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JAKARTA - Selangkah lagi tongkat komando
panglima TNI menjadi milik Jenderal Andika Perkasa.
Dua tahap sudah dilalui; mengantongi persetujuan
Komisi I DPR lewat uji kelayakan dan kepatutan atau
fit and proper test serta persetujuan DPR dalam rapat
paripurna, Senin (8/11).
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n Membantu Serda Aprilio Perkasa
Manganang yang mengidap
hipospandia atau kelainan alat
kelamin. Sejak lahir Manganang
disangka perempuan dan
sempat menjadi atlet voli putri.
Andika membantu mengajukan
perubahan data administrasi
kependudukan berupa nama
dan jenis kelamin di pengadilan
untuk resmi sebagai laki-laki.
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Terbit 16 halaman
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Jabatan Terakhir:
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)

Silakan komentari headline ini
di MNCKoranSindo
#PanglimaTNI

Visi:

VISI MISI
CALON
PANGLIMA
TNI

Penguatan operasi
pengamanan perbatasan darat, laut,
dan wilayah udara

3 Peningkatan
kesiapsiagaan satuan
TNI untuk tugas OMP
dan OMSP

4 Peningkatan
operasional siber

daerah wilayah konflik

TNI adalah Kita

Misi:
Menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dan melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
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Metamorfosis Jakarta Dulu sampai Sekarang (1)

Berawal dari Pesisir dan Upaya
Meninggalkan Corak Kolonial

Pemantapan interoperabilitas Tri Matra
Terpadu dalam pola
operasi TNI

integrasi
7 Penguatan
penataan organisasi
untuk mewujudkan TNI
yang adaptif

FW BAHTIAR

peran
8 Reaktualisasi
diplomasi militer dalam
rangka kebijakan
politik luar negeri

Jakarta

ota Jakarta dulunya
merupakan titik
pertemuan para
pedagang untuk
menjajakan
hasil bumi
dari
seluruh Nusantara.
Setelah Indonesia
merdeka, pemerintah
terus membangun
Jakarta sebagai pusat ekonomi
dan pemerintahan.

k

n Menghapus tes keperawanan
bagi calon Komando Wanita
Angkatan Darat (Kowad) dan
calon istri prajurit tertuang
dalam dokumen Petunjuk Teknis
(Juknis) Pemeriksaan Kesehatan
Badan TNI AD Nomor
B/1372/VI/2021. Juknis terbaru
itu diterbitkan 14 Juni 2021 lalu.

Talk
Center
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pelakPeningkatan sinergitas
1 Penguatan
sanaan tugas-tugas TNI 5 intelijen terutama di

n Pengadaan mobil dinas untuk
prajurtit TNI sebanyak 547 unit.
Jenis mobil yang diberikan
beragam seperti Mitsubishi
Pajero, Mitsubishi Expander,
hingga Toyota Land Cruiser.

Website

Nama:
Jenderal TNI Andika Perkasa

DELAPAN PROGRAM KERJA

SEPAK TERJANG
SEBAGAI KSAD

www.koran-sindo.com
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Saat ini jebolan Akademi Militer
(Akmil) tahun 1987 itu tinggal menunggu dilantik Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Dalam fit and proper test , menantu AM Hendropriyono itu menyodorkan slogan “TNI adalah kita” sebagai
visi. Melalui visi tersebut Andika ingin
masyarakat Indonesia dan luar negeri
menjadi bagian dari TNI.
Pria kelahiran 1964 itu mengusung
tiga misi. Pertama, menegakkan kedaulatan negara. Kedua, mempertahankan
keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ketiga melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Di hadapan DPR, Andika juga memaparkan delapan fokus
implementasi saat menjadi panglima
TNI. (lihat infografis )
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Pada masa kini kemegahan
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI)
Jakarta selalu dikaitkan dengan
kawasan Segitiga Emas: Jalan
Jenderal Sudirman, Gatot
Subroto, dan Rasuna Said. Area
itu merupakan jantung dari
perputaran uang di
Jakarta. Pusat
pemerintahan berada
di kawasan Medan
Merdeka, Jakarta
Pusat. Istana Negara
dikelilingi sejumlah
gedung kementerian strategis.
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@KORANSINDO
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Aktivitas Pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi urat nadi pereko nomian zaman Batavia sampai sekarang menjadi DKI Jakarta.

Ekspektasi The Magpies
Tugas berat telah menanti Eddie Howe
di Newcastle United. Ekspektasi tinggi fans
pada era kepemilikan konsorsium Arab Saudi,
Public Investment Fund (PIF) membuatnya
harus bekerja ekstrakeras. Misi terdekat
pelatih tersebut adalah mengeluarkanThe
Magpies dari zona degradasi.

SPoRTS 15

KORAN SINDO

GOLD CHAMPION
KATEGORI NEWSPAPER

THE BEST NATIONAL NEWSPAPER
GOLD WINNER IPMA-IYRA 2018

QuoTE OF THE DAY
"Kita tunjukkan
bahwa kita adalah
benar-benar orang
yang ingin merdeka.
Lebih baik kita hancur
lebur daripada tidak
merdeka.”
Bung Tomo
Pahlawan nasional
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BeRITA utama

Menanti Gebrakan Andika Perkasa
(( dari Hal 1
Memang banyak pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan
Andika setelah menerima tongkat komando dari pendahulunya, Marsekal Hadi Tjahjanto.
Misalnya soal peningkatan
sumber daya manusia (SDM),
kesejahteraan prajurit, profesionalitas prajurit, dan peningkatan kapasitas prajurit TNI.
Belum lagi menyelesaikan konflik dengan kelompok kriminal
bersenjata (KKB) di Papua dan
separatis lain.
Wakil Presiden (Wapres) KH
Ma’ruf Amin berharap Jenderal
Andika dapat melanjutkan
langkah-langkah panglima sebelumnya dalam membangun
kondusivitas keamanan di Papua. Dengan pendekatan yang
lebih baik diharapkan intensitas gangguan keamanan dapat
semakin menurun. “Saya yakin
panglima yang baru itu punya
konsep pendekatan yang lebih
baik lagi. Kita harapkan begitu,”
ujarnya beberapa waktu lalu.
Wapres menegaskan, Panglima TNI Marsekal Hadi telah
menerapkan konsep dan langkah yang baik, termasuk lang kah yang lebih humanis dengan
tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM. “Iya, tentu lebih
humanis, tapi tidak kehilangan
semangat untuk perlindungan.
Humanis, tetapi perlindungan
dan penegakan HAM harus
tetap dijaga,” ungkapnya.
Ma’ruf menuturkan, saat ini
pembangunan Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan.
“Pembangunan ini tidak akan
bisa berjalan kalau keamanan
tidak terkendali dan tidak kondusif,” ujarnya.
Ketua DPR Puan Maharani
juga berharap Andika dapat
menjalankan peran strategis
dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh
tanggung jawab dan amanah.
Dia menuturkan, dengan visi
“TNI adalah kita” yang diusung
Andika, DPR juga berharap TNI
akan semakin dekat dengan
rakyat, selalu berada di garda

DPR juga yakin
Jenderal Andika
dapat membuat
TNI semakin solid,
baik di tingkat
internal maupun
dengan instansiinstansi lain,
termasuk Polri
PUAN MAHARANI

Ketua DPR

terdepan pertahanan negara,
dan semakin berperan dalam
membantu penanganan Covid19 di Tanah Air. “DPR juga yakin
Jenderal Andika dapat membuat TNI semakin solid, baik di
tingkat internal maupun dengan instansi-instansi lain,
termasuk Polri,” ungkapnya.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic
Studies (ISESS), Khairul Fahmi,
mengaku tertarik dengan dela pan misi yang dipaparkan Jenderal Andika saat uji kelayakan
dan kepatutan di DPR beberapa
hari lalu.
Jika mengacu pada ketentuan UU TNI yang berlaku, Andika akan menjabat maksimal
hanya 13 bulan. Meski demikian, program yang dijalankan
masih terbilang realistis. “Tidak
muluk-muluk dan realistis untuk dijalankan dalam waktu
yang cukup singkat. Tinggal kemudian mendiskusikan dukungan anggaran saja dengan
Kementerian Pertahanan dan
DPR agar visi-misi tersebut dapat dijalankan secara optimal,”
kata Khairul.
Program yang akan dijalankan cukup menjanjikan untuk dijalankan selama masa jabatannya. Apalagi sebagian be sar misi tersebut merupakan
rencana penguatan, peningkatan, pemantapan, dan reaktualisasi dari apa yang sudah

diwujudkan dan dilakukan oleh
para panglima sebelumnya. Dia
berharap program-program
tersebut dapat menghadirkan
kekuatan TNI yang efektif, profesional, dan disegani. “Itu sudah meliputi agenda pembinaan organisasi dan SDM, pemantapan integritas dan kompetensi prajurit, maupun menyangkut kelangsungan operasional dan interoperabilitas
trimatra terpadu,” katanya.
Kendati demikian, ujar Khai rul, dalam mendukung program
tersebut semua upaya harus selaras dengan kebijakan-kebi jakan pemerintah di sektor pertahanan dan rencana strategis
yang mengacu pada pencapaian
kekuatan pokok minimum maupun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Pertahanan.
Khairul optimistis program
tersebut diharapkan membawa
perubahan positif dan menjadi
pijakan bagi generasi berikutnya sekaligus juga menunjukkan kesinambungan dengan
agenda-agenda yang sudah
dijalankan oleh Panglima Hadi
Tjahjanto.
“Mewujudkan transformasi
TNI menjadi kekuatan pertahanan yang efektif, profesional, dan disegani itu jelas
bukan kerja satu malam. Itu
adalah agenda berkelanjutan
yang harus dijalankan oleh
siapa pun panglima TNI, tahun
demi tahun. Mengapa? Karena
kekuatan pertahanan itu sifatnya dinamis dan harus responsif terhadap setiap potensi
ancaman, hambatan, tantang an, dan gangguan baik dari luar
maupun dari dalam,” tuturnya.
Menurut Khairul, tugas panglima ke depan tidak mudah, baik
menghadapi ancaman militer
maupun nonmilter. Dia berpendapat, ke depan ancaman terhadap kedaulatan negara cenderung beragam dan mayoritas di
antaranya bersifat nonmiliter
seperti serangan dunia siber.
Terkait hal itu, pertahanan
siber maupun alutsista konvensional sama pentingnya karena
di era pesatnya perkembangan
teknologi. Apalagi, perang di

masa mendatang adalah bentuk peperangan generasi keempat yang bersifat proxy , asi metris, dan hibrida. “Sebagai
panglima TNI yang memiliki
tanggung jawab melakukan
pembinaan kemampuan, kekuatan dan kesiapsiagaan seluruh matra nanti, Jenderal Andika sudah semestinya meletakkan penguatan organisasi,
SDM, dan infrastruktur yang
merupakan kombinasi pertahanan siber dan konvensional
sebagai salah satu prioritas nya,” kata Khairul.
Mengenai penyelesaian masalah Papua, Khairul menandaskan bahwa masalah itu bu kanlah tanggung jawab TNI
semata. Artinya, tanggung jawab lintas sektoral, sehingga
pola penanganan pun harus dilakukan dengan cara-cara yang
komprehensif dan tidak mengutamakan pendekatan keras.
Sementara itu, Wakil Ketua
Komisi I DPR Abdul Kharis
Almasyhari meyakini Jenderal
Andika akan mampu menyelesaikan persoalan yang
masih menjadi pekerjaan rumah saat ini. Dari profesionalitas
TNI, kesejahteraan prajurit,
hingga modernisasi alutsista.
“PR (pekerjaan rumah) yang
pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, yaitu tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga,
saya kira modernisasi alutsista
juga sangat diperlukan,” papar
Kharis.
Di samping itu, kata dia, juga
perlu peningkatan kerja sama
dengan militer-militer negara
lain dalam rangka meningkat kan skill, wawasan, dan juga per sahabatan dengan negara lain.
Hal ini mengacu pada ke tentuan UU TNI yang berlaku,
Andika nantinya hanya memi liki masa waktu kerja yang cukup singkat, yakni sekitar 13 bu lan saja, sebelum nantinya memasuki masa pensiun. Namun,
Kharis meyakini Andika bakal
mampu membawa TNI menjadi
institusi yang lebih profesional.
psabir laluhu/
ananda nararya/
faorick pakpahan/
sindonews

Pertaruhan Tiga Belas
Bulan Jenderal Andika
TERPILIHNYA Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima
TNI diharapkan mampu menjaga netralitas TNI menjelang
suksesi pemerintahan pada
2024 mendatang. Meski masa
tugas Andika hanya 13 bulan
karena akan memasuki masa
pensiun pada Desember tahun
depan, hal itu bukan halangan
untuk menerapkan fondasi
yang kuat bagi TNI untuk membuktikan profesionalismenya.
Meski sejumlah kalangan
berbeda pendapat terkait masa
tugas yang singkat, hal itu
seyogianya tidak menjadikan
hambatan untuk bekerja. Apalagi muncul wacana perpanjangan usia pensiun TNI yang
jika terealisasi akan memperpanjang masa jabatan Andika.
Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta,
mengungkapkan, panglima
TNI terpilih harus membawa
institusi TNI netral dan profesional pada 2024. Dia mengingatkan agar TNI tidak terbawa arus politik praktis atau
masuk ke lingkaran politik.
“Waktu yang singkat ini dapat
digunakan Andika memastikan bahwa TNI profesional
dan netral sehingga pada 2024
siap untuk mengawal negara
ini untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai kons-titusi,” katanya.
Stanislaus mengungkapkan, program kerja yang diajukanAndikasangatrealistis.Program yang disampaikan Andika
sangat aplikatif, yakni penguatan intelijen, masalah diplomasi
ditambah jargon “TNI adalah
Kita”. “Itu mengembalikan
fungsi TNI kepada marwahnya.
TNI sebagai anak kandung rakyat. Saya lihat TNI kembali pada
jatidirinyadanpenguatandibeberapa hal, termasuk menghadapi ancaman siber, terorisme,
dan separatisme,” ungkapnya.
Stanislaus juga sepakat perlunya peningkatan kapasitas
prajurit TNI supaya mampu
menghadapi serangan siber
seiring berkembangnya tekno-

logi digital. Untuk menangkal
ini, bukan hanya standar mili ter yang diperlukan, tetapi juga
perlu skill tambahan sesuai dengan kemajuan zaman. “Intinya prajurit TNI harus adaptif
denganpola-polapertempuran
dengan kemajuan teknologi
saat ini,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO)
Dedi Kurnia Syah Putra berpendapat, Presiden Joko Widodo memilih Andika sebagai
calon Panglima TNI karena punya misi khusus, yakni stabilitas politik 2024. Namun, me nurut pria yang karib disapa
Azra ini, agenda tersebut belum tentu tercapai mengingat
masa kepemimpinan Andika
terbatas dengan usia pensiun nya sebelum 2024.
Di sisi lain, terpilihnya An dika hakikatnya tidak saja bermodal catatan kinerja melainkan miliki relasi emosional
yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi. “Terutama dari
sisi kekerabatan Jenderal Andika. Ini juga yang mem-buatnya begitu pesat titian karier
militernya di periode Presiden
Jokowi,” tutur Azra.
Dia berpandangan, secara
umum apa yang disampaikan
Andika dalam fit and proper test
di Komisi I DPR kurang memuaskan. Apalagi tidak ada
gagasan baru yang mengikuti
zaman yang ditawarkan dan
juga tidak disinggung kondisi
politik Tanah Air terbaru. Azra
menuturkan, kehambaran paparan itu cukup dipahami ka rena tidak ada kontestasi dalam penunjukan sehingga Andika menyampaikan apa adanya. “Kekhawatirannya, Jenderal Andika hanya meneruskan gaya kepemimpinan
Marsekal Hadi Tjahjanto, di
mana TNI cenderung terasa
menjadi alat kekuasaan pemerintah, dibanding alat kekuasaan negara,” ungkapnya.
Dalam pandangan Direktur The Indonesian Human Ri ghts Monitor (Imparsial) Guf-

ron Mabruri, jika mencermati
masa tugas yang kurang lebih
setahun, sulit untuk berharap
banyak kepada Andika menghasilkan perubahan besar atau
menyelesaikan semua pekerjaan rumah internal TNI. Dengan kata-kata lain, Andika
perlu realistis dan fokus pada
skala prioritas saat nanti
menjalankan tugas sebagai
panglima TNI.
Setidaknya, kata Gufron,
ada tiga fokus yang harus dilakukan Andika. Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan tugasTNI,yaknioperasimiliterselain perang. Kedua, membangun soliditas internal TNI. Ketiga,menjaminadanyapenghormatan dan penegakan HAM.
Bagi Gufron, isu HAM harus menjadi perhatian agar
TNI tidak menjadi variabel
penghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM
masa lalu, termasuk kasus
Munir. Sekali lagi perlu ada
skala prioritas yang dijalankan
Andika sebagai panglima TNI.
“Waktu setahun jauh dari cukup untuk menghasilkan perubahan nyata dan besar,”
ungkapnya.
Di bagian lain, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Andika punya waktu 400 hari untuk
bekerja. Karena itu, dia yakin
Andika sudah menyiapkan
seoptimal mungkin agenda
yang akan dijalankan. “Ini bu kan masalah waktu, tetapi
bagaimana seseorang itu diberikan mandat harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya
agar hari per harinya bermakna
bagi organisasi,” katanya.
Andika harus meningkatkan pembinaan kekuatan yang
menjadi ranahnya. Moeldoko
juga mengingatkan soal kesejahteraan prajurit yang masih
perlu ditingkatkan dari waktu
ke waktu.
psabir laluhu/
ananda nararya/
faorick pakpahan /
sindonews

Berawal dari Pesisir dan Upaya Meninggalkan Corak Kolonial
(( dari Hal 1
Dua kawasan utama itu,
pusat bisnis dan
pemerintahan, bergeser dari
posisi awal di zaman baheula .
Denyut kehidupan Jakarta
dulunya di kawasan pesisir
utara, terutama kawasan
Pelabuhan Sunda Kelapa dan
Kota Tua. Sejarawan
Universitas Negeri Jakarta
(UNJ) Humaidi Syariati
mengatakan, sebelum dikenal
dengan nama Jakarta, para
pedagang dan penjelajah
dunia mengenal kawasan ini
dengan nama Sunda Kelapa.
Wilayah ini awalnya
merupakan bagian dari
Kerajaan Pajajaran.
Saat itu Sunda Kelapa
sudah memikat banyak
pedagang, baik Nusantara
maupun dunia. Mereka
datang dari Portugis, Belanda,
India, hingga Tiongkok.
Portugis pernah bercokol di
sini pada kurun waktu 15221527. Kemudian, Fatahillah
dari Kerajaan Demak yang
berkongsi dengan Cirebon
menyerang wilayah ini dan
mendepak Portugis pada 22
Juni 1527.
Fatahillah kemudian
mengganti nama wilayah ini
menjadi Jayakarta. Pelabuhan
Sunda Kelapa yang makin
ramai dengan perdagangan
berbagai komoditas, terutama
rempah-rempah, menarik
minat Belanda untuk
menguasai wilayah ini. Adalah
Gubernur Jenderal
Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) Jan

Pieterszoon Coen yang
merebut Jayakarta dari
kekuasaan Kesultanan Banten
pada 30 Mei 1619. Jayakarta
pun diubah menjadi Batavia
oleh VOC.
Humaidi menerangkan,
penyerangan wilayah Sunda
Kelapa ini menunjukkan
adanya gesekan-gesekan
antarpedagang. “Di situ sudah
ada Jakarta sebagai kota
dagang. Di masa lalu Jakarta
atau Sunda Kelapa belum
(menjadi) pusat
pemerintahan seperti
kerajaan. Jakarta mungkin
tidak ada kerajaan. Yang ada
adalah pasar,” ujar Humaidi
kepada KORAN SINDO belum
lama ini.
Di masa itu Belanda
menjadikan Batavia sebagai
pusat pemerintahan dan
bisnis. Pilihan ini karena
Batavia memiliki posisi
strategis, berada di tengahtengah antara wilayah
Indonesia Barat dan Timur.
Sebenarnya, pada waktu itu
ada beberapa pelabuhan lain
yang mencolok, seperti

Makassar. Namun, menurut
Humaidi, Belanda sulit masuk
ke sana karena ada Kerajaan
Gowa yang cukup besar.
“Di Ternate dan Tidore,
Belanda menghadapi
perlawanan sengit. Kalau
mikir-mikir lagi kawasan Jawa,
ada Kerajaan Mataram.
Kerajaan Mataram juga
dipimpin oleh sultan yang
hebat, Sultan Agung. Ketika
Belanda memilih Jakarta itu
penting dan strategis secara
politik. Tidak merupakan
bagian dari kerajaan mana
pun,” tuturnya.
Humaidi memaparkan,
dalam beberapa referensi, saat
Belanda menyerang Jayakarta
seperti terjadi pembiaran dari
Kesultanan Banten. Ada
indikasi Banten khawatir
Jayakarta menjadi rival dalam
perdagangan. Kenyataannya,
setelah dipegang Belanda,
Batavia malah makin tersohor
dan Sunda Kelapa menjadi
pelabuhan yang sibuk.
Perkembangan kota pada
waktu itu berbeda dengan
sekarang. Saat itu, utara

Jakarta jauh lebih maju
dibandingkan wilayah tengah
(pusat)-selatan. Hal itu tidak
lepas dari pusat perdagangan
yang berada di pinggir
Jakarta. Teluk Jakarta pun
landai dan dilindungi banyak
pulau. Para pedagang yang
masuk dari laut pun merasa
nyaman untuk berlabuh.
“Mungkin perkembangan
pertama di kawasan utara,
sekitar Pasar Ikan dan Kota
Tua. Itu posisi awalnya dan
ekonomi di situ. Kalau kita
lihat Jayakarta sebagai
lanjutan Sunda Kelapa,
posisinya sekitar Kota Tua, di
antara sungai-sungai di

sekitar Museum Fatahillah.
Kemudian melebar ke arah
selatan, ketika wilayah utara
terlalu penuh, padat, dan
risiko penyakit malaria,” tutur
Humaidi, kepala Program
Studi Pendidikan Sejarah
UNJ.
Sampai hari ini buktibukti beragam bangsa dan
suku pernah berdagang di
Jakarta masih ada. Hal itu
bisa dilihat dari Kampung
Tugu yang banyak dihuni
keturunan Portugis. Lalu,
ada Pekojan yang awalnya
banyak dihuni orang India,
kemudian orang-orang Arab
pun bermukim di situ. Di

utara pun banyak
permukiman etnis Tionghoa.
“Banyak sekali etnis di
Jakarta. Ada kampung Bali,
Bugis, Makassar, dan Ambon.
Itu menunjukkan semua
bangsa yang ada di Indonesia.
Titik temunya di Jakarta.
Tentu Jakarta menjadi
heteropolis, besar. Istilahnya
sangat toleran dengan
kedatangan banyak suku
bangsa,” ungkapnya.
Pembangunan Jakarta

awalnya bercorak kolonial.
Pemerintah Belanda
membangun gedung-gedung
khas Eropa, parit, dan kanal.
Belanda juga membangun
berbagai bangunan untuk
keperluan pemerintah, gudang,
dan tempat hiburan, seperti di
kawasan Harmoni. Pembangunan Jakarta saat itu berakhir di Senen, Tanah Abang,
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berita utama

MENJAGA MARWAH TNI
sebagai tentara profesional

Sederet tantangan berat menanti
Panglima TNI baru mulai dari isu
kesejahteraan prajurit, keamanan
regional hingga Alutsista TNI. Terlepas
dari itu, semua pihak tentunya
mengharapkan TNI menjadi alat
pertahanan negara yang profesional
dan membanggakan bangsa.
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PANGLIMA TNI DARI MASA KE MASA
SEJARAH TRANSFORMASI TNI

PERIODE 1999-2021

ALUTSISTA

5
Oktober
1945

22
Agustus
1945
Badan Keamanan
Rakyat (BKR)
terbentuk

BKR berubah menjadi
Tentara Keamanan Rakyat
(TKR)

23
Januari
1946

3
Juni
1947

Laksamana TNI Widodo Adi
Sutjipto

Jenderal TNI Endriartono
Sutarto

(26 Oktober 1999-7 Juni 2002)

(7 Juni 2002-13 Februari 2006)

TKR berubah menjadi
Tentara Republik
Indonesia (TRI)

Tentara Nasional
Indonesia (TNI) resmi
berdiri

TNI Angkatan Darat (AD):
• 1.430 kendaraan tempur
lapis baja
• 366 artileri Tarik

• 331 tank
• 153 artileri swagerak
• 63 peluncur roket.

1
April
1999

1962

Polri & TNI bergabung
menjadi Angkatan
Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI)

Polri & TNI resmi
berpisah. ABRI kembali
menjadi TNI

DATA DAN FAKTA TNI

TNI Angkatan Laut (AL):
Marsekal TNI Djoko Suyanto

Jenderal TNI Djoko Santoso

13 Februari 2006-28 Desember 2007)

(28 Desember 2007-28 September 2010)

• 179 kapal patroli
• 24 kapal korvet
• 10 kapal penyapu ranjau

• 7 kapal fregat
• 5 kapal selam.

Menurut data dari Global Firepower 2021, kekuatan
militer Indonesia menduduki peringkat 16 dunia
Kekuatan militer Indonesia mendapatkan skor 0,2684
berada di bawah Jerman dan di atas Australia dan
Israel.
Jumlah pasukan militer di Indonesia sekitar 1 juta
personel (400 ribu militer aktif, 400 ribu pasukan
cadangan dan 280 ribu paramiliter)

TNI Angkatan Udara (AU) :

Kepuasan Terhadap Kinerja TNI

86%

Puas

Tidak puas

Laksamana TNI Agus Suhartono

Jenderal TNI Moeldoko

(28 September 2010-30 Agustus 2013)

(30 Agustus 2013-8 Juli 2015

• 41 pesawat tempur
• 17 pesawat intai
• 38 pesawat serang udara
dan misi khusus
• 109 pesawat latih
• 1 pesawat tanker
• 64 pesawat angkut
• 188 helikopter
• 15 helikopter tempur.

Anggaran Modernisasi Alutsista TNI 2021

8,4%

Matra Laut

Tidak
menjawab

5,6%

Matra Darat
Matra Udara

Sumber: Parameter Politik Indonesia

Lainnya

Rp3,75 triliun
Rp2,65 triliun
Rp1,19 triliun
Rp1,71 triliun
Sumber: Kemenkeu

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

(8 Juli 2015-8 Desember 2017)

(8 Desember 2017-sekarang)

4

RABU 10 NOVEMBER 2021

OPINI

Kemandirian Pemerintah dalam Kebijakan Pertembakauan Indonesia

HIKMAHANTO JUWANA
Guru Besar Hukum Internasional UI
dan Rektor Universitas Jenderal
Ahmad Yani

i tengah kondisi
yang sulit karena
pandemi terdapat
industri strategis
yang menjadi lumbung penyerapan
tenaga kerja dan
berkontribusi signifikan bagi
pemasukan negara, terutama
dari segi cukai, yaitu industri
hasil tembakau (IHT).
IHT menyerap 5,98 juta pekerja yang terdiri atas 4,28 juta
adalah pekerja di sektor manufakturdandistribusi,sertasisanya
1,7 juta bekerja di sektor per kebunan. Selama satu dekade terakhir, kontribusi cukai produk
tembakau mencapai 10,2% dari
totalpenerimaannegara.Namun,
ironinya, IHT sering dipinggirkan
ketika berhadapan dengan isu kesehatan melalui pelbagai peraturan yang memberatkan. Ini diperparah ketika pemerintah pusat
danpemerintahdaerahtidaksejalan dalam mengatur industri ini.

D

LSM Asing
Payung hukum IHT di Indonesia diatur dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dengan
aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2012 tentang Pengama nan Bahan yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tem bakau bagi Kesehatan (PP Nomor 109 Tahun 2012).
Lewat PP Nomor 109 Tahun
2012 diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tentang kawasan tanpa
rokok (KTR) dan iklan rokok di
wilayah luar ruang (outdoor ). Sayangnya, sudah menjadi raha sia umum bahwa kebijakan IHT
di Indonesia sarat akan intervensi kelompok asing yang tanpa memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Dilansir
dari
laman
www.tobaccocontrolgrants.org,
Bloomberg Philanthropies
yang merupakan lembaga antirokok luar negeri besutan
Michael Bloomberg, mantan
wali kota New York, Amerika Serikat, menggelontorkan dana
untuk memerangi tembakau di
negara-negara berpendapatan
rendah dan menengah, terma suk Indonesia.
Dalam laman tersebut secara terang-terangan disebutkan
instansi pemerintah yang
mengampanyekan akibat rokok terhadap kesehatan dan

Tajuk
Mengawal Asa Tentara
di Pundak Jenderal Andika
enderal Andika Perkasa sudah hampir pasti jadi
panglima TNI. Pelantikannya tinggal menunggu
waktu. Modal Jenderal Andika untuk memimpin
tentara seluruh Indonesia pun kuat. Apalagi, Sabtu
(6/11) lalu DPR pun sudah satu suara menyetujuinya untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto
yang akan pensiun akhir November 2021.
Terpilihnya KSAD Jenderal Andika juga akhirnya menjawab
berbagai spekulasi selama ini. Seperti diketahui, sebelum nama
Jenderal Andika disodorkan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR,
kandidat lain yang muncul untuk menggantikan Marsekal Hadi
KSAL Laksamana Yudo Margono.
Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengusung
siapa sosok yang dinilai tepat memimpin TNI. Dus, dengan
terpilihnya Jenderal Andika semestinya tak perlu diperdebatkan
panjang lebar. Pergantian pucuk pimpinan tertinggi di TNI
adalah rutinitas biasa dan sebuah keniscayaan. Lebih dari itu,
TNI saat ini telah memiliki sistem organisasi yang semakin baik,
khususnya pascareformasi. Dengan asumsi ini, siapa pun menjadi panglima sejatinya bukan menjadi faktor utama. Sederhananya, sehebat apa pun kepemimpinan panglima, dia tidak bisa
berlaku otoriter karena ada kewenangan yang mengaturnya.
Selain itu, kini sudah ada regulasi berikut mekanisme pengawasan terhadap institusi TNI yang lebih baik.
Berangkat dari kesadaran ini, hal yang kini ditunggu publik
justru sejauh mana Jenderal Andika mampu melakukan tafsir
atas amanat konstitusi secara komprehensif dan mengimplementasikan secara tepat dalam kebijakan-kebijakannya. Tugas
TNI hari ini dan ke depan tentu tidak ringan. Perjalanan dan sejarah TNI menunjukkan bahwa upaya merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak pernah henti sejak bangsa ini
memproklamasikan kemerdekaan. Kini, tantangan pun kian
kompleks. Tak hanya dari dalam, gangguan dari eksternal juga
mulai berdatangan. Bukan sekadar gangguan fisik, ancaman
siber juga tak pernah lekang.
Dengan bekal perjalanan karier keprajuritan, pengalaman
lapangan dan dukungan pengetahuan akademis selama ini,
Jenderal Andika memiliki banyak modal untuk memperkuat
aspek kebangsaan tersebut. Keunggulan ini tentu perlu diimplementasikan melalui kebijakan dengan pelibatan aktif banyak
pihak.
Memperkuat aspek kebangsaan ini juga sejatinya bagian
mengawal asa tentara Indonesia. Pengembalian istilah institusi
tentara dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak 1 April 1999
tentu bukan asal-asalan. Di balik perubahan ini, tentara
Indonesia didorong menjadi kekuatan nasional secara menyeluruh dan lebih luas, tidak sekadar penguatan aspek kesenjataan
atau peperangan.
Pada 3 Juni 1947 istilah TNI pun sebetulnya sudah ditetapkan
oleh Presiden Soekarno sebagai wadah penyatuan tentara
bersenjata (Tentara Republik Indonesia) dan badan-badan perjuangan rakyat. Berpijak dari sejarah ini, maka kemanunggalan
ini sudah seyogianya terus diperkokoh. Kapan pun dan di mana
pun.
Profesionalisme dan disiplin tentara adalah harga mati yang
terus dijaga marwahnya sebagaimana diucapkan dalam Sumpah
Prajurit. Kedekatan dan kehangatan Jenderal Andika dengan
anak buahnya selama ini bisa menjadi modal untuk membenahi
hal ini di semua matra.
Tugas lain lulusan Akmil 1987 ini adalah perlunya membentuk TNI yang memiliki manajemen tempur lebih kuat. Ma najemen tempur yang baik dengan didukung kelengkapan
alutsista diharapkan membuat Indonesia siap menghadapi
kondisi ancaman apa pun. Di era teknologi digital, pemanfaatan
unmanned system baik berupa robot, artificial intelligent, atau
cyber defense tak terhindarkan. Melalui jalan ini Jenderal Andika
juga dituntut terus memperkuat standar batas bawah kemampuan sistem pertahanan nasional (minimum essential force
/MEF).
Masih banyak tantangan lain di pundak Jenderal Andika,
meski merujuk masa dinas dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI,
mantan panglima kostrad dan komandan Paspampres ini akan
mengakhiri tugasnya pada 2022 mendatang. Dan, di masa bakti
yang pendek ini saatnya Jenderal Andika mengukir prestasi yang
lebih brilian demi kemajuan dan kekuatan tentara Indonesia. p
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lembaga swadaya masyarakat
(LSM) antirokok lokal menjadi
penerima aliran dana dari
Bloomberg Philanthropies.
Bahkan sokongan dana dari
Bloomberg Philanthropies digunakan untuk melobi
Pemerintah Indonesia
merumuskan kebijakan pertembakauan yang mengadopsi
poin-poin dalam perjanjian internasional
yang dicanangkan oleh
Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO), yaitu
Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC).
Upaya ini dilakukan karena
Presiden Joko Widodo memutuskan dalam sebuah rapat ter batas bahwa Indonesia tidak
akan meratifikasi FCTC.
Upaya lain pun dilakukan.
Sejumlah komponen di Indonesia dibiayai untuk menyuarakan agar Kementerian Kesehatan merevisi PP Nomor 109 Tahun 2012 dengan dalih menekan jumlah perokok anak.
Dalam draf revisi yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan terdapat sejumlah poin
yang hendak diusulkan mulai
dari larangan total iklan dan
promosi rokok, pembesaran
gambar peringatan kesehatan
dari 40% menjadi 90%, hingga
larangan total di media digital
dan media luar ruang.
Selain itu, kelompok antirokok juga kerap mengadvokasi-

kan pembentukan aturan yang
lebih ketat daripada pengaturan dalam PP Nomor 109 Tahun
2012 melalui pemerintahan
daerah.

KORAN SINDO/WAWAN BASTIAN

Isu teranyar adalah Satpol
PP DKI Jakarta yang menutup
dengan kain pajangan rokok di
warung dan minimarket menyusul diterbitkan Seruan Gubernur (Sergub) Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.
Pemerintah Daerah (Pem-

da) DKI Jakarta berdalih bahwa
sergub diterbitkan dalam rangka mencegah anak-anak melihat berbagai merek rokok dan
memiliki keinginan untuk
membelinya.
Penerbitan sergub tersebut
diduga oleh sementara kalangan sebagai intervensi Bloomberg Philanthropies setelah be redar luas surat Gubernur DKI
Jakarta yang menyatakan ungkapan terima kasih atas dukungan dana yang diberikan Michael Bloomberg.
Di samping itu, Gubernur
juga memberikan komitmen
jangka panjang Pemda DKI
untuk melarang iklan rokok
di area dalam ruangan (indoor) dan luar ruangan
(outdoor), serta melarang
pemajangan rokok di area
penjualan.
Kalaulah Gubernur
DKI hendak membuat
sergub untuk kawasan
dilarang merokok tanpa
ada intervensi, maka ada
beberapa langkah yang
seharusnya dilakukan.
Pertama, memastikan bah wa peraturan yang dibuat di
tataran daerah tidak bertentangan dan atau melebihi peraturan nasional, dalam hal ini PP
Nomor 109 Tahun 2012.
Kedua , mengetahui secara
akurat perilaku konsumen rokok di Indonesia serta meng evaluasi terkait implementasi
PP Nomor 109 Tahun 2012 dan

turunan perangkat kebijakan di
tingkat daerah sehingga perumusan kebijakan yang diambil
dapat dipertanggung jawabkan, terukur, dan tepat sasaran.
Ketiga, sebelum kebijakan
diberlakukan, eloknya dilakukan uji coba terbatas, dikonsultasikan, dan disosialisasikan.
Sayangnya, Sergub DKI Jakarta terbit tanpa melalui ta hapan tersebut sehingga layak
untuk dipertanyakan apakah
kebijakan yang dibuat merupakan pesanan dari Bloomberg
Philanthropies?
Kemandirian
Pemerintah
Saat kebijakan pada satu
sektor terus ditekan tanpa memikirkan kepentingan nasio nal, dalam hal ini kebijakan IHT,
muncul sejumlah pertanyaan.
Apakah posisi pemerintah
pusat dan daerah sebagai satu
kesatuan tidak solid dan terfragmentasi? Pertanyaan ini didasarkan pada fakta pada tingkat nasional pemerintah pusat
pernah melawan kebijakan Pemerintah Australia di forum
Dispute Settlement Body World
Trade Organization untuk
penghapusan merek rokok, namun di DKI Jakarta terbit sergub yang mirip dengan kebijak an Pemerintah Australia.
Belum lagi pertanyaan apa kah sebagian dari Pemerintah
Indonesia justru menihilkan
kontribusi industri hasil tem -

bakau bagi perekonomian Indonesia dengan menyambut dorongan kelompok tertentu, tapi
menutup mata terhadap kondisi rakyat sendiri.
Sebagai catatan berdasarkan
data BPS (2017), tercatat bahwa
86% dari seluruh pekerja di
sektor pengolahan tembakau
adalah pekerja perempuan. SementaradataWorldBank(2018)
mencatat persentase tingkat
pendidikan pekerja perempuan
di IHT untuk tamatan SD selalu
di atas 30% pada 2011-2015.
Perjanjian internasional seperti FCTC memang kerap menjadi pintu masuk oleh pihak
asing untuk melakukan intervensi atas kedaulatan dari negara lain. Bahkan pelbagai bantuan dana dan kampanye yang
dibiayai yang terlihat mulia dari
luar negeri menjadikan kerentanan pengambil kebijakan untuk dibelenggu.
Membiarkan LSM asing untuk mencampuri kebijakan di
Indonesia adalah bentuk intervensi meski tidak sama yang
dikenal dalam konteks hukum
internasional. Intervensi se macam ini perlu dilawan karena
hanya berlaku sesaat dan cenderung tidak berkelanjutan.
Pemerintah harusnya secara
mandiri dan bebas dapat menentukan kebijakan yang terbaik di bidang IHT dengan memperhatikan pelbagai aspek, tidak
melulu kesehatan, dan problematika yang dihadapi. p

Mengapa Presidential
Threshold Harus Dihapus?
AA LANYALLA MAHMUD
MATTALITTI
Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia

da tiga pertanyaan
mendasar yang harus kita jawab dengan jujur terkait
ambang batas atau
presidential threshold dalam pencalonan pasangan calon presiden
dan calon wakil presiden pada
pemilihan presiden (pilpres).
Pertama, pertanyaan tentang apakah pengaturan presidential threshold yang terdapat
dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sudah sesuai
dengan konstitusi? Mengingat
undang-undang wajib derifatif
dari konstitusi.
Kedua, apakah pengaturan
presidential threshold yang ada di
UU Nomor 7 Tahun 2017 sudah
sesuai dengan keinginan masyarakat? Mengingat lahirnya
UU juga bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Ketiga, apakah presidential
threshold dimaksudkan untuk
memperkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru
sebaliknya, memperlemah?
Pertama, apakah presiden tial threshold sesuai dengan konstitusi. Jawabnya adalah tidak.
Dan, ini bukan hanya jawaban
dari saya, tetapi dari semua pakar hukum tata negara mengatakan hal yang sama.
Karena memang tidak ada
perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan
untuk pencalonan presiden.
Yang ada adalah ambang batas
keterpilihan pasangan capres
dan cawapres. Tentang itu kita
bisa baca UUD NRI 1945, hasil
amendemen di dalam Pasal 6A
ayat (3) dan (4). Di situ disebutkan perlu ada ambang batas ke terpilihan sebagai upaya untuk
menyeimbangkan antara popu laritas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan me nyebar.
Sebaliknya, tentang ambang
batas pencalonan tidak ada sama sekali. Justru disebutkan di
Pasal 6A Ayat (2) yang tertulis:

A

“Pasangan calon presiden dan
wakil presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum”.
Norma dari frasa kalimat itu
adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan
pasangan capres dan cawapres.
Dan, pencalonan itu diajukan
sebelum pilpres dilaksanakan.
Tetapi, kemudian lahir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan pengganti dari UU sebelumnya.
Dalam UU tersebut, pada Pasal 222 disebutkan: “Pasangan
calon diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan per olehan kursi paling sedikit
20% dari jumlah kursi DPR
atau memperoleh 25%
dari suara sah secara nasional pada pemilu
anggota DPR sebelumnya”.
Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari
mana dan ditentukan siapa, di pasal ter sebut juga terdapat
kalimat: “pada pemilu
anggota DPR sebelumnya”, yang kemudian
menjadikan komposisi perolehan suara partai secara
nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi yang
lama, atau periode lima tahun
sebelumnya.
Sungguh pasal yang aneh
dan menyalahi konstitusi, apalagi menggunakan basis hasil
suara yang sudah “basi” karena
basis suara hasil pemilu lima ta hun yang lalu.
Meskipun jelas bahwa pasal
dalam UU Pemilu tersebut tidak
derifatif dari Pasal 6A UUD hasil
amendemen, tetapi Mahkamah
Konstitusi memutuskan bahwa
pasal tersebut adalah bagian
dari open legal policy atau hak
pembuat UU sehingga sampai
hari ini pasal tersebut masih
berlaku.
Lantas atas pertanyaan ke dua. Apakah UU Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan
keinginan masyarakat, ter utama menyangkut presidential
threshold .
Faktanya, presidential threshold mengerdilkan potensi
bangsa. Karena sejatinya negeri
ini tidak kekurangan calon pemimpin. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main
yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan

pemimpin terbaiknya. Semakin
sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik.
Belum lagi jika kita lihat dari
sisi partai politik sendiri. Setiap
partai politik pasti bertujuan
mengusung kadernya untuk
menjadi calon pemimpin bangsa karena memang itulah haki kat lahirnya partai politik, untuk mengusung kadernya sebagai pemimpin nasional.
Faktanya, dengan adanya
presidential threshold , partai
politik yang memperoleh kursi
kecil di DPR atau di bawah 20%
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pasti tidak berdaya di hadapan
partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang
akan diusung. Pilihannya hanya
satu: merapat atau bergabung.
Sehingga, yang ada adalah
kita hanya akan menyaksikan
partai-partai besar yang berkoalisi untuk mengusung calon.
Dan, bila perlu, hanya ada dua
calon yang head to head. Atau,
dua pasang calon, yang sudah
didesain siapa yang akan menang, dengan menciptakan lawan calon yang lemah. Atau, kalau perlu, lawan kotak kosong.
Seperti terjadi di beberapa pilkada. Apakah ini yang diinginkan rakyat? Silakan dijawab dengan jujur.
Lalu, atas pertanyaan ketiga,
apakah presidential threshold
dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru sebaliknya,
memperlemah.
Kalau didalilkan untuk
memperkuat sistem presiden sial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di
parlemen, justru secara teori
dan praktik, malah membuat
mekanisme check and balances

menjadi lemah. Karena partai
politik besar dan gabungan
partai politik menjadi pendukung presiden terpilih.
Akibatnya, yang terjadi ada lah bagi-bagi kekuasaan dan
partai politik melalui fraksi di
DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Termasuk
secepat kilat menyetujui apa
pun kebijakan pemerintah. Termasuk terhadap perppu atau
calon-calon pejabat negara yang
dikehendaki pemerintah.
Sehingga, tidak heran bila
sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks
demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
Jadi, kalau ditimbang
dari sisi manfaat dan mudaratnya, presidential thresholod ini penuh dengan
mudarat.
Karena ambang batas
pencalonan presiden itu
juga menyumbang polarisasi yang tajam di
masyarakat akibat
minimnya jum lah calon, terutama dalam
dua kali pilpres, di
mana kita hanya dihadapkan dengan dua
pasang calon saja.
Hal itu diperparah dengan semangat antarkelompok untuk selalu melakukan
antitesis atas output pesan yang
dihasilkan. Apakah itu dalam
bentuk kalimat verbal maupun
simbol dan aksi. Ditambah lagi
dengan pola komunikasi elite
politik yang juga mengedepankan kegaduhan sehingga semakin lengkap pembelahan yang
terjadi di masyarakat.
Hingga puncaknya, anak
bangsa ini secara tidak sadar
membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan agama. Hanya karenasemangatmelakukanapapun
yang bersifat antitesis untuk
menjelaskan identitas dan posisi. Padahal, tidak satu pun tesis
yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan
agama apa pun, termasuk Islam.
Dan, kita sebagai bangsa disuguhi kegaduhan nasional
yang panjang. Disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu. Di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi. Saling melaporkan ke ranah hukum.
Seolah tidak ada lagi ruang
dialog dan tukar pikiran. Dan,
semakin menjadi lebih parah,
ketika ruang-ruang dialog yang
ada juga semakin dibatasi dan
dipersekusi. Baik secara frontal
oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institu-

si negara.
Kita menyaksikan sweeping
bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran
forum pertemuan, dan sebagai nya, yang sama sekali tidak
mencerminkan kehidupan di
negara demokrasi. Tetapi, lebih
kepada tradisi barbar.
Inilah dampak buruk dari
penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam
kasus tertentu juga terjadi di
ajang pemilihan kepala daerah.
Di mana rakyat dihadapkan hanya pada dua pilihan.
Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar. Namun, menjadi sesuatu yang jahat ketika
kongsi itu dilakukan dengan
mendesain agar hanya ada dua
pasang kandidat capres-cawapres, yang berlawanan dan akibatnya memecah bangsa, atau
sebaliknya, seolah-olah berlawanan, tapi sudah didesain
siapa yang bakal menang.
Karena itu, saya keliling menyampaikan hal ini kepada se mua elemen masyarakat, baik di
perguruan tinggi maupun di entitas-entitas civil society lainnya.
Saya memantik kesadaran
publik. Bahwa Indonesia adalah
negara yang besar. Karena negara ini lahir dari sejarah peradaban yang unggul di era kerajaan
dan kesultanan Nusantara.
Jangan biarkan negara ini
tercabik-cabik hanya karena
ambisi kekuasaan untuk menumpuk kekayaan, dan menguasai sebesar-besarnya kekayaan alam negeri ini. Sementara
rakyat yang masih bergelimang
dengan kemiskinan hanya kita
butuhkan suaranya dalam pemilu dan pilpres.
Marilah kita berpikir sebagai
layaknya negarawan sejati dengan memahami dan merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa ini dalam melahirkan
negara yang kita cintai ini.
Kami di DPD RI berpendapat bahwa wacana amendemen
konstitusi perubahan kelima
yang kini tengah bergulir harus
menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata
negara sekaligus arah per ja lanan bangsa ini.
Kita juga harus berani melakukan koreksi atas sistem ekonominegaraini.DPDRIakansekuat
tenaga memperjuangkan hal itu.
Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila seluruh
elemen masyarakat Indonesia
menjadikanagendaamendemen
konstitusi sebagai momentum
yang sama, yaitu momentum
untuk melakukan koreksi atas
arah perjalanan bangsa. p

5

RABU 10 NOVEMBER 2021

NASIONAL

PermendikbudRistek 30/2021
Perlu Direvisi Terbatas
JAKARTA - Polemik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi terus berlanjut. Muncul desakan agar
permendikbudristek tersebut direvisi terbatas.
“Lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
kampus harus dilihat dari bagian upaya untuk mencegah
lebih banyaknya korban kekerasan seksual. Harus diakui jika
saat ini banyak sekali korban
kekerasan seksual di lingkungan
kampus yang membutuhkan
perlindungan hukum. Kendati
demikian, perlu dilakukan revisi
terbatas untuk kluster tertentu,” ujar Ketua Komisi X DPR RI
Syaiful Huda di kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, dalam Per mendikbudristek Nomor 30
Tahun 2021 ini, selain definisi
kekerasan seksual yang memicu
banyak polemik, juga ada aturan
pencegahan kekerasan seksual,
penanganan wajib kekerasan
seksual di kampus dari mulai
pendampingan, perlindungan,
hingga konseling. Lalu, ada juga
aturan tentang sanksi bagi
pelaku kekerasan seksual. “Untuk pencegahan kekerasan seksual misalnya dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun
2021 cukup detail diatur pembatasan pertemuan sivitas akademika secara individu di luar
area kampus maupun di luar jam
operasional kampus. Bahkan
jika ada pertemuan tersebut harus ada izin dari pejabat kampus
dalam hal ini ketua jurusan atau
ketua program studi,” katanya.
Huda mengungkapkan, tren
kekerasan seksual di kampuskampus di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan. Ironisnya, kekerasan seksual tersebut
tidak hanya terjadi di antara
mahasiswa, tetapi juga kerap
dilakukan oleh oknum dosen
maupun karyawan kampus.
“Data kekerasan kampus yang
berhasil di-record terdapat 174
kasus kekerasan seksual di 79
kampus dan 29 kota. Kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi
karena banyak kasus yang tidak
dilaporkan karena korban merasa malu atau karena faktor lain.
Sedangkan secara umum korban kekerasan seksual berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan dari tahun 2017-2019, kasus kekerasan seksual di Indone-

sia mencapai 17.940 yang arti nya terdapat 16 korban mengalami kekerasan seksual setiap
harinya,” ungkapnya.
Tingginya angka kekerasan
seksual ini, lanjut Huda, harus
disikapi secara tegas. Kelahiran
Permendikbudristek Nomor 30
Tahun 2021 harus diletakkan
pada perspektif tersebut. “Kami
menilai persepsi Permendikbudristek Nomor 32 Tahun
2021 sebagai alat untuk melegalkan free sex terlalu berlebihan.
Harusnya semua pihak menye pakati bahwa kekerasan seksual
perlu disikapi secara tegas dan

Permendikbudristek Nomor 32
Tahun 2021 merupakan salah
satu bentuk penyikapan,” te gasnya.
Kendati demikian, Huda ini
mengakui definisi kekerasan
seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
bisa memicu multitafsir. Menurutnya, definisi kekerasan
seksual
dalam
permendikbud ini harus
lebih tegas lagi. Norma
konsesual yang menjadi
faktor dominan untuk
menilai terjadi atau
tidaknya kekerasan
seksual
harus

ditegaskan dalam kekuatan
mengikat. “Persetujuan dua
belah pihak dalam melakukan
hubungan seksual harus ditautkan dalam aturan resmi baik
secara norma hukum negara
maupun agama sehingga ada kekuatan hukum yang mengikat.
Jangan sampai persetujuan itu

dikembalikan kepada masingmasing individu karena bisa jadi
saat menyatakan konsesual hal
itu tidak benar-benar menjadi
konsesus,” katanya.
Politikus PKB ini pun mendesak agar Mendikbud Ristek
Nadiem Makarim melakukan
revisi terbatas sebagian substansi dari Permendikbudristek
Nomor 30 Tahun 2021, khususnya kluster definisi kekerasan
seksual. Mendikbud Nadiem
bisa mengundang pakar hukum
atau agama untuk merumuskan

hubungan seksual. “Tidak ada
salahnya Mas Nadiem merevisi
terbatas permendikbud ini secara cepat untuk lebih menegaskan norma konsensual agar
mempunyai kekuatan yang
lebih mengikat sehingga siapa
saja yang hendak melakukan hubungan seksual secara bebas bisa
dicegah,” ungkapnya.
Sebelumnya pelaksana tugas
(Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam mengatakan, tujuan
utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga
negara atas pendidikan melalui
pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual di lingkungan

norma konsesual agar mempunyai kekuatan yang lebih mengikat bagi siapa saja sivitas akademika yang ingin melakukan

pendidikan tinggi. “Permendikbudristek Nomor 30 Tahun
2021 hadir sebagai langkah awal
kita untuk menanggapi kere -

Ramai-Ramai Terduga Teroris
Terafiliasi JI Diringkus
JAKARTA – Detasemen
Khusus (Densus) 88 Antiteror
Polri meringkus terduga teroris terafiliasi kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di beberapa
daerah berbeda dalam waktu
tak lebih dari sepekan. Terakhir, Selasa (9/11/2021),
Densus 88 menangkap tiga terduga teroris berinisial BA, AS,
dan RH alias AH di wilayah
Jawa Timur.
“Penangkapan terhadap tiga tersangka tindak pidana terorisme di wilayah Jawa Timur,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar di Jakarta,
Selasa (9/11/2021). Menurut
Aswin, ketiganya ditangkap di
wilayah berbeda. BA diciduk di
Bojonegoro, AS diringkus di
Gresik, sedangkan RH alias AH
ditangkap di Kediri.
Aswin menjelaskan, ketiga
orang yang ditangkap terafi liasi dengan kelompok Jamaah
Islamiyah. Saat ini, penyidik
Densus melakukan pemerik saan mendalam terhadap keti ga orang terduga teroris terse but. “Jamaah Islamiyah. Saat
ini petugas sedang menginterogasi awal terhadap tersangka,” ujar Aswin.
Penangkapan seorang pria
oleh tim Densus 88 mengaget kan warga di Desa Petikan, Ke -

camatan Driyorejo, Kabupaten
Gresik, Selasa (9/11/2021) pagi. Pria yang diduga anggota
tersebut ditangkap di rumahnya di Perumahan KBD, Desa
Petikan, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik, pada sekitar pukul 08.00 WIB.
Terduga teroris yang ditangkap diketahui sudah berkeluarga dan memiliki anak.
Pria yang sehari-hari bekerja
sebagai tukang servis peralatan elektronik itu juga sudah puluhan tahun tinggal di lingkungan setempat. Selain menangkap terduga pelaku, Densus 88 juga mengangkut puluhan buku dan laptop.
Kepala Desa (Kades) Petikan, Mardi Utomo, membenarkan adanya penangkapan
tersebut. Terduga teroris itu ditangkap di rumahnya Blok Gra nit Kumala. Terduga teroris ini,
kata dia, sangat dekat dengan
para tetangga. “Belum tahu na ma terduga pelakunya, ditung gu saja informasinya,” ujar dia.
Densus 88 Antiteror Mabes
Polri juga menangkap satu terduga teroris bernama P alias
Mas Pur 'Bengkel' di Jalan Pu lau Nias, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Ia diduga meru pakan petinggi kelompok teroris JI di Lampung. “Satgaswil
Densus 88 dan Brimobda

Lampung melakukan penangkapan terhadap satu tersang ka. Anggota Kelompok Jamaah Islamiah,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kom bes Ahmad Ramadhan.
Berdasarkan data yang diterima, Mas Pur memiliki sejumlah sepak terjang di kelompok
Jamaah Islamiyah Lampung.
Di antaranya merupakan Ke tua Umum Iqtishod Korwil
Lampung dan merangkap sebagai ketua tim satu Iqtishod
yang meliputi wilayah Bandar
Lampung, Pesawaran, dan
Pringsewu.
Lalu, terduga teroris itu juga
diduga mengetahui aliran dana
Jamaah Islamiyah dalam struktur Korwil Lampung. Mengikuti kegiatan IDAD yang dilaksanakan di beberapa tempat
Lampung. Dan yang terakhir,
Mas Pur diduga terlibat aktif
dalam berbagai pertemuan
kelompok Jamaah Islamiyah
yang diadakan di Lampung.
Densus 88 sebelumnya menangkap tujuh tersangka terorisme di Lampung dalam ku run sepekan terakhir. Mereka
adalah, S, F, AA, NA, S, DRS dan
SU. Mereka semua diduga terafiliasi kelompok Jamaah Islamiyah. Detasemen berlambang burung hantu tersebut
juga melakukan penyitaaan

terhadap ratusan kotak amal
yang diduga disebar oleh Jamaah Islamiyah guna mengumpulkan dana.
Kotak Amal
Densus 88 telah melakukan
penyitaan terhadap 400 kotak
amal yang diduga sebagai
penggalangan dana dari kelompok terorisme JI di Lampung. Densus menyebut bahwa kelompok JI menggalang
dana untuk agenda jihad global. Di antaranya menggunakan yayasan amal bernama
Lembaga Amil Zakat Baitul
Maal Abdurrahman Bin Auf
(LAZ BM ABA).
"Kami sampaikan mengenai program penggalangan dana tersebut. Ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi JI,
yaitu pengkaderan atau menyiapkan kader-kader dari generasi JI, di mana program tersebut dinamakan jihad global,"
kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Jakarta, pekan lalu.
Ramadhan menuturkan,
bahwa dana itu kemudian nantinya digunakan untuk mengirim kader-kader JI ke sejumlah
negara syam atau konflik. Misalnya Suriah, Irak, dan Afghanistan.
p Suwarno/sindonews

sahan mahasiswa, dosen, pim pinan perguruan tinggi, dan ma syarakat tentang meningkatnya
kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita,” jelas Nizam
dalam keterangan persnya,
Senin (8/11/2021).
Menurutnya, Permendikbudristek PPKS dinilai detail da lam mengatur langkah-langkah
yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di
samping itu, juga membantu
pimpinan perguruan tinggi da lam mengambil tindakan lebih
lanjut untuk mencegah ber ulangnya kembali kekerasan
seksual yang menimpa sivitas
akademika.
Sejalan dengan sambutan
positif sivitas akademika berbagai perguruan tinggi, Nizam berharap kepastian hukum yang di berikan melalui permendikbudristek ini akan memberikan
kepercayaan diri bagi pimpinan
perguruan tinggi untuk mengambil tindakan tegas bagi sivitas
akademika yang melakukan kekerasan seksual.
Nizam juga menyampaikan
dengan hadirnya Permendikbudristek PPKS ini, pimpinan
perguruan tinggi juga dapat
memberikan pemulihan hakhak sivitas akademika yang
menjadi korban kekerasan seksual untuk dapat kembali berkarya dan berkontribusi di kampusnya dengan lebih aman dan
optimal.
“Kami mengajak pimpinan
perguruan tinggi untuk dapat
menyiapkan dan membentuk
Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai Permendikbudristek Nomor 30
Tahun 2021 agar kampus kita
menjadi lingkungan belajar yang
semakin aman dan nyaman untuk mewujudkan Merdeka Belajar,” ajak Nizam.
Sejumlah ormas Islam mendesak agar Permendikbudristek Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
dicabut. Permendikbudristek ini dinilai melegalkan
hubungan seks bebas di kalangan sivitas akademika karena mengedepankan pendekatan konsensual dalam menilai
ter jadi dan tidak kekerasan
seksual. Di antara ormas tersebut adalah Muhammadiyah,
Persis, Persatuan Umat Islam
(PUI), dan Perti.
p suwarno

Pedoman Rehabilitasi
Pengguna Narkotika Didukung
JAKARTA - Badan Narkotika
Nasional (BNN) merespons positif langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengeluarkan
PedomanNomor18Tahun2021.
Pedoman ini ditujukan untuk
para penuntut umum sehingga
mereka memiliki acuan menangani kasus penyalahgunaan
narkotika melalui rehabilitasi.
Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Pol Sulistyo
Pudjo Hartono mengatakan,
langkah ini sangat bagus karena
mempermudah proses penegakan hukum. “Dekriminalisasi
terhadap pelaku penyalahgunaan atau pengguna yang terlibat. Tinggal mana yang harus
dimasukkan ke tahanan dan
tidak, biar lebih jelas,” kata Sulistyo Pudjo Hartono di Jakarta,
Selasa (9/11/2021).
Sulistyo menuturkan, sebelum pedoman itu dikeluarkan,
institusinya membentuk tim
asesmen terpadu (TAT). Pasalnya, pengungkapan terhadap
kasus narkoba seringkali tidak
jelas, apakah harus direhabilita si atau ditahan. “Maka muncul
tim asesmen terpadu untuk menentukan apakah orang ini direhab atau orang ini diproses.
Waktu itu memiliki fungsi, satu
asesmen hukum, untuk melihat
sejauh mana apakah terpapar
sabu, heroin, ganja, ekstasi, itu

asesmen,” kata Sulistyo.
Sulistyo mengatakan, ada
asesmen hukum, di mana untuk
melihat apakah yang bersangkutan pemakai atau termasuk
dalam jaringan sebagai pengedar atau bandar. Menurutnya,
pedoman dari Jaksa Agung itu
sangat bagus. Dia berharap
langkah itu semakin memperkuat sekaligus memperjelas ba gaimana hak para tersangka.
Terkait ukuran pecandu atau
pengedar, bagaimana proses
menentukan mereka direhab
atau tidak? Menurut Sulistyo,
untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) sudah memiliki tim
rehab para pecandu. Sedangkan
untuk para pecandu yang ditangkap polisi atau BNN, mengikuti proses penyidikan. “BAP
mengeluarkan rekomendasi,
BAP yang mengeluarkan, BNN
itu ada penyidik, dokter untuk
menentukan tadi keterpaparannya,” ujarnya.
Sebelumnya Jaksa Agung ST
Burhanuddin mengeluarkan
Pedoman Nomor 18 Tahun
2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Melalui Rehabilitasi dengan
Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas
Dominus Litis Jaksa. Pedoman
ini diperuntukkan bagi jaksa

penuntut umum sebagai acuan
menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Dengan demikian, pedoman itu diharapkan dapat menjadi satu di antara cara mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lapas karena jaksa dapat
mengoptimalkan opsi hukuman lain, yaitu rehabilitasi.
Direktur Reserse Narkoba
Polda Metro Jaya Kombes Pol
Mukti Juharsa juga merespons
positif aturan yang dikeluarkan
Jaksa Agung RI tentang pedoman tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Polda Metro Jaya
sepakat tersangka narkotika
tak dipenjara, melainkan direhabilitasi. “Kami sejalan dengan kebijakan dari Jaksa
Agung,” kata Mukti.
Meski begitu, Mukti menjelaskan, sesuai dengan aturan
dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, terdapat sejumlah syarat untuk tersangka narkotika
yang bisa menjalani masa hukuman lewat rehabilitasi. Syaratnya, tersangka narkotika untuk direhabilitasi harus minim
barang bukti ketika dilakukan
penangkapan. “Persyaratannya
jumlah barang bukti harus sesuai edaran Mahkamah Agung
seperti contoh sabu satu gram,”
pungkasnya.
psuwarno/sindonews
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KrisisMigranGangguPolandia
MELANGGAR
HAK-HAK
PENGUNGSI
WARSAWA - Seiring
dengan mendekatnya
musim dingin, ribuan
imigran asal Timur Tengah
dan Afrika telah terjebak di
wilayah perbatasan antara
Belarusia dan Polandia
setelah kehadiran mereka
ditolak di mana-mana.

Kelompok pegiat
hak-hak kemanusiaan
menuding Polandia
melanggar hak-hak
internasional karena
menolak dan mendorong
pengungsi kembali ke
Belarusia. Namun,
Polandia mengklaim
perbatasan mereka suci
dan bukan sekadar garis
di peta. Menurut
lembaga amal, banyak
pengungsi kekurangan
makanan dan kedinginan
serta membutuhkan
bantuan medis.

PENGUNGSI MELINTASI
PERBATASAN POLANDIA
SECARA ILEGAL 2021
3.500

Agustus

7.700
September

JUMLAH
PENGUNGSI
TERUS
BERTAMBAH

6 September
2021
Agustus 2021

Gelombang
pengungsi Afghan
membanjiri Belarusia
dan bergerak menuju
Polandia setelah
Taliban
mengendalikan Kabul.

KRISIS MIGRAN
DI PERBATASAN
POLANDIA
• 4.000 migran bertahan di
perbatasan.
• 12.000 tentara Polandia
diterjunkan untuk
mengamankan perbatasan.
• Polandia menuding Belarusia
mendorong para migran
untuk ke perbatasan sebagai
aktivitas yang
membahayakan.

17.300

15 September
2021

Polandia
mendeklarasikan
status
perbatasan di
perbatasan
Belarusia karena
peningkatan
jumlah
pengungsi.

Pengadilan Eropa
untuk Hak Asasi
Manusia (EHCR)
meminta
Polandia
menyediakan
permukiman
sementara bagi
para migran.

• Polandia mengklaim banyak
pengungsi ilegal masuk dari
perbatasan Belarusia dalam
beberapa bulan terakhir.
• Uni Eropa menuding
pemerintahan Belarusia
memfasilitasi membanjirnya
pengungsi ke perbatasan
Polandia sebagai pembalasan
terhadap sanksi ekonomi.
• Belarusia membantah
tudingan Polandia dan Uni
Eropa.

Oktober

29 Oktober 2021
Parlemen Polandia
menyepakati
pembangunan
dinding anti-migran
di perbatasan
dengan Belarusia.

8 November 2021

Polandia mengerahkan ribuan tentara
dan pasukan penjaga perbatasan untuk
memblokade para pengungsi yang
mengantre masuk dari timur Belarusia.

PENCARI SUAKA DITERIMA POLANDIA
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Ratusan migran berkumpul di dekat pagar kawat berduri dalam upaya melintasi perbatasan dengan Polandia di
wilayah Grodno, Belarusia.

Situasi itu menciptakan dilema di tengah para imigran.
Sebab, mereka tidak dapat bergerak maju atau mundur. Saat
ini, Belarusia dan Polandia, yang
didukung Uni Eropa (UE) dan
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), juga terlibat perdebatan politik yang mempertaruhkan nyawa mereka.
Polandia menuduh Belarusia
membiarkan imigran melintasi
wilayahnya agar dapat memasuki tanah Eropa dari kawasan
timur seperti Polandia, Lithuania, dan Latvia. Hal itu telah
menciptakan ketegangan di area
perbatasan dan tekanan terhadap Polandia. Namun, Belarusia
terus menepis tuduhan tersebut.
Komisi Eropa juga menuduh
Belarusia menjadikan imigran
sebagai “senjata” untuk melawan UE yang telah menjatuhkan
sanksi terhadap Presiden Alexander Lukashenko. Lukashenko yang kembali memenangi pemilihan umum (Pemilu) untuk
keenam kalinya juga membantah tuduhan itu.
Presiden Komisi Eropa,
Ursula von der Leyen, mendesak
seluruh negara Eropa Barat un tuk memperluas sanksi terhadap Belarusia dan memutus rantai perdagangan orang. Menu -

rut Komisi Eropa, pemerintah
Belarusia juga menerbangkan
imigran dari Timur Tengah un tuk “dibuang” di wilayah perbatasan.
Wakil Presiden Komisi UE,
Margaritis Schinas, dan Kepala
Luar Negeri UE, Josep Borrell,
dilaporkan akan pergi ke negara
asal para imigran dalam waktu
dekat. Kunjungan itu dimaksudkan untuk memastikan warga
setempat tidak terpancing masuk ke dalam jebakan Belarusia.
Juru Bicara (Jubir) Komisi
Eropa, Adalbert Jahnz, mengatakan pembludakan imigran di
wilayah perbatasan dengan Belarusia merupakan upaya putus
asa Lukashenko untuk mengganggu perdamaian di negara
anggota UE. Dia mendesak Belarusia agar tidak menjadikan
imigran sebagai alat politik.
“Kelompok besar imigran telah datang di perbatasan Polandia di bawah kendali penuh pemerintah dan tentara Belaru sia,” ungkap pemerintah Polandia, dikutip Euro News. “Penempatan imigran secara rapi di perbatasan merupakan awal bentuk serangan balas dendam Belarusia terhadap Polandia.”
Pemerintah Polandia menuduh Belarusia menciptakan rute

imigrasi artifisial untuk meng ganggu stabilisasi Polandia, Lithuania, dan Latvia serta memaksa UE mencabut sanksi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Polandia menyatakan, situasi di lapangan sejauh
ini masih di bawah kendali.
Pemerintah Amerika Serikat
(AS) juga mendesak Belarusia
agar berhenti memanipulasi keadaan dan mengaku cemas de ngan kondisi imigran di perbatasan, sedangkan NATO menilai
sikap Belarusia sudah berlebih an dan tidak dapat ditoleransi
karena menggunakan taktik
yang licik.
Sebelum ratusan imigran itu
tiba di area perbatasan, Polandia
melipatgandakan petugas keamanan gabungan antara pen jaga perbatasan, tentara, dan polisi. Menhan Polandia, Mariuss
Blaszczak, mengatakan pihaknya telah mengirimkan lebih dari 12.000 tentara untuk berjaga
di garis depan.
“Pemertahanan wilayah ke daulatan dan perbatasan merupakan prioritas utama Polandia,” ujar Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Polandia, Mariusz
Kaminski, di Twitter. “Kami telah mengawasi situasi di Kuznica
selama beberapa hari terakhir

dan kami sudah siap
menghadapi berbagai
skenario.”
Komite Perbatasan
Belarusia mengatakan, para imigran tidak berkeinginan tinggal
di Belarusia karena mereka ingin
meraih suaka di UE. “Semua
imigran itu, termasuk perempuan dan anak-anak, tidak
menaruh ancaman keamanan
bagi UE dan tidak bertindak
secara agresif,” ungkap Komite
Belarusia.
Kelompok hak asasi manusia
(HAM) juga mengkritisi UE karena telah mendorong kembali
imigran ke wilayah hutan, sebagian dari mereka bahkan tersesat. “Situasi ini sangat mence maskan. Kami meminta kedua
pihak agar tidak mempermainkan nyawa manusia. Kini, saatnya kita beraksi,” ungkap
UNHCR.
UNHCR menambahkan, Belarusia dan Polandia harus tunduk terhadap hukum internasional. “Para imigran memiliki
hak suaka, terlepas apakah mereka mau tinggal di Belarusia,
Polandia, atau negara UE lain nya. Mereka juga harus mendapatkan bantuan hukum dan akomodasi,” ungkap UNHCR.
Sesuai tayangan video yang
dirilis otoritas Polandia, seorang
imigran laki-laki mencoba me motong kawat berduri, sedangkan yang lainnya merusaknya
menggunakan berbagai alat.
Petugas mencoba menertibkan
situasi dengan berbagai cara,
mulai dari peringatan hingga
menyemprotkancairantertentu.
“Petugas keamanan yang terdiri atas penjaga perbatasan,
tentara, dan polisi telah berhasil
menghentikan berbagai upaya
imigran untuk menembus pagar
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Pakistan
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perbatasan,” ungkap Kemenhan
Polandia. “Saat ini (kemarin),
para imigran telah memasang
perkemahan di kawasan Kuznica.”
Tayangan video lain yang
dirilis Belarusia menunjukkan
para imigran membawa barang
dan mengenakan pakaian musim dingin saat berjalan menuju
Eropa Barat dengan menyusuri
tepi jalan raya. Sembari dikawal
tentara Belarusia, sebagian besar dari mereka terpaksa beristi rahat di pinggir jalan.
Jubir Pemerintah Polandia,
Piotr Muller, mengatakan jumlah imigran yang bergerak me nuju perbatasan sekitar 3.0004.000 orang. Pemerintah Belarusia membenarkan informasi
itu. Namun, mereka mengkritisi
Polandia yang telah menerjunkan sekitar 12.000 pasukan karena bersikap tidak manusiawi.
Lithuania juga telah mempertebal pertahanan dan memperkuat pengawasan di wilayah
perbatasan dengan Belarusia
untuk mengantisipasi arus imigran, sedangkan Latvia sudah
membangun pagar kawat berduri sejak beberapa minggu yang
lalu. Kedua negara menyatakan
situasinya genting.
Seperti dilansir Al Jazeera,
situasi ini membuat UE siaga di
dua garis depan perbatasan, yak-

ni perbatasan internal antara
negara anggota UE dan perbatasan eksternal dengan negara
non-UE. UE ingin memastikan
perbatasan internalnya tetap
terbuka, tapi perbatasan eksternalnya terjaga.
UE, AS, dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Belarusia setelah Lukashenko menindak keras pengunjuk rasa. Saat
ini, seluruh oposisi ditahan atau
melarikan diri ke Eropa Barat.
Lukashenko menuduh UE berupaya mengganggu perdamaian
dengan mendorong perlawanan
dan revolusi di Belarusia.
Jubir Pemerintah Rusia,
Dmitry Peskov, mengatakan Belarusia sudah berusaha semampu mereka untuk menangani
krisis imigran. Kelompok HAM
juga mendesak Polandia, begitupun Belarusia, untuk segera
membantu imigran. Sebab, mereka terancam kelaparan dan kedinginan di perbatasan.
Otoritas terkait Polandia menyatakan, sedikitnya tujuh imigran tewas di area perbatasan
mereka sejak Agustus silam. Beberapa imigran juga dilaporkan
tewas di wilayah Belarusia. Polisi
Polandia melaporkan telah menemukan satu jenazah laki-laki
asal Suriah di dekat perbatasan
baru-baru ini.
p muh shamil

Jack Ma dan diploMasi Tak ResMi china

Tidak Disukai Xi Jinping, Dipuji Komunitas Internasional
HONG KONG - Jack Ma mengalami masa-masa sulit dalam
beberapa tahun belakang. Tahun lalu, dia gagal meraih
USD37 miliar saat penjualan saham perdana Ant Group. Pemerintah China mengganggu bisnisnya. Ma pun memilih balik
dari panggung globalnya. Pada
Oktober ini merupakan pe ringatan satu tahun Ma meng hilang dari publik.
Itu memang sangat kontras
dengan aksi Ma sebelumnya.
Pada 2017, layaknya negara wan, Ma terbang ke New York
bertemu dengan Donald Trump
dan menjanjikan satu juta pe kerjaan bagi warga Amerika Se rikat (AS). Itulah momen utama
yang membuat Pemerintah
China marah kepadanya. Perte muan Ma dan Trump tanpa per setujuan dari Pemerintah
China. Apalagi, dunia mengeta hui bahwa hubungan Trump

dan China memang tidak harmonis. Trump menuding China
telah menyebabkan banyak
warga AS kehilangan pekerjaan.
Hingga kini, para investor
masih mencari tahu situasi ter akhir Ma. Bulan lalu, Ma dikabarkanberliburdiMallorca,Spanyol.
Itu menjadi perjalanan pertamanya dalam satu tahun terakhir.
Ma disebut menjadi korban
transformasi yang dilakukan
Presiden China Xi Jinping untuk
memperkuat kepemimpinan nya pada periode ketiga dan mengontrol ketat terhadap peru sahaan berbasis teknologi.
Otoritas China mulai mela kukan intervensi terhadap bis nis Ma setelah dia memberikan
pidato di Shangai pada Oktober
tahun lalu dan menuding lembaga pengawas keuangan tidak
mengutamakan inovasi. Otori tas keuangan menunda pen jualan saham perdana sayap bis -

nis Ant Group senilai USD37
miliar pada November 2020.
Otoritas China menggelar penyelidikan anti-monopoli terhadap bisnis Ma dan menjatuhkan denda USD2,75 milar bagi
Alibaba pada April lalu.
Pemeriksaan tersebut menyebar ke berbagai sektor swasta
dengan target perusahaan teknologi, properti, games, pendidikan, dan keuangan. “Jack Ma
yang tampil terlalu provokatif,
itu memicu pendekatan baru
yang dilakukan Xi Jinping. Ma
menjadi target pertama dalam
perubahan besar yang dimulai,”
kata Duncan Clark, pimpinan
firma investasi berbasis di Beijing, BDA China, dilansir Reuters.
Clark mengatakan, Jack Ma
memang kerap bertemu dengan
presiden, perdana menteri, selebritas asing di Davos, hingga
kunjungan di luar negeri. Selain
itu, banyak tamu penting juga

bertemu dengan Ma di Hangzhou. Pada 2018-2020, Ma berte mu dengan Sekjen PBB Antonio
Guterres, Ratu Yordania Rania,
politikus Malaysia Mahathir Mohamad, dan PM Belgia Charles
Michel.DikantorpusatAlibabadi
Hangzhou juga memiliki museum di mana Ma dan mitra bisnisnya Joe Tsai menerima tamu
asing dan mengajak mereka berkeliling. Pertemuan Ma dengan
parapetingginegaraasingdanselebritas sebagai diplomasi tak
resmi bagi China, di mana dia
tampak menikmatinya.
Ma dikabarkan pernah mendekati Xi Jinping setelah Alibaba menjadi target. Ma mendekati dua orang di lingkaran Xi
untuk memohon audiensi secara langsung, tetapi hal itu ditolak mentah-mentah. Ma dikabarkan menulis surat langsung kepada Xi pada awal tahun
ini menceritakan keinginannya

JACK MA

REUTERS/ChaRlES PlaTiaU

menghabiskan hidupnya untuk
mengembangkan pendidikan
di perdesaan. Presiden Xi dikabarkan berbicara mengenai su rat tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin
senior China pada Mei lalu.

South China Morning Post melaporkan bulan lalu bahwa Ma
berkunjung ke Eropa untuk belajar teknologi dan pertanian. Pe kanlalu,Mamelakukankunjung an ke institut penelitian pertanian di Eropa. “Ma sedang tidak

ingin menarik perhatian saat ini.
Saya berbicara dengannya setiap
hari,” kata Tsai, salah satu pendiri
Alibaba, dilansir CNBC. “Dia seperti kamu dan saya, dia merupakan individu normal,” imbuhnya.
p andika h mustaqim

7

RABU 10 NOVEMBER 2021

#UBah laKU

Kilas

Vaksinasi Covid 19 Massal di Mamuju

Disbudpar Kota Bandung Minta Tempat
hiburan Punya Satgas Covid-19
BANDUNG - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung
meminta setiap tempat hiburan memiliki Satgas Covid-19 sebagai pengawas
pelaksanaan protokol kesehatan (prokes). Menurut Kepala Disbudpar Kota
Bandung Kenny Dewi Kaniasari, pihaknya selalu menekankan bahwa saat ini di
Indonesia termasuk Kota Bandung masih dalam masa pandemi.
"Tempat hiburan jangan sampai abai terhadap penerapan protokol kesehatan.
Saya minta tempat hiburan atau asosiasi tempat hiburan untuk membentuk Satgas
Covid-19 di masing-masing tempat usahanya," kata Kenny di Bandung kemarin.
Menurut Kenny, ketentuan agar tempat hiburan memiliki Satgas Covid-19
pernah disampaikan saat menggelar simulasi pembukaan tempat hiburan. Satu di
antara ketentuan tempat hiburan seperti pub dan karaoke harus punya Satgas
Covid-19. "Itu pernah kami sampaikan pada saat simulasi yang pernah kita
lakukan di tempat-tempat hiburan. Tanpa satgas, kita khawatir tempat hiburan
akan menjadi media penyebaran Covid-19. Imbasnya, jika kasus naik, maka PPKM
akan kembali diperketat. Bisa jadi, tempat hiburan akan kembali ditutup,"
tandasnya.
Selain memiliki satgas, Disbudpar juga menekankan agar semua tempat
hiburan memasang aplikasi PeduliLindungi. Karena aplikasi ini menjadi satu
kewajiban yang harus dilaksanakan dan itu sudah diatur di Perwal
103/2021.#3M#mencucitangan#menjagajarak#memakaimasker#ingatpe sanibu. (arif budianto)

ANTARA/ AKBAR TADO

Sejumlah warga antre untuk mendapatkan suntikan vaksinasi
Covid-19 di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat,
kemarin. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat hingga Senin (8/11/2021) tercatat 421.382 orang telah
menjalani vaksinasi Covid-19 untuk tahap pertama dan
227.060 orang telah divaksinasi tahap kedua di wilayah
tersebut. #3M#mencucitangan#menjagajarak#memakaimas-

ker#ingatpesanibu.

Tes acak Bakal Dilakukan Rutin
di Sekolah-Sekolah Bandung
BANDUNG - Tes acak sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota
Bandung bakal dilakukan secara rutin untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 di
lingkungan sekolah. Saat ini kasus Covid-19 terdeteksi ada di 54 sekolah di Kota Bandung.
Menurut Kasi Kelembagaan dan Peserta Didik SD Disdik Kota Bandung Risman Al
Isnaeni, pihaknya akan rutin menggelar tes acak kepada sejumlah sekolah di Kota
Bandung yang menggelar PTM. Namun, untuk periodenya sangat bergantung pada
dinas kesehatan sebagai pelaksana tes PCR acak. "Idealnya sih sebulan sekali, tapi itu
tergantung dinas kesehatan dan anggarannya. Bisa jadi dua bulan sekali," katanya pada
acara "Bandung Menjawab" di Taman Dewi Sartika, Kota Bandung, kemarin.
Menurut dia, saat ini tes acak pertama telah selesai dilakukan. Jumlah sekolah yang
dilakukan tes acak mencapai 214 sekolah dengan jumlah siswa 8.157 orang. Terdiri atas
siswa TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan guru atau tenaga kependidikan. "Hasil dari tes itu, 265
siswa dan guru dinyatakan positif atau sekitar 3,2% dari total siswa dan guru yang kami
lakukan tes acak. Saat ini 54 sekolah itu masih menghentikan PTM-nya," katanya.
Disdik memastikan, dalam waktu dekat 54 sekolah itu akan diperbolehkan
menggelar PTM jika seluruh siswanya yang positif Covid-19 selesai melaksanakan isolasi
mandiri. Minggu ini diperkirakan PTM akan mulai digelar. "Kalau sudah sembuh dan
melakukan isolasi mandiri, mereka boleh sekolah lagi. PTM boleh digelar lagi walaupun
mayoritas siswa dan guru yang positif adalah OTG (tanpa gejala). Kami tidak mendapat
laporan ada siswa yang sampai kritis atau dirawat," imbuh Risman. #3M#mencucitangan#menjagajarak#memakaimasker#ingatpesanibu. (arif budianto )

Indonesia Capai Babak Baru Vaksinasi
Pemerintah Pusat Dorong Pemda Percepat Target Vaksinasi

FAKTA MENGGEMBIRAKAN
Total sudah menyuntikkan lebih
dari 200 juta dosis vaksin, dan
menempatkan Indonesia peringkat
5 besar negara dengan jumlah
vaksinasi terbanyak di dunia.

Kita masuk dalam era bernama
konomi
Adaptasi Kebiasaan Baru. Roda ekonomi
g
mulai digerakkan dan di saat yang
gar
sama, kita harus lebih waspada agar
penyebaran virus dapat ditekan. Kita
bersama-sama perlu menerapkan
sejumlah tindakan pencegahan

Berdasarkan data Kementerian
Kesehatan per 9 November 2021,
capaian vaksinasi Covid-19 di
Indonesia telah mencapai 60,24%
untuk dosis pertama atau telah
mencapai lebih dari 125,4 juta
orang. Dari jumlah tersebut, 79,3
juta orang di antaranya sudah
mendapatkan vaksinasi dosis
lengkap.
Untuk di kelompok lansia vaksinasi
telah diberikan kepada 9 juta orang
untuk dosis pertama, sedangkan
vaksinasi dosis lengkap telah
diberikan kepada 5,6 juta orang.

nar.
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Adapun pada kelompok remaja
atau usia 12 - 17 tahun, vaksinasi
dosis pertama telah diberikan
kepada 13,1 juta orang dan 8,1 juta
orang di antaranya telah mendapat
dosis kedua.

JAKARTA –
Indonesia sudah
mencapai babak baru
vaksinasi Covid-19. Pe kan lalu, Indonesia sudah
berhasil menyuntikkan lebih dari
200 juta dosis vaksin, yang
menempatkan negeri ini dalam
peringkat 5 besar negara dengan
jumlah vaksinasi terbanyak di
dunia.
Meski demikian, peran semua pihak
dalam upaya panjang untuk bersama-sama
menghentikan laju pandemi ini belumlah
berakhir. Terus disiplin protokol kesehatan
(prokes), segeralah vaksinasi, dan bantu
sekitar kita, terutama lansia dan anak
untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Indonesia
ia mencapai babak baru
elah menyuntikkan lebih
dengan telah
dari
ari 200 juta dosis vaksin,

diminta un tuk berge rak lebih ceTerima kasih atas peran Anda semua
pat menyaya panjang untuk bersadalam upaya
lurkan vaksama menghentikan laju
ma-sama
sin kepada
pandemi ini.
masyarakat
di berbagai
8 November 2021
pelosok wi JOKO WIDODO
layah, agar
Presiden RI
tak ada lagi
vaksin yang
terbuang
infografis: koransindo/tahyudin
sia-sia.
Pemerintah daerah (pemda) juga didorong
"Jangan sampai terulang (vaksin
untuk mempercepat vaksinasi guna men- kedaluwarsa), ini pembelajaran bagi kita
cegah vaksin Covid-19 kedaluwarsa.
semua. Tidak ada kata penundaan dalam
Setiap dosis vaksin yang tersedia harus percepatan vaksinasi. Semua pihak tersegera dihabiskan untuk meningkatkan masuk pemerintah daerah, diminta segera
cakupan vaksinasi dan perlindungan bagi memanfaatkan setiap dosis vaksin yang termasyarakat. Adanya 4.000 vaksin Covid-19 sedia di daerah masing-masing, segera
AstraZeneca yang kedaluwarsa di Kabu- dihabiskan untuk meningkatkan imunitas
paten Kudus, Jawa Tengah, tidak boleh masyarakat," ujar Menteri Komunikasi dan
terulang di daerah lain. Seluruh daerah Informatika Johnny G Plate dalam kete-

Kemenkes Usahakan Capai
Target 60% Vaksinasi
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta target
60% penduduk di semua provinsi sudah mendapatkan vaksinCovid-19pertamapadabulan
ini. Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) pun berusaha mencapai target tersebut. "Mendorong percepatan vaksinasi di
provinsi, di mana syarat penurunan level PPKM terkait ca paianvaksinasi,"ujarJuruBicara
Vaksinasi Covid-19 Kemenkes
Siti Nadia Tarmizi kemarin.
Kemudian, kata dia, TNI dan
Polri masih dilibatkan dalam
membantu pelaksanaan vaksinasi. Terutama pada daerah 3T,
dukungan TNI merupakan upa ya perluasan akses vaksinasi
bagi masyarakat, dan stok vaksin Covid-19 saat ini cukup untuk mencapai target itu. "Karena
pengiriman vaksin dari produ sen yang sesuai jadwal," ujar dia.
Menurut dia, beberapa dae rah yang tingkat vaksinasinya
masih rendah bukan disebab -

Jumlah ini telah
elah mencapai sekitar 40
persen
en dari sasaran vaksinasi
nasional untuk kategori lengkap,
dan 60 persen
en untuk dosis pertama.

kan oleh lambatnya penyuntikan. "Tapi mungkin harus ada
penajaman strategi untuk memastikan pengelolaan vaksin
jangan sampai kedaluwarsa,
dan ini juga kita berharap ma syarakat tidak pilih-pilih vaksin," pungkasnya.
Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia (FKM UI)
Iwan Ariawan menilai target
vaksinasi secara nasional 60%
dosis pertama sudah tercapai
pada 7 November. "Tetapi cakupan vaksinasi tidak merata di se mua provinsi," ujar Iwan.
Iwan meyakini sebagian besar provinsi akan tercapai ca kupan 60% vaksinasi pada akhir
bulan ini. Tetapi pada provinsi
yang cakupannya saat ini masih
di 40% atau kurang, sulit untuk
mencapai target 60% pada
November ini. #3M#mencuci tangan#menjagajarak#mema kaimasker #ingatpesanibu.
p rico afrido simanjuntak

rangan resminya kemarin.
Dia mengungkapkan, saat ini semua
negara di dunia sedang berebut vaksin untuk
menciptakan kekebalan komunal. Hal itu
membuat proses dan perjuangan pemerintah dalam mendapatkan akses vaksin
tidak mudah. Oleh karena itu, setiap elemen
diharapkan turut memikirkan bagaimana
dapat memanfaatkan ketersediaan vaksin
secara efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi
perlindungan kesehatan rakyat.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 9 November 2021, capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai
60,24% untuk dosis pertama atau telah
mencapai lebih dari 125,4 juta orang. Dari
jumlah tersebut, 79,3 juta orang di antaranya sudah mendapatkan vaksinasi dosis
lengkap. Sementara itu, di kelompok lansia
vaksinasi telah diberikan kepada 9 juta
orang untuk dosis pertama, sedangkan vaksinasi dosis lengkap telah diberikan kepada
5,6 juta orang.
Adapun pada kelompok remaja atau usia
12-17 tahun, vaksinasi dosis pertama
telah diberikan kepada 13,1 juta orang
dan 8,1 juta orang di antaranya telah
mendapat dosis kedua. "Kami memiliki
target capaian vaksinasi 70% hingga
akhir tahun. Butuh kerja sama seluruh
pihak untuk meraih cakupan tersebut
secara merata, terutama pada kelompok
rentan seperti lansia yang realisasinya
harus terus kita percepat," kata Johnny.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk
berlaku bijak dalam bermobilitas, terutama
menjelang libur Natal dan Tahun Baru. "Jika
memang harus bepergian, terapkan protokol kesehatan ketat, kenakan masker
dengan benar. Sedikit kelengahan dapat
memicu potensi munculnya lonjakan kasus
saat mobilitas tinggi, jadi mari kita berhatihati," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan
(Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku
cukup berat untuk mewujudkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jo-kowi), agar
vaksin pertama pada November 2021
mencapai 60% sudah dilakukan di semua
provinsi. "Beliau minta di seluruh provinsi
suntik pertama pada November 60%, ini
agak berat," ujar Budi dalam rapat bersama
Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga
meminta 70% suntik pertama di seluruh
provinsi tercapai pada Desember 2021.

"Kita sekarang ada 13 provinsi yang sudah di
atas 60%, jadi provinsi-provinsi yang ada di
bawah akan dikejar. Ini akan jadi prioritas,
yang di bawah akan dikejar," ujarnya.
Pada hari yang sama, Budi Gunadi
Sadikin dalam konferensi pers PPKM, juga
menyebutkan bahwa tercatat 155 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus
Covid-19. Menkes juga menyoroti varian
Delta AY.4.2 sudah masuk Malaysia yang
merupakan turunan virus korona varian
Delta B1.167.2 yang bermutasi. Budi pun
meminta pemeriksaan Whole Genome
Sequencing untuk deteksi varian baru yang
terus ditingkatkan harus dibarengi dengan
memperketat wilayah perbatasan.
Epidemiolog dari Griffith University
Australia, Dicky Budiman menyebutkan,
adanyakenaikankasusmenunjukkanbahwa
masih banyak masyarakat yang belum
disuntik vaksin. Untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19, baik karena aktivitas
libur panjang Natal dan Tahun Baru pada
akhir tahun maupun varian baru Covid-19,
maka setiap orang harus memiliki peran untuk meminimalkan penyebaran.
"Adanya potensi ledakan kasus karena
beberapa faktor, di antaranya masih ada
kelompok masyarakat yang belum divaksinasi atau belum terinfeksi sehingga
tidak memiliki antibodi dalam jumlah
signifikan. Apakah akan menjadi ledakan
besar ini kita lihat dulu. Kita belum memiliki
jumlah dominan terhadap masyarakat yang
memiliki imunitas, 3T, 5M, dan karakter
dari virus itu sendiri," kata Dicky kemarin.
Menurut dia, level transmisi Covid-19
sekarang di CT 1 rata-rata (sebelumnya
sempat di CT 4). Namun, ia mengingatkan
masih ada fenomena gunung es, kenaikan
angka kasus Covid-19 di 155 kabupaten/ kota menunjukkan kasus di masyarakat cukup banyak. Hal ini harus dikejar pemerintah dengan 3T yang optimal. "Ada euforia
pandemi Covid-19 sudah berakhir karena
sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19,
berpotensi menimbulkan ledakan kasus
baru di daerah masing-masing. Terapkan
5M, masker 80% bisa menurunkan potensi
penularan Covid-19. Apabila dikombinasikan dengan jaga jarak dan sudah divaksinasi itu bisa meminimalkan penularan,"
kata Dicky. #3M#mencucitangan#menjagajarak#memakaimasker #ingatpesanibu.
p binti mufarida/
carlos roy fajarta/
felldy utama

Bio Farma Usul Tarif Reagen PCR Paling Mahal Rp89.100
JAKARTA – BUMN farmasi
PT Bio Farma (Persero) mengusulkan harga tertinggi reagen
polymerase chain reaction (PCR)
sebesar Rp89.100. Tarif tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Utama Bio Farma Honesti
Basyir menyatakan perusahaannya masih melakukan pengajuan harga tersebut. Saat ini
harga yang tertera dalam e-katalog masih Rp194.000, termasuk PPN.
"Harga e-katalog yang masih tayang saat ini masih di
(angka) Rp194.000 (termasuk
PPN), yang tayang sejak Fe bruari 2021. Saat ini sedang dalam proses pengajuan harga
baru menjadi Rp89.100 (termasuk PPN)," ungkap Honesti
Basyir kemarin.
Berdasarkan struktur biaya
reagenPCRmilikBioFarma,tercatat sejumlah harga komponenyangtertera.Misalnyabiaya
produksi dan bahan baku mencapai 55%. Kemudian, biaya
operasional 16%, lalu biaya

distribusi 14%, royalti 5%, margin Bio Farma 10%, lalu harga
publish (di luar PPN) Rp90.000,
hingga harga e-katalog (di luar
PPN) mencapai Rp81.000.
"Struktur biaya memang
sedikit berbeda dari masingmasing layanan kesehatan.
Bahkan di internal holding
BUMN Farmasi saja, struktur
biayanya berbeda-beda. Ini tergantung dari laboratoriumnya
masing-masing. Tergantung
juga dari bisnis model yang
mereka lakukan. Ini adalah
struktur biaya yang dilakukan
dan kami ambil, contohnya dari
lab Bio Farma sendiri. Tapi nanti Kimia Farma dan Indofarma
yang mereka memiliki lab yang
jauh lebih besar, mungkin juga
akan memberikan gambaran
sedikit berbeda," paparnya.
Honesti juga membeberkan
apa yang menjadi penyebab tingginya harga PCR sejak awal
Covid-19 di Indonesia. Ketidakpastian harga tes PCR tersebut khususnya berlaku bagi dua
produk PCR perseroan, yakni

BioCoV-19 dan mBioCoV-19.
"(Harga tes PCR) sangat
bervariasi karena memang tidak ditetapkan oleh pemerintah, ada yang sampai Rp3,5
juta, ada yang Rp2,5 juta, karena kebanyakan dari lab mereka
juga mem-bundling servis ini,"
ungkapnya.
Harga PCR yang pernah ditetapkan Bio Farma di anta-ranya sejak Agustus 2020 perseroan menetapkan Biocov sebesar Rp325.000 per tes. Kemudian tarifnya turun pada
September tahun lalu atau
menjadi Rp250.000 per tes.
Lalu, menjadi Rp90.000 per tes
pada Oktober 2021.
Saat ini pemerintah telah
memberlakukan batas harga
eceran tertinggi (HET) untuk
tes PCR sebesar Rp275.000 di
Jawa Bali dan Rp300.000 di
provinsi non-Jawa Bali. Pemerintah juga sudah menyatakan
akan memberi sanksi kepada
klinik atau laboratorium yang
menetapkan harga tes PCR di
atas patokan. Ternyata, di la-

pangan masih ada klinik yang
mematok harga di atas ketentuan. Alasan mereka, harga
itu untuk tes yang hasilnya
diinginkan cepat keluar.
Berdasarkan pantauan
MNC Portal, pada Senin (8/11)
malam, di salah satu klinik laboratorium tes PCR di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat,
masih ditemukan harga tes
PCR yang dibanderol jauh di
atas harga yang dipatok. Bahkan harganya mencapai
Rp990.000 atau mendekati
Rp1 juta.
"Untuk PCR yang cepat atau
PCR ekspres dengan hasil
sekitar 6-8 jam kami menyediakannya
dengan
tarif
Rp990.000," kata salah satu
pengelola PCR kepada MNC
Portal Indonesia kemarin.
Meski harga tes PCR di
klinik tersebut dibanderol cukup mahal, pengelola mengatakan antusiasme masyarakat
untuk melakukan tes dengan
hasil cepat masih tinggi. "Tergantung sih, masih banyak juga

ya masyarakat yang berdatangan ke sini. Rata-rata ya mereka
yang tes PCR cepat ada buat pe nerbangan, dinas, dan per jalanan darurat lain," paparnya.
Pengelola menyampaikan,
untuk tarif harga tes di klinik
yang mereka kelola sangat bervariasi, tergantung cepatnya
hasil dari laboratorium. Meski
demikian, pengelola mengata kan alasan tingginya harga dari
swab atau PCR berdasarkan dari
prioritas pengambilan sampel
di laboratorium, untuk diuji
positif atau tidaknya sampel.
"Jadi sebenarnya (harganya) macam-macam, dan tergantung mereka mau ambilnya
yang mana. Yang paling cepat
ya tadi, sekitar Rp990.000. Kalau normal 24 jam hanya
Rp275.000. Kalau 12 jam
Rp600.000, dan antigen di
angka Rp99.000," ujarnya.
#3M#mencucitangan#menjaga ja rak#me ma kai mas ker
#ingatpesanibu.
p suparjo ramalan/
azhfar muhammad
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Ketahanan Pangan Desa Citorek

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
mengantongi puluhan nama perusahaan
yang berencana melakukan penawaran
umum perdana saham atau initial public
offering (IPO). Tercatat sedikitnya 28
perusahaan yang siap melantai di pasar
modal.

KORAN SINDO/YORRI FARLI

Warga membawa padi untuk diproses menjadi beras di Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kemarin.
Hasil panen padi disimpan hingga satu tahun di tempat penyimpanan atau leuwit dan tidak untuk dijual, melainkan untuk dikonsumsi
sendiri sebagai bentuk upaya ketahanan pangan di desa itu.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I
Gede Nyoman Yetna, mengatakan, terdapat 28 perusahaan
dalam pipeline pencatatan saham BEI. Dari pipeline tersebut
tercatat belum ada penambahan jumlah perusahaan atau
anak usaha badan usaha milik
negara (BUMN). “Hingga 9 November 2021 terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” kata Nyoman di Jakarta kemarin.
Dari sisi sektor, 28 perusahaan tersebut cukup beragam, ada
dua perusahaan dari sektor
basic materials , dua perusahaan
dari sektor industrial, satu perusahaan dari sektor transportasi dan logistik, lima perusahaan dari sektor consumer noncyclicals, delapan perusahaan
dari sektor consumer cyclicals .
“Kemudian dua perusahaan
dari sektor teknologi, tiga perusahaan dari sektor energi, satu
perusahaan dari sektor finansial, satu perusahaan dari sektor properti dan real estat dan
tiga perusahaan dari sektor
infrastruktur,” paparnya.
Dari segi aset, perusahaan
yang saat ini berada dalam pipe line pencatatan saham merujuk
pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 53/
POJK.04/2017 di antaranya tiga
perusahaan aset skala kecil (aset
di bawah Rp50 miliar), sembilan
perusahaanasetskalamenengah
(aset antara Rp50 miliar sampai
dengan Rp250 miliar) dan 16
perusahaan aset skala besar (aset
di atas Rp250 miliar).
Di sisi lain, BEI juga melaporkan sejumlah perusahaan berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu
(HMETD) atau rights issue .
Pipeline BEI mencatat ada 40 perusahaan dengan nilai mencapai Rp24,44 triliun. “Perusa haan yang menargetkan peng -

Prospek Ekspor Batu Bara Masih Potensial
JAKARTA - Asosiasi Pertam bangan Batu Bara Indonesia
(APBI) memproyeksikan permintaan batu bara untuk ekspor dan domestik masih cukup
bagus dalam jangka pendek.
Direktur Eksekutif APBI
Hendra Sinadia menjelaskan,
meski China dan India akan
memensiunkan pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU) yang
sudah berumur, namun dua
negara itu juga masih terus
membangun PLTU baru.
Permintaan untuk PLTU
batu bara baru itu, menurutnya, masih cukup potensial.
Dia memproyeksikan untuk
jangka pendek 1-2 dekade ke
depan secara umum masih
cukup bagus.

52

“Ini memberi peluang bagi
Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar ke China untuk
mengisi pasar China,” ujarnya
ketika dihubungi kemarin.
Hendra melanjutkan, meskipun nanti China akan mengurangi pemanfaatan batu
bara, sepanjang negara itu masih membuka keran impor maka batu bara Indonesia tetap
punya peluang. Hal ini karena
kualitas batu bara Indonesia
termasuk baik dan dibutuhkan
oleh China.
“Kualitas batu bara kita masih sangat dibutuhkan oleh
pembangkit listrik di China
dan juga dari sisi harga juga
kompetitif,” ungkapnya.
Menurutnya,beberapanega-

ratermasukChinadanIndiajuga
sangat berhati-hati untuk
meninggalkan batu bara. Hal ini
karena batu bara masih menjadi
sumberenergiprimertermurah.
Disisilain,diversifikasibatubara
jugamasihmempertimbangkan
aspek keekonomian.
“Sejalan dengan berkembangnya waktu, perusahaan
akan melihat opsi mana yang
paling tepat. Tetapi, itu semua
akan sangat bergantung bagaimana pemerintah meregulasi
produksi dan juga ekspor batu
bara,” tutupnya.
Seperti diketahui, tren ke naikan harga batu bara berpotensi menurun hingga akhir tahun. Hal tersebut disebabkan
intervensi dari negara China

untuk menekan kenaikan harga batu bara. Untuk catatan,
harga batu bara acuan (HBA)
pada November mengalami
lonjakan sebesar USD53,38 per
ton ke level USD215,01 per ton.
HBA melonjak sekitar 33% dari
Oktober sebesar USD161,63.
Hendra mengatakan, HBA
November merupakan refleksi
rata-rata indeks harga pada
Oktober yang masih tinggi.
Sejak akhir Oktober hingga
saat ini indeks harga terus
menunjukkan penurunan.
“Ini akibat intervensi dari
Pemerintah China yang juga
sangat berkepentingan menekan harga agar tidak membebani mereka,” ujarnya.
p oktiani endarwati

Perintah Suara dalam Bahasa Indonesia

Model menggunakan aplikasi
LG ThinQ mencoba Smart TV
dengan perintah suara, Jakarta,
kemarin. Smart TV LG dengan
dukungan LG ThinQ ini mampu
memahami perintah suara
dalam bahasa percakapan
sederhana. Peningkatan fasilitas
perintah suara ini digunakan
untuk mengatur dan memantau
perangkat elektronik yang
terkoneksi, mulai dari perintah
dasar seperti ‘naikkan atau
turunkan volume’, ‘putar film
dengan menyebut judul’.

himpunan dana lebih dari Rp1
triliun, yaitu 10 perusahaan,”
kata I Gede Nyoman Yetna.
Tidakhanyaitu,dipipeline BEI
juga tercatat ada 13 perusahaan
melakukan rencana emisi obligasi/sukuk dengan dana yang dihimpun Rp19,27 triliun. Dari
rencana tersebut ada delapan perusahaanmenargetkanemisiobligasi/sukuk di atas Rp1 triliun.
Dengan banyaknya jumlah
pipeline aksi korporasi tersebut
diperkirakan tren pertumbuhan pasar modal Indonesia masih
akan berlanjut pada 2022. Hal
ini juga didorong oleh meningkatnya korporasi atau UMKM
yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan
usaha. “Di sektor pasar modal
sendiri, kami melihat tren
penguatan IHSG, ini diperkirakan akan terus berlanjut. Sementara pemanfaatan pasar
modalsebagaisumberpendanaan akan terus meningkat. Hal ini
dipicu oleh kebutuhan korporasi maupun UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaandipasarmodal,”kataDirektur
Pengaturan Pasar Modal Oto ritas Jasa Keuangan (OJK) Edi
Broto Suwarno belum lama ini.
Pasar modal Indonesia pada
tahun depan juga akan diramaikan dengan melantainya perusahaan-perusahaan rintisan
berstatus unicorn yang bergerak
di bidang teknologi. Antusiasme masyarakat pada perusahaan teknologi bisa dilihat dari penawaran umum saham perdana
Bukalapak pada Agustus lalu.
Tahun depan entitas hasil
konsolidasi antara Gojek dan
Tokopedia, GoTo juga berencana akan melakukan IPO. “Antusiasime ini tentunya akan berdampak positif pada pasar modal tahun depan,” kata Edi.
Meski demikian, Edi juga
mengingatkan agar setiap investor memperhatikan tantangan
global pada 2022 mendatang.

Hal yang sudah jelas adalah
pemulihan ekonomi global mau pun domestik yang diliputi ketidakpastian dan potensi terjadinya gelombang ketiga varian Covid-19. Selain itu, masih ada risiko kejadian global yang tidak terduga seperti krisis energi maupun kasus Evergrande yang
memperlambat perekonomian
China, serta normalisasi kebijakan moneter atau tapering off
bank sentral Amerika Serikat
(AS), The Fed, yang kemungkinan akan dimulai pada 2021.
Sementara itu, Kepala Divisi
Riset dan Pengembangan BEI
Verdi Ikhwan menyebut proyeksi analis untuk indeks harga
saham gabungan (IHSG) bisa
tembus ke angka 7.000. Dia
mengungkapkan, IHSG sempat
tembus ke level 6.643 pada 21
Oktober 2021.
Angka ini, lanjut Verdi, sedikit
lagi akan mencapai rekor sepanjang sejarah pasar modal Indonesia,yaitudiangka6.689yang
dicapai pada Februari 2018. “Jadi
mudah-mudahan melihat kondisi sekarang, kita, ada analis bisa
tembus sampai 7.000,” ujarnya.
Menurut Verdi, 2021 tampaknya menjadi tahun di mana
perusahaan-perusahaan semakin tertarik untuk melakukan penawaran umum saham
perdana atau IPO. BEI mencatat
sudah ada 38 perusahaan baru
yang melantai di bursa saham
hingga September 2021 dan
masih ada beberapa perusahaan
yang menargetkan IPO hingga
akhir 2021. Dia berharap jumlah
perusahaan yang IPO pada 2021
bisa lebih dari tahun lalu.
BEI juga mencatat jumlah
dana pasar modal yang dihimpun pada 2021 juga melonjak
cukup tajam jika dibandingkan
2020. Jika tahun lalu dana yang
dihimpun mencapai Rp5 triliun,
saat ini dana yang terkumpul
dari penawaran saham perdana
sudah menembus lebih dari
Rp30 triliun. Hal itu tidak lepas
dari aksi korporasi perusahaan
besar seperti Bank Rakyat
Indonesia (BRI) dan IPO perusa haan teknologi seperti Bukalapak. Lebih jauh, ketertarikan
korporasi memanfaatkan pasar
modal sebagai sumber pembiayaan juga tidak lepas dari jumlah
investor yang terus bertambah.
p anggie ariesta

KORAN SINDO/HASIHOLAN SIAHAAN

Ajang WSBK Jadi Daya Tarik
Kedatangan Wisman
JAKARTA- Ajang balap sepeda
motor, World Superbike
(WSBK), yang akan dilaksanakan pada 19-21 November 2021
mendatang di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara
Barat, diharapkan mampu
menjadi daya tarik kedatangan
wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air.
Komisaris Independen PT
PP Nur Rochmad mengatakan,
lintasan utama Sirkuit Mandalika sepanjang 4.310 kilometer
(km) yang memiliki 17 tikungan
tersebut dikerjakan oleh PT PP.
Perseroan menggunakan campuran aspal khusus untuk digu nakan pada sirkuit balap, yaitu

stone mastic asphalt (SMA). Proses pengerjaan aspal telah berhasil dituntaskan 100% pada
Agustus 2021. “Kami harap kehadiran Sirkuit Mandalika sebagai sirkuit jalanan pertama di
Indonesia yang memiliki kualitas jalan terbaik dapat meningkatkan daya tarik para wisatawan baik dari dalam negeri
maupun luar negeri sehingga ke
depannya dapat membantu
meningkatkan perekonomian
Indonesia,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Sirkuit Mandalika kemarin.
Nur turut mengapresiasi ha sil kerja keras Tim Proyek Sirkuit
Mandalika yang dapat me -

nuntaskan pekerjaan pengaspalanjalanSirkuitMandalikadengan kualitas terbaik. Dalam pelaksanaan pengerjaan pengaspalan jalan tersebut, tim pro yek berhasil menyelesaikan proyek sesuai spesifikasi tinggi dari
Federation Internationale de
Motorcyclisme (FIM). “Berkat
kualitas aspal yang digunakan,
jalan Sirkuit Mandalika diklaim
dapat digunakan dengan kecepatan puncak hingga 310 kilometer per jam. Jalan lintasan
Sirkuit Mandalika termasuk
aman karena memiliki safety
area sepertirun-off aspaldanrunoff kerikil yang luas,” paparnya.
p heru febrianto

Jajaran Dewan Komisaris beserta
Direksi PT PP (Persero) Tbk
melakukan kunjungan kerja
dalam rangka meninjau progres
persiapan Sirkuit Mandalika
dalam menyambut ajang
“World Superbike (WSBK) di
Sirkuit Mandalika di Lombok,
Nusa Tenggara Barat, kemarin.
IStImewA
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Kode
ACES
AKRA
ANTM
ASII
BBCA
BBNI
BBRI
BFIN
BJTM
BMRI
BNGA
BRPT

8-nov
1,470
4,290
2,370
5,925
7,575
7,050
4,230
1,020
770
7,000
1,060
975

Ttg
1,495
4,420
2,390
5,950
7,675
7,075
4,250
1,030
770
7,100
1,070
985

Trd
1,465
4,310
2,330
5,850
7,575
6,975
4,220
1,015
760
6,850
1,050
965

9-nov
1,475
4,340
2,340
5,850
7,675
7,050
4,250
1,015
765
6,875
1,055
970

Poin
5
50
-30
-75
100
0
20
-5
-5
-125
-5
-5

%
0.34%
1.17%
-1.27%
-1.27%
1.32%
0.00%
0.47%
-0.49%
-0.65%
-1.79%
-0.47%
-0.51%

Volume
10,850,000
16,402,500
44,444,800
41,112,200
101,785,800
12,099,300
92,453,200
18,468,600
4,134,400
60,287,100
4,260,600
21,904,500

PeR
47.96
16.22
25.27
13.85
31.22
19.55
22.57
15.63
7.29
14.36
7.97
54.91

Kode
BSDE
CPIN
CTRA
DMAS
ERAA
GGRM
HMSP
ICBP
INCO
INDF
INKP
INTP

8-nov
1,110
6,175
1,095
228
635
33,050
1,000
8,900
4,850
6,275
8,600
12,375

Ttg
1,145
6,225
1,135
232
640
33,125
1,010
8,975
4,890
6,350
8,800
12,675

Trd
1,110
6,150
1,090
226
630
32,850
995
8,875
4,820
6,275
8,625
12,225

9-nov
1,140
6,150
1,120
226
630
32,850
1,000
8,925
4,840
6,350
8,650
12,675

Poin
30
-25
25
-2
-5
-200
0
25
-10
75
50
300

%
2.70%
-0.40%
2.28%
-0.88%
-0.79%
-0.61%
0.00%
0.28%
-0.21%
1.20%
0.58%
2.42%

Volume
27,426,400
3,915,100
42,668,400
16,785,300
21,868,600
425,700
17,166,000
2,936,800
5,269,100
7,461,700
11,176,700
1,553,900

PeR
22.81
20.06
12.72
6.48
9.55
10.30
16.16
16.18
26.13
7.91
8.89
24.59

Kode
KLBF
LINK
LSIP
MNCN
PTBA
SMGR
SSMS
TLKM
TOWR
UNTR
UNVR
WOOD

8-nov
1,620
3,690
1,410
960
2,680
9,575
1,145
3,750
1,195
23,150
4,460
815

Ttg
1,635
4,100
1,430
980
2,740
9,700
1,165
3,740
1,200
23,400
4,470
845

Trd
1,590
3,680
1,390
950
2,680
9,475
1,105
3,680
1,175
22,900
4,380
790

9-nov
1,620
4,000
1,405
970
2,680
9,650
1,125
3,710
1,190
23,050
4,430
835

Poin
0
310
-5
10
0
75
-20
-40
-5
-100
-30
20

%
0.00%
8.40%
-0.35%
1.04%
0.00%
0.78%
-1.75%
-1.07%
-0.42%
-0.43%
-0.67%
2.45%

Volume
50,026,200
8,234,800
16,765,500
47,026,900
21,991,400
14,130,200
8,916,500
92,427,800
47,204,400
3,227,800
23,025,100
40,303,500

PeR
25.36
#N/A N/A
8.65
6.47
5.53
21.69
9.14
16.51
18.39
10.14
27.60
10.95
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EKonoMI bisnis

Defisit Keuangan Garuda
Lampaui Jiwasraya
JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero)
mengalami defisit neraca sebesar USD2,8
miliar atau setara Rp39 triliun (kurs 14.000 per
USD). Dengan demikian, emiten penerbangan
pelat merah ini dinyatakan bangkrut secara
teknikal (technically bankrupt).
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mencatat,
per September 2021 neraca
Garuda Indonesia di posisi
negatif senilai USD2,8 miliar.
Defisit ekuitas itu bahkan
melampaui defisit keuangan PT
Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Kami tekankan neraca Garuda saat ini mengalami negatif
ekuitas USD2,8 miliar. Jadi ini
rekor, kalau dulu rekornya dipegang Jiwasraya, sekarang sudah
digeser Garuda,” ujar Kartika
dalam rapat kerja bersama
Komisi VI DPR RI kemarin.
Saat ini posisi utang emiten
dengan kode saham GIAA itu
mencapai USD9,8 miliar atau
setara Rp139 triliun. Angka itu
terdiri atas tunggakan pembayaran kepada lessor senilai
USD6,3 miliar.
Aset perusahaan berada di
kisaran USD6,9 miliar. Sedangkan pendapatan Garuda mencapai USD20 juta per bulan.
“Jadi, memang utang ke
lessor paling besar itu ada komponen jangka panjang, dan tadi
ada komponen yang tidak terbayar dalam jangka pendek,”
katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kartika mengatakan saat
ini biaya sewa pesawat empat
kali lebih besar di atas rata-rata
harga sewa secara global. Kementerian BUMN selaku peme gang saham PT Garuda Indone sia (Persero) Tbk menilai kasus
korupsi masa lalu di internal
emiten penerbangan pelat merah menyebabkan harga sewa
pesawat menjadi lebih tinggi.
Kartika menerangkan, proporsi harga sewa pesawat dengan pendapatan Garuda tidak
seimbang. Saat ini pendapatan

Garuda per bulan hanya sebesar
USD20 juta. Kartika enggan
merinci berapa nilai sewa pesawat yang sudah digelontorkan
emiten dengan kode saham
GIAA itu.
“Kalau kita membandingkan antara aircraft rental cost
dengan revenue -nya Garuda
yang paling besar. Aircraft rental
cost dibagi revenue mencapai
24,7 persen atau empat kali
lebih besar di antara rata-rata
global,” sebut Kartika.
Adapun permasalahan yang
membuat keuangan perusahaan “berdarah-darah” adalah korupsi, markup nilai pesawat, penerimaan suap, dan pencucian
uang pada 2011-2012. Lalu,
operasional pesawat yang digu nakan bagi kepentingan pribadi
dan manajemen hingga laporan
keuangan fiktif pada 2018 ikut
menyebabkan keuangan perusahaan “berdarah-darah”.
“Kita mengetahui ada kasus
korupsi yang sudah diputuskan
KPK, di mana itu nilai market
pesawat, dan sebagainya. Itu
menjadi hal utama di masa lalu,
dan ini juga menyebabkan
kontrak-kontrak dengan lessor
Garuda Indonesia cukup tinggi
dibandingkan dengan airlines
yang lainya,” katanya.
Seperti diberitakan kema rin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan
bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp35,5
triliun sebagai penyertaan modal negara (PMN) pada 2022.
PMN tersebut akan diberikan
kepada tujuh badan usaha milik
negara (BUMN). Dari tujuh
BUMN tersebut tidak termasuk
Garuda Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani mene-

rangkan, pemberian PMN dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan
BUMN atau lembaga yang mendapatkan penugasan pemerin tah atau mendapatkan dampak
saat Covid-19 dengan kinerja
keuangan.
Adapun tujuh BUMN yang
mendapatkan PMN adalah Perumnas, PT PLN (Persero), PT
Hu-tama Karya (Persero), PT
Waskita Karya (Persero) Tbk
(WSKT),PTAdhiKarya(Persero)
Tbk (ADHI), PT PII, dan PT SMF.
Menanggapi PMN tersebut,
Anggota Komisi XI M Misbakhun mewanti-wanti pemerintah punya solusi jitu untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Menurutnya, jangan sampai
negara terus menyuntik dana ke
maskapai kebanggaan nasional
itu, tetapi hasilnya nihil. “Garuda ini mau kita apakan?” ujar
Misbakhun dalam keterangan
tertulisnya kemarin.
Legislator Partai Golkar itu
menjelaskan pemerintah sudah
menggelontorkan triliunan rupiah melalui PMN untuk Garuda
Indonesia. Namun, kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik. “Garuda dapat dari PMN,
sementara tidak memperbaiki
situasi,” kata Misbakhun.
Karena itu, Misbakhun menilai persoalan di Garuda bukan
hanya menyangkut suntikan
dana. “Pemegang sahamnya
adalah Ibu (Menteri Keuangan). Ini kan bisnis modelnya,
harus diperbaiki, atau seperti
apa?” kata mantan PNS di
Direktorat Jenderal Pajak itu.
Saat ini Garuda Indonesia
menanggung utang mencapai
USD7 miliar atau di atas Rp100
triliun. Bursa Efek Indonesia
(BEI) dalam laporan terakhirnya membeberkan pemegang
saham Garuda ialah pemerintah (65,4%), PT Trans Airways
(28,27%), dan publik (11,19%).
Misbakhun menyatakan Garuda Indonesia memiliki nilai
historis sehingga harus dipertahankan. “Penting bagi negara
memiliki simbol seperti itu,”
katanya. psuparjo ramalan

istimewa

(Kiri ke kanan) President Google Cloud Rob Enslin, President Director and CEO Indosat Ooredoo
Ahmad Al-Neama, CEO Google Cloud Thomas Kurian, Director and COO Indosat Ooredoo
Vikram Sinha, dan Country Director Google Cloud Indonesia Megawaty Khie berfoto bersama
seusai kunjungan ke kantor Google di California, Amerika Serikat, akhir pekan lalu. Indosat
Ooredoo dan Google Cloud mengumumkan kemitraan strategis baru untuk mempercepat
transformasi digital di seluruh segmen konsumen dan enterprise di Indonesia.

Jaya Real Property
Luncurkan Kluster Premium
tetap melakukan aktivitas dari
rumah. Begitu pula dengan beberapa kantor masih memberlakukan work from home
(WFH). Pengembang pun melakukan adaptasi dan menyesuaikan desain rumah sesuai
dengan kebutuhan penghuni.
“Desain kluster dan hu niannya menyesuaikan dengan
kondisi pandemi saat ini.
Hunian bergaya tropis modern
mengimplementasikan sirkulasi cahaya dan udara yang
sangat baik di dalam rumah.
Desain fasad dengan jendela
yang besar dan tinggi membuat
hunian terkesan megah dan

Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kanan) berbincang dengan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra sebelum
dimulai rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Dalam paparannya disebutkan kondisi
Garuda sebetulnya secara teknikal bangkrut alias technically bankrupt. Hal ini lantaran ekuitas Garuda sudah negatif hingga USD2,8 miliar
atau setara dengan Rp40 triliun (kurs Rp14.200/USD). Pandemi memperburuk kondisi Garuda Indonesia dengan tambahan utang
USD100-150 juta atau Rp1,5-2 triliun setiap bulan.

Rute Internasional Distop
KEMENTERIAN BUMN memutuskan memberhentikan
sejumlah rute penerbangan
internasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Langkah ini
menjadi bagian dari upaya penyelamatan bisnis emiten pelat
merah tersebut.
Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, rute-rute penerbangan internasional Garuda Indonesia akan dikurangi secara
signifikan dan menyisakan volume kargo yang dinilai masih
memadai. Sebagai gantinya,

pemegang saham mengalihkan
(refocusing ) rute internasional
ke domestik. Upaya ini akan
dilakukan secara masif.
“Internasional kita kurangi
secara signifikan, dan internasional hanya beberapa yang diservis.
Itu pun sebagian besar karena
adanya volume kargo yang baik.
Jadi, kita tidak akan punya ruterutelonghaul sepertiAmsterdam,
London, dan sebagainya di-shut down . Rute yang sepi seperti Korea pun di-shutdown. Jadi, kita
menyisakan volume kargo yang

yang memadai,” kata Kartika.
Tak hanya itu, pemegang saham juga akan mengurangi jumlah pesawat Garuda Indonesia.
Pada 2022 jumlah armada
hanya akan tersisa 134. Jumlah
itu berkurang signifikan dari
2019 sebanyak 202 pesawat.
“Jumlah pesawat juga akan
menurun drastis, dari 202 pesawat (2019) menurun di 2022
sekitar 134 pesawat karena sebagian sudah di-grounded juga
oleh lessor . Dan, diharapkan ke
depan akan tumbuh lagi kalau

business plan -nya berjalan di sekitar 188 pesawat (tahun 2026),”
katanya.
Di lain sisi, pemegang saham
juga melakukan negosiasi ulang
kontrak sewa pesawat yang digunakan oleh emiten ke depan.
Tujuannya untuk menyesuaikan biaya sewa pesawat dengan
market rates saat ini. Kemudian,
meningkatkan kontribusi pendapatan kargo melalui peningkatan utilitas belly capacity dan
digitalisasi operasional.
psuparjo ramalan

Perusahaan Pelayaran Klaim
Sudah Lakukan Efisiensi Maksimal

Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia

JAKARTA - Emiten pengem bang perumahan PT Jaya Real
Property Tbk (JRPT) meluncurkan kluster terbaru dan paling
premium yang diberi nama
Alton. Berdiri di atas lahan
seluas 5,4 hektare dengan total
144 unit hunian menjadikannya sebagai kluster terbaru dan
paling premium di Distrik
Discovery Residences Bintaro
Jaya.
Direktur Jaya Real Property
Swandayani mengatakan, meski pemerintah mulai menurunkan level PPKM dan me longgarkan aktivitas masya rakat, namun masih ada yang

KORAN SINDO/YULIANTO

elegan,” katanya di Jakarta
kemarin.
Menurutnya, kluster Alton
memiliki jogging track sepanjang 1 kilometer dengan lebar 3
meter yang disebut Alton Loop.
Di sepanjang loop , akan diteduhi dengan pohon-pohon
yang rindang, bangku-bangku
taman, dan area bermain anak,
yang bakal menjadi spot menarik di dalam kluster.
Keberadaan Alton Loop semakin memudahkan penghuni
jika ingin berolahraga untuk
menjaga kesehatan dan imunitas.
pheru febrianto

JAKARTA - Para pelaku industri pelayaran nasional mengaku
telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung efisiensi
di sektor logistik. Sejak pandemi Covid-19 terjadi pada awal
2020 hingga saat ini, banyak
perusahaan pelayaran yang bisnisnya terus mengalami kesulitan. Demi bertahan hidup, sejumlah perusahaan bahkan ada
yang menjual kapalnya atau
bahkan menjadikannya besi
bekas melalui scrap .
Ketua Indonesian National
Shipowners
Association
(INSA) Carmelita Hartoto menyatakan, perusahaan-perusahaan pelayaran telah melakukan berbagai cara untuk
mendukung efisiensi logistik.
Namun, biaya pelayaran hanya
bagian kecil dari ongkos logistik yang harus dibayarkan oleh

pelanggan.
Panjangnya rantai pengiriman barang, lanjut Carmelita, dari gudang hingga lokasi
tujuan menjadikan biaya logistik sulit turun jika hanya mengandalkan efisiensi di pelayaran. Menurutnya, kompo nen biaya logistik bukan hanya
soal biaya kapal karena banyak
biaya lain yang rantainya lebih
panjang seperti ekspedisi.
“Logistikpengirimanbarang
itumelaluiberbagaimatarantai.
Mulai dari biaya inventori, gudang shipper , trucking , depo, buruh, forwarding atau agen barang, THC pelabuhan dan shipping. Kami di industri pelayaran
telah mengambil berbagai langkah efisiensi,” kata Carmelita di
Jakarta, Selasa (9/11).
Dia mengungkapkan, saat
ini perusahaan pelayaran juga

dihadapkan pada persoalan
biaya operasional yang terus
meningkat. Satu di antaranya
berasal dari lonjakan biaya solar yang telah naik hingga dua
kali lipat dibandingkan tahun
lalu. Biaya solar di dalam negeri
ini lebih mahal 20-30% dibanding harga solar internasional.
“Biaya operasional terus meningkat. Kenaikan harga solar
seperti ini di luar kontrol per usahaan pelayaran,” katanya.
Dia menambahkan, sebagai
negara kepulauan, di mana
hampir 60% populasi penduduknya berada di Pulau Jawa,
biaya logistik Indonesia tidak
bisa dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, pelayaran ke luar Jawa saat ini masih mengangkut kontainer kosong saat kembali ke Jawa. Padahal, biaya solar saat kapal

kembali ke pelabuhan di Jawa
harganya sama.
“Kita harus melihat biaya pelayaran itu secara utuh, jangan
hanya dilihat sepotong-sepotong. Perusahaan pelayaran juga memiliki kemampuan finansial yang berbeda dan mereka
juga lebih banyak mengandal kan modal sendiri untuk menghadapi pandemi yang luar biasa
ini,” ungkap Carmelita.
Sebagai upaya untuk mendukung sektor pelayaran, pemerintah sejak 2015 sudah
menggulirkan program Tol
Laut. Melalui program ini, pemerintah memberikan subsidi
kepada perusahaan pelayaran
yang terlibat pengangkutan
barang ke daerah tertinggal,
terpencil, terluar, dan perbatasan.
pyanto kusdiantono

Ekspor Kelapa Diharapkan
lewat Koperasi Terintegrasi
JAKARTA - Pemerintah terus
mendorong daya saing ekspor
kelapa. Caranya, dilakukan pengembangan melalui koperasi
terintegrasi dari hulu ke hilir
yang melibatkan offtaker , terhubung ke pembiayaan dan
menggunakan teknologi.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop
UKM) Teten Masduki mengatakan, hal itu penting dilaku kan mengingat potensi indus tri kelapa sangat besar, baik di
pasar domestik maupun di pasar dunia. “Hampir semua bagian kelapa, dari daun, buah,
hingga serabutnya berguna

dan bernilai tinggi. Dalam hal
penyumbang devisa negara,
agrobisnis kelapa berada pada
peringkat keempat setelah sawit, karet, dan kakao,” kata
Teten di Jakarta kemarin.
Pada kuartal II/2020 ekspor kelapa Indonesia tercatat
988.300 ton senilai USD519,2
juta. Volume ekspor ini tercatat
meningkat 16-17% dibanding kan periode yang sama tahun
2019. “Kami berharap produk
kelapa dan olahannya terus
dikembangkan khususnya di
Kabupaten Minahasa Selatan
(Sulawesi Utara),” ucapnya.
Pada2020produksikelapadi

Indonesia mencapai 2,8 juta ton
sesuai data Direktorat Jenderal
Perkebunan Kementerian Pertanian. Lima provinsi dengan
produksi kelapa terbesar yaitu
Riau (14,20%), Sulawesi Utara
(8,92%), Jawa Timur (8,54%),
Maluku Utara (7,52%), dan
Sulawesi Tengah (6,96%).
Khusus Sulawesi Utara,
produktivitasnya hingga 1,2
ton kopra/ha/tahun atau lebih
tinggi dari produksi nasional
yaitu 1,0 ton kopra/ha/tahun.
Teten mengatakan, tantangan
pengembangan kelapa di Sulawesi Utara antara lain sebagian
besar tanaman kelapa sudah

tua/tidak produktif serta ter serang hama dan persoalan
alih fungsi lahan.
Ada enam produk kelapa
dan olahan Indonesia yang
tinggi nilai ekspornya di dunia,
yakni kopra olahan dengan nilai ekspor USD309,4 juta dengan pangsa pasar 25,5%. “Indonesia merupakan peringkat
1 di dunia,” ujarnya.
Nilai ekspor kopra mentah
mencapai USD236,3 juta dengan pangsa pasar 22,92%, untuk komoditas ini, Indonesia
merupakan peringkat kedua di
dunia setelah Filipina.
prina anggraeni
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Si Hijau yang
Tidak Merepotkan
Berkesan tropis dan natural, tanaman hias jenis
epifit bisa menjadi solusi yang pas untuk
menghiasi area teras dan rumah Anda.
Perawatannya pun cukup mudah dan sederhana.
Menghias area teras dan taman
rumah bisa dilakukan dengan cara
menambahkan tanaman, baik
berupa tanaman di lahan taman
maupun tanaman pot yang diletakkan di lantai atau digantung.
Namun, seringkali cara ini kurang
efektif misalnya karena kurangnya
ruang untuk menanam pohon
atau meletakkan pot tanaman.
Jika ini yang kerap terjadi di
rumah, Anda dapat memilih jenis
tanaman epifit untuk ditanam
pada dinding teras atau batang
pohon. Selain lebih bersih karena
tidak menggunakan tanah, tanaman epifit juga bisa menjadi
ornamen teras dan taman yang
unik, tropis, dan natural.
“Tanaman epifit hidup menumpang pada tumbuhan lain
sebagai tempat hidupnya. Tapi,
berbeda dengan parasit, epifit
tidak mengambil nutrisi dari
tumbuhan inangnya, melainkan
menyediakan makanan sendiri,”
ungkap arsitek lansekap Herlin
Wibowo.
Lebih lanjut Herlin mengungkapkan, tanaman epifit memperoleh air dari air hujan, embun,
atau uap air. Sedangkan unsur hara
didapat dari bahan organik tum-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

buhan mati yang terurai dan diserap oleh akar. Meski begitu,
terkadang akar tanaman “nakal”

menembus batang pohon inangnya sehingga merusak keseimbangan tumbuhannya.

Oleh karena itu, jenis pohon
yang Anda ingin jadikan sebagai
inangnya harus berbatang besar
misalnya jenis pohon perindang.
Dengan begitu, tanaman epifit
Anda makan, tumbuh dengan
subur dan terlihat asri.
Tidak hanya pada batang
pohon, tanaman epifit juga bisa
tumbuh pada benda mati seperti
batu bata, arang, sabut kelapa,
hingga batu alam. “Syaratnya
adalah media tanam yang dipilih
harus berpori-pori besar agar
dapat menyimpan air dan unsur
hara yang dibutuhkan tanaman
ini,” ungkap Herlin.
Jenis tanaman ini juga bisa
ditanam di atas tanah, namun
pertumbuhannya lebih maksimal

bila Anda menempatkannya secara epifit atau menumpang
dengan tanaman lainnya. Di area
teras dan taman, tanaman epifit
bisa ditanam pada dinding, tiang
besi, maupun batang pohon.
Beberapa jenis tanaman epifit
yang bisa dipilih antara lain paku
tanduk rusa (paku-pakuan), bromelia (nanas-nanasan), philodendron , serta beberapa jenis anggrek
seperti anggrek bulan dan anggrek
merpati.
“Bromelia ditanam pada media
tanam apa pun seperti sabut
kelapa atau cacahan pakis, asalkan
cukup mengikat air. Warna daunnya juga bervariasi sehingga kita
dapat memilih yang sesuai dengan
selera kita,” jelas Herlin.

Untuk perawatannya,
bromelia tergolong mudah. Saat
musim hujan, tidak perlu melakukan penyiraman, sedangkan
untuk musim panas cukup lakukan penyiraman sebanyak tiga
kali seminggu.
Kecuali jika Anda memilih jenis
anggrek yang perawatannya
terbilang lebih rumit, tanaman
epifit jenis ini tidak perlu sering
Anda siram, yang terpenting
jangan letakkan di bawah sinar
matahari langsung dan kelembapannya pun harus selalu terjaga.
Bagaimana? Tertarik untuk
mengubah tatanan taman Anda
dengan sentuhan tanaman epifit?
Selamat berkreasi.
p aprilia s andyna

Saat Tepat Mengubah Warna Dinding Rumah
Bosan dengan warna cat dinding
rumah Anda, tentu inilah saatnya
untuk mengubahnya. Tanpa harus
mengubah konsep ruangan,
hanya tampilan warna dinding
saja yang diubah. Namun,
mengecat ulang nyatanya tidak
semudah memilih warna yang
disukai. Ada beberapa hal yang
harus diperhatikan.
Praktisi renovasi bangunan,
Angga Noviar Saputra mengatakan, tidak ada aturan khusus terkait persiapan sebelum melaksanakan pengecatan. Namun, ada
baiknya permukaan dinding
dibersihkan menggunakan spons
dan air hangat setelah itu tunggu
hingga mengering sebelum
pengecatan. Cara seperti ini
sangat efektif agar hasil dapat
lebih maksimal. Mengingat harga
cat cukup mahal.

Terkadang, saat proses ulang
pengecatan kita tidak hanya
membutuhkan cat semata. Banyak
hal lain yang harus dibeli atau
dipakai untuk pengecatan ini. “Ada
hal-hal dasar yang perlu kita tahu
dalam proses pengecatan. Sehingga kebutuhan material dan alat
penunjang lainnya lebih efektif
dan efisien seperti cat dasar, kuas,
roller, amplas, compound, serta lem
kayu. Ada baiknya disiapkan juga
plastik lebar atau media lainnya
yang bisa digunakan sebagai alas
lantai agar cat tidak mengenai
keramik rumah kita,” ungkapnya.
Sebagai pemilik rumah,
seharusnya lebih tahu kondisi
permukaan dinding rumah. Jika
ada bekas minyak atau debu yang
tebal ada baiknya dibersihkan
terlebih dahulu agar hasil bisa
maksimal. Belum lagi jika dinding

Kasur Empuk Dapat Menunjang
Kualitas Tidur
Memilih kasur yang tepat penting
karena kenyamanan tidur bisa
memengaruhi kesehatan tubuh.
Pasalnya, pada saat tidur, kasur
ikut memengaruhi bentuk postur
tubuh. Karena posisi tubuh yang
tidak benar saat tidur dapat memicu beragam masalah ketidaknyamanan ketika bangun.
Biasanya, masalah ini terjadi
kepada pekerja kantoran yang
memiliki kesibukan tinggi. Mereka mengalami kesulitan tidur
karena beban pekerjaan yang
menumpuk. Tidak hanya itu,
kenyamanan kasur juga jadi salah
satu hal penting yang harus diperhatikan. Sebuah kasur dengan
teknologi tinggi hadir untuk
memperbaiki kualitas tidur Anda.
Tak tanggung-tanggung, kasur keluaran dari Emma Sleep ini
mengadaptasi teknologi lapisan
busa yang bisa mengikuti kontur
tubuh pengguna, sehingga memungkinkan percepatan proses
istirahat. Teknologi ini pun telah
diterapkan pada merek kasur
Emma Sleep yang juga menyesuaikan dengan seluruh bagian
tubuh, mulai ujung kaki hingga
ujung kepala.
Head of Sleep Research Emma
The Sleep Company Dr Verena
Senn mengatakan, para konsumen khususnya kelompok produktif sering tidur pada malam
hari karena sebatas rutinitas
belaka dari tubuhnya. Namun,
tidur dan pemilihan kasur sejatinya adalah investasi jangka

panjang.
“Kami secara terus-menerus
berusaha untuk menciptakan
kemajuan dalam kenyamanan
melalui inovasi. Kami pun
menciptakan kasur dengan riset
mendalam, percobaan, dan proses
desain yang inovatif guna membantu untuk mendapatkan tidur
yang berkualitas,” tambahnya.
Sebagai merek kasur premium
asal Jerman, Verena menyadari
bahwa membeli kasur bagi orang
yang baru pertama kali dan penuh
kesibukan bisa membingungkan.
Untuk itu, setiap desain kasur
Emma pun dirancang agar bisa
memberikan pengalaman mudah
dalam membeli kasur dengan
konsep bed in a box. “Kasur Emma
dikemas dalam kotak kardus yang
mudah dipindahkan, dikompres
dengan vakum, dan bisa dikirim
seperti paket pada umumnya,”

jelas Verena.
Bukti nyata komitmen Emma
dan kualitasnya terlihat selama
pengujian penghargaan, di mana
agensi penguji independen menggunakan beragam mesin dan
mempersilakan orang-orang
untuk menguji secara adil dan
objektif.
“Selama proses tersebut, kasur
Emma dikenal akan performa,
kemudahan, dan daya tahannya.
Produk kami telah memenangkan
30 penghargaan dari beragam
organisasi konsumen di Eropa
dan penghargaan serupa juga
didapat di Australia, Jepang, dan
Korea,” ungkapnya.
Untuk memberikan pengalaman tidur terbaik bagi masyarakat Indonesia, cara paling tepat
untuk menentukan kasur terbaik
adalah dengan mencobanya secara langsung. p aprilia s andyna

pernah terkenal rembesan dari air
saat atap bocor. Itu memerlukan
perawatan yang lebih. Jika
permukaan dinding sudah bersih
dan bebas dari kotoran dan hal lain
yang dapat memengaruhi ketika
pengerjaan pengecatan.
Cat dibuat oleh produsen
dengan berbagai macam pilihan
warna, aneka ragam warna ini
dibuat agar user bisa memilih
sesuai dengan kebutuhannya.
Terkadang beberapa orang sering
berganti warna cat untuk dapat
menciptakan suasana yang
terlihat baru pada huniannya.
Angga memberi tips, jika ingin
berganti warna ada baiknya melihat dengan teliti bagaimana
kondisi cat yang lama. Jika ada
permukaan yang retak atau gelembung, ada baiknya kupas
terlebih dahulu cat lama tersebut.

Jika sudah hilang cat lamanya,
gunakan cat dasar sebelum ganti
warna cat baru.
Mengenai kandungan cat itu
sendiri memiliki kandungan sifat
destruktif yang terdiri atas ogam
berat dan senyawa organik mudah
menguap Volatil Organic Compounds (VOC). Timbal serta
merkuri yang menguap dari cat
sangat berbahaya karena bisa
merusak ekosistem. Namun saat
ini sudah banyak cat di pasaran
yang ramah lingkungan, memang
ada baiknya kita memakai jenis cat
yang sudah teruji dan ramah
lingkungan sehingga kita beserta
keluarga bisa hidup bahagia dan
sehat tinggal di hunian tanpa
timbal.
Hal lain yang perlu diperhatikan, mengecat bagian lis dengan
kuas. Bagian dinding yang sulit

untuk dicat biasanya adalah bagian lis. Untuk mengecat sudutsudut lis dinding dapat menggunakan kuas. Cara mengecat sebaiknya dilakukan dalam satu arah
tetap, yang biasanya dilakukan
secara horizontal.
Sementara untuk mengecat
dinding memang lebih baik dengan roller ini memang umumnya
digunakan sebagai alat mengecat
dinding atau barang lain. Cukup
dengan menyediakan cat dalam
jumlah besar yang sudah dicampurkan dengan air, kemudian
gunakan roller untuk mengaplikasikan pada dinding. Pencampuran air ini digunakan untuk
menghindari pencampuran air
selanjutnya. Jika menambahkan
air secara berkala dapat membuat
warna cat berubah.
p ananda nararya

Sinar Mas Land Siapkan
Layanan Komuter
Perusahaan konsorsium antara
Mitsubishi Corporation dan
Surbana Jurong, Mitbana, bersama Sinar Mas Land mengumumkan rencana untuk mentransformasikan layanan transportasi umum di BSD City. Solusi
smart mobility pada transportasi
yang melayani rute Jabodetabek
itu direncanakan secara bertahap
pada 2022. Rencana strategis itu
bertujuan untuk memperbaiki
aksesibilitas ke fasilitas umum,
meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum, serta
meningkatkan konektivitas ke
pusat Kota Jakarta.
Saat ini PT Sinar Mitbana Mas,
sebuah perusahaan patungan antara Mitbana dan Sinar Mas Land,
sedang mengembangkan sebuah
transit oriented development (TOD)
baru yang letaknya bersebelahan
dengan Kawasan Intermoda BSD
City. TOD itu berdiri di atas lahan
seluas 6 hektare dan terletak di
samping stasiun kereta api Cisauk
yang sudah memiliki terminal bus
serta melayani rute angkutan
umum di BSD City dan terhubung
langsung ke Sudirman Central
Business District (SCBD).
“TOD mempunyai peran
penting dalam mengurangi laju
pertumbuhan urbanisasi yang
berkembang pesat dan menambah pilihan transportasi umum
yang diperlukan untuk masa
depan yang berkelanjutan dalam
jangka panjang,” ujar Chief
Executive Officer Mitbana dan

Presiden Direktur PT Sinar
Mitbana Mas Gareth Wong .
Terobosan dalam sistem yang
diperkenalkan oleh PT Sinar Mitbana Mas ini adalah pengenalan
layanan demand-responsive yang
merupakan solusi smart mobility
baru dengan menggunakan algoritma cerdas, yang akan menghubungkan penumpang kereta api
komuter yang akan melanjutkan
perjalanan menggunakan jaringan bus BSD Link, yang dioperasikan Sinar Mas Land.
Sistem tersebut akan menyesuaikan rute bus secara dinamis
ketika terjadi perubahan kondisi
lalu lintas perjalanan dan pola
permintaan pengguna. Nanti
layanan tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi ponsel yang
sudah dimiliki BSD City, yaitu
Onesmile yang juga memiliki fitur
cerdas lainnya. Solusi mobilitas
pintar ini juga akan disinkronisasi

dengan waktu layanan kereta api
komuter yang sudah terjadwal
sehingga para penumpang dapat
merencanakan perjalanan mereka secara lebih baik, dan membantu mengurangi kemacetan ke
dan dari pusat Jakarta.
Chief Executive Officer Residential BSD City Sinar Mas Land
Theodore Thenoch mengatakan,
langkah besar itu diambil untuk
meningkatkan konektivitas transportasi umum di BSD City. Sinar
Mas Land ingin menciptakan BSD
City sebagaitownship mandiri di
masa depan dengan menghadirkan solusi mobilitas yang efektif
serta komprehensif. “Transportasi umum merupakan rencana
jangka panjang untuk perjalanan
yang lebih nyaman dari BSD City
menuju Jakarta atau sebaliknya
sehingga dapat meningkatkan
kualitas hidup penghuni BSD
City,” sebutnya. p anton c
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Vaksinasi untuk Akhiri
Pandemi Covid-19
Saat ini Indonesia telah berhasil
menyuntikkan lebih dari 200
juta dosis vaksin Covid-19
kepada masyarakat Indonesia.
Juru Bicara Pemerintah untuk
Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro
menyatakan bangga dan mengucapkan terima kasih kepada
seluruh rakyat Indonesia yang
telah mengantar Indonesia mencapai suntikan vaksin Covid-19
ke-200 juta pada minggu ini.
“Per 5 November 2021, per
12.00 WIB, Indonesia sudah mencatat 204.913.735 suntikan dosis
yang diberikan kepada lebih dari
setengah sasaran vaksinasinya,”
ucap dr Reisa dikutip dari laman
Covid19.go.id, Selasa (9/11).
Jumlah suntikan tersebut

terdiri atas 123.824.199 suntikan
dosis pertama, 77.687.838 suntikan kedua, serta 1.156.371
suntikan ketiga bagi tenaga kesehatan. Jumlah ini sudah termasuk suntikan vaksin dari
vaksinasi Gotong-Royong.
“Tentunya, tidak lupa kami
ucapkan terima kasih kepada
upaya kemitraan pemerintah dan
swasta, public-private partnership ,
dalam bentuk vaksin GotongRoyong yang sudah mencapai
lebih dari 2,2 juta suntikan per
hari ini,” ujar dr Reisa.
Ia mengingatkan perjalanan
menuju 100% capaian masih
panjang. Untuk memvaksinasi
208.265.720 orang yang masuk
dalam kategori sasaran vaksinasi
Covid-19 diperlukan setidaknya
sekitar 416 juta suntikan. “Tentunya dengan kemungkinan lebih
atau kurang mempertimbangkan

ada vaksin yang sekali suntik, yaitu vaksin Janssen, dan ada suntikan booster bagi nakes,”
imbuhnya.
Sementara itu, Menurut data
Kemenkes RI, program vaksinasi
pemerintah sudah mencapai sekitar 40% untuk kategori dosis
lengkap, dan 60% untuk dosis
pertama. “Tekad WHO adalah
memvaksinasi, minimal satu
dosis, sekurang-kurangnya 40%
warga di setiap negara di dunia
pada akhir tahun ini. Dan 70%
pada tahun depan. Indonesia
sudah melewati milestone , batas
capaian minimal tersebut. Dan
dalam arah yang sesuai, on track ,
menuju ke milestone berikutnya,”
kata dr Reisa.
Artinya, ada 77.687.838 orang
Indonesia yang sudah mendapatkan dosis lengkap. Selain itu, masih ada 46.136.361 yang belum

mendapatkan suntikan kedua
atau baru mendapat dosis pertama.
“Ada dua pesan dari statistik
ini, pertama, yang belum suntik
kedua, pastikan tepati jadwalnya,
dan lengkapi perlindungan Anda.
Jangan dilewatkan, meski situasi
membaik saat ini. Kedua, masih
ada sekitar 84 juta saudarasaudari kita yang belum mendapat
satu pun dosis vaksin Covid-19.
Ayo daftarkan, antarkan, dan
temani mereka yang belum
divaksinasi. Datangi ke rumah
kalau perlu,” papar dr Reisa.
“Prinsip tumbuhnya kekebalan
bersama terhadap Covid-19 wajib
berdasarkan pemerataan vaksinasi di semua kelompok sasaran,
termasuk 100% capaian di kelompok lansia, penyandang disabilitas
dan kelompok rentan lainnya,
serta anak-anak. Indonesia akan

aman dari ancaman Covid-19, kalau
semua orang Indonesia aman.
Bukan sebagian,” tambahnya.
Dr Reisa juga mengingatkan
selama pandemi belum berakhir
dan capaian vaksinasi belum
100%, protokol kesehatan harus
tetap dilakukan. “Jangan lengah.
Virus SARS COV-2 tetap mengintai. Meski angka kasus aktif di
bawah 12.000, penambahan kasus
per hari di bawah 1.000, angka
kematian per hari semakin turun
dan level PPKM mayoritas kabupaten-kota di Indonesia sudah di
level 1 dan level 2, bukan berarti
kita berhenti waspada. Lengah
sedikit, virusnya siap menyerang
kembali. Memanfaatkan keteledoran kita,” terangnya.
Dr Reisa mengingatkan akan
jauh lebih mudah tetap disiplin
mempraktikkan 5 M dengan memakai masker dengan benar dan

tidak membuka ketika bertemu
orang lain di tempat umum, menjaga jarak aman dari orang lain,
menjauhi kerumunan meski
mayoritas aktivitas masyarakat
sudah diperbolehkan, mencuci
tangan dengan sabun dan air
mengalir atau cairan pembersih,
dan selektif dalam bermobilitas
untuk mengurangi risiko penularan dibandingkan menghadapi
potensi gelombang ketiga.
“Vaksinasi akan menumbuhkan kekebalan kelompok. Sementara dengan vaksin dan tetap disiplin prokes ketat, kita akan tumbuhkan ‘ketahanan kesehatan’,
resilience atau kekebalan bangsa
terhadap Covid-19. Ayo tetap bermasker dan ayo cepat vaksinasi,”
pungkas dr Reisa. #3M#mencucitangan#menjagajarak# memakaimasker#ingatpesanibu.
p iman firmansyah

Deteksi Dini Jadi Kunci Hindari
Kanker Prostat

Diperbolehkan Suntik Imunisasi
Booster pada Masa Pandemi

Pada masa pandemi ini tetaplah
memilih gaya hidup sehat. Karena,
ada beberapa penyakit yang mengintai seperti kanker prostat.
Kanker tersebut merupakan tumor ganas yang tumbuh di dalam
kelenjar prostat dan menyerang
segala usia.
Penyakit ini perlu diwaspadai
karena prevalensi penderita
kanker prostat di Indonesia cukup
tinggi, yakni 11 dari 100.000 dan
menjadi salah satu penyebab
kematian pada pria.
Pada stadium awal, kanker
prostat tidak menunjukkan gejala
apa pun pada penderitanya. Gejala
baru dirasakan ketika kanker
sudah memasuki stadium akhir
sehingga sering kali kanker prostat
disebut sebagai silent killer.
Maka itu, penting bagi siapa
pun terutama pria untuk lebih
berhati-hati terutama jika
memiliki faktor risiko tertentu
antara lain riwayat keluarga,
ras, dan usia.
Salah satu cara menghindari
kanker prostat selain menerapkan
pola hidup bersih dan sehat sejak
dini adalah melakukan deteksi
dini. Dengan skrining rutin,
keberadaan kanker prostat dapat
diketahui lebih awal sehingga penderita bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan tepat yang
membuat peluang kesembuhan
juga lebih besar.
“Skrining rutin kanker prostat
biasanya

Saat ini muncul tren suntik
immune booster di klinik-klinik
yang makin banyak dinikmati. Hal
itu diharapkan bisa lebih optimal
menjaga kondisi kesehatan seseorang pada masa pandemi ini.
Ahli di bidang estetika dan anti
aging dari Cyn Clinic , dr Cynthia
Jayanto M Biomed (AAM) mengatakan, immune booster merupakan
kandungan yang berisi vitamin
atau multivitamin yang berisi
vitamin B, D, asam folat, vitamin E,
dan vitamin lainnya, dalam bentuk
injeksi dengan dosis sesuai angka
kebutuhan gizi setiap orang.
“Sebenarnya immune booster
bisa didapat dari vitamin oral,
hanya saja tren saat ini orang lebih
memilih dengan cara cepat dan
dengan cara penyuntikan bisa
secara langsung disuntik atau dengan cara infus,” ucap dr Cynthia di
akun Instagramnya.
Menurut dia, dari segi keamanan, semua prosedur suntik bisa
ada risiko lembam setelah penyuntikan pada pembuluh darah yang
sulit, ada risiko emboli udara,
apabila tidak sesuai protokol.
Dr Cynthia menuturkan, untuk
hasil khasiat vitamin melalui infus
lebih lama dibandingkan disuntik
langsung. Karena kalau lewat suntikan, vitamin diproses melalui
lambung, hati dan ginjal, dan itu
bisa sebagian langsung terbuang
melalui urine.
“Tapi lain cerita kalau dalam
bentuk infus. Di dalam infus ada

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

melalui prosedur pemeriksaan
Prostate Specific Antigen (PSA)
dalam darah yang dilanjutkan
dengan pemeriksaan Digital
Rectal Exam (DRE) atau lebih
dikenal dengan istilah colok dubur,” jelas dokter Konsultan Onkologi Urologi, Siloam Hospitals
Kebon Jeruk (SHKJ) dr Marto
Sugiono SpU dalam Media
Briefing virtual beberapa
waktu lalu.
Ia menuturkan, jika kadar PSA
tinggi dan prostat membesar, pasien perlu perhatian lebih karena
dicurigai kanker prostat. “Untuk
diagnosis lebih pasti, biasanya
akan dilengkapi pemeriksaan
biopsi untuk mengetahui kanker
atau tidak,” terang dr Marto.
Rangkaian pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendeteksi

secara akurat dan tepat keberadaan sel kanker prostat sehingga
pertumbuhan sel kanker dapat
diketahui lebih dini dan tidak
menyebar semakin luas.
Ia menjelaskan, dalam penanganan kanker prostat, SHKJ
menyediakan layanan pencegahan
berupa skrining kanker prostat,
juga dalam hal pengobatan.
“Dengan dibukanya layanan
kemoterapi ini, diharapkan dapat
berperan dalam mengurangi
angka kematian yang disebabkan
oleh penyakit kanker sekaligus
memberikan pengobatan optimal
bagi pasien kanker prostat maupun kasus kanker lainnya,” papar
dr Marto. #3M#mencucitangan#
menjagajarak# memakaimasker#
ingatpesanibu.
p iman firmansyah

cairan natrium klorida atau cairan
infus. Multivitamin ini akan berikatan natrium klorida, natrium
klorida merupakan cairan mineral
garam, di mana garam sifatnya
menyimpan cairan di tubuh. Jadi,
harapannya multivitamin yang
terikat dengan larutan garam
tersebut akan lebih bertahan lama
di tubuh,” papar dr Cynthia.
Ia menerangkan bahwaimmune
booster menjadi tren karena tidak
semua orang tingkat kepatuhan
meminum oral suplemen vitamin
itu teratur dan tertib. Kondisi tersebut membuat klinik mengakomodasi kebutuhan dalam bentuk
infus vitamin. “Tapi kandungan
yang ada di dalam infus itu kadangkadang tidak semua klinik sama.
Sebab, setiap klinik punya masing
masing kandungan immune booster

mereka. Oleh karenanya, saran
saya sebagai customer kita perlu
juga mencari tahu, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh saat
diinfus,” terang dr Cynthia.
Ia bercerita bahwa kadang
beberapa klinik juga memakai
immune booster dalam bentuk
megadosis. Harapannya agar
dengan megadosis tersebut bisa
mempercepat atau memberikan
reaksi kepada tubuh secara lebih
cepat dan maksimal. Namun,
dalam sudut pandang gizi sebetulnya tidak dibutuhkan dan
tidak boleh secara terus-menerus,
ka-rena tidak sesuai angka
kebutuhan tubuh. Pasti akan terbuang oleh tubuh juga akhirnya.
#3M#mencucitangan#menjagajarak# memakaimasker#ingatpesanibu. p iman firmansyah

Ini Manfaat Krim Pagi dan Malam untuk Kulit Wajah
Pada masa pandemi, perawatan
kulit wajah tetap dilakukan, misalnya dengan rutin menggunakan krim pagi (day cream) dan krim
malam (night cream). Penggunaan
krim wajah tersebut menjadi rutinitas dalam perawatan kulit.
Krim pagi dan krim malam ternyata memiliki manfaat yang
berbeda untuk kulit.
Menurut skin expert dar Estee
Lauder, Nadine Pernodet, berbicara mengenai krim
perawatan kulit, baik krim
pagi maupun krim malam
merupakan dua jenis produk yang berbeda jenis.
Krim pagi tidak bisa

digunakan sebagai krim malam,
begitu pula sebaliknya. “Krim pagi
umumnya mengandung SPF,
sementara krim malam
mengandung lebih banyak pelembap dengan tekstur yang lebih berat,” jelas Pernodet seperti yang
dilansir dari harpersbazaar.com.
Pernodet menambahkan, krim
pagi memiliki kandungan yang
bisa melindungi kulit dari polusi,
serta menangkal paparan sinar
matahari. Krim pagi juga memiliki
kandungan antioksidan untuk
melawan efek buruk polusi.
Beberapa krim pagi biasanya
dilengkapi dengan kandungan
tambahan, seperti vitamin C atau

ascorbic acid, vitamin E atau alpha
tocopherol dan ekstrak green tea.
Beberapa bahan ini juga termasuk
pelembap yang ideal untuk melindungi kulit dari efek buruk lingkungan. “Krim pagi biasanya digunakan sebelum memakai make up sehingga memiliki tekstur yang lebih
ringan, tidak meninggalkan rasa
lengket, dan cepat menyerap di
kulit hanya dalam hitungan
menit,” ujar Pernodet.
Berbeda dengan krim pagi,
menurut Pernodet, krim malam
memiliki tekstur yang lebih berat.
Hal ini karena kulit cenderung
bekerja lebih lambat dalam proses
melembapkan pada malam hari,

sehingga kulit biasanya memasuki
kondisi dehidrasi saat bangun
pada pagi hari.
Krim malam biasanya dilengkapi dengan kandungan aktif
yang berfungsi mencegah penuaan dini serta mengoptimalkan
proses regenerasi kulit seperti
retinol, ceramide, atau hyaluronic
acid. Kandungan-kandungan tersebut sebaiknya tidak digunakan
sebagai krim pagi.
“Kandungan-kandungan tersebut termasuk photosensitive
yang menimbulkan reaksi terhadap paparan sinar matahari dan
berisiko menyebabkan iritasi,”
ujar Pernodet.

Pernodet menambahkan, sejumlah studi dan hasil penelitian
menyebutkan bahwa krim malam
mengandung antioksidan dan
asam amino dapat mempercepat
proses regenerasi sel-sel kulit pada
tubuh. Krim malam sendiri mengandung kolagen, yang dapat
membantu meningkatkan elastisitas kulit.
“Krim malam biasanya dipakai
setelah membersihkan wajah
dari make up yang telah dipakai
sepanjang hari,” ujar Pernodet.
#3M#mencucitangan#menjagajarak# memakaimasker#ingatpesanibu.
p dwi nur ratnaningsih
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RaGaM
LVRI Kota Semarang Pasang Bambu Runcing di Makam Keluarga Besar Brigade XVII Tentara Pelajar

KORAN SINDO/AHMAD ANTONI

Sejumlah veteran pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Markas Cabang Legiun Veteran RI (Macab LVRI) Kota Semarang melakukan pemasangan bambu runcing di atas pusara 7 Legiun Veteran RI Pejuang Kemerdekaan RI (PKRI) di Makam
Keluarga Besar Brigade XVII Ex TNI / Tentara Pelajar (TP) dan Tempat Pemakaman Umum, Bergota Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Kegiatan ini dalam rangka Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November.

Kemerdekaan Bermural
di ON & OFF PRESSURE

TANGERANG - 10 seniman jalanan (street
artist) berkolaborasi melukis mural
bersama dalam kegiatan seni bertajuk “ON
& OFF PRESSURE”. Mereka melukis di atas
tembok dengan total luas ±1.500 m2 yang
tersebar di tujuh titik di sekitar perumahan
Alam Raya, Tangerang, Banten.
Pemilihan tempat di Alam
Raya didasari daerah tersebut
yang terbilang strategis, yakni
di pusat wilayah Tangerang Kota sehingga siapa pun bisa dengan mudah menemukan lokasi pameran mural ON & OFF
PRESSURE yang instagramable. Ini juga sekaligus ingin
menjadikan wilayah di Kecamatan Benda sebagai alternatif
pusat seni Kota Tangerang.
Adapun kesepuluh seniman
jalanan yang sudah melanglang
buana menorehkan nama mereka di dunia seni jalanan Tanah
Air tersebut Anagard, Digie
Sigit, Farhan Siki, The Popo, Arman Jamparing, Bujangan Urban, Media Legal, Edi Bonetski,
HanaMadness,danBungaFatia.
Acara ON & OFF PRESSURE
diselenggarakan pada 8-10 November 2021.
Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman dan
edukasi bahwa pada dasarnya
senijalananataustreetart seperti
mural juga merupakan cabang
dari seni rupa murni yang kerap
dipandang sebelah mata oleh
masyarakat. Seni ini kerap disamakan dengan aksi vandalisme
sehingga konotasi negatif pun
sering menyeruak bersamaan
dengan munculnya seni yang
menjadikan tembok sebagai
media berekspresi tersebut.
Kurator acara, Bambang
Asrini, menjelaskan, helatan
karya luar ruang sepanjang
±150 meter (1.500 m2) di tembok-tembok di Perumahan
Alam Raya, Tangerang, yang di-

gagas para seniman jalanan di
kota Tangerang, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta untuk merayakan tak adanya tekanan apa
pun atau tekanan positif/energi
yang menyala bagi mereka bersama untuk berkarya! ON/OFF
adalah simbolisasi sebuah sakelar memati-hidupkan proses
berkreasi seniman jalanan.
Dalam konteks polemik nasional, beberapa bulan terakhir
(Juli-Agustus-September
2021) seni jalanan distigmatisasi sebagai aksi “vandalisme”.
Karya-karya itu juga sempat
disampirkan dalam isu politik
yang kental. Maka, helatan acara ini ingin menyampaikan pesan bersama bahwa seni jalanan hadir secara majemuk, merdeka, dan memang sebagai jeda
atas intervensi seni di ruangruang publik yang setara. “Mereka, para seniman jalanan itu,
secara psikis dan alamiah menginisiasi untuk menyampaikan pernyataan esensial tentang ekspresi-ekspresi yang
privat pun yang komunal. Seniman jalanan ini niscaya terhu bung dengan isu apa pun, dari
pengalaman personal yang abstrak, politik, lingkungan hidup,
keadilan sosial, popularitas
dalam kehidupan urban, dan
konsumerisme (isu urban life)
sampai kusutnya kehidupan
kota besar dalam ruang kesetaraan warga,” kata Bambang.
Menurut Bambang, tak ada
tekanan apa pun bagi senimansenimaniniuntukbebasberkarya dan memilih konten ekspresi

estetikmereka!Tajukkuratorial
ON/OFFPRESSUREsecarapersonal adalah undangan kemajemukanbagisenimanyangbisa
ditafsirkan tentang pergumulan atas “tekanan” tatkala aksiaksi di jalanan dihadapi dalam
sejarah personal atau kelompok-kelompok/kolektif seni
mereka. “Tekanan-tekanan itu
dalam arti positif pun negatif,
sejatinya adalah akumulasi
energi untuk selalu menyala
dalam diri seniman jalanan.
Sementara, ruang publik adalah
hadirnya keniscayaan berbagai
“tekanan” yang bisa jadi sangat
personal dialami dalam kerjakerja seni mereka. ON/OFF
PRESSURE selalu dan akan tetap ada sepanjang hayat menye limuti aksi dan kreasi seniman
jalanan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, penyelenggara acara, L PROJECT, dalam

isu ini ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pihaknya menentang aksi
vandalisme dan ingin memisahkanruangantaramanakegiatan
seni dan vandalisme. Mengutip
pernyataan kurator Bambang
Asrini,LPROJECTmenyatakan
bahwa seni mural sejatinya bisa
memberikan dampak “Menginspirasi pikiran (inspiring the
mind), memanjakan mata (plea sing the eyes), dan merangkul
jiwa/perasaan (embracing the
heart)” terhadap siapa pun yang
melihatnya. “Kami juga ingin
meningkatkan produktivitas
para rekan-rekan seniman
mural untuk kembali produktif
di masa pandemi ini. Lalu yang
paling utama, dalam kegiatan
ini, baik seniman senior maupun yunior, disatukan dalam
satuacara,inibisamenjadiajang
reuni dan bertukar pandangan
serta ilmu bagi mereka. Yang

muda bisa melihat cara kerja seniornya, begitu juga para senior
bisa melihat bagaimana sih
perkembangan dunia ini di
mata para generasi-generasi penerus, jadi momen ini bisa
dimanfaatkan bagi mereka tidak hanya berkarya saja, namun
ada proses bertukar pikiran
antarseniman juga,” kata CEO L
Project Ali Kusno Fusin.
L PROJECT berharap acara
ini juga dapat menghasilkan
karya-karya yang menginspirasi seniman-seniman mural
lain, terutama di daerah Tangerang, yang nantinya juga bisa
ikut berekspresi melalui tembok yang tersedia setelah kegiatan ini selesai, yakni pada 10 November 2021. Diharapkan tempat ini bisa menjadi magnet seni
baru di kota Tangerang khusus nyabagiparapenggiatdanpenikmat seni jalanan atau street art.
p hendri irawan
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Perindo Kota Jambi
Bagi Bantuan Beras
JAMBI - Partai Perindo Kota
Jambi tak henti menggelar
kegiatan sosial untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan
terakhir yang digelar adalah
bagi-bagi beras dari DPW
Perindo Jambi kepada masyarakat kurang mampu.
Ketua DPD Partai Perindo
Kota Jambi Nurdin mengaku tidak akan menyia-nyiakan bantuan ratusan karung beras dari
Ketua DPW Partai Perindo
Provinsi Jambi Hendry Attan.
Dia akan memperioritaskan
kepada masyarakat yang kurang
mampu, termasuk kader partai.
“Walaupun nilainya tidak
seberapa, ini merupakan bentuk kepedulian kita sebagai Partai Perindo terhadap masyarakat di tengah masa sulit
Covid-19 seperti sekarang ini,”
tutur Nurdin.
Dia berharap pada masa
mendatang DPD Perindo Jambi
bisa terus menggelar kegiatan
serupa demi meringankan
beban masyarakat. Menurutnya, Covid-19 telah banyak
mengoyak sendi-sendi ekonomi
sehingga tak sedikit warga yang
penghasilannya menurun atau

kehilangan pekerjaan.
Menurut Ketua DPW Partai
Perindo Provinsi Jambi Hendry
Attan, pembagian beras dalam
bentuk bakti sosial (baksos) ini
bertujuan agar masyarakat juga
tersentuh hatinya seusai menerima bantuan.
“Bagaimana kita Partai Perindo ini dengan slogan ‘Untuk
Indonesia Sejahtera’ bisa membantu kepada saudara-saudara
kita di tengah masyarakat
Jambi. Setidaknya untuk bisa
meringankan beban mereka,”
ucapnya.
Dia juga berharap DPD hingga DPC bisa bergerak terus dan
terus berkarya membesarkan
partai. “Bagaimana nanti Partai
Perindo di 2024 bisa menjadi
partai pemenang di Provinsi
Jambi khususnya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW Partai Perindo
Provinsi Jambi Hendry Attan
juga memberikan surat keputusan (SK) ke DPD Kabupaten
Bungo. Kepada para pengurus,
Attan meminta mereka bekerja
maksimal untuk pemenangan
Partai Perindo di Provinsi
Jambi.
p azhari sultan
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Ketua DPD Partai Perindo Kota Jambi Nurdin (kanan)

Galeri Nasional Tambah Kuota Kunjungan

ISTIMEWA

Pengunjung melihat koleksi pameran tetap di ruang pamer Galeri Nasional Indonesia (GNI). Merespons
PPKM level 1 di wilayah DKI Jakarta, GNI menambah kuota kunjungan Pameran Tetap Koleksi GNI.

JAKARTA - Merespons PPKM
level 1 di wilayah DKI Jakarta,
Galeri Nasional Indonesia
(GNI) Direktorat Kebudayaan,
Kemendikbudristek, menambah kuota kunjungan Pameran
Tetap Koleksi GNI. Semula, pameran ini menyediakan kuota
50 orang per sesi kunjungan,
dan dalam satu hari ada enam
sesi. Kini, setelah PPKM level 1
di wilayah DKI Jakarta, kuota
kunjungan pameran menjadi
70 orang per sesi.
Kepala GNI Pustanto mengatakan, penambahan kuota
kunjungan ini tentunya tetap
diimbangi dengan penerapan
protokol kesehatan yang sesuai
dengan prosedur. “Serta tetap
memperhatikan keamanan dan
kenyamanan pengunjung sehingga tidak menimbulkan ke-

rumuman baik di area tunggu
maupun di area ruang pameran,” imbuhnya.
Adapun prosedur dan tata
tertib kunjungan dipublikasikan di laman dan media sosial
GNI agar calon pengunjung dapat mengakses dengan lebih
mudah. Paling utama pengun jung mesti registrasi online, paling lambat 24 jam sebelum jam
kunjungan melalui laman
https://galnas-id.com.

Tentang Pameran
Tetap Koleksi GNI
Pameran Tetap Koleksi GNI
di Gedung B lantai 2 buka pada
Selasa-Minggu. Pameran ini
menampilkan 201 karya seni
rupa modern dan kontemporer
koleksi GNI/koleksi negara mulai era 1800-an hingga era masa

kini. Dalam pameran ini ada
karya para perupa kenamaan
Indonesia hingga mancanegara. Di antaranya Raden Saleh,
Wakidi, S Sudjojono, Affandi,
Basoeki Abdullah, Hendra Gu nawan, Agus Djaja, Popo Iskandar, Srihadi Soedarsono, Widayat, Djoko Pekik, Eddie Hara,
Heri Dono, Jim Supangkat,
Dede Eri Supria, Krisna Murti,
Anusapati, Mella Jaarsma, Victor Vasarely, Wassily Kandin sky, Hans Arp, Zao Wou-Ki,
Hans Hartung, Sonia Delaunay,
dan sebagainya.
Pameran Tetap Koleksi GNI
dikurasi Bayu Genia Krishbie
dan Teguh Margono (Kurator
GNI) melalui tiga pendekatan
kuratorial. Pertama, MONUMEN INGATAN yang menampilkan karya-karya koleksi GNI

yang dikontekstualisasikan dalam perkembangan sejarah na sional. Kedua, KODE /D merupakan pameran tematik yang
secara berkala memamerkan
sejumlah koleksi dari 20 Tahun
Akuisisi Karya Seni Rupa oleh
GNI dalam rentang 1999-2019.
Ketiga, PARIS 1959 JAKARTA 1995 yang menampilkan
karya-karya koleksi internasional GNI yang utamanya ber sumber dari dua peristiwa penting. Dua peristiwa penting itu,
yakni hibah seniman-seniman
dunia yang berbasis di Paris
pada 1959 melalui Atase Kebudayaan dan Pers Bapak Ilen Surianegara, serta hibah dari seniman peserta Pameran Gerakan Non-Blok pada 1995 di
Jakarta.
p hendri irawan
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Fokus Menghadirkan
Kendaraan Ramah Lingkungan

INDONESIA masuk ke dalam era baru
mobilitas yang ditandai dengan
elektrifikasi di sektor transportasi. Selain
sebagai implementasi komitmen
pengurangan emisi karbon, era
elektrifikasi pada kendaraan bermotor
juga untuk menghadirkan efisiensi energi.

Sebagai salah satu negara peratifikasi Paris
Agreement , Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menekan emisi karbon. Pemerintah pun
makin gencar mengeluarkan berbagai kebijakan atau
program yang bertujuan untuk menekan emisi
karbon. Selain insentif fiskal, pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan untuk produsen kendaraan yang berkomitmen untuk menghadirkan produk
ramah lingkungan. Lantas bagaimana komitmen
agen pemegang merek (APM) dalam mendukung komitmen pemerintah itu? Berikut wawancara dengan
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor
(TAM) Henry Tanoto.
Bagaimana Toyota melihat komitmen pemerintah dari sisi kesiapan produk di Indonesia?
Tentunya kami di Toyota bersyukur atas regulasi
baru CO2 tax yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Ini merupakan langkah positif yang akan membuka peluang lebih besar lagi dalam menghadirkan
teknologiramahlingkungan,maupunpercepatan
penurunan emisi CO2 di Indonesia.
Semangat yang sama ini yang memang
sudah kami lakukan, khususnya di
Indonesia, sejak 2009 secara resmi
memasarkan kendaraan elektrifikasi. Tujuan utamanya ya untuk
popularisasi dan dari penggunaan
kendaraan elektrifikasi bisa
memberikan kontribusi untuk
lingkungan. Saya rasa, tidak
hanya kami di Toyota yang
memiliki arah yang sama dengan
Pemerintah Indonesia, temanteman di merek lain pun pasti mengarah ke arah sana, dengan satu
tujuan untuk menciptakan
lingkungan yang lebih baik.
Lantas
sejauh
mana
komitmen Toyota di Indonesia
dalam menghadirkan produk
ramah lingkungan?

Di Indonesia kami inline dengan global (Toyota
Motor Corp) bagaimana bisa semua berkontribusi di
seluruh dunia. Intinya kembali kita ngomong soal
kendaraan sebagai alat transportasi, dan elektrifikasi
sebagai salah satu sarana untuk mobilisasi yang lebih
ramah lingkungan. Makanya kami perkenalkan tidak
cuma satu, tapi dari 2009 di Toyota maupun Lexus ada
bermacam segmen dan berbagai teknologi yang
digunakan dari BEV, hybrid , dan plug in hybrid, karena
ke-butuhan berbeda-beda sehingga konsumen bisa
pilih mana yang cocok dan ikut berkontribusi ke lingkungan. Hal ini masih akan terus kami kembangkan ke
depannya dengan lebih lengkap lagi.
Dari 10 model elektrifikasi yang telah kami pasarkan, dengan total penjualan hampir 5.000 unit
hingga bulan Oktober tahun ini, Toyota berhasil
berkontribusi menekan emisi karbon lebih dari
300.000 gr/km.
Bahkan kami tidak hanya menghadirkan full line
up kendaraan elektrifikasi, kami pun turut mendukung komitmen pemerintah dengan memopulerkan
teknologi elektrifikasi melalui berbagai movement
yang kami lakukan, salah satunya dengan menghadirkan ekosistem electric vehicle yang terintegrasi di
Nusa Dua, Bali. Harapannya, kita bisa menambah
jajaran teknologi elektrifikasi dan memperluas ekosistem electric vehicle agar lebih banyak lagi orangorang yang bisa memiliki pengalaman dengan
teknologi elektrifikasi.
Apa yang sudah dilakukan Toyota di Indonesia untuk menekan emisi karbon?
Hal pertama tentu memasarkan kendaraan elektrifikasi,
karena dengan ini kami
bisa mengajak konsu men untuk ikut
berpartisipasi dan
berkontribusi,
sejauh ini sudah
hampir 5.000
unit yang dipasarkan dari
berbagai
model dan
teknologi.
Hitungan
kasarnya, jika
dibandingkan
jumlah yang
sama dengan
kendaraan non elektrifikasi,
setidaknya ada
300.000
gr/km
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2015 – sekarang: Wakil Presiden
Direktur PT Toyota Astra Motor
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Sales Operation, PT Astra International Tbk
2012 – 2013 : Division Head Divisi Sales &
Marketing, PT Toyota Astra Motor
2009 – 2012: Division Head Divisi After
Sales Marketing Division, PT Toyota Astra
Motor
2008 – 2009: Deputy Division Head Divisi
After Sales Marketing, PT Toyota Astra
Motor
2007 – 2008 : Department Head –
Operation Improvement, PT Toyota Astra
Motor
2006 – 2007: Department Head - Sunter
Workshop, PT Toyota Astra Motor
2003 – 2006: Department Head –
Planning, PT Toyota Astra Motor
2003: Section Head – National Service
Division, PT Toyota Astra Motor
1995 – 2003: Staff – National Service
Division, PT Toyota Astra Motor

yang dapat di dikurangi emisinya, ini kurang lebih setingkat dengan 2.000 unit kendaraan nonelektrifikasi
tidak dioperasikan dalam kurun waktu yang sama. Bayangkan, kalau penggunanya lebih banyak,
reduksinya pun lebih besar.
Selain itu?
Yang lainnya popularisasi, seperti EV Smart
Mobility di Bali, selain support wisata ramah lingkungan, penggunaan pun diharapkan memberikan
pengalaman untuk pengguna agar bisa lebih kenal
dengan elektrifikasi. Poin nya kami ingin populerkan
elektrifikasi. Semakin banyak dan populer, semakin
besar kontribusi nyatanya ke depan.
Tantangan apa yang masih harus dihadapi
dan diselesaikan bersama-sama?
Membuat ekosistem yang optimal penggunaannya sebagai alat transportasi dengan
mode elektrifikasi. Selain produk,masih
banyak faktor lain, seperti kesiapan
masyarakat, infrastruktur, dan dukungan lainnya. Jika semua faktor
ini optimal, pemilihan terhadap
kendaraan elektrifikasi akan semakin besar dan lebih berkontribusi.
Selain masalah perpajakan, insentif apa yang
menurut Toyota diperlukan?
Menurut saya dukungan pemerintah semakin nyata dan membantu. Contoh CO2
tax tadi yang akan
memperluas
potensi pasarnya,
khususnya bagi
kendaraan
elektrifikasi.

Lainnya misalnya insentif untuk
pengguna (konsumen). Mungkin
insentif tidak cuma ke kami (APM),
tapi ke pihak lain juga seperti penyedia
infrastruktur sehingga infrastruktur
bisa lebih cepat dikembangkan,
lalu program edukasi agar
kendaraan elektrifikasi
semakin populer.
Bagaimana
menghadirkan pro duk yang sesuai dengan kebutuhan,
tetapi juga ramah
lingkungan?
Yang paling penting menyesuaikan
kebutuhan yang berbeda-beda. Itulah kenapa komitmen kami
perluas pilihan model
dan teknologinya karena kebutuhan orang
berbeda-beda. Ke depan
semakin kita bisa buat
pilihan yang sangat sesuai
untuk kebutuhan Indonesia
makin besar kemungkinan
bisa masuk ke masyarakat.
Bagaimana Toyota melihat kesiapan masyarakat?
Rasanya mirip dengan
perkembangan tren lain ya,
seperti digital, saat ini penggunaan digitalisasi sudah ke
mana-mana. Kalau kita lihat
contoh di Toyota, dulu awal
kami cuma bisa pasarkan 15
unit setahun (kendaraan
elektrifikasi). Tapi, tahun
lalu sudah 1.000 unit per
tahun. Tahun ini bahkan
sudah lebih 1.000, belum setahun. Jadi kuncinya
kenal dan terbiasa. Itu yang menjadi alasan kami
memasarkan saja tidak cukup, tapi perlu edukasi.
Edukasi seperti apa yang diperlukan?
Experience rasanya jadi salah satu kunci, karena
ini mobil ya, harus bisa membuat orang terpenuhi
kebutuhan transportasinya sebagai dasar, lalu
kemudahan dan efek positifnya menyusul.
Berapa banyak varian kendaraan elektrifikasi yang saat ini dihadirkan TAM?
Toyota sudah menghadirkan 10 model elektrifikasi,dariberbagaisegmendanberbagaiteknologi.Ada
hybrid electric vehicle, plug in hybrid electric vehicle, hingga battery electric vehicle, melalui Toyota dan Lexus.
Apakah semua kendaraan yang dihadirkan
TAM akan ada varian eletrifikasinya?
Masih studi, tapi itu salah satu idenya, kita bikinkan ke depan ada varian elektrifikasi, jadi bisa
memilih sesuai kebutuhan dan preferensi.
Bagaimana peluang kendaraan elektrifi kasi untuk bertumbuh di masa depan?
Lihat saja dua tahun belakangan pertumbuhannya baik, ditambah pemerintah sejalan dengan ini.
Rasanya tidak hanya kami di Toyota, tapi yang lain
akan follow. Dan ini akan membuat peluang bertumbuh semakin besar.
Bagaimana kesiapan infrastruktur di Indonesia dilihat dari ketersediaannya?
Pemerintah sudah jalan ke arah untuk memper cepat infrastruktur, semakin nanti bertambah
(infrastruktur) maka ekosistem semakin luas.
Sama seperti kami sudah mulai jual maka servis
juga semakin mudah karena tersedia di seluruh
Indonesia. Tapi, poinnya, baik infrastruktur,
produk, layanan lain akan semakin menguatkan
pertumbuhan ekosistem kendaraan elektrifikasi
dan efeknya semakin besar ke kontribusi untuk
mereduksi emisi.
panton chrisbiyanto

Menjaga Energi Seluruh Karyawan agar Terus Bersemangat
SELAIN
menjabat
wakil
presiden direktur PT Toyota
Astra Motor (TAM), Henry
Tanoto juga merupakan direktur
PT Astra International Tbk
(ASII). Pria kelahiran 1970 itu
bergabung di Grup Astra sejak
1995. Masa pandemi Covid-19
tak hanya menantang bagi bisnis
mobil, bagi Henry, sejak pandemi
melanda pada Maret 2020 segala
sesuatu menjadi menantang.
“Saya rasa dalam kondisi pan demi seperti saat ini, semua hal
yang biasanya bisa dilakukan de ngan mudah terasa menjadi lebih
menantang, bahkan hal sederha na seperti koordinasi antartim
harus menyesuaikan dengan
kondisi new normal,” katanya.
Namun, bagi Henry, yang
paling menantang di antara
berbagai tantangan yang ada,
yakni menjaga level energi dari
seluruh karyawan Toyota. Dia
pun terus memastikan setiap
individu dapat terus optimistis
dan berkontribusi secara

maksimal untuk memberikan
yang terbaik untuk pelanggan, di
tengah kondisi yang banyak
mengalami perubahan.
Henry menuturkan, selama
kariernya di industri automotif
nasional, yang paling berkesan
adalah saat bisa membangun tim
yang kuat dan bisa memberikan
solusi untuk pelanggan. “Contoh
saat kita meluncurkan produk
baru seperti Avanza yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
Indonesia atau misalnya saat kita
bisa menyediakan layanan
seperti Toyota Home Service,
yang dapat menjadi solusi yang
lebih mudah dan nyaman untuk
pelanggan,” paparnya.
Tak hanya itu, Henry juga
terus membangun tim yang
solid,
termasuk
saat
menghadirkan apa yang dia
sebut sebagai customer touch
point berbasis digital seperti
chatbot, live showroom, seiring
dengan kebutuhan pelanggan
yang meningkat di era digital dan

pandemi. “Jadi, saat kami bisa
memberikan solusi untuk pelanggan, ini menjadi hal yang
paling berkesan untuk saya,”
ucapnya.
Meskipun disibukkan dengan
beragam kegiatan bisnis saban
hari, namun Henry tetaplah manusia biasa yang harus menjaga
kesehatannya. Peraih Master of
Applied Commerce dari University of Melbourne itu berusaha untuk melakukan ihwal
yang positif seperti berolahraga,
bersepeda atau jalan kaki, mem baca buku, maupun berekreasi
atau bersantai bersama keluarga.
“Ihwal positif ini menjadi
penting terutama di kondisi
pandemi yang cukup menantang
seperti sekarang ini. Juga, tentu
saja bersosialisasi dengan keluarga dan teman, kebanyakan
secara online dan melakukan
kegiatan bersama keluarga inti
seperti kuliner dan berekreasi,”
tutupnya.
panton chrisbiyanto

foto-foto: koran sindo/anton c
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Turnamen Sains Data Nasional Hasilkan Talenta Unggul Berbasis AI
JAKARTA - Rangkaian acara
Turnamen Sains Data Nasional
2021, yang diselenggarakan oleh
Data Academy, Jakarta Open Data,
Jabar Open Data, dan Jabar
Digital Service diakhiri dengan
puncak acara pengumuman
pemenang yang diperkaya dengan
sharing session dari para pakar
yang berasal dari industri, perguruan tinggi dan pemerintah.
Pada saat yang sama sebagai
rangkaian acara, PT Cybertrends
Intrabuana juga menyelenggarakan Cybertrend Data Summit
2021 yang mengusung tema

“Winning Back 2022 Through
Leveraging Data Science & AI.”
Dengan menerapkan konsep
virtual experience para pengunjung
dapat berinteraksi dengan berbagai konten dan partner yang
terdapat di dalam acara tersebut.
Pembicara dari Kementerian
Kesehatan, PT Finnet Indonesia,
PT Paragon Technology, Tokopedia, dan Indosat memberi wawasan perkembangan serta pengalaman penerapan data sains dan
AI. Para praktisi tersebut telah
menjadikan teknologi sebagai
salah satu prioritas agar mampu

menghadapi berbagai tantangan
di masa depan.
CEO Data Academy Luthfy
Ardiansyah mengatakan, momen
Sumpah Pemuda pada 28 Oktober
lalu menjadi energi positif dalam
mengarungi arus besar perubahan
zaman ini dan ke depan. Penguasaan dan penerapan teknologi
mutakhir menjadi salah satu
faktor penting menghadapi segala
tantangan tersebut.
Dengan latar belakang inilah
Data Academy bersama Jakarta
Open Data, Jabar Open Data, dan
Jabar Digital Service mengadakan

Turnamen Sains Data Nasional
2021. “Melalui ajang ini kami mencari bibit-bibit unggul dalam bidang Data Science yang digelar 8
September 2021 hingga 28 Oktober 2021. Kami tidak menyangka
antusiasme peserta dan pendukung acara cukup besar yang membuat peringatan Sumpah Pemuda
ini sangat meriah, terutama pada
tingkat pelajar yang juga mendapatkan dukungan dari guru dan
sekolah. Dengan semangat ini
kami mengajak para pihak lebih
luas di tingkat pemerintah provinsi dan industri untuk terlibat

pada TSDN 22,” ujar Luthfy dalam
keterangan tertulis di Jakarta
kemarin.
Acara ini mendapat sambutan
meriah dan diikuti oleh 800 grup
atau 3.000 lebih peserta, dari kalangan umum, mahasiswa, hingga
pelajar sekolah menengah yang
tertarik dalam bidang sains data
dan data AI. Penutupan Turnamen
Sains Data Nasional 2021 diselenggarakan secara daring berjalan
dengan lancar dan sukses.
Pada sesi pertama ini untuk
kategori pelajar SMA/SMK sederajat, tim Gajah Mendo dari SMAN

1 Purwokerto sebagai pemenang
pertama, tim Isoebi dari SMAN 1
Purwokerto sebagai pemenang
kedua, dan Qazac Legacy dari
SMKN 26 Jakarta sebagai pemenang ketiga. Dalam penilaian
sekunder, SMA Taruna Bakti Bandung sebagai pemenang visual
terbaik, SMKN 4 Bandung sebagai
pemenang dalam kategori presentasi terbaik, SMKN 1 Bogor pemenang terapan teknik terbaik, SMA
Citra Kasih Jakarta sebagai pemenang kerja sama tim terbaik pada
Turnamen Sains Data Nasional
2021. p heru febrianto

Tampil Maksimal dengan
Anggaran Minimal
JAKARTA - Ingin membuat kamar mandi terlihat besar
tidak harus melakukan renovasi. Hanya cukup melakukan
perombakan pada sisi dalam. Jika ada sekat dalam kamar
mandi Anda, coba buat sekat itu transparan. Apa pun yang
dapat transparan memang akan membuat ruangan Anda
terlihat lebih besar.
Mendesain kamar mandi agar
terlihat luas tak membutuhkan
biaya besar. Jika ada ruang pemisah antara ruang pancuran dan
bagian toilet atau wastafel. Coba
ganti sekat pancuran Anda dengan
dinding transparan.
Menurut arsitek Amirullah dari
Architectaria, mudah saja mewujudkan itu, cukup dipasang oleh
tukang ledeng. Sekat transparan
ini mudah didapat dan harganya
cukup terjangkau. Biasanya memiliki dua dinding yang transparan dan dua yang menempel di
dinding kamar mandi.
“Jika ingin benar-benar membuka pancuran, pertimbangkan
untuk menghapus dinding
pancuran sama sekali dan menambahkan saluran pembuangan ke
lantai kamar mandi Anda. Ini
bukan tugas yang mudah, namun
dapat dilakukan dengan biaya
tambahan,” ungkapnya.
Pekerjaan itu memang harus
dilakukan oleh mereka yang
profesional. Pancuran dapat disesuaikan tanpa khawatir lantai
basah. Satu cermin besar dan
tanaman hidup dapat membuat
ruangan lebih luas. Setiap kamar
mandi dilengkapi cermin. Coba
pula untuk memiliki cermin yang
besar agar kamar mandi terlihat
luas.
Letakkan pula cermin besar itu
di atas wastafel, seakan-akan kita
akan melihat seluruh isi kamar
mandi. Untuk tanaman, pertimbangkan untuk menggunakan
tanaman gantung daripada
tanaman berdiri. Tanaman ini
akan memberi kesan ruangan
lebih alami dan harum.
Warna juga memberikan
pengaruh agar ruangan lebih luas.

Tidak harus warna cerah, cukup
hanya warna yang lebih terang.
“Jika menggunakan warna gelap
akan membuat ruangan kamar
mandi lebih sempit. Karenanya,
usahakan kamar mandi selalu
dalam kondisi terang. Lebih hemat
dan sehat jika pencahayaan
langsung dari matahari dari
jendela ataupun atap transparan,”
tuturnya.
Amirullah menyarankan
agar lantai selalu dijaga tetap
bersih. Maksudnya, bukan
hanya jauh dari kotoran namun,
usahakan tidak banyak aksesori
yang berserakan sepeti keset
atau sandal. “Itu kan membuat
kamar mandi semakin sempit,”
tuturnya.
Jadi, cobalah untuk meminimalkan penggunaan alat
penutup lantai di kamar mandi.
Jika bisa tanpa keset juga tidak
masalah. Selain keset, penggunaan gorden harus minimal
dan letakkan hanya satu handuk
di shower . “Lantai juga berpengaruh, jika tidak ingin terlihat
sempit gunakan ubin lantai
polos atau dengan motif besar,“
sebutnya.
Untuk penyimpanan, lebih baik
menggunakan storage tertutup.
Hal ini yang paling mudah yang
dapat dilakukan untuk membuat
kamar mandi terlihat besar dan
selalu rapi. Selain itu, gunakan
aksesori dengan konsep semua
terapung. Seperti rak terapung,
wastafel, dan toilet. Bahkan jika
ingin menggunakan bathtub pilih
bak claw foot , sehingga tak membuat kamar mandi terlihat ramai.
Amirullah menambahkan, sudut
ruangan tak boleh disia-siakan.
“Coba letakkan wastafel, meja rias,

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menciptakan kamar mandi yang mewah dan elegan di ruang yang sempit dan terbatas bisa dilakukan dengan cara sederhana dan berbiaya murah.

rak, dan pancuran di sudut kamar
mandi,” sarannya.
Pancuran adalah hal yang

paling mendasar untuk diletakkan
di sudut kamar mandi karena
umumnya sudah disesuaikan

dengan desainnya. “Untuk
menghemat lebih banyak ruang,
gunakan shower berdiri yang

memiliki bagian depan melengkung,” ujarnya.
p ananda nararya

Mengisi Sudut Ruang Tamu Agar Terlihat Mewah
JAKARTA - Sudut di ruang tamu
kerap dikosongkan, padahal sudut
itu dapat dipercantik dengan
dekorasi yang tepat. Ada cara
membuat sudut itu menjadi lebih
berfungsi dan menambah daya
tarik tersendiri.
Coba pasang sudut ruang tamu
itu dengan meja. Ini bukan sebuah
furnitur yang jarang atau tidak
akan dipakai. Meja ini dapat

dipakai layaknya meja kerja.
Dengan ambalan-ambalan di atas
meja untuk menyimpan buku.
Desainer interior Dede Purwanto

mengatakan, coba meja apung
atau yang tidak berkaki.
Meja seperti ini dapat tidak
membuat ruangan terlihat

sempit dan sebagai aksen
memperindah dengan furnitur
yang unik.
Pasangkan meja dengan lampu
baca, bunga, dan kursi untuk
menandakan meja tersebut juga
dipakai bukan hanya pemanis.
Hadirkan pula kursi di sudut ruang
tamu, dan akan terlihat sangat
sempurna jika ada jendela di
dekatnya.
“Kursi panjang dapat dibuat
berbentuk L yang juga dapat
digunakan sebagi tempat
penyimpanan. Material kursi

dibuat dari kayu dengan bagian
sudut itu tercapai. Area sudut terisi hitam yang menambah kesan
atas dibuat nyaman dengan
dari bawah hingga atas. Jika
antik dan menarik perhatian.
dudukan bantal,” ungkapnya.
tanaman pendek hanya memeDi sudut ruang tamu juga dapat
Kursi pojok bisa didesain besar
nuhi bagian bawah saja,” tutur
dihadirkan rak buku terbuka. Rak
agar dapat nyaman untuk diduDede.
yang mungkin dapat menampilduki. Tinggi kursi juga harus cukup
Selain tanaman, untuk tetap
kan beberapa koleksi buku seuntuk menyediakan penyimpanan indah sudut ruangan pun dapat
hingga ketika tamu datang dapat
yang besar. Idealnya, kedalamandiisi dengan beberapa hasil karya
melihat dan mungkin membanya harus 50 cm dan tingginya
lukisan. Seperti pojok galeri decanya. Rak buku ini diusahakan
antara 50 cm dan 60 cm.
ngan gambar-gambar yang menabukan layaknya perpustakaan
Selain itu, menempatkan
rik. Dede menambahkan ide lain
dengan buku yang disusun miring,
lemari di sudut juga ide yang
untuk mengisi sudut ruangan,
namun rak buku yang menampilbagus. Sebagai penyimpanan
yakni buat pojok hiburan dengan
kan bagian sampul buku sehingga
ruang tambahan, manfaatkan
TV, speaker, atau meja yang ditemdapat dipastikan buku-buku yang
lemari yang cukup besar untuk
pati media player . Meskipun ruang
disimpan tidak banyak. Ini juga
menyimpan bantal, kasur lipat,
tamu, hal itu akan membawa suabertujuan agar ruang tamu tidak
selimut ketika tidak dipakai.
sana santai. Lebih menarik jika poterlihat penuh barang.
Sudut di rumah tamu juga
jok hiburan ini dilengkapi piringan p ananda nararya
harus tetap
menampilkan keindahan karena akan
dilihat oleh tamu
yang datang
Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: 0819-9090-0919
sehingga tanaman
hias menjadi
KEHILANGAN
KEHILANGAN
pilihan tepat untuk Hilang BPKB Spd motor Vespa
Ayoo...
HLG Sertifikat Kios di pasar
mengisi ruang
P100TS, No.Pol:T 3761 R, Wrn: Super
Otomotif Duren Sawit - Blok A
Informasikan
Blue, Th: 1982 No.Sin: V9BIM17993,
Lt. 01, Los AKS No.174.
kosong di area
Bisnis Anda
V9BIT18536,
A.n. Ida Nuraida
sudut ruang tamu. No.RA:
dalam
a/n: MADHUSNI
B00693-10-01(10/11)
B00692-10-01(10/11)
“Pilih tanaman
Iklan Baris
HILANG Sertifikat Kios di pasar
Hlg SHM No.10553 an. Hartanto,
Otomotif Duren Sawit - Blok A
yang memanjang
dan Kolom
Ds.Pedurenan, Kec.Mustikajaya,
Lt.01, Los AKS No.173.
ke atas agar kesan
Kab.Bekasi, LT.60m2
A.n. Casmadi, SH.
B00695-10-01(10/11)
B00694-10-01(10/11)
mengisi ruang di
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Mercedes Belum Menyerah Kejar red Bull racing
MEXICO CITY - Tim
Mercedes belum menyerah
untuk membantu Lewis
Hamilton menjadi juara dunia
Formula One (F1) 2021. Meski
gagal mendapatkan
kemenangan GP Meksiko,
akhir pekan kemarin, tim asal
Jerman tersebut tetap yakin
menjadi yang terbaik di musim
ini.
Prinsipal Mercedes, Toto
Wolff, menegaskan bahwa
pihaknya pantang menyerah
dalam memburu gelar juara
dunia musim ini. Alasannya,
Hamilton masih memiliki
kesempatan karena ada empat
balapan tersisa, yaitu di GP
Brasil (14/11), GP Qatar

(21/11), GP Arab Saudi (5/12),
dan GP Abu Dhabi (12/12).
Namun, Mercedes harus
bisa meningkatkan performa
mobilnya. Dalam dua balapan
terakhir, di GP Amerika Serikat
dan GP Meksiko, Hamilton
selalu kalah saing dari rival
terkuatnya dari Red Bull
Racing, Max Verstappen.
Akibat dua kekalahan itu, kini
Hamilton terpaut 19 poin dari
Verstappen yang berada di
puncak klasemen.
Kendati demikian, bukan
Wolff namanya jika tidak
memiliki rasa percaya diri yang
tinggi. Dia yakin timnya masih
bisa bangkit pada empat
balapan yang tersisa. "Saya

orang yang cukup realistis, tapi
saya suka balapan, karena apa
pun bisa terjadi. Tak satu pun
dari kami akan meninggalkan
sirkuit ini dengan mentalitas
ini akan menjauh dari kami.
Masih ada empat balapan lagi,
ada empat kemenangan yang
harus diambil, empat DNF
untuk menderita. Dan kami
akan terus berjuang karena
kami tahu kami memiliki tim
yang hebat," katanya, dilansir
Autosport .
Tak hanya itu, Wolff
sebenarnya sangat yakin
keandalan mobil Mercedes F1
W12 berada dalam kondisi
bagus. Buktinya saat balapan di
Meksiko, rekan Hamilton,

Valtteri Bottas, menempati
pole position dan mencatatkan
waktu lap tercepat saat
balapan. Hal itu membuktikan
bahwa tim yang berbasis di
Inggris ini masih memiliki
harapan untuk bangkit di
balapan tersisa.
"Mobil kami sangat bagus
dan saya pikir kami semua
harus menang. Tetapi, ketika
Anda melihat probabilitas
secara matematis, jelas saya
lebih suka unggul 19 poin
daripada tertinggal. Tapi
memang begitulah adanya,"
ujar Wolff.
Optimisme Wolff ternyata
tak seirama dengan Hamilton.
Pembalap asal Inggris itu justru

mengakui Mercedes dalam
masalah melawan kecepatan
Red Bull pada GP Brasil nanti.
Hal ini dilihat dari hasil balapan
di GP Meksiko, dia tertinggal
16 detik di belakang
Verstappen yang sudah
memimpin sejak tikungan
pertama di lap pertama.
Hamilton juga mengaku
sulit mengejar Verstappen
selama balapan. Bahkan, dia
harus berjuang keras untuk
menghindari kejaran dari
pembalap Red Bull lain, Sergio
Perez, yang berada di
belakangnya. Jadi, dia sedikit
pesimistis dan merasa situasi
bisa saja sama saat balapan di
Interlagos akhir pekan ini.

Lewis
Hamilton

TWITTER/@MERCEDESAMGF1

"Jelas, 19 poin adalah selisih
yang banyak. Dia (Verstappen)
meraih banyak (9)
kemenangan tahun ini. Saya
pikir kecepatan mereka
superior di Meksiko. Jika

mereka membawanya ke
(balapan) berikutnya, kami
mungkin dalam masalah atau
kami akan berada dalam
masalah," ungkap Hamilton.
p raikhul amar

Ekspektasi The Magpies
NEWCASTLE - Tugas berat telah menanti Eddie Howe
di Newcastle United. Ekspektasi tinggi fans pada era
kepemilikan konsorsium Arab Saudi, Public Investment
Fund (PIF) membuatnya harus bekerja ekstrakeras. Misi
terdekat pelatih tersebut adalah mengeluarkan The
Magpies dari zona degradasi.

Howe diumumkan secara resmi
sebagai pelatih anyar Newcastle,
Senin (8/11). Dia akan dikontrak
hingga 2024. Co-owner klub,
Amanda Staveley mengatakan
Howe merupakan pilihan tepat
karena memiliki visi bagus untuk
memajukan Newcastle.
Catatan fenomenal
mempertahankan AFC
Bournemouth di Liga Primer
periode 2015-2020 menjadi alasan
utamanya. Bersama Howe, The
Cherries tampil cukup
menjanjikan, meski hanya
diperkuat pemain-pemain
medioker.
"Kami sangat terkesan dengan
Howe melalui proses rekrutmen
yang ketat. Selain pencapaiannya
yang jelas dengan Bournemouth,
dia adalah pelatih yang
bersemangat dan dinamis yang
memiliki ide yang jelas tentang
membawa tim dan klub ini ke
depan. Dia sangat cocok untuk apa
yang kami coba bangun di sini,"
terang Staveley dilansir dailymail .
Mendapatkan kepercayaan
besar dari Newcastle, Howe yang
telah menganggur sejak

menyampaikan dukungan mereka
terhadap Howe kepada Staveley.
Karenanya, Howe
mengindikasikan akan berupaya
membayar kepercayaan besar
tersebut dengan semaksimal
mungkin demi

meninggalkan Bournemouth
karena terdegradasi dari Liga
Primer dua musim lalu tersebut
merasa tersanjung.
Maklum, nama Howe sempat
tidak mendapat dukungan dari
semua anggota yang dekat dengan
konsorsium baru ketika pertama
kali dilontarkan empat minggu
lalu, dengan Unai Emery menjadi
kandidat utama. Namun, pelatih
asal Spanyol tersebut menolak
pendekatan dan tetap
bertahan di Villarreal.
Staveley membuka
kesempatan. Dia
mewawancarai Howe
dua minggu lalu.
Beberapa mantan
pemain
Bournemouth di
ruang ganti
Newcastle
termasuk Callum
Wilson, Ryan
Fraser, dan
Matt Ritchie,
telah

membangkitkan The Magpies yang
saat ini sedang terpuruk di
peringkat 19 klasemen sementara
Liga Primer. Dari 11 pertandingan,
Jonjo Shelvey dkk belum mencicipi
kemenangan. Mereka mengemas
lima imbang dan menelan enam
kekalahan.
"Saya ingin berterima
kasih kepada pemilik klub
atas kesempatan ini dan
berterima kasih kepada
para pendukung klub atas
sambutan luar biasa yang
telah mereka berikan
kepada saya. Saya sangat
bersemangat untuk
memulai perjalanan kita
bersama. Ada banyak
pekerjaan di depan. Saya ingin
segera pergi ke tempat
latihan untuk mulai
bekerja

dengan para pemain," ungkap
Howe.
Setelah menonton di Stadion
Amex saat Newcastle ditahan 1-1
Brighton & Hove Albion, Minggu
(7/11) Howe sekarang akan bekerja
mempersiapkan tim menuju
pertandingan pertamanya sebagai
pelatih saat melawan Brentford FC
di St James Park, pada Sabtu
(20/11).
Howe senang akan bekerja
bersama dengan bos interim saat
ini Graeme Jones. Tak hanya itu, dia
juga kemungkinan akan membawa
Stephen Perches, Jason Tindall,
dan Simon Weatherstone ke staf
ruang belakangnya di St James
Park.
Mengeluarkan Newcastle dari
zona degradasi menjadi misi jangka
pendek Howe. Sembilan
pertandingan ke depan harus
dilalui pelatih 43 tahun tersebut
sebelum dapat memperkuat
skuadnya di jendela transfer
Januari mendatang. Status The
Magpies sebagai klub terkaya di
dunia saat ini berpotensi
menghadirkan pemain-pemain
berkualitas.
Tak hanya Newcastle, klub Liga
Primer lainnya, Aston Villa juga
sedang memburu pelatih baru
pasca memecat Dean Smith usai
timnya kalah 0-1 dari
Southampton, akhir pekan lalu.
The Villa dikabarkan
menjadikan Steven Gerrard
sebagai nakhoda anyar.
Pendekatan formal kepada
Glasgow Rangers untuk
berbicara dengan Gerrard

sudah dijalankan Villa. Meskipun
Roberto Martinez juga masuk
dalam daftar, Gerrard adalah target
nomor 1 Villa dan mereka ingin
legendaris Liverpool tersebut
memimpin tim saat pertandingan
kandang melawan Brighton pada
20 November mendatang.
Pemilik Nassef Sawiris dan Wes
Edens, serta kepala eksekutif
Christian Purslow terkesan dengan
pekerjaan yang telah dilakukan
Gerrard di Ibrox Stadium. Dia
memenangkan gelar Liga Primer
Skotlandia musim lalu,
mematahkan dominasi sembilan
gelar berturut-turut milik Glasgow
Celtic.
Tetapi, Villa harus bekerja keras.
Pasalnya, Gerrard masih terikat
kontrak di Rangers hingga 2024
dan telah menunjukkan kesetiaan
yang mengesankan kepada klub
sejak datang pada Mei 2018.
Sementara itu dari Serie A,
Andriy Shevchenko yang baru
ditunjuk sebagai pelatih Genoa,
Minggu (7/11) ingin memperkuat
skuadnya di bursa transfer Januari.
Dia menargetkan memboyong
Christian Pulisic (Chelsea) dan
Oleksandr Zinchenko (Manchester
City).
Sebuah langkah logis mengingat
Genoa ingin Shevchenko
membawa klub keluar dari zona
degradasi sekaligus berlaga di
Eropa musim depan. Ujian
pertamanya adalah memimpin tim
saat menjamu AS Roma di Stadio
Luigi Ferraris, 22 November
mendatang.
p alimansyah

Eddie
Howe

istimewa

WTA FINALS 2021

semua Berpeluang Juara
GUADALAJARA - Persaingan
antarpetenis di WTA Finals
2021 tampaknya bakal lebih
cair. Turnamen prestisius yang
berlangsung di Guadalajara,
Meksiko, 10-17 November
tersebut bahkan berpotensi
menghadirkan juara baru.
Hal itu diperkuat absennya
beberapa petenis top dunia
seperti juara bertahan Ashleigh
Barty, Naomi Osaka, Serena
Williams, hingga Elina
Svitolina. Kontestan saat ini
umumnya debutan dan berusia
muda.
Aryna Sabalenka, Barbora
Krejcikova, Maria Sakkari, Iga
Swiatek, Paula Badosa serta
Anett Kontaveit merupakan
debutan di WTA Finals kali ini.
Hanya Garbine Muguruza dan
Karolina Pliskova yang
memiliki jam terbang lebih
baik.
Persaingan diyakini akan
sangat menarik. Delapan
petenis tersebut dibagi

menjadi dua grup yang masingmasing berisi empat
kontestan. Grup Chichen Itza
diisi Sabalenka, Sakkari,
Swiatek, dan Badosa,
sedangkan grup Teotihuacan
dihuni Krejcikova, Pliskova,
Muguruza, dan Kontaveit.
Salah satu partai yang
dinantikan adalah
pertarungan Muguruza selaku
peringkat kelima dunia
melawan Pliskova yang berada
di peringkat keempat, Kamis
(11/11). Duel tersebut akan
menjadi yang terbaik di babak
penyisihan grup karena
mereka adalah dua dari lima
petenis teratas saat ini.
Muguruza telah
membuktikan kebangkitannya
dan telah memulihkan posisi di
peringkat dunia. Petenis asal
Spanyol tersebut datang ke
turnamen pada waktu yang
baik seusai memenangkan dua
turnamen tahun ini di Dubai
dan Chicago.

Meski menganggap
grupnya dihuni petenispetenis tangguh, Muguruza
tidak gentar. Juara Prancis
Terbuka 2016 dan Wimbledon
2017 tersebut optimistis dapat
menunjukkan performa
terbaik. "Saya akan bermain di
grup yang sulit. Tetapi, dengan
servis pemain yang baik,
tembakan yang sangat baik dan
gaya bermain yang agresif, saya
bersemangat untuk bermain di
Meksiko, di mana saya selalu
diterima dengan hangat," kata
Muguruza dilansir Sport.es .
Antusiasme juga
ditunjukkan Pliskova. Meski
mengoleksi delapan
kemenangan dan dua
kekalahan dari total 10
pertemuan terakhir, petenis
asal Republik Ceko tersebut
tidak berbesar kepala dan tetap
mewaspadai Muguruza.
Apalagi pencapaian terbaik
Pliskova tahun ini adalah
menembus tiga final termasuk

Garbine
Muguruza
istimewa

Wimbledon. "Dengan
Muguruza saya telah sering
bertemu. Saya memiliki
catatan yang baik, tetapi kami

belum bermain baru-baru ini
dan dia berada di musim yang
hebat. Ini akan menjadi
pertandingan menarik dan

ketat," ucap Pliskova.
Duel kunci lainnya,
Krejcikova yang berperingkat
tiga dunia akan melawan

unggulan delapan asal Estonia,
Anett Kontaveit. Pertandingan
ini dipastikan bakal menarik
karena keduanya sama-sama
berada dalam performa terbaik
di musim ini. Krejcikova
meraih tiga gelar, termasuk
Prancis Terbuka, sedangkan
Kontaveit peraih empat gelar
sepanjang 2021.
Sementara itu, Badosa yang
berada di peringkat 10 dunia
akan berada dalam satu grup
dengan Aryna Sabalenka
(Belarus), Sakkari (Yunani) dan
Swiatek (Polandia). Meski
demikian, Badosa tidak gentar.
Juara Indian Wells Masters
2021 tersebut menegaskan
ingin tampil rileks sehingga performa terbaiknya bisa keluar.
"Ini grup yang sulit, tapi itu su dah diduga karena di sini semua
rival kuat. Saya hanya ingin bermain di pertandingan ke pertandingan dan berusaha menikmatinya," pungkas Badosa.
p alimansyah
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Berkah Bintang Cedera
LONDON – Absennya beberapa pilar penting menjadi berkah
tersendiri bagi pemain muda seperti yang dialami Emile
Smith Rowe. Gelandang Arsenal tersebut dipanggil ke dalam
skuad senior tim nasional Inggris untuk dua pertandingan
kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar zona Eropa, bulan ini.

Masuknya Smith Rowe ke skuad Gareth
Southgate didasari kinerja impresifnya
bersama Arsenal. Pemain 21 tahun itu telah
mencetak empat gol dan dua assist dalam 11
pertandingan Liga Primer untuk The
Gunners musim ini. Ini menjadi langkah
besar untuk kariernya mengingat baru
memperkuat Inggris U-21, Maret lalu
dan bukan proyeksi ke skuad
utama The Three Lions .
"Emile Smith Rowe telah
menerima panggilan
pertamanya ke tim
senior Inggris.
Penyerang
Arsenal itu
tiba di St
George's
Park
setelah
awalnya
dijadwalkan untuk
bergabung dengan tim
U-21 di Burnley," bunyi
pernyataan resmi FA dilansir
dailymail .
Mendapatkan panggilan
dari tim nasional senior Inggris
sejatinya tidak terlalu membuat
Smith Rowe besar kepala. Setelah
mencetak gol kemenangan dalam
kemenangan 1-0 Arsenal atas
Watford, Minggu (7/11), Smith Rowe
mengatakan selalu siap memberikan
segenap kemampuan terbaiknya entah di
tim senior atau di U-21 Inggris.
"Penting bagi saya untuk tetap
menundukkan kepala dan terus bekerja
keras. Saya senang dengan siapa pun saya
dipanggil di tim nasional Inggris," tegas
Smith Rowe.
Terpanggilnya Smith Rowe juga tidak
terlepas dari absennya beberapa pemain
utama seperti Marcus Rashford, James
Ward-Prowse, Mason Greenwood, dan
Jadon Sancho. Sementara Mason Mount
dan Luke Shaw belum melapor untuk tugas
internasional. Namun, nama terakhir
dikabarkan menderita cedera di kepala.
Yang jelas, Smith Rowe adalah talenta
muda Inggris terbaru dan berkembang di
bawah pelatih Mikel Arteta di Arsenal. Dia
mengikuti Aaron Ramsdale dan Bukayo
Saka yang juga masuk dalam skuad Inggris
November ini.
Menurut Arteta, Smith Rowe memang
memiliki talenta potensial dan itu telah
terlihat bersama The Gunners . Karenanya,
pelatih asal Spanyol tersebut berharap

punggawa mudanya mampu memberikan
kontribusi maksimal bagi tim nasional
Inggris.
"Peran pentingnya Smith Rowe untuk
Arsenal tumbuh dari minggu ke minggu.
Ada empat gol dan dua assist di Liga Primer
sejauh ini, memberinya total gabungan
tertinggi di antara pemain Arsenal musim
ini. Dia luar biasa. Smith Rowe akan
berharap untuk memanfaatkan
kesempatannya bersama Inggris seperti
yang dia lakukan di Arsenal," puji Arteta.
Kehadiran Smith Rowe diharapkan
mampu memberikan opsi di lini tengah
Inggris selain Jude Bellingham, James
Ward-Prowse, Kalvin Phillips, Declan Rice,
dan Jordan Henderson. Di sektor belakang
Harry Maguire yang sedang menurun tetap
dipanggil. Dia akan bersaing dengan John
Stones dan Conor Coady.
Sementara di lini depan diisi Harry Kane,
Raheem Sterling, Phil Foden, Jack Grealish,
Saka, dan Tammy Abraham. Di bawah
mistar Ramsdale difavoritkan menjadi
pilihan utama.
Melimpahnya pemain di setiap lini
rupanya memberikan kesulitan tersendiri
bagi Southgate. Meski demikian, dia yakin
siapa pun yang bermain dapat mengemban
tugas sebaik mungkin karena antara satu
dengan yang lain memiliki kualitas sangat
baik.

Marco Verratti
Paris Saint Germain
Cedera pinggul

mereka di turnamen dengan satu pertandingan tersisa jika mereka bermain imbang
dengan Albania, tetapi jika Polandia kalah
dari Andorra. Mengingat Polandia diperkirakan akan mengalahkan Andorra, yang
berada di peringkat 156 dunia, kemungkin an besar Inggris harus berjuang di pertandingan terakhir Grup I melawan San Marino.
Tapi dikarenakan unggul selisih gol dari
Polandia, tiga poin dari dua pertandingan
tampaknya bakal memperbesar kans Inggris
untuk meraih posisi teratas Grup I sekaligus
tempat otomatis ke Qatar tahun depan.
p alimansyah

KEHILANGAN
KEKUATAN
Hantaman badai cedera melanda
tim-tim kuat pada jeda
internasional. Mereka dipastikan
tidak diperkuat beberapa pemain
pentingnya di kualifikasi Piala
Dunia 2022 kali ini.

PORTUGAL
Joao Mario
Benfica
Cedera punggung

ITALIA
Nicolo Zaniolo Lorenzo Pellegrini Leonardo Bonucci
Juventus
AS Roma
AS Roma
Cedera hamstring
Cedera betis
Cedera lutut

"Kami memiliki begitu banyak
persaingan untuk setiap lini dan kami
INGGRIS
Luke Shaw
memiliki beberapa pemain absen
Marcus Rashford
Manchester United Manchester United
sebelumnya. Itu artinya, Anda punya
Gegar otak
Cedera Bahu
lebih banyak keputusan untuk dibuat.
Juga beberapa pemain muda yang
bermain bagus. Kami benar-benar menjaga
konsistensi dalam jumlah yang wajar
PRANCIS
dengan grup yang bersama kami di Piala
Paul Pogba
Eropa lalu," ujar Southgate.
Manchester United
Cedera Paha
Menampilkan bentuk permainan terbaik
wajib dilakukan Inggris saat menjamu
Albania, Sabtu (13/11) dan menghadapi San
Marino, Selasa (16/11). The Three Lions
JERMAN
membutuhkan empat poin dari dua
Timo Werner
pertandingan terakhir Grup I untuk
Chelsea
memastikan lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar.
Cedera hamstring
Saat ini, Inggris memuncaki klasemen
sementara Grup I dengan 20 poin. Mereka
unggul tiga poin dari Polandia (17 poin) dan
BELGIA
lima poin dari Albania di posisi ketiga (15
Romelu Lukaku
poin). Beberapa skenario bisa terjadi.
Chelsea
Inggris bisa mengamankan tiket ke Qatar
Cedera pergelan
dengan satu pertandingan tersisa jika mereka
mengalahkan Albania dan
pada saat bersamaan
SPANYOL
Polandia kehilangan poin
Ferran Torres
Ansu Fati Gerard Pique
saat bertandang ke Andorra.
Barcelona Manchester City
Barcelona
Cedera Kaki
Cedera
The Three Lions juga da - Cedera hamstring
pat mengamankan tempat
URUGUAY
Edinson Cavani
Manchester United
Cedera tendon

Emile Smith Rowe

Federico Valverde
Real madrid
Cedera lutut

ARGENTINA
Juan Foyth
Villarreal
Cedera hamstring

Lionel Messi
Leandro Paredes
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Cedera hamstring
Cedera otot

Lucas Verissimo
Benfica
Cedera lutut

BRASIL
Robeto Firmino
Liverpool
Cedera hamstring

dok twitter

Hazard Ingin Buktikan Diri Bersama Belgia
BRUSSELS –Mengembalikan
kepercayaan diri Eden Hazard
ke level terbaiknya bersama tim
nasional Belgia menjadi
pekerjaan besar pelatih
Roberto Martinez. Apalagi,
gelandang 30 tahun tersebut
sedang kesulitan menembus
starting line-up Real Madrid.
Hazard sejatinya telah pulih
dari cedera, tetapi peluangnya
tampil di Madrid tergolong
minim. Total, pemain bertinggi
175 cm tersebut hanya 12
menit dalam tiga pertandingan
terakhir Los Blancos . Usut
punya usut, pelatih Carlo
Ancelotti lebih memilih
Vinicius Jr, Rodrygo Goes,
Marco Asensio, Lucas Vazquez,
dan Gareth Bale sebagai sayap
kanan.
Sepanjang musim ini,
Hazard baru tampil 11 kali di
semua kompetisi dan belum
menyumbangkan gol. Hal itu
membuat Martinez cukup
khawatir. Dia mengatakan,

minim tampil reguler di klub
akan sangat memengaruhi
kepercayaan diri Hazard dan
berpotensi berdampak buruk
terhadap performanya di
lapangan.
"Ini adalah situasi yang
tidak biasa, kami tidak
mengharapkannya. Secara
medis, Hazard baik-baik saja
dan kami tahu dia melakukan
pekerjaan ekstra untuk tetap
bugar. Dia ingin melakukan
segala kemungkinan untuk
mencapai level maksimalnya
lagi," kata Martinez dilansir
marca .
Terlepas dari menurunnya
moral Hazard, Martinez
menyatakan, tugas utamanya
adalah membantu sang kapten
kembali bersemangat dan
bermain bagus. Jeda
internasional disambut baik
oleh Hazard, karena masuk ke
skuad Belgia di mana dia masih
sangat dihargai dan
merupakan bagian penting

dari tim.
Martinez menilai Hazard
hanya perlu menunjukkan
performa bagus saat
memimpin rekan-rekannya
menghadapi dua pertandingan
kualifikasi Piala Dunia 2022
Qatar zona Eropa Grup E
melawan Estonia, Minggu
(14/11) dan Wales, Rabu
(17/11).
Apalagi De Rode Duivels,
julukan Belgia, tinggal
membutuhkan tiga poin untuk
mengamankan tempat di Qatar
2022. Saat ini, Belgia
memuncaki klasemen
sementara Grup E dengan 16
poin. Mereka mengungguli
lima poin atas Republik Ceko
dan Wales.
"Kami tidak akan khawatir
sampai Hazard berhenti
menikmati sepak bola. Saya
pikir dia bisa menyelesaikan
musim dengan kuat. Untuk
kembali ke performa
terbaiknya Hazard perlu

bermain, bukan hanya berlatih.
Tampil bagus di pertandingan
nanti (melawan Wales dan
Estonia) juga bisa
membantunya di level klub,"
terang Martinez.
Sementara itu dari Wales,
pelatih Robert Page
menyertakan dua bintangnya,
Bale dan Aaron Ramsey ke
skuad The Dragons yang akan
berhadapan dengan Belarus,
Minggu (14/11) dan Belgia,
Rabu (17/11). Sangat menarik
karena kedua pemain tersebut
juga minim tampil reguler
bersama klubnya.
Bale sudah absen sejak 8
September lalu karena cedera
hamstring. Janji Ancelotti
untuk menurunkannya saat
Madrid melawan Rayo
Vallecano, Sabtu (6/11) urung
terwujud. Sementara Ramsey,
musim ini baru tampil lima kali
bersama Juventus. Cedera otot
membuatnya lebih banyak
absen dan membuatnya

terlempar dari skuad utama
Massimiliano Allegri.
Kendati demikian, Page
menegaskan Wales sangat
membutuhkan kualitas serta
pengalaman Bale maupun
Ramsey untuk mengarungi
Grup E dan berjuang untuk
melaju ke Piala Dunia 2022
Qatar.
Khusus Ramsey, Page
menilai, mantan pemain
Arsenal tersebut tetap
berkomitmen penuh untuk tim
nasional dan bisa mengatasi
permasalahan cederanya.
"Ramsey belajar saat dia
memasuki usia 30-an untuk
mengatur tubuhnya, dia tidak
bisa melakukan apa yang dia
lakukan waktu muda. Dia
mengidentifikasi bahwa ada
sedikit kelelahan otot dan
berusaha mengatasinya. Saya
senang karena mentalitasnya
tidak pernah berubah,"
pungkas Page.
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