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l Cyber Army MUI DKI Bela Anies

Ngeri Ulama Ikutan Jadi Buzzer

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI)
berkubang kontroversi. Baru didera isu
terorisme, kehebohan pun datang dari MUI

DKI Jakarta yang berencana membentuk cyber
army. Dalihnya untuk menumpas hoaks yang
menyasar para ulama. Yang lebih menarik,
juga untuk membentengi Anies Baswedan dari
serangan buzzer. Apa urusannya?
Ketua Umum MUI DKI Jakarta,
Munahar Muchtar, mengatakan,
pembentukan pasukan siber sedang
dipersiapkan oleh bidang informasi
dan komunikasi sesuai hasil rapat
koordinasi 11 Oktober 2021 di Jakarta.
Ia mengklaim cyber army dibentuk bukan untuk tujuan politik, melainkan mencegah umat beragama
terpecah-belah karena penyesatan
informasi yang meresahkan.
“Kami ingin supaya masyarakat ini
tenang dengan adanya berita-berita
yang kurang sedap, berita-berita
yang memecah-belah, sehingga
kami bisa langsung menyampaikan.
Kalau dalam bahasa Al-Qur’an, tabayun kami sampaikan, oh, ini berita
tidak benar,” kata Munahar kepada
wartawan di Jakarta Islamic Center,

Jakarta Utara, Senin (22/11/2021)
Katanya, hoaks yang dilawan bukan terkait umat Islam saja, tapi juga
yang mengadu-domba umat beragama di ibu kota. Jangan sampai
berita yang tidak jelas kebenarannya
membuat bentrokan antarumat beragama.
MUI DKI Jakarta sebagai mitra
Pemprov DKI, lanjutnya, juga harus
turut andil dalam mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang
dinilai baik.
“Kalau ada kebijakan gubernur
yang baik, untuk kemaslahatan warga Jakarta, untuk kemajuan Jakarta
kenapa tidak kita dukung? Kita harus
dukung, itu tugas kita,” tegasnya.
Dia menilai Anies sudah bekerja
keras demi kepentingan masyarakat
Jakarta. Tapi Anies terus diserang

kelompok yang menyebarkan informasi bohong di Internet.
“Beliau ini termasuk 21 orang
Pahlawan Dunia. Berita-berita saya
minta MUI DKI yang mengangkatnya, karena kami
mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,”
kata Munahar dalam
keterangan tertulis
sebelumnya.
“MUI tidak usah
takut untuk katakan yang Haq
itu Haq. Saya punya prinsip kalau
berkaitan dengan
Al-Quran dan AsSunnah, tidak ada tawar menawar bagi saya,”
imbuhnya.
Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim,
sempat menuding pembentukan cyber army MUI DKI Jakarta berkaitan
dengan dana hibah Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp10,6 miliar.
Munahar membantahnya keras.
Dia tegaskan, pasukan siber bentukan MUI Jakarta bersifat sukarela bekerja. Sementara dana
hibah sebesar Rp10 miliar
dari Pemprov DKI Jakarta di-

pakai untuk melaksanakan program
kerja dan operasional dari tingkat
provinsi, kotamadya, kecamatan hingga
kelurahan.

Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan

Presiden Kasih Arahan Khusus
4Revisi Panduan Tatap Muka Masuk Finalisasi

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Presiden Joko Widodo pun
memberikan arahan khusus
kepada Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin.

Perintah Jokowi kepada Budi
Gunadi adalah mempercepat
vaksinasi, pengetatan saat libur
Natal dan Tahun Baru, serta

memonitor mutasi virus.
”Bapak Presiden jelas
minta jangan sampai yang
terjadi di Eropa terjadi di
Indonesia, harapan beliau
satu, percepat vaksinasi,”
kata Budi dalam konferensi
pers mengenai perkembangan situasi pandemi
COVID-19 di Indonesia yang
dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/11/2021).
Kemenkes ujarnya, terus
melakukan pemantauan virus melalui laboratorium genome sequencing. Terutama
pergerakan mutasi virus di
luar maupun di Tanah Air.
Saat ini di Indonesia mutasi varian Delta sudah ditemukan lebih dari 25 jenis.
Baik turunan pertama varian
Delta maupun turunan kedua

varian tersebut.
Khusus untuk kegiatan
masyarakat,
pemerintah
tetap menerapkan PPKM
hingga 6 Desember mendatang. Serta meningkatkan
level pada periode libur Natal
dan Tahun Baru.
Cara ini diharapkan ampuh dalam mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2
di dalam negeri. Sehingga
aktivitas masyarakat di sektor ekonomi dan pendidikan
dapat berjalan dengan baik.
Pasalnya, hingga kini sejumlah kegiatan seperti kegiatan belajar tatap muka di
sekolah masih terus dievaluasi. Menyusul adanya laporan penyebaran COVID-19
pada anak-anak dan guru.
4 ke hal 11 kol.4

Satgas Terus Kejar Pengutang BLBI

JAKARTA - Satuan tugas
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus
bergerak mengejar aset milik
negara yang berada di tangan
pengutang. Baik yang berupa
aset fisik maupun uang.
“Satgas BLBI juga telah
menerima penyerahan tanah
lagi seluas 100 hektare yang
terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,
sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky
Star Navigation Corp,” kata
Ketua Pengarah Satgas BLBI,
Mahfud MD, saat jumpa pers di
Jakarta, Senin (22/11/2021).
Sebelumnya, Satgas BLBI
telah menyita 44 bidang tanah
seluas 251.992 meter persegi
milik mantan debitur BLBI,
PT Lippo Karawaci. Penyi-

taan tanah yang berlokasi di
Perumahan Lippo Karawaci,
Kelapa Dua, Tangerang, Banten, itu senilai Rp 1,3 triliun.
Aset properti yang telah
dikuasi oleh Satgas BLBI berlokasi di Blok B, Taman Buah
Buah Lippo Karawaci, Kelapa
Dua, Tangerang, Banten dengan total luas 37.779 meter
persegi, bahkan berencana
untuk dijual.
Mahfud MD yang juga Menteri Koordinator Hukum Politik
dan Keamanan (Menkopolhukam) menjelaskan, Satgas
BLBI telah menerima pembayaran utang sebesar Rp150
miliar dari obligor Sjamsul
Nursalim. Pembayaran tersebut hanya sebagian dari keseluruhan utang Rp517 miliar.
“Obligor Sjamsul Nursalim

Ketua Pengarah Satgas BLBI, Mahfud MD (tengah), menyampaikan
perkembangan terbaru hasil penagihan utang kepada debitur dan obligor BLBI saat jumpa pers di Jakarta, Senin (22/11/2021. (Tangkapan
Layar YouTube Kemenkopolhukam)

yang merupakan obligor dari
Bank Dewa Rutji. Pada tanggal 11, 17, dan 18 November
2021 telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai sebesar Rp150 miliar jadi sudah

termasuk biaya administrasi
pengurusan piutang negara
sebesar 10 persen,” jelas dia.
Satgas BLBI juga berencana melakukan penindakan
penyitaan barang jaminan
dan aset obligor yang terletak

di berbagai daerah.
“Jadi kita akan terus lakukan penyitaan dalam waktu
yang tidak lama,” kata dia.
Pemerintah bahkan akan
bertindak tegas terhadap dua
obligor, yakni Kaharudin Ongko dan Agus Anwar jika tidak
segera melakukan pembayaran utang kepada negara.
Tindakan tegas akan diberikan
jika somasi yang dilayangkan
Satgas Penanganan Hak Tagih
Negara Dana BLBI itu tidak
dipenuhi oleh dua obligor itu.
“Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk
memastikan hak negara dipenuhi obligor yang bersangkutan,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia itu.
4 ke hal 11 kol. 1

baru ngomong,” ucap Munahar

Serahkan ke Polisi
Rencana MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk menangkal
hoaks di dunia maya mesti diselidik
lebih dalam. Apakah itu gagasan
kelembagaan atau segelintir orang
dengan kepentingan tertentu.
Demikian pendapat pakar hukum
dari Universitas Al-Azhar, Suparji
Ahmad. Setelah itu, harus diketahui motif pembentukannya. Jangan
sampai nanti malah kontraproduktif
dan memicu resistensi dari dalam
maupun luar MUI.
Terlepas dari motif dan penggagasnya, Suparji berpendapat pembentukan cyber army oleh MUI DKI
Jakarta tidak memiliki urgensi dan
tanpa dasar yang jelas. Selain itu
tidak menjadi kebutuhan yang menjadi tanggung jawab MUI.
“Seharusnya, jika berkaitan dengan hoaks, langsung diserahkan ke
penegak hukum. Sebab, itu adalah
persoalan pidana. Maka harus penegak hukum yang bertindak, ada
hukum publik yang bertindak, ada
alat negara yang bertindak, yaitu
kepolisian,” kata Suparji kepada
Info Indonesia, Senin malam.
4 ke hal 11 kol.1

Andika ke Laut Dulu,
Baru ke Udara

4Ada Pergantian Danjen Kopassus

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri depan) bersama Kepala
Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, saat di Markas
Besar TNI AL, Senin (22/11/2021). Foto TNI AL

JAKARTA - Panglima TNI
Jenderal TNI Andika Perkasa
menjadikan Markas Besar TNI
Angkatan Laut di Cilangkap,

Jakarta Timur, sebagai lokasi
pertama kunjungan kerjanya,
Senin (22/11/2021) pagi.
4 ke hal 11 kol.1

Kontribusi Perempuan
Naik Signifikan

JAKARTA – Dalam
proses seleksi komisioner Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027,
terdapat peningkatan
jumlah perempuan yang
ikut mendaftar sebagai
penyelenggara pemilu.
Peneliti Pusat
Kajian Politik
Universitas
Indonesia
(Puskapol UI),
Harlitus
Berniawan
Telaumbanua,
menye-

but, kontribusi She Leads
dalam proses seleksi penyelenggara pemilu meningkat secara signifikan,
baik secara persentase
maupun dari sisi jumlah
Pria yang akrab disapa
Beni menjelaskan, She
Leads merupakan suatu
kegiatan advokasi yang
mempersiapkan kandidatkandidat perempuan
potensial dan
mendampingi para
kandidat dalam
proses seleksi.
Dalam hal ini
adalah seleksi
untuk menjadi
anggota KPU dan
Bawaslu.
4 ke hal 11 kol.4

Peneliti Puskapol UI, Beni
Telaumbanua

4 H OTLI N E R E DA KS I: 021 278 123 97 4 W e b site : @i nfoi n d o n esi a.i d 4 Fac e book :@i nfoi n d o n esi a 4 T witter :@_ i nfoi n d o n esi a 4 I G :@i nfo_ i n d o n esi a.i d		
					
									

INFOPEMILU		

JAKARTA - Kasus COVID-19
di Eropa meledak lagi untuk
kesekian kalinya. Tak mau hal
serupa terjadi di Indonesia,

“Mereka tulus kerjanya. Amar
ma’ruf nahi mungkar, masak mau
dibayar. Yang bayar Allah langsung,”
tegas Munahar.
Dia meminta agar pihakpihak yang kontra dengan rencana pembentukan pasukan siber
di bawah Infokom
MUI DKI untuk mencari tahu informasi
yang benar sebelum berkomentar.
“Jadi orang kalau tidak mengerti
urusan MUI, enggak
mengerti dapur MUI,
jangan suka ngomong
dulu.
Tanya
dulu,

tajuk						
2 opini			

“Tujuh item di pasal
yang dimasalahkan itu,
mungkin, pleonasme.
Atau penggunaan kata
berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu”
Jurnalis Senior
Djono W. Oesman

Selasa, 23 November 2021

Proses Transisi Energi Jokowi
Tersandung Proyek 35.000 MW

Pengarahan Presiden Jokowi di depan Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi PT Pertamina (Persero) dan
PT PLN (Persero) yang hanya dihadiri
oleh Mensesneg, Menteri BUMN dan
Menteri Investasi/Kepala BKPM, untuk
segera membuat road map transisi
energi segera mungkin. Dari energi
fosil ke energi terbarukan.
Harapan Presiden tegas
mengatakan, jika kita cepat melakukan tahapan transisi dengan benar, dan menggunakan
teknologi yang tepat dan efisien,
maka kita akan beruntung.
Kekhawatiran Presiden sangat beralasan. Berdasarkan
kesepakatan kepala negara
G20 di Roma dan pertemuan
KTT perubahan iklim PBB,
COP26 di Glasgow, Skotlandia
untuk mencegah peningkatan
suhu bumi, dengan mengurangi
emisi karbon akibat pembakaran energi fosil, dan perusakan hutan.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki peran penting dan
strategis dalam penanganan
perubahan iklim global. Karena
kita mempunyai hutan tropis dan
mangrove terbesar di dunia.
Arahan Presiden Jokowi
tersebut diedarkan oleh Sekretariat Presiden pada Sabtu, 20
November 2021 dalam kanal
YouTube. Namun sayangnya,
pada acara tersebut, tidak
dihadiri oleh Menteri ESDM
dengan jajarannya, hal tersebut
mengundang tanya besar.
Karena, semua kebijakan energi nasional jangka panjang, dan
jangka pendek dirumuskan oleh
Kementerian ESDM berdasarkan masukan dari PLN dengan
persetujuan DPR. PLN dan Pertamina sebagai BUMN, hanya
menjalankan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun usulan Presiden
agar masyarakat menggunakan

P

olemik Pencegahan
dan Penan ga na n
Kekerasan Seksual
(PPKS) mengerucut.
Ke Pasal 5 Ayat 2. Soal kalimat,
“tanpa persetujuan korban”.
Yang ditafsirkan banyak pihak
sebagai, melegalkan zina.
Permendikbud No 30 Tahun
2021 tentang PPKS, diteken
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, 31 Agustus 2021.
Lantas disosialisasikan.
Saat sosialisasi itulah heboh. Viral. Dikritik pihak ormas
agama, sampai politisi PKS.
Banyak ormas jadi ikutan menumpangi protes
Sebaliknya, pihak kampus,
dari Universitas Airlangga,
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-universitas
di Indonesia, sampai Menteri
Agama, mendukung.
Terjadilah silang pendapat.
Terus menerus. Mengerucut
pada pasal tersebut di atas.
Dengan tafsir zina.
S u p aya j e l a s , s u m b e r

kompor listrik, dan mobil listrik
untuk menyerap oversupply
listrik oleh PLN, juga patut dipertanyakan. Karena akan membebani kelompok mayarakat
menengah ke bawah.
Yakni harus mengeluarkan
uang banyak lagi untuk membeli kompor dan mobil listrik.
bBlum lagi nanti tarif listriknya
jauh lebih mahal, daripada
jika masyarakat tetap menggunakan kompor LPG atau gas
jaringan kota.
Kebijakan untuk bisa menyerap kelebihan pasokan listrik
PLN itu, membuktikan bahwa
program pembangkit 35.000
MW adalah proyek ambisius,
tidak terencana dengan baik,
dan telah membebani cash flow
PLN. Karena pembangkit IPP
sistem take or pay, digunakan
atau tidak, PLN wajib membayar pada toke swasta itu. Ini
salah satu yang bisa berpotensi
membuat PLN bisa bangkrut.
Meskipun kelebihan pasokan listrik itu berlindung akibat
pandemi COVID-19, kenyataan
saat ini baru 30 persen terbangun, dan beroperasi pembangkit itu. Dari target awalnya
sudah kelebihan pasokan, yakni
baru sekitar 10.500 MW yang
beroperasi, bagaimana jika
semuanya terbangun?
Belum lagi bahwa Pertamina
telah terjebak membuat kontrak impor LNG jangka panjang. Konon kabarnya kontrak
itu dibuat akibat Kementerian ESDM pada 2011, keliru

membuat neraca gas, yang
pada 2024 kita sudah defisit.
Sehingga potensi kelebihan
pasokan LNG ini, juga harus
dipikirkan juga solusinya. Yaitu
disuplai ke pembangkit PLN,
industri dan jaringan gas kota.
Jika Presiden komitmen dengan transisi ke energi terbarukan dan hijau, tentu konsekuensinya harus segera perintahkan PLN untuk membatalkan
banyak PPA (Power Purchase
Agreement), khususnya untuk
PLTU yang bersumber energi
primer batu bara.
Alihkan semua kebijakan
ke energi terbarukan. Berikan
insentif khusus, dan permudahkan semua hambatan birokrasi
bagi investor yang serius. Kami
yakin, kita cepat memenuhi target energi
terbarukan.
Karena, kita adalah negara
yang paling
lengkap.
Memiliki
potensi
energi
baru terbarukan melimpah, ada
banyak potensi
panas bumi, matahari, air, angin, gelombang laut dan sawit.
Ketika saat ini Presiden Jokowi mengeluh
mengapa kilang belum terbangun semua, itu pun tak bisa
semua kesalahan ditimpakan
pada Direksi Pertamina. Karena banyak faktor yang harus
diperhitungkan dengan cermat,
dan hati-hati untuk membangun proyek strategis bernilai
fantastis itu.
Pertama keenomian proyek
menjadi pertimbangan utama.
Kedua sumber pendanaan
berbunga murah, atau strategic
patner. Ketiga SDM Pertamina,
dan kemudian harus membaca
tren dunia dalam kebijakan
energinya.

Jika saat ini arahnya ke energi baru terbarukan, kemudian
kita baru mulai membangun
kilang, maka kasus 35.000 MW
akan menular ke proyek kilang
ini. Artinya Pertamina bisa bernasib sama dengan PLN.
Harapan Presiden bahwa
jika kilang terbangun akan
mengurangi defisit neraca transaksi berjalan yang selama
ini mendera kita, hal itu tidak
akan selesai juga jika kilang
terbangun. Karena persoalan
mendasar kita adalah, lifting migas yang rendah. Sehingga

Oleh: Yusri Usman
Direktur Center of Energy
and Resources Indonesia
jika semua kilang terbangun,
maka impor minyak mentah
dan kondensat akan semakin
besar.
Hanya, kelebihannya jika
kilang terbangun, maka impor bahan BBM dan bahan
petrokìmia dan aromatik saja
yang menurun. Tetapi impor
minyak mentah dan kondensat, akan semakin besar dari
sekarang.
Adanya pernyataan Presiden
telah memarahi Dirut Pertamina

soal kilang ini, itu tak elok dibuka ke ranah publik. Belum tentu
juga Dirut Pertamina salah.
Karena yang memilih Dewan
Direksi dan Dewan Komisaris
Pertamina adalah Presiden
sendiri atas usulan Menteri
BUMN. Sehingga tak elok jika
acara tersebut disebarkan menjadi pengetahuan umum. Karena Erick Tohir sebagai Menteri
BUMN, selalu mengatakan
di media bahwa direksi yang
dipilih memang KPI terbaik.
Jika Pak Presiden agak kecewa
kinerja direksinya, sebaiknya
minta pertanggung jawaban
ke Menteri BUMN, bukan
dibicarakan di ranah
publik.
Karena, selain itu
sudah ada Ahok
sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang
sangat piawai
dan konsisten
m e n g a wa l
proses bisnis di Pertamina agar
efisien. Sebaiknya Menteri
BUMN harus
mendengar apa
saran dan pertimbangan komisaris utama setiap
ada pergantian direksi, karena
hal ini sudah pernah dikeluhkan
Ahok di media.
Perlu diketahui, nilai investasi
untuk kilang baru atau GRR
(Grass Root Refinery) bisa
mencapai USD12 miliar atau
Rp168 triliun, dan anggaran
untuk upgrading kilang atau
RDMP (Refinery Develoment
Master Plan) berkisar USD5
miliar. Nilai itu cukup besar, dan
ada persoalan keekonomian
proyek yang menjadi kendala.
Sehingga karena risiko bisnisnya sangat tinggi, maka
banyak investor enggan berinvestasi. Apalagi banyak lembaga
keuangan dunia, sudah tidak
mau lagi memberikan pinjaman

untuk infrastruktur energi fosil.
Contohnya, proyek Revamping kilang TPPI bernilai USD3,8
miliar, Pertamina saat ini hanya
mampu banyak lima tangki saja.
Sementara untuk membangun unit proses seperti CDU
(Crude Destillation Unit) dan
platforming-nya, Pertamina
sudah kehabisan napas, akibat
penugasan pemerintah untuk
menyalurkan BBM Solar subdidi tetap, dan Premium sebagai
BBM penugasan dan LPG 3 kg.
Begitu juga dengan proyek
TPPI Olefin saat ini masih tahap
Dual Feed Competition. Paling
cepat setahun lagi baru ditetapkan tehnologi lisensornya dan
kemudian memilih kontraktor
EPC-nya. Jika Pertamina punya
sumber pendanaan yang pasti,
kilang olefin itu diperkiraan baru
bisa beroperasi disekitar 2027
paling cepat.
Kemudian, proyek GGR Tuban yang bernilai Rp186 triliun,
saat ini masih melakukan FEED
(Front End Engineering Design),
sempat juga disinggung Prediden, bahwa Rosneft sudah
mendesak agar cepat bisa jalan
juga diragukan kebenarannya. Karena Pertamina sudah
selesai membebaskan lahan,
sesuai kebutuhan proyek agar
Rosneft mau segera menurunkan dana. Ternyata tersendat juga realisasinya, konon
kabarnya Rosneft juga punya
persoalan tersendiri soal pembiayaan ini.
Jika Rosneft minta harus
dibuatkan jalan tol ke Tuban,
mungkin tidak masalah direalisasikan. Sepanjang tidak menjadi beban investasi kilang yang
akan berdampak ke efisiensi
biaya pokok produksi.
Contoh lainnya lagi adalah
proyek RDMP Balikpapan,
selain molor waktu penyelesaiannya, karena ada change
order pekerjaan melebihi ketentuan regulasi, konon kabarnya
hingga saat ini proyek dijalankan dengan terpaksa dibiayai

Permendikbud Seks Itu... Pleonasme
Oleh: Djono W. Oesman,
Jurnalis Senior
masalah diurai. Pasal 5 Ayat 2.
Terdiri dari 15 item. Dari huruf
“a” sampai “u”. Yang memuat
kalimat “tanpa persetujuan
korban”, tidak di semua item itu.
Hanya sebagian. Tepatnya di 7
item. Berikut ini:
b) Memperlihatkan alat
kelaminnya dengan sengaja
tanpa persetujuan korban.
f) Mengambil, merekam, dan/
atau mengedarkan foto dan/
atau rekaman audio dan/atau
visual korban yang bernuansa
seksual tanpa persetujuan korban.
g) Mengunggah foto tubuh
dan/atau informasi pribadi korban, yang bernuansa seksual
tanpa persetujuan korban.
h) Menyebarkan informasi
terkait tubuh dan/atau pribadi
korban yang bernuansa seksual
tanpa persetujuan korban.
j) Membujuk, menjanjikan,

			

menawarkan sesuatu, atau
mengancam korban, untuk melakukan transaksi atau kegiatan
seksual yang tidak disetujui oleh
korban.
m) Membuka pakaian korban
tanpa persetujuan korban.
l) Menyentuh, mengusap,
meraba, memegang, memeluk,
mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban, tanpa persetujuan
korban.
Tujuh item itulah yang dihebohkan. Dalam logika bahasa,
kata “tanpa persetujuan korban”, (oleh para kritikus) dibalik.
Ditarsifkan jadi begini,
“berarti, seandainya dengan
persetujuan, maka tidak ada
masalah. Alias boleh.”
Lantas, penafsiran tersebut,
‘dimajukan’, jadi, konsensual
(suka sama suka, dibolehkan).
Lebih ‘dimajukan’ lagi, jadi begini, “artinya, peraturan tersebut
melegalkan zina.”
Dimajukan lagi, zina dilarang
agama. Pemerintahan bobrok.

Dan seterusnya.
Contoh konkret, Item “m”,
(dilarang) “membuka pakaian korban, tanpa persetujuan
korban.”
Ditafsirkan, bagaimana seumpama korban diam saja?
Bagaimana seandainya korban
menyetujui?
Di situ pokok kehebohan.
Yang kemudian ditumpangi
banyak pihak. Pihak Kemendikbud Ristek pun bersikukuh,
bahwa tidak ada yang salah di
peraturan tersebut.
Lebih heboh lagi, ada ormas yang mengancam, bakal
mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi. Tentu,
Ormas tersebut bakal diliput
pers. Juga tersebar di medsos.
Viral.
Itu bisa dianggap sebagai
upaya koreksi. Yang bisa pula
ditafsirkan sebagai aksi pansos.
Sementara, pelecehan seks
mahasiswi terus terjadi. Terbaru, Dekan FISIP Universitas

Riau, Syafri Harto, ditetapkan
tersangka oleh Polda Riau,
dituduh pelecehan seksual
terhadap mahasiswi.
Ketua Panitia Kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(TPKS), Willy Aditya, kepada
pers, Kamis (18/11/21) mengatakan. “Itu bukti pentingnya
RUU TPKS. Langsung, lho itu
dampaknya. Ini (RUU TPKS)
mengatur yang lebih luas, bukan kemudian melakukan legalisasi free sex, bukan.”
Korban berjatuhan. Para
pihak berdebat, berpolemik.
Demi Pansos. Tak kurang, Menteri Koordinator Pemberdayaan
Manusia dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy, komentar ke
pers, Kamis (18/11/21).
“Secara subtansif harus
kita dukung karena itu
upaya untuk mencegah dan
melindungi dan memberikan
pembelaan kepada mereka
yang menjadi korban dari
kekerasan seksual.”
Dilanjut. “Memang, sekarang

masih dalam keadaan ada perbedaan di masyarakat. Karena,
di situ ada frasa yang ambiguitas masih mengganda arti, dan
saya yakin dalam waktu yang
tidak lama nanti akan segera
dikoreksi. Diadakan pembenahan.”
Tekanan kata, “ambiguitas”.
Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, berarti mendua.
Atau punya dua pengertian.
Juga, kata “segera dikoreksi”.
Artinya, Menko PMK mengakui, ada kesalahan di peraturan itu. Maka, segera dikoreksi.
Tujuh item di pasal yang dimasalahkan itu, mungkin, pleonasme. Atau penggunaan kata
berlebihan, yang sebenarnya
tidak perlu. Contoh, kalimat “api

oleh Pertamina. Padahal sejak
awal direncanakan pembiayaan
proyek ini akan dibiayai oleh
konsorsium Bank Korea atas
jaminan pemenang kontrak
EPC-nya. Konon kabarnya
hingga hari ini belum terealisasi.
Apalagi jika kilang yang terbangun, tidak bisa mengefisiensikan biaya pokok produksinya.
Maka akan lebih celaka lagi, berakibat harga produknya tidak
kompetitif di pasar. Sehingga
industri hilir lebih baik, dan
murah mengimpor bahan baku
petrokimia dari luar negeri, daripada beli dari kilang Pertamina.
Adalah sebuah keniscayaan.
Jika ini yang terjadi, tentu
akan menjadi beban cash flow
Pertamina sepanjang masa.
Oleh sebab itu, keenomian
proyek kilang harus cermat dihitung oleh tim manajemen risiko
Pertamina dengan risiko paling
kecil bagi Pertamina. Tidak
boleh hanya karena desakan
Presiden.
Karena, Presiden jabatannya
paling lama dua periode. Tetapi
Pertamina harus ada sepanjang
masa untuk mengurus kebutuhan rakyat.
Untuk mengatasi semua itu,
seharusnya Presiden menugaskan Menteri ESDM mengubah
porsi bauran energi di RUPTL
2018-2027 untuk menurunkan
jauh porsi batu bara dalam bauran energi nasional. Meskipun itu
bukan hal mudah dalam menghadapi oligarki di belakangnya.
Sebaiknya, jika tetap Pertamina harus membangun
kilang dengan investasi besar
dan risiko besar, disarankan
untuk urusan ini lebih baik
ditawarkan saja ke investor
swasta besar dengan sistem
BOOT (Build Owner Operation
Transfer). Tetapi Pertamina
harus dapat golden share dan
sebagai offtaker saja. Kami
yakin skema ini ada investor
yang berminat investasi. Tetapi
jangan dibuat sulit, jika memang
bisa mudah. l

yang menyala”. Kalau sudah
“api’ pastilah “menyala”.
Hendra Kasmi, dalam bukunya “Kajian Majas pada Artikel
Jurnalisme Warga Serambi
Indonesia”, menyebutkan, pleonasme, bagian dari ,ajas (gaya
bahasa).
“Pleonasme digunakan untuk
menegaskan suatu kalimat.
Padahal, tanpa ditegaskan,
kalimat itu sudah tegas.”
Mengapa pleonasme digunakan dalam suatu kalimat?
“Karena, penulisnya merasa
kurang yakin dengan kalimat
tersebut. Sehingga diberi kata
penegasan. Agar lebih tegas.”
(Kajian Majas pada Artikel
Jurnalisme Warga Serambi
Indonesia, 2020). l

Punya Pemikiran Menarik yang Bisa
Diterbitkan di Koran info indonesia
Kirim Materi Tulisan Kamu
ke redaksi@infoindonesia.id
Tulisan dibuat dalam bentuk Microsoft,
minimal 600 kata berserta profil diri
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“Saya curiga, kalau ada pembuangan itu biasanya seorang
anggota fraksi itu tidak mampu
memenuhi apa keinginan partai. Tidak tahu apakah terkait
persoalan hukum yang melilit
PDIP atau agenda lain yang
saya tidak tahu”

INFO
NASIONAL

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review
Ujang Komaruddin

Selasa, 23 November 2021

Azis Segera
Disidang

JAKARTA – Mantan Wakil
Ketua DPR, Azis Syamsuddin, bakal segera menjalani
persidangan terkait kasus
dugaan suap penanganan
perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.
“Hari ini dilaksanakan
tahap kedua (penyerahan
tersangka dan barang bukti) atas nama tersangka AZ
dari tim penyidik kepada tim
jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap,”
kata Pelaksana Tugas Juru
Bicara KPK, Ali Fikri, dalam
keterangannya di Jakarta,
Senin (22/11/2021).
Ali mengatakan, penahanan terhadap Azis dilanjutkan oleh tim jaksa untuk
waktu 20 hari ke depan, terhitung sejak 22 November
hingga 11 Desember 2021,
di Rutan KPK pada Kavling
C1 Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK, Jakarta.
“Tim jaksa segera menyusun surat dakwaan
dan melimpahkan berkas
perkara dengan batasan
waktu 14 hari kerja. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan
Tipikor
pada
PN Jakarta
Pusat,”
ucap Ali.
K P K
t e l a h

mengumumkan Azis sebagai tersangka pada 25
September 2021. Dalam
konstruksi perkara, KPK
menjelaskan bahwa Azis
menghubungi
penyidik
KPK saat itu Stepanus
Robin Pattuju dan meminta
tolong mengurus kasus
yang melibatkannya dan
Aliza Gunado yang sedang
dilakukan penyelidikannya
oleh KPK.
Aliza merupakan kader
Partai Golkar yang pernah
menjabat sebagai mantan
Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar
(AMPG).
Selanjutnya, Robin menghubungi advokat Maskur
Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara
tersebut.
KPK menduga pemberian uang dari Azis kepada
Robin dan Maskur yang
telah direalisasikan baru
sejumlah Rp3,1 miliar dari
komitmen awal sebesar
Rp4 miliar.
Atas perbuatannya, Azis
disangkakan
melanggar
Pasal 5 ayat (1) huruf a atau
Pasal 5 ayat (1) huruf b atau
Pasal 13 UU 31/1999 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana
telah
diubah dengan UU
20/2001.l

Strategi Puan Amankan
Agenda PDIP 2024

JAKARTA –
Nama Bambang
Wuryanto alias
Bambang Pacul
kini resmi menjabat sebagai
Ketua Komisi III
DPR menggantikan Herman
Herry yang pindah menjadi anggota Komisi VII.

Masuknya Bambang Pacul mengisi jabatan pimpinan
komisi yang mengurusi hukum
itu dinilai cukup mengagetkan.
Apalagi, Herman Herry dipindah hanya menjadi anggota
komisi dari sebelumnya menjabat pimpinan komisi.
CEO First Connect, perusahaan yang bergerak dalam
Global Value Chain dan Political Risk Analysis, Haryo Ksatrio Utomo, mengatakan, dipindahkannya Bambang Pacul
dari posisi Wakil Ketua Komisi
VII menjadi Ketua Komisi III
DPR, merupakan strategi
Puan Maharani untuk memasukan agenda PDIP pada
Pemilu 2024.
Dosen FISIP Universitas
Bung Karno mengatakan,
ditempatkannya
Bambang
Pacul di komisi hukum itu,
lantaran Herman Hery kurang
agresif. Dengan membuang
Herman Hery dan menempatkan Bambang Pacul, maka
PDIP bisa mempengaruhi
proses perumusan undangundang.
“Sosok Bambang Pacul sepertinya lebih agresif untuk men-

yampaikan pandangan PDIP,
dibanding dengan Herman
Hery,” ujar Haryo kepada Info
Indonesia, Senin (22/11/2021).
Di lain sisi, kata Haryo, rotasi
alat kelengkapan dewan yang
dilakukan oleh PDIP dinilai
sebagai langkah untuk mempersiapkan
kepemimpinan
PDIP di bawah Puan Maharani. Caranya dengan menempatkan figur-figur yang tepat.
Pasalnya, dalam tubuh PDIP
terdapat ketegangan di balik
isu Celeng versus Banteng.
“Kalau saya melihat bahwa
ini mungkin lebih berkaitan
dengan persiapan Puan untuk
menjadi Ketua Umum PDIP,
bahwa ada ketegangan friksi
dalam tubuh PDIP yang sebenarnya ditutupi dengan isu
Celeng VS Banteng,” kata dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR),
Ujang Komaruddin, menduga
dibuangnya Herman Herry ke
Komisi VII sebagai anggota
biasa, lantaran legislator dapil
Nusa Tenggara Timur itu tidak
dapat memenuhi keinginan
PDIP. Apalagi, nama Herman
Herry sempat muncul dalam
dugaan korupsi bantuan sosial
yang melibatkan Juliari Batubara.
“Saya curiga, kalau ada
pembuangan itu biasanya seorang anggota fraksi itu tidak
mampu memenuhi apa keinginan partai. Tidak tahu apakah
terkait persoalan hukum yang
melilit PDIP atau agenda lain
yang saya tidak tahu. Tapi biasanya seperti itu,” kata Ujang.
Di sisi lain, kata Ujang, pola
yang terjadi di DPR ketika
pimpinan tidak bisa menjalankan sebagaimana mestinya
maka akan diganti.
“Misalkan, Diah Pitaloka kan

sama, ketika kasus di komisi
IX tidak bisa maka dipindahkan. Karena itu, sebenarnya
itu degradasi anggota seolaholah dibungkus dengan argumen tour of duty,” terang Ujang.
Ditanya apakah ada hubungan antara pergantian Bambang Pacul dengan Ganjar
Pranowo, Ujang berpendapat
ada kemungkinan hal itu bisa
terjadi.
“Ya mungkin arahnya kesitu juga, bisa jadi. Terdeteksi
‘dukung mendukung’ lalu ada
indikasi ke sana. Pasti akan
dihabisi oleh PDIP. Karena itu
pula mungkin dia didegradasi
jadi anggota. Partai ingin A,
dia lakukan B, dianggap indisipliner lalu dia dibuang,” kata
Ujang.
Pengamat komunikasi politik
Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan,
pergantian pimpinan Komisi
III dari Herman Herry kepada
Bambang Pacul tentu mengagetkan. Pasalnya, selama
ini tidak ada persoalan yang
mengemuka terkait kepemimpinan Herman Hery di komisi bidang hukum, HAM dan
keamanan itu.
“Pelaksanaan fungsi
anggaran,
legislasi,
dan
pengawasan
juga
berjalan
normal. Ini artinya, dilihat dari
pelaksanaan
fungsi DPR,
kinerja
Komisi
III dapat
berjalan
relatif
baik,”
ujar

luddin.
Jamiluddin beraggapan, wajar apabila pergantian ketua
Komisi III DPR menimbulkan
spekulasi. Alasan penyegaran
karir di DPR dengan sendirinya menjadi tidak masuk akal.
Apalagi, latar belakang pendidikan Bambang Pacul yang
menggantikan Herman Herry
juga tidak berkaitan dengan
bidang Komisi III.
“Bambang Pacul lulusan S1
bidang Teknik Kimia UGM dan
S2 bidang Strategy dari Prasetya Mulya. Karena itu, dilihat
dari pendidikan
Bambang
Pacul sebenarnya sangat
tidak
pas ditempatkan di
Komisi III
DPR,”
k a t a
Jamiluddin.
Jamiluddin
m e n -

duga, penempatan Bambang
Pacul kemungkinan untuk
mengamankan hal-hal strategis yang berkaitan dengan bidang Komisi III DPR. Apalagi,
pria kelahiran Sukoharjo, Jawa
Tengah, itu dikenal sebagai
salah satu orang kepercayaan
Puan Maharani semenjak
menjabat ketua Fraksi PDIP
DPR periode 2012-2014. Dia
seringkali hadir di acara yang
dihadiri Puan Maharani.
“Penempatan
Bambang
Pacul menjadi Ketua Komisi
III secara politis menjadi tepat
karena orang kepercayaan
Puan Maharani. Karena itu, Bambang
Pacul
diharapkan
dapat
mengamankan kepentingan partainya
di bidang hukum, HAM, dan
keamanan,” ujar
Jamiluddin. l

Ketua Komisi III DPR,
Bambang Wuryanto

Jami-

Siap Ketemu Luhut di Pengadilan

Pelaksana Tugas
Juru Bicara KPK, Ali Fikri

PKB Ogah
Pinang Ganjar
JAKARTA – Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo, tengah jadi perhatian karena ketertarikan
Partai Golkar untuk memberikan rumah baru jika
tidak dapat tempat di PDIP.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Jazilul Fawaid, mengatakan, pihaknya enggan
mengikuti langkah Golkar
untuk meminang Ganjar
Pranowo. Kata dia, bukan
pihaknya yang harus melamar, tetapi Ganjar yang
harus melamar ke PKB.
“Kalau dia enggak punya
partai masa kita melamar,
dia yang melamar ke kita,
gitu caranya. Kan gitu,”
ujar Jazilul di Gedung
DPR, Jakarta, Senin
(22/11/2021).
Wakil
Ketua
MPR ini menambahkan, sampai
saat ini, berdasarkan hasil
survei belum ada
sosok yang elektoralnya mencapai
angka 30 persen,
termasuk
Ganjar

3

Pranowo. Sehingga tidak
ada tokoh yang dominan di
Pilpres 2024 mendatang.
“Hari ini tidak ada elektoral, termasuk Pak Ganjar
di atas 30 persen. Itu artinnya saya sudah menurut
sruvei juga ini, itu artinnyna
belum ada yanng dominan
termasuk Pak Ganjar,” kata
Gus Jazil.
Jazilul menganggap wa
jar Ganjar Pranowo yang
memiliki elektabilitas tinggi.
Hal itu lantaran lembaga
survei memang sengaja memframing Ganjar
Pranowo menjadi pilihan
rakyat.
“Jadi biasalah Pak Ganjar diframing seakan-akan
memang beliau yang
palingg ini (tinggi
elek tabilitasnya), tapi kan
partainya belum ada sampai saat ini,”
ungkapnya.l

Wakil Ketua Umum PKB,
Jazilul Fawaid

JAKARTA - Penyidik Polda
Metro Jaya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
terhadap Direktur Lokataru
Haris Azhar. Pemanggilan dilakukan terkait laporan dugaan
pencemaran nama baik yang
dilaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi,
Luhut Binsar Panjaitan.
“Tadi agendanya undangan
klarifikasi saksi. Kami datang
ke sini untuk memberikan keterangan soal klarifikasi tersebut. Kami sudah berikan keterangan secara tertulis kepada
para penyelidik,” ujar Haris kepada wartawan di Polda Metro
Jaya, Senin (22/11/2021).
Haris mengatakan, dalam
agenda pemeriksaan tersebut,
ada tiga pokok bahasan yang

ia
sampaikan
kepada
polisi.
Pertama,
ia
melakukan klarifikasi
terkait
akun Youtube
yang digunakan untuk

JAKARTA – Isu perombakan
Kabinet Indonesia Maju masih
ramai dibahas publik usai bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam barisan koalisi.
Pergantian posisi menteri juga
kian panas setelah pensiunnya Panglima TNI Marsekal
TNI Hadi Tjahjanto beberapa
waktu lalu.
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan,
hingga kini pihaknya belum
tahu kapan Presiden Joko
Widodo bakal melakukan reshuffle kabinet.
Menurut Saleh, sejauh ini
belum ada permintaan dari
Presiden Jokowi kepada Zulkifli Hasan terkait kader PAN
yang bakal jadi menteri.
“Kan belum tahu kita ini ka-

pan dilakukan dan apa yang
diminta. Mestinya kan, kalau
misalnya ada kebutuhannya
ini, kan bisa tahu siapa yang
cocok untuk itu,” ujar Saleh di
Gedung DPR, Jakarta, Senin
(22/11/2021).
Mengenai siapa kader PAN
yang bakal diajukan ke Presiden Jokowi, Saleh mengaku
tidak mengetahuinya. Dia bilang, Zulkifli Hasan selaku
ketua umum yang mempunyai
kewenangan untuk menentukan kader PAN yang bisa
membantu Presiden Jokowi di
kabinet.
“Jadi, saya kira soal nama
dan seterusnya nanti, kita
serahkan lah kepada Dewan
Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Tentu ketua

Direktur Lokataru
Haris Azhar

mengunggah video tersebut.
Kedua, materi klarifikasi yang ia sampaikan
berkaitan dengan tujuan
serta peruntukkan akun
Youtube tersebut. Terakhir,
dirinya juga menyampaikan klarifikasi
terkait materi
dari
video
Youtube yang
dilaporkan
oleh LBP.
“Saya jelaskan sebagaimana
di materi
Yo u t u b e
itu. Terkait
situasi di
Papua

yang juga punya korelasi dengan banyak hal kepentingan
publik yang lebih luas lagi,”
ujarnya.
Haris mengatakan, seharusnya negara serta pejabat
publik di dalamnya, dapat menyelesaikan problem-problem
yang saat ini masih terjadi di
Papua. Ketimbang sibuk ingin
memidanakan ataupun mengaudit para LSM maupun aktivis.
Apalagi, problem-problem ter
sebut sudah ia sampaikan bersama Koordinator KontraS Fatia
Maulidiyanti dalam video yang
kini dilaporkan kepada polisi.
“Terbukti apa yang kita bahas di Papua itu soal praktik
bisnis, soal kekerasan. Toh, di
papua saat ini situasi tambah

Tunggu Jokowi Minta Nama
umumnya adalah Zulkifli
Hasan dan pasti akan mengajak yang lain untuk bicara,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR ini
menuturkan, PAN menghormati apapun keputusan Presiden Jokowi mengenai reshuffle kabinet. PAN juga tidak bisa
mendesak Presiden Jokowi
untuk melakukan perombakan
struktur kabinet.
“Kemudian siapa pengggantinya, kapan akan dilakukan
penggantian, saya kira semua itu tidak bisa kita desak.
Tidak bisa kita, katakanlah,
menyebut harus begini begitu,
karena itu hak prerogatif presiden yang harus kita hormati,”
ungkapnya.
Sebelumnya,
Presiden

Jokowi mengaku belum memikirkan mengenai reshuffle
kabinet.
“Reshuffle belum berpikir,” ujar Presiden
Jokowi usai menghadiri HUT Nasdem di
Kantor Nasdem, Pancoran, Jakarta, Kamis
(11/11/2021).
Mengenai nasib
PAN
yang
sudah bergabung
ke kabinet par-

Ketua DPP PAN,
Saleh Partaonan Daulay

memburuk. Bahkan, polisi pun
jadi korban. Jadi, daripada pidanakan saya, lebih baik penguasa di Republik ini segera
urus Papua supaya damai,
supaya enggak ada korban.
Bukan cuma kalau saya dibilang orang suka belain Papua,
saya mau menegaskan sekali
lagi yang jadi korban banyak,”
terangnya.
Haris menyatakan siap menjalani proses hukum terkait
laporan Luhut di Polda Metro
Jaya dan akan membeberkannya di pengadilan.
Haris menilai, seluruh ucapannya di Youtube memiliki
dasar dan rujukan yang kuat.
Karenanya, ia merasa siap
apabila kasus tersebut bergulir
ke meja hijau. l

tai pendukung pemerintah,
Jokowi menegaskan belum
ada wacana mengenai perombakan kabinet untuk
saat ini.
“Reshuffle-nya
belum
berpikir
ke arah sana,”
katanya.l
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”Kita semua berharap
agar tahun 2022 lebih
terkendali pandemi,
khususnya di Sulsel dan
Indonesia pada umumnya”
Plt Gubernur Sulsel
Andi Sudirman Sulaiman

Selasa, 23 November 2021

PPKM ENGGAK
SAMPAI
SEMINGGU

INFO SULAWESI

Smart Village
Percepat Pembangunan

SOLO - Pemerintah Kota Surakarta berencana akan
menerapkan kembali Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada
akhir tahun mendatang. Hal ini untuk melindungi
masyarakat dari penyebaran COVID-19.

“TENANG saja, (PPKM Level
3) enggak sampai seminggu
kok,” kata Wali Kota Surakarta,
Gibran Rakabuming Raka, di
Solo, Senin (22/11/2021).
Menurut Gibran, masyarakat
Kota Solo tidak perlu khawatir
karena sebelumnya juga per
nah diberlakukan aturan se
rupa. Aturan PPKM Level 3
pada periode Natal dan Tahun
Baru 2022 nanti bertujuan
agar terjadi pengendalian ak
tivitas di tengah masyarakat.
“Biar enggak ada lonjakan
(kasus COVID19) lagi. Mohon
bersabar dulu,” ujarnya.
Gibran mengakui pada pe
nerapan tersebut nantinya akan
ada beberapa sektor bisnis yang
terdampak, diantaranya restoran,
tempat wisata dan perhotelan.

“Sebentar saja kita me
nahan diri, daripada terjadi
lonjakan tinggi seperti di awal
pandemi. Fungsinya gas dan
rem ya seperti ini,” jelasnya.
Meski saat ini Kota Solo dan
sekitarnya sudah berada pada
PPKM Level 2, pemerintah
kota tetap memberlakukan
sejumlah larangan, salah sa
tunya siswa berseragam tidak
boleh memasuki ruang publik
seperti mal maupun tempat
tempat nongkrong yang lain.
“Sebetulnya itu aturan lama,
dari dulu enggak boleh anak
berseragam masuk mal, kafe.
Terkait hal ini perlu kerja sama
dari guru untuk mendisiplinkan
anakanak, mereka ini perlu di
lindungi,” kata Gibran.
Terkait hal itu, Kepala Tim Ad

visory dan Pengem
bangan Ekonomi Bank
Indonesia (BI) Kantor
Perwakilan Surakarta,
Bimala,
mengata
kan, meski diterap
kan Level 3 bukan
berarti
aktivitas
masyarakat
ber
henti sama sekali.
“Kita sudah biasa
kok, besok juga be
gitu. Nanti bisa kita atur
sendiri, misalnya belanja bisa
lewat online. Perkiraan saya
tidak akan ada banyak pe
rubahan,” jelasnya.
Bahkan, ditambahkan Bimala,
pelaksanaan PPKM Level 3 tidak
akan terlalu berdampak pada
kondisi perekonomian di wilayah
Solo Raya. l

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka

Tender Ulang Renovasi SMAN 96

Komisi E DPRD DKI Jakarta meninjau gedung SMAN 96 Jakarta Barat yang roboh saat sedang direnovasi beberapa waktu lalu. (DPRD DKI Jakarta)

JAKARTA - Komisi E DPRD
DKI Jakarta meminta Di
nas Pendidikan DKI Jakarta
mengevaluasi pelaksanaan
rehabilitasi gedung sekolah,
mulai dari lelang hingga durasi
waktu pengerjaan yang harus
dikaji mendalam.
Ketua Komisi E DPRD DKI
Jakarta, Iman Satria me
ngatakan, dugaan sementara
robohnya gedung SMAN 96
di Cengkareng, Jakarta Barat,
karena waktu pelaksanaan
rehabilitasi yang sangat sem
pit. Hal itu membuat evaluasi

total untuk rehabilitasi gedung
sekolah tersebut merupakan
keharusan.
“Saya nanti mau coba
terapkan, kalau sudah lewat
bulan Juni jangan dikerjakan.
Minimal pengerjaan rehab itu
enam bulan,” ujar Iman saat
peninjauan ke gedung SMAN
96, Senin (22/11/2021).
Menurutnya, waktu pe
laksanaan rehabilitasi SMAN
96 ternyata hanya 3,5 bulan
saja, mulai dari 1 September
dan diharuskan selesai 18 De
sember 2021.

“Ini kayaknya masalah waktu,
dikejar waktu karena dengan
sisa waktu 25 hari lagi harus
beres. Menurut saya kerjanya
jadi terburuburu, apalagi de
ngan cuaca musim hujan, ba
nyak berhentinya,” jelas Iman.
Anggota Komisi E DPRD
DKI Jakarta, Ima Mahdiah, me
nyebutkan, SMAN 96 yang am
bruk pada saat proyek renovasi
memiliki spesifikasi bahan yang
digunakan tidak sesuai dengan
proposal yang diajukan Pem
prov DKI Jakarta, seperti besi
untuk beton penyangga ba

ngunan lebih kecil dari besi tu
lang bangunan sehingga tidak
bisa menopang.
“Karenanya, ini kontraktor
harus ganti rugi sesuai spek
yang diajukan. Kalau tidak
salah standarnya adalah KS
16,” katanya.
Ima menyarankan kepada
Pemprov DKI untuk mengganti
kontraktor karena mempunyai
latar belakang yang kurang
baik di proyek pembangunan.
Karena itu, Badan Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa
(BPPBJ) Provinsi DKI Ja
karta diminta melakukan le
lang kembali kontraktor pem
bangunan SMAN 96.
Anggota Komisi E DPRD DKI,
Basri Baco, mengimbau Dinas
Pendidikan DKI Jakarta bisa
lebih matang dan cepat pada
tahap perencanaan, sehingga
proses pembangunan mendapat
waktu lebih banyak lagi.
“Ini jadi pelajaran buat kita
semua, jangan orang dikasih
3,5 bulan padahal kita ada ren
tang waktu setahun. Kan per
siapannya saat diajukan pada
APBD murni harusnya sudah
ada, paling nggak kasih enam
bulan mereka kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Pejabat Pem
buat Komitmen (PPK) Disdik
DKI Jakarta, Sabudiyono, men
jelaskan bahwa banyak tahap
yang harus dilaksanakan pra
konstruksi, sehingga sisa waktu
pembangunan hanya 3,5 bulan.
“Tahapannya kalau yang
pertama kan basic design, lalu
manajemen konstruksi, baru
kita lakukan lelang fisik ya.
Jadi harus melewati beberapa
tahapan dulu,” bebernya.
Project Manager PT Adhi
Karya, Nur Samsul Rizal,
mengatakan, pihaknya masih
menunggu laporan Tim Pu
sat Laboratorium Forensik
(Puslabfor) Mabes Polri untuk
mengetahui penyebab roboh
nya gedung SMAN 96 yang
sedang direnovasi. Namun ia
memastikan bahwa spesifikasi
bahan bangunan dan waktu pe
ngerjaan sudah sesuai standar
yang ditetapkan.
“Saya tidak bisa komentar
dahulu karena ini masih dalam
penyelidikan. Tunggu hasil dari
Puslabfor apa penyebab utama
kerobohan ini. Semua speknya
sudah pasti sesuai dengan
RKS (rencana kerja dan syarat
syarat) ya,” jelasnya. l

SIGI - Pemerintah Ka
bupaten Sigi menilai pro
gram Smart Village dapat
menjadi salah satu pen
dekatan untuk percepatan
pembangunan di desa.
“Program Smart Village
akan memberikan manfaat
besar, salah satunya percepat
an pembangunan desa,” kata
Bupati Sigi, Mohamad Irwan,
di Sigi, Senin (22/11/2021).
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah mulai
menerapkan konsep
Desa Pintar (Smart
Village) yang salah
satu tujuannya un
tuk mempercepat
dan mengoptimal
kan pembangunan
desa. Pemprov
telah meluncur
kan
program
Smart Village
di Desa Pakuli,
Kecamatan
Gumbasa,
Kabupaten
Sigi, yang dilaku
kan Gubernur
Sulteng,
Rusdy
Mastura, bersama pejabat
Kementerian Desa, Pem
bangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (PDTT)
pada awal November.
Irwan
mengemukakan
bahwa konsep Desa Pintar
yang digencarkan oleh Pem

prov Sulteng memberikan ba
nyak manfaat ke depan dalam
peningkatan kualitas sumber
daya manusia, perekonomian
serta peningkatan dan per
cepatan pelayanan kepada
masyarakat. Ia menyambut
baik dan mengapresiasi Pem
prov Sulteng yang menjadikan
Desa Pakuli sebagai per
contohan program tersebut.
“Kiranya konsep Smart Vil
lage dapat lebih cepat diterap
kan di semua desa di wilayah
Kabupaten Sigi,” katanya.
Gubernur Rusdy Mastura
menargetkan, melalui pro
gram Smart Village, sebanyak
1.000 desa di Sulteng akan
dilengkapi sarana dan in
frastruktur teknologi informasi.
“Saya berpikir 10 tahun ke
depan masyarakat Sulawesi
Tengah sudah memiliki ke
mampuan dan maju untuk
memanfaatkan teknologi in
formasi untuk meningkatkan
kesejahteraannya,” jelasnya.
Menurut Rusdy, dengan
ketersediaan sarana tekno
logi informasi di desa maka
masyarakat desa yang um
umnya merupakan petani dan
nelayan dapat mengakses infor
masi mengenai bagaimana bu
didaya pertanian dan perkebu
nan, peternakan dan perikanan
yang baik serta menghasilkan
produksi yang melimpah de
ngan kualitas tinggi. l

Anggarkan Pemulihan
Ekonomi Rp1,3 Triliun

MAKASSAR - Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
kembali
menganggarkan
alokasi untuk pemulihan
ekonomi dan infrastruktur
dalam Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Pokok Ta
hun Anggaran 2022.
“Alokasi anggaran yang
diperuntukkan untuk pro
gram pemulihan ekonomi
pascapandemi COVID19
dalam RAPBD Tahun 2022
sebesar Rp1,3 triliun lebih
atau 15,35 persen,” ujar
Plt Gubernur Sulsel, Andi
Sudirman Sulaiman, dalam
rapat paripurna di Kan
tor DPRD Sulsel, Senin
(22/11/2021).
Anggaran tersebut ada
lah total belanja daerah.
Sedangkan untuk program
penciptaan dan penyerapan
lapangan kerja dialokasi
kan sebesar Rp4,02 mi
liar lebih atau 0,04 persen
dari total belanja daerah.
Selanjutnya, alokasi untuk
infrastruktur sekitar Rp1,8
triliun atau 70,99 persen
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dari jumlah Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana
Belanja Hibah (DBH) serta
pemberdayaan masyarakat
desa sebesar Rp20,16 mi
liar atau 0,22 persen.
Menurut Andi Sudirman,
pengendalian untuk me
minimalkan potensi re
focusing dan realokasi
anggaran mengakibatkan
terjadinya perubahan pada
peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD
atau perubahan parsial.
“Kita semua berharap
agar tahun 2022 lebih ter
kendali pandemi, khusus
nya di Sulsel dan Indonesia
pada umumnya. Sebab,
ketergantungan fiskal pe
merintah provinsi terhadap
dana transfer masih di atas
50 persen,” katanya.
Sehingga,
dapat
di
katakan bahwa kebijakan
parsial tidak saja terkait
kondisi internal pemerintah
daerah. Akan tetapi yang
lebih dominan adalah kon
disi eksternal yakni kondisi
perekonomian nasional. l

INFO
OTONOMI

“Geliat ekonomi Banten
merangkak hingga 8,89
persen. Ini di atas rata-rata
pertumbuhan
ekonomi nasional”
Wakil Gubernur Banten,
Andika Hazrumy

Pilah Sampah Jadi Uang

CIMAHI - Pemerintah Kota
Bandung, Jawa Barat, meminta
masyarakat
agar
mengoptimalkan pemilahan
sampah sejak di Tempat
Penampungan
Sementara
(TPS), sehingga hanya sedikit
yang terangkut ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA).
Menurut Wakil Wali Kota
Bandung, Yana Mulyana,
pemilahan tersebut dapat
mengurangi beberapa persen jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Dengan begitu, sampah yang terbawa
ke TPA hanyalah residu
yang tidak bisa diolah.
“Kita coba di TPS itu sekian
persen selesailah, jadi sedikit
sekali yang harus terangkut.
Ya mudah-mudahan tinggal residu yang terangkut
ke TPA,” katanya di Cimahi,
Senin (22/11/2021).
Yana mengatakan, warga
bisa
memilah
sampah
organik maupun anorganik. Karena, dua kategori sampah
itu masih berpotensi memiliki nilai ekonomis.
“Di TPS nanti sampah itu

diolah berdasarkan klasifikasinya. Jadi, ada sampah
anorganik yang memiliki nilai
ekonomis ya didaur ulang,
ada sampah yang organik
apakah bisa jadi kompos
atau jadi maggot,” jelasnya.
Di samping itu, upaya meminimalisir angkutan sampah
sejak dari TPS berguna
untuk mengantisipasi jika
adanya
gangguan
pengangkutan ke TPA, seperti
yang terjadi beberapa waktu lalu di TPA Sarimukti.
“Karena kita juga nggak
pernah bayangkan tiba-tiba
beberapa waktu lalu ada
masalah di TPA-nya. Ternyata kita bingung juga,”
kata Yana.
Adapun, ia memastikan,
kini
alur
pengangkutan
sampah ke TPA Sarimukti
sudah berangsur kembali
normal meski ada penyesuaian jadwal operasional.
“Sekarang sudah kembali
normal. Mudah-mudahan
ritase kita bisa menormalkan kembali ya, menuju
normal lah,” jelas Yana.l

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana

Jangan Mudik
Akhir Tahun

SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan sejumlah kebijakan, termasuk larangan
mudik saat libur Natal dan
Tahun Baru dari dan ke Sleman
untuk mencegah penularan
COVID-19.
“Untuk menjaga situasi pandemi COVID-19 di Sleman
agar tetap kondusif, warga Sleman yang perantau maupun
yang di rantau diimbau agar
tidak mudik saat libur Natal
2021 dan Tahun Baru 2022.
Kegiatan silaturahmi masih
bisa kita lakukan secara virtual. Mari jaga diri, lingkungan,
saudara kita,” jelas Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, di
Sleman, Senin (22/11/2021).
sebelumnya, pemerintah pusat kembali mengetatkan pembatasan mobilitas masyarakat
menjelang libur Natal 2021
dan Tahun Baru 2022. Hal itu
dilakukan dengan menerapkan
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 3 untuk seluruh wilayah
Indonesia akhir Desember
hingga awal Januari nanti.
Kebijakan tersebut disampaikan Menko Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, dalam Rapat

Koordinasi Tingkat Menteri
Mengantisipasi Potensi Peningkatan Kasus COVID-19
pada Libur Natal-Tahun Baru
pada Rabu (17/11/2021).
Kustini
juga
meminta
warga Kabupaten Sleman
tidak menggelar acara yang
berpotensi
menimbulkan
kerumunan pada saat pergantian tahun 2022.
“Dalam rangka pengetatan
ini diimbau masyarakat tidak
menggelar kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan dan
penularan COVID-19. Jadi,
akhir tahun tidak perlu ada
pesta dan acara,” katanya.
Ia mengatakan, Pemkab
Sleman saat ini tengah berupaya maksimal menangani
COVID-19 demi keamanan dan
kenyamanan masyarakatnya.
Upaya ini terlihat dari mulai turunnya angka kasus positif harian.
“Sebelumnya memang sempat naik karena klaster takziah
dan home industry tahu. Tapi
hal itu sudah berhasil kita tekan
dan tentu kita jadikan evaluasi
agar tidak terulang lagi. Intinya
kita masih akan sangat berhatihati,” jelas Kustini.
Untuk itu, Kustini berharap,
warga Kabupaten Sleman bisa
terus menjaga kedisiplinan sebagai upaya memutus mata
rantai penularan COVID-19.
“Saat ini penting bagi kita
menjaga kesadaran kolektif
untuk
mencegah
terjadi
penularan selama pandemi
COVID-19. Lebih-lebih penularan terjadi karena adanya
intensitas sering bertemu dan
interaksi masyarakat dengan
skala besar,” paparnya. l

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo
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JAGA IKLIM
INVESTASI BANTEN

TANGERANG Pemerintah
Provinsi Banten
berharap para
pengusaha yang
tergabung dalam
Kamar Dagang dan
Industri (Kadin)
dapat menjaga
iklim investasi,
guna menumbuhkan kembali geliat
ekonomi setelah
terdampak pandemi
COVID-19.

“DIMULAI awal pandemi
COVID-19 terkontraksi hingga minus 3,33 persen. Geliat
ekonomi Banten merangkak
hingga 8,89 persen. Ini di
atas
rata-rata
pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Wakil Gubernur Banten,
Andika Hazrumy, saat membuka Musyawarah Provinsi VI
Kadin Banten bertajuk “Banten Bangkit di Masa Pandemi”
di Kota Tangerang, Senin
(22/11/2021).

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, membuka Musprov VI Kadin Banten di Kota Tangerang. (Antara)

Ia mengatakan, selama
dua tahun terakhir, banyak
pelaku usaha terdampak
oleh pandemi COVID-19,
sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Banten. Namun dengan seiring waktu, Pemprov
Banten dengan seluruh stakeholder dapat mengembalikan
pertumbuhan ekonomi dengan menjaga geliat investasi.
“Ini
berkat
komitmen

semuanya menjaga geliat
investasi di Provinsi Banten,”
beber Andika.
Ia mengungkapkan, geliat
investasi ditunjukkan dengan
adanya perbaikan. Seperti
di tahun 2021, nilai investasi
di Provinsi Banten mencapai
Rp73 triliun.
“Tentu kami berharap Kadin
bisa menjaga iklim investasi
di wilayah Banten. Kami berharap bisa tetap menjaga ke-

bersamaan, mau bagaimanapun Kadin merupakan mitra
strategis pemerintah,” papar
Andika.
Sementara itu, Wakil Ketua
Bidang Organisasi dan Tata Laksana Kadin Banten, Amir Hamzah,
mengatakan, pelaksanaan Musprov VI Kadin Banten di periode
kedua kepemimpinan Mulyadi
Jayabaya lebih cepat.
“Ini dilakukan karena Ketua
Umum Jayabaya dipercaya men-

jadi jajaran Wakil Ketua Umum di
Kadin Indonesia,” ujarnya.
Amir menjelaskan bahwa
banyak pengusaha terdampak
pandemi. Pihaknya melihat
upaya pemprov dan pemkab
seluruh
Provinsi
Banten
secara massif melaksanakan
program vaksinasi.
“Jalanan sudah kembali
macet. Itu tanda pemulihan
ekonomi Banten berjalan
dengan baik,” katanya. l

Bangun Rumah Korban Banjir Bandang

BATU - Pemerintah Kota Batu,
Jawa Timur, mulai membangun
dan memperbaiki rumah-rumah
warga yang terdampak banjir
bandang. Banjir bandang yang
melanda sejumlah wilayah Kota
Batu pada 4 November 2021 menyebabkan sedikitnya 31 rumah
warga mengalami kerusakan.
“Untuk delapan rumah yang
hanyut, lima warga yang sudah memiliki lahan sendiri
untuk dibangun akan kami
bangunkan rumahnya. Untuk
yang rusak ringan, sedang
dan berat sedang kita perbaiki,” kata Wakil Wali Kota
Batu, Punjul Santoso, di Kota
Batu, Senin (22/11/2021).
Pemkot Batu membangunkan
rumah tipe 36 untuk lima dari
delapan warga yang rumahnya
hanyut dan sudah memiliki lahan untuk membangun rumah
di lokasi lain. Bagi warga yang
rumahnya hanyut namun tidak
memiliki tanah di lokasi lain akan

Rumah warga rusak akibat banjir bandang di Dusun Sambong, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. (Antara)

disediakan lahan dan membangunkan rumah di lokasi yang
telah ditentukan.
“Untuk yang tidak memiliki
tanah lain, kita yang belikan
tanahnya dan nanti akan dibangun rumahnya,” kata Punjul.
Pembangunan rumah tipe 36
bagi warga korban banjir bandang
dilakukan dengan melibatkan su-

karelawan dan tim penanganan
dampak banjir di Kota Batu.
“Untuk yang mengerjakan
pembangunan, selain dari
masyarakat juga ada relawan dari Ngawi, Banyumas,
termasuk warga Ngantang.
Ini dilakukan agar warga terdampak bisa segera memiliki
rumah kembali,” jelas Punjul.

Ditambahkan Punjul, material untuk membangun rumah
antara lain akan disediakan
menggunakan dana bantuan
donatur yang disalurkan melalui
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu.
Riyanto merupakan salah
satu warga terdampak banjir bandang yang rumahnya

hancur. Kini, rumah baru yang
akan ditinggali Riyanto dan keluarga sedang dibangun dengan ukuran 6x6 meter.
“Ini dibangun di atas tanah
saya sendiri, sementara untuk
bangunan dari pemerintah.
Tanah lama saya ada di bawah
tidak berani lagi mendirikan
rumah di sana,” kata Riyanto.
Data BPBD Kota Batu, banjir bandang telah menyebabkan 12 rumah rusak berat,
lima rumah rusak sedang dan
14 rumah rusak ringan. Banjir
bandang juga menghanyutkan 46 kendaraan roda dua
dan 11 kendaraan roda empat
serta menyebabkan sembilan
kandang ternak rusak dan ratusan hewan ternak hanyut.
Selain itu, banjir bandang
berdampak pada puluhan hektare lahan pertanian di Desa
Sumbergondo, Sidomulyo, Bumiaji, Pandanrejo, Torongrejo,
Giripurno dan Bulukerto. l

Tanam Pohon Untuk Anak Cucu

BANJAR - Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas
lingkungan, diantaranya dengan
memulihkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengantisipasi terjadinya banjir.
Gubernur Kalsel, Sahbirin
Noor, mengatakan, pemulihan
DAS antara lain dengan melakukan penanaman pohon di
berbagai lahan kritis.
“Seperti penanaman pohon yang
kita lakukan saat ini bersama pegiat
lingkungan, Daerah Aliran Sungai di
Dusun Pantai Kopi, Kecamatan Karang Intan,” katanya dalam kegiatan
Kalsel Menanam Bersama Paman
Birin di DAS Kiram Park, Kabupaten
Banjar, Senin (22/11/2021).
Ia mengatakan, penanaman pohon dilakukan juga dalam rangka
memperingati Hari Menanam
Pohon Indonesia (HMPI) dengan
melibatkan pegiat lingkungan,
TNI, masyarakat serta organisasi
lingkungan dan lainnya. Pemprov
Kalsel terus mengupayakan se-

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menanam pohon di DAS Kiram Park, Kabupaten Banjar. (Humas Pemprov Kalsel)

cara masif penanaman pohon di
seluruh wilayah dengan menggandeng berbagai pihak.
“Semoga dengan apa yang kita
tanam hari ini dapat menjadikan
manfaat bagi masyarakat dan berguna bagi anak cucu kita di masa
mendatang,” harap Sahbirin.
Ditambahkan gubernur yang
akrab disapa Paman Birin itu, penanaman pohon juga sebagai bentuk upaya pemerintah untuk terus

mengampanyekan menanam pohon di kalangan masyarakat.
Plt Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra,
mengatakan, pohon yang ditanam di Dusun Pantai Kopi
jenis bambu betung dari hasil
kultur jaringan dan bambu
kuning sebanyak 2.500 batang.
Pohon tersebut ditanam sepanjang sungai sebanyak 2.250
batang dan di lokasi lain se-

banyak 250 batang. Selanjutnya,
pada tahun 2022 akan ditanam
di atas lahan seluas 50 hektare
atau setara 25 ribu batang.
Menurut
Fathimatuzzahra,
bambu akan menghidupkan kembali sumber air di pinggiran sungai. Akar bambu juga bisa menjadi filter berbagai zat beracun.
Selain itu, bambu juga menahan
laju erosi permukaan. Di sisi lain,
kegiatan Kalsel Menanam Ber-

sama Paman Birin melibatkan sekitar 7.000 orang dengan jumlah
bibit yang disediakan sebanyak
6.500 batang atau setara 65 hektare di seluruh Kalsel.
Adapun, bibit yang ditanam
diantaranya trembesi, mahoni,
sengon, petai, jambu mete dan
lainnya dari persemaian Pemprov
Kalsel dan Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Lindung (BPDASHL) Barito.
Dishut Kalsel melalui program
revolusi hijau juga terus melaksanakan penanaman untuk
mengurangi luasan lahan kritis,
yang saat ini berdasarkan data
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LHK) seluas 511
hektare. Ditargetkan, setiap tahun Dishut Kalsel melakukan penanaman seluas 32 ribu hektare.
“Kegiatan penanaman itu untuk meningkatkan tutupan lahan
dibarengi dengan upaya kita meminimalisir perambahan kawasan
hutan, kejadian Karhutla dan illegal
logging,” tutup Fathimatuzzahra. l
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”Saya bingung juga menteri
mengatakan, ‘Untuk
pembangunan Indonesia apa
pun akan dilakukan termasuk
deforestasi. Sedangkan
Presiden bicaranya lain lagi”
Ketua Komisi IV DPR RI
Sudin

Selasa, 23 November 2021

BONGKAR SEMUA JEJARING
TERORIS DI INDONESIA!

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri
diharapkan terus membongkar seluruh
jejaring teroris yang ada di Indonesia.
Hal ini menyusul ditangkapnya
sejumlah orang yang diduga
terlibat dalam jaringan kelompok
teroris, Jamaah Islamiyah (JI).
“KAMI dari DPR RI, khususnya Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Densus 88 Antiteror yang berhasil
menangkap tokoh-tokoh besar
kelompok teroris,” kata anggota
Komisi III DPR, Jazilul Fawaid
kepada
wartawan,
Senin
(22/11/2021).
Seperti diberitakan, Densus
88 Antiteror Polri menangkap
tiga orang di Bekasi, Jawa Barat,
atas dugaan terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI).
Salah satu terduga teroris tersebut ialah Ahmad Zain,
anggota Komisi Fatwa MUI,
yang diduga merupakan Dewan Syuro JI. Sementara dua
terduga teroris lain yang ditangkap di Bekasi pada waktu
berdekatan ialah Anung Al
Hamat dan Farid Okbah.
Farid Okbah dan Zain An
Najah sudah dinonaktifkan
dari kepengurusan MUI.

Jazilul memandang penangkapan terhadap ketiga
terduga kasus terorisme di
Bekasi, Jawa Barat itu sudah
sesuai prosedur dan berdasarkan bukti yang kuat.
“Densus tidak akan melakukan penangkapan apabila
tidak memiliki bukti. Dan
seperti yang disampaikan Polri, penangkapan dilakukan
atas pengembangan kasus
termasuk
pengakuan
puluhan
tersangka
teroris
yang sudah
ditangkap sebelumnya,” ucap Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Selain itu juga ditemukan bukti-bukti dokumen
yang menguatkan dugaan

keterlibatan ketiga tersangka
dalam jaringan teroris. “Jadi
Densus tidak main asal tangkap dan sudah memenuhi
prosedur dalam penangkapan. Mari kita hormati proses
hukum yang berlaku,” tambahnya.
Polri mengonfirmasi Farid
Okbah, Zain An Najah, dan
Anung Al Hamat terlibat
dalam kelompok JI dan

yayasan amal milik JI, Lembaga Amal Zakat Baitul Maal
Abdurrahman Bin Auf (LAZ
BM ABA).
Ahmad Zain hingga Farid
Okbah disebut terlibat dalam
pendanaan kelompok teroris JI.
Jazilul pun menegaskan, Densus 88 selama ini telah bekerja
secara profesionalm “Namun
Densus 88 juga harus
hati-hati
dalam
pengembangan
kasus terorisme
agar tidak dianggap
sebagai
bentuk kriminalisasi ulama,”
imbuhnya.
Penangkapan Farid
Okbah

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid

dan Zain An Najah sempat
menggemparkan
lantaran
kedua ulama ini merupakan
tokoh yang selama ini cukup
dikenal publik.
Bahkan Farid Okbah sempat
bertemu Presiden Joko Widodo
(Jokowi) untuk dimintai masukan.
“Hal ini memang cukup disayangkan dan harus menjadi
introspeksi bersama bahwa
teroris sudah melebarkan jejaring ke mana-mana, bahkan ke lingkaran terdekat
penyelenggara negara, termasuk MUI,” ungkap Jazilul.
Legislator dari Dapil Jawa
Timur X ini pun meminta MUI
lebih ketat dalam merekrut
pengurus maupun anggota.
Sebagai lembaga yang
dipercaya masyarakat, kata
Jazilul, MUI harus mengedepankan unsur kehati-hatian.
“MUI perlu lebih selektif saat
menunjuk pengurus maupun
menerima anggota. Kita tidak ingin hal yang sama seperti ini terulang di kemudian hari,” sebutnya.
Lebih lanjut, Jazilul juga
mengingatkan semua pihak
untuk lebih waspada dengan
adanya dugaan jaringan teroris ‘menyusup’ ke lembagalembaga negara seperti Polri,
TNI, hingga BUMN. l

Kenaikan Tarif Cukai Picu Maraknya Rokok Ilegal
JAKARTA - Wacana pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok tahun depan
semakin mendekati kenyataan setelah disahkannya UU
6/2021 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Dalam APBN 2022 tersebut,
Cukai Hasil Tembakau
(CHT) ditargetkan sebesar
kurang lebih Rp193
triliun
atau naik
sebesar 11,9
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo

persen (Rp 20 triliun) dari target tahun ini.
Kondisi ini dinilai akan menekan kembali industri tembakau setelah kenaikan CHT
di dua tahun terakhir.
Anggota Komisi IV DPR RI
Firman Soebagyo berpandangan kenaikan CHT kurang
tepat, karena akan memberikan efek domino, salah satunya untuk peredaran rokok
ilegal.
Menurutnya, ini terbukti
dari naiknya angka penindakan barang ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian

Keuangan.
Ia melihat pada tahun 2019
terdapat 21.062 penindakan
dan meningkat pada 2020
dengan total 21.964 penindakan, dan hampir 50 persen
dari total penindakan tersebut
merupakan kasus rokok ilegal.
“Bahkan saya yakin lebih
dari itu data-datanya (rokok ilegal), karena setiap saya kunjungan ke daerah pasti ada
keluhan rokok ilegal,” kata Firman dalam keterangan resmi,
Senin (22/11/2021).
Firman juga merujuk pada
kajian survei rokok ilegal yang
dilansir oleh Indodata pada

Agustus lalu. Dalam survei
yang dilakukan pada 2.500
koresponden dari segala segmen umur dari seluruh daerah
tersebut menyatakan 28,12
persen perokok di Indonesia
pernah atau sedang mengkonsumsi rokok ilegal.
Dalam hitungannya, ada
sekitar 127,53 miliar batang
yang beredar di masyarakat
merupakan produk rokok ilegal
yang tidak membayar cukai ke
pemerintah dan tidak jaminan
keamanan pada produknya.
Selain itu menurutnya, negara
mengalami kebocoran sebanyak Rp53,18 triliun. l

Perkuat Keamanan Siber Dengan Kebijakan

JAKARTA - Pemerintah perlu
segera mengeluarkan kebijakan untuk mencegah terjadinya peretasan dan kebocoran
data yang menimpa warga
negara serta lembaga di Indonesia.
Anggota Komisi I DPR
RI Sukamta mengingatkan
dalam UU 23/2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan
Negara (PSDN) disebutkan
bahwa serangan siber merupakan ancaman terhadap
negara.
“Karena itu, perlu peningkatan kesadaran para pimpinan lembaga terhadap
keamanan
data,

pembaruan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan
anggaran. Yang lebih penting
pemerintah harus mengeluarkan kebijakan umum tentang

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta

siber yang kuat, tentunya
dalam koridor peraturan dan
perundang-undangan,” kata
Sukamta dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).
Hal itu dikatakannya terkait
beberapa kasus kebocoran
data seperti bobolnya situs
BSSN dan bocornya data anggota Polri. Sebanyak 28.000
data anggota Polri dibagikan
di Raidforum yang mencakup
nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis
pelanggaran, nomor HP, dan
email.
Menurut dia, kondisi ketahanan dan keamanan siber (KKS) Indonesia perlu
diperkuat sehingga harus
dikelola dari hulu hingga hilir.
Dia menjelaskan, pekerjaan
hulu ada pada peraturan dan
perundangan-undangan
sehingga dunia maya
perlu diatur agar tidak
menjadi ‘rimba belantara’. Pasalnya, hingga
kini baru UU 19/2016
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
(ITE) yang mengatur
ranah siber.
“Jika kita gunakan Diagram Venn,
maka himpunan semestanya
adalah

relasi internet dan manusia,
di dalamnya ada himpunan
KKS, keamanan data, transaksi elektronik, kejahatan
siber, perilaku manusia sebagai pengguna internet, dan
kedaulatan digital. Semuanya
beririsan pada soal pelindungan data yang salah satunya
pelindungan data pribadi,” tuturnya.
Dia menilai masih banyak
himpunan yang kosong dan
belum ada regulasinya sehingga perlu ada RUU Ketahanan dan Keamanan Siber
(KKS) dan RUU Perlindungan
Data Pribadi (PDP).
Sukamta berharap RUU
KKS bisa dimasukkan kembali dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) serta
RUU PDP segera selesai
dan disahkan menjadi UU.
“Namun karena kondisi
yang mendesak, sementara waktu untuk pembuatan undang-undang tidak
sebentar, saya mendesak
pemerintah agar mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat siber,” katanya.
Menurut dia, saat ini dunia siber Indonesia ditangai
BSSN dan Direktorat Tindak
Pidana Siber (Dittipidsiber)
Polri, dasar hukum BSSN

adalah Perpres 53/2017 jo.
No. 28 Tahun 2021.
Perpres terkait BSSN tidak
cukup karena institusi tersebut harus diperkuat dengan
sebuah
UU.
Sementara,
BSSN diharuskan mengkoordinasikan semua fungsi KKS
di lembaga-lembaga publik
secara nasional.
“Jangan sampai ada ego
sektoral di sini, karena bisa
menghambat dan memperlambat semuanya,” ujarnya.
Selain itu, dia menilai yang
perlu diperhatikan adalah
diplomasi siber yang merupakan jembatan bagi negara
untuk bekerja sama dengan
negara-negara lain, khususnya terkait investigasi
dan penindakan terhadap
pelaku kejahatan siber dari negara lain.
Dia mencon-

t o h k a n
seperti kasus
pembobolan
situs
BSSN dan data Polri,
klaim pelaku berasal dari Brazil sehingga yurisdiksi harus
jelas serta diperkuat dengan
diplomasi siber. l

KLHK Biarkan Hutan
Rusak dan Gundul

JAKARTA - Ketua Komisi
IV DPR Sudin mengkritik
pernyataan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) dan
Kehutanan Siti Nurbaya
Bakar soal zero deforestasi
tidak boleh menghalangi
agenda pembangunan di
era Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, pernyataan
Menteri LHK itu justru berseberangan dengan Jolowi.
“Saya bingung juga menteri mengatakan, ‘Untuk
pembangunan
Indonesia
apa pun akan dilakukan termasuk deforestasi. Sedangkan Presiden bicaranya lain
lagi,” kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV dengan
Eselon I KLHK di gedung
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021).
“Kalau bicara pembangunan,
deforestasi, atas dasar pembicaraan menteri tersebut, nanti
saya suruh rakyat saya, hutan
lindung saya suruh babat semua nanti,” imbuh dia.
Ia juga mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) yang
dinilai, telah melakukan pembiaran terhadap perusakan
hutan. Menurut dia, pembiaran itu membuat hutan di Kalimantan sehingga mengakibatkan banjir bandang terjadi di
sejumlah wilayah seperti Sintang, Kalimantan Barat, dan
Palangkaraya,
Kalimantan
Tengah, yang berlangsung
lebih-kurang satu bulan.

“Kalau saya ditanya, siapa
penyebab banjir? Ya salah
satunya, hutannya gundul.
Kenapa hutan gundul? Ya karena ada pembiaran,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan
itu keberatan kondisi hutan
di Kalimantan yang rusak
secara perlahan dimaknai
dengan istilah keterlanjuran.
“Karena kalau kita lihat,
ada istilah ketelanjuran. Kalau ketelanjurannya sampai
puluhan juta hektar, itu bukan ketelanjuran. Itu maling
yang dibiarkan. Siapa yang
membiarkan, ya pejabatpejabat Kementerian LHK
ini semua,” tegas Sudin.
“Kalau Pak Dedi (Dedi
Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV) ini bangun rumah lewat 5 meter temboknya, itu
ketelanjuran,” jelasnya.
Sudin
berpandangan,
pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap tindakan yang dilarang dalam
UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.
Atas dasar itu, Sudin mengusulkan agar revisi UU
5/1990 juga mengatur tentang
hukuman pidana bagi para
pejabat yang terbukti melakukan pembiaran terhadap perusakan alam lingkungan.
Hukuman pidana bagi
para pejabat itu bahkan tak
cukup hanya dua tahun,
melainkan hingga 10 tahun
penjara. l

Moratorium Pemekaran
Tak Berlaku Untuk Papua

JAKARTA - Pemekaran
wilayah di Papua mendapat
dukungan dari Komisi II yang
membidangi
pemerintah
daerah di DPR.
“Perlu dicatat, dalam UU Otsus
Papua diberikan kesempatan untuk melakukan pemekaran,” kata
anggota Komisi II DPR Guspardi
Gaus dalam Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU) Forum Kepala Daerah se-Wilayah
Saireri di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021).
Guspardi menjelaskan, UU
2/2021 tentang Perubahan
Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi
Papua merupakan komitmen
pemerintah dan DPR untuk
mempercepat pembangunan
di wilayah tersebut.
“Dari empat rencana perubahan dalam undang-undang,
berubah menjadi 17 perubahan,” beber Guspardi.
Dia menegaskan, walaupun
pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pemekaran
wilayah di Indonesia, kebijakan itu tidak berlaku untuk
wilayah Papua.
“Kita mendesak pemerintah
agar segera mungkin
dilakukan pemekaran,
apakah pemekaran
dalam ranah provinsi atau kabupaten/
kota,” kata Guspardi.
Guspardi
menyatakan dirinya
sebagai
salah
seorang

anggota Pansus UU Otsus
Papua telah berkomitmen
agar Papua lebih maju ke depannya.
Referensi yang didapatkan
dalam 20 tahun terakhir lebih
dari 1.000 triliun dana yang
mengalir ke Papua, tetapi
tidak memberikan dampak
yang signifikan terhadap percepatan pembangunan. “Saya
merasa miris dan marah kepada institusi yang bertanggung
jawab atas percepatan pembangunan itu,” ujarnya.
Saireri merupakan nama
wilayah adat yang terdiri atas
Kabupaten Sapiori, Kabupaten Biak Numpor, Kabupaten
Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen.
Ketua Forum Herry Ario
Naap menegaskan wilayah
adat
Saireri
merupakan
wilayah yang pertama menyatakan pendapat mendukung
adanya Otsus Papua Jilid Dua
melalui Revisi UU Otsus.
“Saat wilayah adat lain menolak (Revisi UU Otsus), kami menyetujui dan menyerahkan materi ke DPR RI dan pemerintah.
Setelah hadirnya UU Nomor 2
Tahun 2021 tentang Otsus Papua, maka
tokoh adat, perempuan, dan
m a s ya r a k a t
meminta kami
untuk menyampaikan aspirasi
pembentukan
Provinsi Saireri,”
kata Herry.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus
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”Jika PPAT terlibat
dan terbukti maka akan
langsung dipecat
dan dicopot izinnya”
Menteri ATR/Kepala BPN
Sofyan A. Djalil

Pecat PPAT
Terlibat Mafia Tanah

JAKARTA - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasion
al (ATR/BPN) memastikan
akan mencopot izin Pejabat
Pembuat
Akta
Tanah
(PPAT) yang terlibat dalam
mafia tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN,
Sofyan A. Djalil menyebut
persoalan yang menjerat
pesohor Nirina Zubir adalah
ulah dari mafia tanah yang
melibatkan PPAT. Untuk itu,
pihaknya akan memper
ketat dan menindak tegas
PPAT agar tidak lagi muncul
oknumoknum yang terlibat
praktik mafia tanah.
Menurutnya, salah satu
penyebab mafia tanah
masih merajalela hingga
kini adalah jaringannya
yang luas, mulai dari oknum
PPAT, penegak hukum,
pengadilan, hingga Kemen
terian ATR/BPN.
“Jika PPAT terlibat dan ter
bukti (terlibat mafia tanah),
maka akan langsung dipecat
dan dicopot izinnya. Begitu
pun dengan pegawai Ke
menterian ATR/BPN, karena
sebenarnya tugas mereka
adalah diperintahkan oleh
negara untuk melindungi
masyarakat,” katanya mela
lui keterangan resmi, dikutip
Senin (22/11/2021).
Dia juga mengingatkan
masyarakat untuk berhati
hati saat mempercayakan

sertifikat tanahnya atau do
kumen penting lainnya. Dia
pun meminta masyarakat
untuk menggunakan lem
baga yang sudah kredibel
untuk mengurus dokumen
pentingnya.
Selain itu, Sofyan juga
meminta masyarakat untuk
berhatihati saat ingin mem
beli tanah agar tidak memu
nculkan polemik di masa
depan.
“Jangan
sembarangan
membeli tanah, karena jika
memang tanah bermasalah,
maka kepemilikannya bisa
dibatalkan dan diproses se
cara hukum,” ujarnya.
Untuk menekan praktik
mafia tanah, Kementerian
ATR/BPN juga melakukan
digitalisasi sistem, mulai
dari sertifikat elektronik, ap
likasi Sentuh Tanahku yang
bisa diunduh masyarakat
untuk mengecek tanahnya,
serta
memperkenalkan
antrean online melalui fitur
Loketku. Aplikasi ini mem
permudah
masyarakat
bisa mengurus sendiri dan
mengatur jadwal kedatan
gan di Kantor Pertanahan.
Dia menegaskan, Ke
menterian ATR/BPN sangat
serius memerangi mafia
tanah dengan menggandeng
aparat penegak hukum,
Komisi Yudisial, Mahkamah
Agung,
serta
lembaga
pemerintah lainnya. l

Insentif Prakerja
Sudah Cair 95 Persen

JAKARTA - Insentif Program
Kartu Prakerja telah disalur
kan kepada 95 persen peserta
yang telah menyelesaikan
pelatihan dengan nilai sebesar
Rp11,7 triliun.
“Jadi hampir seluruhnya su
dah diserap dalam Program
Kartu Prakerja,” kata Menteri
Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Airlangga Har
tarto dalam konferensi pers di
Jakarta, Senin (22/11/2021),
seperti dilansir Antara.
Menko Airlangga menyebut
kan Program Kartu Prakerja
telah diberikan kepada seban
yak 5.932.867 penerima untuk
batch 12 sampai 22 dengan
5.689.417 di antaranya telah
menyelesaikan pelatihan.
Berdasarkan data dari
Kementerian Keuangan,
Kartu Prakerja masuk
dalam Program Pe
mulihan
Ekonomi
Nasional (PEN) pos
perlindungan sosial
dengan pagu Rp20
triliun

kepada 5,96 juta penerima.
Menko Airlangga melan
jutkan untuk subsidi upah
telah terealisasi sebanyak 76,1
persen atau Rp6,7 triliun dari
pagu Rp8,8 triliun.
Dari sisi keseluruhan Pro
gram PEN telah terealisasi
66,6 persen atau Rp495,77
triliun dari pagu Rp744,77 triliun
yakni meliputi kluster kesehatan
Rp135,53 triliun atau 63 persen
dari pagu Rp214,96 triliun.
Kemudian perlindungan so
sial Rp140 triliun atau 64 pers
en dari pagu Rp186,64 triliun,
serta dukungan korporasi dan
UMKM Rp81,83 triliun atau 50,4
persen dari Rp162,4 triliun.
Terakhir program priori
tas telah terserap
Rp75,44 triliun
atau 64 pers
en dari pagu
R p117, 9 4
triliun serta
insentif usaha
Rp62,47 triliun
atau 99,4 pers
en dari alokasi
Rp62,83
triliun.
l

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto
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JABATAN WAMEN ESDM
RESMI BERLAKU

JAKARTA - Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menambah jumlah kursi
wakil menteri setelah mengeluarkan
Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 97 Tahun 2021.
DALAM beleid sebelum
nya, Kementerian ESDM
hanya dipimpin seorang
menteri.
Kini
Presiden
Jokowi menambahkan posi
si Wamen agar dapat mem
bantu menteri.
Perpres 97/2021 diteken
Presiden Jokowi pada 25
Oktober 2021 dan diundang
kan pada tanggal yang sama
oleh Menkumham Yasonna
H. Laoly.
“Dalam memimpin Kemen
terian Energi dan Sumber
Daya Mineral, menteri dapat
dibantu oleh wakil menteri
sesuai dengan penunjukan
presiden,” demikian bunyi
Pasal 2 Ayat (1) Perpres
97/2021 dilihat dari laman
resmi Sekretariat Negara.
Perpres 97/2021 juga me
nyebutkan bahwa wakil men
teri diangkat dan diberhenti
kan oleh presiden.
Disebutkan pula bahwa
wakil menteri berada di

bawah dan bertanggung
jawab kepada menteri.
Wakil Menteri ESDM ber
tugas untuk membantu men
teri dalam memimpin pelak
sanaan tugas Kementerian
ESDM.
Setidaknya, ruang lingkup
tugas Wakil Menteri ESDM
meliputi dua hal, yakni mem
bantu menteri dalam peru
musan dan/atau pelaksan
aan kebijakan Kementerian
ESDM.
Kemudian,
mengoordi
nasikan pencapaian kebi
jakan strategis lintas unit
organisasi jabatan pimpinan
tinggi madya atau eselon 1
di lingkungan Kementerian
ESDM.
“Menteri dan wakil menteri
merupakan satu kesatuan
unsur pemimpin kemente
rian,” demikian bunyi Pasal 3
Perpres itu.
Adapun jabatan Menteri
ESDM diduduki oleh Arifin

Tasrif sejak awal pembentu
kan Kabinet Indonesia Maju.
Dalam
pemerintahan
JokowiMaruf Amin, terdapat
belasan wakil menteri yang
tersebar di sejumlah kemen
terian, di antaranya Wakil
Menteri Pertahanan, Wakil
Menteri Hukum dan HAM,
Wakil Menteri Kesehatan,
Wakil Menteri Pertanian, dan
Wakil Menteri BUMN.
Kemudian Wakil Menteri
Luar Negeri, Wakil Menteri
Keuangan, Wakil Menteri
Agama, Wakil Menteri
Perdagangan,
Wakil
Menteri PUPR, Wakil
Menteri LHK, Wakil Men
teri Desa, Wakil Menteri
ATR, hingga Wakil Men
teri Parekraf.
Stafsus
Mensesneg
Faldo Maldini membantah,
penambahan jabatan Wakil
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM)

untuk kepentingan reshuffle
atau perombakan kabinet.
“Kalau mau dikaitkaitkan
sama Reshuffle, ya silakan
saja, buat yang ingin. Bagi
kami di pemerintahan, ini

soal kebutuhan dan tantan
gan ke depan,” kata Faldo
kepada wartawan, Senin
(22/11/2021).
Dia menyampaikan, Pres
iden Jokowi selalu melakukan
evaluasi terhadap kinerja ke
menterian secara berkala. Se
hingga, Jokowi akan melihat
apakah jabatan Wamen
ESDM memang perlu
diisi atau tidak. “Ka
lau Presiden belum
butuh ya, belum diisi,”
ucapnya.
Lebih lanjut, Faldo
menyebutkan hampir
semua
kementerian
telah memiliki Peratu
ran Presiden (Perpres)
yang mengatur soal
posisi wakil menteri. “Ke
mendikbudristek contohn
ya, UU baru, Perpres baru, di
perpres yang lama juga dise
diakan wamen, tapi belum
diisi, belum dianggap perlu
oleh Presiden,” je
lasnya. l

Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini

Jajaki Rute ke Papua Nugini

JAKARTA - Indonesia men
jajaki peluang bagi para pelaku
usaha logistik/perkapalan na
sional untuk mengembangkan
rute pelayaran dari wilayah
timur Indonesia menuju Pap
ua Nugini.
Hal itu disampaikan Men
teri Perhubungan (Menhub)
Budi Karya Sumadi usai
menerima kedatangan Duta
Besar RI untuk Papua Nugini
dan Kepulauan Solomon, An
driana Supandi pada Senin
(22/11/2021).
“Saya mendukung dibu
kanya pelayaran, yang me
miliki peluang dalam pemen
uhan komoditi ekspor dan
impor antara kedua negara.
Saya juga mendorong agar
komoditas yang dapat diek
spor ke Papua Nugini dapat
diintegrasikan dengan ko
moditas yang diangkut den
gan Tol Laut,” kata Menhub
Budi Karya dalam keteran
gannya di Jakarta.
Menhub menjelaskan di
bidang perhubungan udara
akan menjajaki peluang pen
erbangan langsung dari In
donesia ke Papua Nugini.
Sebelumnya kerja sama
penerbangan antarkedua ne
gara telah diatur dalam per
janjian hubungan udara yang
telah ditandatangani pada

Juni 2013.
Dalam perjanjian disebut
kan kedua negara dapat mel
akukan penerbangan menuju
kota Jakarta dan Denpasar
untuk Indonesia, serta Port
Moresby dan Lae untuk Pa
pua Nugini.
“Saya mendukung dilaku
kannya kajian yang lebih
mendalam terkait pembu

kaan rute penerbangan lang
sung untuk membuka konek
tivitas udara antara kedua
negara,” ujar Menhub.
Kemudian di bidang per
hubungan darat, Menhub
mengungkapkan akan men
jajaki pembukaan rute lintas
batas negara yang akan di
operasikan oleh Damri. Saat
ini tengah disusun draf nota

kesepahaman oleh Ditjen
Perhubungan Darat, sebagai
dasar hukum kerja sama an
gkutan lintas batas negara.
“Ini menjadi peluang untuk
meningkatkan potensi pa
riwisata dan perekonomian
antar kedua negara,” katanya.
Ia berharap KBRI di Port
Moresby membantu meng
koordinasikan dan mengo

munikasikan berbagai upaya
untuk peningkatan kerjasa
ma di bidang transportasi
kepada pihak Papua Nugini.
Pada kesempatan yang
sama Duta Besar Andriana
Supandi
mengungkapkan
peluang ini dapat diambil
Indonesia, untuk meningkat
kan kerja sama di wilayah
Pasifik. l

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) saat menerima kedatangan Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandi (kanan) guna membahas peluang kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dengan Papua Nugini, pada Senin (22/11). (Kementerian Perhubungan)

Boyong Isu Konektivitas Hingga Arus Data Lintas Batas

JAKARTA - Kementerian Ko
munikasi dan Informatika akan
membahas tiga isu prioritas
pada Digital Economy Working
Group saat Presidensi G20 In
donesia tahun 2022.
Isu pertama berupa konektiv
itas dan pemulihan pascapan
demi (Connectivity and Post
Covid19 Recovery) dikutip dari
siaran pers Kominfo, Senin,
(22/11/2021).
Pembahasan
mengenai
konektivitas dan pemulihan,
menurut Menteri Komunikasi
dan Informatika Johnny G.
Plate, akan diarahkan agar da

pat mendukung ekspansi keg
iatan ekonomi untuk pemulihan
pascapandemi.
“(Hal itu diwujudkan) mela
lui pembahasan konsep dan
pemahaman bersama terkait
konektivitas digital, peningka
tan G20 Innovation League
menjadi G20 Innovation Net
work, dan pembuatan antologi
praktik terbaik (best practice)
isu keamanan digital sebagai
prasyarat
keberlangsungan
kegiatan usaha,” papar Johnny.
Isu prioritas kedua berkaitan
dengan Literasi Digital dan
Keterampilan Digital (Digital

Skills and Digital Literacy).
Menurut Johnny, fokus isu ini
berkaitan dengan pengem
bangan peningkatan kesiapan
masyarakat dalam kegiatan
ekonomi digital.
Hal itu dilakukan melalui pe
nyiapan G20 Toolkit for Meas
uring Digital Skills, pembuatan
antologi dan rekomendasi ke
bijakan untuk meningkatkan
partisipasi kaum rentan (vulner
able groups), serta penyusunan
antologi kerangka kerja regulasi
dan best practice yang men
dukung peningkatan kecaka
pan dan literasi digital lanjutan.

Ketiga, isu prioritas Arus
Data Lintas Batas Negara
(Cross Border Data Flow and
Data Free Flow with Trust) yang
mendorong pembahasan tata
kelola arus data lintas batas.
Pembahasan dilakukan un
tuk melanjutkan diskusi menge
nai definisi “trust” dalam Data
Free Flow with Trust dan prin
sip arus data lintas batas yang
disampaikan di Presidensi G20
Arab Saudi yaitu lawfulness,
fairness, transparency, and
reciprocity, serta mendorong
penyusunan rekomendasi kebi
jakan untuk penggunaan identi

tas digital.
Isu dalam tiga prioritas pres
idensi G20 Indonesia di mas
ingmasing Working Group
(WG) dan Engagement Group
(EG) G20 telah disusun ke
dalam tiga klaster, yaitu Global
Health, Transformasi Ekonomi
Digital, dan Transisi Energi.
Kementerian Kominfo men
gidentifikasi potensi irisan ber
bagai isu prioritas di masing
masing working group dan
engagement group terkait isu
digital yang dibahas dalam
DEWG.
“Koordinasi
antarworking

groups
dan
engagement
groups sangat penting dalam
memastikan streamlining isu
digital pada Presidensi G20 In
donesia,” kata Johnny.
Pertemuan kali ini, menurut
Menkominfo ditujukan untuk
mengidentifikasi potensi irisan
isu digital lintas WG dan EG.
Hasil dari diskusi diharapkan
dapat menjadi subjectfordis
cussion, sebagai referensi awal
pemetaan kebutuhan koordi
nasi yang perlu didorong lebih
lanjut.
“Mengingat isu Digital Econo
my memiliki aspek multidimensi

yang dapat beririsan dengan
isuisu lainnya, Kementerian
Kominfo mendorong agar siner
gi antar Kementerian dan Lem
baga yang menjadi pengampu
pada seluruh working groups
dan engagement groups da
pat semakin ditingkatkan,” kata
Johnny.
Johnny mengajak pemangku
kepentingan untuk menyepaka
ti streamlining isu digital. Hal itu
ditujukan agar dapat membuka
serta mengawal berbagai dis
kusi dan koordinasi lanjutan lain
berkaitan dengan pembahasan
isu digital. l
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“Selamat jalan patriot
olahraga Indonesia. Perjuanganmu mengharumkan nama bangsa dan
negara melalui olahraga
di kancah internasional
akan kami lanjutkan”
Ketua Umum KONI Pusat
Marciano Norman

Persaingan Tunggal
Putra Makin Ketat

JAKARTA – Tim Indonesia gagal mendapatkan satu pun gelar juara pada
turnamen Indonesia Masters 2021 di
Nusa Dua, Bali, 16-21 November. Sektor tunggal putra menjadi salah satu
perhatian karena hanya sampai babak
perempat final.
Menurut pelatih bulu tangkis tunggal putra, Irwansyah,
kendornya penampilan anak
didiknya pada turnamen
super 750 itu, merupakan
kombinasi dari kurangnya
persiapan setelah mengikuti
turnamen di Eropa bulan lalu,
serta persaingan yang masih
ketat di sektor tersebut.
“Persaingan
memang
masih ketat, hanya saja di
Indonesia Masters ini pebulu
tangkis kita juga persiapan-

nya memang kurang,” kata Irwansyah dikutip dari Antara,
Senin (22/11/2021).
Irwan
menyebut,
cederanya atlet andalan timnas,
seperti Jonatan Christie dan
Anthony Sinisuka Ginting,
membutuhkan langkah pemulihan intensif.
Lalu setelah di Indonesia,
keduanya tidak sempat banyak berlatih karena harus
banyak menghabiskan waktu
penyembuhan dan isolasi

Legenda Indonesia
Kembali Berpulang
JAKARTA – Dunia olahraga
Tanah Air kembali kehilangan satu lagi sosok legenda
dari cabang panahan. Adalah Leane Suniar Manurung,
mantan atlet panahan yang
meninggal dunia kemarin
akibat penyakit kanker usus
besar yang dideritanya sejak
2019.
Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano
Norma, berbagai upaya pengobatan, termasuk kemoter-

itu, Leane meraih peringkat
sembilan di pesta olahraga
multievent itu dengan skor
2.352. Skor ini menyamai
rekor dunia pada masanya.
Adapun di Tanah Air, Leane
puluhan kali memecahkan
rekor nasional.
Setelah pensiun, Leane
sempat menjadi dosen Ilmu
Gizi pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen
Indonesia (UKI). Selain
itu, pada 2018, ia sempat
mengemban amanah seba-

Leane Suniar Manurung

api sudah dilalui Leane. Namun, penyakit yang diderita
legenda kelahiran 4 Februari
1948 ini tidak kunjung sembuh.
Atas wafatnya Leane,
Marciano
menyampaikan
duka cita mendalam.
“Saya beserta keluarga
besar KONI Pusat, turut berduka cita atas wafatnya Ibu
Dr. Leane Suniar Manurung.
Saya juga menyampaikan
terima kasih serta apresiasi
atas dedikasi almarhumah
untuk olahraga Panahan Indonesia.” ujar Marciano.
“Semoga
almarhumah
mendapat tempat yang
mulia di sisi Tuhan yang
Maha Pengasih, keluarga
yang ditinggalkan diberikan
ketabahan dan keikhlasan.
Selamat jalan patriot olahraga Indonesia. Perjuanganmu mengharumkan nama
bangsa dan negara melalui
olahraga di kancah internasional akan kami lanjutkan,”
sambungnya.
Sewaktu masih menjadi
atlet, Leane sempat mewakili Indonesia pada Olimpiade Montreal 1976. Kala

gai Direktur Medical & Doping Control Indonesia Asian
Games 2018 Organizing Co
mmittee (INASGOC).
Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia
(Per
wosi) sempat memberikan penghargaan pada
17 Desember 2018 kepada
Leane.
Sementara itu, Ketua
Umum Indonesian Olympian Association (IOA), Yayuk
Basuki, mengenang Leane
sebagai Srikandi Panahan
Indonesia. Leane merupakan perempuan kedua Indonesia yang tampil di Olimpiade setelah Tjoeij Lin Alienilin
pada 1972 (peringkat 37).
Yayuk pun menyampaikan
rasa duka dengan wafatnya
Leane.
“Semalam beliau wafat
setelah tubuhnya tidak bisa
menerima kemoterapi lagi,”
kata Yayuk.
Yayuk yang juga Wakil
Ketum KONI Pusat menilai,
negara berutang budi kepada Leane. Tak hanya pada
prestasinya semasa menjadi
atlet, namun juga setelah
menjadi dokter ahli gizi.l

Pelatih Tunggal Putra Irwansyah saat memberikan arahan kepada Jonatan Christie dalam turnamen Indonesia
Masters 2021, pekan lalu. (ISTIMEWA)

sepulang dari luar negeri.
Meski hasilnya kurang me-

muaskan, Irwansyah cukup
bersyukur karena timnya bisa

bermain maksimal.
“Kami tetap bersyukur,

mengingat mereka sudah
bersusah payah berusaha
di lapangan. Ke depannya
memang kami harus koreksi apa saja kekurangan dan
kelebihan mereka dan dimatangkan jelang turnamen ke
depan,” jelas Irwan.
Irwan membuat proyeksi
persiapan tidak hanya di Indonesia Open, yang akan
bergulir besok di dalam gelembung Indonesia Badminton Festival. Namun, juga termasuk World Tour Finals dan
Kejuaraan Dunia di Spanyol.
Turnamen di IBF 2021,
menurut Irwan, akan menjadi media yang cocok untuk
melihat sejauh mana kekuatan atlet-atletnya, sebelum
digiring bermain di agenda
yang lebih besar.
Saat berlaga di Indonesia
Masters, Irwan juga sudah

mengantongi sejumlah catatan
perubahan dan peningkatan
karakter lawan saat menghadapi pebulu tangkis Indonesia.
“Ada lawan yang ternyata
sudah matang, pintar mengubah permainan, ini yang
harus diperhatikan sebelum
bermain dan menentukan
strategi,” katanya.
Pada turnamen selanjutnya, Irwan masih menaruh
harapan sektor tunggal putra
bisa menyabet gelar juara.
Sebab, secara statistik atlet
tunggal putra Pelatnas Cipayung masih punya kompetensi menjanjikan.
“Kalau target ya kalau bisa
anak-anak ini juara, hanya ya
memang musuh juga kuat.
Jadi di minggu ini kami persiapan lagi untuk besok. Insya Allah hasilnya lebih baik,”
pungkasnya.l

Pochettino Layak ke Old Trafford
JAKARTA – Manchester
United resmi memecat Ole
Gunnar Solksjaer dari kursi
pelatih kepala pada Minggu
(21/11/2021) usai kekalahan
memalukan 1-4 atas Watford.
Kini, kursi pelatih Setan
Merah sementara dipegang
oleh Michael Carrick. Kosongnya kursi pelatih itu
membuat United tengah
mencari sosok pengganti
yang bisa membawa klub
kembali ke jalur kemenangan.
Mantan kapten United,
Gary Neville, meyakini bahwa pelatih asal Argentina
Mauricio Pochettino akan
menjadi suksesor dari Ole
Gunnar Solskjaer.
“Saya pikir Mauricio Pochettino, meski dia tidak
pernah mengatakan itu,
akan pergi ke Manchester
United untuk kesepakatan
dengan durasi lima tahun,”
ujar Gary Neville, dikutip
dari Sky Sports, Senin

(22/11/2021).
Menurut
Neville,
Mauricio
Pochettino
sudah melihat
pemain yang
ada di Manchester United. Dia menyadari
bisa
meraih
lebih
ketika berada
di Old
Tr a f ford.

Neville menjelaskan, ketika berada di PSG, seorang pelatih harus
mencapai
target dari
musim ke
musim,
seperti
memen a n g i
L i g a
Champi-

Pelatih PSG,
Mauricio Pochettino

ons. Jika tidak, pelatih tersebut akan dipecat.
Neville
menilai,
ko n sep tersebut tidak
akan cocok untuk
seorang
Mauricio Pochettino yang
biasanya memiliki rencana
jangka panjang
di dalam sebuah klub.
“Dia akan
melihat grup
dari pemain.
Dia
akan
melihat
ke
klub dan dia
menyadari
dia
mungkin akan mencapai
lebih dari yang dia inginkan
di Manchester United dalam
hal sebuah proyek,” terang
Neville.
Menurut talkSport, mantan
pelatih legendaris MU, Sir
Alex Ferguson, langsung

memimpin proyek mendatangkan Pochettino ke Old
Trafford. Namun, hirarki klub
kabarnya juga mempertimbangkan baru mau merekrut
pelatih baru musim panas
tahun depan.
Selain Mauricio Pochettino, saat ini, pelatih Ajax
Amsterdam Erik Ten Hag dipandang sebagai salah satu
kandidat kuat pelatih anyar
Manchester United, yang
akan ditunjuk pada akhir
musim mendatang.
Sementara,
mantan
pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, kembali menolak melatih Setan Merah.
Sebaliknya, dia siap melatih
PSG seandainya Mauricio
Pochettino hengkang ke Old
Trafford.
Zidane memang sudah
lama dikait-kaitkan dengan
Old Trafford. Namun, harian Spanyol El Partidazo de
COPE menyebutkan, Zidane
tak tertarik menangani David
de Gea dkk. l

Menikmati Balapan di Mandalika
JAKARTA – Pebalap World
Superbike dari Tim Ducati
Aruba.it, Scott Redding, mengaku sangat menikmati akhir
pekan balapnya di Sirkuit
Pertamina Mandalika, 19-21
November lalu.
Pada penampilan pertama
nya di Mandalika, pembalap
asal Inggris tersebut tampil
agresif di Race 1. Dia merusak ritme para pembalap
terdepan, ketika berebut posisi pimpinan lomba dengan
Jonathan Rea dan Toprak
Razgatlioglu, demi satu tempat di podium.
Redding juga memberanikan diri tampil menekan di
balapan basah Race 2 yang
sempat ditunda 90 menit karena hujan deras. Pada Race
2, dia finis lebih baik satu
posisi sebagai runner-up, di
saat Rea tampil dominan meraih kemenangan keduanya
di trek Mandalika.
“Saya berada di pitbox dan
saya bilang saya tidak ingin
tidak membalap, paling tidak

mencoba karena ini di pengujung kejuaraan dan untuk
semua fan Indonesia. Kita
harus mencoba,” kata Redding.
“Saya
akan
mencoba
tikung
an pertama dan melihat apa yang terjadi dan menyajikan pertunjukan. Saya
biasanya konservatif tetapi
tidak hari ini. Saya banyak
menyalip dan menyalip karena saya ingin menghibur.
Saya kira Jonathan juga demikian,” kata pebalap yang
bakal pindah ke tim BMW
Motorrad musim depan.
Redding mengaku terkejut trek Sirkuit Mandalika
tetap membuat ban melekat
dengan grip yang banyak

kendati tergenang air. Itulah
mengapa para pembalap
mampu tampil kencang di
Race 2 yang basah.
“Ketika saya di belakang,
saya merasa lebih cepat lalu
saya menyalipnya. Ketika dia
di belakang, dia merasa lebih
kencang lalu menyalip lagi,

ini aneh,” kata mantan pembalap MotoGP itu.
“Tapi saya rasa itu karena
kami beradaptasi di setiap
lapnya dan luar biasa me-

Trek ini dibangun
dalam waktu yang
cukup cepat. Ketika
terburu-buru, Anda
sering membuat kesalahan, itu normal
dan tentunya jangan
berharap hujan, hujan deras seperti ini.
nyelesaikan balapan dengan cara ini di akhir musim.
Mungkin salah satu pertarungan terbaik yang pernah saya
jalani, khususnya di kondisi
hujan. Saya sangat senang

menjalani ba
lapan
ini,”
ujarnya.
Satu hal yang
menjadi perhatian Redding adalah perlunya panitia
memperbaiki saluran drainase sirkuit karena ketika hujan turun. Pasalnya, air
tidak cepat terbuang
dan sejumlah trek terdapat genangan air.
“Trek ini dibangun dalam waktu
yang cukup cepat.
Ketika
terburu-buru,
Anda
sering
membuat kesalahan, itu normal dan
tentunya jangan berharap hujan, hujan deras seperti ini,” kata dia.
“Drainase salah satu
hal yang perlu ditingkatkan, tapi kita masih
belajar karena ketika kita
melihat ke sini enam bulan
lalu ini belum jadi apa-apa,”
pungkasnya.l

Scott Redding

”Kita telah mencapai hasil yang
signifikan dalam pengelolaan
hutan melalui teknologi indraja.
Ke depannya, pengembangan
teknologi ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi
seluruh sektor di Indonesia”
Plt Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia IPTEK BRIN
Edy Giri Rachman Putra
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MENGENAL LEBIH DEKAT
SEDEKAH SAMPAH INDONESIA
ANTARA PENDEKATAN KEAGAMAAN DAN KESADARAN LINGKUNGAN

JAKARTA - Serial Workshop 1
Gerakan Sedekah Sampah
Indonesia (GRADASI): bertajuk
“Potensi Sampah sebagai Penggerak
Ekonomi dan Pemberdayaan Umat”
digelar demi memperkiat pendekatan
agama dan kesadaran lingkungan.
ACARA tersebut digelar oleh
Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah
Laut (TKN PSL) bekerjasama
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Majelis Ulama Indonesia, dan
United Nation Development
Program (UNDP) Indonesia.
Mereka juga melibatkan pengurus Masjid Penggerak Gerakan Sedekah Sampah Indonesia
(Gradasi) ini diselenggarakan di
Masjid Baitul Makmur, Perumahan Telaga Sakinah, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat.
Selain itu kegiatan ini juga
merupakan lanjutan dari peluncuran Gerakan Sedekah
Sampah Indonesia pada April
lalu yang diselenggarakan demi
meningkatkan
pengetahuan

pengurus masjid Gradasi agar
dapat membangun hubungan
kemitraan yang baik dengan
pemangku-kepentingan atau
stakeholder dan dapat mendukung berkembangnya kegiatan sedekah sampah.
“Gerakan sedekah sampah
merupakan penerapan dari fatwa MUI no. 47/2014, sehingga
pengelolaan sampah ini menjadi bagian dari ibadah dalam
meningkatkan iman dan takwa
seorang muslim serta mencerminkan Islam yang rahmatan lil
‘alamin, Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam,”
ujar Hayu Susilo Prabowo,
Direktur Lembaga Pemuliaan
Lingkungan Hidup dan Sumber
Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Hayu Susilo Prabowo,

dikutip Info Indonesia, Senin
(22/11/2021).
Sementara itu Novrizal Tahar,
Direktur Pengelolaan Sampah
KLHK mengatakan masjid diharapkan dapat menjadi pusat perubahan perilaku, selain itu memilah
sampah dari rumah harus menjadi
sebuah kesadaran.
“Di mana kemudian gerakan
sedekah sampah dapat berjalan,” ujar Novrizal.
Natural Resource and Climate
Governance Adviser UNDP Indonesia, Abdul Wahib Situmorang juga menambahkan jika dahulu bank sampah menjadi khas
Indonesia kini sekarang gerakan
sedekah sampah juga menjadi
khas Indonesia.
Senada dengan Abdul, Ahmad Bahri Rambe dari Sekretariat TKN PSL juga menyampaikan bahwa melalui sedekah
sampah, masyarakat dapat
bersedekah dengan memberikan sampah yang ada di rumah
dan di sekitarnya.
“Program ini dapat membantu mencapai dua hal
penting bagi pemerintah dan
masyarakat. Selain itu, program

ini juga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan membantu perekonomian sesama
masyarakat,” tuturnya.
Selain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, pendekatan
agama juga dapat mengedukasi dan memberi contoh
baik untuk mengelola sampah
sesuai dengan syariat terhadap fatwa tentang kebersihan.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di
laut, sesuai dalam peraturan Presiden No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dimana
didalamnya terdapat target penanganan sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025.
Melalui Perpres ini, dibentuk pula Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah
Laut (TKN PSL) dan Rencana
Aksi Nasional Penanganan
Sampah Laut (RAN PSL) yang
memberikan arahan-arahan
strategis bagi kementerian/
lembaga untuk menangani
permasalahan sampah laut.
Dalam sesi pemaparan

materi mengenai “Pemilahan
sampah dalam upaya implementasi sirkular ekonomi”
Wilda Yanti sebagai Pendiri Xaviera Global Synergy”
Menyatakan bahwa dibanding
pendekatan sosial dan ekonomi, pendekatan agama jauh
lebih efektif. Kunci dari gerakan ini adalah pilah sampah
dari sumbernya.
Sementara itu, Director of Sustainable Development of Danone
Indonesia Karyanto Wibowo
mengatakan bahwa penyelesaian sampah tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja
melainkan dibutuhkan kolaborasi
antar-stakeholder.
Rangkaian serial workshop
ini nantinya akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung
aktivitas Gerakan Nasional
Sedekah Sampah Indonesia
(Gradasi) Berbasis Masjid.
Gerakan ini merupakan
aksi yang dilakukan dalam
rangka mengurangi pencemaran sampah di laut dengan
cara mengajak masyarakat
dan komunitas agama untuk
mengkampanyekan
kebi-

asaan memilah sampah untuk
kemudian disedekahkan ke
masjid sebagai sebuah amal
baik dan berguna bagi kemaslahatan umat.
Kegiatan Gradasi dilakukan
dengan cara mengkampanyekan kebiasaan mengurangi
dan mengolah sampah plastik
dengan cara mengedukasi dan
mengajak masyarakat, terutama
umat Muslim untuk mendorong
melakukan sedekah di masjid.
Dengan mengkampanyekan
program Gradasi, masyarakat
bisa bersedekah dalam bentuk sampah yang memiliki nilai
ekonomis. Selain dapat meraih
pahala dan menanam kebaikan, program ini juga bertujuan
untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan, membiasakan perilaku memilah sampah, serta
mendukung program pemerintah dalam mengurangi sampah
plastik agar dapat mendorong
perekonomian bangsa melalui
penerapan ekonomi sirkular.
Sejauh ini, Gerakan Sedekah
Sampah Indonesia Berbasis
Masjid telah diterapkan di enam

masjid yang menjadi percontohan dan penggerak yang
tersebar di beberapa daerah di
Indonesia, yaitu Masjid Baitul
MakMur di Bekasi, Masjid Raya
Bintaro Jaya di Tangerang,
Masjid Az-Zikra di Bogor, Masjid Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama di Jakarta, Masjid AlMuharram di Yogyakarta, dan
Masjid An-Nazhofah di Jakarta.
Dari keenam masjid tersebut, tercatat sudah lebih dari
14,1 ton sampah yang tertangani dan terkumpul dari
gerakan sedekah sampah ini.
Gerakan ini pun mendapatkan banyak respon positif dari
masyarakat sekitar, dan juga
mulai banyak masjid-masjid
lain yang tertarik untuk mengadaptasi gerakan ini.
“GRADASI memiliki banyak
manfaat, saya pribadi merasa
termotivasi untuk melakukan
sedekah sampah. Selain memiliki nilai untuk dijual, ternyata
sampah juga memiliki manfaat untuk beramal.” ujar Zuhri,
salah satu warga sekitar Masjid
Penggerak sekaligus pengurus
Musholla An-Nur, Bekasi. l

Serial Workshop 1 Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI): bertajuk “Potensi Sampah sebagai Penggerak Ekonomi dan Pemberdayaan Umat”, Senin (22/11/2021).

Plastik Ramah Lingkungan
Dengan Teknologi Nuklir
JAKARTA - Dengan memanfaatkan teknologi nuklir, Badan
Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) menciptakan plastik
ramah lingkungan berbahan
limbah tapioka untuk mengatasi masalah sampah plastik
yang sulit terurai.
“Pembuatan plastik biodegradable (mudah terurai
secara alami) berkontribusi
sebagai substitusi produk
plastik yang direduksi, sehingga sampah plastik
berkurang,” kata Koordinator Bidang Proses Radiasi
BRIN Tita Puspitasari seperti yang dikutip dari Antara,
Senin (22/11/2021).
Ia menuturkan, sampah
plastik yang semakin bertambah, terutama yang
berasal dari sampah plastik sekali pakai merupakan
masalah dan sangat berbahaya bagi lingkungan
karena sifatnya yang tidak
mudah terurai.
Penggunaan plastik juga
kata dia berkembang secara
luar biasa dari hanya beberapa ratus ton pada 1930-an,
kemudian bertambah menjadi 150 juta ton per tahun pada
1990-an dan 220 juta ton per
tahun pada 2005.
Adapun pada 2009, penggunaan material plastik di
negara-negara Eropa Barat
mencapai 60 kilogram per

orang tiap tahun, di Amerika
mencapai 80 kilogram per
orang tiap tahun, India hanya
dua kilogram per orang per
tahun, dan di Indonesia 10
kilogram per orang per tahun.
Kemudian pada 2016, jumlah timbulan sampah Indonesia mencapai 66 juta ton/
tahun, yang mana 16 persen
dari total tersebut merupakan
sampah plastik. Plastik menjadi masalah yang besar karena sulit terurai di alam.
Untuk dapat terurai sempurna, dibutuhkan beberapa
ratus tahun, bahkan bisa
mencapai 400 tahun, sehingga limbah plastik yang ditimbulkan akan menumpuk dan
menyebabkan pencemaran
terhadap lingkungan.
Ia menuturkan, plastik sulit terurai di alam karena terbuat dari minyak bumi yang
memiliki ikatan kimia antara
molekulnya sangat kuat
dan tidak suka air sehingga
jasad renik atau bakteri sulit
menguraikan atau memakan molekul plastik.
Berangkat dari persoalan itu, BRIN menggunakan
teknologi nuklir untuk membuat plastik ramah lingkungan
yang mudah terurai secara
alami, sehingga diharapkan
dapat menjadi solusi untuk
menggantikan produk plastik
tidak ramah lingkungan. l

Kecerdasan Buatan Dalam Penelitian Hutan Diperdalam

JAKARTA - Guna meningkatkan kapasitas para peneliti kehutanan di Indonesia, aplikasi
Artificial Intelligence (AI) di
Indraja dimaksimalkan untuk
memantau hutan.
Hal itu menjadi fokus utama
dalam webinar dan lokakarya
virtual bertajuk “International
Conference & Workshop on
Artificial Intelligence Remote
Sensing for Forestry Applications” yang diselenggarakan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Penerbangan dan
Antariksa (ORPA) bekerja
sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia.
WRI sendiri merupakan sebuah lembaga penelitian yang

fokus pada isu lingkungan dan
sumber daya alam, yang fokus
terhadap kecerdasan buatan.
Acara ini sekaligus memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk bertukar informasi
dan pengetahuan dari para
ahli pengindraan jauh (indraja)
dari Indonesia dan mancanegara.
Topik-topik yang dibahas
dalam rangkaian acara yang
berlangsung pada 17 - 18 November 2021 ini meliputi metode analisis data, penggunaan
kecerdasan buatan dalam indraja, aplikasi indraja dalam
pemantauan lahan, penilaian
tingkat bahaya alam, hingga
teknologi dan teknik Geographic Information System (GIS).

Plt. Deputi Bidang Sumber
Daya Manusia IPTEK BRIN,
Edy Giri Rachman Putra
mengatakan, data berbasis satelit sangat diperlukan
untuk memantau kebakaran
hutan, deforestasi, dan alih
fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
“Kita
telah
mencapai
hasil yang signifikan dalam
pengelolaan hutan melalui
teknologi indraja. Ke depannya, pengembangan teknologi ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi
seluruh sektor di Indonesia.
Untuk mengakomodasi hal
tersebut, kerja sama internasional perlu untuk ditingkatkan,” ujarnya seperti yang

dikutip Info Indonesia, Senin
(22/11/2021).
Sementara itu, Direktur WRI
Indonesia, Nirarta Samadhi
menyampaikan bahwa topik
yang dibawakan dalam acara
ini sesuai dengan misi global
untuk menangani krisis iklim
melalui Solusi Berbasis Alam.
“Webinar dan lokakarya hari
ini merupakan sebuah kontribusi bagi upaya mewujudkan
tata guna hutan dan lahan
yang lebih baik, sebagaimana
tertuang pada Deklarasi Glasgow. Hal ini dapat berperan
besar untuk mengurangi emisi
dan menjaga kenaikan temperatur Bumi di bawah 1,5 °C,”
sambungnya.
Sejalan dengan itu, Plt.
Kepala ORPA, Erna Sri Adiningsih
menggarisbawahi
pentingnya kolaborasi dalam
meningkatkan kapabilitas dan
kapasitas indraja berbasis
satelit di Indonesia.
“Memperkuat
triple-helix,
yaitu pemerintah, institusi penelitian dan pengembangan,
serta entitas bisnis, adalah
tanggung jawab kita semua.
Penguatan kolaborasi antara
ketiganya dapat memperkuat
layanan indraja menjadi lebih
cepat dan akurat,” ujarnya.
Indonesia sendiri diklaim
telah berhasil menurunkan
angka deforestasi dari tahun
2016-2020. Ada pun tantangan
selanjutnya yaitu mempertahankan capaian tersebut, guna
mewujudkan pengelolaan hutan dan lahan yang lestari.

Pencapaian target tersebut
tidak terlepas dari upaya penguatan sistem pemantauan,
pelaporan, dan verifikasi pada
sektor kehutanan. Teknologi
indraja juga diketahui dapat
membantu secara signifikan
melalui penyediaaan informasi yang akurat tentang tutupan lahan dan perubahannya.
Dalam fungsinya bagi kehutanan juga tidak hanya dapat
menunjang
sektor-sektor
terkait, tetapi juga bermanfaat
dalam pengembangan kebijakan berbasis sains.
“Kami sangat mendukung
acara ini, karena pendekatan spasial sangat dibutuhkan dalam riset dan inovasi
terkait kebijakan pembangunan rendah karbon serta kebijakan lingkungan lainnya.
Hal tersebut bertujuan untuk
memberikan pemahaman tentang karakter setiap wilayah
di Indonesia,” ujar Perencana
Muda Bappenas, Pungky
Widiaryanto.
Melalui rangkaian kegiatan
diharapkannya mampu meningkatkan kualitas produk
operasional indraja demi
menghasilkan data yang akurat dan bersaing, serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada teknologi dari luar
negeri. Selain itu, para aktor
dalam bidang penelitian dan
pengembangan kehutanan di
Indonesia juga dapat membantu dan mendorong formulasi kebijakan di sektor kehutanan yang lebih baik. l
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”Kita bisa lebih rileks,
fresh, pikiran juga jadi
nggak buntu. Jadi tempat
yang berbeda, suasana
yang berbeda, pasti
dapat perasaan yang
berbeda juga”
Vokalis Maliq & D’Essentials
Rivani Indriya Suwendi

Selasa, 23 November 2021

BTS JADI YANG PERTAMA BORONG
AMERICAN MUSIC AWARDS

JAKARTA - Para pemenang ajang
penghargaan American Music Awards
(AMA) 2021 telah diumumkan melalui
media ABC dari Microsoft Theater
Los Angeles, Amerika Serikat.

DALAM ajang tersebut,
BTS mencetak rekor dengan memborong penghargaan dalam kategori Artist of the Year. Hal ini juga
menandai mereka sebagai penyanyi pertama dari
Asia yang berhasil mendapatkan piala Artis of the
Year di AMA.
BTS berhasil mengalahkan Ariana Grande, Drake,
Olivia
Rodrigo,
Taylor
Swift, dan The Weeknd.
Mereka juga memenangkan kategori Favorite Pop
Duo or Group dan Favorite
Pop Song. Selain itu di
kategori favorit Pop Song,
Butter dari BTS mengalahkan Levitating dari Dua
Lipa serta Save Your Tears
dari The Weeknd & Ariana
Grande.
Tidak
hanya

itu, BTS juga tampil perdana bersama Coldplay
membawakan lagu My Universe sebagai pembuka,
dan membawakan lagu
Butter sebagai penutup.
Megan Thee Stallion
juga memenangkan penghargaan kategori Favorite
Trending Song, untuk lagu
“Body”, Favorite Female
Hip Hop Artist, dan Favorite Hip Hop Album untuk “Good News”.
Rap Cardi B untuk pertama kalinya memandu acara
AMA 2021, dan dimeriahkan oleh penampilan bintang-bintang besar seperti
Olivia Rodrigo, Carrie Underwood bersama Jason
Aldean, Silk Sonic, hingga
BTS yang berkolaborasi
dengan Coldplay.
BTS sendiri merupakan

BTS di ajang AMA 2021. (Sumber foto:theamas.com)

grup asal Korea Selatan
yang beranggotakan tujuh
member. Di tahun ini BTS

semakin popular, khususnya di level internasional. Kemenangan BTS

sekaligus mendinginkan
suasana di tengah adanya
konflik Anti-Asia di Ameri-

Dokter Sarankan Sunat Dilakukan Saat Bayi

JAKARTA - Anak lakilaki sebaiknya menjalani
sirkumsisi atau sunat
saat bayi agar pemulihan
luka yang lebih cepat dan
tidak menimbulkan trauma
pada anak.

Dokter Spesialis Bedah Umum, Asrul Muhadi

“Indikasi sunat sekarang
tidak harus menunggu anak
berusia 7 tahun. Paling baik
sejak lahir,” ujar Dokter spesialis bedah umum dari Universitas Hasanuddin, Asrul
Muhadi, dalam webinar dengan topik “Sunat Aman Dengan Metode Modern”, dikutip
Senin (22/11/2021).
Namun begitu kata dia, saran ini bisa tergantung pada
sejumlah hal, misalnya apabila berpegang pada agama
Islam, biasanya usia menjelang akil balig atau cukup umur
yakni usia 7 tahun.
“Tetapi dalam beberapa
literatur, bisa sejak lahir. Ini
lebih bagus,” kata dia menegaskan kembali.
Hal senada juga disampaikan Founder Rumah Sunat
Mahdian, Mahdian Nur Nasution mengatakan bahwa sunat
saat bayi memungkinkan luka
lebih cepat pulih dan tak menimbulkan trauma anak khususnya pada jarum suntik pada

metode bius yang menggunakan jarum suntik.
“Selain lebih cepat sembuh
juga karena kalau dilakukan
pada usia sekolah misal SD,
anak sudah ingat sehingga
akan menyebabkan fobia,” tutur
dia.
Ia menilai, selama masa
pandemi COVID-19 saat ini
sebagian orang yang ketakutan saat divaksin umumnya
karena fobia jarum suntik akibat pembiusan menggunakan
jarum suntik dalam proses sunat.
“Biasanya saat kecil pernah
disuntik takut. Jadi ada dampak psikologis yang kita hindari,
ada solusi yakni sunat tanpa
jarum suntik,” kata dia.
Sirkumsisi atau sunat sendiri
merupakan tindakan pembuangan dari sebagian atau seluruh
kulup penis dengan tujuan tertentu antara lain agama, budaya
dan faktor kesehatan.
Salah satu indikasi medis
tindakan ini yakni fimosis atau

ujung kulum menutup dan
kondisi ini masuk kategori
darurat untuk segera dilakukan pelebaran preposium
lalu dilakukan sirkumsisi. Indikasi lainnya yakni kelainan
kongenital yang rentan terhadap terjadinya infeksi saluran
kencing (ISK), radang pada
glans penis dan ISK disertai
demam.
Para dokter sepakat sunat
memiliki manfaat bagi anak
antara lain lebih kecil terkena
infeksi saluran kemih (ISK).
Anak tidak disunat bisa mempunyai risiko terkena ISK lebih
besar 3-10 kali dibandingkan
mereka yang disunat pada tahun pertama kehidupan.
Tidak hanya itu, risiko kanker penis meningkat pada pria
yang tidak disirkumsisi apalagi
ditambah hygiene yang buruk
dan kejadian balanopostitis
atau peradangan pada glans
penis lebih tinggi pada pria
yang tidak disirkumsisi yakni
3-10 persen. l

Cara Unik Maliq & D’Essentials Cari Inspirasi

JAKARTA - Grup band Maliq
& D’Essentials memiliki cara
sendiri dalam mencari inspirasi musik mereka, salah satunya dengan berlibur bersama.
Salah satu vokalis Maliq &
D’Essentials, Angga, mengatakan bahwa tempat liburan
yang tepat untuk mereka
dalam mencari inspirasi bermusik adalah yang menyediakan suasana privat.
“Kalau anak-anak tuh kan
sampai malam ya, jadi orangorang di sekitar enggak terganggu. Karena memang
waktunya random banget. Bisa
tiba-tiba dapat inspirasi garagara ngobrol, langsung rekam,”
kata Angga seperti yang dikutip
Antara, Senin (22/11/2021).
Sementara itu Indah, yang
juga merupakan vokalis Maliq
& D’Essentials menambahkan, mereka perlu suasana
yang berbeda untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi.
“Kita bisa lebih rileks, fresh,
pikiran juga jadi nggak buntu.

Jadi tempat yang berbeda,
suasana yang berbeda, pasti
dapat perasaan yang berbeda
juga,” ujar dia.
Angga menilai, tempat liburan yang paling dia sukai
adalah pegunungan, sedangkan Indah mengatakan bahwa
dia lebih menyukai liburan
privat dengan fasilitas yang
cukup.
“Aku senang yang suasananya pantai, terbuka, ada kolam
renang, jadi bisa berkegiatan di
situ. Kalau bisa juga ada makan
24 jam jadi kita nggak repot hahaha,” ujar dia.
Namun hal yang paling
terpenting kata Indah dalam
liburan saat ini adalah memastikan protokol kesehatan
dijalankan dengan baik.
“Pengen banget punya
karya lagi dengan kumpul di
satu tempat yang privat dan
protokol kesehatan itu jadi hal
yang penting banget. Jadi kita
udah tahu semuanya aman,”
katanya. l

ka Serikat yang disebut
timbul karena pandemi
COVID-19, di mana isu ini

yang sempat meramaikan
Amerika Serikat dan dunia. l

Berikut daftar lengkap pemenang AMA 2021
yang dipilih berdasarkan pemungutan suara dari penggemar:
ARTIST OF THE YEAR:
BTS
NEW ARTIST OF THE YEAR:
Olivia Rodrigo
COLLABORATION OF THE YEAR:
Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More”
FAVORITE TRENDING SONG:
Megan Thee Stallion “Body”
FAVORITE MUSIC VIDEO:
Lil Nas X “MONTERO (Call Me By Your Name)”
FAVORITE MALE POP ARTIST:
Ed Sheeran
FAVORITE FEMALE POP ARTIST:
Taylor Swift
FAVORITE POP DUO OR GROUP:
BTS
FAVORITE POP ALBUM:
Taylor Swift, “evermore”
FAVORITE POP SONG:
BTS - “Butter”
FAVORITE MALE COUNTRY ARTIST:
Luke Bryan
FAVORITE FEMALE COUNTRY ARTIST:
Carrie Underwood
FAVORITE COUNTRY DUO OR GROUP:
Dan + Shay
FAVORITE COUNTRY ALBUM:
Gabby Barrett - Goldmine
FAVORITE COUNTRY SONG:
Gabby Barrett “The Good Ones”
FAVORITE MALE HIP-HOP ARTIST:
Drake
FAVORITE FEMALE HIP-HOP ARTIST:
Megan Thee Stallion
FAVORITE HIP-HOP ALBUM:
Megan Thee Stallion - “Good News”
FAVORITE HIP-HOP SONG:
Cardi B - “Up”
FAVORITE MALE R&B ARTIST:
The Weeknd
FAVORITE FEMALE R&B ARTIST:
Doja Cat
FAVORITE R&B ALBUM:
Doja Cat - “Planet Her”
FAVORITE R&B SONG:
Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) “Leave The Door Open”
FAVORITE MALE LATIN ARTIST:
Bad Bunny
FAVORITE FEMALE LATIN ARTIST:
Becky G
FAVORITE LATIN DUO OR GROUP:
Banda MS de Sergio Lizárraga
FAVORITE LATIN ALBUM:
Bad Bunny - “EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO”
FAVORITE LATIN SONG:
Kali Uchis “telepatía”
FAVORITE ROCK ARTIST:
Machine Gun Kelly
FAVORITE INSPIRATIONAL ARTIST:
Carrie Underwood
FAVORITE GOSPEL ARTIST:
Kanye West
FAVORITE DANCE/ELECTRONIC ARTIST:
Marshmello
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Ngeri Ulama Ikutan Jadi Buzzer.......................................................................................................................................................................................................................................................................Hal 1
Menurut dia, ormas secara
hukum tidak punya legitimasi
membentuk pasukan siber.
Jika konteksnya untuk membangun dialog yang beradab,
bermoral, sesuai dengan nilainilai agama, konstitusi, dan
regulasi, ormas memang memiliki kewajiban moral untuk
terlibat di dunia maya.
“Tinggal bagaimana implementasinya. Kalau konteksnya
dalam rangka membentuk
dunia cyber yang beradab
sesuai dengan hukum etika,
moral, dan agama, maka patut
diapresiasi. Karena itu tanggung jawab bersama, termasuk ormas,” terangnya.

Lepas Atribut
Sikap terang-terangan MUI
DKI Jakarta mendukung bahkan siap membela Anies Baswedan dari serangan buzzer,
hanya menguatkan dugaan
bahwa pembentukan pasukan
siber itu bertujuan politik praktis. Tentu dikaitkan dengan
pencalonan Anies ke Pilpres
2024.
Peneliti politik dari Badan
Riset dan Inovasi Nasional

(BRIN), Wasisto Jati, menyebut MUI secara institusi mesti
netral dalam urusan politik
praktis. Majelis ulama idealnya
fokus pada pembinaan umat.
“Ada baiknya figur-figur yang
mengatasnamakan MUI perlu
melepaskan atribut organisasi
ketika ingin berpolitik praktis,”
kata Wasisto.
Sementara itu, Direktur
Eksekutif Indonesia Political
Opinion (IPO), Dedi Kurnia
Syah, berpandangan, pasukan
siber sah-sah saja dibentuk
oleh organisasi manapun, termasuk MUI. Tapi menjadi tidak
etis jika pasukan siber digunakan untuk peperangan narasi
di dunia maya, alat propaganda politik, dan mendukung
agenda lain di luar orientasi
substansial MUI.
“Dalam kondisi sekarang,
pasukan siber bagi MUI cukup
masuk akal. Selama tidak
dibayangkan untuk hal buruk,
ide tersebut bisa saja berfungsi sebagai mesin informasi
MUI, dan itu baik,” kata Dedi.
Dedi yakin rencana pembentukan cyber army tidak
sampai mendukung agenda

politik sektarian. Mencurigai
MUI menyimpan agenda politik sekotor itu jelas tidak bijak,
karena MUI bukan organisasi
privat. Pertanggungjawaban
MUI jelas kepada negara dan
umat.
Sedangkan pengamat politik
dari Universitas Paramadina
sekaligus Direktur Eksekutif
Institute for Democracy and
Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam,
mengatakan, MUI seharusnya
menjadi rumah bersama umat
Islam Indonesia.
MUI boleh saja berperang
melawan buzzer yang mendangkalkan literasi politik
masyarakat, tapi tidak boleh
terjebak dalam pengkubuan
politik.
“Jika keberpihakan politik
MUI terlalu jauh, MUI bisa
terseret dalam dinamika politik
praktis,” kata Umam.
Ia berharap MUI DKI Jakarta ikut membawa agenda
pencerahan umat dan menghindarkan diri dari medan politik identitas yang melibatkan
simbol-simbol komunitas dan
organisasi keagamaan

Andika ke Laut Dulu, Baru ke Udara ............................................................Hal 1
Kepala Staf TNI AL (KSAL)
Laksamana TNI Yudo Margono beserta jajaran pejabat
utama Mabesal, menyambut
langsung kedatangan Panglima TNI yang tiba di Mabesal
dengan jajar kehormatan prajurit TNI AL.
Jenderal Andika Perkasa
memiliki alasan khusus menjadikan Mabesal sebagai
lokasi perdana kunjungan kerjanya.
“Jadi pagi ini saya memulai
orientasi. Karena di Angkatan
Darat saya sudah tahu persis (situasi) setelah melepas
jabatan saya (sebagai KSAD),
jadi fokus saya adalah ke Markas Besar Angkatan Laut,”
kata Andika.
Andika mengatakan bahwa
dirinya ingin mendengar penjelasan langsung dari Kepala
Staf TNI AL mengenai situasi
dan perkembangan TNI AL.
“Saya ingin dijelaskan oleh
KSAL langsung karena beliaulah yang paling menguasai
Angkatan Laut. Jadi saya ingin
dapat penjelasan langsung
dari pimpinan Angkatan Laut
tentang semuanya, apalagi
tentang tugas yang menjadi tugas saya,” terang Andika.
Selepas foto bersama, Panglima TNI dan KSAL bersamasama menaiki golf car ke ruang
pertemuan untuk memberikan
pengarahan kepada prajurit
TNI AL.
Sementara itu, ratusan prajurit TNI AL berdiri berjajar
menyambut pimpinan mereka
sambil meneriakkan yel-yel.
Mengutip keterangan Dinas
Penerangan TNI AL, sikap
para prajurit TNI itu adalah
ekspresi loyalitas kepada
pimpinan dan siap mendukung
program yang dijalankan. Loyalitas ini terpatri di dalam jiwa
setiap prajurit sesuai Trisilia

TNI AL yaitu disiplin, hirarki
dan kehormatan militer; selain
dasar Sapta Marga, Sumpah
Prajurit dan Delapan Wajib TNI
Dalam pengarahan kepada seluruh prajurit TNI AL,
Panglima TNI menerangkan
bahwa berbagai program
yang akan berjalan ke depan,
baik di lingkungan TNI secara
umum maupun TNI AL secara
khusus, tidak bisa lepas dari
format anggaran yang telah
disusun dan ditetapkan oleh
pemerintah juga DPR RI.
“Jadi, harus realistis, anggaran untuk pembangunan lima
tahun ke depan ini sudah jadi
dan sudah di bawah Kementerian Pertahanan,” jelas Andika.
Karena itu, besar kemungkinan tidak akan ada perubahan
mendasar selama kepemimpinannya sebagai Panglima TNI.
“Jadi, relatif tidak akan ada
perubahan yang sangat mendasar karena hubungannya
dengan penganggaran yang
proses perjalanannya cukup
lama,” terang Andika.
Genjot Kualitas SDM
Setelah menemui para prajurit TNI AL dan mendengar
penjelasan dari KSAL, barulah Jenderal Andika melanjutkan kunjungan kerjanya ke
Mabes TNI AU yang jaraknya
berdekatan dengan Mabes
TNI AL.
Andika yang berjalan didampingi Kepala Staf Umum
TNI Letjen TNI Eko Margiyono,
disambut oleh Kepala Staf TNI
AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Turut mendamping KSAU
adalah Wakil KSAU Marsdya
TNI A. Gustaf Brugman, Irjen TNI AU, Koorsahli KSAU,
Wadankodiklat
AU,
para
Asisten KSAU, Pangkohanudnas, Pangkoopsau I, dan
Kepala Dinas Penerangan TNI

AU.
Pertemuan Panglima dengan pimpinan TNI AU berlangsung secara tertutup. Kantor
Berita Antara mengabarkan
bahwa KSAU menyampaikan
sendiri program kerja prioritasnya kepada Panglima TNI,
yaitu meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM)
demi mewujudkan TNI AU sebagai Angkatan Udara yang
unggul di kawasan.
Selain itu, Marsekal Fadjar
mengungkapkan
pihaknya
akan fokus meningkatkan
kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. KSAU
juga memberikan penjelasan
singkat mengenai kesiapan
operasional TNI AU kepada
Panglima TNI.
Panglima TNI menyatakan
dukungan kepada program
kerja prioritas KSAU. Ia sekaligus memberikan arahan-arahan dan pedoman bagi jajaran
pimpinan Mabes TNI AU.
Pangkoopsau II, Pangkoopsau III, Dankoharmatau,
Dankorpaskhas,
Gubernur
AAU, Danseskoau, Komandan Lanud Tipe A, dan pejabat
tinggi Mabes TNI AU lainnya
turut mendengarkan arahan
Panglima lewat konferensi
video.
Usai memberi arahan dan
berdialog dengan prajurit,
Panglima meninjau Communication Data Link System
(CTDLS) atau fasilitas Pusat
Komando dan Pengendalian
TNI AU, di Gedung Pimpinan
Mabes TNI AU.
CTDLS merupakan sistem
yang memungkinkan adanya
pertukaran data antara daratan dan ketinggian melalui jaringan data link. CTDLS terdiri
atas Airborne Unit, Base Station Unit, dan Command Control Unit. l

Satgas Terus Kejar Pengutang BLBI..............................................................Hal 1
Ongko merupakan taipan
pemilik Bank Umum Nasional
yang turut meminjam dana
BLBI sekitar Rp8,2 triliun. Namun, jika mengikutsertakan
biaya administrasi nilai utang
bertambah jadi kurang lebih
Rp8,6 triliun.
Satgas BLBI sendiri, pada
September 2021 telah menyita
beberapa aset, dan melakukan pencairan terhadap hasil
sitaan itu yang nilainya sebesar Rp110,1 miliar.
Sementara itu, Anwar merupakan bekas pemilik Bank Pelita
Istimart yang juga menerima kucuran dana BLBI. Pemerintah
kesulitan memanggil dan menagih utang ke Anwar, karena
dia kabur ke Singapura.
Kemudian, Satgas BLBI
pada Agustus 2021 memanggil Agus Anwar untuk datang
ke Kementerian Keuangan
dan membayar utangnya

ke negara, yang terdiri atas
Rp635,4 miliar untuk Program
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank
Pelita Istimart. Lalu, Rp82,2
miliar terkait posisi Agus sebagai penjamin penyelesaian
kewajiban debitur PT Panca
Puspan, dan Rp22,3 miliar
yang dipinjam dari PT Bumisuri
Adilestari.
Mahfud MD mengingatkan
para debitur dan obligor agar
taat hukum dan tidak melakukan tindakan melawan hukum
demi mangkir dari kewajibannya
membayar utang. Peringatan ini
juga berlaku bagi Tommy Soeharto, yang merupakan putra
bungsu Presiden Soeharto.
“Satgas BLBI akan melakukan upaya hukum pidana
apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum pidana yang
dilakukan oleh obligor/debitur
yang terkait dengan aset jami-

nan,” jelas dia.
Selanjutnya, sejumlah aset
dan uang yang diterima Satgas
BLBI akan dihibahkan kepada
tujuh
kementerian/lembaga
senilai dan Pemerintah Kota
Bogor senilai Rp492 miliar.
“Seluruh aset yang bernilai
Rp492 miliar ini, akan digunakan untuk menunjang tugas dan
fungsi dari kementerian/lembaga. Maupun pemerintah daerah
dalam melaksanakan pelayanan
publik,” sambung Mahfud.
Ia menyebutkan tujuh kementerian lembaga yang menerima dana hibah dari aset
eks BLBI, yaitu Kementerian
Koordinator Kemaritiman dan
Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pusat
Statistik, dan Badan Narkotika
Nasional. l

Sebagai
bagian
dari
masyarakat sipil, kata Umam,
ormas Islam harus diarahkan
kepada agenda pembangunan masyarakat sipil yang
berkeadaban dan moderat.
“Hal itu sebagai fondasi kuat
bagi agenda pembangunan
ekonomi-politik bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.
Salah Kaprah
Kritik juga datang dari analis
media sosial, Hariqo Wibawa
Satria, yang menilai argumentasi Munahar tentang cyber
army kurang tepat.
Direktur Eksekutif Komunikonten ini menyarankan
Munahar tidak menggunakan
istilah cyber army melainkan
tim media MUI DKI Jakarta.
Menurut dia, istilah cyber army
lebih mengarah kepada peperangan di media sosial.
“Kalau namanya tim media
kan wajar, karena setiap organisasi ada bidang hubungan
masyarakat dan tim media. Kalau istilah cyber army kan lebih
kepada perang. Harusnya tim
media dan tim komunikasi,”
kata Hariqo.

CEO Global Influencer
School ini mengaku sudah
memprediksi enam tahun lalu
bahwa ormas-ormas akan
membuat media masing-masing, bisa berbentuk website
atau akun media sosial. Hal
itu tentu tidak akan menjadi
masalah seperti sekarang.
Ia menyarankan para pimpinan lembaga atau ormas
yang mendapatkan dana dari
pemerintah untuk lebih berhatihati. Anggaran dari APBD atau
APBN harus digunakan untuk
kepentingan publik.
“Yang saya kritisi itu komunikasinya MUI DKI, itu yang
kurang tepat,” ujarnya.
Sedangkan peneliti media
sosial dari Institute for Digital
Democracy (IDD), Bambang
Arianto, menilai tidak ada urgensi MUI DKI Jakarta membentuk cyber army. Tujuan
pembentukan untuk menghalau buzzer yang mendeskreditkan ulama juga kurang masuk
akal.
Pasalnya, cyber army yang
diketahui publik selama ini
bekerja untuk entitas atau organisasi dengan kepentingan

strategis, baik bisnis maupun
politik. Sebut saja partai politik,
organisasi masyarakat atau
perusahaan yang fokus pada
pemasaran digital.
Tim cyber army biasanya
berkomposisi buzzer, influencer, hingga cyber troops dengan
akun-akun bot yang bertugas
menyerang pihak lain dengan
konten negatif.
“Artinya, tidak ada yang bisa
menjamin tim cyber army MUI
DKI tidak bermain dengan
konten negatif maupun menyerang pihak lain. Apalagi kita
ketahui bahwa karakter buzzer
itu memang bertugas memperkuat pesan atau konten
di media sosial dengan cara
pencitraan dan menyerang,”
jelasnya.
Arahan Khusus?
Sebelumnya, menanggapi
polemik ini, Wakil Gubernur
DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menegaskan tidak ada
arahan khusus dari pihaknya
kepada MUI Jakarta agar
membentuk pasukan siber untuk melindungi ulama dan Gubernur Anies Baswedan dari

serangan buzzer.
Dirinya mengatakan tujuan
MUI DKI Jakarta membentuk
cyber army adalah untuk menangkal hoaks, dan itu adalah
hak serta kewenangan setiap
organisasi.
“Tidak ada arahan khusus.
Kami menghormati semuanya,” kata Riza kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta,
Senin (22/11/2021).
Politikus Partai Gerindra itu
mengatakan, setiap organisasi
memiliki kewenangan masingmasing sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART). Ia secara
pribadi
mempersilakanMUI
DKI membentuk cyber army
jika ide itu berdampak positif.
“Membentuk cyber army
hak semua organisasi. Yang
penting, kita semua di era
digital, era reformasi, jangan
menyebarkan hoaks dan gunakan media sosial secara
baik, bijak dan saling menghormati, menghargai. Setiap
ada informasi harap diteliti
kembali, masyarakat jangan
mudah terprovokasi,” kata
Riza.l

Kontribusi Perempuan Naik Signifikan...........................................................................................................Hal 1

Dalam diskusi publik bertajuk Mengawal Keterwakilan
Perempuan di KPU dan Bawaslu: Menelaah Profil Peserta, yang disiarkan di kanal
YouTube Puskapol FISIP UI,
Beni mengatakan, peningkatan kontribusi dari She Leads
diukur dari jumlah pendaftar yang berasal dari program
tersebut.
Pada seleksi anggota KPU
periode 2017-2022, jumlah
pendaftar yang berasal dari
program She Leads sebanyak
47 orang atau 49,5 persen.
Jumlah tersebut meningkat
pada seleksi anggota KPU periode 2022-2027, menjadi sebanyak 69 orang (51,9 persen).
Di sisi lain, terkait seleksi
anggota Bawaslu periode
2017-2022, jumlah pendaftar
yang berasal dari program She

Leads adalah 30 orang (47,6
persen). Pada seleksi anggota
Bawaslu periode 2022-2027,
jumlah pendaftar yang berasal
dari program She Leads adalah 61 orang (64,9 persen).
“Dari keseluruhan pendaftar
(yang berasal dari program)
She Leads, hanya lima orang
yang tidak lolos,” ucapnya.
Di mengungkapkan, sebanyak 67 orang atau 73 persen
dari seluruh pendaftar perempuan yang lolos proses administrasi KPU berasal dari program She Leads. 25 orang (27
persen) merupakan pendaftar
perempuan yang lolos proses
administrasi KPU dan tidak berasal dari program She Leads.
Terkait dengan seleksi anggota Bawaslu periode 20222027, sebanyak 58 orang perempuan (77 persen) berasal

dari program She Leads, dan
17 orang (23 persen) bukan
merupakan bagian dari program She Leads.
Beni menyampaikan catatan, terdapat perbedaan data
jumlah peserta perempuan
yang lolos proses administrasi,
yang dimiliki oleh Puskapol UI
dengan data yang disampaikan di dalam rilis tim seleksi.
“Di KPU, jumlah pendaftar adalah 352 orang yang lolos
administrasi, dengan rasio di
dalam rilis tim seleksi adalah
255 untuk laki-laki dan 97 untuk
perempuan. Setelah kami lakukan tracing satu per satu data
itu, ternyata hasilnya adalah 260
orang laki-laki dan 92 orang perempuan,” ungkap Beni.
Hal serupa juga terjadi pada
rasio perbandingan pendaftar
yang lolos tahap penelitian ad-

ministrasi Bawaslu. Berdasarkan
rilis tim seleksi, jumlah pendaftar
laki-laki yang lolos sebanyak 208
orang, ditambah satu orang
yang lolos setelah terdapat pengumuman revisi hasil penelitian
administrasi oleh tim seleksi.
Jumlah perempuan yang lolos
adalah 70 orang.
Hasil tracing manual yang
dilakukan oleh Puskapol UI
menunjukkan, jumlah pendaftar laki-laki yang lolos penelitian administrasi sebanyak 203
orang tanpa tambahan satu
orang hasil revisi hasil penelitian administrasi oleh tim seleksi. Jumlah perempuan yang
lolos adalah 75 orang.
“Secara akumulatif memang
tidak ada yang berbeda, tetapi
perbedaan bisa dilihat dari rasio antara laki-laki dan perempuan,” kata Beni.l

Presiden Kasih Arahan Khusus .....................................................................................................................Hal 1

Pemerintah pun sedang
merevisi panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap
muka pada masa pandemi
COVID-19
yang
tertuang
dalam surat keputusan bersama menteri kesehatan; menteri
pendidikan kebudayaan riset
dan teknologi, menteri agama,
dan menteri dalam negeri.
Budi Gunadi mengatakan,
bahwa revisi surat keputusan
bersama (SKB) empat menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran
tatap muka sudah dalam tahap
finalisasi.
“Kami dan Pak Nadiem
(Mendikbud Ristek) sudah
memfinalisasi revisi dari SKB,
surat keputusan bersama empat menteri yang mudah-mudahan minggu ini bisa ditandatangani sehingga kita tetap
bisa menjalankan pendidikan
tatap muka tanpa mengesampingkan aspek kesehatan
atau keamanannya,” ujarnya.
“Jadi tetap kita bisa jalan
dengan sehat, tapi juga jalan
dengan lancar,” ia menambahkan.
Pembelajaran tatap muka
sudah dilaksanakan di seluruh
wilayah Indonesia dengan menerapkan pembatasan-pembatasan untuk meminimalkan
risiko penularan COVID-19.
Guna menekan risiko penularan virus Corona, pembelajaran
tatap muka dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta membatasi durasi
serta jumlah peserta kegiatan
belajar mengajar di sekolah.
Beberapa daerah dengan
kasus penularan COVID-19
rendah menyatakan siap untuk
melaksanakan pembelajaran
tatap muka secara penuh. Namun ada juga daerah yang memutuskan untuk menghentikan

sementara pembelajaran tatap
muka di sekolah tertentu karena ada siswa dan atau guru
yang terserang COVID-19.
Menteri Kesehatan sebelumnya mengatakan bahwa
kemunculan klaster penularan
COVID-19 di sekolah menyebabkan peningkatan kasus
di beberapa daerah.
Oleh karena itu, menurut
dia, Kementerian Kesehatan
bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi melakukan konsolidasi untuk memperketat pengawasan penerapan protokol
kesehatan dalam pelaksanaan
pembelajaran tatap muka di
sekolah.
Sebelumnya Juru Bicara
Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menerangkan pemerintah
melakukan sejumlah strategi
dalam mencegah terjadinya
lonjakan kasus di akhir tahun.
Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan aturan perjalanan yang baru ditujukan
untuk menjamin orang yang
bepergian dalam keadaan sehat dan terlindung dari risiko
penularan virus corona, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level
3 yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia pada 24
Desember.
Selanjutnya,
mengintensifkan pengawasan penerapan
protokol kesehatan di fasilitas
publik hingga ke tingkat komunitas, menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru
serta pelarangan cuti di akhir
tahun bagi aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN,
dan swasta.
Saat ini ujarnya, ada 19 daerah yang menjadi perhatian
khusus pemerintah, karena

menunjukkan tren kenaikan
kasus COVID-19.
Di antaranya, ujar Budi, ada
Kabupaten Fakfak di Provinsi
Papua dan Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah
yang mengalami kenaikan
kasus selama empat pekan
berturut-turut.
“Jadi di dua daerah ini ada
kenaikan kasus konfirmasi,
walaupun memang jumlahnya
masih kecil, tapi kami mengikuti
daerah-daerah ini agar jangan
sampai kita terlambat kalau nanti
ada kenaikan,” ujar Budi.
Selain itu, Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung juga tercatat mengalami
kenaikan selama tiga pekan
berturut-turut. Serta 16 kabupaten/kota lainnya yang sudah
dua pekan ini mengalami kenaikan kasus COVID-19.
“Jadi kurang lebih ada 19
kabupaten/kota yang kami
monitor secara ketat, kami surveilans secara ketat,” ujar dia.
Dari pendalaman Kemenkes, ditemukan penyebab kasus
di 19 daerah itu meningkat karena tracing dan testing mulai
menurun.
“Oleh karena itu, kami
mengimbau semua kepala
daerah, bupati dan wali kota
agar selalu meningkatkan dan
menjaga disiplin testing dan
tracing. Ini sangat penting untuk mencegah adanya gelombang baru,” tegas Budi
Lakukan Pemetaan
Sementara itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani,
menilai, saat ini pemerintah
tidak bisa sekadar mewaspadai peningkatan kasus di dunia.
Pemerintah harus mulai

memetakan tempat atau daerah yang berpotensi menjadi
awal mula penyebaran kasus
virus corona. Langkah pemetaan itu untuk mengetahui seberapa besar faktor risiko yang
bisa saja muncul di Tanah Air.
Lebih lanjut, Laura mengatakan, pihak berwenang menangani COVID-19 bisa mulai menelusuri kasus dari rumah sakit
atau fasilitas kesehatan. Daerah yang paling banyak menampung pasien COVID-19,
harus segera ditangani.
“Jadi itu bisa menjadi early
warning untuk kemungkinan
terjadinya lonjakan kasus.
Apalagi menjelang akhir tahun,
jangan sampai nanti terulang
kembali seperti tahun lalu,”
kata Laura kepada Info Indonesia.
Selain di rumah sakit atau
fasilitas kesehatan, pemerintah
juga harus mewaspadai warga
negara asing (WNA) yang
masuk ke Indonesia. Apalagi,
WNA berasal dari negara yang
sedang mengalami lonjakan
kasus COVID-19. Pemerintah
sangat perlu melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk
WNA.
“Harus siap siaga mempertahankan situasi seperti
ini, jangan sampai kecolongan. Karena khawatirnya kalau imported case muncul, ini
akan menjadi sangat bahaya,”
terangnya.
Pemangku kebijakan juga
harus memasifkan pemeriksaan COVID-19 di tempat atau
fasilitas umum. Misalnya memeriksa pengguna moda transportasi umum. Publik mau tidak
mau harus setuju untuk dites
COVID-19. Pemerintah tentu diharap bisa menyediakan fasilitas
testing di tempat-tempat umum
tersebut. l
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“Transisi energi merupakan
peluang untuk keberlanjutan
bisnis kami. Salah satunya
dengan bisnis baru konversi
kompor induksi dan kendaraan
listrik”
Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PLN
Kamia Handayani

Selasa, 23 November 2021

4Antre Investasi di Industri Hijau

Peluang Dari
Transisi Energi
JAKARTA - PT PLN (Persero) menangkap
peluang baru, dari program transisi energi,
dalam mewujudkan karbon netral pada
2060.
“Transisi energi merupakan peluang untuk keberlanjutan bisnis kami. Salah satunya dengan bisnis baru konversi kompor
induksi dan kendaraan listrik,” kata Manajer
Pengelolaan Perubahan Iklim PLN, Kamia
Handayani dalam sebuah diskusi yang dipantau di Jakarta, Senin (22/11/2021).
Bisnis baru yang juga digarap PLN saat
transisi energi adalah, Renewable Energy
Certificate (REC). Perseroan membuka
layanan untuk sertifikat energi terbarukan,
bagi industri maupun individu yang memang ingin menggunakan energi bersih.
Selain itu, PLN juga menjajaki bisnis karbon kredit, untuk industri maupun individu
yang ingin mengurangi jejak emisi karbon
dalam bisnis mereka.
Kamia menyampaikan, pihaknya juga
berpartisipasi dalam perdagangan karbon
yang sekarang topiknya semakin hangat.
Pascapenerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tentang
pajak karbon, dan Peraturan Presiden yang
memuat nilai ekonomi karbon untuk pencapaian emisi.
Beberapa waktu lalu, PLN telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL) untuk 2021 sampai 2030.
Perseroan menyatakan ikut dalam program
transisi energi melalui penambahan kapasitas
pembangkit listrik sebesar 40,6 gigawatt.
Dalam RUPTL tersebut PLN menempatkan penambahan pembangkit energi baru
terbarukan sebesar 51,6 persen. Porsi itu
lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang hanya sebesar 48,4 persen.
Dari target penambahan pembangkit
sebesar 40,6 gigawatt dalam waktu sembilan tahun ke depan, kapasitas pembangkit
energi baru terbarukan mencapai 20,9 gigawatt dan kapasitas pembangkit energi
fosil hanya sebesar 19,6 gigawatt.
Rincian tambahan 20,9 gigawatt energi
baru terbarukan itu bersumber dari PLTA
10.391 megawatt, PLTP 3.355 megawatt,
PLTS 4.680 megawatt, pembangkit energi
terbarukan lain 1.487 megawatt, dan pembangkit energi terbarukan base load 1.010
megawatt. l

Hitung yang Pasti Saja,
Mau Mereka Nombokin?

JAKARTA - Industri hijau yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
belakangan terakhir terbukti. Bahkan
banyak investor yang mengatre menanam
kan uangnya di proyek Green Industrial
Park (Kawasan Industri Hijau) di Kalimantan Utara, yang pembangunannya akan
dimulai pada Desember 2021.
“Industri yang akan masuk antre ternyata, ini saya kaget. Kita
coba dulu, antre,” kata Presiden
Jokowi saat membuka The 10th
Indonesia Ebtke Conex 2021 di
Istana Negara, Jakarta, Senin
(22/11/2021).
Presiden Jokowi mengatakan
Green Industrial Park Kaltara
yang mengandalkan sumber daya
energi dari Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan,
merupakan percobaan pengembangan energi hijau oleh pemerintah untuk mewujudkan transisi
energi dari sumber daya fosil ke
Energi Baru Terbarukan (EBT).
PLTA tersebut akan menghasilkan energi hingga 13 ribu Mega
Watt (MW).
Selain di Sungai Kayan,
pemerintah juga akan mencoba
mengembangkan EBT dari sumber daya energi di Sungai Mamberamo, Papua.
“Saya sampaikan ke Pak Menteri Koordinator, coba dua, sungai
Kayan, Sungai Mamberamo. Sungai Kahyan sudah dihitung kira
kira bisa 13.000 MW, Mamberamo bisa kira kira 24.000 MW. Oke,
carikan investor yang bisa masuk

ke sana,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menyebut para investor sudah berebut agar produk
yang dihasilkan dapat dicap sebagai green product (produk hijau).
Hal itu karena saat ini dan ke depannya, nilai produk menggunakan energi hijau akan jauh lebih
tinggi, dibandingkan dengan saat
menggunakan energi fosil.
“Kalau (percobaan transisi energi) ini jalan, mungkin skenarionya akan lebih mudah. Tapi kalau ini nggak jalan, kalau kita
mengharapkan global mau
gratisan juga nggak mungkin mereka mau memberikan
nombokin ,” kata Presiden
Jokowi.
Pemerintah, ujar Presiden, telah melakukan
pertemuan
dengan
Bank Dunia maupun
investor Inggris saat
pertemuan
KTT
COP26 di Glasgow,
Skotlandia, beberapa
waktu lalu. Pemerintah saat ini sedang
mencari skema dan
menyusun perhitungan
yang matang untuk mem-

Incar Rp2,5 Triliun
Untuk Penuhi Modal Inti

JAKARTA - Ototritas Jasa
Keuangan memberikan pernyataan efektif kepada PT Bank
Neo Commerce Tbk (BNC).
Atas landasan itu, BNC akan
segera merealisasikan aksi
korporasi besar.
Yaitu Penambahan Modal dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) V, atau right issue
dengan target perolehan
dana Rp2,5 triliun. Direktur Utama Bank Neo Commerce, Tjandra Gunawan
mengatakan, aksi korporasi
tersebut bertujuan untuk
memenuhi modal inti bank
digital yang ditetapkan OJK,
minimal Rp2 triliun pada
akhir 2021 dan Rp3 triliun
pada akhir 2022.
“Melalui right issue ini,
BNC akan mendapatkan
suntikan senilai Rp2,5 triliun
yang menyebabkan modal
inti BNC meningkat menjadi lebih dari Rp3 triliun,
melebihi ketentuan yang
ditetapkan OJK. Hal ini sebagai bentuk keseriusan
BNC dan untuk semakin
mempercepat
akselerasi
transformasi menjadi bank
digital terdepan di Indonesia,” ujar Tjandra dalam keterangan di Jakarta, Senin
(22/11/2021).
Dalam rights issue tersebut , BNC mengeluarkan
sebanyak-banyaknya 1,93
miliar lembar saham baru
yang akan dicatatkan ke

Bursa Efek Indonesia (BEI)
atau sebesar 25,71 persen,
dari modal ditempatkan,
dan disetor penuh perseroan saat ini. Dengan nilai
nominal Rp100 setiap saham, dan harga pelaksanaan Rp1.300 per saham.
Sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun.
Dalam pelaksanaannya,
setiap pemegang saham
yang memiliki 35 lembar
saham dalam daftar perseroan pada 30 November
2021, pukul 16.00 WIB
mempunyai
sembilan
HMETD.
Setiap
s a t u
HMETD
memberikan hak kepada pemegangnya untuk
membeli satu
saham

Direktur Utama Bank Neo
Commerce Tjandra Gunawan.

baru. HMETD mulai diperdagangkan pada 2-8 Desember 2021.
Selanjutnya, penambahan modal yang dihasilkan dari aksi korporasi itu
juga akan diprioritaskan
perseroan untuk investasi
berkelanjutan pada teknologi
informasi.
Terutama
mendukung kinerja operasional BNC, di antaranya pengembangan dan
rekrutmen karyawan, kegiatan promosi dan edukasi
berkelanjutan tentang bank
digital,
pengembangan
aplikasi neobank milik
BNC melalui pengembangan
berbagai
fitur dan layanan
perbankan yang
inovatif, juga untuk memperkuat
rasio Kewajiban
Penyediaan Modal
Minimum

persiapkan transisi energi dari
sumber daya fosil ke EBT.
“Pertanyaannya pasti ke sana
(transisi energi), siapa yang menanggung itu (pembiayaan transisi energi) Saya minta bapak ibu
sekalian coba bersama membuat
skenario transisi energi. Lebih
cepat lebih baik. Akan tetapi hitung-hitungan lapangan harus dikalkulasikan secara lebih detail,”
ujarnya.
Presiden menunjuk Menteri
Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,
Menteri ESDM
Arifin
Tasrif,
dan Menteri
BUMN Erick Thohir, untuk
membuat
skema
konkr e t

(KPMM).
Saat ini, aplikasi neobank
milik emiten berkode saham
BBYB itu, memiliki produk
dan layanannya yang interaktif, diantaranya terdapat
Neo Jurnal, fitur chat, dan
games Dunia Neo.
“Raihan modal hasil aksi
korporasi ini tentu saja sangat penting bagi perkembangan fitur, layanan, dan
produk BNC. Ke depannya,
BNC akan terus berinovasi
untuk memberikan pengalaman unik perbankan
digital yang berbeda bagi
para nasabah. BNC akan
terus fokus pada inovasi
dan terobosan, berfokus
pada interaksi antar nasabah,” kata Tjandra.
Tjandra mengklaim, terobosan yang telah BNC lakukan memberikan hasil, diantaranya menjadikan BNC
sebagai pemimpin pasar di
kategori bank digital saat
ini. Dengan jumlah nasabah terbanyak di Indonesia,
dan menjadikan aplikasi
neobank sebagai aplikasi
bank digital yang paling
banyak dicari dan diunduh.
“Berbagai
raihan
positif di tahun ini membuat semangat kami
terlecut dan kami optimis kinerja Bank Neo
Commerce di tahun
depan akan lebih baik
lagi,” ujar Tjandra.l

dalam transisi energi, terutama
mengenai sumber pembiayaan..
“Yang konkret-konkret saja, tapi
kalkulasinya riil, hitungan angkanya riil. Kalau bisa transisi, pasti
ada harga naik. Ini siapa yang
bertanggung jawab, pemerintah
atau masyarakat atau masyarakat
global, mau mereka nombokin
negara ini?” ujar Presiden Jokowi.
Saat ini, berdasarkan data
Kementerian ESDM, total potensi energi terbarukan mencapai 3.644 gigawatt. Terdiri dari
surya 3.294,4 gigawatt, air, 94,6
gigawatt, bioenergi 56,9 gigawatt,
angin 154,9 gigawatt, panas bumi
23,7 gigawatt, dan laut 59,9 gigawatt.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Kementerian
ESDM, Sahid Junaidi mengungkapkan dari jumlah tersebut, porsi
energi bersih yang baru dimanfaatkan saat ini hanya sebesar
10.889 megawatt. Terdiri
dari surya 194 megawatt, air 6.432 megawatt, bioenergi 1.923
megawatt,
angin
154 megawatt, dan
panas bumi 2.186
megawatt.
“Selain potensi
energi terbarukan, beragam
potensi energi
baru yang ada
juga
masih
belum
banPresiden Joko Widodo.
yak
diketahui,
(Tangkapan Layar Youseperti listrik dari
Tube Sekretariat Presiden)
nuklir dan hidrogen,”

ujarnya.
Sahid mengatakan Indonesia
sekarang masih berada di dalam
situasi dengan konsumsi minyak
bumi lebih besar daripada produksi. Sehingga meningkatkan kebutuhan akan impor minyak yang
menyebabkan defisit neraca perdagangan.
Menurutnya,
pemanfaatan
sum
ber energi alternatif, berupa
energi baru terbarukan akan menjadi hal yang sangat penting untuk
dioptimalkan mengingat potensi
yang besar tersebut. “Tujuannya
untuk mengurangi ketergantungan pada minyak sebagai bahan
bakar ataupun sumber energi
konvensional lainnya,” ujar Sahid.
Kementerian ESDM terus berupaya mencapai target karbon netral di sektor energi berdasarkan
lima prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi bersih,
pengurangan energi fosil, peningkatan penggunaan kendaraan
listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik untuk
sektor rumah tangga dan industri,
serta pemanfaatan teknologi bersih penangkapan dan penyimpanan karbon.
Dalam lima tahun terakhir
penambahan kapasitas pembangkit energi bersih tercatat
sebesar 1.469 megawatt dengan
kenaikan rata-rata sebesar empat
persen per tahun.
Sepanjang Januari hingga September 2021, tambahan kapasitas
pembangkit energi bersih sebesar
386 megawatt yang berasal dari
air, minihidro, panas bumi, bioenergi, dan surya. l

Lebih Pede Tahun Depan

JAKARTA - Tahun depan
diproyeksikan pertumbuhan
ekonomi berkisar antara
5-5,5 persen. Prediksi yang
optimistis itu disampaikan
Direktur Utama PT Bank
Negara Indonesia (BNI),
Royke Tumilaar dengan
melihat dari pemulihan yang
terus terakselerasi.
“Jika kondisi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin
kita memiliki kebangkitan
ekonomi yang lebih kuat.
Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2022
di level 5 persen sampai
5,5 persen,” kata Dirut BNI
(Persero) Royke Tumilar
dalam acara Economic Outlook 2022 secara daring di
Jakarta, Senin (22/11/2021).
Royke
menjelaskan,
proyeksi itu seiring kegiatan
ekonomi yang mulai meningkat. Yakni terlihat dari Purchasing Managers’ Index
(PMI) sektor manufaktur di
Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi
sepanjang sejarah yaitu
57,2 pada Oktober 2021.
Terlebih lagi sejak September 2021, tidak ada kota
yang berstatus PPKM
Level 4. Sehingga mendorong masyarakat untuk beraktivitas kembali, termasuk dalam
kegiatan konsumsi
yang merupakan
penyumbang terbesar
Produk
Domestik Bruto
(PDB) nasional.
“Kondisi
ini
tentunya akan mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat sehingga
kami memiliki keyakinan

bahwa di kuartal IV tahun
ini kondisi ekonomi semakin
membaik,” tegas Royke.
Selain itu, penguatan
ekonomi tahun depan juga
didorong oleh permintaan
pasar domestik yang terus
menguat, peningkatan harga komoditas, peluang memanfaatkan investasi asing
serta keberlanjutan kebijakan fiskal, moneter maupun
makroprudensial.
Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) untuk 2021 sendiri
telah terealisasi Rp495,77
triliun dari pagu Rp744,77
triliun per 19
November.
“Dukungan kebijakan
f i s k a l
y a n g
mengarah pada
c ountercyclical
sangat

penting termasuk lanjutan
program PEN,” ujar Dirut
BNI itu. l

Jika kondisi ini
terus terjaga, bukan tidak mungkin kita memiliki
kebangkitan
ekonomi yang
lebih kuat. Kami
memproyeksikan
pertumbuhan
ekonomi 2022
di level 5 persen sampai 5,5
persen

Dirut BNI,
Royke Tumilaar.

