersebut bertentangan dengan isi kontrak. Posisi rakyat
di sini memiliki nilai sentral
dan substantif dalam perjanjian, kesepakatan, dan dalam
aktualisasi berbagai kehendak
politik negara.
Apa yang terlihat saat ini,
makna rakyat seolah mengalami pengerdilan. Dalam
demokrasi kontemporer yang

mengedepankan logika transaksional dan materiall istik,
posisi rakyat kerap diin
nstrumentalisasi sebagai su
u bjek
komoditifikasi politik untuk
memperlancar agenda kekuasaan segelintir orang. Ra
akyat
hanya menjadi variabe
e l pelengkap dari berbagai sikap
dan kebijakan sekelom
m pok
elite agar mereka tidak kehilangan legitimasi di had
dapan
prinsip dan nilai demo
okrasi
dan warga masyarakatt . Kenyataan ini terus berla
a njut
dan menjadi kerikil bagii perkembangan demokrasii saat
ini karena posisi rakyat hanya
menjadi reservoir dari org
ganisme kekuasaan.
Fenomena penundaan
n pemilu dan kelangkaan miinyak
goreng di atas bisa dilihat dari
perspektif kontrak sosia
al dalam demokrasi yang me
enunjukkan melemahnya status dan hak-hak
rakyat di tengah negosisasi kekuasaan yang
manipulatif. Tampak
di dua isu itu ada perjumpaan emotif sekaligus habitus destruktif
dari para elite yang men
njadikan rakyat tak lebih
sebagai ‘gorengan politik
k’
demi kenikmatan agenda
a
parsial mereka.
Wacana penundaan pemilu misalnya, selain mem
munggungi konstitusi, juga mem
mperlihatkan arah orientasi an
ntagonistik antara rakyat dan elite.
Nama rakyat dikapitalisasi
untuk menggemakan kepentingan elite sekaligus dibiarkan terjerumus dalam lembah
rivalitas mempertahankan
hari-hari hidupnya dari berbagai ancaman krisis, persis di
tengah pesta pora elite mengg-

oreng kehendak memperpanjang kekuasaan.
Padahal Max Weber mengatakan politik sebagai kemampuan personal untuk mencapai
tujuan meskipun ada oposisi.
Upaya pencapaian tujuan itu
bisa dengan koersif atau kewenangan yang mendapatkan legitimasi rakyat. Rakyat

menjadi penting karena kekuatannya bisa menurunkan kekuasaan. Menurut
SP Varma (2007), elite politik
ialah individu yang memiliki
banyak kekuasaan politik, baik
kekuasaan untuk memengaruhi orang lain dan kekuasaan
untuk memengaruhi pembuatan keputusan kolektif.

Sayangny
ya dalam praktik,
definisi terssebut hanya menjadi kekua tan artifisial dan
simbolik eliite untuk menekan
kesadaran kritis
k
rakyat, bahkan sekadarr mempertanyakan
lemahnya kebijakan para elite.
Bukan sebagai liabilitas moral
dan konst itutif elite untuk
memperju
uangkan dan membela kep
pentingan rakyat.
Apalagi, meminjam Maynard Keynes
K
(1883-1946),
negara
a memiliki tanggung jaw
wab prinsipil untuk
memenuhi kebutuhan dasar
rakyat, mem
mperjuangkan kesejahteraan m
minimal dan perbaikan standarr hidup rakyat.
Justru y ang terjadi kini
rakyat terrombang-ambing
mendefinisiikan posisi populisnya di teng
gah isu penundaan
pemilu dan
n kebutuhan dasar
minyak goreng
yang kian langka. Sementara
itu, elite terus
memompa berbagai dalil, argumen ke tengah
publik dan mengep
ra
ahkan pendukung
a rtifisialnya demi
untuk menangkis
u
r esistensi publik
dari berbagai isu
d
dan kebijakan yang
d
mereka gulirkan di
m
DUTA
ten
ngah masyarakat
dari ruang-ruang
r
gelap
negosiasi a
atau aproksimasi
politik.

Alarm keras
Meminjam teori kubus
kekuasaan (powercube)-nya
John Gaventa (2006), salah
satu bentuk operasi kekuasaan ialah apa yang disebut
sebagai kekuasaan tak terlihat
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(invisible power), yakni model
kekuasaan yang bergerak dalam pengaruh ideologisasi, nilai, bentuk perilaku yang membuat masyarakat tak sadar
bahwa ia tengah diperdayai
oleh para elite demi akumulasi
kepentingan kekuasaannya.
Wacana penundaan pemilu di satu sisi menunjukkan
hasrat akumulasi kekuasaan
ketimbang redistribusi kekuasaan. Di sisi yang lain, sebagai
sebuah sinyal kepada publik terkait bekerjanya operasi-operasi politik gelap oleh
kekuatan politik rahasia, yang
mencoba untuk membungkam rasionalitas publik dan
memaksakan perpanjangan
kekuasaan. Seperti membenarkan kata Elias Canetti dalam Crowds and Power (1984);
kerahasiaan terletak pada inti
kekuasaan. Meskipun Presiden Joko Widodo sudah secara
tegas tidak akan menabrak
konstitusi dengan menyetujui perpanjangan kekuasaan
atau penundaan pemilu karena hanya akan menampar
wajahnya.
Kesepakatan penuh martabat Partai NasDem dan Golkar
untuk tidak memperpanjang
polemik penundaan pemilu
(Media Indonesia, 10/3), mestinya menjadi alarm keras bagi
elite partai lain untuk saat ini
juga menyetop berbagai kegaduhan politik. Pada sikap tegas
elite politik inilah, terpancar
kemuliaan dan orientasi jernih
mereka dalam merepresentasikan kepentingan dan memuliakan kedaulatan rakyat.
Wajah politik akan jauh lebih
humanis dan menawan jika
para elite politik duduk bersama mengatasi persoalan
riil rakyat termasuk krisis minyak goreng. Komitmen membela kepentingan rakyat ialah
harga mati kemanusiaan seorang politik ketimbang sibuk
mengemis kursi kekuasaan
dari (kehendak) rakyat.

Konﬂik Rusia-Ukraina, Hukum Internasional Bisa Apa?
Ogiandhafiz Juanda

Advokat, dosen, dan pengamat hukum internasional & HAM Universitas
Nasional, Direktur Treas Constituendum Institute,
Master Hukum Internasional dan Keadilan Global Universitas Sheﬃeld, UK
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ADA Kamis (24/2), Eropa
terbangun dengan adanya berita tentang serangan militer Rusia ke
Ukraina. Serangan dengan skala
penuh tersebut dilancarkan ke
sejumlah wilayah di Ukraina seperti Kyiv dan Kahrkiv. Hal tersebut dilakukan setelah adanya
pengakuan Moskow terhadap
dua wilayah di timur Ukraina,
yaitu Luhansk dan Donetsk
sebagai wilayah yang merdeka
tiga hari sebelumnya.
Serangan konvensional menggunakan kekuatan bersenjata
ini merupakan puncak ke-2
dari ketegangan yang terjadi
antara Rusia dan Ukraina sejak
pecahnya Uni Soviet pada 1991.
Pada 2014, Rusia dan Ukraina
juga terlibat konflik bersenjata
di wilayah yang juga berada
di bagian timur Ukraina, yaitu
Krimea. Setelah adanya aneksasi atau pendudukan yang dilakukan Rusia terhadap Krimea
pada tahun tersebut (lihat Resolusi Majelis Umum PBB 68/262),
ketegangan antarkedua negara
ini sempat ‘membeku’ dan pada
akhirnya kembali mencair menjadi perang terbuka seperti yang
sedang berlangsung saat ini.
Dengan kata lain, konflik Rusia-Ukraina ini tidaklah terjadi
secara kebetulan dan tiba-tiba.
Ada sejumlah faktor eksternal
dan internal disertai alasan-alasan politis yang begitu kompleks
menjadi sebab-musabab dua negara itu berada dalam pusaran
konflik selama betahun-tahun
lamanya. Yang terbaru ialah
adanya keinginan pemerintah
Ukraina bergabung dengan
NATO seperti yang sudah dilakukan dua negara tetangganya,
Polandia dan Rumania. Bagi
Moskow, rencana Ukraina tersebut dianggap ‘terlalu berani’
karena dapat membahayakan
dominasi militer dan hegemoni
politik regional Rusia, khususnya di wilayah timur dan Pasifik
Utara.
Jika itu benar-benar terlaksana, masuknya Ukraina kekeanggotaan NATO dianggap akan
menjadi hambatan besar bagi
ruang gerak geopolitik Rusia.
Karena nantinya posisi militer

NATO akan benar-benar berada
langsung dengan perbatasan
Rusia. Dalam kacamata Rusia,
itu akan sangat membahayakan
kepentingannya. Saat ini situasi
di Ukraina begitu mengkhawatirkan. Serangan militer yang
dilakukan Rusia telah menyebabkan terjadinya pengungsian
besar-besaran dan hilangnya
ratusan nyawa penduduk sipil
Ukraina yang tidak bersalah.
Tidak hanya itu, krisis RusiaUkraina ini juga telah menghadirkan instabilitas dan bencana
ekonomi serta geopolitik di
seluruh kawasan.
Bagi Ukraina, apa yang dilakukan oleh Rusia ini tak sedikit
pun dapat dicerna dengan akal
sehat. Tindakan tersebut tidak
hanya menghadirkan tragedi
yang memilukan bagi penduduk Ukraina, tetapi juga telah
memicu ancaman paling serius
bagi perdamaian dan keamanan
khususnya di wilayah Eropa.
Meskipun telah banyak negara
di dunia yang tegas mengutuk
dan mengecam tindakan Rusia
ke Ukraina, sama sekali tidak dapat menghentikan Rusia untuk
terus bermanuver.

Aturan internasional
Hingga saat tulisan ini dibuat,
Rusia masih terus melancarkan
serangan militernya ke wilayah
Ukraina. Konsekuensi dari serangan tersebut sangatlah besar
yang menyebabkan kehancuran
begitu masif pada sejumlah infrastruktur vital dan penting di
Ukraina, termasuk di dalamnya
fasilitas-fasilitas publik yang bukan merupakan objek militer.
Kebijakan politik Rusia untuk
mengambil tindakan militer ke
wilayah Ukraina dengan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB
tentang Hak Pembelaan Diri
(right to self-defence) sama sekali
tidak didukung fakta, argumentasi, atau dasar hukum yang
sah dan jelas. Serangan tersebut justru pelanggaran terangterangan terhadap kedaulatan
negara dan integritas teritorial
Ukraina, yang tidak sedikit pun
dapat dibenarkan.
Hal tersebut bertentangan
dengan prinsip dan ketentuan

yang terdapat di dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Pasal 1 ayat (1), Pasal 1
ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan
Pasal 2 ayat (4) yang semuanya secara eksplisit mengakui
kedaulatan sebagai hal utama
dalam hubungan internasional. Selain itu juga menyerukan
pemeliharaan perdamaian dan
keamanan internasional melalui pembatasan penggunaan
kekerasan bersenjata terhadap integritas teritorial atau
kemerdekaan politik negara
mana pun.
Tidak hanya itu, tindakan
Rusia juga merupakan pelanggaran serius terhadap sejumlah
aturan hukum internasional
kontemporer lainnya seperti
hukum humaniter internasional dan HAM internasional,
termasuk juga moralitas internasional. Lebih jauh lagi dalam
hukum internasional, tindakan Rusia terhadap Ukraina di
Krimea pada 2014 dan apa yang
dilakukannya pada saat ini telah
dapat dikualifikasikan sebagai
tindakan agresi (act of aggression), baik dalam arti teknis
maupun substantif.
Definisi agresi yang telah
dibingkai Majelis Umum PBB
pada 1974 sebagai ‘serangan
oleh angkatan bersenjata suatu negara atas wilayah negara
lainnya, atau pendudukan
militer atau pencaplokan dengan penggunaan kekuatan
bersenjata terhadap wilayah
atau bagian negara lainnya’.
Tindakan Rusia baik di Krimea
2014 maupun di Ukraina saat
ini telah mewakili kriteria
yang diuraikan dalam definsi
tersebut.
Selanjutnya, secara objektif
juga dapat dikatakan bahwa
serangan militer tersebut juga
terindikasi sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap standar hukum humaniter internasional. Serangan di hampir
seluruh negeri Ukraina yang
telah menewaskan lebih dari
550 penduduk sipil yang tidak
bersalah berdasarkan laporan
dari Kantor Komisaris Tinggi
PBB untuk Hak Asasi Manusia
(OHCHR), merupakan pelanggaran langsung terhadap konvensi Jenewa 1949. Khususnya
konvensi Jenewa IV yang secara
spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga sipil.
Serangan itu juga merupa-

kan pelanggaran terhadap
Pasal 51 ayat (5) huruf (b)
Protokol Tambahan I Tahun
1977, yang melarang segala
macam bentuk serangan yang
dapat menyebabkan hilangnya
nyawa warga sipil, cedera pada
warga sipil, dan kerusakan
objek sipil.

Menjaga optimisme
Terlepas dari analisis hukum
tersebut, serangan militer Rusia
ini harus segera dihentikan.
Namun, yang menjadi pertanyaan, mekanisme seperti apa
yang dapat dilakukan ketika
masyarakat internasional tidak punya banyak pilihan? Karena gelombang kecaman dan
tekanan global serta sanksi
internasional dari masingmasing negara terhadap Rusia,
tampaknya tidak berimplikasi
apa pun terhadap penghentian serangan tersebut.
Dewan Keamanan PBB nyatanya tidak berdaya melaksanakan mandat dari Bab
VII Piagam PBB untuk dapat
mengambil tindakan dalam
rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Rusia dapat menggunakan hak
veto yang dimiliki terkait segala bentuk rancangan resolusi
mengutuk serangan terhadap
Ukraina. Hal tersebut juga
menjadi bukti terbaru bahwa
veto menjadi suatu kelemahan
tertentu dari hukum internasional kontemporer dalam
‘menindak’. Karena sebelumnya juga banyak tindakan
serupa yang dilakukan negara
besar terhadap negara lainnya
seperti krisis Israel-Palestina
yang tidak mampu diselesaikan hingga hari ini.
Desain politik tentang hak
veto tersebut perlu direformasi. Tujuannya untuk mencegah
tindakan lain di masa depan
yang dilakukan oleh negara
pemegang hak veto dan negara sekutunya, yang dapat
mengancam keamanan dan
perdamaian internasional.
Hal itu harus dijadikan perhatian serius, jangan sampai
keberadaan hak veto itu kontraproduktif dengan tujuan
pendirian PBB dan membuat
negara-negara adidaya kebal
terhadap segala tindakannya yang dapat mengancam
keamanan dan perdamaian
internasional.

Selanjutnya, Ukraina juga
dapat ‘melembagakan’ krisis
ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) melalui mekanisme
provisional measures. Namun,
jika keputusan ICJ ternyata
menguntungkan Ukraina, penegakan keputusan itu masih
memerlukan dukungan Dewan
Keamanan PBB, dan hal tersebut rasanya tidak mungkin
akan terjadi.
Terlepas dari segala keterbatasan dalam sistem dan pene-
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gakan hukum internasional tersebut, optimisme akan adanya
penyelesaian terhadap krisis
Rusia-Ukraina ini harus terus
dijaga. Masyarakat internasional harus bisa memainkan perannya membantu meredakan
krisis, termasuk menggunakan
pengaruh dan kekuatan diplomatik untuk terus mendorong
Rusia-Ukraina menuju gencatan senjata dan perdamaian
atas dasar kemanusiaan.
Pada akhirnya, sebagai pe-

nutup, masyarakat internasional harus terus berharap
Rusia mau mendengarkan
suara kolektif masyarakat
internasional agar menghentikan tindakan militer. Rusia
juga diharapkan kembali pada
prinsip-prinsip dasar pengakuan terhadap kedaulatan
suatu negara dan menempatkan kembali perdamaian
dan ketertiban internasional
sebagai prioritas yang paling
utama. Semoga.
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Banjir Grobogan
makin Meluas

Selesaikan
Problematika
Sosial
di Omah
Perdamaian
KOTA Surakarta menjadi satu
dari tiga daerah di Jawa Tengah
yang melaksanakan program
restorative justice yang digelar
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah atas instruksi Jaksa Agung.
Program restorative justice
sebagai Omah Perdamaian bagi
warga Kota Surakarta itu berada
di Kampung Kepatihan Wetan,
Jebres. Melalui program itu,
diharapkan bisa menjadi sarana
bagi masyarakat untuk melakukan upaya perdamaian terhadap problematika sosial yang
terdampak hukum tanpa harus
sampai ke proses peradilan.
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Andi Herman saat meresmikan
Omah Perdamaian, kemarin,
menyebut sudah terbentuk 31
rumah restorative justice di Indonesia. Tiga di antaranya ada di
Jawa Tengah dan salah satunya
di Kota Surakarta.
Dia mengatakan peristiwa sosial yang berdampak hukum bisa
dimusyawarahkan dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah setempat, tokoh masyarakat atau tokoh adat, dan agama.
“Dengan tujuan agar kondisi yang
tidak seimbang karena adanya
perbuatan melawan hukum bisa
pulih,” kata Adi, kemarin.
Sementara itu, Kota Malang,
Jawa Timur, kini memiliki rumah restorative justice di kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo,
Kecamatan Klojen. Keberadaan
rumah itu guna memudahkan
penyelesaian perkara di luar
jalur hukum atau peradilan.
Wali Kota Malang Sutiaji meluncurkan rumah keadilan restoratif
bersama Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Selasa (15/3).
Program rumah yang dikembangkan Kejaksaan Agung tersebut untuk memudahkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan mediasi antara pelaku
dan korban. Dengan demikian,
penyelesaian mengedepankan
hukum yang adil, tidak berat
sebelah, tidak sewenang-wenang,
dan berpegang teguh pada hati
nurani serta kearifan lokal.
“Harapannya melalui pendekatan kultural dan adat. Pendekatan local wisdom ini dalam
memberikan efek jera kepada
pelaku tindak pidana, yang mudah-mudahan tidak masuk pada
ranah hukum,” kata Wali Kota
Malang, Sutiaji. (WJ/BN/N-1)

ANTARA/RAISAN AL FARISI

DAMPAK JALAN AMBLES: Polisi mengatur lalu lintas di dekat lokasi perbaikan jalan ambles di jalur selatan Bandung-Cirebon di

Sumedang, Jawa Barat, kemarin. Untuk menghindari kepadatan kendaraan di jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung dan
Cirebon itu, polisi lalu lintas mengalihkan arus melalui jalan alternatif.

Penimbunan Minyak
Goreng di Daerah Masif
Polisi menemukan upaya penimbunan
minyak goreng di tengah kelangkaan
minyak sawit tersebut. Bahkan,
penimbunan semakin masif.
AKHMAD SAFUAN

achmad.sapuan@mediaindonesia.com

J

AJARAN Kepolisian Resort Kendal menemukan 3.000 ton minyak
goreng di sebuah gudang
di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, kemarin. Ribuan
minyak goreng itu diduga
ditimbun.
“Kita masih lakukan pengembangan penyelidikan
terhadap temuan sekitar 3.000
ton minyak goreng yang tidak
didistribusikan ke pasar tersebut,” kata Kepala Polres Kendal
Ajun Komisaris Besar Yuniar
Ariefianto, kemarin.
Temuan minyak goreng dalam jumlah cukup besar di
sebuah gudang di Weleri tersebut, lanjut Yuniar Ariefianto,
cukup mengejutkan di tengah
kelangkaan minyak goreng.
Apalagi, saat ini terjadi kekosongan minyak goring, baik
di pasar tradisional maupun

modern.
Aksi penimbunan juga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi
Selatan. Aparat dari Polsek
Biringkanaya mengamankan
dua orang terkait penimbunan
minyak goreng kemasan sebanyak 800 kardus.
Kapolsek Biringkanaya Komisaris Rujiyanto mengungkapkan
penangkapan dilakukan pada
Selasa (15/3) setelah mencurigai
sebuah mobil pikap. Setelah
diperiksa, ternyata mengangkut
minyak goreng.
“Setelah dikembangkan, diketahui minyak goreng yang diangkut mobil tersebut dibawa
ke sebuah rumah yang setelah
digeledah ditemukan 800 kardus minyak goreng kemasan,”
ungkap Rujiyanto.
Tidak ketinggalan, di Kota
Bandung juga diduga ada kasus
penimbunan minyak goreng.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung bergerak cepat setelah

menerima laporan dari seorang
driver ojek online tentang adanya dugaan penimbunan minyak goreng di Jalan Cipedes
Tengah, Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung, Jawa Barat.
“Driver Ojol tersebut tidak
sengaja melihat sebuah ruangan dipenuhi tumpukan
kardus diduga berisi minyak
goreng. Menurut kesaksian ojol
ini, gudang itu diduga untuk
menimbun minyak goreng,”
kata Kepala Disdagin Kota
Bandung, Elly Wasliah.
Untuk mencegah penimbunan, aparat dan kepala daerah
melakukan pengawalan dan
sidak ketersediaan minyak
goreng. Bupati Garut Rudy
Gunawan didampingi Kapolres
Garut meninjau ketersediaan
minyak goreng di sebuah distributor minyak goreng kemasan premium di Kecamatan
Garut Kota, kemarin.
Rudy Gunawan meminta
masyarakat tidak melakukan
aksi borong dalam menyikapi
kelangkaan minyak goreng.
Rudy juga menjamin Kabupaten
Garut tidak ada supplierr ataupun
distributor yang me nimbun
minyak. Apalagi, saat ini sudah
ada Satgas Pangan bentukan

dari Mabes Polri yang siaga memantau minyak goreng.
Demikian juga Polda Jawa
Timur, Polda Jambi melakukan
pengawalan ketat distribusi
minyak goreng ke masyarakat
untuk mencegah penimbunan
seperti terjadi di beberapa
daerah.

Harga minyak goreng naik
Harga minyak goreng kemasan
yang sebelumnya dipatok pemerintah dengan harga eceran
tertinggi (HET) Rp14 ribu kini
menjadi Rp23 ribu per liter.
Dari pantauan Media Indonesia, di beberapa ritel modern
yang ada di Kota Bandung, rakrak minyak goreng yang biasanya kosong, kemarin, kembali
mulai terisi dan tersusun rapi
minyak goreng kemasan. Termasuk minyak goreng botol dari
berbagai merek dengan harga
Rp23 ribu per liter dan Rp47 ribu
kemasan isi dua liter.
“Kaget tanpa ada pemberitahuan, harga minyak goreng kemasan sudah melejit menjadi
Rp23 ribu 1 liter dan Rp47 ribu
untuk dua liter, baik kemasan
ataupun botol,” keluh Titin,
konsumen minyak goreng.
(Tim/N-1)
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DIPASUNG: Haipa, penyandang orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ), dipasung selama 24 tahun di dalam sebuah gubuk di Desa
Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, kemarin.
pemasungan. Lokasinya di
belakang rumah berdekatan
dengan dapur. Tempat
pasungnya sudah roboh,
dindingnya rusak, dan selama
24 tahun Haipa tidak pernah
tidur beralaskan kasur,
tetapi hanya papan kayu.
Saat ditengok, Haipa sedang
berbaring di atas papan kayu.
“Om, saya lapar,” kata
Haipa saat melihat Kristo dan
Laurens.
Laurens membuka tas. Di
dalamnya ada biskuit dan
diberikan kepada Haipa.
Sambil makan biskuit, Kristo
ingin mengetahui mengapa
Haipa dipasung. “Ibu kenapa
dipasung?” tanya Kristo
dengan wajah sedih.
Perempuan kurus itu

DOK DITJEN IKP KOMINFO

PEMBAGIAN SET TOP BOX GRATIS: Warga menerima

peralatan set top boxx gratis dari Metro TV
V di Banda Aceh,
Aceh, kemarin. Distribusi set top boxx tersebut merupakan
komitmen Metro TV
V dalam mendukung percepatan migrasi
TV analog ke digital.

Metro TV Bagikan
Set Top Box Gratis
untuk Warga
Banda Aceh

Sudah 24 Tahun
Haipa Hidup dalam Pasungan
INGGA saat ini,
masih ada orang
dengan gangguan
jiwa (ODGJ) bukan diobati,
melainkan dipasung. Seperti
dialami Haipa, warga Desa
Siru, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat.
Kasus pemasungan tersebut
terkuak setelah Kristo Tamus
menerima laporan bahwa
ada ODGJ yang telah dipasung
selama 24 tahun.
Kristo yang sehariharinya sebagai relawan
Kelompok Kasih Insani (KKI),
mendapatkan informasi soal
pemasungan dari petugas
kesehatan yang bekerja
di Poli Kesehatan Jiwa di
Puskemas Wae Nakeng.
Laurensius Bagus,
perawat di poli Kesehatan
Jiwa, pernah mengunjungi
Haipa yang sudah 24 tahun
dipasung. Kini, ia mengajak
Kirsto menuju ke rumah
Haipa dengan berboncengan
sepeda motor menempuh
jarak 4 km dari puskesmas ke
Desa Siru.
“Sampai di rumah,
ada nenek menanyakan
siapa saya dan kenapa ke
rumah. Lalu, datang kakak
perempuannya sambil
menanyakan apakah mau
<i>ketemu adik saya yang
sakit,” kata Kristo saat
pertama kali bertemu dengan
keluarga Haipa.
Lalu, kakaknya
mengantarkan Kristo
dan Laurens ke tempat

BANJIR di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, akibat
meluapnya Sungai Serang semakin meluas. Ada enam
desa di empat kecamatan terendam banjir yang menyebabkan ratusan rumah terendam. Sebelumnya
hanya ada satu desa yang terendam, kini bertambah
menjadi enam.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Grobogan Endang Sulistyoningsih, kemarin,
mengatakan pada kondisi mendesak, jika banjir semakin meninggi dan membahayakan keselamatan warga,
kita siapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga
ke tempat lebih aman.
Tingginya curah hujan menyebabkan dua desa di
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terendam
banjir. Kepala BPBD Kabupaten Banjar Ahmad Solhan
melaporkan banjir merendam areal permukiman di
enam desa Kecamatan Martapura.
Cuaca ekstrem yang masih berlangsung hingga kini
harus diwaspadai akan terjadi bencana hidrometeorologi. Untuk itu, BPBD Kabupaten Musi Banyuasin,
Sumatra Selatan, mengimbau seluruh warga, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, untuk lebih
waspada.
Masih terkait banjir, Pemprov Sulawesi Tengah bersama Pemkab Sigi menyalurkan bantuan untuk korban
banjir bandang di Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo,
Sigi. Bantuan yang disalurkan berupa pakaian untuk
orang dewasa, tenda gulung merah, matras, selimut,
kasur, family kit dan kids ware, serta pangan.
Warga terkena musibah banjir seperti di tujuh desa
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mendapat bantuan
logistik dari PT Semen Gresik melalui Tim Reaksi Cepat
Satgas Tanggap Bencana.
Di bagian lain, terjadi gempa tektonik bermagnitudo
5,5 di Samudra Hindia selatan Jawa dengan episentrumnya berada di laut dalam jarak 45 km arah selatan
Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, kemarin.
Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Rudi Wibowo,
mengatakan pihaknya terus memonitor seluruh kecamatan pascagempa. Hingga saat ini, belum ada laporan
resmi adanya kerusakan rumah atau korban jiwa yang
diterima BPBD. (AS/DW/BB/HT/TB/DY/YH/N-1)

sambil makan biskuit
menjawab tidak tahu. “Nama
ibu siapa?” tanya Kristo lagi.
Perempuan itu menjawab
Haipa. “Kalau umur?” Lanjut
Kristo. Haipa menjawab,
“Tidak tahu, saya lupa, om,”
jawab Haipa.
Kakaknya yang ikut
mendampingi menjelaskan
bahwa adiknya sudah
dipasung sejak 1998. Haipa
memiliki satu anak. Menurut
kakaknya, ia dipasung
karena mengalami gangguan
kejiwaan. Pilihan dipasung
ialah keputusan keluarga
agar tidak mengganggu.
“Dia dipasung di belakang
rumah karena tidak ada
tempat lagi,” jawabnya. (John
Lewar/N-1)

DALAM rangka mendukung pelaksanaan analog switch
off (ASO) secara bertahap di seluruh Indonesia, Metro TV
sebagai penyelenggara multipleksing
g bersama Kementerian Kominfo membagikan set top box (STB) secara gratis
kepada masyarakat prasejahtera di Banda Aceh.
Penyerahan STB dilakukan secara simbolis oleh Arif
Nugroho selaku HR, Finance, & Technical Support Director Metro TV di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa
(15/3).
“Distribusi set top box
x ini merupakan komitmen Metro
TV
V dalam mendukung percepatan migrasi TV analog
ke digital. Saat ini, kami mendistribusikan STB secara
paralel di Provinsi Aceh dan Kalimantan Timur. Selanjutnya, masih ada ratusan ribu kuota STB yang akan
dibagikan di daerah lain di Indonesia secara bertahap,”
ujar Arif.
Dalam acara penyerahan simbolis tersebut, Kementerian Kominfo juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan perangkat desa setempat tentang
mekanisme pendistribusian serta pemasangan STB di
rumah-rumah warga.
Sebelumnya, Metro TV
T telah melakukan uji coba
distribusi sebanyak 93 STB untuk masyarakat di Desa
Sidangkarya, Serang, Banten, pada 9 Maret lalu. Pembagian STB gratis tersebut merupakan upaya membantu
masyarakat prasejahtera agar dapat menyaksikan siaran
TV digital ketika ASO diterapkan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun
2021, pelaksanaan ASO akan dilakukan melalui tiga
tahapan. Pertama, dilakukan paling lambat 30 April
2020. Kedua, dilakukan paling lambat 25 Agustus 2022
dan tahap ketiga dilakukan paling lambat 2 November
2022.
Melalui TV digital, masyarakat dapat menyaksikan
siaran televisi dengan kualitas gambar resolusi tinggi,
suara yang lebih jernih, dan pilihan saluran televisi
yang lebih banyak.
Adanya pembagian STB gratis untuk warga prasejahtera di Banda Aceh diharapkan warga bisa mendapatkan banyak informasi bermanfaat dari siaran
televisi. (RO/N-1)
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Tanah Polisi di Banyuasin Ditanami Jagung
POLDA Sumatra Selatan memiliki lahan kosong seluas 200 hektare
di Kabupaten Banyuasin. Di atas lahan itulah polda dan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menggulirkan program penanaman
jagung.
“Sumsel bertekad menjadi episentrum budi daya jagung. Karena itu, kami merangkul banyak pihak, termasuk Polda Sumsel,
untuk mendukung tekad itu,” ungkap Gubernur Herman Deru,
kemarin.
Lahan milik polda yang akan dikerjasamakan berada di Sekolah
Polisi Negara Betung, Banyuasin. Bagi kepolisian, penanaman
komoditas jagung merupakan yang pertama di Tanah Air.
“Kerja sama ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Kami berupaya mewujudkannya dengan melakukan kolaborasi
dengan berbagai pihak, termasuk Polda Sumsel,” lanjut Herman.
Kapolda Irjen Tony Harmanto sepakat penanaman jagung ialah
bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan
pangan. “Selain di SPN, budi daya dilakukan di lahan milik polrespolres.” (DW/N-2)

Jateng Bantu Permodalan UMKM di 35 Daerah

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

KAWASAN PUSAT IKN NUSANTARA: Truk melintas di jalan raya di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku,

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3). Kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu direncanakan akan terbagi menjadi tiga
klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan.

BUNGO, JAMBI

Masih Bergiat Perluas Vaksinasi
T

IDAK mudah mengajak
warga menjalani vaksinasi. Di Kabupaten Bungo, Jambi, kesulitan itu terjadi
saat program vaksinasi anak
digelar.
Setelah digulirkan mulai
Januari, sampai akhir Februari
lalu, capaiannya masih kurang
dari 50%. Sasaran vaksinasi
ialah 40 ribu anak berusia 6-11
tahun yang tersebar di 29 sekolah dasar.
Polres Bungo pun campur
tangan. Kapolres Ajun Komisaris Besar Guntur Saputro menerjunkan 29 perwira ke seluruh
SD. Hasilnya, setelah satu bulan
bergerak, vaksinasi anak sudah
mencapai lebih dari 70%.

“Bahkan, ada sejumlah sekolah yang sudah mencapai 100%.
Salah satunya di SDN 112 Desa
Purwobakti, Kecamatan Muara
Bungo,” ungkap Kapolres.
Polres Bungo, lanjut dia, juga
ikut mengawal vaksinasi lengkap untuk warga lansia dan
warga umum. “Capaiannya
sudah 89% dari sasaran 270
ribu jiwa.”
Di Sulawesi Tengah, peran
yang sama diambil Badan Intelijen Negara Sulawesi Tengah. Mereka menerjunkan
tim vaksinasi di pelosok desa
di Kabupaten Poso. “Kami masih berupaya mempercepat
vaksinasi dosis 1 dan 2. Kami
lakukan jemput bola dengan

datang ke desa-desa yang berada di pelosok Poso,” ungkap
Kepala BIN Sulteng Brigjen TNI
Andi Chandra As’aduddin.
Sejak Januari, BIN Sulteng
menargetkan 12 ribu dosis
vaksin untuk enam kabupaten. “Pasokan vaksin akan
terus ditambah dengan target
di Sulteng bisa tembus 100%,”
tambahnya.
Kepala Desa Pinedapa, Kecamatan Poso Pesisir, Mardianus
Ndele mengakui capaian vaksinasi di wilayahnya sangat lambat. “Warga tidak ada waktu
datang ke lokasi vaksinasi karena di kebun atau di sawah.
Sekarang mereka didatangi
untuk divaksin.”

MI/KRISTIADI

KUNJUNGAN MEDIA GROUP: Bupati Garut Rudy Gunawan (tengah) foto bersama Deputi
Direktur Sales dan Marketing Media Group Gustaf Bernhard Rotinsulu (kedua kanan), Senior
Account Manager Media Group Bambang Irianto (kedua kiri), dan tim reporter di Pendopo
Kabupaten Garut, Jawa Barat, kemarin. Kunjungan Media Group itu dalam rangka silaturahim.

PALEMBANG, SUMATRA SELATAN

Dodi Reza Didakwa
Patok Fee Proyek 10%
BUPATI nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin
menjalani sidang perdana di
Pengadilan Tipikor Palembang,
Sumatra Selatan, kemarin.
Sidang yang sama juga mengajukan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Herman Mayori serta Eddy
Umari, seorang kabid.
Ketiganya terkena tangkap
tangan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) karena menerima suap proyek infrastruktur
dari Suhandy, Direktur PT
Selaras Simpati Nusantara.
Sehari sebelumnya, majelis hakim sudah memvonis Suhandy
dengan hukuman penjara 2
tahun dan 4 bulan. Dana yang
dialirkan Suhandy kepada ketiga pejabat itu mencapai Rp4,4
miliar.
Dalam sidang, kemarin, jaksa KPK membacakan dakwaan
untuk ketiga terdakwa yang
dikenai pasal berlapis. “Ketiga

terdakwa diduga telah menerima sejumlah uang feee proyek
dari kontraktor Suhandy.”
Commitment fee yang diterima Dodi sebesar 10% dari
nilai proyek, 3%-5% untuk
Herman dan Eddy mendapat
2%-3%. “Dodi Reza Alex Noerdin menerima uang sebesar
Rp2,6 miliar, Herman Mayori
Rp1 miliar dan Eddy Umari
Rp727 juta,” papar JPU KPK
Taufiq Ibnugroho.
Setelah mendengarkan
pembacaan dakwaan, ketiga
terdakwa tidak mengajukan
eksepsi. Taufiq mengatakan
dalam sidang pekan depan
pihaknya akan menghadirkan
saksi-saksi dalam pembuktian
perkara.
Dodi Reza ditangkap KPK
pada 15 Oktober 2021. Dia
merupakan anak mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex
Noerdin, yang juga ditahan
Kejaksaan Agung dalam kasus

dugaan korupsi.
Sementara itu, di Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, Pengadilan Tipikor Surabaya mengajukan Samut, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Bangil,
Pasuruan, sebagai terdakwa
kasus dugaan korupsi tanah
kas desa. Ia menjual tanah
urukan yang didapat dari lahan milik desa.
Tidak tanggung-tanggung,
tanah yang dikeruk mencapai
4,6 hektare. Kerugian negara
akibat kasus itu mencapai
Rp3,1 miliar.
Sebelumnya, dalam kasus
yang sama, majelis hakim
sudah memvonis bersalah
mantan Kepala Desa Bulusari
Yudono dan mantan Ketua BPD
Bambang Nuryanto. “Penyalahgunaan ini dilakukan pada
periode 2014-2016. Kejaksaan
baru mengusut mulai 2017,”
ungkap JPU Dimas Rangga
Ahimsa. (DW/HS/N-2)

Vaksinasi makin mudah
Kegigihan para vaksinator
di Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, membuahkan hasil.
Capaian vaksinasi di wilayah
itu di atas rata-rata capaian
tingkat provinsi.
“Tidak hanya dosis satu dan
dua, Sidoarjo melakukan pencapaian yang maksimal untuk
dosis ketiga, termasuk untuk
warga lansia dan anak sekolah,” ungkap Wakil Kepala
Polda Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo.
Namun, meski capaian vaksinasi di Sidoarjo sudah melebihi angka rata-rata di Jatim,
Wakapolda meminta masyarakat tetap waspada. “Vaksinasi

harus terus dikawal. Layanan
vaksinasi saat ini semakin
mudah.”
Tekad untuk mencapai lebih banyak masyarakat yang
divaksin juga diungkapkan
Bupati Buleleng, Bali, Putu
Agus Suradnyana. “Kita kejar
vaksinasi booster. Harus terus
digenjot karena capaiannya
masih rendah.”
Ia menargetkan akhir Maret,
target vaksinasi booster sudah tercapai. “Setelah booster
tuntas, roda perekonomian
Buleleng akan makin berkembang, khususnya di bidang
pariwisata.”
Tidak mau terlambat, Pemkab Sikka, Nusa Tenggara Timur, juga gencar melakukan
vaksinasi anak. Dalam sepekan
ini, petugas dari Dinas Kesehatan turun ke sekolah. (SL/TB/
HS/RS/GL/DW/N-2)

GUNA membangkitkan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
menggulirkan bantuan Rp1 miliar untuk 35 kabupaten dan kota.
Bantuan disalurkan bekerja sama dengan Bank Jateng. “Ini bentuk
pembinaan dari pemprov. Bantuan ini diharapkan bisa mengungkit
pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan sektor UMKM,” ujar
Gubernur Ganjar Pranowo, di Magelang, kemarin.
Kepada bupati dan wali kota, dia juga meminta mereka menjadi pembina produk-produk UMKM. Caranya, jika ada kegiatan,
mereka berbelanja kepada pelaku usaha kecil di daerah masingmasing. “Sudah ada aturannya, 40% dari APBD digunakan untuk
pengembangan UMKM. Karena itu, kalau ada acara, belilah di
UMKM,” tandasnya.
Di Kabupaten Tanah Datar, Sumtra Barat, Bupati Eka Putra
berupaya memberantas rentenir dengan menggulirkan Program
Makan Rendang. “Pemkab menyediakan pembiayaan hingga Rp10
juta bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Total dari
APBD kita kucurkan Rp1 miliar untuk program yang kita kerja
samakan dengan Bank Nagari ini.” (HT/YH/N-2)

90% Kapal Nelayan di Lamongan tidak Berizin
PARA nelayan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, memiliki
400 kapal untuk mencari ikan. Namun, dari jumlah itu, 90% di
antaranya tidak memiliki izin untuk melaut. Kondisi itu membuat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Jawa Timur membuka pelayanan di Pelabuhan Perikanan
Nusantara Lamongan selama tiga hari. “Kehadiran DPMTSP sangat
membantu dan memudahkan pelayanan perizinan bagi nelayan
di Lamongan,” sambut Bupati Yuhronur Efendi, kemarin.
Ia mengakui selama ini nelayan di daerahnya kebingungan untuk mengurus izin, baik izin penangkapan ikan, industri perikanan,
maupun UMKM. Nelayan terpaksa nekat melaut meski tanpa izin
karena harus memenuhi kebutuhan hidup.
“Kesempatan tiga hari ini memberikan manfaat yang luar biasa
bagi nelayan. Adanya surat izin penangkapan ikan akan membuat mereka mendapat kepastian usaha. Saya mengajak semua
pemilik kapal memanfaatkan kehadiran DPMTSP,” tandas Bupati.
(YK/N-2)
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EKONOMI
Pasar Domestik
Diandalkan
Biayai Defisit
Anggaran

DOK PUPUK INDONESIA

PEMBANGUNAN PABRIK KATALIS: Menteri ESDM Arifin Tasrif (kiri) menekan tombol disaksikan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman (kedua dari kiri), Direktur Strategi,

Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Iman Rachman (tengah), Direktur Utama PT Pupuk Kujang Cikampek Maryadi (kedua dari kanan), serta Guru Besar ITB Prof Dr Ir Subagjo
yang menghadiri groundbreaking Pabrik Katalis Merah Putih, di Cikampek, Jawa Barat, kemarin. PT Pupuk Indonesia melalui anak usahanya, PT Pupuk Kujang Cikampek, siap mendukung
pembangunan dan pengoperasian Pabrik Katalis Merah Putih yang merupakan pabrik katalis pertama karya anak bangsa untuk mewujudkan industri yang ramah lingkungan, mendukung
pengembangan green fuel, serta mampu mengurangi ketergantungan katalis impor.

Subsidi Energi Membengkak
akibat Konflik Rusia-Ukraina
Dampak konflik
geopolitik RusiaUkraina dapat
mengganggu
jalur pasok energi
sehingga bisa
memicu krisis energi.
INSI NANTIKA JELITA

insi@mediaindonesia.com

I

NDONESIA akan mendapatkan durian runtuh alias
windfall dari kenaikan sejum lah harga komoditas
yang dipicu konflik Rusia dan Ukraina. Namun, di satu sisi, subsidi
energi akan terus membengkak.
Pengamat energi Center For
Ener gy Policy Kholid Syeirazi
menjelaskan kenaikan komoditas

itu melesat dari asumsi APBN
2022. Misalnya, harga APBN menetapkan acuan harga minyak
mentah Indonesia (ICP) sebesar
US$63 per barel, tapi harga minyak dunia sempat menembus
US$138 per barel, harga tertinggi
dalam 10 tahun terakhir.
“Batu bara harganya ditetapkan
hanya US$67,3 per ton, sedangkan
sekarang US$200 per ton. Akan
ada windfall dari kenaikan ini,”
ujarnya dalam Forum Diskusi
Denpasar, kemarin.
Dengan demikian, penerimaan
negara akan tertolong atau meningkat. Namun, dari sisi subsidi energi yang ditetapkan APBN
2022 senilai Rp134 triliun dianggap membebani negara.
Di tengah proses pemulihan
ekonomi, pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), seperti pertalite
dan harga listrik. Padahal, harga

minyak dunia melonjak hingga
di atas US$100 per barel imbas
konflik Rusia-Ukraina.
“(Kebijakan) subsidi ini akan
cilaka. Bakal ada pembengkakan
dari subsidi. Misalnya, pertalite
yang dijual itu sebenarnya tidak sesuai dengan harga pasar,
makanya disubsidi,” ungkap
Kholid.
Dalam kesempatan yang sama,
peneliti Institute for Development on Economics and Finance
(Indef) Eisha Rachbini menuturkan dampak konflik geopolitik
di Eropa Timur itu mengancam
krisis energi.
“Bukan hanya kenaikan minyak
mentah, melainkan ada harga
komoditas yang ikut naik, seperti
CPO, gas, batu bara karena RusiaUkraina merupakan pemain utama komoditas itu,” kata dia.
Pertikaian kedua negara itu
juga secara langsung akan meng-

ganggu impor gandum. Saat ini
impor gandum Indonesia terbesar dari Ukraina mencapai 27%,
lalu dapat mengganggu impor
pupuk Indonesia dari Rusia.
Wakil Ketua MPR RI Lestari
Moerdijat menambahkan, konflik Rusia-Ukraina berdampak
kompleks bagi negara dunia, dari
terganggunya rantai pasok energi
dan pangan hingga perlambatan
ekonomi dunia.
Meski Indonesia secara geografis berjauhan dengan kedua
negara itu, lonjakan harga minyak mentah dan gas bumi turut
berpengaruh dalam kebijakan
ekonomi nasional.
“Setiap negara dituntut harus
menyiapkan skenario terburuk,
khususnya menyiapkan penyelamatan ekonomi,” tutupnya.

Fluktuasi tinggi
Dari sektor energi, Satuan Kerja

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas) menyebut harga migas
akan terus terdampak seiring
serangan Rusia ke Ukraina yang
berkelanjutan.
Konflik itu dinilai mengganggu
suplai energi.
“Meskipun hari ini berada kembali di bawah US$100 per barel,
harga (minyak) akan terus berfluktuasi, tapi pada tingkat yang
tinggi,” kata Kepala SKK Migas
Dwi Soetjipto dalam acara CEO
Forum 2022, kemarin.
Selain minyak, kata Dwi, harga
gas akan menguat. Hingga 2025,
harga gas diprediksi akan cukup
tinggi akibat minimnya proyek
LNG serta keterlambatan konstruksi proyek akibat pandemi
covid-19.
“Setelah 2025, pasokan gas
diperkirakan mulai meningkat
dari proyek LNG berdasarkan
financial investment decision (FID)
2019,” ujar Dwi.
Kepala SKK Migas mengatakan
industri hulu migas harus dapat
mengambil momentum harga
migas dengan segera mengambil
langkah cepat meningkatkan pelaksanaan program kerja tahun
ini, khususnya pada investasi di
hulu migas. (Ins/E-3)

PASAR domestik bakal diandalkan untuk
membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2022. Pasalnya, dalam
beberapa tahun terakhir kepemilikan domestik
pada obligasi pemerintah mengalami peningkatan impresif.
“Saat ini kami mengandalkan pasar domestik
serta kemampuan untuk benar-benar menerbitkan obligasi domestik, terutama karena
peran pembeli asing telah menurun tajam
menjadi hanya 19%,” ujar Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati dalam Bloomberg ASEAN
Business Summit, kemarin.
Dia mengatakan upaya pendalaman pasar
obligasi domestik bakal dilakukan untuk menciptakan kondisi pasar keuangan yang lebih
stabil. Hal itu juga dinilai mampu menguatkan
keseimbangan eksternal Indonesia terhadap
guncangan.
Belum lagi Indonesia telah menerapkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan
bilateral. Dengan begitu, diharapkan dampaknya juga akan merambat pada penguatan nilai
tukar rupiah.
Pembiayaan
de fisit juga masih bisa dilakukan
Bank Indonesia
berdasarkan sura t ke p u t u s a n
ber sama (SKB)
Gubernur BI
dan Menteri Keuangan. Bank
sentral bertindak
sebagai stand by
buyer obligasi pemerintah dan bisa
membelinya di
pasar perdana.
“Jadi, kombinasi ini sebenarnya memberikan
kita kemampuan untuk mengelola, terutama
ketika pasar, pasar global, pasar luar negeri
masih dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan seperti saat ini,” terang Sri Mulyani.
Dia menambahkan, meski mengandalkan
pasar domestik, Indonesia tetap terbuka pada
pasar dan investor asing. Hal itu justru memperkaya pilihan pemerintah dalam menarik
pembiayaan. Samurai Bond dan beberapa
pinjaman dari lembaga multilateral, misalnya,
menjadi opsi yang dimiliki pemerintah.
“Jadi, ini semua memberi kita pilihan, tetapi
kita sangat sadar bahwa situasi seperti ini pasti
perlu dijaga dan dikelola dengan sangat hati-hati
karena selalu ada batasnya. Tentu saja karena
defisit yang kami harapkan akan menurun cukup
signifikan, itu juga memberi kami sedikit tekanan
pada pembiayaan tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu juga menegaskan pemerintah akan
memastikan implementasi sejumlah ketentuan
anyar di bidang perpajakan tak mengganggu
laju pemulihan ekonomi Indonesia. Karenanya,
kehati-hatian dalam penerapan kebijakan perpajakan menjadi penting agar tujuan perbaikan
ekonomi bisa dicapai. (Mir/E-3)

Upaya
pendalaman
pasar obligasi
domestik bakal
dilakukan untuk
menciptakan
kondisi pasar
keuangan yang
lebih stabil.

Pelaku UMKM Didorong Manfaatkan KUR
MENTERI Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM)
di Bandung, Jawa Barat, binaan
PT HM Sampoerna Tbk yang
ter gabung dalam Sampoerna
Retail Community (SRC), untuk
memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR).
“Pemerintah hadir untuk mendukung UMKM melalui KUR
de ngan bunga hanya 3% yang
bisa dimanfaatkan UMKM untuk
mengembangkan usaha,” kata
Airlangga saat berdialog dengan
pelaku UMKM SRC.
Ia juga mengapresiasi kehadiran pihak swasta seperti PT

Sam poerna yang turut dalam
pengembangan UMKM melalui
pembinaan lewat program SRC
sejak 2008.
Pada akhir 2021, program SRC
telah menjangkau lebih dari 160
ribu toko kelontong di seluruh Indonesia, termasuk 21 ribu kelontong di Jawa Barat dan 3.000 di
Kota Bandung.
Pembinaan UMKM yang diberikan kepada anggota SRC meliputi
edukasi penataan toko, manajemen keuangan, pengembangan
bisnis, dukungan bagi produk
UMKM di lingkungan sekitar melalui Pojok Lokal, hingga literasi
digital lewat aplikasi AYO SRC.
Dengan semangat gotong ro-

yong yang mengedepankan sinergi serta kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan,
diharapkan program yang bersifat pembinaan dapat memberi
dampak jangka panjang.
Dalam dialog dengan Airlangga,
pelaku UMKM SRC di Bandung
mengungkapkan rata-rata omzet
bulanan mereka meningkat tiga
kali lipat setelah mendapat pembinaan. Para pemilik toko kelontong juga menyampaikan kendala
yang dihadapi saat ini antara lain
kondisi penjualan yang masih belum stabil selama masa pandemi
covid-19.
Selain berdialog, Menko Airlangga menyaksikan penyaluran

KUR secara simbolis dari BNI
kepada UMKM dan penyerahan
CSR dari PT Sampoerna berupa
oksigen konsentrator kepada Pemerintah Kota Bandung.
“Sebagai informasi, penyaluran KUR dari BNI di Jawa Barat
hingga saat ini sudah mencapai
Rp2,5 triliun dan di Kota Bandung
sendiri sudah mencapai Rp819,84
miliar,” imbuh Airlangga.
Ia menekankan, kolaborasi
pemerintah dan swasta sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Melalui pembinaan,
pelatihan, pembiayaan, khususnya KUR, dan dukungan berbagai
pihak menjadi sesuatu yang diperlukan UMKM. (Ant/E-2)

DOK PODOMORO

PENGISIAN DAYA: (Dari kiri) Chief Executive Oﬃcer Kota Kertabumi Franky M

Martono, Marketing Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya, Head of Marketing
Agung Podomoro Land Karawang Emil S Utomo, dan Managing Director Hyundai
Andalan Raynaldi Setiawan meresmikan wall mount charger mobil listrik pertama di
Karawang, Jawa Barat, Selasa (15/3).

Indo Premier Optimistis
Saham Goto Diburu

DOK BPJS

KERJA SAMA: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja

sama yang dilakukan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo (kanan) dan Ketua
Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid (kedua dari kiri) terkait dengan sinergi
penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kedua belah pihak sepakat untuk mendorong
seluruh anggota Kadin Indonesia mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

PT Indo Premier Sekuritas resmi
menjadi salah satu penjamin pelaksana emisi efek (lead-underwriter)
dalam pencatatan saham perdana
(initial public offering/IPO) startup
raksasa PT Goto Gojek Tokopedia.
Direktur Utama PT Indo Premier
Sekuritas Moleonoto The optimistis
saham Goto akan diburu investor.
Pasalnya, IPO Goto telah digadanggadang bakal menjadi tolok ukur
dan kiblat perusahaan teknologi
lainnya untuk ikut melantai di
bursa guna menjadi perusahaan
publik.
Dalam keterangannya, kemarin,
ia yakin saham Goto akan dikoleksi
investor institusi ataupun ritel
mengingat prospek ekonomi digital
yang cerah.

Hal itu sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang akan naik
signifikan dan dengan pengembangan
inovasi bisnis yang akan dilakukan Goto
pada masa mendatang.
“Prospek ekonomi digital yang masih
cerah membentuk ekspektasi positif
di kalangan investor sehingga saham
Goto ini layak untuk dikoleksi. Apalagi,
harga saham Goto ini ditawarkan pada
harga yang menarik dan terjangkau
bagi kalangan masyarakat umum,” ujar
Moleonoto.
Sebelum pandemi covid-19, ekonomi
digital sektor transportasi daring dan
e-commerce telah tumbuh signifikan. Itu tecermin pada besaran gross
merchandise value (GMV) yang selalu
tumbuh dua digit, yaitu 50% CAGR
(2015-2019) menjadi US$40 miliar dari

US$8 miliar.
Pada masa pandemi covid-19 yang secara umum memicu kontraksi ekonomi
konvensional, justru memicu pertumbuhan ekonomi digital lebih cepat 49%
(2020-2021) seiring dengan diberlakukannya pembatasan mobilitas penduduk
yang mendorong orang untuk bertransaksi secara daring.
“Ekonomi digital yang pada 2021
diperkirakan mencapai US$70 miliar
diprediksi akan terus tumbuh secara
CAGR 20% hingga 2025 menjadi US$146
miliar,” kata Moleonoto.
Selain itu, persentase GMV terhadap
GDP juga terus mengalami peningkatan,
dari hanya 1% pada 2015 menjadi 6%
pada 2021 dan diprediksi terus membesar menjadi 10% pada 2025. Pada 2030,
diprediksi bakal ada di level 19% menjadi US$312 miliar.
Indo Premier juga telah resmi ditunjuk
menjadi oﬃcial broker dalam Program
Saham Gotong Royong, sebuah program
eksklusif bagi para pemangku kepentingan utama di Goto. (Ant/E-2)
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Perubahan PPnBM
DTP Surutkan
Minat Konsumen
Pabrikan otomotif
tidak berkecil hati dan
menyiapkan program
yang dibuat secara
mandiri.
RAJA SUHUD

suhud@mediaindonesia.com

P

ERUBAHAN kebijakan pajak
penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah
(PPnBM DTP) menjadi 50 %
menggerus penjualan otomotif.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia
(Gaikindo) menunjukkan penjualan
ritel otomotif nasional pada Januari
2022 78.567 unit dan Februari 2022
69.989 unit. Angka itu jauh di bawah
penjualan November 2021 yang tercatat 84.544 unit dan Desember 2021
sebesar 101.468 unit saat masih ada
program PPnBM DTP 100%.
Sejumlah konsumen mengaku
tidak paham detail kebijakan pemerintah sehingga kecewa ketika

kendaraan yang diinginkan tidak
mendapat diskon PPnBM DTP.
“Saya batal beli, mungkin nanti
ada kebijakan baru diskon dari pemerintah,” ujar B Siagian, warga
Jakarta Timur.
Konsumen lainnya, Harry Gunawan, mengaku kebijakan pemerintah masih membingungkan.
Ternyata tidak semua kendaraan
yang di bawah Rp250 juta mendapat diskon PPnBM. Ada ketentuan
tambahan yang belum dimengerti
konsumen.
Skema diskon PPnBM 100 % hanya berlaku untuk mobil LCGC sepanjang kuartal I tahun ini (Januari
hingga Maret 2022).
Sementara itu, untuk mobil dengan harga di bawah Rp 250 juta,
yang tarif PPnBM-nya sebesar 15%,
pada Kuartal I 2022 mendapat diskon
50% yang ditanggung pemerintah.
Di kuartal II, yakni mulai April
2022, konsumen kembali membayar
penuh PPnBM sebesar 15%.
Ketentuan diskon PPnBM sebesar 50% juga tidak hanya mengacu
pada harga di bawah Rp250 juta,
tetapi juga kandungan lokal mobil

itu minimal 80%, kadar tes CO2
maksimal 150 gr/km, efisiensi BBM
15,5 km/liter, dan kapasitas mesin
maksimal 1.500 cc.
Manajer Senior Strategi Komunikasi PT Honda Prospect Motor
Adi Parama Sugarda mengakui
terjadi penurunan penjualan pada
dua bulan awal 2022 setelah adanya
perubahan diskon PPnBM DTP.
Head of Brand Development &
Marketing Research 4W Suzuki Harold Donnel Tampubolon mengatakan, saat PPnBM DTP 100% di tahun
2021, penjualan Suzuki melonjak
signifikan.
Media Relations Wuling Motors
Brian Gomgom mengatakan, tahun
lalu varian produk Wuling Confero
masuk ke penerima fasilitas diskon
PPnBM DTP 100%. Kebijakan itu
ternyata mampu mendongkrak
penjualan Wuling.
“Tahun ini produk kami sama
sekali tidak ada yang mendapat
fasilitas itu. Namun, kami tidak
berkecil hati karena kami juga memiliki program PPnBM 100% yang
kami buat secara mandiri,” tutur
Gomgom.

MI/AGUS M

PEMBELIAN MENURUN: Pengunjung mendapat penjelasan tentang mobil yang dipamerkan di booth Daihatsu,

dalam Gaikindo Jakarta Auto Week 2022, di Jakarta Convention Centre, (JCC), kemarin. Lemahnya sosialisasi perubahan
kebijakan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 50% dan fluktuasi harga
BBM nonsubsidi yang naik membuat pembelian kendaraan menurun.

Momen Lebaran
Chief Executive Oﬃcer PT Astra
International Tbk-Daihatsu Sales
Operation (Astra Daihatsu) Supranoto mengatakan pihaknya tetap
mendukung kebijakan pemerintah
dalam PPnBM DTP.
Kalaupun PPnBM DTP itu akan
berakhir di Maret 2022, tentu
pada April akan ada ekuilibrium
baru karena sudah masuk momen
menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Biasanya akan terjadi kenaikan saat
Lebaran.
Supranoto melihat penjualan
Daihatsu akan kembali pulih setelah
kasus covid-19 sudah melandai.
Pada 2021, Daihatsu meraih penjualan ritel sebesar 151.107 unit atau
naik 51,1% jika dibandingkan dengan 2020 yang sebesar 100.026 unit.
Sepanjang 2021, Daihatsu meraih
pangsa pasar 17,5%.
P a d a 2 0 2 1 , b a ny a k p r o d u k

Indonesia Jadi Pemain Penting Industri Mobil Listrik
PRESIDEN Joko Widodo menyebut
2022 akan menjadi tahun yang penting dalam upaya pengembangan
industri mobil listrik.
Sejumlah investor akan mulai
melakukan konstruksi pabrik yang
nantinya digunakan sebagai pusat
produksi bahan baku baterai litium.
“Tahun ini akan menjadi momen
penting untuk pengembangan baterai litium untuk kendaraan listrik.
Beberapa investor akan memulai
konstruksi, siap mengolah nikel

dan kobalt menjadi bahan material
baterai litium,” ujar Jokowi di Bekasi,
Jawa Barat, kemarin.
Dengan sudah mulai dibangunnya pabrik-pabrik tersebut, Kepala
Negara mengatakan, pada 2024,
mobil-mobil listrik yang diproduksi
di Tanah Air akan sepenuhnya
menggunakan baterai listrik dan
juga komponen-komponen penting
lain asli dalam negeri.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan local content kendaraan

listrik dengan memberikan insentif,
memangkas berbagai hambatan
regulasi sehingga industri hulu dari
kendaraan listrik juga akan tumbuh, yang sekaligus menciptakan
lapangan kerja dan melakukan
substitusi impor,” ucap mantan wali
kota Solo itu.
Ia memastikan pemerintah akan
selalu mendukung seluruh upaya
investasi di bidang kendaraan listrik
serta pengembangan industri hulu,
terutama industri baterai.

“Seperti hari ini, Hyundai meluncurkan mobil listrik Hyundai Ioniq
5. Mobil ini menjadi mobil listrik
pertama yang dibuat di Indonesia.
Yang diproduksi untuk memenuhi
pasar Indonesia ataupun pasar
ekspor. Saya harapkan mobil ini
akan menjadi milestone penting
dalam pengembangan kendaraan
listrik di Indonesia,” tandasnya.
Presiden pun menginginkan agar
Indonesia menjadi pemain penting
di industri mobil listrik global. Untuk

menjadi pemain kunci di industri
kendaraan listrik, menurut Presiden
Jokowi, perlu membangun ekosistem
yang kuat. “Tanpa ekosistem yang
kuat di dalam negeri kita akan sulit
bersaing dengan negara lain dalam
membangun industri mobil listrik,”
tandasnya.
PT Hyundai Motor Manufacturing
Indonesia (HMMI) yang merupakan
bagian dari Hyundai Motor Company
berkomitmen untuk melakukan
investasi sebesar US$1,55 miliar atau

Daihatsu di segmen non-LCGC yang
menerima fasilitas diskon PPnBM
DTP 100%, seperti All New Xenia
(15 dari 21 varian), lalu Rocky (10
dari 26 varian), All New Terios (4
dari 10 varian), sedangkan untuk
segmen LCGC yang menerima
fasilitas adalah seluruh varian Ayla
dan Sigra. Daihatsu menargetkan
pangsa pasar tahun ini di level 17
% relatif sama dengan tahun lalu.
(E-2)

Rp22 triliun sampai 2030.
Di pabrik manufaktur seluas 8,35
juta kaki persegi (77,6 hektare) itu,
Hyundai akan memasok produksinya ke berbagai kawasan Asia
Tenggara, seperti Vietnam, Thailand,
Malaysia, dan Filipina.
Produksi secara komersial pada akhir 2021 dengan kapasitas produksi
150.000 unit per tahun atau maksimal 250.000 unit per tahun.
Hyundai berencana mengekspor
59.000 unit kendaraan Completely
Knocked Down (CKD) per tahun,
serta mempertimbangkan untuk
mengekspor produknya ke Australia
dan Timur Tengah. (Pra/Ant/E-1)
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Batik Mawar Putih
• BIODATA •

Mengglobal
berkat
Teknologi
Digital

BATIK MAWAR PUTIH
Didirikan oleh almarhum
Ellysabet pada 2014. Awalnya
hanya berfokus pada produksi
kain batik tulis dan edukasi kain.
Pada 2019, Batik Mawar Putih
resmi menjadi bisnis fesyen yang
dimotori oleh menantu dan anak
Ellysabeth, Yogi Rosdianta dan
Santika Mawar.
Produknya antara lain kain batik
tulis, batik cap, batik print, dan
item fesyen dari batik, jumputan,
shibori, dan tie dye.

Yogi Rosdianta dan Santika Mawar
FOTO-FOTO: DOK BATIK MAWAR PUTIH

Pengantar:
Disrupsi teknologi ikut
menentukan nasib UMKM Indonesia,
yang jumlahnya termasuk terbanyak
di dunia. Target pemerintah untuk
mencapai digitalisasi 30 juta UMKM
pada 2024 tidak saja butuh kemauan
pengusaha, tetapi juga dukungan
penyempurnaan berbagai aspek
ekosistemnya.
Dalam merayakan 52 tahun
Media Indonesia, kami menghadirkan
50 UMKM yang menginspirasi
untuk go digital dan mengungkap
pahit-manisnya. Berikut ialah profil
UMKM go digital ke-8.

Batik warisan leluhur
ini merambah pasar
internasional dengan
memanfaatkan
teknologi digital.
FATHURROZAK

Fatur@mediaindonesia.com

M

EDIO awal tahun, Indonesia sempat digemparkan
dengan kabar atlet basket
juara NBA Justin Holiday
yang mengenakan batik asal Blitar,
Jawa Timur. Hal itu bisa terwujud
berkat upaya sepasang suami istri yang
mampu meluaskan pasar batik produk
mereka di jagat digital. Pasutri itu ialah
Yogi Rosdianta dan Santika Mawar.
Sejak pertengahan 2014, Ellysabet,
mertua Yogi, lebih banyak bergiat pada
sisi produksi dan edukasi batik. Dia
kerap bekerja sama dengan dinas-dinas
pemerintahan dan merangkul komunitas lokal di Blitar untuk mengenalkan
seluk-beluk batik tulis dan menjadi
pemateri perihal wastra. Namun, meski
kerap memproduksi batik tulis, Ellysabeth tidak mengejar ke ranah bisnis
sehingga kain batik tulis yang diproduksinya cuma menumpuk hingga dia
wafat pada 2019.
Yogi dan istrinya, Santika, berniat
untuk tetap menghidupkan warisan
yang telah dirintis sang ibu. Keduanya lalu nyemplung di dunia batik dan
mengarahkan Batik Mawar Putih, yang
jadi nama batik tulis mendiang ibunya,
menjadi bisnis fesyen.
“Karena memang latar belakang saya
di industri kreatif, saya orang DKV (desain komunikasi visual), istri bekerja di
perbankan tapi punya keahlian desain
fesyen, kami berkomitmen melanjutkan apa yang sudah dirintis almarhum
ibu,” kata Yogi, pemilik produk Batik
Mawar Putih, saat berbincang dengan
Media Indonesia melalui konferensi
video, Sabtu (5/3).
Meski sudah cukup punya bekal
untuk meneruskan warisan batik
almarhum ibu, awalnya Yogi dan
Santika sempat ragu. Namun, setelah
semakin mendalami dan mempelajari
batik, mereka pun menjadi jatuh cinta
hingga kemudian menggali ide-ide
kreatif untuk mengembangkan Batik
Mawar Putih.
Salah satu yang disasar keduanya
sejak awal melanjutkan batik tulis sang
ibu ialah pasar internasional. Mereka
kerap melakukan gerakan-gerakan

Batik Blitar
di Pentas NBA
Salah satu proses produksi batik
tulis Batik Mawar Putih.

Proses produksi.
yang melibatkan rekanan di luar negeri, seperti KBRI dan duta besar Indonesia di beberapa negara Eropa.
“Dan biasanya diskusi-diskusi kami
itu sengaja kami siarkan secara langsung (live) di Instagram. Dan dari
beberapa diskusi tersebut, kami jadi
paham celahnya, dan mendapatkan
poin yang kami garis bawahi, ternyata
publik internasional begitu mengagumi batik. Tinggal, bagaimana cara
mengemas produk batik tersebut agar
bisa terlihat di pasar global.”
Hal itu dibuktikan misalnya ketika
mereka baru menyeriusi Batik Mawar
Putih menjadi bisnis, ada klien dari
Inggris yang memesan dua pasang
batik yang harganya tidak sampai Rp2
juta, dengan ongkos kirim lebih mahal
yakni mencapai Rp5 juta. Meski demikian, klien tersebut tetap menyanggupi. Kejadian itu yang kemudian
memotivasi keduanya bahwa apa yang
mereka lakukan tersebut bakal menemukan pasar.

Perluasan produk
Yogi mengaku di saat awal memang
sempat kehilangan arah karena belum
paham betul apa yang harus dilakukan bersama sang istri. Namun, yang
menjadi salah satu visi keduanya ialah
dengan merek batik tersebut mereka
tidak sekadar jualan kain.
“Kami kepikiran, kalau cuma produksi kain batik, jualannya juga susah.
Kompetitor sudah banyak. Kami putar
otak. Bagaimana agar batik kami bisa
mendapat pasar lebih luas. Istri ada
keahlian di desain fesyen, kami kemudian mengolah batik dengan tidak
melulu dijual kain, tapi juga masuk ke
produk-produk di segmen modern seperti bucket hat atau kemeja,” terang
Yogi.
Saat ini, selain kain batik tulis, Batik
Mawar Putih juga memproduksi antara
lain kemeja, blus, sprei, sarung bantal,
dan selimut. Spesifikasi produknya
juga bukan lagi melulu di batik tulis,
tapi diperluas pada lini produk batik
cap, batik print, jumputan, shibori,
dan tie dye.
Dari semula cuma memiliki lima
karyawan produksi, saat ini sudah ada
20. Mereka juga melayani pesanan kustom walau hanya berjumlah satu item
yang dipesan oleh pembeli.
“Kalau nama Batik Mawar Putih
itu sudah sejak ibu masih hidup. Jadi
kami pertahankan sampai sekarang.
Memang ketika itu (era ibu) hanya
fokus di produksi dan bisa dikatakan
produknya pun bukan yang relate dengan pasar. Ketika saya dan istri yang
pegang, otomatis kami lakukan riset
pasar, yang ternyata banyak banget
segmentasinya, sehingga kami putuskan untuk fokus ke pasar internasional
karena peluangnya lebih besar. Kami
juga menggarap untuk pasar dalam
negeri,” kata Yogi.

Teknologi digital
Dengan skala produksi dan pasar
yang lebih besar bila dibandingkan
dengan saat merek Batik Mawar Putih
masih dipegang almarhum mertuanya,
Yogi menuturkan kini perkembangannya sudah sangat meningkat.
Pada 2019, omzet Batik Mawar Putih
masih di bawah Rp500 juta. Di dua
tahun terakhir omzetnya pun meningkat, meski Yogi enggan secara terbuka
mengungkap nominalnya. “Yang pasti
2020-2021 itu meningkat. Tapi kami
tidak bisa mengatakan nominalnya
berapa karena dua tahun ini kan semua terpengaruh pandemi. Yang jelas,
kami tidak merumahkan karyawan,
malah menambah.”
Untuk menunjang peningkatan skala
bisnisnya, menurut Yogi teknologi
digital punya peran sentral. Mulai dari
proses produksi hingga pemasaran.
Pada proses produksi, misalnya, ia memanfaatkan beberapa perangkat lunak
(software) desain grafis dan beberapa
peralatan digital untuk mempercepat
produksi. Adapun untuk pemasaran,
ia memanfaatkan kanal media sosial
dan jejaring surat elektronik. Bagi Yogi,
di era digital ini sudah tidak ada sekat
lagi. Semua bisa terhubung secara
egaliter, tanpa stratifikasi.
“Dulu kalau buat batik (tulis) itu
kan harus ngeblat, sekarang ada mesin seperti plotter printer. Kami buat
desain juga dibantu oleh software
desain, dan itu sangat memangkas
waktu produksi. Walau saat produksi
tetap harus autentik dengan tangan,
tetapi pra-produksinya memanfaatkan
teknologi digital.”
Perbedaan yang paling kentara
dirasakan Yogi dengan memanfaatkan
teknologi digital ialah durasi produksi.
Ia membandingkan, ketika masih era
almarhum Ellysabeth dalam kurun sebulan bisa memproduksi 30 kain batik,
kini dalam sebulan bisa memproduksi
sekitar 60 kain batik.
“Dengan mesin kami juga bisa buat
mock-up dulu. Kalau dulu kan untuk
pewarnaan, misalnya, baru ketahuan
kan kalau sudah proses produksi. Sekarang sudah bisa dilihat mau warna
apa saja bisa dilihat dengan software
desain.”
Untuk mempersiapkan semua peranti produksi yang bersinggungan dengan teknologi digital, diakui Yogi butuh modal di bawah Rp50 juta. Untuk
pemasaran, Yogi juga mengandalkan
instrumen digital seperti media sosial
Instagram dan platform lokapasar digital (e-commerce) seperti Shopee.
Saat dicek di toko digital pada Tokopedia, terakhir aktif ialah Mei 2021. Di
Shopee, yang sudah bergabung sejak
lima tahun, salah satu produk yang
paling laku ialah batik Dharma Wanita
Persatuan yang dibanderol Rp190 ribu.
Dari rating 4.9 bintang di Shopee,
ada dua pemberi bintang tiga yang

Kain tie dye menjadi salah satu
perluasan produk Batik Mawar Putih.

Tas dari kain jumputan.
memberikan komentar pada produk
batik Dharma Wanita Persatuan, yang
menyatakan kekurangpuasan pada
produk karena bolong dan soal warna.
Batik Mawar Putih pun merespons dengan memberikan tawaran penukaran
produk. Di sisi lain, ada 39 pembeli
yang memberikan bintang lima.
Selain melakukan branding di media
sosial, Yogi juga rajin berkorespondensi
dengan beberapa pelaku fesyen. Salah satunya yang belakangan menjadi
pembicaraan ialah dengan Kiarra
Logan, perancang gaya (fashion
stylist) AS yang kemudian mempertemukan produk Batik Mawar
Putih dengan atlet NBA Justin
Holiday.
“Pada pertengahan 2021,
kami terhubung dengan
fashion stylist AS, Kiarra Logan.
Dia menangani beberapa figur
publik AS. Dan akhirnya kami
bisa bekerja sama dengan atlet
NBA Justin Holiday, ya karena
hubungan dengan Kiarra,”
terang Yogi.
“Kami tidak akan bisa
mendapat pasar di luar negeri tanpa memanfaatkan
media sosial, tanpa instrumen digital. Menurut
saya, di era digital ini semua
o rang adalah ring satu dari
siapa pun. Kita mau ngobrol sama siapa
pun hanya dengan ponsel pintar dan
email, pihak lain bisa langsung menerimanya juga. Itu yang memotivasi kami.
Tidak ada sekat untuk menawarkan
kolaborasi dan membuat hal-hal yang
sama-sama menguntungkan.” (M-4)

BELAKANGAN, industri batik dihebohkan dengan penampilan salah satu atlet liga basket
AS (NBA) Justin Holiday yang mengenakan
kemeja batik. Batik itu adalah batik tulis
asal Blitar, Jawa Timur, dengan merek Batik
Mawar Putih milik pasangan suami istri Yogi
Rosdianta dan Santika Mawar.
Sebelum bermunculan foto Justin mengenakan batik di media sosial, proses di balik itu
sudah dirintis Yogi dan Santika sejak pertengahan 2021. Saat itu Batik Mawar Putih
menghubungi perancang gaya (fashion stylish)
AS Kiarra Logan, yang menangani Justin.
“Waktu itu kami tahu kalau NBA adalah salah satu liga yang disorot di dunia. Dan kami
ingin menunjukkan kalau batik bisa masuk di
segmen mana pun. Tidak cuma di formal atau
acara khusus. Kami ingin menunjukkan itu,”
kata Yogi saat berbincang dengan Media Indonesia melalui konferensi video, Sabtu (5/3).
Setelah itu Yogi dan sang istri membikin
konsep dan desain batik yang akan dikenakan Justin sebelum dikirim. Setelah melalui
bebera pa revisi terkait motif, baru pada
Desember 2021 kesepakatan terjalin.
“Akhirnya mulai produksi. Dan ini barangnya sudah terkirim di sana, rencana dipakai
pada 23 Maret saat big match Sacramento
Kings dengan Indiana Pacers.”
Salah satu yang menarik, ketika kesepakatan terjadi, Justin masih menjalin kontrak
dengan klub lamanya, Indiana Pacers. Namun,
ketika batik tersebut sudah jadi dan dikirim,
ia sudah berganti klub ke Sacramento. Sebab
itu, batik yang punya logo Indiana Pacers itu
bakal dikenakan Justin saat laga antara klub
barunya dan eks klubnya sebagai bentuk
penghormatan.
Batik kustom seperti yan
yang diproduksi Batik Mawar Putih untuk
Justin memang juga men
menjadi salah satu fokus bisnis mer
mereka.
“Mungkin kalau di be
beberapa
toko atau merek lain itu kan
yang dijual produ
produk ready
stock. Tapi ka
kami juga
pesiap melayani
melay
sanan kustom,
misalnya mereka pengen
ada
pen
motif tertentu,
te
ukuran,
benukura
tuk, kami
bisa
ka
melayani
wamelaya
laupun
laupu cuma
satu item.
Kai
rena yang
kami
kam tonjolkan bukan
cuma
cum nilai
dari
dar harga
jualnya,
tetapi
teta juga
eksklusivieks
tasnya.”
(Jek/M-4)
(Je

Justin Holiday
mengenakan batik
produksi Batik
Mawar Putih.
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Indonesia
Perkuat
Kolaborasi
Pendidikan
Negara G20
Iklim pendidikan di semua negara
mengalami perubahan yang signifikan
dengan adanya pandemi covid-19. Perlu
kerja sama yang erat bagi negara G20
untuk mencarikan solusi aksesibilitas,
kualitas, dan berkelanjutan.
FAUSTINUS NUA

faustinus@mediaindonesia.com

P

ERTEMUAN Presidensi
G20 di Indonesia tahun
ini diharapkan menjelma
menjadi tindakan nyata
yang bermakna untuk memberikan pendidikan yang berkualitas
kepada setiap anak di setiap negara.
Hal itu disampaikan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Mendikbud-Ristek)
Nadiem Makarim dalam sambutannya pada rapat pertama Education
Working Group (EdWG), kemarin.
Indonesia, ujar Nadiem, tidak
akan menyia-nyiakan kesempatan
sebagai tuan rumah Presidensi
G20. Indonesia akan memperkuat
kolaborasi dengan negara
G20 untuk perbaikan
iklim pendidikan secara
menyeluruh.
“Hal ini kita lakukan
demi mewujudkan masa
depan pendidikan terutama pasca-covid-19
yang lebih adil, tangguh,
dan berkelanjutan,” kata
Nadiem. Ia menuturkan
Indonesia sangat menjunjung tinggi prinsip
kolaborasi. Sejarah Indonesia kental dengan nilai gotong
royong atau saling membantu
dan mendukung untuk mencapai
tujuan bersama.
“Pertemuan G20 EdWG 2022
yang berlangsung selama beberapa hari ke depan menandai salah
satu tonggak penting kita menuju
hari esok yang lebih baik, dengan
semangat gotong royong,” tutur
dia. Hal ini selaras dengan tema
G20 2022, Recover together, recover
stronger.
Pada hari pertama EdWG,
Kemendikbu-Ristek fokus pada
agenda prioritas. Seperti pendidikan berkualitas untuk semua
dan teknologi digital dalam pendidikan.
Pertemuan dibuka oleh Dirjen
Guru dan Tenaga Kependidikan
(GTK) Kemendikbud-Ristek Iwan
Syahril yang juga Chair of G20 Education of Working Group. Selama
tiga hari ke depan, pertemuan
G20 EdWG dihadiri 27 delegasi secara luring dan 64 delegasi secara
daring.
Agenda pertemuan pertama G20
Education Working Group (EdWG)
2022 yang berlangsung pada 16-18
Maret 2022 dimulai di Yogyakarta.

Nadiem menambahkan, pandemi
covid-19 telah membawa momen
refleksi kepada semua negara
terhadap tantangan sistem pendidikan yang dihadapi dunia saat ini
yang berkembang sangat cepat.
“Selama ini kita semua belum
berupaya dengan maksimal. Cara
hidup kita belum cukup berkelanjutan, belum cukup tangguh, dan
belum cukup berkeadilan untuk
menghadapi tantangan berikutnya
di masa depan. Dari kesehatan
pribadi sampai kesehatan publik,
hubungan kita dengan alam, dan
cara kita mendidik anak-anak.
Kita semua harus bertindak lebih
nyata,” ujar Nadiem.

Learning loss
Dirjen GTK Iwan Syahril menyampaikan agenda pertemuan pertama EdWG
diharapkan dapat memperkuat komitmen dari
seluruh negara anggota
G20 untuk bergotong
royong memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas untuk semua.
“Dampak paling berat
dari pandemi dalam hal
pendidikan ialah learning
loss. Untuk itu, kita harus bersama-sama berupaya mengatasi
dampak tersebut. Selain itu, kita
juga ingin menghasilkan sebuah
laporan berupa best practice dari
berbagai negara di G20 dengan
konteksnya yang beragam, seperti
di Afrika, Eropa, Asia, Amerika,
dan Australia sehingga laporan
tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi dunia tentang
bagaimana melakukan pemulihan
pascapandemi terutama di bidang
pendidikan,” tutur Iwan.
Melalui agenda pertemuan G20
EdWG 2022, Indonesia mengajak
seluruh anggota negara G20 dan
organisasi yang terlibat untuk
berdiskusi tidak hanya antarnegara, tetapi juga antar-working
group/engagement group, seperti
B20, Y20, dan Think20. Di sisi lain,
Indonesia juga ingin memperkuat
semangat gotong royong sebagai
inspirasi bagi dunia untuk melakukan pemulihan bersama
Dalam Presidensi G20 Indonesia mengajak dunia saling bahumembahu, saling dukung, untuk
pulih bersama, tumbuh lebih kuat,
dan berkelanjutan dalam hal pendidikan dan kebudayaan. (H-1)

ANTARA/MOHAMAD HAMZAH

IKUT VAKSINASI COVID-19 BEBAS ANTREAN MINYAK
GORENG: Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin covid-19 kepada

warga di lokasi pasar murah minyak goreng di Palu, Sulawesi Tengah,
kemarin. Gerai vaksinasi covid-19 di lokasi pasar murah minyak goreng
tersebut memberikan kemudahan bagi warga yang mengikuti vaksinasi,
yakni dapat membeli minyak goreng tanpa harus ikut mengantre.

MI / ADAM DWI

KERJA SAMA MEDIA INDONESIA DENGAN PP MUHAMMADIYAH: Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Khamad (kanan) bersama

Direktur Pemberitaan Media Indonesia (MI) Gaudensius Suhardi seusai menandatangani perjanjian kerja sama antara MI dan PP Muhammadiyah, di Gedung
Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Kerja sama dalam rangka membantu menyebarkan syiar kebajikan dan informasi tentang Muhammadiyah.

Muhammadiyah-Media Indonesia
Kembangkan Isu Kemaslahatan
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah dan Media
Indonesia menjalin kerja sama untuk memberikan dan mengembangkan informasi keagamaan
yang positif terkait dengan isu terkini.
“Saya rasa kerja sama antara PP Muhammadiyah dan Media Indonesia merupakan suatu
bentuk kerja sama yang sangat positif dalam
rangka saling memberikan manfaat,” kata Ketua
PP Muhammadiyah Prof Dadang Khamad dalam
acara penandatanganan MoU PP Muhammadiyah dengan PT Citra Media Nusa Purnama di Auditorium KH Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah
Kantor DKI Jakarta, kemarin.
Ke depannya Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi kepada Media Indonesia seperti
memberikan informasi yang lebih luas kepada
masyarakat melalui media-media partnership
Media Group.
“Sehingga sosialisasi mengenai berita Muhammadiyah bisa berkembang dan masif
diterima masyarakat luas. Saya kira di bawah
pimpinan pusat sehingga di bawahnya bisa
berkontribusi dan bisa memberikan sarana
dan prasarana untuk kepentingan bersama,”
ujarnya.
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan
Publik PP Muhammadiyah Rohim Ghozali

Ditunggu,
Tim Perunding
Swakelola
SBM ITB
DUA hari berlalu setelah pertemuan mediasi
antara Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB)
dan Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM ITB. Namun, belum ada tanda-tanda
pembentukan tim perunding oleh Rektor ITB
Reini Wirahadikusumah.
Hal itu diungkapkan dosen yang juga Koordinator FD SBM ITB, Achmad Ghazali di Bandung,
Jawa Barat, Rabu (16/3). “Pembentukan tim ini untuk menindaklanjuti kesepakatan rapat audiensi
pada Senin (14/3),” katanya.
Perwakilan dari Forum Orangtua Mahasiswa
SBM (FOA SBM) ITB Ali Nurdin berharap rektor
ITB segera membentuk tim kecilnya agar kesepakatan final segera tercapai.
“Jika persoalan ini tidak ada penyelesaian, kami
akan menempuh jalur hukum karena ini merupa-

menambahkan, isu-isu yang akan dikembangkan berkaitan dengan kebijakan publik secara
luas yang kemudian dikaitkan dengan dakwah
Muhammadiyah.
Dalam kerja sama tersebut juga dibuka pintu
lebar menjalin komunikasi dengan para rektor
universitas di bawah Muhammadiyah dan para
pimpinan lembaga/majelis untuk ikut andil,
minimal dengan ikut menulis di koran atau daring Media Indonesia.
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi menambahkan, kerja sama
ini sebagai simbol bahwa untuk bahagia harus
merangkul semua pihak dan untuk sehat harus
bergandengan tangan.
“Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada Muhammadiyah baik dari bidang kependidikan, lembaga, maupun kesehatan untuk bekerja sama dengan Media Indonesia,” katanya.
Sesuai moto Media Indonesia ‘Referensi
Bangsa’, sebagai referensi bersama tidak bisa
sendirian dan harus bergandengan tangan
dengan semua pihak terutama yang satu hati
membangun bangsa ini. “Kami berterima kasih
kepada Muhammadiyah untuk menggunakan
Media Indonesia mensyiarkan kebajikan Muhammadiyah,” pungkasnya. (Iam/H-1)

kan hasil kesepakatan dari orangtua mahasiswa,”
ujar Ali Nurdin.
Menurut Achmad, FD SBM ITB sudah mengajukan lima nama perwakilan sebagai tim perunding
di dalam surat tertanggal 15 Maret 2022, yang
disampaikan FDS kepada Rektor ITB.
Lima nama yang diusulkan itu ialah Prof Sudarso Kaderi Wiryono, Prof Togar M Simatupang,
Yuliani Dwi Lestari, Mursyid Hasan Basri, dan
Yuni Ros Bangun. Tim ini, kata Achmad, diharapkan bisa mulai bekerja paling lambat awal pekan
depan dan bekerja selama tiga bulan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Wali Amanat
(MWA) ITB Yani Panigoro meminta agar tim
perunding merumuskan draf peraturan rektor untuk menyelesaikan masalah pencabutan
swakelola SBM ITB oleh Rektor ITB. Konflik ini
mengakibatkan terhentinya kegiatan akademik
di SBM ITB pada 8 Maret.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpesan agar negosiasi nanti mengedepankan
musyawarah dengan mengutamakan kepentingan mahasiswa. Pun MWA ITB harus terlibat
di dalamnya, agar masalah ini tidak berlarut-larut
dan berdampak pada citra ITB.
“ITB sebagai aset nasional wajib kami dorong
agar mampu terus menjadi perguruan tinggi
kelas dunia,” serunya. (AN/H-2)

Peta Jalan
Ketahanan Air
Disiapkan
PEMERINTAH menyiapkan peta jalan untuk
penguatan implementasi penyelamatan perairan darat menuju ketahanan air Indonesia.
Perairan darat, yaitu sungai, danau, dan mata
air ialah sumber air yang sangat penting bagi
kebutuhan hidup sehari-hari dan pertumbuhan
perekonomian.
Dikatakan Direktur Jenderal Pengendalian
Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan
KLHK Dyah Murtiningsih, secara teknis peta
jalan yang disusun meliputi upaya penyelamatan sungai, danau, dan mata air baik dari
sisi kuantitas maupun kualitas, baik di badan
air maupun di daerah tangkapan/imbuhan
air, dan baik dari aspek biofisik maupun sosial
ekonomi. Program tersebut antara lain Penataan Ruang, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air, dan Pemberdayaan
Masyarakat.
“Salah satu dari program tersebut fokus pada
rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan
sipil teknis. Sejak 2015 hingga 2021, kita telah
merehabilitasi 1,25 juta hektare lahan kritis di
daerah tangkapan air, mulai perbenihan hingga
penanaman, termasuk pengembangan model
agroforestri terpadu, sebagai opsi alih usaha
masyarakat agar lebih ramah lingkungan,” kata
Dyah dalam keterangan resmi, kemarin.
Upaya penyelamatan perairan darat juga
menjadi perhatian dunia internasional. Dalam
tataran kerja sama di tingkat internasional,
Indonesia berhasil mendapatkan adopsi PBB
untuk Resolusi Sustainable Lake Management
pada Sidang PBB Bidang Lingkungan atau
UNEA ke-5 pada 21 Februari–4 Maret 2022 di
Nairobi.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi menjelaskan
Indonesia secara konsisten memperjuangkan,
menyuarakan, dan mendorong negara-negara
anggota UNEA, untuk berkomitmen dan berupaya yang dapat menjamin kualitas ekosistem
di dunia tetap terjaga. Kualitas ekosistem yang
baik merupakan kunci keberlangsungan hidup
dan kehidupan.
“Ini merupakan momentum bagi kita bahwa
tidak sekadar narasi, tetapi kita membuktikan
bahwa kita bisa, melaksanakan, dan memimpin
upaya-upaya untuk menjaga keberlangsungan
ekosistem penting di dunia. Oleh karenannya,
leading by example jadi tema atau tagline diplomasi lingkungan Indonesia,” pungkas dia.
(Ata/H-3)

SEKILAS

Sebanyak 1,3 Juta Siswa
sudah Miliki Akun LTMPT
untuk SBMPTN

Senayan City dan Biznet
Gelar Sentra Vaksinasi Booster
untuk Umum

Mitra Industri Diminta
Gabung Kembangkan
Vaksin Merah Putih

HARI ini pendaftaran atau registrasi akun
LTMPT untuk UTBK-SBMPTN 2022 ditutup.
LTMPT mengingatkan calon peserta UTBKSBMPTN untuk segera mengunduh bukti
registrasi akun LTMPT untuk UTBK-SBMPTN.
‘Registrasi akun LTMPT bagi calon peserta
UTBK-SBMPTN akan segera ditutup. Pastikan
akun kamu sudah disimpan permanen ya dan
unduh bukti registrasinya’, tulis LTMPT di Instagram resminya @ltmptoﬃcial, kemarin.
Tercatat per 15 Maret pukul 21.30 WIB, sebanyak 1.329.185 siswa sudah memiliki akun
yang disimpan permanen.
LTMPT menegaskan bagi siswa lulusan
2020, 2021, dan 2022 yang ingin mengikuti
UTBK-SBMPTN wajib memiliki akun. Akun
tersebut harus sudah simpan permanen
sebelum ditutup pada 17 Maret pukul 15.00
WIB.
‘Jika hingga saat ini masih terkendala saat
registrasi akun, segera buat tiket Helpdesk
LTMPT halo.ltmpt.ac.id atau menghubungi call
center LTMPT’, tulisnya. (Van/H-3)

SENAYAN City dan Biznet melalui Biznet Foundation
memfasilitasi pemberian 3.000 vaksinasi booster untuk
masyarakat umum secara gratis. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah
dalam upaya menuju Indonesia Sehat dan Bebas Covid19. Tersedia dua jenis vaksin, yaitu Astrazeneca dan
Sinovac.
“Peserta vaksinasi hanya sampai 3.000 sesuai ketersediaan vaksin. Kami sudah atur dari segi registrasinya.
Karena masih pandemi, kami mengikuti protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kerumunan. Kita juga
sudah atur waktunya sesuai kloter,” kata Leasing &
Marketing Communication General Manager Senayan
City Jaclyn Halim, kemarin.
Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai 16-18
Maret di Hall Senayan City lantai 8.
Untuk mendapatkan vaksin, masyarakat wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengisi registrasi secara online melalui pranala http://vaksin.senayancity.com.
Setelah mengisi formulir dan mendapatkan konfirmasi
dari Senayan City melalui e-mail, peserta akan mendapatkan jadwal vaksinasi. Vaksin booster diberikan kepada
masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. (*/H-3)

PUSAT Riset Biologi Molekuler Eijkman
(PRBME) Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) berharap ada industri yang berminat
untuk terlibat untuk berkolaborasi melanjutkan pengembangan bibit vaksin Merah
Putih yang diriset oleh PRBME.
Pelaksana Tugas Kepala PRBME BRIN Sandi
Sufiandi mengatakan riset pengembangan
bibit vaksin covid-19 berbasis platform protein rekombinan dengan menggunakan sel
mamalia saat ini belum mempunyai mitra
industri.
“Yang berbasis sel mamalia di Pusat Riset
Biologi Molekuler Eijkman kami sudah sampai
ke tahapan tingkat keempat proof of concept,
kemudian uji in vitro dan in vivo alhamdulillah
hasilnya bagus, hanya saja membutuhkan
mitra industri yang tertarik,” kata dia dalam
webinar daring di Jakarta, kemarin.
Pengembangan dan produksi vaksin, kata
dia, membutuhkan anggaran yang besar
sehingga memerlukan keterlibatan industri.
(Ant/H-3)
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Menlu Ajak G20 Jadi
Motor Ekonomi Digital

AFP/JUNG YEON-JE

RUDAL KOREA UTARA MELEDAK DI UDARA: Penumpang kereta menonton layar televisi yang memberitakan uji coba rudal Korea Utara, di stasiun
kereta api di Seoul, Korea Selatan, kemarin. Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber anonim mewartakan sebuah proyektil yang diduga rudal balistik
Korea Utara meledak di udara sesaat setelah diluncurkan, militer Korsel sebelumnya mengatakan Korut telah menembakkan sebuah “proyektil tak dikenal” yang
ditembakkan dari lapangan terbang Sunan di luar Ibu Kota Korut, Pyongyang.

Korut Gagal
Tembakkan Rudal
Peluncuran itu akan menjadi uji coba senjata
kesepuluh Pyongyang sepanjang tahun ini dan
diprediksi akan terus terjadi.

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

K

OREA Selatan menyatakan
negara tetangganya, yaitu
Korea Utara telah menguji coba sebuah rudal
balistik, kemarin. Namun, rudal
meledak di udara sesaat setelah
diluncurkan.
“Proyektil yang diduga rudal itu
ditembakkan dari lapangan terbang
Sunan di luar Ibu Kota Korut, Pyongyang,” kata Kepala Staf Gabungan
Korsel.
“Puing-puing berjatuhan di Pyongyang atau di daerah sekitarnya setelah peluncuran yang gagal itu,” kata
media Korsel NK News mengutip
sejumlah saksi.
“Sumber di kementerian perta-

hanan Jepang juga menyebut proyektil itu mungkin ialah rudal balistik,”
ungkap stasiun berita NHK.
NHK juga mengatakan pejabat
senior pemerintah Jepang sudah
bertemu di kantor perdana menteri
untuk membahas situasi tersebut.
Lapangan terbang Sunan telah
menjadi lokasi beberapa peluncuran
rudal Korut baru-baru ini, termasuk
pada 27 Februari dan 5 Maret. Korut
mengatakan kedua peluncuran itu
untuk mengembangkan komponen
satelit pengintai dan tidak mengidentifikasi roket yang digunakan,
tapi Korsel dan AS menyebutnya
sebagai uji coba rudal balistik sistem
antarbenua (ICBM).

Mengkhawatirkan
Peluncuran yang gagal itu akan

menjadi uji coba senjata kesepuluh
Pyongyang sepanjang tahun ini,
menyusul tujuh uji coba rudal dan
dua di antaranya disebut sebagai
“satelit pengintai”.
Sebuah foto memperlihatkan
gumpalan asap berwarna merah di
ujung jejak peluncuran roket yang
zig-zag di langit.
Komando militer Indo-Pasifik Amerika Serikat mengecam
peluncuran itu dan mendesak
Pyongyang untuk menahan diri
dari tindakan yang memicu instabilitas.
Menurut Ankit Panda, peneliti
senior di Carnegie Endowment for
International Peace yang berpusat
di Amerika Serikat, laporan tentang
kegagalan (peluncuran) dari Sunan
mengkhawatirkan karena bisa
jatuh di kawasan sipil yang penuh
penduduk.
Pada 2017, sebuah rudal balistik
jarak menengah Korut yang diluncurkan dari lokasi berbeda juga
gagal setelah ditembakkan. Rudal

itu lalu jatuh menimpa sebuah
kompleks industri atau pertanian
di Kota Tokchon.
“Tanda-tanda yang ada menunjukkan Korut menguji coba rudal
balistik antarbenua Hwasong-17,”
kata Cheong Seong-chang, peneliti
senior di Institut Sejong.
Kegagalan peluncuran rudal tersebut, katanya, akan dipelajari dengan
cermat oleh Pyongyang dan dibutuhkan sekitar tiga uji coba untuk
memastikan rudal itu berfungsi.
“Saya memperkirakan Korea Utara
akan melakukan satu atau dua uji
coba lagi sebelum 15 April,” kata
Cheong Seong-chang.
Korea Utara akan menandai peringatan 110 tahun kelahiran pendiri
negara itu, Kim Il-sung, pada April.
Ini biasanya ditandai dengan peluncuran atau parade militer. Gambar
satelit menunjukkan Korea Utara
memang sedang mempersiapkan
parade militer.
“Rezim Kim Jong-un ingin mendemonstrasikan kemajuan teknis
terbaru menjelang April. Kalau
sekarang rudal gagal diluncurkan,
Korut pasti akan mencobanya lagi,”
ujar Leif-Eric Easley dari Ewha University di Seoul.
Uji coba kali ini juga menjadi
tantangan baru Presiden terpilih
Korsel, Yoon Suk-yeol yang sudah berjanji akan lebih bersikap
keras terhadap provokasi Korut.
(AFP/X-11)

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ekonomi digital
berpotensi menjadi penopang pemulihan ekonomi global dengan
kontribusi 15,5% terhadap PDB
dunia. Oleh karena itu, Presidensi
G20 Indonesia menempatkan
transformasi digital sebagai salah
satu sektor prioritas.
“Kolaborasi dan kerja sama internasional harus terus didorong
agar transformasi digital
dapat berkontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi
dunia, termasuk bagi negara berkembang,” tegas
Menlu dalam sambutannya di Digital Economy
Working Group (DEWG)
Kick-Off Meeting, Selasa
(15/3).
Digital Economy Working Group (DEWG) merupakan kelompok kerja di
bawah Sherpa Track G20 yang
pertama kalinya berlangsung
di bawah Presidensi Indonesia.
DEWG ditujukan untuk membahas kerja sama konektivitas digital, kewirausahaan digital, pengurangan kesenjangan kecakap an
digital, serta aliran data.
Secara khusus, Menlu menyampaikan tiga fokus kerja sama internasional yang perlu menjadi
perhatian pelaku ekonomi digital
di G20. Pertama, kolaborasi internasional untuk mendorong
inklusivitas dan menjembatani
perbedaan dunia digital global.
Menlu mencatat bahwa 96% dari
populasi dunia yang belum memiliki akses internet berada di

negara berkembang.
Ia mendorong agar G20 menjadi
motor penggerak investasi global
untuk membangun infrastruktur
digital yang berkualitas dan terjangkau.
Kedua, penguatan kerja sama
global dalam literasi digital yang
dinilai krusial untuk membantu
masyarakat memperoleh manfaat
sepenuhnya dari transformasi
digital. Dua sektor yang perlu
digita
menjadi sasaran penguatan
menj
kapasitas ialah UMKM lokal
kapas
pemerintah.
dan p
Ketiga, kerja sama interKet
nasional untuk membangun ekosistem
digital yang aman.
D e n g a n p e r k i ra a n
potensi kerugian
dari global data
breaches mencapai
US$5 triliun hingga 2024, aspek keamanan digital menjadi
masalah besar.

Masalah vaksinasi
Menlu mengajak dunia terus
menyadari ancaman nyata virus
korona.
“Angka kasus dan kematian
mingguan akibat covid-19 terus
menurun. Vaksinasi global juga
terus berlanjut, lebih dari 10,9 miliar dosis vaksin telah disuntikkan
di seluruh dunia. Kita harus menggunakan momentum ini untuk
memperkuat upaya mengakhiri
pandemi,” ujar Retno saat memimpin pertemuan Covax AMC EG
pertama di 2022, Jakarta, Selasa
(15/3). (Cah/X-11)

SELA

Penyu
Peninggalan
Zaman Purba
HEWAN yang hidup di zaman
purba ternyata masih bisa dilihat
saat ini. Penyu misalnya merupakan hewan yang sudah hidup 66,5
juta tahun yang lalu, berdampingan dengan dinosaurus raksasa,
termasuk Tyrannosaurus rex dan
Triceratops.
Ukurannya ketika itu kurang
dari 30 sentimeter (satu kaki) dan
menghuni kolam dan sungai dengan ciri khas bergerak lambat.
Jenisnya Plastomeninae, sekelompok kura-kura cangkang lunak.

DUTA

“Plastomeninae hidup selama
periode Kapur dan Paleogen, sekitar 80 hingga 50 juta tahun yang
lalu,” kata Dr Steven Jasinski, ahli
paleontologi di Universitas Harrisburg, Amerika Serikat.
Hewan ini mirip dengan penyu softshell yang ada saat ini.
Nenek moyang penyu yang hidup
bersama dengan dinosaurus
itu ditemukan di Formasi Hell
Creek di Dakota Utara. (SCI News/
Cah/X-11)

PBB: Myanmar Lakukan Kejahatan Perang

AFP/DALE DE LA REY

HONG KONG ALAMI LONJAKAN KASUS COVID-19: Petugas memindahkan
jenazah dari sebuah truk ke dalam kontainer berpendingin di Rumah Sakit Umum Fu Shan
di Hong Kong, kemarin. Otoritas kesehatan Hong Kong melaporkan 217 kematian terkait
dengan virus korona dalam 24 jam terakhir dan mengonfirmasi 29,272 infeksi covid-19.

MILITER Myanmar dituduh telah
terlibat dalam pelanggaran hak
asasi manusia yang sistematis,
banyak yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hal itu disampaikan PBB dalam laporan hak asasi manusia
komprehensif pertamanya sejak
kudeta di Myanmar tahun lalu.
Komisaris Tinggi PBB untuk
Hak Asasi Manusia Michelle
Bachelet mengatakan pasukan
keamanan Myanmar telah menunjukkan pengabaian yang
mencolok terhadap kehidupan
manusia, menggunakan serangan
udara dan senjata berat di daerah
berpenduduk, dan dengan sengaja menargetkan warga sipil.
Dikatakannya dalam sebuah
pernyataan di laporan itu, ba-

nyak korban ditembak di kepala,
dibakar sampai mati, ditangkap
secara sewenang-wenang, dan
disiksa atau digunakan sebagai
tameng manusia.
“Luasnya dan skala pelanggaran hukum internasional yang
mengerikan yang diderita rakyat
Myanmar menuntut tanggapan
internasional yang tegas dan
terpadu,” kata Bachelet.
Laporan PBB itu didasarkan
pada wawancara dengan banyak korban pelecehan, serta
saksi, yang keterangannya dikuatkan dengan citra satelit, file
multimedia yang diverifikasi,
serta berbagai informasi sumber
terbuka.
Di Negara Bagian Kayah, kata
laporan itu, mayat perempuan
dan anak-anak yang terbakar

ditemukan, beberapa dalam posisi menunjukkan mereka mencoba melarikan diri dan dibakar
hidup-hidup.
Laporan tersebut juga menemukan para tahanan disiksa
selama interogasi, termasuk
digantung dari langit-langit, disetrum, disuntik obat-obatan,
dan beberapa mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.
“Kami benar-benar dapat
mengidentifikasi pola selama setahun terakhir, yang menunjukkan ini ialah serangan sistematis
terencana dan terkoordinasi. Ada
indikasi yang jelas bahwa itu
akan menjadi kejahatan perang
dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata juru bicara kantor
hak asasi manusia PBB, Ravina

Shamdasani.
Laporan itu juga mengatakan
setidaknya 1.600 orang telah
dibunuh pasukan keamanan
Myanmar dan afiliasi mereka, sedangkan lebih dari 12.500 orang
telah ditahan.
Negara-negara Barat kini telah
memberlakukan sanksi luas terhadap militer Myanmar dan bisnisnya setelah protes anti-kudeta
dibubarkan secara mematikan
oleh pasukan.
Ribuan orang ditangkap dan
banyak yang dipenjara, termasuk
pemimpin sipil Aung San Suu
Kyi. Setidaknya 440 ribu warga
Myanmar juga telah mengungsi
ke negara lain. Perlawanan terhadap tentara juga dilakukan
milisi di berbagai daerah. (AFP/
Nur/X-11)
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IBL All Star Digelar Bulan ini di Jakarta
IBL All Star 2022 akan kembali hadir musim ini dan bakal digelar pada Kamis (31/3) di Hall Basket, Senayan, Jakarta.
Setelah menggelar pemungutan suara secara umum sejak
28 Februari hingga 13 Maret yang mana 8.500 suara telah terkumpul, IBL sudah mendapatkan pemain dan pelatih terbaik
pilihan masyarakat dari Divisi Merah dan Divisi Putih.
“Terima kasih kepada fan IBL yang telah berpartisipasi pada
pemilihan All Star kali ini. Setelah vakum pada musim lalu,
akhirnya perang bintang terbaik IBL bisa kembali bergulir,”
kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah dalam keterangan
resminya, kemarin.
Divisi Merah akan dinakhodai Youbel Sondakh dari Satria
Muda Pertamina Jakarta. Sementara itu, Divisi Putih akan
dikepalai David Singleton dari Prawira Bandung.
Pemain Divisi Merah, antara lain Rio Disi (West Bandits),
Widyanta Putra Teja (West Bandits), dan Arki Wisnu (Satria
Muda). Lalu Divisi Putih diperkuat Yudha Saputra (Prawira
Ban dung) dan Abraham Damar (Prawira Bandung). (Rif/
IBL/R-3)

Gresik Petrokimia Incar Tiket Grand Final

AFP/ ELLIS

MANCHESTER UNITED TERELIMINASI: Striker Manchester United Cristiano Ronaldo (kanan) berebut bola dengan bek Atletico Madrid Mozambik Reinildo Mandava selama
pertandingan sepak bola leg
g kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Manchester United dan Atletico Madrid di Stadion Old Traﬀord di Manchester, barat laut
Inggris, dini hari kemarin. Manchester United tersingkir di babak 16 besar setelah Atletico memenangi pertandingan 1-0 dan unggul 2-1 secara agregat.

Waspada dengan Ambisi Macan Kemayoran

Setan Merah
Buang Peluang Tersisa

MADURA United akan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 di Bali pada hari ini. Madura United menyatakan
bakal mengantisipasi tekad ‘Macan Kemayoran’ yang tetap ada
di jalur kemenangan.
Persija kembali ke jalur kemenangan yang ditandai dengan
mengalahkan Persikabo 4-0 pada Minggu (13/3). Dalam tiga
laga sebelumnya, mereka kalah tiga kali beruntun.
“Mereka baru menang 4-0. Mereka main bagus lawan
Persikabo. Jadi, kami belajar tentang lawan bukan dari sekarang, tapi dari pertandingan sebelumnya,” kata pelatih
Madura United Fabio Lefundes saat konferensi pers virtual,
kemarin.
“Kami melihat mereka bikin program untuk (lawan) kami.
Kami belajar tentang Persija yang kuat dan bagaimana kami
harus bisa atasi itu,” lanjutnya.
Sementara itu, pelatih Persija Sudirman mengungkapkan para
pemain dalam situasi yang kondusif. Menurutnya, para pemain
sudah paham kondisi masing-masing dan seluruh instruksi
untuk hari ini. (Mal/R-3)

Manchester United memperpanjang
puasa tanpa gelar setelah takluk di
tangan Atletico Madrid.
AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

M

ANCHESTER United (MU) gagal
memanfaatkan
peluang untuk
mendapatkan gelar pada
musim ini setelah tersingkir
dari Liga Champions karena
kalah dari Atletico Madrid,
kemarin WIB.
‘Setan Merah’ kalah tipis 0-1
dari Atletico. Padahal, mereka
tampil di hadapan publiknya
sendiri di Old Trafford. Sementara itu, secara agregat, Atletico
menang 2-1.
Gol semata wayang Renan
Lodi memastikan lolosnya
skuad asuhan Diego Simeone
ke babak perempat final Liga
Champions. Tuan rumah tak
mampu mencetak gol penyama
meski dalam pertandingan
itu mengandalkan Cristiano
Ronaldo.
“Kami sepenuhnya menyadari bahwa melawan tim ini,
Anda harus mencetak gol pertama sendiri,” kata manajer
MU Ralf Rangnick yang sepenuhnya menyadari keterbatasan timnya sendiri.
Hasil tersebut membuat MU
tidak lagi memiliki peluang
mengangkat trofi di penghu-

jung musim. Pasukan Ralf
Rangnick telah tersingkir dari
Piala FA, Piala Liga Inggris, dan
tak dapat berbicara banyak di
Liga Primer Inggris. MU sekarang akan menjalani lima tahun tanpa memenangi trofi.
MU hanya bisa mencapai
delapan besar kompetisi klub
top Eropa sebanyak dua kali
sejak Alex Ferguson pensiun
pada 2013. Trofi terakhir klub
datang ketika mereka memenangi Liga Europa pada lima
tahun lalu.
Kembalinya Ronaldo ke
klub tempat ia pertama kali
membuat namanya menjadi
superstar seharusnya menjadi
pembuat perbedaan dalam
upaya untuk meraih trofi.
Alih-alih ingin kembali berjaya, ia malah menyerah dan
MU semakin terpuruk sejak
Alex Ferguson pergi sebagai
manajer.
Ronaldo merupakan pemain yang konsisten menjadi
momok bagi Atletico di Liga
Champions pada tahun-tahun
sebelumnya. Dia mencetak
hattrick
k saat berseragam Real
Madrid pada 2017 dan Juventus pada 2019.
Namun, pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi itu kini tersingkir di

babak 16 besar selama tiga
tahun terakhir. Bermain sejak
menit pertama, Ronaldo tak
bisa mencatatkan satu pun
tembakan.
Penjaga gawang MU David
de Gea mengatakan timnya
tidak cukup baik setelah tersingkir dari Liga Champions.
“Kami benar-benar kecewa
dengan hasilnya. Sulit untuk
mengungkapkan dengan katakata bagaimana perasaan kami
saat ini. Ini merupakan hari
yang sangat mengecewakan
bagi kami,” kata De Gea.
Sementara itu, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone tak
mampu menyembunyikan

kegembiraannya yang meraih
hasil impresif di Eropa.
Menurutnya, para pemain
bekerja keras hingga mendapatkan hasil tersebut. Dari
penjaga gawang sampai penyerang bahu-membahu menunjukkan kinerja baik.

Kubur mimpi Ajax
Sundulan pemain Benfica
Darwin Nunez pada menit ke77 memupus ambisi Ajax untuk mencapai perempat final
Liga Champions musim ini.
Mereka tersingkir setelah kalah 0-1 dalam leg
g kedua babak
16 besar dengan agregat 3-2
untuk Benfica.

TIM voli putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mengincar
kemenangan dari Jakarta Pertamina Fastron dalam laga final
fourr seri dua Proliga 2022 di GOR Kawah Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Jawa Barat, Jumat
(18/3). Bagi Gresik Petrokimia, kemenangan ialah hal penting
agar bisa lolos ke grand
d final.
Gresik Petrokimia saat ini menempati peringkat pertama
klasemen dengan empat poin dari hasil sekali menang dan
sekali kalah dalam dua laga. Laga melawan Jakarta Pertamina
merupakan laga pemungkas dalam babak final fourr ini.
“Anak-anak mau tidak mau harus bermain all-outt melawan
Pertamina untuk lolos ke grand
d final. Kita harus menang,” kata
pelatih Gresik Petrokimia Ayub Hidayat, kemarin.
“Karena ini merupakan peluang terakhir untuk maju ke
grand
d final. Tidak ada jalan lain, kita harus menang, berapa
pun skornya,” kata dia.
Ayub mengatakan para pemain diinstruksikan untuk fokus
dan sabar menghadapi Jakarta Pertamina jika ingin bisa melaju
ke partai puncak. (Dhk/R-3)

Benfica awalnya tidak berhasil melakukan satu pun upaya
tendangan ke arah gawang.
Namun, Nunez mampu menaklukkan kiper Andre Onana
sekaligus mengejutkan publik
tuan rumah.
Setelah turut menyingkirkan
Barcelona di babak penyisihan
grup, Benfica kini akan tampil
di babak delapan besar untuk
pertama kalinya sejak 2016.
“Kami termasuk di antara
delapan tim terbaik di Eropa.
Tim bekerja sangat keras untuk
mencapai ini melawan lawan
yang sangat sulit,” kata pelatih
Benfica Nelson Verissimo.
(AFP/Goal/UEFA/R-3)

ANTARA/FIKRI YUSUF

BEREBUT BOLA: Pesepak bola Persipura Jayapura Yevhen

Bokhashvili (kiri) berebut bola dengan pesepak bola
Bhayangkara FC Anderson Salles saat pertandingan Liga 1 di
Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, kemarin. Persipura
Jayapura mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1.

Kembali Tersingkir Lebih Awal karena Junior

AFP/GETTY IMAGES/ MATTHEW STOCKMAN

LOLOS KE PEREMPAT FINAL: Petenis Rumania Simona Halep mengembalikan bola ke arah lawan

senegaranya, Sorana Cirstea, selama BNP Paribas Open di Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells,
California, kemarin. Simona Halep lolos ke perempat final setelah menang dengan skor 6-1 dan 6-4.

PASANGAN ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kembali
dibungkam junior mereka saat
tampil pada babak pertama All
England, kemarin.
Lagi-lagi unggulan keenam
itu tumbang di tangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin
yang berstatus nonunggulan.
Kekalahan tersebut mengingatkan dengan pertarungan
kedua pasangan di Thailand
Terbuka 2021. Kala itu, Fajar/
Rian kalah dengan skor 21-16,
17-21, dan 20-22.
Fajar/Rian juga pernah kalah
dari pasangan muda lainnya,
yaitu Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dan Muhammad
Shohibul Fikri/Bagas Maulana.
Pramudya/Yeremia menang
atas seniornya saat tampil di

Hylo Terbuka 2021 dengan skor
21-11 dan 25-23. Sementara itu,
saat melawan Fikri/Bagas di Indonesia Masters 2021, Fajar/Rian
kalah 21-13, 18-21, dan 20-22.
Meski harus angkat koper lebih awal, Indonesia setidaknya
tetap memiliki peluang mendapat gelar juara di nomor ganda
putra dengan lolosnya Leo/
Daniel ke babak kedua. Selanjutnya, Leo/Daniel hari ini akan
melawan Liu Yu Chen/Zhou Hao
Dong, pasangan asal Tiongkok.
Peluang lain juga muncul karena pasangan senior Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan
yang jadi unggulan kedua lebih
dulu mendapat tiket masuk babak 16 besar berkat menang atas
MR Arjun/Dhruv Kapila dengan
skor 15-21, 21-12, dan 21-18.
Indonesia dipastikan memiliki ganda putra tamba-

Meski harus
angkat koper
lebih awal,
Indonesia
setidaknya tetap
memiliki peluang
mendapat gelar
juara di nomor
ganda putra.
han pada babak kedua karena
Fikri/Bagas dan Pramudya/
Yeremia harus saling menghabisi di babak pertama. Hingga
berita ini diturunkan, mereka
berempat masih menunggu
giliran bermain.
Begitu juga dengan Marcus

Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya
Sukamuljo. Mereka belum dipanggil untuk tampil melawan
wakil Prancis Lucas Corvee/
Ronan Labar.
Marcus/Kevin yang jadi unggulan teratas pernah berjumpa
dengan Corvee/Labar di Indonesia Masters tahun lalu dan
menang mudah dengan skor
21-13 dan 21-19.
Wakil Merah Putih lain yang
kemarin juga sukses pada babak
pertama ialah pemain tunggal
putra Jonatan Christie. Unggulan ketujuh yang pekan lalu
terinfeksi covid-19 itu melaju
ke babak kedua setelah menang
atas wakil Prancis Brice Leverdez 21-9, 16-21, dan 21-17.
Pada babak kedua hari ini,
Jonatan akan melawan wakil
Thailand Kunlavut Vitidsarn.
(Rif/R-3)

KAMIS, 17 MARET 2022

SELEBRITAS

PODIUM

Sok Gaya Kaya
NASIHAT bijak ditulis Suhardi
dalam buku The Life’s Gold.
Pada halaman 188 disebutkan
kalau ingin menjadi kaya, jadilah kaya benaran, bukan sok
gaya yang hanya menjadikan
Anda terlihat kaya dari luar.
Tidak sedikit orang yang
sok gaya kaya. Mereka memamerkan kekayaan di hadapan
publik pada masa pandemi
covid-19 pula. Pada saat banyak orang menanggung derita
EBET
kesehatan dan perekonomian,
Gaudensius Suhardi
orang-orang sok gaya kaya berDewan Redaksi Media Group
seliweran di dunia maya. Tidak
punya simpati apalagi empati.
Benarlah kata Thomas J Stanley dalam bukunya berjudul
Stop Acting Rich yang dikutip Suhardi, hanya sedikit yang
memang benar-benar kaya, kebanyakan hanya terlihat kaya.
Orang yang terlihat kaya belum tentu kaya.
Mereka yang kebanyakan hanya terlihat kaya itulah yang
kini menyesaki atmosfer negeri ini. Tanpa malu-malu mereka
menyebut diri sebagai crazy rich, ada pula yang menyebut diri
sebagai sultan. Di antara mereka sudah ada yang berurusan
dengan hukum, menjadi tersangka karena tipu-tipu untuk
terlihat kaya.
Orang-orang yang sesungguhnya superkaya ternyata tidak
tertarik memamerkan kekayaan mereka. Sosiolog Rachel
Sherman, misalnya, mewawancari 50 orangtua di New York
dengan pendapatan minimal Rp4 miliar per tahun. Kesamaan
di antara mereka ialah merobek label harga barang yang
dibeli. Tujuan dari membuang label ini sendiri agar label itu
tidak diketahui orang lain, terutama para asisten rumah tangga
yang ada di rumahnya.
Bayangkan, asisten rumah tangga saja tidak boleh mengetahui harga barang yang dibelinya. Sebaliknya di negeri ini, mereka yang mengaku diri sebagai superkaya itu memanfaatkan
seluruh saluran media sosial untuk pansos alis panjat sosial.
Penelitian Fajar Bayu Aji dari Universitas Indonesia sangat
menarik. Hasil penelitian Refleksi Kritis atas Degradasi Autentisitas Masyarakat Media dimuat di Jurnal Komunikasi, April
2020. Peneliti menemukan adanya keterhubungan antara
kapitalisme, media sosial, dan degradasi autentisitas.
Disebutkan dalam hasil penelitian itu bahwa media sosial
telah memfasilitasi sedemikian rupa masyarakat untuk pamer. Ini terjadi dalam dua bentuk, yakni melalui komoditas
barang dan pengalaman. Masyarakat pamer yang difasilitasi
oleh media sosial ini kemudian mendegradasi sedemikian
rupa autentisitas masyarakat karena dorongan untuk terus
mengejar bayang-bayang atau ilusi.
Mengejar ilusi alias pamer itulah yang dilakukan Doni
Salmanan, crazy rich asal Bandung yang sudah ditetapkan
sebagai tersangka. Ia memberikan saweran Rp1 miliar kepada Youtuberr Reza Arap yang sedang live streaming game
Ragnarok X.
Ketika Reza bertanya alasan memberikan donasi, Doni Salmanan menjawab, “Dari dulu Doni suka dengan konten-konten
Reza Arap. Saya donasi benar-benar ikhlas dari hati saya, gak
ada niat apa-apa atau gimana, ya. Saya suka melihat ekspresi
kamu, itu menghibur kita semua.”
Lain lagi cara pamer Indra Kesuma, crazy rich asal Medan
yang juga sudah menjadi tersangka. Gara-gara tidak bisa tidur
pada subuh pukul 03.00 WIB, Indra membeli Tesla Model 3 di
situs jual beli online Tokopedia. “Efek
k gak
k bisa tidur, jadi beli
Tesla deh pukul 03.00, belinya dari Tokped (ini beneran ya
serius),” tulis dia di akun Instagram-nya.
Perilaku Doni dan Indra mengonfirmasi hasil penelitian
dari Psychology Today bahwa generasi sekarang bisa menjadi
generasi paling narsis sepanjang sejarah, pemicunya ialah
media sosial.
Narsis, pamer harta, tentu saja perbuatan tidak terpuji.
Menjadi tidak terpuji jika orang menjadi budak media sosial.
Mereka yang menyebut diri sebagai crazy rich itu sesungguhnya ialah orang-orang yang tidak menjadi tuan atas harta,
tetapi mereka menjadi budak harta.
Kiranya tepat peringatan Paus Fransiskus agar manusia
tidak mabuk oleh harta atau bersikap materialistis. Dia menyeru agar lebih banyak ketenangan hati dalam dunia yang
terobsesi dengan ‘konsumerisme dan hedonisme, kekayaan
dan pemborosan’.
Tidak kalah pentingnya tentu saja bijak bermedia sosial sehingga kita tidak menjadi budak media sosial. Rekomendasi penelitian Fajar Bayu Aji ialah pentingnya bersikap bijak dengan
media sosial dengan menggunakannya sesuai keperluan dan
tetap menjaga jarak dengan media sosial supaya masyarakat
media dapat bersikap kritis dan mempertahankan autentisitas
dirinya dengan tetap mengutamakan relasi humanitas di atas
relasi komoditas.
Mudah saja membedakan orang kaya benaran dan purapura kaya seperti yang diulas di situs ojk.go.id. Orang kaya
benaran malas membahas kekayaan dengan membicarakannya kepada orang lain atau menampilkannya di media sosial.
Sebaliknya, orang yang hanya berpura-pura kaya akan selalu
bersemangat dan dengan sukarela menghabiskan banyak
waktunya untuk sekadar menunjukkan dan melebih-lebihkan
kekayaannya kepada orang lain di sekitarnya. Tipe orang seperti ini namanya sok gaya kaya.

ONLINE

Korea Selatan Catat Rekor Kasus
Harian Covid-19 Capai 400.741
BADAN Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea
(KDCA), pada Rabu, mengatakan bahwa Korea Selatan
melaporkan rekor 400.741 kasus baru covid-19. Negara itu
mencatat hari paling mematikan dari pandemi pada Selasa
(15/3) dengan 293 kematian dilaporkan. (Internasional)

Presiden Sebut 2022 Tahun Penting
Pengembangan Mobil Listrik
PRESIDEN Joko Widodo menyebut 2022 akan menjadi tahun yang penting dalam upaya pengembangan industri
mobil listrik. Pasalnya, sejumlah investor akan mulai mengonstruksi pabrik yang nantinya digunakan sebagai pusat
produksi bahan baku baterai lithium. (Ekonomi)
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BILLY MAMBRASAR

Baginya, pendidikan
ialah jembatan yang
membawanya dari masa
lalu yang serbakekurangan,
menuju masa depan yang
penuh harapan.
DINDA SHABRINA

dinda@mediaindonesia.com

G

Lapar bukan Alasan
untuk Berhenti Belajar

memahami bahwa pendidikan ialah
jembatan yang menjembatani masa
lalu yang kekurangan menuju masa
depan yang penuh harapan, terutama
ayah saya. Dia selalu mengingatkan
pendidikan dan pendidikan,” tutur
Billy.

RACIA Billy Yosaphat Y Mambrasar, atau kerap disapa
Billy Mambrasar, 33, merupakan anak Papua pertama
yang mampu menempuh pendidikan
di Harvard University, Amerika Serikat, One way ticket
salah satu kampus terbaik dunia.
Datang dari keluarga yang miskin
Sederetan nama presiden Amerika dari Pulau Yapen, Papua, bagaimana
merupakan lulusan dari universitas cara Billy menuntaskan pendidikan
bergengsi ini, seperti Barack Obama, hingga ke negeri asing?
John F Kennedy, FD Roosevelt, dan
Billy bersama ayahnya bekerja keras
George Bush.
mengumpulkan uang dari pintu ke
Billy dengan kegigihannya menem- pintu demi bisa memasuki kampus
puh pendidikan mampu
pertamanya di Institut
bersanding dengan namaTeknologi Bandung (ITB).
nama presiden Amerika
Namun, uang hasil sumsebagai orang yang pernah
bangan dari para tetangmenempuh pendidikan di
ganya itu hanya cukup
Harvard. Selain Harvard,
untuk biaya perjalanan
Billy juga juga berhasil
menuju Bandung.
menempuh pendidikan di
“Uang yang terkumpul
The Australian National
itu, waktu itu Bapak biUniversity (ANU) dan Oxlang, ini hanya untuk satu
ford University.
jalan. One way ticket. Jadi
Pindai QR Code
“Kita boleh lapar, tetapi
tidak ada uang kembali.
untuk
tidak boleh berhenti beCari sendiri nanti. Kalau
wawancara
lajar,” ucap pemuda yang
gagal, kau tinggal saja
selengkapnya
kini menjadi Staf Khusus
di situ bertahan,” tutur
Presiden Joko Widodo itu
sarjana Fakultas Teknik
dalam acara Diksi yang
Pertambangan dan Perditayangkan di kanal Youtube Media minyakan ITB itu.
Indonesia, Selasa (15/3).
Omongan sang bapak tidak menyuPrinsip itu ditanamkan oleh orangtua- rutkan langkahnya. Billy tidak gentar
nya dan masih konsisten dipegang Billy. dan berjuang sendiri menghidupi
Baginya, pendidikan ialah jembatan dirinya selama di Bandung. Dengan
yang mampu menyeberangkannya pengalamannya membantu sang ibu
dari masa lalu yang gelap dan penuh berjualan kue sejak SMP, Billy berusaha
kekurangan menuju masa depan yang survive.
terang dan penuh harapan.
“Insting survive saya ditumbuhkan
“Orangtua saya sangat mengerti dan oleh ibu. Insting itu yang memberi saya

KYLIE JENNER

Berjuang
Hadapi Depresi
PESOHOR dan juga pebisnis
asal Hollywood Kylie Jenner
baru saja melahirkan anak
keduanya yang diberi nama
Wolf Webster pada 2 Februari 2022 lalu dan menghadapi hari-hari yang
cukup berat dalam
masa pemulihan fisiknya.
Dalam
beberapa
unggahan di
akun Instagram
@kyliejenner, perempuan berusia 24
tahun tersebut
mengaku sampai mengalami
depresi karenanya. Ia pun menceritakan perjuangannya
melawan depresi yang
AFP- JEAN-BAPTISTE LACROIX
mengguncang mentalnya itu.
Sosok yang namanya melambung lewat acara TV Keeping
Up with the Kardashians tersebut membagikan pengalamannya sebagai seorang ibu lewat unggahan video di Instagram
Story, Rabu, (16/3). Ia mengatakan bukan hal mudah baginya
menyesuaikan diri pascamelahirkan anak keduanya enam
minggu lalu.
“Pengalaman ini untukku pribadi terasa lebih berat jika
dibandingkan dengan pengalamanku sebelumnya dengan
anak pertama,” ujar istri dari musikus Travis Scott itu.
Perempuan kelahiran California, AS, tersebut mengatakan ia merasa tertekan, baik secara mental, fisik, maupun
spiritual. “Aku merasa hampir gila,” cetusnya.
Depresi yang dialaminya dipicu pergolakan dari dalam pikiran dan fisiknya di hari-hari pertama menjadi ibu dari dua
anak. Kondisinya itu diperburuk dengan pengaruh negatif
media sosial. Hal itu terjadi setelah ia melihat banyaknya
unggahan para ibu baru lainnya yang begitu mudah melewati
momen pascamelahirkan.
“Banyak yang membagikan pengalamannya di internet dan
membuatnya seakan sangat mudah bagi mereka. Itu membuat semakin tingginya tekanan untuk perempuan lain yang
sedang melalui momen yang sama. Itu membuatnya semakin
sulit untukku,” ucap adik tiri Kim Kardashian itu.
Meski merasakan tekanan dan kesulitan yang belum pernah ia alami sebelumnya, Jenner mengaku tetap berusaha
untuk bersyukur dan memulihkan diri. Salah satunya dengan
mulai kembali rutin berolahraga.
“Meski sulit, aku di sini sekarang, berdiri di sini dan berusaha untuk bisa terus merasa lebih baik,” tutur Jenner.
Dari pengalamannya, ia mengingatkan para ibu yang
tengah menjalani momen serupa dengannya untuk tetap
berusaha menjaga fisik dan pikiran. (Ros/H-2)

1.001 ide untuk bisa bertahan selama di
Bandung. Melakukan berbagai macam
pekerjaan untuk menyokong finansial saya. Saya berjualan kue sambil
terus menjalankan karier akademis
saya di kampus. Saya juga bernyanyi,
ngamen, nyanyi di kafe, nyanyi di
pernikahan,” ungkap Billy.
Selesai di ITB, Billy mendapatkan
gelar Master dalam Bidang Administrasi Bisnis dari ANU dan lulus dengan
dinobatkan sebagai Student of the Year
pada 2015.
Ia melanjutkan studi di Said Business
School, Universitas Oxford. Dengan
beasiswa LPDP dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, si
anak Papua melangkahkan kakinya ke Harvard University.
Kini di usianya yang masih
sangat muda, Billy telah meraih
banyak pencapaian. Ia merupakan wirausahawan sosial
di bawah Yayasan Kitong
Bisa bentukannya. Yayasan
ini memberi perhatian
penuh pada pendidikan untuk anak
kurang
mampu di
Papua. Selain
menjadi Staf
Khusus Presiden,
ia kini juga menjadi Duta SDG’s
periode
2021-2024.
(H-2)

MI/ RAMDANI
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FOKUS
Fakta Miris
Hamil di Luar Nikah

Masyarakat harus terus-menerus mendapatkan edukasi dampak buruk kehamilan di luar nikah
untuk memutus rantai kemiskinan dan penyakit sosial.
FERDIAN ANANDA MAJNI

ferdian@mediaindonesia.com

F

ENOMENA hamil di luar pernikahan atau nonmarital beberapa
tahun terakhir semakin meningkat. Fertilisasi remaja menjadi isu
yang menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah
masih melihat kehamilan dan melahirkan
pada usia remaja sebagai suatu permasalahan yang harus diatasi. Melahirkan
pada usia remaja dapat mengarah pada
rendahnya tingkat pendidikan.
Kehamilan remaja memang menjadi
permasalahan yang pelik baik di negara
berkembang maupun di negara maju.
Secara global sekitar 16 juta perempuan
berusia 15-19 tahun melahirkan setiap tahunnya (UNFPA, 2016) dan diperkirakan
meningkat menjadi 19 juta per tahunnya
pada 2035.
Berdasarkan data United Nations Population Fund (UNFPA) 2015, secara global,
sekitar 12 juta remaja usia 15-19 tahun
dan setidaknya 777 ribu remaja usia di
bawah 15 tahun melahirkan per tahun.
Adapun 2 dari 3 perempuan yang
menikah sebelum usia 18 tahun hamil
pertama kali, seperti dilaporkan Susenas
2017. Begitu pula data Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia (2019), persentase remaja yang hamil pada 2018
sebesar 16,67%.
Adapun proporsi perempuan usia 10-19
tahun pernah hamil sebanyak 58,8% dan
25,2% sedang hamil di Indonesia sesuai
dengan Riskesdas 2018. Oleh karena itu,
tren kehamilan remaja membuat Indonesia berada di peringkat kedua perkawinan
anak tertinggi di negara-negara ASEAN.
Di Indonesia, batas usia minimal untuk menikah diatur setara 19 tahun,
sebagaimana termaktub dalam UU
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun
1974 sehingga seseorang yang
menikah di bawah batas usia
tersebut tergolong ke dalam
pernikahan dini.
Ternyata kehamilan remaja itu identik adanya
perkawinan anak. Mencari data kehamilan
remaja memang sulit,
tetapi bisa ditemukan Riskesdas sesuai informasi
kunjungan kehamilan berdasakan umur.
Seperti
tren kehamilan
remaja
di wi-

123RF

layah Jawa Barat pada 2019 sebanyak
21.499 remaja usia 16-19 tahun menikah
dan 56,92% pernah hamil, serta 26,87%
sedang hamil.
Jawa Timur sebanyak 302.684 mengajukan dispensasi perkawinan, dengan
proporsi perempuan usia 10-19 tahun
pernah hamil 52,33% dan 22,02% sedang
hamil.
Di NTB ada 56,23% perkawinan usia 1519 tahun di Lombok Tengah dan 53,15%
di Lombok Timur pada 2020. Proporsi
perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil 67,03% dan 30,80% sedang hamil.
Dispensasi nikah merupakan upaya
bagi mereka yang ingin menikah, tetapi
belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan pemerintah
sehingga orangtua bagi anak yang belum
cukup umurnya mengajukan dispensasi
nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.
Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka
yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif. Oleh karena itu, undang-undang memberikan
kewenangan kepada pengadilan untuk
memberikan dispensasi nikah.
Mirisnya alasan hamil di luar nikah
kerap jadi alasan terbanyak untuk mendesak hakim mengabulkan dispensasi
nikah di bawah umur. Padahal, hamil
bukan jadi satu-satunya tolok ukur hakim
mengabulkan dispensasi nikah, karena
dikhawatirkan demi dispensasi nikah,
pasangan memilih hamil lebih dulu.
Makanya, Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(Menteri PPPA) Bintang Puspayoga
prihatin terkait dengan tiga daerah di Indonesia dengan jumlah
pelajar hamil di luar nikah terbanyak. Bahkan, salah satu di
antaranya tercatat jumlahnya
mencapai ribuan pelajar hamil
di luar nikah.
Meningkatnya jumlah pelajar
hamil di luar nikah disebabkan
banyak faktor, mulai faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi covid-19
yang sampai saat ini masih berlangsung. Tiga daerah yang ramai diberitakan itu ialah Tangerang Selatan, Yogyakarta, dan Madiun.
“Saya sangat prihatin dengan
meningkatnya jumlah pelajar
yang hamil di luar nikah pada
tiga kota di Indonesia yang
termasuk dalam praktik perkawinan anak,” kata Bintang
belum lama ini.
Pemerintah, tidak boleh
tinggal diam dengan fenomena perkawinan anak yang
123RF

sampai saat ini masih terjadi. Perlu memperkuat komitmen pelaksanaan kebijakan
pencegahan perkawinan anak yang tentu
membutuhkan keterlibatan banyak pihak
mulai peran kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mitra
pembangunan lainnya, termasuk anak itu
sendiri untuk mendorong pemenuhan
hak anak dan perlindungan anak.
Bintang mengungkapkan kementeriannya bersama dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) setempat dan stakeholder akan
mengawal kasus perkawinan anak yang
terjadi ini, serta melakukan serangkaian
penanganan mulai memperkuat kembali
proses mainstreaming di kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah melalui
regulasi Perpres No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
(KLA) dan Strategi Nasional Pencegahan
Perkawinan Anak serta Desa/Kelurahan
Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
“Selain itu, kami juga akan melakukan
optimalisasi pengintegrasian dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak dan melibatkan Fasilitator Nasional serta akreditasi
dan bantuan operasional,” sebutnya.
Kementerian PPPA juga mendorong
diterbitkannya Fatwa Kongres Ulama
Perempuan Indonesia (KUPI) terkait dengan anak yang hamil di luar perkawinan
untuk tidak dinikahkan. Hal ini juga sejalan dengan proses permohonan dispensasi kawin yang tidak serta-merta anak
yang hamil akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk dapat menikah.

Regulasi
Telah banyak upaya dilakukan dalam
menghentikan praktik perkawinan anak,
salah satunya lahirnya kebijakan perundang-undangan yang sangat progresif,
yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pada 16 Oktober 2019.
Selain itu, Mahkamah Agung secara
progresif juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor
5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin.
“Perma tersebut saat ini menjadi aturan
dasar bagi para hakim yang mengadili
perkara dispensasi kawin. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dalam
hal ini Dinas PPPA sebagai pengampu
yang membidangi urusan perempuan dan
anak, banyak diminta oleh Pengadilan
Agama untuk memberikan rekomendasi
bagi pemohon dispensasi kawin,” ujar
Bintang.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas mengaku Kantor Urusan
Agama (KUA) sangat peduli dengan kasus
pernikahan di bawah umur. Terlebih

penghulu dan penyuluh tentunya mengerti, memahami, dan ikut membantu dalam
mengedukasi masyarakat tentang risiko
pernikahan di bawah umur.
“Mereka sudah aware dengan kasus
pernikahan di bawah umur. Kami pastikan jika masih ada kasus pernikahan di
bawah umur, pernikahan tersebut dilakukan secara siri atau sudah mendapatkan
izin dari Pengadilan Agama,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini tantangannya bukan lagi pada petugas KUA
yang menikahkan anak di bawah umur.
Namun, masih ada kebiasaan sebagian
masyarakat yang memang ingin anaknya
menikah lebih awal.
Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah
menginginkan Kementerian Agama tetap
konsisten dalam mengawal kasus-kasus
penikahan di bawah umur. Terlebih Kementerian Agama berada pada garda terdepan dalam urusan pernikahan hingga
level kecamatan.
“Meskipun dengan frekuensi yang
sudah terbatas, kami berharap Kementerian Agama tetap concern dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur,”
ujarnya.
Menurutnya, selama ini antisipasi yang
dilakukan Kementerian Agama sudah
sangat baik. Namun, KPAI berharap agar
penyuluh dapat ikut mengedukasi masyarakat tentang kerugian pernikahan
di bawah umur.
Terkait dengan perkawinan anak, KPAI
mendorong upaya masif penurunan perkawinan anak yang saat ini mencapai
10,35%. Ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia Susanto menyebut kejadian perkawinan anak tidak hanya mereka yang
dimohonkan dispensasi kawin, tetapi juga
perkawinan yang tidak tercatat.
“Pemenuhan hak dasar anak seperti
pendidikan, edukasi kepada orangtua
menjadi kunci pencegahan perkawinan
usia anak,” kata Susanto dalam keterangannya, Rabu (16/3).
Dalam hal permohonan dispensasi
kawin, perlu mempertimbangkan alasan
mendesak dan bukti pendukung perlu dilandaskan pada penafsiran maslahah dan
mafsadah yang ekspansif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta
faktor internal dan eksternal anak yang
dimohonkan dispensasi.
Selain itu, usia minimal kebolehan
di mohonkan dispensasi juga penting
di rumuskan. KPAI mendorong segera
disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah Dispensasi Kawin sebagai upaya pengetatan pelaksanaan dispensasi
kawin sebagai bagian dari pencegahan
perkawinan anak secara optimal. Apalagi, covid-19 juga menimbulkan potensi
terjadinya perkawinan usia anak yang
disebabkan berbagai faktor. (H-1)
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sia (KUPI) terkait dengan anak yang hamil
di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan, bagaimana pendapat Anda?
Maksud Kemen PPPA ialah anak-anak
yang hamil di luar nikah yang menjadi korban kekerasan seksual.
Jika dia sebagai korban kekerasan, seharusnya tidak dinikahkan lagi dengan orang
yang melakukan kekerasan atau pemaksaan
atas kehamilan tersebut.
Istilahnya lepas dari mulut harimau,
masuk ke mulut buaya. Kita semakin
menjerumuskan anak-anak (korban) yang
hamil di luar nikah akibat perkosaan atau
sebagainya untuk masuk dalam kondisi
yang sebenarnya tidak menguntungkan dan
membahayakan.
Dalam kondisi seperti ini, saya sangat
mendukung (tidak dinikahkan).
Ketika kondisinya ialah hamil di luar
nikah karena rendahnya pengawasan atau
mau sama mau, ini yang menjadi polemik.
Saya pikir harus ditelaah ulang bagaimana
klausulnya, bagaimana kondisinya ketika
anak itu menjadi korban. Saya mendukung
untuk tidak dinikahkan kepada orang yang
melakukan kekerasan seksual tersebut.

Keluarga Adalah Kunci
Pemerintah Menjadi Sendi
Merangkul dan bergerak bersama menjadi langkah signifikan untuk mencegah pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan. Bonus demografi turut menjadi pertaruhan.
FERDIAN ANANDA MAJNI

ferdian@mediaindonesia.com

S

ITUASI pandemi dan derasnya arus
informasi akibat digitalisasi menjadi
tantangan dalam upaya pencegahan
perkawinan anak dan pengendalian
kasus pelajar hamil di luar nikah.
Aktivitas pendidikan daring menjadikan
ada celah bagi anak-anak mencari aktivitas
lainnya, sedangkan tidak semua orangtua
bisa atau mampu mengawasi anak dan
remaja yang justru berada pada masa-masa
paling rentan. Pengaruh media sosial pun
tidak selamanya bisa disaring. Di sisi lain,
implementasi UU Perkawinan yang bertujuan mempersempit ruang pernikahan dini
masih menyisakan celah untuk disiasati.
Bagaimana mengedukasi orangtua dan
anak untuk mencegah pernikahan anak
dan kehamilan tidak diinginkan pada pelajar? Bagaimana komitmen serta apa upaya
pemerintah dan stakeholder terkait untuk
membangkitkan kesadaran masyarakat
dan mengefektifkan regulasi yang ada?
Simak wawancara jurnalis Media Indonesia
Ferdian Ananda Majni dengan Dosen Ilmu
Keluarga dan Konsumen IPB University
Yulina Eva Riany.
Indonesia disebut Unicef menempati
urutan ketujuh di dunia dengan jumlah
kasus pernikahan anak tertinggi, apa faktor pemicunya dan dampaknya?
Sebenarnya itu data Unicef 2020, tetapi
untuk 2021 kita turun satu peringkat. Indonesia bersanding dengan negara-negara
Afrika Selatan, Ethiopia, dan lainnya serta
beberapa negara Amerika Latin. Ini jadi
perhatian kita.
Kasus pernikahan anak di Indonesia
ini sudah jadi kasus yang klasik. Artinya,
memang sudah lama terjadi dan selalu
menepati posisi yang cukup tinggi di dunia.
Banyak faktor penyebab, misalnya, kebanyakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Jangankan anak lulus SMA, lulus SMP
sudah banyak yang menikah.
Penyebabnya tidak melanjutkan pendidikan karena setelah tidak melanjutkan
pendidikan lalu apa yang mereka lakukan?
Mereka berpikir menikah bisa menyelesaikan masalah. Jadi, menikah dengan harapan
kondisi sosial mereka akan meningkat,
kondisi ekonomi karena status telah menikah. Padahal, justru biasanya malah jadi
beban orangtua, beban kedua keluarga, dan
memicu terjadinya polemik lain.
Remaja mudah mengakses media sosial,
tetapi bukan tentang pengetahuan. Jadi, informasi risiko-risiko pernikahan anak ini belum terpikirkan dan terinformasikan kepada
mereka. Jika mereka menikah, ada risiko
hamil, berisiko komplikasi, ada gangguan
kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya.
Mereka belum berpikir.
Ada istilah dalam bahasa Sunda kumaha
engke, jadi nanti saja dipikirin, enggak usah
dipikirin sekarang. Itu menandakan bahwa
pengetahuan mereka terkait dengan risiko
pernikahan anak ini masih sangat rendah.

Selain itu, ada faktor sosial budaya. Masih
ada kepercayaan, dari orangtua khususnya,
yang berpikir ketika mereka menikahkan
anaknya terutama dengan orang yang
kaya, jadi seperti dapat gift, jadi berharap
permasalahan sosial ekonomi mereka akan
terbantu. Pemikiran seperti itu masif banyak
di masyarakat sehingga mereka tidak segan
menikahkan anak-anak mereka, terutama
perempuan.
Padahal, tidak juga. Ketika anak mereka menikah, bisa jadi korban kekerasan,
terjadi perceraian. Malah ada yang ironis.
Ada istilah ‘enggak apa-apa menikah cepat,
nanti cerai juga cepat’ kata teman-teman di
lapangan. Jadi, seperti itu fenomenanya.
Belum lagi adanya pengaruh media sosial
yang sangat kuat. Artinya, anak-anak sekarang atau generasi alfa melihat serbainstan.
Mereka melihat idolanya menikah dini dan
kok tidak masalah. Jadi, mereka tergerak
juga, tidak memikirkan ke depan seperti
apa. ‘Kumaha engke’ itu yang ada di pikiran
mereka.
Kasus kehamilan tak dikehendaki (KTD)
mengalami peningkatan laporan BKKBN,
apa penyebabnya?
Dari catatan BKKBN, Kemen PPPA, dan
Unicef menyatakan saat masa pandemi itu
ternyata kasus pernikahan anak semakin
meningkat. Kenapa hal ini bisa terjadi?
Anak-anak SMP, SMA, SMK itu belajar daring. Itu jauh dari radar sekolah atau kontrol
guru-guru dan justru mempercepat kasus
pernikahan anak. Seolah-olah memberikan kesempatan pada anak yang tidak ada
kerjaan, tidak ada aktivitas. Jadi, mereka
berpikir untuk nikah saja. Akhirnya, jadi
panjang deretan kasus yang meminta dispensasi pernikahan anak. Itu yang terjadi
di KUA.
Sudah ada UU Nomor 16/2019 atas perubahan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa baik perempuan
ataupun laki-laki minimal usia untuk menikah ialah 19 tahun. Itu perubahan dari
usia sebelumnya.
Namun, karena fenomena di masyarakat,
termasuk ketidaktahuan orangtua, semakin
banyak permintaan untuk menikah dini
dan dispensasi. Meskipun ada UU tetap saja
keluarga yang meminta anaknya dinikahkan
walaupun di usia di bawah 19 tahun dan
akhirnya dinikahkan.
Nikah sirih di penghulu, tidak dicatat secara negara, sebenarnya secara urgensi pun
tidak ada bedanya memang akhirnya masih
melakukan praktik secara ilegal, tetapi memang sah secara agama.
Siapa yang seharusnya berperan?
Yang berperan sebenarnya kita semua.
Artinya, kita harus melibatkan orangtua
juga. Jangan kita anggap orangtua ini tidak
paham terkait dengan risiko pernikahan
anak atau mereka paham risiko, tetapi tidak
tahu bagaimana memberdayakan anak-anak
mereka supaya produktif dengan tidak
mengambil jalan pintas menikah.
Orangtua harus diberi edukasi. Setelah itu,

generasi alfa dan generasi sekarang kini kita
berikan edukasi, informasi. Misalnya, secara
digital dengan video Tiktok 1-3 menit. Itu
harus kita capai dengan edukasi-edukasi,
mereka harus berpikir bagaimana setelah
menikah, bukan sekadar ‘gimana nantinya
aja’. Kita harus ubah paradigma.
Mengedukasi anak-anak ini harus dari
berbagai lini. Dari sasaran media sosial juga
kita harus melibatkan kader-kader yang di
desa, seperti karang taruna, konselor sebaya
bisa terus bergerak memberikan edukasi
dengan bahasa mereka sendiri.
Karena bahasa anak generasi Z agak beda
dengan generasi kolonial, jadi harus melibatkan teman-teman sebaya agar mengajak
untuk tidak melakukan pernikahan dini.
Mengedukasi orangtua dan anak harus
berbarengan supaya dua arah.
Kalau anaknya tahu orangtuanya tidak
tahu, bisa terjadi pemaksaan pernikahan.
Sebaliknya, orangtua tahu, tetapi anaknya
tidak tahu jadi anaknya ingin nikah maka
dipilihlah dispensasi pernikahan.
Masyarakat dan pemerintah harus menguatkan UU yang sudah ditetapkan ini sehingga ada komitmen tidak semudah itu
memberikan dispensasi. Setahu saya, ada
polemik karena banyak yang memberikan dispensasi akibat sudah hamil duluan.
Itu bisa dicegah dengan bersama-sama,
orangtuanya dirangkul, masyarakat harus
perhatikan.
Tiga kota di Indonesia dilaporkan mencatat jumlah pelajar hamil di luar nikah
terbanyak. Tangsel, Yogyakarta, dan Madiun. Kenapa?
Saya melihat data tersebut, kemungkinan
area lain tidak banyak yang melaporkan,
saya curiganya seperti itu. Namun, jika ditanya kenapa remaja banyak yang hamil di
luar nikah? Jika kita kaitkan dengan kondisi
pandemi, justru kasus atau praktik asusila
itu semakin banyak.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada pembatasan jarak/pergerakan secara fisik,
sedangkan anak-anak ini bergerak/berinteraksi secara daring dan tanpa pengawasan.
Karena mereka tidak pergi ke sekolah, belajar daring, misalnya, mereka tetap belajar
daring, tetapi kameranya ditutup.
Jadi, gurunya tidak bisa melihat, mengontrol apakah benar-benar mengikuti kelas
atau mereka ikut belajar daring sekaligus
melakukan kegiatan lain.
Aktivitas pendidikan daring menjadikan
ada celah bagi anak-anak mencari aktivitas
lainnya. Ini juga karena kurangnya faktor
pengawasan. Dulu jika masyarakat melihat ada yang tidak beres, kemudian segera
melakukan tindakan. Dengan pembatasan,
jaga jarak, tidak ada yang bisa mengawasi
secara efektif.
Selain itu, banyak orangtua yang tidak
tahu aktivitas anak-anaknya, terutama aktivitas daring. Sekarang, anak-anak bermain
pun secara daring. Jadi, orangtua berpikir
anak-anak beraktivitas daring untuk belajar
dan ternyata untuk hal lain.
Kondisi pandemi yang diminta kita untuk
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jaga jarak, justru ada celah dimanfaatkan
anak-anak kita untuk melakukan aktivitas
yang tidak bisa dikontrol melalui media
daring.
Bagaimana kolerasi fenomena perkawinan anak yang sampai saat ini masih
terjadi dan hamil di luar nikah?
Kondisi dari laporan teman-teman yang
ada di lapangan bahwa banyak orangtua
yang meminta dispensasi pernikahan untuk anak di bawah 19 tahun karena sudah
hamil duluan.
Itu yang akhirnya daripada terjadi hal
lainnya lebih baik dinikahkan. Jadi, ada
kolerasi dengan maraknya atau tingginya
kasus hamil di luar nikah dengan tingginya kasus pernikahan anak dan kemudian
ditarik lagi kenapa bisa terjadi, saya pikir
itu pengawasan ya, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan justru harus diperketat administrasinya karena dampaknya
jadi lebih suram. Jadi kolerasinya sangat
erat saya pikir.
Kemen PPPA mendorong diterbitkannya
Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indone-

Bagaimana Anda melihat komitmen
pemerintah atau stakeholder terkait pencegahan perkawinan anak dan pengendalian kasus pelajar hamil di luar nikah?
Kita mengapresiasinya dengan diterbitkan
UU yang terbaru. Namun, sebenarnya tidak
cukup sampai di situ, perlu benar-benar merealisasikan upaya pencegahan pernikahan
anak dan juga menurunkan angka kehamilan anak.
Saya pikir kita harus betul-betul bergandengan tangan dengan pemerintah dan
pemerintah daerah dalam menggalakkan
edukasi, memperkuat kolaborasi dengan
Duta generasi berencana yang di daerah
supaya mereka semakin giat.
Karena pandemi sepertinya berkurang
greget dalam upaya pembelaan hak-hak
anak. Artinya, kinerja pemerintah daerah
terutama dalam upaya perlindungan anak
itu menurun.
Sekarang waktunya untuk kembali. Jangan
terlena, anak-anak kita yang dipersiapkan
untuk bonus demografi menjadi generasi
yang jumlahnya banyak, tetapi dalam posisi
tidak positif.
Seberapa besar dampak media sosial
terhadap pelajar hamil di luar nikah?
Generasi sekarang senangnya Youtube,
Instagram, Tiktok. Nah, kalau dipertanyakan
seberapa signifikan peran media sosial ini?
Mereka mengidolakan idolanya dengan
mudah sekali. Misal, idolanya show off atau
flexing tentu mereka akan tergerak untuk
melakukan hal yang sama.
Kemudian, bisa saja mereka melihat
idolanya dan meniru melakukan sesuatu
hal. Contoh anak SD anak SMP mempertontonkan perbuatan yang tidak senonoh
di media sosial, akhirnya mereka sebagai
remaja tentu mudah tergoda untuk melakukan hal yang sama.
Luar biasa signifikan pengaruh dari media sosial akses digital. Jadi, apa yang harus
dilakukan? Nah, kita kembali lagi tidak bisa
kita menyampingkan peran keluarga, semuanya harus bersama-sama.
Pemerintah bisa memblokir situs porno
satu, tetapi tumbuh seribu, artinya begitu
derasnya pengaruh dari media sosial yang
tidak bisa terbendung ini. Siapa yang bisa
melakukan pengawasan, karena anak
remaja belum bisa dilepas 100%. Harus ada
peran orangtua.
Sekarang terbalik orang berpikir bahwa
mereka sudah remaja maka sudah besar.
Padahal, itu ialah masa-masa paling rentan
yang harus didampingi. (H-3)
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Menjamin Hak Anak-Anak
para Mempelai Belia
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Indonesia)
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EHAMILAN di luar pernikahan, apalagi di kalangan remaja dan pelajar,
sangat menggelisahkan.
Itu pula yang menjadi penyebab
dominan pengajuan dispensasi
nikah ke lembaga peradilan. Apa
daya; ketika kehamilan telah terlanjur terjadi, menikahkan anak menjadi solusi yang paling realistis.
Meskipun kehamilan di luar
pernikahan di kalangan remaja sudah menjadi fenomena, sebagaimana sering saya utarakan di berbagai
forum dan tulisan, saya melihat
kesungguhan kita semua dalam
mencegah masalah tersebut masih
belum mencapai taraf memadai.
Upaya menanggulangi permasalahan kehamilan remaja di luar
pernikahan justru sering kalah jauh
jika dibandingkan dengan keseriusan kita saat mengusung dua tema
terkait lainnya. Pertama, kampanye
gencar mencegah pernikahan usia
anak-anak.
Tema ini memang penting. Namun,
dalam situasi ketika kehamilan
telanjur terjadi, banyak pihak justru mendukung dilangsungkannya
pernikahan di kelompok usia tersebut. Ini memang bukan pemecahan
masalah paling ideal. Namun, tak
bisa disangkal, itulah pilihan terbaik
dari yang terburuk.
Kedua, kampanye masif tentang
seks sehat yang secara absurd hanya
ditentukan berdasarkan indikator
bahwa hubungan seks tersebut
menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual serta disertai
sikap konsensual (mau sama mau)
antara dua pihak.
Sepintas, substansi kampanye
sedemikian rupa terkesan positif.
Namun, bila diselisik lebih jauh,
akan tampak kejanggalannya, yakni
dua indikator tadi mengabaikan lembaga pernikahan yang sepatutnya
diposisikan sebagai syarat mutlak
bagi dibolehkannya hubungan seksual serta memberi ruang bagi adanya kontak-kontak seksual dengan
orientasi selain heteroseksual.
Saya khawatir kedua tema kampanye di atas tidak berkontribusi
banyak bagi penyelesaian akar
masalah di balik kehamilan di luar
nikah para remaja di Tanah Air.
Secara ironis, tema-tema kampanye tersebut justru berpeluang
mendorong semakin banyaknya
individu-individu belia yang melakukan eksperimentasi seksual
sehingga berakibat pada--antara
lain--terjadinya kehamilan.
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Jangan dianggap wajar

pelajar harus mengambil cuti menjelang persalinan dan pada masa
pemulihan setelah melahirkan.
Sikap positif tersebut didasarkan
pada pandangan bahwa kehamilan
dan memiliki anak sama sekali
bukan faktor penghapus hak anak
untuk menempuh pendidikan.
Sebaliknya, otoritas pendidikan
memiliki kesadaran penuh bahwa
dengan terus-menerus memfasilitasi
proses belajar murid yang hamil
atau menyusui, negara memberikan peluang bagi murid untuk
menata ulang agenda-agenda
kehidupannya secara lebih
rapi.
Kedua, kehamilan dan hak
anak-anak. Dari kejauhan,
saya menyimak FGD yang
diselenggarakan Mahkamah
Agung pada pekan ketiga
Februari lalu. Pada FGD yang
membahas ihwal Peraturan
Mahkamah Agung Nomor
5 Tahun 2019 itu, terlontar
kekhawatiran yang analog dengan situasi terkait putusan-putusan hakim mengenai kuasa asuh
anak.

Pelajar yang hamil sering kali
mengalami perlakuan yang merendahkan. Kehamilan di luar
pernikahan memang tidak boleh
dianggap sebagai kewajaran. Hamil
ataupun tidak hamil bahkan tidak
sepatutnya diposisikan sebagai hak
privasi bila itu terjadi di luar lembaga pernikahan. Meski demikian,
ketika kehamilan telanjur terjadi,
saya memandang penting perubahan sikap setidaknya pada dua
area berikut ini.
Pertama, kehamilan dan
masa pendidikan. Pelajar yang
hamil harus tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan. Terlebih setelah
yang bersangkutan melahirkan, sekolah perlu memiliki
keberpihakan utuh terhadap proses kehamilan dan
proses tumbuh kembang
sang bayi. Sekolah perlu
sedapat mungkin menyediakan ruangan khusus bagi pelajar
untuk menjenguk bayi mereka
yang dititipkan di sana. Selama
waktu istirahat, pelajar yang bersangkutan dapat menyusui dan
bermain bersama bayi tercinta.
Sekolah pun selayaknya memberikan layanan pendampingan
belajar khusus selama sang

Seto Mulyadi

Peran hakim
Di kantor LPAI, masuk sangat
banyak laporan tentang anak-anak
korban perceraian yang setelah
diasuh salah satu orangtua ternyata
tidak dapat bertemu dan berinteraksi secara wajar dengan orangtua
lainnya. Akibatnya, putusan hakim
pun laksana menjadi macan kertas:
indah, berbasis kepentingan terbaik anak, tetapi tidak terlaksana
di lapangan akibat pengabaian salah satu orangtua terhadap bunyi
putusan hakim.
Bertitik tolak dari risiko tersebut,
pemberian dispensasi nikah dari
pengadilan perlu menangkal terjadinya situasi serupa. Setelah hakim
menetapkan untuk memberikan
dispensasi nikah, hakim memang
dapat memerintahkan orangtua
(keluarga) untuk tetap mendampingi anak-anak mereka yang akan
melangsungkan pernikahan.
Namun, untuk memaksimalkan
pendampingan tersebut, sangat baik
apabila hakim--di dalam naskah
penetapannya--juga memerintahkan
kementerian, kantor dinas, ataupun
lembaga terkait lainnya untuk melakukan dua hal. Pertama, penyeliaan sekaligus penilaian terhadap
jalannya pendampingan dimaksud.
Pendampingan oleh lembaga pemerintah difokuskan pada edukasi bagi

para orangtua untuk membantu putra-putri mereka yang kini berstatus
sebagai suami istri. Secara simultan,
mempelai remaja juga dididik agar
lebih memiliki kesiapan menjalani
peran sebagai suami istri sekaligus
persiapan menjalankan tugas rangkap sebagai ayah ibu dari anak-anak
mereka nantinya.
Perintah dalam penetapan hakim
seperti di atas berimplikasi bahwa
betapa pun hakim telah memberikan dispensasi bagi anak-anak
untuk melangsungkan pernikahan,
tetapi pemerintah tidak lalu berlepas tangan dari kewajiban yang
diemban untuk merealisasikan hakhak pasutri muda tersebut selaku
dua individu yang secara biologis
memang masih berusia anak-anak.
Dengan kata lain, hakim menginstruksikan pemerintah untuk tetap
menjamin agar hak-hak anak tersebut tidak terkesampingkan dengan
dalih bahwa mereka telah menikah-dan seolah pernikahan serta-merta
menggeser mereka ke kelompok usia
dewasa.
Dengan pengayaan sedemikian
rupa terhadap isi penetapan hakim
terkait dispensasi nikah, kita patut
berharap bahwa satu sisi rawan yang
dihadapi oleh remaja yang hamil di
luar pernikahan akan dapat teratasi
secara baik. Semoga. (H-2)
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Masih Remaja Hamil?
Nyawa Taruhannya

A

GUSTUS 2021, seorang pelajar
SMP berusia 14 tahun di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) minta
dinikahkan dengan pacarnya yang
berusia 18 tahun atau empat tahun lebih
tua.
Si anak mengancam jika tidak
dinikahkan akan membuat malu
keluarga karena perilaku pacaran
mereka sudah seperti pasangan suami
istri. Akan tetapi, belum dua minggu
menikah, anak perempuan itu minta
pulang ke rumah karena sang suami
memukul dan mencakarnya.
Di provinsi yang sama, pernikahan
remaja juga terjadi antara pria
berinisial S, 15, dan wanita NH, 12, di
Desa Pengenjek dan Desa Bonjeruk,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah.
Keduanya menikah saat masih
SMP. Mereka menikah karena sering
menghabiskan waktu bersama dan tidak
bisa sekolah normal akibat pandemi
covid-19.
Satu kisah tragis diceritakan kader
posyandu remaja dan anggota Kelompok
Perlindungan Anak Desa (KPAD) Lombok
Haekal Ardyansyah. Ia menemukan
kasus remaja hamil, tapi akhirnya
meninggal.
“Jadi, awalnya si remaja perempuan

ini ditemukan melakukan hubungan
seksual oleh warga di kamar mandi. Saat
itu mereka lansung dinikahkan,” kata
konselor remaja itu kepada <i>Media
Indonesia, Selasa (14/3).
Sontak peristiwa tersebut menjadi
perbincangan di desa dan mengucilkan
remaja perempuan itu. Namun, sewaktu
kehamilannya semakin membesar, anak
perempuan itu kekurangan hemoglobin
atau Hb, tapi tidak mengetahuinya.
“Dia juga enggak cek ke puskesmas
karena malu. Akhirnya, dia meninggal
karena kurang Hb,” sebutnya.
Hb atau hemoglobin merupakan
protein dalam sel darah merah yang
berfungsi membawa oksigen dari
paru-paru ke seluruh tubuh. Pada masa
kehamilan, selain menyuplai oksigen
dalam tubuh ibu, hemoglobin juga
berperan menyalurkan oksigen ke janin.
Kekurangan Hb ketika hamil biasanya
terjadi karena sang ibu kekurangan gizi.
Haekal mengatakan kehamilan di
usia remaja mengakibatkan dampak
buruk bagi ibu dan anak, di antaranya
kurangnya gizi yang didapatkan ibu
maupun sang bayi. Kondisi inilah yang
mengkibatkan nantinya anak tersebut
bertubuh pendek (<i>stunting), cacat,
bahkan kematian pada sang ibu.
“Kalau nantinya si remaja ini jadi ibu,

dia masih memiliki pengetahuan yang
kurang pemahaman tentang nutrisi apa
saja yang harus diberikan ke sang bayi
dan kurangnya pengetahuan terkait pola
asuh sehingga memengaruhi kehidupan
sang anak nantinya,” lanjutnya.

Kurang SDM
Haekal mengaku selama tergabung
dalam KPAD, dirinya sering sekali
menjumpai kasus seperti kehamilan
remaja. Baik kehamilan tidak diinginkan
(KTD) maupun pernikahan anak.
Umumnya karena remaja kurang
pengetahuan akan hak kesehatan
seksual dan reproduksi (HKSR), bahaya
kehamilan di usia remaja, dan bahaya
penyakit menular seksual. “Pendidikan

HKSR memang masih sangat minim di
desa-desa,” cetusnya.
Padahal, seperti disadari, bahwa
kehamilan remaja sangat berpengaruh
bagi masa depan remaja itu sendiri
secara psikis dan fisik. Mereka akan
dikucilkan oleh masyarakat atau dicap
perempuan nakal.
“Karena itu, masyarakat perlu diberi
juga pemahaman akan KTD agar bisa
menjadi support system bagi remaja
tersebut,” tukasnya.
Sebagai konselor, dirinya juga
berusaha menjadi support system untuk
para pengantin remaja itu. Ia berusaha
tidak menghakimi, tetapi memberi
solusi.
Usia menjadi sebuah poin plus. Peran
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konselor sebaya, sebut Haekal, sangat
penting dalam menangani kehamilan
remaja sebab mereka akan lebih leluasa
dan terbuka apabila konsultasi ataupun
curhat kepada rekan seumurnya.
“Kita buka waktu konseling itu setiap
hari dan setiap waktu. Jadi, anakanak atau remaja yang mau konseling
atau mau curhat bisa lewat chat,
telepon, bahkan bisa datang ke rumah
konselornya,” terangnya.
Mengingat peran dan fungsi
konselor sebaya yang sangat penting
bagi <i>support system remaja,
perlu diperhatikan bahwa jumlah
dari konselor remaja di desa masih
kekurangan SDM.
“Harapannya, nantinya kita bisa
membuat hotline tempat pengaduan
karena di masa pandemi seperti
sekarang ini anak-anak dan remaja
sangat kesulitan dalam mengakses
fasilitas kesehatan seperti PKPR maupun
posyandu remaja. Kita harap pemerintah
maupun NGO bisa membantu
memberikan peningkatan kapasitas
untuk konselor sebaya,” harapnya.
Dengan keterlibatan para remaja,
Haekal menyatakan semakin banyak
anak dan remaja yang makin melek akan
hak kesehatan seksual dan reproduksi.
Hal itu ikut menurunkan jumlah kasus
pernikahan anak dan remaja.
“Jika di tahun 2020 itu ada sekitar 22
kasus pernikahan usia anak dan 50% di
antaranya ialah kasus KTD, maka tahun
ini kasusnya menurun menjadi sembilan
kasus pernikahan usia anak dan hanya
ada satu kasus KTD,” tutupnya. (Ferdian
Ananda Majni/H-2)
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Pentingnya Pendidikan tentang Bahaya
Seks dan Hamil di Luar Nikah pada Remaja

TINGGINYA angka
penduduk di usia
produktif yang
didominasi oleh gen X,
milenial, dan gen Z menjadi
keunggulan yang akan diperoleh
Indonesia. Persentase penduduk
usia produktif pada hasil Sensus
Penduduk 2020 mencapai 70,72%.
Namun, tingginya persentase penduduk
di usia produktif ini masih dibayang-bayangi
oleh masalah seks dan hamil di luar nikah.
Menurut data Suvei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017,
di Indonesia terdapat 2% remaja wanita
usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria
di usia yang sama mengaku telah melakukan
hubungan seksual sebelum menikah.
Dari jumlah tersebut, 11% di antaranya
mengalami kehamilan yang tidak diinginkan
di usia remaja. Sementara itu, berdasarkan
data statistik pemuda Indonesia pada 2020,
sebanyak 4,77% pemuda perempuan pernah
melahirkan di usia 16-19 tahun.
Kurangnya pemahaman tentang bahaya
seks di luar nikah serta masih adanya
kehamilan di usia remaja menjadi tugas
yang harus diselesaikan bersama, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat sendiri.
Jika angka ini terus meningkat, dikhawatirkan
akan menimbulkan dampak buruk baik dari
segi kesehatan maupun kesiapan mental dari
remaja tersebut untuk menjadi seorang ibu
dan ayah. Risiko terlahirnya bayi dengan
berat badan tidak normal juga menjadi salah
satu permasalahan yang mengikuti kehamilan
di usia remaja. (IMR)

Hasil Sensus Penduduk 2020
Jumlah penduduk: 270,20

juta jiwa

Persentase Pemuda
Perempuan yang
Pernah Melahirkan
Berdasarkan Daerah
(Data 2020)

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun): 70,72%
Persentase penduduk lansia: 9,78%

Fakta Seks di Luar Nikah
di Indonesia
2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia
yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual
sebelum menikah.
11% di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual
pranikah, 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan
seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun.

Data Remaja Pertama Kali
Melakukan Hubungan Seksual
di Usia 15-19 Tahun
Berdasarkan Jenis Kelamin
(Data SDKI 2017)
Jenis Kelamin

Usia

Persentase

Perempuan

15
16
17
18
19

5,9%
9,1%
18,8%
10,8%
14,7%

15
16
17
18
19

10,9%
15,7%
18,7%
16,4%
12,2%

Laki-laki

Komposisi Penduduk
Berdasarkan Generasi

Persentase Remaja Usia 10-19
Tahun Pernah Hamil Berdasarkan
Daerah (Data 2019-2020)

Daerah dengan Angka Kehamilan
di luar Nikah Tinggi

Laki-laki
Perempuan
Laki-laki dan perempuan

6,40%
27,35%
19,68%

19-21 tahun

Laki-laki
Perempuan
Laki-laki dan perempuan

27,37%
36,73%
33,30%

Laki-laki
Perempuan
Laki-laki dan perempuan

34,81%
22,23%
26,83%

Laki-laki
Perempuan
Laki-laki dan perempuan

31,08%
10,48%
18,02%

Persentase Remaja Mengetahui
tentang Risiko Kehamilan
pada Usia 15-19 Tahun
Jenis Kelamin

Persentase

Laki-laki

48,6%
50,5%

Perempuan

Baby boomer, lahir 1946-1964, usia 56-74 tahun.
Preboomer, lahir sebelum 1945, usia 75 tahun ke atas.

Tahun

Persentase

Fakta Kehamilan Remaja

2019

Secara global, sekitar 16 juta wanita berusia 15-19 tahun
melahirkan setiap tahunnya.

2020

16,93%
17,03%
17,08%

Proporsi perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil 58,8%
dan 25,2% sedang hamil di Indonesia.

Persentase
56,92%
52,33%
67,03%

16-18 tahun

Rata-Rata Umur Kehamilan
Pertama Perempuan Pernah
Kawin Usia 15-19 Tahun

Persentase remaja di Indonesia yang hamil pada 2018
sebesar 16,67%.

Daerah
Jawa Barat
Jawa Timur
Lombok Timur

Risiko Melakukan Seks Pranikah

Gen Z
75,49 juta jiwa
(27,94%)

2/3 perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun,
hamil pertama kali pada usia di bawah 18 tahun.

Persentase
5,83%
41,00%
53,17%
10,10%
52,49%
37,41%

0,34
3,22%
2,16%

Post-gen Z
29,39 juta jiwa
(10,88%)

Sekitar 12 juta remaja usia 15-19 tahun dan setidaknya 777.000
remaja usia di bawah 15 tahun di dunia melahirkan per tahun.

Pemakaian KB
Ya, pernah
Ya, sedang
Tidak pernah
Ya, pernah
Ya, sedang
Tidak pernah

Laki-laki
Perempuan
Laki-laki dan perempuan

25-30 tahun

Pada 2035 diperkirakan terjadi peningkatan
menjadi 19 juta per tahun.

Usia
16-19 tahun

<15 tahun

Milenial
69,90 juta jiwa
(25,87%)

Generasi X, lahir 1965-1980, usia 40-55 tahun.

Persentase Pemuda Perempuan
Pernah Kawin Menurut Usia
dan Partisipasi dalam Program
Keluarga Berencana (KB) (Data 2020)

Tangerang Selatan

Preboomer
5,05 juta jiwa
(1,87%)

Milenial, lahir 1981-1996, usia 24-39 tahun.

Persentase
15,74%
11,57%

Persentase

22-24 tahun

Generasi Z, lahir 1997-2012, usia 8-23 tahun.

Kelompok Usia
16-19 tahun
20-30 tahun

Jenis Kelamin

Gen X
59,11 juta jiwa
(21,88%)

Post-generasi Z, lahir 2013-sekarang, usia 0-7 tahun.

3,06%
6,99%
51,16%
65,52%

Usia

Baby boomer
31,23 juta jiwa
(11,56%)

Kategori Umur

Persentase

Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan
Perdesaan

Persentase Pemuda Perempuan
yang Melahirkan Bayi dengan Berat
Badan Lahir Rendah Berdasarkan
Kelompok Usia (Data 2020)

20-30 tahun

Persentase Pemuda
Menurut Usia Kawin Pertama

Rasio jenis kelamin: 102
Pulau Jawa dengan konsentrasi penduduk terbesar: 56,10%

Daerah

16-19 tahun
20-30 Tahun

(Data 2020)

Laju pertumbuhan penduduk per tahun (2010-2020): 1,25%

Usia

2021

Yogyakarta

Madiun

Kehamilan yang tidak direncanakan
Dapat terjadi aborsi.
Berdampak pada masa depan anak.
Dampak kesehatan
Terinfeksi penyakit menular seksual.
Kompilasi kehamilan hingga masa nifas.
Dampak mental
Secara emosional belum stabil.
Secara kognitif berpengaruh pada perilaku.

Hal yang Dapat Terjadi pada
Tubuh bila Hamil di Usia Muda
Depresi karena tidak siap fisik dan mental.
Mudah terkena infeksi menular seksual.
Memperbesar risiko kanker serviks.
Tingginya risiko keguguran.
Bayi yang dilahirkan berisiko cacat fisik
dan lahir prematur.
Rusaknya organ reproduksi.
Hilangnya masa muda dan kesempatan
pendidikan.
Memperbesar risiko hipertensi.

Beberapa Penyakit Menular
Seksual
Sifilis

Gonore

Infeksi HIV

Herpes genital

Upaya Pemerintah Menghentikan
Pernikahan Usia Remaja
Menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia
15-19 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir
Hidup dalam 2 Tahun Terakhir dan Anak
Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan

Pembatasan Usia Minimal
Perkawinan

(Data Profil Kesehatan Indonesia, 2021)

Pernikahan untuk usia di bawah 19 tahun wajib meminta dispensasi
dari pengadilan agama.

Tahun
2019
2020
2021

Persentase
92,17%
92,33%
91,76%

Perkawinan hanya bisa dilakukan apabila usia pria dan wanita telah
mencapai 19 tahun.

Dispensasi hanya diberikan untuk alasan yang sangat mendesak
dan tidak ada pilihan lain selain perkawinan.
Sumber: Kemenkes/Kemenko PMK/BPS/Litbang MI

