
Facebook

2.970.000.000

TOTAL PENGGUNA PLATFORM VIRTUAL 
DI SELURUH DUNIA PADA 2021

PENGETAHUAN WARGA DUNIA
TENTANG METAVERSE DAN ER

80%
61%
52%
Sumber: Ipsos Global Advisor - Metaverse and Extended Reality 2022

Virtual Reality

Augmented Reality

Metaverse

PENDAPATAN 
PASAR 
METAVERSE

Sumber: Statista

2021 USD38,85 miliar

2022 USD47,48 miliar

2030 USD678,8 miliar

Sumber: Survei yang dilaksanakan Statista pada 2021

KEUNTUNGAN METAVERSE
DAN EXTENDED REALITY (ER)
l Mengatasi tantangan 

dan kesulitan dalam 
kehidupan 39%

l Meningkatkan kreativitas 
dan imajinasi

l Berwisata tanpa  
bepergian 37%

l Meningkatkan literasi 
dan kemampuan 
teknologi 34%

l Berhubungan dengan 
orang tanpa ragu 34%

l Menciptakan kesempatan 
pekerjaan baru 30%

l Bertemu dengan orang 
tersayang di mana pun 
berada 30%

l Menciptakan berbagai 
kemungkinan di dunia 
pendidikan 29%

l Menciptakan kesempatan 
dalam ekspresi diri 27%

Sumber: Statista; dalam orang

Dunia virtual web

3.050.000
Non-fungible token

412.578
Blockchain gaming

2.364.576
Keuangan desentralisasi

3.450.000

Kripto

220.000.000
Game

250.000.000

Dunia vi
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Kripto
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ber: Statista; dalam oran
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"Saya ingin satu garis
bawahi Pak (anggota
DPR, Red), jangan saya
dipikir ngurusi semua

Pak, saya ngurusi
semua di bidang saya

dan yang diperintahkan
Presiden. Saya ulangi,

diperintahkan
Presiden.’’

Quote

Luhut Pandjaitan
Menko Marves

JAKARTA  - Metaverse dan
extended reality  (ER) dianggap
sebagai teknologi yang belum
bisa menjangkau dan
bermanfaat untuk semua.
Pandangan ini wajar saja
karena kehadiran teknologi itu
masih relatif mahal dan masih
dalam tahap pengembangan.          
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Namun seiring dengan perkem -
bangan informasi, tuntutan pro fe -
sionalitas, dan kebutuhan pasar, kini
sudah banyak warga dunia mengenal
dan memanfaatkan Metaverse dan
ER. Peningkatan kesadaran dan pe -
nge  tahuan terhadap dua teknologi
baru tersebut di negara-negara ber-
kembang menjadi indikasi dunia se -
makin siap mengadopsi Metaverse
dan ER. 

Survei global yang dilaksanakan
Ipsos untuk World Economic Forum
menemukan, separuh orang dewasa
di 29 negara mengatakan mereka kini
sudah familier dengan Metaverse
(52%). Sekitar 50% responden me -
nyatakan sudah berhubungan de -
ngan extended reality dalam ke hi dup -
an sehari-hari. 

Umumnya, mereka yang akrab de -
ngan teknologi baru itu adalah orang
dewasa yang lebih muda, ber pen -
didikan tinggi, dan kaum pria.           Se -
be narnya pengadopsian teknologi
baru akan menjadi kesempatan un -
tuk meningkatkan potensi ekonomi.
Apalagi perkembangan aplikasi Me -
taverse dan ER juga berdampak lang -
sung pada berbagai sendi kehidupan
manusia. Sektor yang paling ber-pe -
ngaruh untuk memanfaatkan Meta -
verse dan ER adalah pendidikan. Hal
itu seiring dengan penerapan pem -
belajaran virtual. 

Selain itu pelaku industri hiburan
pun sudah banyak mengadopsi tek -
nologi baru tersebut. Tak ke ting -
galan, industri kesehatan, per da -
gangan aset digital, dan pariwisata juga
fokus mengembangkan Meta verse dan
ER. Untuk ber sosialisasi, masyarakat
nan ti nya tidak lagi mengandalkan me -
dia sosial, tetapi bisa meng eksplorasi
Metaverse dan ER. 

------------------------KE HAL 2

untuk berlangganan
ePaper Koran Sindo
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Cedera hamstring Raphael
Varane memang cukup

memukul Prancis. Namun, 
di sisi lain, itu menjadi berkah

Ibrahima Konate.

SpoRTS



(( dariHal 1
Indonesia tak mau ke ting -

galan memanfaatkan Me ta -
verse dan ER. Namun, ada sya -
rat yang harus dipenuhi terlebih
dulu, yakni kesiapan infra -
struktur dari 4G menuju 5G. Pe -
merintah juga harus me nyiap -
kan keamanan siber serta men -
dukungnya dengan regulasi.
Kesiapan sumber daya manusia
untuk mendukung adopsi Me -
taverse dalam berbagai sektor.          
Menteri Komunikasi dan In -

formatika (Menkominfo) John -
 ny Gerard Plate menya ta kan,
pesatnya kemunculan inovasi
teknologi digital baru, termasuk
Metaverse dan teknologi ER,
mengharuskan Indonesia meng -
antisipasi kesiapan mas ya rakat,
terutama dari aspek talenta di -
gital. Betapa tidak, per kem bang -
an teknologi baru atau emerging
technologies memunculkan ke -
butuhan kecakapan digital baru
seperti halnya metaverse ar chi -
tect, 3D designers, ataupun Me -
taverse storytellers.           
“Meskipun demikian, sam -

pai saat ini ter dapat kebutuhan
peningkatan kecakapan digital
masyarakat agar semakin siap
dalam menga dopsi konsep me -
taverse,” ung kap Johnny saat di -
hubungi KORAN SINDO. 
Dia membeberkan, ber da -

sarkan studi yang di se leng ga -
rakan oleh Kemenkominfo dan
Katadata Insight pada 2021
indeks literasi digital Indonesia
masih berada di angka 3,49 atau
level menengah dengan skor
digital skills memiliki angka
sebesar 3,44 dari 5,0.
Sementara itu sebanyak

53.6% perusahaan digital me -
ngakui bahwa mereka masih
kesulitan menemukan tenaga
kerja dengan keterampilan di -
gital yang mumpuni.           
Selain itu, lanjut Johnny,

hasil studi indikator Digital
Com petitiveness Index(DCI)
2021 juga mencatat bahwa
dalam aspek SDM digital, rata-
rata nasional Indonesia masih
berada pada skor 20, 9, dari 80.
Di sini lain, studi ini juga men -
catat terjadi penurunan ke -
senjangan kualitas SDM antar
daerah yaitu dengan skor 77,3
poin pada 2020 menjadi 58,4

poin pada 2021. 
“Dengan upaya peningkatan

konektivitas serta peningkatan
kecakapan digital masyarakat
yang selama ini terus dilakukan,
kami berharap masyarakat In -
donesia dapat secara bertahap
mampu menerima, meng adop -
si, dan memanfaatkan tek no -
logi Metaverse secara pro duk -
tif,” ujarnya.           
Dia lantas menekankan, ke -

suksesan adopsi teknologi du -
nia virtual di Indonesia di ha -
dap kan dengan beberapa tan -
tangan, terutama tantangan
ketersediaan infrastruktur di -
gital yang memadai. Metaverse
dan ER membutuhkan akses in -
ternet dengan kecepatan tinggi
dan juga latensi yang rendah la -
yaknya untuk dapat me main -
kan game secara online . Hal ini
hanya dapat diwujudkan me -
lalui ketersediaan konektivitas
internet 4G maupun 5G yang
merata dan terjangkau.           
“Kementerian Kominfo saat

ini terus mengupayakan peme -
rataan akses internet di seluruh
wilayah Tanah Air melalui pem -
bangunan jaringan serat optik,
base transceiver station (BTS) 4G
maupun peluncuran jaringan
5G secara bertahap,” tegas
Johnny.          
Lebih jauh dia menjelaskan,

selain akses internet yang me -
madai maka tentu peman faat -
an ER juga membutuhkan pe -
rangkat elektronik seperti head -
set atau kaca mata pintar yang
terjangkau dan terstandarisasi.
Menurut Johnny, pemanfaatan
secara masif membutuhkan ko -
laborasi multi - stakeholder ter -
ma suk sektor swasta, mas ya-ra -
kat, akademisi, dan pemerintah
agar economies of scale yang me -
nyebabkan perangkat Me ta -
verse dan ER semakin ter jang -
kau dapat terwujud.           
“Secara global, adopsi Meta -

verse dapat mendorong opti -
malisasi ragam sektor industri
dimulai dari sisi industri hi -
buran dan permainan yang saat
ini cukup adaptif atas konsep
Metaverse, sampai dengan
Pemerintahan. Teknologi ini
membantu menciptakan dunia
virtual asli yang inovatif yang
memiliki elemen dunia nyata

sehingga terdapat potensi mem -
bentuk kembali pro duktivitas,
kehidupan, dan hubungan sosial
secara fundamental,” bebernya.         
Dia juga Johnny mema par -

kan, di Indonesia pemanfaatan
Metaverse masih terus dikaji
agar potensinya dapat diopti -
malkan. Pemanfaatan Me ta -
verse di Tanah Air telah di ini -
siasi beberapa perusahaan, org -
anisasi, hingga instansi pe me -
rintah. Sebagai contoh di in dus -
tri gim, PT Benua Integrasi
Global telah meluncurkan video
g a m e berbasis Metaverse ber -
nuan sa kearifan lokal bernama
Bridge in Gain pada bulan Mei
lalu. Implementasi Metaverse
membuat game menjadi lebih
interaktif serta menarik.
“Permainan tersebut juga

menawarkan fitur toko per be -
lanjaan virtual yang ter inte -
grasi dengan dunia nyata yang
mengakomodasi para pelaku
usaha, khususnya UMKM di
Indonesia,” imbuhnya.           
Di sektor Pemerintahan, ujar

Johnny, Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) meng -
adop si Metaverse secara ber ta -
hap di mana pada bulan April lalu
telah diluncurkan layanan Kon -
sultasi Otonomi Daerah (Kovi
Otda) berbasis virtual dengan
teknologi Metaverse atau 3D
animasi tanpa interaksi secara
langsung sehingga di saat yang
bersamaan juga mengurangi
potensi penyebaran Covid-19.          
Selain itu Pemerintah Pro -

vinsi (Pemprov) DKI Jakarta
mengumumkan akan meng ha -
dirkan platform Metaverse se -
bagai upaya mendukung visi Ja -
karta sebagai kota maju melalui
pelayanan public excellent yang
dapat disejajarkan dengan ber -
bagai kota besar di dunia.
Berikutnya, menurut

Johnny, sejumlah perusahaan
perbankan di Indonesia telah
siap melakukan ekspansi ke
dalam Metaverse, di antaranya
PT Bank Negara Indonesia Tbk
(BNI) dan PT Bank Rakyat Indo -
nesia Tbk (BRI). “Keduanya
telah mengumumkan akan ter -
jun ke kanal realitas virtual yang
dikembangkan WIR Group,
untuk memudahkan nasabah
dalam mengakses layanan

perbankan di ruang virtual dari
mana saja dan kapan saja,” pa -
parnya.           
Pengamat digital entre pre -

neurship & startups Univer -
sitas Indonesia (UI), Panca Hadi
Putra melihat, ada tantangan
yang harus dihadapi di era
Metaverse dan ER. Salah satu -
nya adalah memberikan pema -
haman pada masyarakat me -
nge nai Metaverse itu sendiri.
Hal ini hampir sama ketika tek -
nologi internet pertama kali
muncul. Saat itu banyak yang
berbicara tentang Internet dan
berspekulasi bagaimana tek no -
logi tersebut akan digunakan,
tapi sedikit yang betul-betul
memahami apa itu internet.
“Akhirnya internet yang kita

kenal saat ini tidak seperti yang
diprediksi dulu, yaitu sebagai
information super highway,”
katanya.           Sama halnya dengan
Me taverse. Panca menjelaskan
secara sederhananya, Meta ver -
se merupakan bentuk 3 dimensi
(3D) dari internet. Suatu per -
kem bangan yang natural dari
internet yang awalnya berfokus
pada konten yang berbasis teks,
kemudian mencakup media
seperti gambar dan video, dan
akhirnya sekarang diantisipasi
dalam bentuk 3D. Kendati se -
bagian pakar beranggapan bah wa
Metaverse saat ini se be nar nya
belum real sampai kita se ba gai
pengguna memiliki suatu tempat
di mana kita bisa me ma suki dunia
virtual ini dan tinggal di dalamnya
melalui single gateway.      
Seiring perkembangannya,

Metaverse diharapkan benar-
benar meniru dunia nyata se -
cara lebih terdistribusi. Di si ni -
lah Metaverse biasanya di kait -
kan teknologi distributed led -
ger atau yang lebih umum di -
kenal dengan blockchain. “Saat
ini masyarakat pada umumnya
masih meraba-raba apa itu Me -
taverse dan untuk apa peng gu -
naannya. Banyak yang meng -
anggap virtual reality (VR) itu
adalah Metaverse. Sementara
VR itu sebenarnya adalah salah
satu cara untuk experiencing
Metaverse,” jelasnya.           
Diakui Pan ca mengadopsi

teknologi yang masih baru se -
perti Me taverse tidaklah mu -

dah. Bisa jadi adopsi Metaverse
dan pengalaman di dalamnya
seperti VR atau XR ini satu de -
kade dari sekarang belum men -
capai puncak adopsinya.“Tidak
sedikit yang beranggapan bah -
wa Metaverse saat ini masih
berupa vaporware yang masih
memerlukan banyak per kem -
bangan teknologi untuk men -
capati visi penuhnya,” ucapnya.          
Kendala utama yang di ha -

dapi masyarakat terkait per -
kembangan perkembangan
Me taverse dari sudut pandang
pengguna adalah aksesibilitas
hardware atau perangkat keras
yang digunakan untuk meng -
akses atau berinteraksi dengan
Metaverse.Sedangkan dari
pan dang pengembang atau pe -
laku ekonomi, pengembang
Metaverse perlu menyiapkan
pengalaman pengguna (user
experience) yang baik. Tu juan -
nya agar Metaverse ini dapat di -
akses dengan mudah dan tanpa
pengetahuan teknis yang tinggi
oleh pengguna. 
Dia melihat sektor gaming

dan entertainment menjadi
yang sudah lebih siap meng -
adopsi Metaverse. Setidaknya,
sektor gaming dan enter tain -
ment sudah mengadopsi Me ta -
verse dalam bentuk yang paling
sederhana, misalnya menik -
mati konser live dalam dunia
game Fortnite atau menikmati
pameran seni dalam dunia
Decentraland.    “Diharapkan ke -
depan konsep Metaverse di gu -
nakan beyond game dan en -
tertainment, seperti dalam pe -
nyelenggaran pendidikan mi -

salnya dengan memberikan pe -
ngalaman belajar yang lebih
baik dari sekedar konferensi vi -
deo melalui aplikasi seperti
Zoom,” sarannya.           
Salah satu startup yang ber -

gerak di pembuatan media edu -
kasi interaktif yang me nerap -
kan teknologi Augmented Rea -
lity (AR) dan Virtual Reality
(VR) untuk anak usia dini, Fahri
Yanuar Rahman menilai, tek no -
logi AR dan VR saat ini masih
bias dengan teknologi Meta -
verse. AR dan VR yang digabung
secara bersama-sama disebut
mixed reality. Saat ini masih
masih banyak masyarakat yang
memahami bahwa metaverse
adalah teknologi meng gu na -
kan headset VR dan video 360.
Padahal, ada perbedaan men -
dasar antara metaverse dan
mixed reality, ‘online social ex -
perience’ pada dunia virtual dan
melibatkan blockchain.         
“Setidaknya ada empat ena -

blers yang bisa mengem bang -
kan proses bisnis metaverse.
Yaitu kesiapan audience, ke -

siapan device, kesiapan aplikasi
dan kesiapan ownership asset,”
katanya.           CEO Alfa Arena itu me -
nu  turkan, masyarakat se bagai
sisi demand masih butuh du -
kungan supply yang cukup ba -
nyak. Misalnya harga device VR
headset yang terjangkau, apli kasi
yang umum digunakan dan eko -
sistem transaksi yang sudah ba -
nyak dipakai orang. Me nu rutnya,
tantangan terbesar dari  peng gu -
na untuk sampai ke titik peng gu -
naan metaverse yang ramai di gu -
nakan adalah motion sickness. 
Berbeda dengan HP dan lap -

top yang tidak ada masalah dari
sisi ergonomi di awal-awal pe -
ngenalannya, metaverse khu -
susnya VR Headset punya ken -
dala motion sickness di mana
pengguna tidak bisa meng gu -
nakan terlalu lama. Adapun dari
sisi supply, yaitu pelaku eko nomi
saat ini masih perlu meng uji
bisnis model yang paling te pat
untuk menjadikan Me ta ver se
sebagai bisnis yang pros pektif.
psabir laluhu/
rratna purnama 
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LONDON  - Sesungguhnya ada -
lah suatu hal yang menye nang -
kan ketika memulai hal baru.
Apalagi banyak kemungkinan
baru yang bisa menciptakan ke -
sempatan baru. Ditambah lagi
disebut-sebut potensi total pa -
sar Metaverse dan extended rea -
lity (ER) mencapai USD1,3 tri -
liun. Namun itu masih me -
nyimpan banyak tantangan dan
dilema yang mengganggu pro -
ses pengembangan dan in ves -
tasi di sektor tersebut. 
Metaverse sesungguhnya

me rupakan sekumpulan dunia
virtual yang penggunanya bisa
bertemu, bermain games , ber -
bincang, dan membeli produk.
Craig Donato, CEO Roblox, plat -
form permainan di Metaverse,
mengungkapkan Metaverse
me nawarkan pengalaman dan
petualangan yang menak-jub -
kan. “Kamu bisa membuat game
s dan membagikannya kepada
orang,” katanya.           Namun ba -
nyak orang tetap mengatakan
bahwa Metaverse merupakan
bentuk halusinasi bersama-
sama. Itu dikarenakan banyak
hal yang tidak bisa dilakukan di
dunia nyata, tetapi bisa dila -
kukan di Metaverse. “Itu akan
meningkatkan sektor industri
hiburan atau sesuatu yang tidak
bisa dilakukan di dunia nyata,”
ujar Donato.           Citi, lembaga ke -
uangan internasional, mem -
prediksi pada 2030, pasar Me -
taverse bisa mencapai USD13

triliun. Hal itu tidak hanya akan
berdampak pada pemain kunci
teknologi tersebut, tetapi juga
pada mata uang kripto. Citi
mengidentifikasi lima ke sem -
patan investasi di sektor ter -
sebut, yakni sistem operasi,
bloc kchain yang men desen tra -
lisasi sistem ekonomi dan ke -
pemilikan aset digital, natural
user interface, headset ER , dan
in frastruktur komputasi awan.
“Presiden Citi itu menunjukkan
rute masa depan yang diambil
internet dan bisnis serta ins -
titusi yang berkaitan dengan hal
itu,” kata Leo Lewis, pengamat
Metaverse, seperti dilansir
Financial Times . 
Namun hal itu belum mam -

pu mendorong para investor
un tuk total tertarik berinves -
tasi di sektor Metaverse. Ma yo -
ritas investasi di sektor Meta -
verse lebih fokus pada in fra -
struktur dan peranti keras. 
“Banyak korporasi, khu -

susnya di AS, sudah menun -
jukkan strategi ke arah Meta -
verse, tetapi mereka belum
berkomitmen secara penuh,”
tuturnya.  Kenapa? “Metaverse
dianggap masih kompleks dan
menawarkan fantasi yang spe -
kulatif,” kata Lewis. 
Sementara itu Sathvik Vish -

wanath, CEO Unocoin, per usa -
haan pertukaran kripto,
mengungkapkan Metaverse
adalah dunia digital dengan
krip to sebagai mata uangnya.

Hubungan tersebut akan ber -
dampak langsung pada per -
tukaran kripto. “Aset digital
akan menemukan ladang baru,
para investor yang memegang
sejumlah aset akan men da pat -
kan keuntungan pada ekonomi
Metaverse di masa depan,” kata -
nya seperti dilansir India Times .
Laporan Citi juga menun -

juk kan bahwa Metaverse akan
berpotensi menciptakan pen -
dapatan 10 kali lipat dari ruang
kripto kini mencapai USD1,25
triliun. Dengan demikian,
asum si yang terbangun bahwa
masa depan bisnis e-commerce
di seluruh dunia akan ter dis -
rupsi oleh Metaverse. “Kita ha -
rus mengantisipasi kenaikan
jumlah lembaga keuangan yang
menggunakan NFT (non-fungi -
ble token ). Untuk itu diperlukan
integrasi sejumlah teknologi dan
infrastruktur seperti web 3.0,
keuangan desentralisasi (DeFI),
NFT, dan proto c ol mining un tuk
sesuai dengan Meta verse. 
Hanya saja Metaverse masih

dalam tahap awal pengem ba ng -
an sehingga memuncul kan  risi -
ko dan tangan berkaitan de ngan
regulasi dan teknologi. Me ta -
verse juga dianggap se bagai cip -
taan buruk karena men jadi tem -
pat ekstrem dan utopis yang
mem bahayakan ke amanan data
dan pelanggaran karena banyak
kekayaan yang tak dilaporkan.
Jika Metaverse merupakan hal
baru di internet, diperlukan

serangkaian aturan yang dibuat
pemerintah untuk mengatasi
pencucian uang de ngan meng -
gu nakan DeFI dan aset kripto. 
Di samping banyak kabar

gembira tentang Metaverse dan
ER, masih banyak tantangan
yang berkaitan dengan tek no logi
tersebut, terutama ber kaitan
dengan keselamatan dan privasi
anak-anak dan remaja. Aplikasi
game s seperti Roblox dan For t -
nite serta headset vir tual reality
menciptakan pintu gerbang
untuk lingkungan vir tual yang
kini dimainkan jutaan orang se -
tiap hari, terutama anak-anak
dan remaja. Sekitar 67% dari 55
juta pengguna Roblox dan 25 juta
pengguna Fortnite adalah re -
maja berusia 16 tahun. 
Apalagi survei Wunder mann

Thompson, agen komu nikasi pe -
masaran berbasis di New York,
Amerika Serikat, me nyatakan
72% orang tua yang familier de -
ngan Metaverse kha watir jika pri -
vasi anak-anak ter ganggu, dan
66% mengaku kha watir dengan
ke selamatan me reka.           Mark Read,
Chief Exe cu tive Officer WPP, per -
usahaan teknologi yang bergerak
di sek tor Metaverse dan ER, me -
ngatakan kehadiran te k no logi ba -
ru harus disertai dengan aplikasi
yang melindungi privasi dan stan -
dar iklan untuk me lin dungi anak-
anak dan remaja di dunia virtual.
Itulah kenapa dia mengem bang -
kan SuperAwesome. 
pandika h mustaqim 

(Foto atas) Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa nelayan di
Desa Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, kemarin.
(Foto bawah) Warga Desa Mola Samaturu, Usri (tengah), bersama keluarganya menunjukkan
sertifikat tanah gratis yang diberikan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,
Wakatobi. Sebanyak 6.437 nelayan suku Bajo yang berada di pesisir Sulawesi Tenggara menerima
sertifikat tanah gratis pada Puncak Gugus Reforma Agraria di Wakatobi. 

Isu Privasi dan Keamanan 
Hambat Investasi Metaverse 

Menatap Masa Depan dengan Metaverse dan ER  
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Presiden Kunjungi Nelayan Suku Bajo



JUMAT  10  JUNI  2022 3

berita utama

IN
FO

 G
RA

FI
S:

 K
O

RA
N

 S
IN

D
O

/B
O

BB
Y 

FI
RM

A
N

SY
A

H
  

Meleburnya Dunia Nyata dan Dunia MayaMeleburnya Dunia Nyata dan Dunia MayaMeleburnya Dunia Nyata dan Dunia Maya

Pasar metaverse 
dinilai potensial di 

masa depan. Namun 
khusus di Indonesia, 

kesuksesan adopsi 
teknologi dunia virtual 

ini disebut sangat 
bergantung pada 

ekosistem dan 
infrastruktur digital, 

termasuk 
pengembangan 

jaringan internet 
generasi kelima 

atau 5G. 

METAVERSE DAN CARA KERJANYA

Kegiatan yang Bisa Dilakukan di Metaverse

1 Orang pertama yang 
menciptakan istilah metaverse 
adalah Neal Stephenson. 
Ia menyebutkan istilah tersebut 
pada novelnya di tahun 1992 
yang berjudul Snow Crash.

Istilah metaverse merujuk pada 
dunia virtual 3D yang dihuni oleh 
avatar orang sungguhan.

2
Istilah ini tidak memiliki definisi 
yang bisa diterima secara universal.3

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg 
menggambarkan metaverse sebagai 
lingkungan virtual yang bisa Anda 
masuki, alih-alih hanya melihat layar.

4

Singkatnya metaverse adalah 
dunia komunitas virtual tanpa 
akhir yang saling terhubung.

5
Di dalamnya orang-orang dapat 
bekerja, bertemu, bermain dengan 
menggunakan headset realitas 
virtual, kacamata augmented 
reality, aplikasi smartphone dan 
atau perangkat lainnya.

6

Metaverse dipercaya bisa menjadi 
sebuah langkah awal yang 
memberikan kesempatan untuk 
mewujudkan dunia digital agar 
lebih komprehensif dan inklusif.

7

Adanya metaverse, 
memungkinkan 

Anda untuk 
melakukan hal-hal 

seperti pergi ke 
konser virtual, 

melakukan 
perjalanan online, 

membuat atau 
melihat karya seni 

dan mencoba 
pakaian digital 
untuk dibeli.

Alih-alih hanya 
dapat melihat 
rekan kerja di 

kotak panggilan 
video seperti 
aplikasi video 
conference, 

karyawan bisa 
bergabung 

bersama di kantor 
virtual.

Facebook sendiri 
telah meluncurkan 

software 
meeting untuk 
perusahaannya 
yang disebut 

Horizon 
Workrooms dan 

digunakan dengan 
headset Oculus 

VR-nya.

Menurut pendiri 
Facebook 

Mark Zuckerberg, 
banyak pengalaman 

metaverse yang 
akan hadir di sekitar 
untuk menciptakan 

kemampuan 
berteleportasi dari 
satu pengalaman 
ke pengalaman 

lainnya.

Metaverse bisa 
menjadi 

game-changer 
untuk sistem shift 
kerja dari rumah 
atau work from 
home di tengah 
kondisi pandemi 

Covid-19.

Kelompok Generasi yang 
Sering Membayangkan 

Bekerja Melalui Metaverse 
dalam Waktu Dekat (2022)

Negara dengan Unduhan 5G 
Tercepat di Asia Pasifik 
(Mbps)

51%

48%

37%

28%

Sumber: 
OpenSignal

Sektor Bisnis di Dunia 
yang Telah Berinvestasi 
di Metaverse (Maret 2022)

Potensi dan Tantangan Metaverse di Indonesia

Korea Selatan

Taiwan

Selandia Baru

Australia

Singapura

Jepang

Indonesia

438

263,1

253

224,7

198,4

158,4

69,3

Thailand

140,9

1
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10

Generasi Z

Generasi Milenial

Generasi X

Boomers

Kapitalisasi Pasar Metaverse, Kapitalisasi Pasar Metaverse, 
Facebook, dan Game di Dunia Facebook, dan Game di Dunia 

per Oktober 2021 per Oktober 2021 
(dalam triliun USD)(dalam triliun USD)

Kapitalisasi Pasar Metaverse, 
Facebook, dan Game di Dunia 

per Oktober 2021 
(dalam triliun USD)

Web 3.0 metaverse      0,03
    Facebook (Meta)      0,9
   Game dan eSport     1,98
Web 2.0 metaverse      14,8

Sumber: statista.com

Metaverse diprediksi bisa 
mendorong ekonomi 
digital di mana Indonesia 
memiliki potensi yang luar 
biasa dengan 600.000 
talenta digital per tahun.

Selain itu, ada juga 
potensi 30 juta UMKM 
serta kontribusi ekonomi 
yang diprediksi bisa 
mencapai USD150 miliar 
AS pada 2025.

Pengembangan teknologi 
ini dinilai mampu 
mendorong terciptanya 
23,3 juta pekerjaan baru 
pada 2030 di dunia.

Cepat atau lambat 
perkembangan metaverse 
akan begitu masif seiring 
dengan adopsi aset kripto 
dan blockchian yang bisa 
menjadi bagian dunia 
virtual yang dibangun 
nantinya.

Indonesia bisa beradaptasi 
dan menggali potensi 
metaverse dengan baik, 
jika infrastrukturnya 
didukung sudah optimal 
dan literasi masyarakat 
soal metaverse sudah 
inklusif.

Pengembangan metaverse 
juga sangat dipengaruhi 
pengembangan teknologi 
augmented reality (AR) 
dan virtual reality (VR). 

Salah satu tantangan 
pengembangan metaverse
di Indonesia adalah tingginya 
harga alat yang dibutuhkan 
untuk membuat fundamental 
dari Metaverse, yaitu VR 
dan AR

Pengembangan VR dan 
Metaverse di Indonesia harus 
disesuaikan dengan 
infrastruktur telekomunikasi 
antara lain kecepatan internet 
rata-rata di Indonesia.

Extended Reality,
Teknologi Masa Depan
Penyokong Metaverse

17% 12% 11%

10% 9% 7% 6%
Komputer 
dan IT 

Pendidikan Keuangan

Pemasaran 
dan 
Periklanan

Kesehatan 
Medis

Inovasi 
Teknologi 

Perjalanan 
dan 
PerhotelanSumber: statista.com

Sumber:
Microsoft
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Extended reality (ER) 
adalah istilah umum untuk 
menggambarkan teknologi 

imersif yang menggabungkan 
dunia fisik dan juga virtual. 

Dengan kemampuan ini, 
seseorang bisa seakan masuk 

ke dunia virtual, meski 
sebenarnya hanya 

di rumah saja.

Dalam artian lain, 
extended reality 
adalah wadah dari 
virtual reality (VR) 
augmented reality 

(AR) dan mixed 
reality (MR).

Ketiga teknologi ini 
merupakan bentuk 

populer dari extended 
reality yang sudah 

semakin terlihat 
perkembangannya.

Dalam lima tahun 
kedepan, XR 

diperkirakan akan 
menjadi teknologi 
mainstream yang 
semakin banyak 

digunakan khalayak 
luas.

IDTechEx 
memperkirakan 

perkembangan potensi 
pasar extended 

reality, termasuk VR 
AR, & MR akan 

bertumbuh hingga 
USD30 miliar di tahun 

2030.

Extended reality 
adalah teknologi yang 
menguntungkan bagi 

banyak industri. 
Sebagai contoh, 
industri gaming 

adalah salah satu yang 
paling diuntungkan 
dari hadirnya XR.

IDT



    

         
          

        
         

         

  
      

       

 
   
      
    

  
  
     
  
  
 
 
   

 
   
       
    
     

WASPADAI PENYAKIT 
MULUT DAN KUKU
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 
pada hewan ternak kini 
menghantui para peternak di 
seluruh Indonesia. Isu ini pun 
kini membuat para peternak 
menderita banyak kerugian 
karena omzet mereka menurun. 
Padahal saat ini menjelang 
perayaan Idul Adha yang 
merupakan masa panen bagi 
peternak dan pedagang hewan 
ternak.

TEMUAN 
WABAH PMK

Jawa Timur Kabupaten 
Tamiang, Aceh

1.200 
ekor sapi

WABAH PMK
• Dipicu oleh 

aphtovirus
• Sangat menular 

pada ternak 
berkuku belah

• Tidak menular 
pada manusia

LANGKAH PENANGANAN
• Menyiapkan vaksin PMK
• Pendataan harian jumlah 

ternak yang terkena PMK
• Penetapan lockdown tingkat 

desa/kecamatan
• Pemusnahan hewan terinfeksi 

secara terbatas

MEDIA PENULARAN VIRUS
• Air liur
• Udara dari hewan yang 

terinfeksi
• Cairan amnion
• Air susu
• Tinja
• Urine
• Cairan dari vesikel

1.247 
ekor sapi

JAKARTA - Dua partai politik
(parpol) berbasis pemilih Islam
yakni Partai Kebangkitan Bang -
sa (PKB) dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) sedang meng ga -
gas koalisi menuju Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2024. Ga gas -
an koalisi itu disampaikan Sek -
jen PKS Habib Aboe Bakar Al -
habsyi dan Wakil Ketua Umum
DPP PKB Jazilul Fawaid kepada
war tawan di Komplek Parle men,
Senayan, Jakarta, kemarin. 
Habib Aboe mengatakan

bah wa PKS membuka peluang
bagi semua parpol untuk men -
jalin koalisi. Pada Milad ke-20
belum lama ini, PKS mengun -
dang sejumlah ketua umum
parpol. Salah satunya Ketua
Umum DPP PKB Abdul Mu hai -
min Iskandar (Gus Muhaimin).
“Itu pertemuan perjodohan,
kita ingin bercinta di tempat
per kawinan. PKS membuka pe -
luang siapa saja, moga-moga
ada yang bertemu jodoh. Ter -
nya ta Cak Imin menanggapi,”
katanya. 
Bagi PKS, kata Habib Aboe,

pihaknya tidak mem per ma -
salahkan siapa calon presiden
(capres) dan calon wakil pre si -
den (cawapres) yang akan di -
usung jika nantinya PKB dan
PKS benar-benar resmi ber koa -
lisi. “Misalkan Gus Muhaimin
pre siden, silakan, insya allah,
bis millah, gak ada masalah.
Buat PKS nggak penting pre -
siden atau wapres, buat kami
yang penting bagaimana mem -
buat NKRI lebih bahagia. Kami
siap sediakan karpet merah

buat Repubik ini. Kita mainkan.
Masuk barang itu,” ungkapnya. 
Menurutnya, PKB dan PKS

me miliki basis grassroot yang
hampir sama. Keduanya m e mi -
liki pemilih yang militant de -
ngan mayoritas pemilihnya
ada lah kelompok Islam. “PKS
yang militan dengan PKB yang
berkuasa penuh di dunia pe san -
tren, dan merakyat dengan ula -
ma-ulama. Itu kalau bertemu,
ngeri-ngeri sedap. Semua ca -
pres akan (merapat). Serius, ja -
ngan kaget kalau sampai ter -
jadi,” katanya. 
Habib mengatakan bahwa

per temuan antara PKB dengan
PKS ini bisa memecah kebu n -
tuan politik dimana kontestasi
Pilpres 2024 hanya dua pa sang -
an calon seperti yang terjadi pada
Pilpres 2019 lalu. “Kalau ha nya
dua (pasangan calon) akan
terjadi gesekan yang kuat. Kita
nggak mau terulang ada ka drun,
kampret, cebong,” urainya. 
Dikatakan Habib, PKB iba -

rat gadis cantik yang banyak di -
lirik oleh parpol lainnya untuk
diajak berkoalisi. “Memang
PKB ini gadis cantik. Buat PKS
itu oke-oke saja. Kita mau ber -
cinta saja. Sampai ketemu jodoh
yang baik,” urainya. 
Jika dua parpol ini Bersatu

dengan kelebihan masing-ma -
sing dan melengkapi keku rang -
an masing-masing maka akan
menjadi perhatian para capres.
PKB dan PKS sama-sama lahir di
era Reformasi. Ini partai reli gius
dan nasionalis. “Kita ber ha rap
pertemuan ini akan menjadi

magnet untuk partai-partai lain
bergabung. Kursi (PKS) 50 dan
(PKB) 58, tinggal 7 kursi. Kita li -
hat. Semoga umur koalisi ini
pan jang dan bisa bertahan. Ka -
rena itu poros 3 ini, yang satu dan
yang kedua sudah jelas. Yang
ketiga ini yang mem bong kar
kebuntuan. Tembok berlin kita
pecahkan, udah ketemu gini ini
hamba-hamba capres mau ke-
temu, kita welcome. Kita siap
dengan Nasdem, Demo krat, siap
dengan yang lain,” tuturnya. 
Hal penting, menurut

Habib Aboe, jangan sampai
koalisi atau penentuan capres
cawa pres diputuskan pada saat
in jury time seperti pada Pilpres
2019 lalu. “Kita tidak mau ter -
ja di keputusan di last minute
deal politik kayak kemarin,”
kata nya. 
Sementara itu Wakil Ketua

Umum PKB Jazilul Fawaid me -
nyebut koalisi PKB-PKS bisa
jadi koalisi ‘Semut Merah’.
“Koa li si itu arahnya meraih ke -
menangan capres-cawapres.
Apakah misalkan PKB dengan
PKS mungkin berkoalisi? Sa -
ngat mungkin jika koalisi itu
menjanjikan harapan menang
dan menjanjikan harapan ke
arah yang lebih baik,” katanya. 
Jazilul menuturkan PKB de -

ngan PKS pernah bergabung
dalam koalisi Poros Tengah ber -
sama sejumlah parpol berbasis
Islam, seperti PAN, PBB, dan
PPP. Koalisi Poros Tengah itu
ber hasil mengantarkan Ab dur -
rah man Wahid atau Gus Dur ke
kur si Presiden pada Pemilu

1999. Selanjutnya, pada Pemilu
2004, Jazilul menuturkan PKB
kembali berada dalam satu
koalisi dengan PKS dan se jum -
lah parpol lain. Koalisi mereka
berhasil mendudukkan pa sang -
an Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY)-Jusuf Kalla (JK) sebagai
presiden dan wakil presiden.
“Artinya, koalisi PKB dengan
PKS ini bukan hal baru, bahkan
pernah mendudukkan orang
sebagai presiden. Apakah 2024
bisa membangun koalisi dan

menjadikan capres koalisi itu
menang? Sangat mungkin,”
ucap Jazilul. 
Jalinan hubungan PKB dan

PKS sebetulnya sudah terlihat
saat Ketua Umum PKB Mu hai -
min Iskandar atau Cak Imin
diun dang ke acara puncak
Milad PKS di Istora Senayan,
Jakarta, bulan lalu. Bahkan,
ketika itu Cak Imin mendapat
kesem pat an menyampaikan
pidatonya. Wakil Ketua MPR RI
itu me nyebutnya se bagai tanda

PKB dan PKS sedang mem-
bangun kemesraan.  “Kalau
terjadi koa lisi PKB dan PKS, ini
sesuatu yang baru, maka akan
menjadi magnet bagi partai lain
untuk ikut. Minimal partai-
partai di luar partai-partai
gajah. Ini bisa menjadi ‘koalisi
semut merah’, kecil tapi
berasa,” tuturnya. 
Namun, merujuk gabungan

PKB dan PKS tidak memenuhi
syarat presidential threshold
minimal 20%. Jika dijum lah -

kan, persentase gabungan kursi
PKB dan PKS sebesar 17,26%
(PKB 58 kursi, PKS 50 kursi). 
“Apakah mampu mendu -

duk  kan pasangan yang diha -
rapkan masyarakat yang nan -
tikan akan memberikan jalan
baru bagi Indonesia di mana
hari ini meng alami kesulitan.
Kami yakin, seandainya kami
ber ga bung pasti ada partai-
partai lain yang bergabung,”
kata Jazilul.
p suwarno

Ratusan peternak sapi di
Kabupaten Simalungun, Su ma -
te ra Utara, resah setelah dite -
mu kannya sapi yang menga la -
mi gejala mirip PMK. Informasi
yang diperoleh, ternak sapi war -
ga di sejumlah kecamatan su dah
ditemukan dengan gejala PMK
seperti tidak mau makan, tidak
bisa berdiri, terlihat le mah, dan
mulutnya menge luar kan buih. 
Salah seorang warga Mari -

hat Bandar, Kecamatan Bandar,
PR Harahap, mengatakan, sapi
yang diduga mengalami gejala
PMK jumlahnya semakin ber -
tam bah terus dan diperkirakan
sudah seratusan lebih. “Se ma -
kin hari jumlah sapi yang diduga
mengalami gejala PMK se ma kin
banyak bahkan sudah ada
seratusan lebih di sejumlah desa
di Kecamatan Bandar,” ujar Ha -
rahap, kemarin. 
Dia menjelaskan, umumnya

sapi dengan gejala mirip PMK
ditemukan di desa-desa yang
ber batasan dengan wilayah per -
ke bunan kelapa sawit. M Khai -
rul, peternak sapi lainnya, di
Kecamatan Bandar Huluan,
juga mengakui adanya gejala
mirip PMK pada sapi peli ha ra -
an nya. “Sejak dua pekan lalu
gejala mirip PMK sudah terli -
hat, sempat panik karena tiba-
tiba seekor sapi saya tidak mau
makan dan berdiri,” ujar
Khairul. 
Para peternak sapi dan war -

ga berharap pemerintah mem -
be rikan perhatian atas gejala
mirip PMK yang sudah dite mu -
kan di sejumlah desa sehingga
tidak meluas penyebarannya.
“Pe ternak sudah resah jika be -
nar PMK mewabah, bisa hancur
ekonomi kami,” ujar Amin, pe -
ternak sapi di Kecamatan Gu -
nung Malela. 
Sementara itu Dinas Kese -

hat an Hewan dan Peternakan
Aceh mencatat sampai Kamis
(9/6/2022), sebanyak 19.830
ekor ternak sapi dan kerbau di
Provinsi Aceh terinfeksi PMK.
Kepala Dinas Kesehatan Hewan
dan Peternakan Aceh Rah man -
di mengatakan, dari jumlah
19.830 yang terinfeksi itu di
antaranya 108 ekor mati, 20
ekor harus dilakukan pemo -
tong an paksa, dan 7.675 ekor
su dah sembuh. 
Rahmandi memerinci, se -

bar an wabah PMK tersebut ter -
tinggi di Kabupaten Aceh Ta -

miang yakni mencapai 8.463
terinfeksi, di antaranya 70 mati,
dua potong paksa dan 4.641
sembuh. Selanjutnya, ternak
sapi dan kerbau dari kabu pa -
ten/kota lainnya yang sudah
ter infeksi yakni Kota Langsa
1.645 ekor, Aceh Timur 720
ekor, Bireuen 1.628 ekor, Aceh
Besar 2.218 ekor, Aceh Utara
3.956 ekor. 
Rahmandi mengatakan, sa -

lah satu yang upaya pencegahan
yang dilakukan adalah dengan
pembatasan lalu lintas ternak,
koordinasi satgas pangan, hing -
ga penutupan pasar ternak di
daerah terpapar wabah. Selain
itu pemerintah juga melakukan
pendistribusian obat anti pi re -
tik, analgesik, vitamin, dan lain -
nya secara bertahap. Untuk ta -
hap pertama sudah selesai di la -
kukan. 
Di Sleman, Yogyakarta, se -

ba nyak 908 ternak yang ter se -
rang PMK. Dari jumlah tersebut
terdapat tiga ekor ternak yang
mati. Plt Kepala Bidang Peter -
nakan dan Kesehatan Hewan,
DP3 Kabupaten Sleman, Na -
wang wulan, mengatakan, se -
lain tiga ternak yang mati, ter -
catat sebanyak 882 ternak sus -
pek dan 26 terkonfirmasi po si -
tif PMK melalui uji la bo ra to -
rium. “Kemudian ada sebanyak
delapan ternak yang dinya ta -
kan sembuh dan 897 dalam pe -
ngawasan dan pengobatan pe -
tu gas teknis kesehatan hewan.
Tidak ada ternak yang dipotong
paksa,” katanya. 
Sementara Kota Mataram,

Nu sa Tenggara Barat, masih
ber status zona merah penye -
bar an PMK. Kasus PMK terus
meningkat dari 260 ekor pada 6
Juni 2022 menjadi 335 ekor pa -
da 8 Juni 2022. Kepala Bidang
Peternakan Dinas Pertanian
(Distan) Kota Mataram Dijan
Riyatmoko mengatakan, total
ternak di Mataram yang ter pa -
par virus PMK sebanyak 335
ekor, satu di antaranya meru pa -
kan ternak kambing, sisanya
334 ekor sapi. “Dari jumlah itu
sebanyak 97 telah dinyatakan
sembuh dan 238 masih dalam
perawatan,” katanya. 
Peternak sapi perah Kabu pa -

ten Kuningan, Jawa Barat,
meng harapkan bantuan obat
untuk penanganan wabah PMK
pada ternak mereka. Peternak
sapi perah asal Kabupaten Ku -

ningan Junen mengaku ada wa -
bah PMK, banyak peternak sapi
perah harus mengeluarkan bia -
ya lebih untuk pengobatan ter -
nak masing-masing. Ketika sapi
sudah terjangkit PMK, dibu tuh -
kan sekitar Rp200 ribu-500 ribu
untuk pengobatannya. “Ka re na
ini wabah, kami me min ta
bantuan dan keringanan dari
pemerintah,” ujarnya. 
Gubernur Jawa Barat Rid -

wan Kamil meminta seluruh
pem da kabupaten/kota di Ja -
bar untuk mewaspadai an cam -
an PMK. Pemda kabu pa ten/ko -
ta diminta memperketat peng -
awasan lalu lintas hewan ter -
nak. Menurut Gubernur yang
akrab disapa dengan panggilan
Kang Emil itu, pengawasan lalu
lintas hewan ternak yang ma -
suk ke Jabar harus diper ha ti -
kan. Pasalnya, kebutuhan he -
wan ternak di Jabar umumnya
dipasok dari daerah luar Jabar. 
Oleh karena itu, kata Kang

Emil, tugas Pemprov Jabar m e -
lakukan pengawasan di wilayah
perbatasan dan berkoordinasi
secara intensif dengan pejabat
otoritas veteriner dalam upaya
menekan penyebaran PMK. Se -
tiap hewan ternak yang ma suk
ke Jabar harus disertai Surat
Keterangan Kesehatan Hewan
(SKKH), termasuk reko men da -
si distribusi hewan ternak atau
produk hewan antarprovinsi
maupun kabupaten/kota. “Ma -
ka itu tugas Pemda Provinsi Ja -
bar membentengi di perbatasan
dengan pengecekan lalu lintas

ternak yang melintasi
Jawa Barat dengan
melakukan pe me rik saan.
Jadi Pemdaprov Jabar me -
nahan potensi penyebaran
melalui perbatasan,” kata Kang
Emil. 
Menko Perekonomian Air -

langga Hartarto mengatakan
saat ini pemerintah bergerak ce -
pat menanggulangi virus pe -
nyakit mulut dan kuku (PMK)
yang menyerang hewan ternak
di Indonesia. Percepatan pe na -
nganan dilakukan untuk men -
ja min ketersediaan hewan kur -
ban bagi masyarakat saat Hari
Raya Iduladha 1443 H pada Juli
2022 nanti. “Kami akan terus
monitor mingguan dan secara
teknis juga akan kami ikuti. Ini
sesuai dengan permintaan Ba -
pak Presiden, penanganannya
kita buat sampai mikro. Kita ta -
ngani seperti penanganan pan -
demi Covid-19, karena ini sa -
ngat memengaruhi pereko no -
mi an rakyat,” katanya. 
Sementara itu anggota Ko -

misi IV Fraksi PKB Muhtarom
mengaku memahami kege li -
sah an dan kegundahan dari pa -
ra peternak dan pedagang he -
wan yang terdampak langsung
wabah PMK. Apalagi saat ini
men jelang perayaan Iduladha
yang harusnya menjadi puncak
perdagangan hewan kurban.
“Memang saat ini harusnya
menjadi masa panen dari para
peternak dan pedagang he wan,
tetapi karena ada wa bah PMK
ini akhirnya me reka semua

merugi,” katanya. 
Mantan Bupati

Madiun dua periode ini
meminta kepada peme-
rintah agar apa pun ke bi jakan
dalam upaya pengen da li an
wabah PMK ini tidak me-
rugikan para pe ternak dan
pedagang hewan. Jika perlu
pemerintah harus memberikan
ganti rugi kepada para peternak
jika hewan peli haraan mereka
ha rus dimus nahkan untuk
men cegah per kembangan wa -
bah. 
“Jangan sampai upaya

pengendalian dari pembelian
obat, pem be rian vaksin, hingga
pemus nah an hewan meru gi -
kan para pe ternak. Pemerintah
harus bisa membuat skema agar
langkah penyelesaian tidak
merugikan peternak,” tegas -
nya. 
Muhtarom juga berharap

agar penanganan wabah ini
tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah pusat. Harus
ada peran aktif dari pemerintah
daerah sehingga langkah-lang -
kah penanggulangan bisa lebih
efektif dan cepat. 
“Situasi saat ini bisa di -

kategorikan sebagai keda ru -
ratan. maka harus ada langkah
cepat agar wabah ini bi sa ber -
akhir dan tidak kian me ru gikan
para peternak dan pe da gang
hewan,” sebutnya. 
p suwarno/sindonews

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid (dua dari kiri) dan Sekjen DPP PKS Habib Aboe Alhabsyi (tengah) didampingi sejumlah politisi dua partai
mendeklarasikan poros koalisi baru, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
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JAKARTA  - Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang
menginfeksi hewan ternak terus meluas di Tanah Air.
Kematian hewan ternak akibat virus ini juga ditemukan
di berbagai daerah. Kenyataan ini kian menjadikan
waswas, khususnya para peternak, terlebih jelang Hari
Raya Idul Kurban.

koran sindo/suwarno

Waswas PMK Jelang Idul Kurban
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PKB-PKS Gagas Poros Koalisi Baru



Hayatun begitu bahagia.
Tak hanya tercatat sebagai
jamaah yang keluar paling
pertama dari pesawat Garuda
Indonesia bernomor GA 3708,
Hayatun begitu lega karena
setiba di Bandara Internasional
Amir Muhammad bin Abdul
Aziz Madinah (AMAA) itu, dia
bisa cepat masuk ke bus. Ini
terjadi karena Hayatun adalah
jamaah yang mendapat layanan
khusus yakni percepatan pro-
ses keimigrasian (fasttrack).
Tepat pukul 01.53 Waktu

Arab Saudi (WAS), Hayatun
yang merupakan jamaah dari
Kota Cilegon, Provinsi Banten
ini mulai masuk ruang bandara.
Sekitar 5 menit kemudian,
Hayatun sudah keluar dari ruang
terminal dan bersiap masuk ke
bus. ”Senang, cepat sekali di
sini,” ujar Hayatun kepada
KORAN SINDOkemarin.
Fasttrack adalah layanan

khusus yang diberikan Peme-
rintah Arab Saudi kepada jama-
ah haji, termasuk Indonesia.
Dengan layanan ini, jamaah tak
perlu lagi antre lama berjam-jam
di area bandara seperti pe-
ngecekan keimigrasian, bea
cukai, dan lainnya. Sebab se-
luruh layanan itu dilakukan di
Tanah Air. 
Jamaah dari Kota Cilegon

tercatat sebagai kelompok yang
pertama mendapat layanan
khusus fasttrack. Tahun ini
layanan fasttrack baru diberla-
kukan kepada jamaah dari Em-
barkasi Jakarta Pondok Gede
(JKG) dan Jakarta Bekasi (BKS). 
Sejumlah penumpang lain-

nya tak bisa menyembunyikan

rasa bahagianya karena selain
sudah tiba di Tanah Suci, juga
tidak berlama-lama di Bandara
Madinah. “Alhamdulillah se-
nang sekali, puas. Dari turun
sampai naik bus ini hanya 10
menit,” ujar Masroi, salah satu
jamaah, ketika ditemui sekeluar
dari terminal khusus fasttrack di
Kompleks Bandara AMAA.
Azis, jamaah lain, mengaku

layanan ini sangat efektif. Sebab
jamaah tidak perlu terkuras
tenaganya setiba di Saudi.
“Cepat sekali. Bahkan nggak
sampai 10 menit dari turun
pesawat hingga sini (tempat
naik bus yang membawa jamaah
ke hotel di Madinah),” terang
Azis yang berhaji bersama istri
tercintanya, Al Inayah. 
Layanan fasttrack memang

singkat. Selain tak harus diperik-
sa paspor dan lain-lain, jamaah
juga diturunkan di ujung ban-
dara yang terhubung langsung
dengan penjemputan bus. Se-
telah turun di pesawat, jamaah di-
sambut hangat otoritas bandara
seperti penaburan bunga mawar

dan pemberian suvenir. Tidak
ada seremonial khusus seperti
kata sambutan dari pejabat se-
tempat. Setelah melewati iring-
iringan penyambutan, jamaah
dengan cepat melewati pemerik-
saan barang tas tentengan dan
kemudian masuk bus. Jarak
antara pintu keluar pemeriksaan
de-ngan bus juga sangat dekat,
yakni hanya 20 meter.
Kepala Daerah Kerja Bandara

Haryanto bersyukur kedatang-
an jamaah haji dengan layanan
fasttrack perdana berjalan lan-
car. “Tepat setengah jam semua
jamaah sudah keluar dan siap
naik bus semua. Semoga di wak-
tu berikutnya bisa makin lancar

karena menguntungkan jama-
ah,” ujar Haryanto.
Dia menjelaskan, layanan

fasttrack ini juga memudahkan
pengaturan pergerakan jama-
ah. Sebab dengan fasttrack wak-
tu yang dibutuhkan jamaah cu-
kup sekitar 30 menit. Sedang jika
melalui jalur normal, maka bisa
memakan waktu antara 2 hingga
3 jam. Artinya ada waktu yang
dihemat 1,5 hingga sekitar 2 jam. 
Bagi jamaah tanpa fasttrack,

maka harus melalui sejumlah pos
pemeriksaan, di antaranya ke-
imigrasian, bea cukai hingga pe-
meriksaan tas tentengan. Jalur
yang biasanya dilewati jama-ah
jalur normal adalah melalui Ter-
minal Haji. Setelah itu jamaah
diarahkan ke paviliun untuk ber-
istirahat sejenak dan dikoor-
dinasikan sebelum menaiki bus. 
Selain melalui pintu keluar

khusus, jamaah yang mendapat
layanan fasttrack juga bisa keluar
dari area bandara lebih cepat.
Sebab koper-koper jamaah di-
angkut dengan kendaraan lain,
bukan bersama dengan bus yang

membawa jamaah dari bandara
ke hotel.
Haryanto berharap, layanan

yang banyak memberikan ke-
untungan kepada jamaah ini
bisa diperluas hingga seluruh
jamaah Indonesia. Saat ini
jamaah yang menikmati layanan
ini baru dari Embarkasi JKG dan
JKS. Tahun ini selain kepada
jamaah haji Indonesia, negara
lain yang mendapat layanan
fasttrack antara lain adalah dari
Pakistan dan Maroko.
Kepala Seksi Layanan Keda-

tangan dan Pemulangan Daker
Bandara Edayanti menjelaskan,
tercatat akan ada 29.131 jamaah
yang mendapat layanan khusus
ini terdiri atas 44 Embarkasi JKG
dan 29 Embarkasi JKS.
Dengan fasttrack, jamaah

tak lagi mengikuti pengecekan
keimigrasian lantaran semua-
nya sudah dilakukan di Bandara
Soekarno-Hatta Jakarta. “Pro-
ses fee cleareance di Soekarno-
Hatta inilah seolah-olah peme-
riksaan di Arab Saudi,” jelasnya. 
pabdul hakim

MADINAH – Jumlah jamaah
haji Indonesia yang masuk
Kota Madinah terus ber-
tambah banyak. Suasana di
sekitar Masjid Nabawi akhir-
akhir ini juga kian ramai
dengan lalu lalang jamaah
Tanah Air. Selama di Madinah,
selain menghabiskan waktu
untuk menjalankan salat
arbain, para jamaah juga diberi
pelayanan berziarah serta
berwisata ke sejumlah tempat
di Kota Suci ini. 

Ketua Daerah Kerja (Daker)
Madinah Amin Handoyo men-
jelaskan, secara teknis peng-
aturan ziarah di bawah koor-
dinasi pengelola hotel tempat
jamaah menginap. Beberapa
lokasi ziarah yang biasanya
menjadi destinasi adalah Bukit
Uhud, Masjid Kuba, dan Pasar
Kurma. “Pengelola hotel biasa-
nya berkoordinasi dengan
pimpinan kloter. Kemudian,
mereka memberi laporan
kepada kita (Panitia Penye-
lenggara Ibadah Haji Arab
Saudi),” kata Amin di Madinah,
kemarin.
Amin menandaskan, layan-

an ziarah ini adalah sifatnya
gratis sebagai kompensasi pe-
ngelola hotel karena tempat-
nya telah disewa jamaah.
Untuk itu, dia meminta jamaah
agar melaporkan kepada
petugas jika ada oknum yang
menarik biaya dalam kegiatan
ini.
Amin juga mengatakan,

meski mengikuti rangkaian
ziarah, para jamaah tetap bisa
melaksanakan salat wajib ber-
jamaah di Masjid Nabawi. Ini
terjadi karena lokasi-lokasi
ziarah jaraknya cukup dekat
dengan hotel jamaah. 
Dari keterangan yang di-

himpun beberapa jamaah, ke-

giatan ziarah biasanya digelar
pada hari ketiga setelah jamaah
menempati hotel. Pemberang-
katan ke tempat ziarah dimulai
pagi hari sekitar pukul 07.00
atau setelah sarapan. Biasanya,
seluruh jamaah sudah kembali
ke hotel maksimal pada pukul
11.00 atau jelang salat zuhur. 
“Senang sekali bisa ke

tempat-tempat bersejarah itu
karena menambah pengetahu-
an, beribadah sekaligus meng-
hilangkan kepenatan karena
rutinitas selama di Madinah.
Apalagi, Arbain tetap bisa ja-
lan,” ujar Mualimin, jamaah
haji asal Kabupaten Grobogan. 
Juru Bicara PPIH Ahmad

Abdullah mengatakan, kegiat-
an ziarah di Madinah me-
rupakan program kegiatan
yang sudah menjadi paket
kontrak layanan yang di-
berikan oleh Muasasah atau
Syarikah. “Paket tersebut
tanpa dipungut biaya tambah-
an,” tandasnya, saat mem-
berikan keterangan pers di
Asrama Haji Pondok Gede,
Jakarta, kemarin.
Hingga kemarin, sebanyak

11.592 jamaah sudah dibe-
rangkatkan ke Madinah dalam
lima hari fase keberangkatan.
“Jamaah juga tidak perlu me-
lakukan ziarah sendiri-sendiri,
cukup mengikuti paket layan-
an yang disiapkan Syarikah,”
kata Abdullah, yang juga Sek-
retaris Ditjen Penyelenggara-
an Haji dan Umrah.
Kemarin, ada 2.366 jamaah

yang diberangkatkan ke Arab
Saudi. Mereka terbagi dalam
enam kloter. Sebanyak dua
kloter (803 jamaah) berangkat
dari Embarkasi Jakarta-
Pondok Gede (JKG). Dua kloter
(720 jamaah) akan berangkat
dari Embarkasi Solo (SOC).
Sementara dua kloter lainnya
berang-kat dari Embarkasi
Surabaya atau SUB (450
jamaah) dan Padang atau PDG
(393 jamaah). 
“Hari ini, Kemenag juga

memberangkatkan 424 pe-
tugas penyelenggara ibadah
haji. Mereka akan bertugas
melayani jamaah di Daerah
Kerja Makkah selama 64 hari,”
ujar Abdullah.
Untuk memudahkan ja-

maah dan masyarakat dalam
memperbarui informasi se-
kaligus mendekatkan layanan,
lanjut Abdullah, pemerintah
telah menyediakan layanan
WA Center di nomor +966 503
5000 17. “Nomor tersebut
sudah terpampang di setiap
akomodasi atau hotel Jamaah
Haji Indonesia,” tandasnya.
pabdul hakim

ssalamualaikum..
Selamat Datang di
Madinah....”
Salam keda-

tangan nan penuh
kehangatan dan

lembut itu terucap dari mulut
Rahaf, Sabtu (4/6) pagi. Rahaf
adalah gadis Saudi murni.
Studinya juga bukan berkaitan
dengan Indonesia. Namun,
siang itu, Rahaf dengan begitu
ramah menyambut jamaah
Indonesia yang berasal dari
Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dan, Rahaf bukan seorang

diri. Di sepanjang Terminal Haji
Bandara Internasional Amir
Muhammad bin Abdul Azis
Madinah (AMAA) menuju pa-
viliun, pagi menjelang siang itu,
ada lebih dari selusin gadis-gadis
cantik yang berjejer di setiap
sudut. Mereka semua me-
nyambut hangat, mengarahkan
jalan, dan terakhir memberikan
makanan dan minuman ringan
kepada setiap jamaah. Tak hanya
jamaah Indonesia, semua di-
berikan layanan sama oleh
gadis-gadis yang dipekerjakan
khusus oleh otoritas bandara
selama musim haji tersebut.
Tanpa batas waktu, pagi, siang,
dan malam.
Rahaf adalah potret Saudi

hari ini. Meski masih gadis cukup
muda, dia begitu percaya diri
berinteraksi dengan kaum laki-
laki. Pun, dia tak canggung me-
nyapa ratusan ribu orang dari
latar belakang beragam yang
sebelumnya tak pernah di-
kenalnya. Pakaian abaya hitam
yang mereka kenakan dipadu
dengan sepatu sneakers merek
terkenal membuat penampilan
mereka anggun sekaligus stylish.
Satu dasawarsa silam, mem-

bayangkan ada seorang Rahaf
berdiri tegak dengan wajah
mengumbar senyum di tempat
umum rasanya menjadi hal yang
sangat mustahil. Pelayanan di
bandara kala itu pun terasa kaku,
monoton dan tentunya ujung-
nya menjenuhkan. Belum lagi
dengan model layanan petugas
laki-lakinya yang seolah ‘sak
karepe dewe’. Ujungnya, orang
masuk ke Saudi sudah seperti
diteror lebih dulu dengan
layanannya yang kurang sat set.
Ini menjadi gambaran lumrah,
namun sekaligus memicu ke-
jengkelan tak berkesudahan,
termasuk bagi jamaah haji.
Bahkan, hingga tujuh tahun
silam, jamaah menghabiskan
waktu berjam-jam di dalam
bandara setiba pesawat men-
darat adalah hal biasa. Belum ada
inovasi besar.
Ya, Saudi saat itu adalah

dunia dominasi laki-laki se-
hingga membayangkan adanya
Rahaf-Rahaf seperti tahun ini

adalah layaknya khayalan. Na-
mun, semua menjadi berubah
ketika reformasi layanan yang
merupakan bagian dari Visi
Saudi 2030 dan dikobarkan oleh
Pangeran Muhammad bin
Salman benar-benar dijalankan.
Tepat sejak 25 April 2016 itu,
semuanya pun perlahan ber-
ubah.
Tak hanya pada potret Rahaf,

haji tahun ini adalah sejatinya
bagian tahapan Saudi menguji
kekuatan Visi 2030-nya. Haji
2022 juga istimewa karena sarat
dengan sejarah lantaran digelar
di tengah pandemi Covid-19.
Kita tahu, meski sudah ada tren
melandai, Covid-19 hakikatnya
belum benar-benar lenyap di
muka bumi ini.
Namun, faktanya, tantangan

besar menghadapi Covid-19 ini
tak lantas membuat Saudi ciut
nyali. Dengan berani, pada 8
April lalu, Pemerintah Saudi
memproklamirkan dibukanya
lagi pintu haji. Ini tentu bukan
kebijakan mudah. Apalagi, saat
itu, Saudi baru saja bisa bernapas
seusai dihajar gelombang virus
korona. Namun, Saudi berke-
tetapan hati. Haji dibuka dengan
kuota 1 juta orang.
Rasanya sepanjang pandemi

ini belum ada negara yang berani
membuat kebijakan yang ter-
golong ekstrem ini. Memang,
banyak negara akhir-akhir ini
perlahan membuka pintu wisata
bagi turis asing. Namun, mem-

pertemukan sekitar 1 juta orang
dari berbagai negara dalam satu
waktu dan tempat, jelas belum
pernah ada.
Saudi pun tidak serampang-

an. Semisal berdalih membuka
kuota banyak itu demi mem-
bangkitkan perekonomiannya
yang lesu. Pergelaran haji sangat
terbatas yang pernah digelar
pada 2020 dan 2021 setidak-
tidaknya jadi barometer dan
modal awal bahwa pola pengen-

dalian wabah selama ini tak
salah. Bahkan, saking begitu
ketatnya Saudi menjalankan
protokol kesehatan pada haji
2021 dan tidak menimbulkan
bahaya terhadap jiwa jamaah,
Badan Kesehatan Dunia (WHO)
pernah memberikan apresiasi
yang tinggi. Ya, semacam pujian.
Praktis, haji tahun ini yang

sudah di depan mata, selain
bagian ukiran sejarah dunia, juga
hakikatnya menjadi reputasi

Saudi. Dengan berbagai strategi
yang disiapkan seperti batasan
usia, kewajiban vaksin, PCR,
hingga pengaturan beribadah di
Tanah Suci, Saudi jelas tampak
tidak gegabah. Saudi justru
mengajak dunia untuk bersama,
pun Indonesia, yang kebagian
kuota 100.051 jamaah, me-
ngendalikan wabah tanpa
menghilangkan kewarasan ma-
nusia termasuk kewajiban
dalam beribadah. p
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MADINAH– Hayatun
Nufus melenggang cepat
keluar dari Terminal
Rute Mekkah dini hari
kemarin. Selepas keluar
dari pemeriksaan X-ray
untuk tas tentengannya
itu, wajahnya berbinar.
Petugas haji Indonesia
lalu menuntunnya
menuju bus yang mem-
berangkatkan ke hotel di
Madinah.

Paket Ziarah Madinah
Tak Dipungut BiayaFasttrack Hemat

Dua Jam di Bandara

Petugas memandu keluar Hayatun Nufus, jamaah haji asal Kota Cilegon yang tergabung Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) 8 setiba
di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Azis Madinah, kemarin. Hayatun Nufus adalah jamaah Indonesia pertama yang
keluar dari gate khusus Terminal Rute Mekkah, tempat diberlakukannya layanan fasttrack tahun ini. Fsttrack  tahun ini baru dinikmati
jamaah asal Embarkasi JKG dan Jakarta Bekasi (BKS). 

Gadis Saudi menyapa ramah jamaah haji Indonesia setiba di Bandara Internasional AMAA Madinah.

FOTO: MEDIA CENTER HAJI

FOTO: MEDIA CENTER HAJI KEMENAG

“A

ABDUL HAKIM

Jurnalis KORAN SINDO, 
Anggota Tim 

Media Center Haji 2022

Haji, Pandemi dan Reputasi Visi Saudi

"Jamaah juga
tidak perlu

melakukan ziarah
sendiri-sendiri,

cukup mengikuti
paket layanan
yang disiapkan

Syarikah.”

AHMAD ABDULLAH
Juru Bicara PPIH

catatan



OPINI

emudahan orang untuk mengekspresikan diri de -
ngan berbagai fasilitas yang menggiurkan di media
so sial ternyata seperti pedang bermata dua. Satu
sisi sangat tajam sebagai mata publik yang me la por -
kan segala peristiwa langsung secara realtime dari
lo  kasi kejadian. Satu sisi lainnya berpotensi mem -
bawa masalah. 

Kemudahan orang merekam video menggunakan telepon
pintar atau smartphone yang harganya semakin murah bertemu
dengan kemudahan dalam meng ung gah nya di platform media
sosial yang semakin canggih bisa mem bawa manfaat dan mu da -
rat sekaligus. Manfaatnya sangat banyak. Manusia semakin mu -
dah mengetahui kejadian di mana pun, kapan pun karena media
sosial tidak pernah mati, selalu hidup 24 jam sehari.  

Ibarat mesin, platform media sosial (medsos) diciptakan un -
tuk terus hidup memanjakan para penggunanya dengan fitur-fi -
tur yang semakin banyak, mudah, mutakhir, menarik, dan gratis
pula. Hanya bermodal mendaftarkan diri, menulis nama, no mor
telepon, dan alamat e - mail, pengguna bisa melakukan apa saja di
akun media sosialnya. Pengguna bisa memperluas ja ri ngan
pertemanan dengan cara yang mudah, baik organik mau pun
berbayar, semua disediakan oleh platform media sosial de ngan
mudah pula. Karena itu hari ini orang akan selalu pe na sar an dan
haus mendapatkan like, comment maupun share atau repost . 

Indikator inilah yang menentukan seberapa berpengaruh
Anda di mata pengikut atau pengguna media sosial lain. Semakin
ba nyak follower, subscriber yang nge-like dan membagikan pos ti ng -
 an kita, berarti semakin berpengaruh dan populer pengguna itu. 

Dengan berbagai cara orang akan berupaya maksimal untuk
mendapatkan follower dan like yang sudah menjadi kebutuhan
paling pokok demi unjuk eksistensi diri. Orang-orang yang
terkenal sebelum era media sosial pun ramai-ramai bermigrasi
ke jagat medsos—begitu sebutan populer media sosial—supaya
tidak ketinggalan zaman. Ada yang sukses dan menjadi semakin
moncer di medsos, tetapi banyak juga yang gagal. 

Terkenal dengan follower jutaan di media sosial sudah men -
jadi impian anak-anak muda zaman sekarang. Tidak perlu se ko -
lah tinggi-tinggi, belajar mati-matian, kerja keras untuk menjadi
terkenal seperti pendahulunya. Teknologi digital memberi jalan
pintas kepada siapa saja untuk mencapai level ketenaran
seseorang tanpa harus melalui jalur-jalur tradisional yang susah
payah dilalui para pendahulunya. Artinya sukses, terkenal, tajir,
kaya-raya tak perlu menunggu lama. Medsoslah jalurnya. 

Karena semakin banyaknya orang ingin terkenal dan kaya di
dunia maya, persaingan di medsos juga sangat ketat, keras, terjal,
dan berliku. Banyak yang sukses, tetapi tidak sedikit yang gagal.
Celakanya kegagalan-kegagalan itu jarang diceritakan. Yang ada
hanya sukses, terkenal, dan kaya. Itulah yang terpatri di ka la ng -
an anak-anak muda. 

Memang tidak semua pengguna medsos demikian. Ada yang
memosisikan medsos sebagai alat bantu da lam beraktivitas,
belajar, bekerja, atau berwirausaha me na war kan produknya.
Tapi kebanyakan berpandangan medsos adalah segalanya.
Karena itu harus sukses dengan cara mencari follower dan like
sebanyak mungkin dengan membuat konten yang me narik.
Menarik menurut algoritma mesin medsos belum tentu sesuai
dengan budaya masyarakat. Karena mesin algoritma di medsos
tidak memiliki perasaan dan hati yang bisa memproteksi diri dari
perbuatan yang di luar asas kepantasan manusia. 

Tidak mengherankan bila akhir-akhir ini banyak orang ber buat
nekat, membahayakan diri dan orang lain hanya demi viral di med -
sos. Sudah puluhan kasus di Indonesia orang nekat me nan  t ang
bahaya hingga kehilangan nyawa. Semua itu hanya demi membuat
konten viral. Inilah dampak negatif yang kita sendiri belum bisa
menemukan alat pencegahan yang efektif. Med sos adalah ranah
yang sangat bebas, belum ada aturan yang meng ikat pengguna dan
pembuat platformnya. Pembuat med sos hanya membuat aturan
internal saja agar dipatuhi peng gu na. Ini pun banyak kebobolan
karena hanya mengan dal kan ku ra si oleh mesin alias robot pintar. 

Dampak persaingan bebas konten viral ini juga patut menjadi
per hatian kita semua. Negara harus hadir untuk mengaturnya
karena efek jangka pendek dan jangka panjangnya berat sekali.
Generasi masa depan bangsa terancam jika konten-konten
medsos tidak diatur dengan tepat tanpa mengurangi manfaat
yang mereka hasilkan. Ancaman ini sama seriusnya dengan an -
cam an kelangkaan pangan dan energi yang menghantui akhir-
akhir ini. Semoga kesadaran kita terus terjaga dan tidak terlena
dan larut dalam euforia lomba konten viral di medsos yang tidak
per nah ada garis finisnya. Otomatis pula perlombaan ini tidak
ada pemenangnya, kecuali pihak yang menciptakan platform
medsos yang sulit disentuh peraturan itu.  p
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edakan teknologi
dan pemanfaatan
telekomunikasi
mengalami ke ma -
juan yang sangat
pesat, bahkan jauh
dari yang telah di -

per kirakan sebelumnya. Se ba -
gai contoh; penggunaan smart -
phone, internet, laptop, dan pe -
rangkat telekomunikasi lain -
nya. Teknologi informasi men -
cakup seluruh peralatan teknis
untuk memproses dan me -
nyam   paikan informasi. Ada -
pun teknologi komunikasi ada -
lah segala sesuatu yang ber kait -
an dengan penggunaan alat
ban tu untuk memproses dan
mentransfer data pada perang -
kat informasi tersebut dari satu
tempat ke tempat lainnya. 

Teknologi informasi me ng -
alami revolusi setelah adanya
perpaduan dengan teknologi
komputer dan aplikasi telek o -
mu nikasi. Demikian pula telah
berkembang Metaverse dan
tek nologi komunikasi digital
tiga dimensi. Perpaduan kedua
teknologi tersebut berkembang
pesat melampaui bidang tek no -
logi lainnya, apalagi disertai de -
ngan penemuan mesin cerdas
atau artificial intelligences (AI).
Ke cerdasan buatan atau AI me -
ru pakan teknologi trans for ma -
tif yang telah menyentuh ham -
pir semua aspek kehidupan ma -
nusia, apalagi dalam kehidupan
modern yang dewasa ini ser ba -
digital. AI juga diaplikasikan pe -
m anfaatannya dalam semua

sek tor pelayanan kesehatan,
mu lai dari tingkat promotif,
pre ventif, kuratif hingga reha -
bi li tatif. 

AI dan Revolusi
Telekomunikasi  

Dewasa ini telah nyata pe -
man faatan AI pada layanan dan
perawatan kesehatan yang
men cakup seluruh pengalaman
klinis, khususnya yang paling
signifikan di tiga area utama
sebagai berikut. 

1) Big data . Peran kecerdasan
buatan diperlukan dalam pe -
ngum pulan data yang sangat
besar dan banyak, termasuk
ana li sisnya, serta dalam proses
analisis kesehatan mulai dari
tingkat individu hingga data
yang berasal dari masyarakat. 

2). Aplikasi klinis. Kita se -
pakat bahwa dalam pelayanan
kedokteran, fungsi dokter sa -
ngat penting, namun setelah
kemajuan kecerdasan buatan
dan teknologi pencitraan ke -
dok teran, peran dokter mulai
tersaingi. Aplikasi kecerdasan
buatan dalam proses pen ci tra -
an medis akan berdampak sa -
ngat besar. Sebagai contoh pe -
manfaatan AI dalam membaca
hasil radiologi pencitraan me -
dis. AI atau kecerdasan buatan
ini mengacu pada jenis model
matematika yang kompleks
(algoritma). Untuk membaca
gambar sinar X (r ontgen ) dokter
membutuhkan pengetahuan
dan pemahaman spesifik se per -
ti anatomi, biofisika, batasan
tek nis, keadaan penyakit dan
patofisiologi subjek yang dici -
tra kan. Demikian pula para ahli
radiologi membutuhkan cara
sis tematis untuk melihat gam -
bar sinar X tersebut untuk me -
mastikan bahwa mereka me li -
hat nya dan membaca secara
teliti dan akurat. 

Bisa dibayangkan jika film
Sinar X harus dibaca ribuan atu
bah kan ratusan ribu jum lah nya.
Dokter ahli radiologi yang jum -
lahnya terbatas akan sangat ke -
walahan dan kelelahan se hing ga
menurunkan keaku ra tan dalam
membaca hasil ront gen tersebut.
Namun dengan tek  nologi ke cer -

dasan buatan, semua ke ter ba -
tasan tersebut dapat dibaca dan
diselesaikan secara akurat dan
sangat efisien dalam waktu yang
sangat singkat. 

3). Keputusan klinis. AI ber -
manfaat dalam proses peng am -
bilan keputusan klinis secara
cepat dan tepat. Hal ini karena
AI mengaplikasikan sistem in -
fe rensi eksklusif yang canggih.
Data klinis yang berkaitan de -
ngan usia, jenis kelamin, de mo -
g rafi, faktor risiko, lokasi geo -
grafis, wabah penyakit ko nte m -
porer, dan pengalaman kumu -
latif dokter yang diperoleh dari
literatur medis, buku teks, la po -
ran kasus, dan pertemuan pa -
sien secara langsung akan di -
pro ses oleh mesin cerdas terse -
but. Data-data tersebut di ga -
bung kan dengan meng gu na -
kan algoritma ke dalam data -
base untuk dianalisis dengan
ting kat keakurasian yang sa -
ngat tinggi. Dengan demikian
penilaian akhir, diagnosis mau -
pun diagnosis banding menjadi
sangat akurat. Dengan kata lain,
algoritma AI ini bertindak se -
perti dokter yang sangat ber pe -
ngalaman dan terampil dan bisa
memutuskan secara cepat dan
tepat jenis penyakit, jenis tin -
dakan medis, untuk selan jut -
nya bisa digunakan sebagai pen -
dukung metode atau cara pe ng -
obatan terbaik untuk pasien. 

Dengan demikian kecer da -
san buatan atau AI akan sangat
membantu dan menentukan
dalam proses aplikasi klinis
untuk pelayanan kedokteran di
masa kini dan masa depan. Hal
ini karena aplikasi mesin ke cer -
dasan buatan akan berperan
dalam area yang sangat luas,
dan bukan hanya aplikasi untuk
perangkat penelitian klinis, te -
tapi juga berperan dalam upaya
prediksi penyakit, manajemen
kesehatan umum, epide mio -
logi, pencegahan, dan banyak
la gi pemanfaatannya dalam b i -
dang kesehatan. 

Demikian pula dengan re vo -
lusi telekomunikasi yang juga
mengalami kemajuan luar bia -
sa. Kemajuan tele ko mu ni kasi
 yang diaplikasikan dalam dunia

medis disebut telemedisin. Tele -
me disin atau pelayanan ke dok -
teran yang dilakukan dari jarak
jauh, berupa transfer data me -
dik elektronik dari satu lokasi ke
lokasi lainnya. Telemedisin ada -
lah praktik kedokteran dengan
memakai perangkat komu ni -
kasi audio visual untuk pe lak -
sanaan konsultasi, diagnosis,
pengobatan, serta pertukaran
data medis, bahkan kegiatan
ilmiah kedokteran jarak jauh.
Gabungan telemedisin dan pe -
manfaatan AI telah me nun juk -
kan akurasi yang sangat tinggi
dalam pemanfaatan untuk me -
negakkan diagnosis dan pe la -
yan an kedokteran. 

Urgensi Regulasi
Telemedisin  

Aplikasi telemedisin telah
memperlihatkan manfaat yang
sangat nyata dalam praktik ke -
dok teran dewasa ini. Man faat
telemedisin bukan hanya pada
pertukaran informasi medis,
tetapi lebih jauh, bahkan semua
sendi pelayanan kedokteran,
mulai dari tingkat pencegahan
(preventif), promisi kesehatan
(promotif), diagnosis real times
hingga aspek pelayanan dan
rehabilitasi kedokteran. 

Telemedi s in sangat berperan
dalam sektor kesehatan. Pasien
kini dapat berkonsultasi de -
ngan dokter melalui berbagai
aplikasi seluler. Layanan pe ra -
watan di rumah, pemeriksaan
laboratorium maupun peme -
sanan obat, juga dapat dila ku -
kan melalui aplikasi seluler, ter -
padu dengan jasa transportasi
daring. Teknologi digital yang
semakin maju sudah dim an -
faatkan oleh fasilitas kesehatan
untuk meningkatkan efek ti vi -
tas, efisiensi, serta pe ning ka tan
mutu pelayanan. Beberapa ru -
mah sakit bahkan telah me ne -
rapkan sistem pendukung ke -
putusan elektronik yang ter -
padu dalam suatu rekam medis
elektronik untuk membantu
dokter dalam membuat ke pu -
tusan terapi secara akurat se -
suai dengan pedoman klinis dan
peresepan elektronik. 

Kemajuan revolusi teleme -

dis in yang pesat dan aplikasinya
dalam pelayanan kedokteran
merupakan hal yang tidak dapat
dihindari. Pemanfaatan apli -
kasi AI dalam area kedokteran
sangat luas, mulai dari aspek
promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif. Aplikasi tersebut
juga berdampak dan memiliki
risiko hukum, disiplin, dan etik,
sehingga perlu memperjelas
per t anggungjawaban serta da -
lam upaya melindungi masya ra -
kat secara luas. 

Aturan tentang telemedisin
belum ada, atau setidaknya be -
lum memadai di Indonesia. De -
ngan begitu pemerintah di tun -
tut membuat regulasi khusus
tentang telemedisin. Pe me rin -
tah selaku regulator kesehatan
perlu untuk mempersiapkan
aturan-aturan hukum, ekosis -
tem aplikasi, dan pelaksanaan
telemedisin. 

Dalam kerangka tersebut,
beberapa perangkat regulasi
sangat mendesak dan penting
dibuatkan aturan oleh lembaga
negara yang kompeten mere gu -
lasi praktik kedokteran di In do -
nesia (UU Praktik Kedokteran
Nomor 29/2004, KKI Konsil
Ke  dokteran Indonesia). Be be -
ra pa regulasi yang dibutuhkan
adalah, pertama, regulasi yang
berhubungan dengan instru -
men telekomunikasi dan alat
yang digunakan dalam pelak sa -
naan pelayanan telemedisin.
Kedua, regulasi yang ber hu bu -
ngan dengan fasilitas pe la yanan
telemedisin. Ketiga, re gu lasi te -
na ga dokter dan tenaga pa ra -
medis/teknisi telemedisin. Ke -
empat, regulasi yang berhu bu -
ngan dengan registrasi dan ser -
ti fikasi telemedisin. Kelima, re -
gu lasi yang mengatur inte ro pe -
rabilitas antara stakeholder te le -
medisin. Keenam, regulasi yang
mengatur pertang gung ja wa b -
an medis oleh dokter dan pa ra -
medis. Ketujuh, regulasi yang
me ngatur provider aplikasi di gi -
tal telemedisin. 

Aturan dan perangkat hu -
kum telemedisin ini diperlukan
de mi untuk melindungi hak-
hak pasien dan konsumen ke se -
ha tan serta masyarakat luas.  p

ebuah masjid di
Afghanistan men -
jadi sasaran teror
bom saat gelaran
sa  lat Jumat, 22
April 2022. Pu luh -
an jamaah m e ning -

gal dunia. Kejadian biadab itu
ha nya selang sehari kejadian te -
ror bom serupa menyasar mas -
jid komunitas Syiah di kota ber -
beda. Belasan orang meninggal
dunia. Belakangan, ISIS alias
Islamic State of Iraq and Syria
mengklaim sebagai pelaku. Pun
sebelumnya di Pakistan; pada
Jumat, 4 Maret 2022, terjadi
ledakan bom yang menarget
mas jid. Puluhan orang me re -
gang nyawa. Kembali ISIS me -
ng aku bertanggung jawab atas
serangan brutal saat jamaah
menggelar salat Jumat. 

Dari dua peristiwa di dua
negara berpenduduk mayoritas
muslim itu, kita perlu mene bal -
kan bahasan bahwa aksi te ro -
risme dilakukan oleh mereka
yang membawa jargon “Islamic
State/Negara islam”. Kelompok
ini amat tega menyasar orang
yang sedang beribadah dan n o -
ta  bene sesama muslim pula
(seagama). Dari sini bisa di sim -
pul kan bahwa diksi “negara
Islam” yang mereka tempelkan
dalam identitas gerakan dan
ideologi-pahamnya, adalah se -
ka dar kedok yang justru men -
cemarkan dan merusak nama
Islam itu sendiri sebagai agama
yang menjunjung tinggi ke ma -
nusiaan. 

Dengan memelintir tafsiran
narasi “negara Islam”, lantas di b -
angunlah sebuah justifikasi bah -
wa yang tidak sepaham de ngan
kelompoknya merupakan mu -
suh dan kudu dilenyapkan; mes -
ki saudara seagama-se bang  sa
sekalipun. Di sinilah per soalan
mulai timbul berkait peng gu -
naan serta pemahaman atas
“negara Islam”. Yakni, ada nya ke -
sewenang-wenangan yang me -
nye ruak kepada pihak yang tidak
sepa ham/se go lo ng an. Dus, upa -
ya perwujudan “n e gara Islam”
menjadi absurd. Islam dalam
prak tiknya, dipa hami dan di ja -
lankan oleh ba nyak mazhab ser -
ta firkah. Dan, masing-masing

mazhab tidak bi sa mengklaim
golongannya pa  ling otoritatif
mewakili Islam. 

Realitas juga menunjukkan
bahwa negara-negara ma yo ri -
tas muslim pun, memiliki corak
pemerintahan yang berbeda-
beda. Mulai dari sistem ke ra ja -
an hingga republik. Sedangkan
agama Islam dijalankan sebagai
tata nilai dan senyawa yang
meng ilhami atas pelbagai ma -
cam produk undang-undang
pemerintahan-kenegaraan.
Dari sini terlihat jelas, bahwa
Islam sesungguhnya hanya
menggelarkan cita-cita ideal
pembentukan kepemimpinan
seperti keadilan, amanah, dan
penolakan atas kezaliman. Se -
dangkan babakan teknis, sepe -
nuh nya merupakan area ijtiha -
di y yah; yang bentuknya ber ane -
ka rupa mengikuti corak dan ha -
bitus masing-masing wila yah. 

Namun, bukan berarti pula
agama lantas tersingkirkan.
Kita bisa simak contoh per un -
dang-undangan di Indonesia.
Domain hajat hidup yang me -
nyangkut urusan internal
umat, sudah terakomodasi de -
ngan pelbagai produk undang-
undang macam zakat, haji,
perkawinan. Menjawab relasi
agama dan negara seperti inil -
ah, kiranya bisa dianggap se ba -
gai sebuah konsepsi “negara
Islam” yang semestinya dan bisa

diterima semua kalangan. Ti -
dak ada teks agama yang secara
sarih menjelaskan bentuk ne -
gara/pemerintahan, j ustru bisa
dimaknai sebagai keluasan
Islam dalam memayungi atas
do main ijtihad masyarakat di
pel bagai wilayah untuk me nen -
tukan model penyelenggaraan
pemerintahan. 

Absurditas NII 
Dalam konteks Indonesia,

setidaknya penggunaan label
“negara Islam” sudah tersemat
saat Republik baru seumur ja -
gung. Padahal, semua pihak te -
lah bersepakat konsepsi negara
Indonesia dengan Pancasila se -
ba gai ideologi negara, sudah
menjadi bagian dari ejawantah
“negara Islam” (baca: negara
islami). Tapi, karena faktor ten -
densi kuasa dan ego, sebagian
kelompok melakukan perla -
wan an alias makar kepada pe -
me rintahan sah. Kelompok ini
mendompleng label yang se -
akan-akan religius; padahal di

baliknya dominan hasrat ber -
oleh kekuasaan besar.   

Banyak yang menyangka ha -
srat atas Negara Islam Indo ne -
sia (NII) sudah wasalam se men -
jak penggeraknya, SM Kar to -
soe wirjo, dihukum mati. Na -
mun, baru-baru ini, diwartakan
telah banyak  simpatisan aktif
NII hingga ribuan orang ters e -
bar di banyak daerah. “Kesuk -
ses an” perekrutan ini tidak
lepas dari daya tarik peng gu na -
an embel-embel “negara Islam”
sebagai brand yang dianggap
paling “menjual”. 

Karena bakal bertabrakan
dengan realitas yang majemuk,
NII senyatanya tidak men da -
pat kan simpati rakyat Indo -
nesia, bahkan oleh mayoritas
umat Islam. Tersebab kebera -
daa nnya mencederai nilai ke -
bersamaan multikultural dan
mendatangkan kemudaratan
berupa perpecahan anak bang -
sa. Karena itu, sudah jauh-jauh
hari sebelum perancangan Re -
pu blik ini, para pendiri bangsa
mewanti-wanti untuk selalu
memperjuangkan konsep ne -
ga ra “islam” dengan huruf “i”
kecil. 

Negara “islam” dengan hu -
ruf “i” kecil, berarti Islam se ba -
gai nilai dan praktik luhur dalam
rangka menjalankan fungsi ne -
gara yang didiami oleh beraneka
ragam suku dan penganut aga -

ma. Dari sinilah, kita bisa me -
lihat kecemerlangan pemikiran
dan langkah tokoh-tokoh Islam
seperti KH Wahid Hasyim, Agus
Salim, Soekarno, Moh Hatta
yang menempatkan secara te -
pat relasi negara dan agama. 

Cara-cara kekerasan, teror,
pemberontakan, yang selalu
dipakai kelompok yang mela -
bel kan dirinya dengan “negara
Islam”, baik yang dilakukan NII
maupun ISIS, justru menjadi
bukti valid bahwa gerakan ini
lebih sebagai kelompok krim i -
nal yang mendompleng istilah-
istilah keagamaan dengan mo -
tif politik-ekonomi. Sekaligus
menunjukkan gagal paham dan
salah kaprah terhadap definisi
dan implementasi “negara
Islam” itu sendiri. Padahal se -
nya tanya, yang mesti terus di -
perjuangkan adalah ikhtiar ber -
negara-berbangsa dengan is la -
mi alias laku masyarakat yang
senantiasa menyunggi tinggi
keadaban publik. 

Kebangsaan Buya Syafii 
Dalam buku Titik-titik Kisar

di Perjalananku (2009), Buya
Syafii Maarif pernah mencita-
citakan bentuk negara Islam di
Indonesia. Hingga kemudian
saat berguru kepada tokoh be -
sar dunia, Fazlur Rahman, lekas
menginsyafi hasrat tersebut.
Buya Syafii lantas memilih jalan

inklusif dan progresif. Bersama
Gus Dur, keduanya meng ang -
gap tidak perlu untuk mem for -
malkan agama dalam struktur
baku pemerintahan (hukum
negara). Islam sebagai agama,
diidealkannya sebagai spirit
dan inspirasi kehidupan umat
dan masyarakat. 

Pemformalan agama men -
jadi hukum negara dikha wa tir -
kan mendiskrimanasikan pe -
nga nut agama lain. Dengan kata
lain, sekiranya  agama dijalan -
kan sebagai tata nilai dan se nya -
wa yang mengilhami atas pel -
bagai macam produk undang-
undang pemerintahan-ke ne -
garaan. Agama menggelarkan
cita-cita ideal pembentukan ka -
rakter pemerintahan seperti
ke adilan, amanah, dan peno lak -
an atas kezaliman. 

Usia panjang Buya Syafii
yang mestinya genap berulang
tahun ke-87 pada 31 Mei 2022,
senyatanya memberikan ba -
nyak pengalaman dan pemb e -
laj aran hidup terhadap di na mi -
ka perkembangan negeri ini
bagi generasi penerus bangsa
selanjutnya. Berdasar itu, kira -
nya penting menjadikan sikap
dan pikiran Buya Syafii terse -
but, sebagai basis pegangan dan
rujukan guna merawat eksis -
ten si NKRI dan kerukunan ma -
sya rakat kita yang multi ku l tu -
ral ini. Wallahu a’lam.  p
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NEGARA YANG 
MELEGALKAN GANJA

BELANDA
Belanda tidak 
melegalkan ganja, 
tapi menoleransinya 
sejak 1976. Gerai 
kopi di Belanda dapat 
menjual 5 gram ganja 
terhadap satu 
pelanggan per hari. 
Pengiklanan produk 
ini tetap dilarang.

PORTUGAL
Portugal melegalkan 
ganja untuk 
kepentingan medis 
sejak 2001. 
Kepemilikan ganja di 
luar kebutuhan medis 
akan dikenai denda 
atau diminta 
melakukan pelayanan 
masyarakat.

GEORGIA
Georgia melegalkan ganja 
untuk kepentingan 
rekreasi sejak 2018. 
Aturan hukum terkait 
penggunaan ganja telah 
dihapus hampir secara 
menyeluruh.

MALTA
Malta melegalkan 
ganja untuk 
kepentingan rekreasi 
sejak 2021. Warga 
dapat menanam 
empat pohon ganja 
di pekarangan rumah 
dan memiliki 7 gram 
ganja. Tapi, 
penggunaan di 
ruang publik 
dilarang.

MEKSIKO
Meksiko melegalkan 
ganja untuk 
kepentingan rekreasi 
sejak 2021. Tanpa 
adanya larangan 
penjualan ganja di 
tempat umum, 
Meksiko menjadi 
salah satu pasar ganja 
terbesar di dunia.

URUGUAY
Uruguay melegalkan 
ganja untuk 
kepentingan medis 
dan rekreasi sejak 
2013. Ganja dapat 
diperoleh dari 
apotek, klub, atau 
menanamnya sendiri 
di rumah maksimal 
480 gram per tahun.

JAMAIKA
Jamaika melegalkan 
ganja untuk 
kepentingan medis 
sejak 2015. Warga 
juga dapat 
menyimpan ganja di 
bawah 50 gram. 
Namun, jika tidak 
memiliki surat 
keterangan dokter, 
mereka akan 
didenda.

KANADA
Kanada melegalkan 
ganja untuk 
kepentingan rekreasi 
sejak 2018. Namun, 
peraturannya sangat 
ketat. Kepemilikan 
ganja di atas 30 
gram tetap dianggap 
sebagai tindakan 
kejahatan.

AMERIKA SERIKAT
Sebanyak 35 negara 
bagian di Amerika 
Serikat melegalkan 
ganja untuk 
kepentingan medis, 
16 di antaranya juga 
melegalkannya 
untuk kepentingan 
rekreasi.

AFRIKA SELATAN
Afrika Selatan 
melegalkan ganja 
untuk kepentingan 
rekreasi sejak 2018. 
Sesuai Undang 
Undang, kepemilikan, 
penanaman, dan 
penggunaan ganja 
diperbolehkan di 
rumah. Tapi tidak 
boleh dijual.

KHASIAT
Sesuai observasi Akademi Nasional 

untuk Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan 
Kesehatan, ganja memiliki kelebihan, 

yaitu:
• Mengurangi rasa nyeri dan 

kecemasan
• Mencegah mual dan muntah bagi 

pasien kemoterapi
• Meningkatkan nafsu makan

EFEK SAMPING
Mayoritas merupakan 
dampak dari 
penyalahgunaan 
ganja dalam jumlah 
sangat tinggi.
• Berisiko hilang 

kesadaran dan 
gangguan otak

• Berisiko hilang 
ingatan secara 
bertahap

• Berisiko mengidap 
kanker testis

• Berisiko turun 
sistem kekebalan 
tubuh

• Berisiko terkena 
penyakit gusi

EFEK CANDU
Sebagian besar orang yang 
mengonsumsi ganja 
mengalami kecanduan. 
Selama proses rehabilitasi, 
mereka mengalami 
berbagai gejala seperti:
• Mudah marah
• Suasana hati mudah 

berubah
• Insomnia
• Gelisah
• Tidak nyaman
• Nafsu makan menurun

enc• Menc

• 

G
n 
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Warga Thailand yang memperoleh izin
dari otoritas terkait, kini dapat menanam
dan menjual ganja secara bebas di rumah
mereka. Satu kepala keluarga dapat me -
nanam hingga enam pot. Legalitas ganja
ini diyakini disahkan untuk mengurangi
beban penjara dan memulihkan eko nomi
pascapandemi Covid-19. 
Pemerintah Thailand berharap per -

aturan ini akan memperkuat pertanian,
mengembangkan perdagangan ganja do -
mestik, dan meningkatkan pariwisata. Se -
bagai bentuk dukungan awal, pemerintah
berencana membagikan lebih dari 1 juta
benih ganja kepada masyarakat yang lolos
kualifikasi dan persyaratan umum. 
Selain menanam, warga Thailand juga

dapat menjualnya dalam produk lain, baik
makanan ataupun minuman. Namun,
produk itu tidak boleh mengandung te -
trahydrocannabinol (THC) lebih dari
0,2%. Batasan itu ditetapkan sesuai de -
ngan kesepakatan para ahli kesehatan
untuk mencegah terjadinya efek “high “. 
“Ini merupakan peluang bagi mas -

yarakat dan negara untuk memperoleh
pendapatan dari ganja,” ujar Wakil Per da -
na Menteri Thailand Anutin Char  n vi ra kul,
yang juga menjabat Menteri Ke se hatan
(Menkes), dikutip Bangkok Post . “Semua
warga dapat menjual ganja jika mengikuti
aturan yang sudah ditetapkan.” 
Lembaga kesehatan seperti klinik dan

rumah sakit juga kini dapat lebih bebas
menawarkan pengobatan berbasis ganja.
Meski hal ini bukan hal baru, perubahan
konstitusi membantu para petugas ke -
sehatan untuk mengakses ganja secara
lebih mudah. Sebab, rantai pasokan ganja
bukanlah sesuatu yang lumrah di Thailand. 
Sama seperti di Amerika Latin, secara

tradisional, warga perkampungan Thai -
land sering menggunakan ganja untuk
kepentingan medis. Bahkan, beberapa
orang menggunakannya untuk bahan
makanan layaknya rempah-rempah. Tapi,
tradisi itu tidak menembus wilayah urban
akibat adanya penyalahgunaan. 
Thailand juga tidak melegalkan ganja di

luar kepentingan medis. Faktanya, peng -
gunaan ganja untuk kepentingan rekreasi

masih dianggap ilegal, apalagi jika di -
lakukan di tempat umum atau di depan
anak-anak. Tujuan utama dari per aturan
ini adalah menguasai pasar ganja di sektor
kesehatan di wilayah Asia Tenggara. 
Sampai kemarin, lebih dari 100.000

warga telah mendaftarkan diri untuk me -
nanam ganja melalui formulir online yang
dibuka Badan Makanan dan Obat-obatan
(Food and Drug Administration/FDA)
Thailand. FDA bahkan membuat situsweb
baru pada pekan ini mengingat jumlah
pendaftar telah membeludak. 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FDA Dr

Paisarn Dunkum mengatakan, aplikasi
pendaftaran diunduh lebih dari 50.000
kali dalam sehari dan lebih dari 100.000
orang telah mengisi formulir, kemarin.
Sertifikat izin penanaman juga d i ke -
luarkan secara digital. Tapi, jika terbukti
disalahgunakan, sertifikat itu akan kem -
bali dicabut. 
“Masyarakat yang sudah berhasil

mendaftar dapat menanam dan meng -
gunakan ganja untuk tujuan kesehatan,
meracik obat tradisional, atau untuk tu -
juan komersial,” ujar Paisarn. “Selain itu,
masyarakat dapat memproduksi dan
mem proses bagian lainnya dari tanaman
yang dianggap berkhasiat baik bagi
tubuh.” 
Dengan dilegalkannya produksi dan

perdagangan ganja, lebih dari 4.200 nar a -
pidana yang dihukum atas dakwaan ke -
pemilikan ganja juga akan dikeluarkan dari
penjara. Namun, kebijakan ini tidak ber -
laku bagi mereka yang terkena dakwaan
berlapis. Kendati demikian, hukuman ter -
hadap mereka kemungkinan dikurangi. 
Wakil Direktur Jenderal Kementerian

Pemasyarakatan Thawatchai Chaiwat me -
ngatakan, daftar narapidana yang sudah
lolos seleksi telah dibawa ke pengadilan
untuk dibebaskan. Sedikitnya 3.071 na ra -
pidana yang didakwa atas kepemilikan

gan ja diberikan kesempatan untuk
meng hirup udara bebas, kemarin. 
Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Nakhon Sawan, sebanyak 10 narapidana
juga memenuhi persyaratan. Namun,
mereka tidak dibebaskan. Sebab, menu -
rut Kepala Lapas Nakhon Sawan, Supa -
chok Khuanruechai, ke-10 narapidana itu
tidak hanya terjerat kasus ke pe milikan
ganja, tapi juga kasus yang lain. 
“Ada sekitar 17 narapidana yang di -

penjara di sini yang tersandung kasus ke -
pemilikan ganja. Satu narapidana telah
dipindahkan menuju Provinsi Phetc ha -
bun untuk membayar denda, sedangkan
enam lainnya sudah dibebaskan,” kata Su -
pachok.  “Adapun 10 lainnya masih kami
coba proses di pengadilan provinsi.” 
Direktur Biro Pemberantasan Nar ko tika

(Narcotic Suppression Bureau/NSB) Jen -
deral Roy Ingkapairote mengatakan, lebih
dari 4.200 penyelidikan kasus yang tertunda
juga akan ditutup dan dicabut kembali.
Begitu pun dengan surat pe nangkapan yang
sudah dikeluarkan. Se bab, ganja kini bukan
lagi barang ilegal di Thailand. 
Thailand memang menjadi negara

pertama yang melegalkan ganja untuk
kepentingan medis di Asia Tenggara.
Namun, Thailand bukanlah negara per -
tama di dunia. Saat ini, sejumlah negara
lain juga telah melegalkan ganja sesuai
budaya dan peraturan masing-masing,
baik untuk kepentingan medis ataupun
rekreasi. 
Amerika Serikat (AS) secara kons ti -

tusional melarang ganja di tingkat federal.
Namun, sekitar 35 negara bagian AS me -
miliki peraturan tersendiri yang mele gal -
kan ganja untuk digunakan sebagai obat
alternatif. Kanada, Meksiko, Belanda,
Portugal, Spanyol, Georgia, Uruguay, dan
Jamaika juga mengambil langkah serupa. 
Di Belanda, ganja juga tetap menjadi ba -

rang ilegal. Namun, Belanda menoleransi
peng gunaannya sesuai dengan batasan
yang sudah ditetapkan. Sejak 1976, toko
kopi di Belanda yang memperoleh izin

khusus dapat
men  jual 5 gram
ganja ke pa da satu
pe lang gan per ha -
ri. Se lain itu, me -
reka di la rang
meng iklan kan
produk itu. 
Sama seperti

di Belanda, kon -
sum si ganja di Ja -
maika juga legal,
tapi harus memi -
liki izin khusus.
Sejak 2015, war -
ga Ja mai ka boleh
me na nam lima ta naman gan ja di rumah
me reka. Warga ju ga di la rang me miliki gan -
ja di luar batas, yakni di atas 50 gram, kecuali
atas alasan ke se hatan yang dibuktikan
melalui surat medis. 
Sementara itu, di Uruguay, ganja

dapat digunakan di luar kepenting an
medis sejak 2013. Produk itu dijual secara
bebas dan dapat diper oleh di apotek atau
klub. Warga lokal juga dapat me na nam nya
di rumah dengan kapasitas mak simum
enam pot. Tapi, hasil panennya tidak boleh
melampaui 480 gram per tahun. 
Ganja merupakan jenis narkotika yang

paling banyak dikonsumsi. Sesuai laporan
UNODOC, sekitar 192 juta penduduk

dunia telah mengonsumsi ganja. Atas hal
itu, juga rekomendasi Organisasi Ke se -
hatan Dunia (WHO), Perserikatan Bang -
sa-Bangsa (PBB) kemudian mencoret
ganja dari tanaman obat terlarang pada
2020. 
Meski legal, pemanfaatan ganja untuk

pengobatan tetap memiliki batasan dan
peraturan pemakaian yang ketat. Dengan
tingginya kekhawatiran akan di sa lah -
gunakan untuk kepentingan rekreasi,
mayoritas negara di dunia memilih untuk
mengharamkan ganja dan tetap mema -
sukkannya ke dalam bagian dari nar -
kotika. 
pmuh shamil 

BANGKOK  - Thailand menjadi negara
Asia Tenggara pertama yang melegalkan
produksi, distribusi, konsumsi, dan
kepemilikan ganja untuk kepentingan
medis. Namun, peraturan dan peng -
awasannya akan tetap sangat ketat. 

Thailand Legalkan Ganja 
untuk Kepentingan Pengobatan 

agi warga adat suku
Mankon yang
hidup di padang
rumput di
Kamerun, tidak
ada kata meninggal
bagi fon (raja)

mereka. Mereka meyakini fon
masih hidup, tetapi di dunia
yang berbeda. Jasadnya
mungkin sudah tidak bernyawa
dan melebur dengan tanah.
Namun warisan dan
kebijaksanaannya tidak pernah
pudar. 
Ketika Gubernur Adolphe

Lele mengumumkan kematian
Fon Angwafor III yang tutup
usia di umur 97 tahun pada
akhir bulan lalu, banyak warga
Mankon yang marah karena hal
itu melanggar tradisi. Mereka
tidak ingin mengakui Fon
Angwafor III meninggal dunia
sekalipun kenyataannya sudah

tidak menapak di bumi. 
Selama ritual perpisahan

Fon Angwafor III, warga
Mankon juga menolak raja
mereka telah tiada dan
meninggalkan penduduknya.
Sebab, sesuai dengan tradisi,
pengakuan kematian fon
merupakan hal yang tabu.
Kwifor, sekelas dewan tertinggi,
juga baru resmi mengumumkan
ketiadaan Fong Angwafor III
dalam tiga pekan. 
Sejak pengumuman itu,

suasana di sekeliling Mankon
berubah, tapi tidak drastis.
Kaum laki-laki tidak
mengenakan topi dan
perempuan tidak pergi ke
perkebunan sebagai tanda
penghormatan. Puncak ritual
digelar pada 7 Juni lalu dan
dihadiri puluhan ribu warga.
Namun tidak ada seorang pun
yang menangis. 
Seusai berkabung, suku

Mankon kemudian berpesta
untuk menyambut raja baru
mereka. Diapit oleh petinggi

Kwifor, anak Fon Angwafor III,
Angwafor John Asaah, kini
berjalan menuju istana untuk
melanjutkan kepemimpinan
ayahnya. Pelantikannya
menjadi raja dipenuhi dengan
berbagai atraksi budaya. 
“Fon merupakan penjaga

negeri ini. Dia merupakan
sumber budaya dan spiritual
serta jembatan sejarah dan
masa depan,” terang ahli
hukum Mankon, Joseph Fru
Awah, seperti dikutip BBC .
Fong Angwafor III sendiri naik
takhta pada 1959 dan menjadi
keluarga Kerajaan Mankon
pertama yang mengenyam
pendidikan barat. 
Fon Angwafor III juga sering

disandingkan dengan Raja
Sulaiman (King Solomon) atas
kebijaksanaannya. Eveline Fung
yang pernah bertemu
dengannya beberapa kali
mengatakan Fon Angwafor III
bagaikan guru. “Setiap kali saya
bertemu, saya selalu pulang
membawa banyak ilmu dan

senda gurau,” ujar Eveline. 
Sama seperti keluarga

Kerajaan Mankon lainnya, Fon
Angwafor III juga sangat
popular dan dihormati atas
kekuasaannya. Dia juga
melanjutkan tradisi leluhurnya
dengan menikahi banyak istri.
Sejauh ini, Mankon tidak
memublikasikan jumlah
istrinya. Tapi orang-orang
memperkirakan jumlahnya
mencapai puluhan. 
Mankon merupakan salah

satu kerajaan adat terbesar yang
menggunakan bahasa Inggris di
Afrika. Jumlah penduduknya
dilaporkan mencapai ratusan
ribu. Beberapa suku yang lain
yang juga memakai bahasa
Inggris mengaku tidak dapat
melupakan Fon Angwafor III.
Sebab dia menyatukan berbagai
perbedaan. 
Fon Angwafor III juga

menjadi anggota kerajaan yang
turut duduk di kursi legislatif
pada 1962-1988. Dia bahkan
menjadi satu-satunya anggota

Parlemen yang naik secara
independen. Dua tahun
kemudian dia menjadi Wakil
Presiden Partai Gerakan
Demokrasi Rakyat yang
dipimpin Paul Biya, mantan

Presiden Kamerun. 
Sebagian kritikus menilai,

sebagai anggota kerajaan, Fon
Angwafor III seharusnya tidak
terlibat dalam politik negara.
Namun Fon Angwafor III

membela keputusannya. Dia
menegaskan bahwa dirinya
adalah ayah bagi seluruh Tanah
Air. Keterlibatannya dalam
politik ditujukan untuk mema -
jukan rakyat Kamerun. p

Keunikan Ritual Pelepasan Mendiang Raja Suku Mankon  

b

MUH SHAMIL

Jakarta

Pengunjung berada di toko Chopaka yang menjual berbagai jenis permen ganja di pusat
perbelanjaan Bangkok, Thailand, kemarin.

Angwafor John Asaah menggantikan ayahnya menjadi raja suku Mankon dengan nama baru Fo Fru
Asa-ah Ndefru Angwafor IV di Kamerun, baru-baru ini.

BBC/RAndy JoE SA'Ah

REUTERS/ AThiT PERAwongmEThA
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Perdagangan berjangka ko -
mo di tas kian menarik bagi per -
bankan dan masyarakat. Apa la -
gi belakangan booming aset
krip to dan non - fungible token
(NFT). Lembaga kliring dan
masyarakat tentu mem bu tuh -
kan perbankan yang kredibel
untuk bertransaksi di bursa per -
dagangan berjangka komo di -
tas. MNC Bank tak ingin ke ting -
galan menjadi salah satu bank
penyimpan dana margin. 
Presiden Direktur MNC

Bank Mahdan mengklaim pi -
hak nya telah mendapatkan re -
ko mendasi dari Otoritas Jasa
Ke uangan (OJK) dan izin dari
Ba dan Pengawas Perdagangan
Ber jangka Komoditi (Bap -
pebti). Kini MNC Bank telah
res mi menjadi bank penyimpan
da na margin dan pembayaran
atas transaksi untuk PT KBI dan
anggotanya. 
Mahdan menyatakan kerja

sama dengan PT KBI ini sebagai
per wujudan langkah strategis
untuk melengkapi layanan
MNC Bank. “Dengan kerja sama
ini kami ingin berperan aktif
untuk peningkatan transaksi
perdagangan berjangka ko mo -
di tas melalui jasa perbankan
yang kami sediakan,” kata Mah -
dan di Jakarta kemarin. 
Bagi anggota PT KBI, lanjut

Mahdan, hal itu tentu mem be -
ri kan suatu alternatif solusi per -
bankan yang andal, aman, dan

tepercaya. 
“PT KBI dan anggota kliring

dapat memanfaatkan fa silitas
perbankan atau electronic
banking dan jasa perbankan
non  e lektronik lainnya dalam
ben tuk bilyet giro dan pem in -
dahan buku,” ujarnya. 
Dengan kerja sama ini, me -

nurut Mahdan, diharapkan
MNC Bank dapat mendukung
pengembangan pasar ber jang -
ka komoditas di Indonesia. Se -
men tara ini baru satu cabang
MNC Bank yang diperun tuk -
kan melayani transaksi perda -
gang an berjangka komoditas. 
Mahdan menyatakan pihak -

nya akan memperbanyak lagi
kantor cabang yang bisa mem -
be rikan layanan ini. “Kita punya
16 cabang di kota besar. Ke de -
pan bukan tidak mungkin de -
ngan pertumbuhan, kita harus
memberikan layanan bukan
hanya di satu cabang di Jakarta.
Kita juga akan memberikan pe -
la yanan di cabang-cabang lain
di luar kota,” paparnya. 
Sementara itu Direktur Uta -

ma PT KBI Fajar Wibhiyadi me -
ne rangkan beberapa layanan
yang diberikan, antara lain per -
dagangan komoditas dan pasar
fisik yang salah satunya ekspor
timah. Dia juga menjelaskan pe -
ri hal daya tarik aset kripto yang
saat ini terjadi dan diprediksi
akan terus berkembang di masa
yang akan datang. 

“PT KBI mengklaim sedang
mengajukan perizinan untuk
pengembangan aset kripto,”
kata Fajar Wibhiyadi. 
Beberapa waktu lalu, PT KBI

sudah menjalankan lini bisnis
un tuk aset digital emas. Fajar
me nyebut kerja sama ini se ba -
gai momentum yang luar biasa.
Sebab, dalam menjalankan bis -
nis ini, PT KBI membutuhkan
du kungan dari berbagai stake -

holder . 
“Untuk bank penyimpan

dana margin kliring berjangka
Indonesia, kami tidak bisa me -
ne rapkan secara bebas. Yang
me netapkan otoritas yakni
Bap pebti,” katanya. 
Fajar menyatakan kerja sa -

ma dengan MNC Bank ini diha -
rap kan dapat memberikan ke -
per cayaan lebih bagi para in ves -
tor PT KBI. Ini suatu tonggak se -

jarah b ahwa industri ini masih
sa n gat luar biasa besar dan me -
merlukan sinergi dari stake -
holder . 
“Saat ini MNC Bank sudah

res mi menjadi salah satu stake -
holder di industri kami. Mudah-
mudahan kerja sama ini bisa
kita tingkatkan terus di ke mu -
dian hari,” tuturnya. 
Dia menjabarkan perda -

gang an berjangka komoditas di

Indonesia memiliki potensi
yang baik. Fajar merujuk pada
saat pandemi Covid-19 me lan -
da Indonesia, transaksi di per -
da gangan berjangka komoditas
justru meningkat. 
Hal itu disebabkan salah sa -

tunya karena PT KBI dan Bap -
pebti telah melakukan trans for -
masi digital beberapa saat se be -
lum virus Sars Cov-II mener -
jang Tanah Air. 

“Prinsipnya, potensi (PBK)
sangat luar biasa. Apalagi jika
dibandingkan dengan Ame -
rika Serikat. Industri per da -
gangan berjangka itu sekitar 5
kali dari capital market. In do -
nesia mung kin size -nya masih
kecil, tapi kami yakin bahwa
industri ini akan terus tumbuh
dan tum buh, juga berkem -
bang,” kata nya. 
p fw bahtiar

RUPST PT Temas Tbk

KORAN SINDO/YULIANTO

(Kiri ke kanan) Komisaris
Independen PT Temas Tbk
Alfred Natsir, Komisaris
Independen Theo
Lekatompessy, Direktur Utama
Faty Khusumo, dan Direktur
Ganny Zheng berbincang di
sela-sela acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) di Jakarta, kemarin. PT
Temas Tbk membukukan laba
bersih sebesar Rp697,62 miliar
tahun 2021, meningkat
1.236,18% dibandingkan
dengan laba bersih tahun 2020
sebesar Rp52,21 miliar.

JAKARTA  - MNC Bank bekerja sama
dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)
untuk menjadi bank penyimpan dana
margin. Kedua belah pihak meyakini
industri perdagangan berjangka komoditas
(PBK) di Indonesia akan terus tumbuh.

MNC Bank Jadi Bank Penyimpan
Dana Margin untuk PT KBI

344,13              2,35

DATA 9 JUNI 2022

Indikator Bursa Efek Indonesia
Kode 8-Jun Ttg Trd 9-Jun Poin % Volume PER

ACES 985 990 930 945 -40 -4,06% 130.851.800 23,22

AKRA 1.105 1.215 1.110 1.170 65 5,88% 108.808.500 18,71

ANTM 2.420 2.450 2.380 2.400 -20 -0,83% 59.980.800 21,39

ASII 7.175 7.350 7.150 7.200 25 0,35% 37.787.500 12,50

BBCA 7.600 7.575 7.500 7.500 -100 -1,32% 107.828.300 28,54

BBNI 9.000 9.000 8.675 8.675 -325 -3,61% 52.284.300 12,93

BBRI 4.470 4.520 4.480 4.490 20 0,45% 161.768.800 16,42

BFIN 1.190 1.210 1.130 1.145 -45 -3,78% 42.295.600 13,27

BJTM 755 765 755 755 0 0,00% 2.775.700 7,42

BMRI 8.400 8.500 8.350 8.425 25 0,30% 108.402.200 12,22

BNGA 1.050 1.060 1.045 1.050 0 0,00% 4.715.800 6,09

BRPT 810 815 805 805 -5 -0,62% 34.055.900 80,58

Kode 8-Jun Ttg Trd 9-Jun Poin % Volume PER

BSDE 935 945 920 920 -15 -1,60% 30.542.700 17,36

CPIN 5.150 5.200 4.950 4.950 -200 -3,88% 14.796.800 24,13

CTRA 980 990 955 965 -15 -1,53% 18.255.500 9,32

DMAS 176 176 172 172 -4 -2,27% 81.717.200 9,95

ERAA 510 510 498 505 -5 -0,98% 65.078.200 7,75

GGRM 31.525 31.850 31.500 31.525 0 0,00% 814.200 12,29

HMSP 1.155 1.170 1.130 1.130 -25 -2,16% 39.460.300 20,50

ICBP 8.575 8.650 8.550 8.625 50 0,58% 6.835.000 15,27

INCO 7.700 7.700 7.450 7.650 -50 -0,65% 18.689.000 26,14

INDF 6.975 6.975 6.800 6.875 -100 -1,43% 15.634.600 7,29

INKP 8.350 8.450 8.250 8.275 -75 -0,90% 6.401.400 5,51

INTP 9.650 9.700 9.500 9.500 -150 -1,55% 6.586.300 21,42

Kode 8-Jun Ttg Trd 9-Jun Poin % Volume PER

KLBF 1.625 1.655 1.620 1.635 10 0,62% 65.482.700 23,20

LINK 4.510 4.560 4.500 4.560 50 1,11% 2.430.700 16,39

LSIP 1.400 1.405 1.355 1.355 -45 -3,21% 11.653.000 9,23

MNCN 1.025 1.025 990 1.000 -25 -2,44% 22.434.300 5,18

PTBA 4.050 4.130 4.040 4.070 20 0,49% 69.345.500 4,78

SMGR 7.225 7.250 7.000 7.000 -225 -3,11% 11.853.100 20,07

SSMS 1.245 1.250 1.200 1.200 -45 -3,61% 5.148.300 7,54

TLKM 4.100 4.130 4.050 4.050 -50 -1,22% 148.580.200 16,14

TOWR 965 975 940 940 -25 -2,59% 52.870.900 13,43

UNTR 33.050 33.075 32.275 32.400 -650 -1,97% 4.536.200 9,49

UNVR 4.890 4.930 4.760 4.820 -70 -1,43% 32.236.200 30,23

WOOD 660 670 635 645 -15 -2,27% 11.205.200 6,29

JAKARTA - Kejahatan siber
men  jadi salah satu tantangan di
te ngah era digitalisasi yang te rus
berkembang. Masyarakat se ba -
gai pengguna layanan digi tal ke -
rap menjadi korban atas serangan
siber yang dilakukan oleh peretas.  
Selain menjadi korban, ma -

sya rakat terkadang juga bi -
ngung untuk melaporkan tat -
kala mereka terkena serangan
siber. Alhasil, masyarakat meng -
 gunakan media sosial untuk
berkeluh kesah dan viral.  
Mengenai hal tersebut, Di -

rektur Eksekutif Penelitian dan
Pengaturan Perbankan Otori -
tas Jasa Keuangan (OJK)
Anung Herlianto menjelaskan,
prin sip penanganan penga du -
an telah diatur dalam peraturan
OJK No.6/2022 tentang per lin -
dungan konsumen dan ma sya -
ra kat di sektor jasa keuangan.  
Pelaku jasa keuangan, ter -

ma suk perbankan, harus me ne -
rapkan kebijakan dan prosedur
tertulis mengenai perlin dung -
an konsumen. Dia mengatakan,
jika kerugian yang diterima ma -
syarakat disebabkan oleh sis -
tem atau infrastruktur per -
bankan, bank harus mengganti.
“Pelaku usaha jasa keuangan
juga dilarang mengenakan bia -
ya kepada konsumen dalam
menjalankan prosedur penga -
du an,” kata Anung dalam ke -
terangan t ertulisnya kemarin. 
Selain itu, lanjutnya, OJK

juga mengatur mengenai meka -
nis me pengaduan konsumen di
POJK No.18/2018 tentang La -
yan an Pengaduan Konsumen di

Sektor Jasa Keuangan. POJK
ter sebut mengatur batas waktu
pe nyelesaian sengketa yang ha -
rus dipenuhi oleh perbankan.  
OJK juga menyediakan la yan -

an ke pada masyarakat un tuk
menyalurkan pengaduan me -
lalui aplikasi portal per lin dungan
konsumen (APPK). Ma syarakat
dapat menyampaikan keluhan
mereka dalam aplikasi tersebut.  
Dalam tataran teknis, lan jut -

nya, OJK juga telah me nge luar -
kan surat edaran OJK No.2/2014
tentang Pelayanan dan Penye le -
saian Pengaduan Kon sumen
pada Pelaku Jasa Ke uangan. Pe -
ra turan tersebut mengatur se -
cara detail terkait pelayanan dan
penyelesaian pengaduan pada
pelaku jasa ke uangan.  
“Jadi sebenarnya kami su -

dah memiliki outline meng an ti -
si pasi potensi, apakah itu ke sa -
lahan nasabah atau kesalahan
bank mengalami kerugian aki -
bat transaksi digital. Masya ra -
kat dapat menyampaikan peng -
aduan melalui berbagai kanal
di gital tadi,” kata Anung.  
Dari sisi regulasi, kata Anung,

OJK akan merevisi POJK
mengenai manajemen ri si ko
teknologi informasi (MRTI)
menjadi POJK me nge nai pe -
nye lenggaraan teknologi in for -
masi, yang cakupannya akan le -
bih luas, tidak terbatas pa da ma -
na jemen risiko saja.   
Anung menuturkan, literasi

di gital nasabah menjadi kunci
di era digital. Para peretas meng -
incar lapisan terlemah dalam
eko sistem perbankan digital,

yaitu nasabah. Oleh sebab itu,
liteerasi digital masyarakat ha -
rus terus ditingkatkan oleh se -
lu ruh pemangku kepentingan.  

Kiat BNI Lindungi
Nasabah 
Sementara itu, Direktur IT dan

Operasi BNI YB Hariantono
mengatakan, dalam menjaga dan
melindungi data nasabah, pe -
rusahaan berfokus pada dua area.
Pertama, penguatan di in ter nal
sehingga nasabah dapat me la ku -
kan transaksi digital de ngan aman
dan nyaman melalui apli ka si.  
BNI terus meningkatkan in -

frastruktur, teknologi, dan pro -
ses sehingga transaksi makin
aman, khususnya dalam meng -
ha dapi serangan dari luar. Ke -
dua, adalah meningkatkan dan
membangun kesadaran ma sya -
ra kat agar mereka terhindar da -
ri social engineering dan peni pu -
an-penipuan dengan meng -
atas na makan perbankan.  
“Kami membuat program-

program awareness yang ber ke -
lanjutan dan rutin kepada na sa -
bah. Ini bisa dilakukan oleh per -
bankan sendiri, atau bersama-
sama dengan industri dan re gu -
la tor,” kata Hariantono.  
Selain itu, kata Hariantono,

BNI juga terus berinvestasi d a -
lam penguatan teknologi in for -
masi. Dari belanja modal yang
disiapkan untuk pe ngem ba -
ngan teknologi informasi ter se -
but, alokasi dana yang disa lur -
kan untuk peningkatan ke -
aman an siber cukup besar. 
p hatim varabi

Literasi Digital Masyarakat 
Perlu Ditingkatkan

JAKARTA - Pemerintah kem -
ba li menerbitkan Surat Ber har -
ga Negara (SBN) jenis Saving
Bond Ritel (SBR) SBR011.
SBR011 merupakan SBN Ritel
ketiga yang diterbitkan peme -
rin tah sejak awal 2022 ini. Sebe -
lum nya telah terbit Obligasi
Ritel Indonesia (ORI) ORI021
pada awal tahun dan Sukuk Ritel
(SR) SR016 di Maret 2022 lalu. 
Masa penawaran SBR011

mem  punyai rentang waktu
periode 25 Mei-16 Juni 2022
dan mempunyai jangka waktu
investasi selama dua tahun.
Bagi WNI yang berminat ber in -
vestasi di SBR011, bisa men da -
pat kannya melalui agen pen jual
yang telah ditunjuk Ke men  te ri -
an Keuangan (Ke men keu). 
Para mitra dimaksud adalah

bank, sekuritas, dan institusi
ke uangan lainnya. Salah satu -
nya adalah Moduit sebagai

plat form digital private wealth
ma na ge ment . 
Bunga yang dihasilkan dari

SBN cukup bersaing diban -
ding kan instrumen investasi
per bankan seperti deposito,
apa la gi tabungan. SBN terbagi
dalam beberapa jenis, yaitu
SBN Kon ven sional, SBN Sya -
riah, SBN Fixed Rate, dan SBN
Floating Rate. 
Khusus SBN Konvensional

digolongkan lagi dalam dua
ins tru men, yaitu ORI dan SBR.
Per  be daannya, bila ORI dapat
di  tran sak sikan di pasar sekun -
der (bisa perjualbelikan sebe -
lum jatuh tempo), sedangkan
SBR tidak ditransaksikan di
pasar sekunder. 
Tapi, bila perlu dana men de -

sak, tidak perlu khawatir. Se -
bab, pencairannya tidak harus
menunggu hingga SBR jatuh
tem  po. Sebesar 50% dari nilai

in vestasi SBR dapat dicairkan
(fasilitas early redemption ). 
Menariknya lagi, SBR me -

mi liki kupon yang mengam -
bang dengan kupon minimal
(flo ating with floor) dan meng a -
cu pa da BI 7 Day Reverse Repo
Ra te. Penetapan kupon ter se -
but mengacu pada suku bunga
acu an BI saat itu sebesar 3,5%
di tam bah 160 bps. Setelah tiga
bu lan, bila suku bunga acuan
naik ke angka 4%, kupon SBR
bi sa menjadi 5,60% per tahun. 
Head of Advisory & Invest -

ment Connoisseur Moduit Ma -
nuel Adhi Purwanto menga ta -
kan, ketentuan floating with
floor membuat investasi yang
di tanam akan terlindungi dari
kenaikan inflasi sehingga da -
pat dipastikan nilai investasi ti -
dak tergerus. Malah akan terus
naik, terlebih mencermati tren
kenaikan suku bunga acuan. 

“Di sinilah letak menariknya
SBR11, karena tren kenaikan
suku bunga acuan membuka pe -
luang kupon SBR11 bakal lebih
tinggi dibandingkan kupon
ORI021 sebesar 4,90% dan ku -
pon SR016 sebesar 4,95% yang
sebelumnya diterbitkan peme -
rin tah,” ujar Manuel, dalam ke te -
rangan tertulisnya, Kamis (9/6). 
Sementara bila diban ding -

kan dengan suku bunga de po -
sito yang mengalami tren me -
nurun, akibat banjirnya likui di -
tas, SBN dipandang lebih m e na -
rik. Berdasarkan Laporan In di -
ka tor Stabilitas Lembaga Penja -
min an Simpanan perio de April
2022, rata-rata tingkat bunga
deposito rupiah seluruh bank
LPS pada akhir Maret 2022 tu -
run enam basis poin (bps) ke
level 3,14% diban ding kan de -
ngan akhir bulan se be lum nya. 
p sudarsono

Investasi ke SBN Ritel Dinilai Prospektif

MPI/FAISAL RAHMAN

Presiden Direktur MNC Bank Mahdan (kiri) berjabat tangan dengan Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Fajar Wibhiyadi (kanan) seusai penandatanganan atau MoU di
MNC Financial Center Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin. 

Tangkal Cyber aTTaCk
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Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19 BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir (dua kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono (kanan), Kepala
BPOM RI Penny K Lukito (dua kiri), dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir (kiri) seusai meninjau Uji Klinis Fase 3 Vaksin
COVID-19 BUMN di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Vaksin COVID-19 BUMN kolaborasi PT Biofarma, Baylor College of Medicine,
dan Eijkman menggunakan platform protein rekombinan sub-unit tersebut ditargetkan memperoleh Izin Edar Darurat (Emergency
Use Authorization/UEA) pada Juli 2022 mendatang dengan persiapan kapasitas produksi sebesar 120 juta dosis per tahun. 

antara /aji styawan

YOGYAKARTA - Anak usaha
PT Telkom Indonesia (Persero)
Tbk, yakni PT Dayamitra Te -
leko  mu ni kasi Tbk/Mitratel
(MTEL), akan memperluas por -
 tofolio non me na ra, yakni fiber
optic dan egde in fra solu tion. Saat
ini per u sa haan se   dang mem ba -
ngun se ki tar 7.000 km jaringan
fiber yang di tar getkan selesai
se mes ter II/ 2022. 
“Kami tidak hanya berhenti

pada penyediaan tower tapi
ma suk portofolio related tower
se per ti fiber optic untuk me -
mas tikan BTS quality of service
yang baik, penyediaan power to
tower dan egde infra solution
atau mini data center yang di pa -
sang pada tower,” kata
Direktur Utama Mi tra tel
Theodorus Ardi Hartoko da -
lam FGD Tel kom Grup de ngan
media di Yog yakarta, ke ma rin. 
Theodorus mengatakan ta -

hap selanjutnya pem ba ngu n -
an mini data center atau edge
infra solution yang menyasar
para peng guna yang sensitif
ter ha dap latensi. “Kami akan
kem bangkan fiber optic, mi cro -
cell, po wer to tower dan edge in -
fra  s ol u tion ,”  jelas dia. 
Menurut dia, perluasan por -

 tofolio tersebut untuk men -
 capai visi misi Mitratel men  jadi
perusahaan infra struk tur dig i -
tal, tidak hanya melalui aksi in -

organik dan agresif dalam pe ne -
trasi pasar melalui aksi organik
tetapi juga melakukan pen am -
ba han por to folio baru. 
Sebagai perusahaan de ngan

kepemilikan menara te r ba nyak,
yakni 28.577 unit me na ra, Mi -
tra tel akan me ning kat kan te -
nancy ratio dan me nam bah jum -
lah menara me lalui akui sisi.
“Jadi ruang kami untuk tumbuh
masih sangat be sar un tuk me -
ningkatkan te nancy ratio karena
58% tower kami ada di luar Jawa
yang menjadi daya ta rik opera -
tor te le komunikasi un tuk mem -
per luas jaringannya dan per -
tum buh an ekonomi pesat di Su -
ma tera, Kalimantan, dan lain -

nya,” ujar dia. 
Mitratel juga memiliki com -

petitiveness berupa sinergis de -
ngan Grup Telkom yang men jadi
modal besar perusahaan un tuk
ditawarkan kepada para tenant. 
Sementara itu, terkait buy -

back saham, Direktur Investasi
Mitratel Hendra Purnama me -
ngatakan harga saham MTEL
di pasar saat ini tidak men cer -
min kan kondisi fundamental
per usa haan. Hal itulah yang
me la tar belakangi dilaku kan -
nya pem belian kembali saham
Mi tra tel.  “Intension- nya ter -
uta ma yaitu yang waktu kita
an nou n ce adalah karena kita
melihat ada gap antara va lu a -

tion dengan yang ada di market
saat itu,” kata Hendra. 
Dari komunikasi dengan ka -

langan investor, lanjutnya, ba -
nyak investor menilai fun da -
mental Mitratel bagus, kuar  tal
per tama result (lap or an ke -
uang   an) juga inline.  Na mun,
har  ga di pasar tidak ter cer min
sehingga diputuskan buyback . 
Anggaran yang disiapkan

oleh perseroan mencapai Rp1
triliun atau setara dengan 5,3%
dari total modal disetor. Ada -
pun  waktu pelaksanaan buy -
back ditetapkan mulai dari 2
Juni sampai 2 September 2022
atau dalam 3 bulan ke depan. 
phatim varabi 

Kepala Badan Pengkajian
dan Pengembangan Per da ga -
ngan Kemendag Kasan menga -
ta kan program MGCR ini dilak -
sa nakan dalam rangka me nye -
dia kan minyak goreng curah se -
suai harga eceran tertinggi
(HET) yang ditetapkan kepada
masyarakat. Dengan kebijakan
ini, minyak goreng curah di pa -
tok dengan harga Rp14.000 per
liter dan Rp15.500 per kg. 
“Tentu tujuan program ini

untuk mengoptimalisasi pen dis -
tribusian minyak goreng cu rah
dengan harga sesuai HET se hing -
ga dapat diakses oleh ma syarakat
di seluruh Indo nesia,” kata Kasan
dalam dalam diskusi daring ber -
tema “Atur Ulang Tata Kelola
Sawit” yang digelar Fo rum Mer -
de ka Barat 9 (FMB9), Rabu (8/6). 

Dalam implementasinya,
Kasan menyampaikan pihak -
nya melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari produsen CPO, pro -
du sen minyak goreng, pelaku
usaha jasa logistik dan eceran,
pengecer hingga distributor
dan eksportir. Hal ini agar pro -
gram dapat mencapai tujuan
sesuai yang diharapkan. 
Kasan berharap program ini

mendapat dukungan dari ma sya -
rakat sehingga stok minyak go -
reng curah di masyarakat se la  lu
tersedia. Tentunya, sesuai
dengan harga eceran tertinggi
(HET) yang sudah ditetapkan.
“Saya berharap dukungan dari
masyarakat atas program mi -
nyak goreng curah rakyat ini su -
paya bisa tersedia di ma sya rakat
dengan harga eceran ter tin ggi

yang sudah ditetapkan,” ujar nya. 
Selain itu, Kasan meng ung -

kapkan, program MGCR ini
menjadi bagian dari bangkit nya
kegiatan ekspor produksi sawit.
Tentu hal ini akan ber dampak
positif pada bang kit nya per eko -
nomian nasional dan mem be ri -
kan kontribusi bagi negara. 
Optimalisasi distribusi

MGCR, lanjut Kasan, sebagai
upaya optimalisasi pen dis tri bu -
sian minyak goreng curah, me ru -
pakan cara menjaring in sentif
bagi para pelaku ekspor CPO dan
produk turunannya. Artinya,
melalui program ini, Kemendag
akan memberikan persetujuan
bagi pelaku usaha untuk me la ku -
kan kegiatan ekspor. 
Kuncinya, mereka me n ja -

lan kan komitmennya dalam
program ini secara serius. “Bagi
pelaku usaha yang ikut dalam
program penyaluran atau pen -
distribusian minyak goreng
curah rakyat ini, dan tentunya
tervalidasi melalui sistem kita,
baik secara fisik maupun elek -
tro nik melalui pengajuan eks -
por dan melakukan ekspor,”
paparnya. 
Terkait strategi, Kemendag

memastikan kebijakan ini ber -

jalan  baik. Kasan menuturkan,
dibutuhkan komitmen dari ber -
bagai pihak yang terlibat dalam
program ini. Antara lain mulai
dari produsen CPO hing ga
distributor dan eksportir. 
“Butuh komitmen dari se -

mua pihak yang dilibatkan mu -
lai dari produsen CPO, pro du -
sen minyak goreng sendiri, lalu
pelaku jasa usaha distribusi
sam pai pada pengecer dan se te -
rusnya,” ungkapnya. 
Untuk memastikan hal ini,

Kasan menegaskan, pihaknya
melakukan validasi secara elek -
tronik. Di sisi distribusi hingga
pada tingkat pengecer, pihak nya
melakukan monitoring dan
validasi berdasarkan catatan real
realisasi di tingkat pe nge cer yang
ditujukan kepada kon sumen. 
“Validasi dilakukan secara

fisik di lapangan oleh Satgas Pa -
ngan. Termasuk bukti vali dasi
penjualan minyak goreng cu rah
sesuai DMO/DPO ke kon su -
men, itu kita akan men da pat kan
validasi dari setiap pembeli ber -
da sarkan KTP atau NIK yang ada
di masing-ma sing pembeli kare -
na minyak go reng curah ditar -
get kan untuk masyarakat eko -
no mi kelas bawah,” ujar Kasan. 

Dalam rangka melakukan
skema pengawasan terhadap
penerapan domestic market
obligation (DMO) dan domestic
price obligation (DPO), Kasan
menjelaskan program MGCR
berkaitan dengan kegiatan eks -
por. Artinya, para pelaku usaha
harus memenuhi syarat me me -
nu hi minyak goreng da lam ne -
geri terlebih dahulu. 
Sementara itu, Menteri Per -

da gangan (Mendag) Mu ham -
mad Lutfi meninjau im ple  men -
tasi sistem distribusi closed loop
Program Minyak Goreng Curah
Rakyat di Pasar Tradisiona l,
Ciputat. Dist ri bu si ini dila ku -
kan oleh Pelaku Usaha Jasa Lo -
gis tik dan Eceran (PUJLE) de -
ngan menggu na kan aplikasi. 
“Melalui aplikasi teknologi

digital, pemerintah memas ti kan
distribusi minyak goreng curah
dapat dikontrol sehingga tidak
terjadi penyelewengan,” ujar
Mendag Lutfi saat me nin jau di
Pasar Ciputat, Tangerang Se la -
tan, Banten pada Rabu (8/6). 
Pada program ini, Mendag

menerangkan, konsumen yang
akan membeli minyak goreng
harus menunjukan Kartu Tan -
da Penduduk (KTP) dengan

maksimal pembelian mak si mal
dua liter per hari. Ini untuk
memastikan, program minyak
goreng curah tepat sasaran. 
Mendag Lutfi menyebut, di

Indonesia terdapat 17.000
pasar rakyat. Artinya, dengan
jumlah penjualan sebanyak
10.000 titik, sistem closed loop
sudah dapat menjangkau 65%
pasar. “Jadi di tempat dengan
jumlah penduduk yang padat,
diharapkan konsumen akan
mendapatkan minyak goreng
curah sesuai harga eceran
tertinggi (HET) di jarak kurang
lebih 2-5 km. Proses distribusi
diawasi dan dijaga melalui apli -
ka si teknologi untuk memas ti -
kan rakyat yang mem bu tuh kan
mendapat minyak goreng curah
dengan harga terjang kau,” jelas
Mendag Lutfi. 
Asisten Deputi Pe ngem ba -

ngan dan Pembaruan Pe r ko pe -
ra sian, Kementerian Koperasi
& UKM (Kemenkop UKM) Ba -
gus Rachman mengatakan Ke -
menkop UKM mengajak pe ta ni
sawit swadaya tergabung da lam
koperasi. Tujuannya agar me re -
ka bisa mendapatkan ke un tu -
ng an dari penjualan hasil sum -
ber daya alam (SDA)-nya. 

Karena itu, upaya meli bat -
kan usaha rakyat secara lebih
luas menjadi penting diper tim -
bangkan supaya pasar nasional
tidak rentan akibat dominasi
pelaku industri besar yang jus -
tru cenderung mengambil un -
tung saat kenaikan harga pro -
duk sawit di tingkat in ter na sio -
nal terjadi.  “Korporatisasi sawit
adalah kebijakan untuk mewu -
jud kan apa yang disebut kor po -
rasi pe tani sawit. Ini tujuannya
untuk meningkatkan penda -
pat an para petani sawit,” kata
Bagus Rachman. 
Bagus menjelaskan, berda -

sar kan data Badan Pusat Sta tis -
tik (BPS) tahun 2020 tercatat
lebih dari 40% perkebunan k e -
lapa sawit di Indonesia dikuasai
oleh petani swadaya. Namun,
hingga kini masih banyak pe -
tani yang belum tergabung da -
lam koperasi sehingga mereka
tidak mendapat keuntungan
yang layak.  “Dari sisi tata kelo la,
kita bi ca ra dari hulu dulu ya.
Jadi ka lau kita melihat data dari
BPS tahun 2020, tercatat 14,59
juta hektare (ha) luas per ke bun -
an sawit di Indonesia,” papar
Bagus.  psudarsono/
advenia elisabeth

JAKARTA - PT Chateraise In -
do nesia Manufacturing (CIM)
siap me ningkatkan kola borasi
de ngan petani dan pe ternak se -
te lah perusahaan ini meng ope -
ra si kan pabriknya di Citeureup,
Bo gor, Ja wa Barat. CIM meru -
pa kan joint ven ture Kelompok
Usaha Gobel de ngan Chateraise
Group asal Jepang. 
Perusahaan ini bergerak di

bidang industri makanan dan mi -
 numan. “Salah satu daya saing
produk kami adalah meng  gu na -
kan bahan baku alami dan di pa sok
langsung dari petani dan pe ter -
nak,” kata Di rek tur PT Cha te rase
Indonesia Manufacturing Regi
Datau se usai acara grand launc hing
Pa brik Chateraise di Ci teu reup,
Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/6). 
Dengan berdirinya pabrik

ini, kata Regi, memberi peluang
bagi perseroan untuk me ning -
kat kan kerja sama dengan pe ta -
ni dan peternak untuk meng ha -
silkan bahan baku yang ber kua -
li tas tinggi. 
Selain kualitas dan cita rasa

yang tinggi, dalam me n ja lan kan

usahanya, Chateraise pe nuh de -
ngan inovasi dan tek no logi da -
lam konsep farm factory yang sa -
ngat menarik. Inilah yang ke mu -
di an menginspirasi Ke lom pok
Usaha Gobel untuk secara man -
tap menjalin kerja sama dengan
Chateraise yang sudah ber pe ng -
alaman sejak 1954. 
Kerja sama Chateraise-

Gobel didasari oleh mutual trade
be nefit, di mana pada awalnya
se  pe nuhnya menggunakan
pro  duk Chateraise Jepang un -
tuk dijual di Indonesia, dan ke -
mudian dilanjutkan men di ri -
kan pabrik di Indonesia, seperti
yang telah diresmikan ini. 

“Grand opening ini adalah
bukti keseriusan dan ko mit men
Chateraise-Gobel dalam mening -
kat kan investasi dan keinginan
untuk me ngem bang kan kola bo -
rasi dengan pe tani dan peternak
di Indonesia. Melalui konsep farm
factory, kehadiran pabrik ini tentu
juga akan berupaya keras untuk
memberi dampak positif bagi
petani dan peternak,” kata Regi. 
Pada kesempatan yang sama

Rachmat Gobel yang juga se ba -
gai Wakil Ketua DPR me nga ta -
kan betapa besarnya prospek in -
dustri makanan dan mi nu man
dan perlunya komitmen da lam
pengembangan inves tasi. 
Data menunjukkan, in dus tri

makanan dan minuman ber pe ran
besar dalam pa r tum buh an per -
ekonomian nasional. Pa da 2021
lalu, kontribusi sektor ini ter ha -
dap industri nonmigas men capai
38,05% dan 6,61%  to tal pen da pa -
tan domestik bruto (PDB). 
Di samping itu, sektor in -

dustri makanan dan minuman
juga tercatat sebagai sektor usa -
ha yang paling melibatkan usa -
ha kecil dan mikro, yang jum lah -
nya mencapai 1,6 juta unit, yang
secara langsung menyerap te -
na ga kerja sekitar 3,6 juta orang. 
“Industri ini sangat ber pe -

luang untuk terus tumbuh. Da lam
beberapa tahun terakhir, laju per -
tumbuhan sektor ini se la lu ber ada
di atas rata-rata sek tor in dus tri
manufaktur lain nya, ter ma suk
pertum buh an PDB nas io nal,” ka -
ta Rachmat Gobel. psudarsono

Direktur Utama Bank
Syariah Indonesia (BSI) Hery
Gunardi (dua kiri) bersama
Direktur Compliance &
Human Capital BSI Tribuana
Tunggadewi (kanan) dan
Wakil Gubernur DIY KGPAA
Paku Alam X (dua kanan)
berbincang saat peluncuran
BSI UMKM Center di
Yogyakarta, kemarin. 

antara/andreas Fitri atmoko

BSI UMKM Center

CIM Tingkatkan Kolaborasi
dengan Petani-Peternak

JAKARTA – PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) se -
bagai bagian dari subholdingPo -
wer & New Renewable Ener gy
(PNRE) kembali dinobatkan
sebagai Best of The Best pada
ajang Annual Pertamina Qua li -
ty (APQ) Award 2022 yang di se -
lenggarakan oleh PT Pertamina
(Persero).  APQ tahun ini meng -
angkat tema Fuel Up The Ener gy
To Speed Up Towards In no va -
tion, yang berlangsung secara
hybrid, pada 6-8 Juni 2022. 
PGE meraih penghargaan

Best of The Best pada APQ Award
2022 karena berhasil me njadi
pemenang terbaik pada 3 dari 11
kategori, di anta ra nyaThe Most

Inspiring Leader, The Best Quality
Agent, The Best System Assu -
rance, dan Second Best Quality
Board.Pencapaian ini tidak lepas
dari dukungan kuat Manajemen
& Dewan Mutu PGE.
“Kami berharap pemenang

di APQ Award 2022 dapat me -
raih penghargaan pada ajang
ino vasi internasional,” ujar Di -
rektur Sumber Daya Manusia
PT Pertamina (Persero) M Erry
Sugiharto dalam keterngan
tertulis kemarin. 
Sementara itu, Direktur

Utama PGE Ahmad Yuniarto
(AY) mengungkapkan bahwa
penghargaan yang kedua kali -
nya ini merupakan kontribusi

dari seluruh Perwira PGE dalam
penerapan 4 Pilar Quality Ma -
na  ge ment, dan berharap agar
prestasi yang telah dicapai ini
menjadi penyemangat seluruh
Perwira PGE untuk terus ber -
ino vasi untuk mendukung ter -
ca painya sasaran strategis
perusahaan.
“Terima kasih kepada insan

mutu PGE atas dukungan dan
implementasi terhadap 4 Pilar
Quality Management yang di te -
rapkan sehingga dapat mem ba -
wa kembali penghargaan ka te -
gori The Best of The Best, Saya
ber harap agar piala itu terus di -
per tahankan oleh PGE,” ung -
kap AY. pyanto kusdiantono

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko (ketiga kanan) saat berdiskusi bersama editor
dalam Focus Group Discusion  (FGD) Telkom di Yogyakarta, kemarin. 

PGE Raih Best of The Best
APQ Award 2022

Mitratel Didorong Jadi Perusahaan
Infrastruktur Digital 

koran sindo/hatim varabi

JAKARTA - Kementerian Per da gangan
(Kemendag) terus berupaya menstabilkan
harga minyak goreng di masyarakat. Langkah
tersebut tertuang da lam Peraturan Menteri
Per da ga ngan (Permendag) No 33 Ta hun
2022 yang mengatur soal tata kelola Program
Minyak Go reng Curah Rakyat (MGCR). 

Kemendag Permudah Warga
Miliki Minyak Goreng
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Tory Burch, Ketua Eksekutif
dan Chief Creative Officer dari
Tory Burch LLC dan pendiri Tory
Burch Foundation, menuturkan
busana motif kotak-kotak bisa
dikreasikan menjadi busana yang
fashionable dengan penggunaan
campuran kain dan warna yang
colorblocking. Hal inilah yang
dihadirkan di koleksi Pre-Fall
2022. 

Burch menjelaskan,
koleksi terbaru ini
mengirimkan pesan
optimisme dan
feminitas, dengan
detail artisanal yang
tinggi dan pendekatan
yang realistis untuk
berpakaian.  “Saya
benar-benar ingin
berpikir tentang

konsep realitas
dan kemudian

bermimpi,”  ujar  Burch  dalam rilis
yang di te rima Koran SINDO. 

Lebih lanjut  Burch menje las -
kan, realitas cara perempuan  ingin
berpakaian dan keserbagunaan.
Dia ingin bermain dengan pro por -
si melalui bentuk dan tubuh de -
ngan campuran kain colorblocking.
Dia juga ingin menjaga nuansa
yang sangat ringan dan simpel.
“Lalu tentang keserbagunaan ,
hanya gagasan mengenakan
sesuatu dengan cara yang ber -
beda,” ujar  Burch. 

Burch menghadirkan motif
kotak-kotak piknik musim semi,
penekanan kuat pada pinggang
dan pakaian feminin yang meng -
angkat secara keseluruhan, ar -
tisanal dan halus. Fabrikasi katun
sederhana diubah menjadi rok dan
gaun penuh dengan pinggang yang
terinspirasi korset, ruched dan
topstitched print-blocked. 

Koleksi ini menghadirkan rok
hitam one-shoulder dengan detail
dasi halus yang memperlihatkan
bahu dan pinggang dengan po -
tongan tie-dye yang dipotong dan
dijahit. Terdapat pula rok lilac
dengan penutup mata kait atau
kotak-kotak musim panas yang
dirapat kan dan dilipit.  “Pisahkan
warna feminin
dan print-block
terstruktur, rok
mudah dan blus
cair —ditam -
bahkan ke ide
dengan memper -
timbangkan pakaian serbaguna,”
ujar Burch. 

Burch  juga menginginkan
kehalusan keindahan detail, di
mana tidak semuanya terlihat
jelas.  Saat melihat pakaiannya,
akan terlihat lebih banyak per -
hatian pada detailnya. “Meng -
ambil ide dari hal-hal klasik dan
memelintirnya.  Selama beberapa
tahun terakhir, saya terobsesi
dengan konsep potongan yang
bertahan lama ini.  Saya benar-
benar ingin memiliki hal-hal yang
dapat Anda buat dan lapisi di
lemari pakaian Anda.  Ini tidak
harus tentang waktu tertentu
tetapi abadi,” ujar  Burch. 

Dalam nada yang sama, ban deau
rajutan teknis berwarna-warni
berlapis dan dipelintir di atas
penampilan sementara ra jutan
kasmir dip-dye. Gaun linen dan
katun poplin dipadukan de ngan
atasan ungu muda, rok krem, dan
pinggang berpo tongan shirred
dengan mo tif kotak-kotak. Ter da -

pat grafis prep py yang
dihadir kan dalam

rajutan dengan
motif logo
lumer dan rok
rajut teknis

kontras warna.   
Aksesori melengkapi koleksi

dengan sentuhan arsitektural dan
artisanal di seluruh tas. Terdapat
tas kulit terstruktur dan dapat
dilipat dan bertekstur, tas anyam -
an jamur, ikat pinggang, alas kaki
dengan tumit berblok T. Ada pula
perhiasan logam  yakni anting dan
liontin lucu berbentuk katak.  

Sementara itu, untuk musim
Spring/Summer 2022,  Burch me -
rayakan T Monogram melalui ko -
leksi aksesori  ikonis seperti tas,
sepatu,  scard, dan ikat pinggang.
Koleksi ini mengutamakan  fungsi
dan keserbagunaan yang cocok
untuk tampilan stylish dalam ke -
giatan sehari-hari. 

Kesuksesan merek T Mono -
gram yang digemari para pen cinta
mode  berupa pola klasik yang
ter inspirasi oleh quilting
tradisio nal  melahirkan kampa -
nye yang ber tajuk ‘A Window To
Our World’. “T Monogram
Jacquard mengingatkan saya
pada pola jahitan silang pada
selimut Penn sylvania Dutch
yang saya sukai saat tumbuh
dewasa. Geometri, kerja keras,
dan seni,” ujar  Burch. 

T Monogram merayakan
logo Tory Burch dan seja -
rahnya yang unik. Ketika
Burch meluncurkan merek
tersebut, ia menciptakan logo,
sebuah elemen desain. Ini
adalah T-line klasik dan refleksi
melingkarnya, terinspirasi oleh
geometri dan interior arsitektur
Maroko David Hicks.
Mengguna kan kolase digital
dan warna-warna berani,
kampanye grafis T-Mono-gram
mencer min kan keahlian dan
ke aba dian logo me rek
dengan daya pi kat arti -
sanal. p dwi nur
ratnaningsih -
ningsih

Pola klasik  seperti motif kotak-kotak dan motif
quilting tra disi o nal tak pernah lekang oleh wak -
tu. Pola yang dihadirkan label fashion  Tory
Burch, misalnya, bisa jadi pilihan  untuk tampil
fashionable saat musim panas atau menjelang
musim dingin. 

Dengan membangun personal
branding seseorang bisa  meman -
faatkan potensi dalam diri  secara
maksimal. Praktisi dan konsultan
di bidang Brand & Communi -
cation,  Ria R Christiana, mem -
bagikan tips untuk melakukan
personal branding yang tepat. 

Ria menerangkan,  belajar
membangun personal branding,
sama dengan belajar mencintai diri
sendiri. Orang pun akan ber usaha
menggali dan mencari tahu
tentang apa kekurangan dan ke -
lebihan yang  dimiliki. Personal
branding juga menjadikan sese -
orang  lebih dikenal orang lain dari
segi kualitas yang tidak akan di -
remehkan.  

Konsep dasar personal branding,

menurut Ria, adalah proses
pembentukan persepsi
masyarakat publik terhadap aspek
yang dimiliki seseorang. Aspek ini
meliputi kepribadian, kemam -
puan, nilai, serta persepsi positif
yang ditimbulkan atau ada dalam
dari individu.

Selain itu, ketika seseorang
sudah membangun personal
branding, orang tersebut  akan
mudah mendapatkan keper cayaan
dari orang lain, relasi yang luas,
dan akan mempermudah jenjang
karier  ke depannya.  

Segala hal tentang personal
branding , dijelaskan oleh Ria,
melalui workbook personal branding
TRUE PATH. Melalui buku ini, Ria
berharap dapat membantu setiap

individu berfokus memberikan
usaha terbaik dalam menjalani
hidup yang biasa,  mencari jati diri,

dan menjadi  versi terbaik dari diri
sendiri. 

Ria menuturkan, buku ini  ada -

lah buku diri yang akan me nemani
seseorang selangkah demi selang -
kah menuju penemuan diri, yang
akan berguna tidak hanya untuk
unggul dalam karier tetapi juga
untuk menjalani kehidupan yang
lebih bermakna. 

“Melalui kerang ka EDA (Em -
brace Myself, Act Upon It, Design
My Brand), buku ini akan men -
dukung setiap indi vidu untuk
fokus pada upaya un tuk mela -
kukan yang terbaik dan memiliki
perjalanan hidup yang luar biasa,”
ujar Ria saat konferensi pers vir -
tual pada Senin (6/6). 

Ria adalah praktisi dan kon -
sultan di bidang brand and commu -
nication dengan pengalaman pro -
fesional selama 25 tahun.  Sebagai

seorang brand maker yang berta -
lenta, Ria  membantu para pemilik
brand, korporasi, hingga individu
untuk memahami proses dalam
melakukan pengembangan dan
integrasi branding. Dia ingin mem -
bantu semua orang untuk meng -
hidupkan brand. 

Tak hanya sebagai penulis
workbook, Ria juga merupakan
pendiri Dbrandcom, perusahaan
strategi brand consulting. Dia ingin
membantu orang lain untuk me -
mahami tentang proses branding
dan membuat strategi untuk
mem buat Live the Brand Story. 

Perusahaan ini berfokus pada
manajemen merek dan pengem -
bangan sumber daya manusia.  
pdwi nur ratnaningsih

Pentingnya Personal Branding 

Cokelat menjadi salah satu ca -
milan manis yang banyak dige -
mari, mulai dari anak-anak hingga
orang dewasa. Bahkan, di Indo -
nesia terdapat perkebunan coke -
lat yang kualitasnya tak kalah baik
dari negara lainnya. 

Pendiri PT Aneka Coklat Ka -
koa, Sabrina Mustopo, menga -
takan berkolaborasi dengan se -
jumlah merek untuk menjual co -
kelat yang dihasilkan oleh para pe -
tani lokal. Salah satunya de ngan
IKEA sehingga para kon sumen
bisa menikmati coke latnya. 

Sabrina melanjutkan, seluruh
pembelian biji cokelat langsung
dibeli tanpa adanya perantara.
Karena itu, nilai ekonomi yang
dihasilkan untuk para petani akan
lebih menguntungkan dan hasil
cokelatnya pun tak kalah baik. 

Selain itu, cara pengolahannya
pun lebih detail, yakni sebelum
disangrai akan melalui proses
fermentasi lebih dahulu. Nanti -
nya cokelat atau dark cokelat yang
dihasilkan akan memiliki rasa
lebih lezat dan siap diolah ke
dalam berbagai varian rasa. 

“Jadi proses fermentasi itu
sangat penting,” katanya dalam
konferensi persnya di bilangan
Jakarta Timur, Sabtu (4/6). 

Sementara itu, IKEA Food
Commercial Manager Dita Astari
Putri menambahkan, agar lebih
menarik para konsumen, cokelat
ini diberi packaging seunik mung -
kin, yaitu dengan menyematkan
gambar-gambar 

“Ini yang memang membeda -
kan dengan produksi cokelat
lainnya. Kami sengaja membuat
packaging yang mencerminkan
bahwa ini adalah cokelat dari
Indonesia,” terangnya. 

Terdiri dari tujuh varian co -
kelat, tiga di antaranya adalah
cokelat varian single origin seperti
Bali Dark Chocolate, Sulawesi
Dark Chocolate, dan Sumatera
Dark Chocolate. 

Kemudian varian lainnya, ya -
itu Arenga Pinnata Dark Choco -
late, Cinnamon Dark Chocolate,
Coffee Milk Chocolate with Crea -
my Coffee, dan Seed and Grain
Sourdough Milk Chocolate. 

“Kami percaya melalui ini,
semakin banyak orang dapat me -
rasakan cokelat lokal Indonesia
yang unik dan berkualitas tinggi,”
ujarnya. pnovie fauziah

Dalam rangka perayaan ulang
tahun ke-21, Dapur Cokelat me -
luncurkan aplikasi yang mena -
warkan kemudahan bagi konsu -
men atau user friendly dalam
mendapatkan informasi produk
dan pemesanan, serta penawaran
berupa diskon.  

Direktur Utama Dapur Cokelat
Okky Dewanto mengatakan pe -
luncuran aplikasi ini semata un -
tuk memudahkan komunikasi.
“Aplikasi dibuat utamanya bukan
untuk sales e-commerce tapi se -
bagai satu sarana komunikasi,
loyalty terhadap konsumen,” kata
Direktur Utama Dapur Cokelat di
JW Marriott Hotel Jakarta, Kamis
(2/6). 

Lewat aplikasi ini, kamu juga
bisa memesan kue favorit, ter ma -
suk memilih tanggal dan jam
pengiriman, sistem pengiriman,
metode pembayaran yang di -
ingin kan hingga pesan khusus
yang ingin diberikan oleh pe me -
san kepada penerima produk. 

Dalam kesempatan yang sama,
pendiri Dapur Cokelat Ermey Tris -
 tiarty, membocorkan rahasia
mengapa jenama ini bisa kokoh
berdiri hingga 21 tahun. “Tahan
banting, ini saran yang biasa saya
berikan kepada pemula. Harus ada
kekuatan konsep, passion dan ko -
mitmen,” jelas Ermey Tristiarty. 

Selain aplikasi, jemena Dapur
Cokelat juga menerbitkan sebuah
buku yang berjudul Dapur Cokelat
Bercerita. Buku tersebut bercerita
tentang perjalanan Dapur Cokelat
selama dua dekade, serta penga -
laman Ermey Tristiarty jatuh ba -
ngun membangun Dapur Cokelat.
payu utami

FOTO-FOTO: DOK TORY BURCH

Kemasan Cokelat Khas Indonesia 
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DOK IKEA

DOK DBRANDCOMMUNICATION

Ikea 

Luncurkan Aplikasi Mudah 
dan Modern 

Dapur Cokelat ulang tahun ke-21   

DOK SINDO AYU UTAMI

Rayakan Ulang Tahun ke-21, Dapur Cokelat luncurkan aplikasi yang User
Friendly 

Fashionable dengan Pola Klasik 
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Badan Meteorologi, Klimato -
logi dan Geofisika (BMKG) merilis
peringatan dini cuaca ekstrem di
Indonesia untuk hari  Kamis (9/6)
dan beberapa hari ke depan. Di -
kutip dari laman resmi BMKG,
sejumlah wilayah dan kabupa -
ten/kota di 29 provinsi berpotensi
mengalami cuaca ekstrem. Cuaca
ekstrem yang dimaksud meliputi
hujan sedang hingga lebat yang
dapat disertai kilat/petir dan
angin kencang. 

Medurut  Elaine K Luo MD,
salah satu  penyakit yang harus
diwaspadai ketika cuaca ekstrem
datang adalah flu.  Cuaca ekstrem
biasanya akan menyerang imun -

itas tubuh sehingga menjadi ren -
tan terserang penyakit seperti ter -
serang flu. “Penyakit ini umum nya
terjadi saat hujan, atau cuaca di -
ngin. Sehingga tubuh menjadi
lemah, serta daya tahan tubuh
seseorang harus lebih diperhati -
kan,” ujar Luo, seperti yang di lan -
sir dari  Healthline. 

Menurut Luo, untuk menghin -
dari flu bisa mengonsumsi jahe,
madu, lemon yang dicampur ke
dalam segelas air teh hangat. Me -
ngonsumsi vitamin C juga sangat
penting untuk daya tahan tubuh.
Selain itu, sup bisa membantu me -
ngembalikan energi, sekaligus
menghangatkan tubuh dari udara
dingin. 

Selain flu, penyakit yang sering
timbul di cuaca ekstrem, yakni
diare. Saat cuaca ekstrem, sangat
penting menjaga kesehatan 
sistem pencernaan.  Pada musim
panca roba, kasus penyakit ini
menjadi tinggi karena banyaknya
debu dan kotoran yang ber te -

baran. Penyakit ini erat kaitan nya
dengan pola kon sumsi makan dan
kebersihan bahan makanan 

Menurut Luo, diare umumnya
disebabkan kuman atau virus yang
biasa mencemari makanan dan
minuman. Menjaga pola makan
serta mengonsumsi asupan ma -
kanan serta minuman sangatlah
penting. “Untuk menghindari
diare, pastikan tubuh  tetap ter -
hidrasi, yakni memperbanyak
minum air putih. Sebab saat diare,
Anda akan mengeluarkan banyak
cairan saat bolak balik ke toilet,”
ujar Luo. 

Penyakit lainnya yang sering
muncul saat cuaca ekstrem, yakni
demam  berdarah. Penyakit ini
berkaitan dengan kebersihan, atau
kesehatan di lingkungan masya -
rakat. Seperti buang sampah sem -
barangan, hingga membiarkan
genangan air. “Gejala demam ber -
darah pada umumnya berupa
demam tinggi yang turun pada
hari ketiga namun akan naik kem -

bali, mual, muntah, nyeri kepala,
badan pegel linu, serta dapat di -
sertai munculnya bintik-bintik
merah dikulit, gusi berdarah atau
mimisan,” tutur Luo. 

Saat cuaca ekstrem, sering kali
tiba-tiba hujan lebat akibatnya
muncul banyak genangan air di
mana-mana. Praktisi Kedokteran
Fungsional, dr Novi Arifiani MKK
Dipl ABRAAM menjelaskan, saat
genangan air ada di mana-mana,
maka bisa menjadi media bagi
tikus untuk menyebarkan penya -
kit leptospirosis. 

“Leptospirosis disebabkan pa -
rasit leptospirosis yang me nyebar
dari urine mamalia terutama
tikus. Nah, genangan air yang
dikencingi tikus ini berbahaya,” tu -
tur dr Novi, seperti  dilansir dari
MNC Portal. 

Gejala terkena Leptospirosis
menurut dr Novi, antara lain de -
mam tinggi, sesak napas, sakit
kepala, nyeri otot, muntah, sakit
perut, diare, juga ruam-ruam. Jika

ada yang mengalami gejala ini, se -
gera dibawa ke dokter agar dapat
pengobatan. Jangan tunggu sam -
pai parah. 

Sementara itu, menurut ahli
diet, SaVanna Shoemaker MS RDN
LD, ada beberapa tips yang bisa
dilakukan untuk menjaga kese -
hatan di saat cuaca ekstrem, salah
satunya banyak konsumsi buah
dan sayur. Antioksidan pada buah-
buahan dan sayur-sayuran dapat
mendukung sistem kekebalan tu -
buh agar tidak mudah terpapar
virus dan bakteri. “Buah dan sayur
juga mengandung banyak vitamin
yang bagus untuk kesehatan
tubuh,” ujar Shoemaker. 

Shoemaker juga merekomen -
dasikan untuk lebih banyak me -
ngon sumsi protein. Makanan kaya
protein seperti telur dan daging
untuk memperbaiki dan memper -
kuat sistem kekebalan tubuh. Ma -
kan ayam, telur, susu juga  bagus
untuk meningkatkan imunitas
tubuh.   

Dia juga mengingatkan agar
jangan sampai tubuh kekurangan
cairan yang membahayakan kese -
hatan. Minum air putih minimal
delapan gelas dalam sehari untuk
menjaga keseimbangan tubuh,
membantu mengeluarkan racun
dan meningkatkan energi pada
tubuh. 

Rutin berolahraga setiap 
hari, menurut Shoemaker, akan
mem buat tubuh lebih sehat dan
keke balan tubuh lebih kuat se -
hingga tidak mudah terserang
penyakit. Untuk itu, dia menya -
rankan untuk meluangkan waktu
30 menit se tiap hari untuk ber -
olahraga.

“Stres juga  dapat menurunkan
keke balan tubuh. Karena itu,  
ken da li kan stres dengan ber -
aktivitas pro duktif agar daya
tahan tubuh tetap terjaga,” tutur
Shoemaker.  #3M#men  cu ci ta ng an#
m en ja ga ja rak# me ma kai mas ker#
ingat pe sanibu.
p dwi nur ratnaningsih

Dalam beberapa hari  ini cuaca
ekstrem melanda di sebagian
wilayah Indonesia. Kondisi ini
harus diwaspadai agar tubuh
tidak terjangkit penyakit. 

Serum adalah produk perawatan
kulit yang berfungsi melawan
tanda-tanda penuaan kulit. Serum
berbahan tananan Immortelle
sudah lama dikenal untuk me -
nyehatkan kulit dan mengurangi
tanda-tanda penuaan. 

Menurut Marketing Commu -
nication Manager L’Occitane en
Provence Indonesia Angga Tri
Kuntara, tanaman Immortelle dari
Prancis sudah lama dikenal untuk
membantu menghaluskan garis-
garis halus dan memberikan kilau

yang sehat. Ini memungkinkan
kulit untuk menenangkan dan
memulihkan diri dari paparan
agresor eksternal seperti polusi,
sinar matahari, dan cuaca buruk.   

Angga menambahkan, Im -
mortelle adalah bunga ajaib yang
membantu kulit  dengan meng -
haluskan garis-garis halus, mem -
be rikan cahaya yang sehat dan
pulih dari faktor stres sehari-hari.
Immortelle dapat diekstrak untuk
menjadi minyak esensial. 

Minyak, yang dikemas dalam
gelembung emas kecil, dikenal
karena sifat anti-oksidan yang
kuat dengan kekuatan untuk
meningkatkan produksi kolagen.
Selain itu, minyak ini menggan -
dakan laju sirkulasi mikro di kulit,
membantu pembaruan sel dan
kekencangan kulit.  

“Kandungan Immortelle ada
dalam produk Triphase Essence,
Reset Eye Serum, dan Reset Oil-in-
Serum,” ujarnya, dalam rilis yang
diterima Koran SINDO. 

Menurut Angga, Reset Oil in
Serum  versi yang lama  sudah
populer dan telah memenangi
penghargaan. Formula pada se -
rum yang baru mengandung 10x

lebih banyak  minyak esensial
Immortelle. 

Seiring berjalannya waktu, para
peneliti dari label kecantikan
tersebut  melakukan semua yang
dilakukan dengan lebih baik dan
bahkan memiliki lebih banyak
manfaat tambahan untuk kulit. 

Selain Immortelle, serum ini
mengandung bahan aktif alami
yang disebut Acmella Oleracea,
yang dikenal sebagai ‘alternatif
alami untuk botox’. Ketika dioles -
kan, ekstrak tumbuhan ini mele -
maskan ketegangan otot di bawah
kulit dan dengan demikian me -
ngurangi munculnya garis-garis
halus dan kerutan untuk kulit yang
terlihat beristirahat. 

Serum ini juga memiliki  kan -
dungan Marjoram. Kandungan ini
yang membantu untuk ‘memba -
ngunkan’ kembali kulit, bekerja
berdasarkan epigenetik untuk me -
mulai kembali fungsi ekspresi gen
yang menjadi tidak aktif dan ku -
rang efektif karena penuaan alami
dan agresor eksternal se perti UV,
polusi, dan stres. #3M#men  cu ci -
ta ng an#m en ja ga ja rak# me ma kai -
mas ker#ingat pe sanibu. 
p dwi nur ratnaningsih

Kehadiran sang buah hati dalam
keluarga merupakan bentuk ke -
bahagiaan tersendiri bagi pa -
sangan suami istri pada umum nya.
Seturut dengan hal itu, ke -
banyakan orang tua berharap janin
dalam kandungan akan sehat
sampai melahirkan nanti. 

Untuk memastikan janin
dalam kandungan tetaplah sehat,
orang tua biasanya selalu mem -
perhatikan asupan gizi demi per -
kembangan janin ke depannya.  

Nah, untuk meminimalisasi
kekhawatiran orang tua, khu -
susnya pasangan yang baru
pertama menjadi orang tua,
hadirnya sebuah testing cukup
populer saat ini, yakni Non Inva -
sive Prenatal Test (NIPT ) Tanya -
DNA.  NIPT TanyaDNA meru -
pakan inovasi terbaru dari Non
Invasive Prenatal Test atau NIPT.
Tujuan nya untuk menjawab ke -
khawa tiran para orang tua dalam
men cari kepastian kesehatan

calon bayi mereka.  
Hal itu pula disampaikan oleh

drg Aditya selaku Direktur NIPT
TanyaDNA. Dia mengatakan ke -
hadiran NIPT TanyaDNA merupa -
kan salah satu solusi geneti untuk
gaya hidup yang sehat bagi orang
tua. 

“Kami sangat senang dan an -
tusias dapat menghadirkan NIPT
TanyaDNA. TanyaDNA merupa -
kan solusi genetik untuk gaya hi -
dup sehat orang tua. Dan pastinya
ingin memilki keluarga yang op -
timal, baik secara fisik maupun
mental,” ujar drg Aditya saat
dite mui di Kawasan
Kemang Jakarta Selatan,
pada 31 Mei lalu. 

Bahkan, dia
menambahkan, salah satu
keunggulan lain adalah
teknologi sequencing,
teknologi de ngan inovasi
terbaru, memu dah kan para
orang tua baru untuk

melihat kondisi sang buah hati
secara detail. Dengan begitu  dapat
mengetahui secara langsung jenis
kelamin dan abnormalitas calon
buah hati.  

“Bantuan teknologi sequencing,
NIPT TanyaDNA dapat menge ta -
hui lebih
detail me -
ngenai
kese -
hatan
anak,

dimulai dari kan dungan yang ter -
golong aman dan minim risiko
bagi ibu,” katanya. 

“NIPT TanyaDNA juga penting
dilakukan ibu hamil untuk me nge -
tahui seperti kelainan genetik atau
kromosom sejak dini. Teknik NIPT
TanyaDNA memiliki kemampuan
deteksi sangat akurat hingga 99
per sen,” ujarnya lagi. #3M#
men  cu ci ta ng an#m en ja ga ja rak# 
me ma kai mas ker#ingat pe sanibu. 
p dwi nur ratnaningsih

Tes NIPT bagi Pasutri Baru 

Kandungan Grape Water 
untuk Perawatan Kulit 

DOK DEPOSITEPHOTOS

DOK WALLUP.NET

Infusi polifenol  anggur atau Grape
Water  kini semakin banyak digu -
nakan dalam produk skincare.
Kan dungan Grape Water
dinilai mampu me -
lindungi, memper -
baiki, serta me -
revitalisasi kulit
secara maksimal. 

Daniel Mi -
nardi, Head of
Brands Partner -
ship & Digital
Products, me -
ngatakan kulit
wajah merupa kan
salah satu investasi
berharga yang perlu
dijaga dan dirawat se dini
mungkin. Karena itulah, di -
perlukan berbagai upaya untuk
mencegah timbulnya ber bagai
masalah kulit yang dapat meng -
ganggu penampilan dan keper -
cayaan diri.  

Daniel menambahkan kondisi
kulit yang tidak seimbang, biasa -
nya akan ditandai dengan muncul -

nya jerawat, kulit yang
berminyak, tekstur
kulit tidak me -
rata, tam pilan
pori-pori yang
membesar,
dan juga ter -
sum batnya
pori-pori.
Saat kondisi
ini muncul,
tentu mem -

buat kulit  tidak
optimal dan akan

memicu munculnya
masalah kulit di wajah.  

Menurut Daniel, kunci dalam
merawat kulit yang tidak seim -
bang adalah dengan memperbaiki
gaya hidup, dan memilih produk
pera watan wajah yang tepat. Salah
satu cara untuk mencapainya bisa
de ngan menggunakan produk pe -
rawatan wajah yang mengguna -
kan bahan-bahan premium se -
perti polifenol  yang ada dalam
Grape Water.  

Menurut Ahli Gastroentero -
logi Integratif, Marvin Singh MD,
poli fenol dari buah anggur mem -
pu nyai efek yang menguntung -
kan, yaitu dapat menghambat
penyakit seperti penyakit jantung,

kanker, mengurangi oksidasi plas -
ma dan memperlambat pe nuaan.
“Selain itu, polifenol  mem punyai

efek antikanker, antioksi -
dan, anti mik roba, anti-
inflamasi dan anti -
aging. Hal ini dapat
mem bantu me -
ngu rangi tanda
penuaan pada
kulit,”  ujar
Singh, seperti
dilansir dari
Mind Body
Green. 
Kandungan

Grape Water diha -
dirkan label kecantikan

Caudalie dalam Varian line
CVinosource. Varian ini diformu -
lasikan khusus untuk menyela -
mat kan kulit de hidrasi. Dengan
diperkaya oleh Grape Water or -
ganik, prebiotik dan lidah buaya
organik, serta tanpa adanya silicon.
“Produk ini  akan memperkuat
skin barrier dan menjaga kadar
kelembapan air da lam kulit wajah
sehingga kulit te rasa lembap,
lembut dan nyaman dan bebas
dari dehidrasi,” ujar Daniel. 

Selain varian Caudalie Vino -
source, ada varian lain, salah satu -
nya Caudalie Vinopure,  solusi un -
tuk kulit berjerawat. Ada pula Cau -
dalie Vinoperfect - Solusi Atasi
Noda Hitam dan Caudalie Vino -
clean - PIlihan Cleanser dan Toner.
“Caudalie hadir untuk merawat
dan mengembalikan keseim bang -
an pada kulit melalui rangkai an
produk yang sudah dapat dibeli
melalui Caudalie Official Shop di
Shopee,” tutur Daniel. 

Caudalie dikenal sebagai pro -
duk yang mengandung infusi poli -
fenol  anggur atau Grape Water di
setiap produknya. Brand asal
Pran  cis ini dikenal sebagai pera -
watan wajah yang mampu melin -
dungi, memperbaiki, serta mere -
vitalisasi kulit secara maksimal.
“Label ke cantikan ini  memegang
komitmen untuk mewujudkan
‘green beauty’ dengan membuat
semua produk nya bebas dari pa -
raben, mineral oils serta pewarna
buatan sintetis,” ujar Daniel.#3M#
men  cu ci ta ng an#m en ja ga ja rak# 
me ma kai mas ker#ingat pe san ibu.
p dwi nur ratnaningsih

Waspadai Penyakit 
di Cuaca Ekstrem 

Serum Immortelle untuk Kulit Sehat

DOK L'OCCITANE

DOK CAUDILE

DOK ISTOCK



Warga Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Per hen -
tian Raja, Kabupaten Kampar, Riau, ini meng -
alami kecelakaan lalu lintas pada 8 Desember
2016. Sepeda motor yang dikendarainya ber ta -
brakan dengan pengendara lain di Jalan Raya Lu -
buk Sakat saat dirinya pulang kerja. 

Akibat dari insiden tersebut, Prantino harus di -
larikan ke rumah sakit karena mengalami ce de ra
parah pada saraf tulang belakangnya. Hingga sa at
ini, dia telah menjalani 18 kali tindakan medis. 

Siti Wulandari, 33, istri Prantino, adalah orang
yang paling terpukul dengan kejadian yang menimpa
suaminya. Sebagai keluarga muda, kedua pasangan
ini saat itu sedang mereguk kebahagiaan setelah sang
buah hati yang diberi nama Nasyauqi lahir. 

Namun, baru sekitar dua bulan sang buah hati
la hir, Prantino mengalami kecelakaan. Wulan, be -
gitu Siti Wulandari biasa disapa, sangat ter pu kul.
Dia harus meninggalkan bayi yang disayanginya. 

Wulan harus mengurus sang suami di rumah
sakit. Putri semata wayangnya dititipkan dan diasuh
mertuanya hingga saat ini. “Praktis 24 jam selama
suami saya dirawat di sini, saya selalu mendampingi.
Suami saya dirawat di sini sudah 5 tahun 6 bulan,”
kata Wulan, kepada awak media di salah satu
ruangan di Eka Hospital Pekanbaru, Selasa (7/6/). 

Kadang kala saja Wulan pulang ke rumahnya.
Namun, sorenya, Sarjana Pendidikan Ilmu Kimia
Universitas Riau ini kembali lagi ke rumah sakit
tempat suaminya dirawat. Hal itu dilakukan
karena suami sama sekali tidak bisa bergerak. 

“Kalau ngomong sih , bisa. Tapi, seluruh anggota
badan leher ke bawah tidak bisa digerakkan sama
sekali,” tutur Wulan. Karena itu, Wulan harus se -
nan tiasa mendampingi sang suami yang me ru pa -
kan Sarjana Pertanian Universitas Riau ini. 

Sebagai manusia biasa, Wulan mengaku me ra -
sa jenuh dan bosan dengan rutinitas seperti itu. Pe -
ra saan itu terutama dihadapinya ketika di awal-
awal suaminya dirawat di rumah sakit. Namun,
yang menguatkan hati dan pikirannya justru sua -
mi tercintanya. “Semuanya harus kita jalani de -
ngan sabar dan ikhlas. Ini sudah kehendak Allah
SWT,” ucap Wulan, menirukan ucapan sang suami. 

Walaupun kata dokter, yang merawat Pran ti -
no, hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa
me nyembuhkan saraf tulang belakang yang ter -
putus, Wulan tetap optimistis suaminya suatu
saat nanti akan sembuh. 

“Setiap hari saya berdoa untuk kesembuhan
suami saya. Walaupun kata dokter yang mera wat -
nya saat ini belum ada teknologi kedokteran yang
bisa menyembuhkan suami saya, saya sangat per -
caya dengan kekuasaan Allah SWT. Saya yakin dan
berharap Allah SWT menyembuhkan suami saya,”
kata Wulan. 

Kendati menghadapi cobaan hidup yang be -
gitu berat, Wulan mengaku bersyukur karena se -
mua biaya suaminya selama dirawat di rumah sa -
kit di-cover BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAM -
SOSTEK. 

Wulandari sangat bersyukur BPJAMSOSTEK
terus membiayai pengobatan suaminya. “Saya
meng ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya
ke pada BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini
sudah memberikan pelayanan terbaik untuk sua -
mi saya yang mengalami kecelakaan kerja serta
Ru mah Sakit Eka Hospital yang pelayanannya Al -
hamdulillah luar biasa sekali. Kami sekeluarga
ber harap untuk tetap mendukung pengobatan
sua mi saya sampai sembuh,” kata Wulan.  

Wajar saja Wulan sangat bersyukur mengingat
total biaya suaminya selama menjalani perawatan
hingga saat ini sudah sekitar Rp7,5 miliar. Jumlah
yang sangat besar yang hampir tidak mungkin
ditanggung perusahaan sendiri atau keluarga
sederhana. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kete na ga ker -
ja an (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Ta ta Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Ke -
ce lakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Hari Tua, Bab I poin keempat, peristiwa nahas
yang dialami Prantino adalah kecelakaan kerja.
Karena itu, seluruh biaya perawatannya ditang -
gung BPJS Ketenagakerjaan.  

Sebagai bentuk empati dan tanggung jawab
kepada peserta, Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo bersama dengan Gubernur
Riau Syamsuar mengunjungi Prantino sekaligus
memastikan proses perawatan telah dilakukan se -
ca ra maksimal oleh seluruh tim medis Eka Hospital.  

“Saya mewakili keluarga besar BPJAM SOS -
TEK mengucapkan turut prihatin atas kondisi
yang dialami saudara Prantino,” kata Anggoro. 

Prantino terdaftar sebagai peserta BPJS Ke te -
na gakerjaan sejak 2013 dan mengalami kece la ka an
pada 2016. “Hingga saat ini masih dirawat (su dah
5,5 tahun). Kita tetap berharap beliau bisa sem buh
dan bekerja kembali karena memang itu tujuan dari
kami, seluruh peserta yang mengalami ri siko
kecelakaan kerja akan mendapatkan peng obat an
medis hingga sembuh,” papar Anggoro, Rabu (8/6).  

Selama peserta menjalani proses perawatan
yang mengakibatkan dirinya tidak mampu be -
kerja untuk sementara waktu, BPJAMSOSTEK ju -
ga membayarkan upahnya setiap bulan sebesar
100% selama satu tahun dan 50% untuk tahun
ber ikutnya hingga sembuh.  

Total sampai saat ini manfaat Sementara Tin -
dak Mampu Bekerja (STMB) yang telah di ba yar -
kan sebesar Rp182 juta. Anggoro turut meng apre -
siasi perusahaan tempat Prantino bekerja yang
telah mendaftarkan pekerjanya tersebut sejak
2013 dan terus konsisten membayarkan iuran ke -
pesertaannya. Jika dibandingkan dengan iuran
yang telah dibayarkan hingga saat ini yaitu sebesar
Rp42,6 juta, tentunya total manfaat yang dite ri -
ma jauh lebih besar.  

Di tempat yang sama, Gubernur Riau Syam -
suar mengapresiasi BPJAMSOSTEK yang telah
menanggung seluruh biaya perawatan Prantino.
Menurut Syamsuar, hal ini membuktikan bahwa
BPJS Ketenagakerjaan betul-betul bermanfaat
sesuai harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Harapan kami kiranya bisa memberikan ke -
percayaan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar se -
mua pekerja yang ada di Riau dapat meman faat -
kan nya,” ungkap Syamsuar.  

Anggoro kembali menjelaskan bahwa sesuai
dengan amanah undang-undang, BPJAM SOS -
TEK hadir memberikan perlindungan jaminan so -
sial ketenagakerjaan melalui lima program, yaitu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Ke -
ma tian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pen siun (JP) dan yang terbaru Jaminan Kehi lang -
an Pekerjaan (JKP).  

“Ini adalah salah satu bukti negara hadir untuk
me mastikan seluruh pekerja Indonesia dapat me -
miliki perlindungan dari risiko kecelakaan kerja,
kematian, PHK, dan hari tua. Dalam kesempatan
ini, saya juga mengajak seluruh pemberi kerja dan
pekerja untuk memastikan dirinya terdaftar se -
bagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga aman da -
ri risiko yang dapat terjadi kapan dan di mana
saja,” kata Anggoro. 

Sementara itu, Direktur Operasional PT Agro
Abadi Kimi Andreas mengatakan, selama bekerja,
Prantino merupakan karyawan yang rajin dan
bertanggung jawab. Karena itu, kata Kimi,
seluruh jajaran manajemen PT Agro Abadi turut
prihatin dengan kejadian yang menimpa salah
satu karyawan terbaiknya tersebut. 

“Semoga Pak Prantino segera sembuh dan bisa
bekerja kembali. Kami mengucapkan terima ka -
sih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ke tena -
gakerjaan yang membiayai pengobatan karyawan
kami ini unlimited ,” kata Kimi. 
p sudarsonoJAKARTA - Menyambut usia ke-76

tahun, Serikat Perusahaan Pers (SPS)
menggelar serangkaian kegiatan.
Diawali dengan kick-off perayaan
HUT dan silaturahmi insan pers-
Dewan Pers di Hall Dewan Pers, Rabu
(8/6). Kemudian, puncak keme riah -
an acara akan ditutup di Riau pada 5-6
Juli 2022 dengan mengusung tema
besar “Kolaborasi Menuju Ke bang -
kit an Ekonomi Indonesia”. 

Tema besar ini diangkat karena
SPS menilai pers akan runtuh jika
bisnisnya tidak sehat. Maka, ko la -
borasi antara perusahaan-peru sa ha -
an pers dengan keseluruhan entitas
bisnis adalah keniscayaan. Pers yang
sehat memiliki peran penting dalam
mendorong kebangkitan ekonomi
dan kehidupan berdemokrasi. 

“SPS berterima kasih kepada Pe -
merintah Provinsi Riau yang bersedia
menjadi tuan rumah perayaan hari
jadi kami ke-76 sekaligus menjadi
sak si kolaborasi pelaku bisnis pers de -
ngan entitas bisnis lainnya. Di usia
yang matang, kami, para pelaku bis -
nis pers, harus bisa menjaga agar in -
dustri pers tetap hidup,” ujar Ketua
Ha rian SPS Pusat Januar P Ruswita,
da lam siaran persnya kemarin. 

Pentingnya menjaga bisnis pers
yang sehat juga mendapat dukungan
penuh dari ketua dan para anggota
De wan Pers masa jabatan 2022-

2025. “SPS menjadi tulang punggung
negeri ini melalui perannya di pers.
Karena,kalau tidak ada peru sa ha an -
nya, maka tidak akan ada pers. Tan -
tangan besar dihadapi dan kita perlu
merapatkan barisan,” ujar Ketua De -
wan Pers Prof Azyumardi Azra. 

Ketua Dewan Pers hadir dalam
Kick-off 76 Tahun SPS sekaligus si la -
tu rah mi insan pers, didampingi Wa -
kil Ketua Dewan Pers M Agung Dhar -
ma ja ya dan beberapa anggota Dewan
Pers lainnya, yakni Paulus Tri Agung
Kristanto, Ninik Rahayu, Totok Sur -
yan to, dan Asmono Wikan. 

Sementara itu, Kepala Dinas In -
formasi dan Komunikasi Pemerintah
Provinsi Riau, yang hadir mewakili
Gubernur Riau, menegaskan ko mit -
men nya agar pers tetap eksis dan sehat.
“Di Riau, Pak Gubernur me mun cul kan
pergub tentang kerja sa ma media.
Hanya media yang sudah terverifikasi
yang bisa bekerja sama. Ini penting
diterapkan demi menjaga marwah
teman-teman media,” ujarnya. 

Pemprov Riau akan menjadi tuan
rumah puncak rangkaian HUT ke-76
tahun SPS, tepatnya pada 5-6 Juli
2022. Ada beberapa kegiatan yang
digelar di sana, antara lain, media dan
investment expo, dialog nasional, pe -
nobatan pemenang kompetisi Crea -
tive Journalism Challenges bagi ma -
sya rakat umum, penghargaan pe -

mim pin terpopuler di media arus uta -
ma, dan Media Brand Awards. “Usaha
bagus, ekonomi bangkit, media juga
hidup. Kami akan membuat HUT ke-
76 SPS berkesan dan bermakna un -
tuk semua. Dari kami di Riau untuk
ke baikan pers di Indonesia,” kata Ke -
tua SPS Cabang Riau, Khairul Amri. 

Tentang SPS  
Pada 76 tahun silam, tepatnya 8

Juni 1946, tokoh-tokoh, pendiri pe -
ru sahaan-perusahaan pers nasional
berkumpul di Yogyakarta untuk
meng ikrarkan berdirinya Serikat Pe -
ner bit Suratkabar (SPS). Organisasi
ini menjadi alat perjuangan dalam
menjaga kedaulatan Republik In do -
ne sia melalui pers. 

Salah satu momentum terpenting
SPS terjadi pada 2011, saat Kongres
di Bali, di mana organisasi ini ber -
trans formasi seiring perkembangan
bis nis anggota-anggotanya. Menjadi
bu kan sekadar organisasi penerbit
me dia cetak dan mengubah brand Se -
ri kat Penerbit Suratkabar menjadi Se -
ri kat Perusahaan Pers. Saat ini, SPS
me miliki 30 cabang provinsi di selu -
ruh Indonesia, dengan 385 anggota
perusahaan pers. Mayoritas berasal
dari media cetak arus utama yang su -
dah mengembangkan bisnis pers nya
ke berbagai platform. 
p hendri irawan 
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MNC Peduli Salurkan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi

MPi/FAisAL RAHMAN

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution (kiri) saat penyerahan beasiswa secara simbolik kepada perwakilan mahasiswa/mahasiswi
berprestasi Institut Daarul Qur'an Tangerang di Gedung MNC Financial Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin. MNC Peduli
memberikan beasiswa penuh kepada 10 mahasiswa/mahasiswi berprestasi Institut Daarul Qur'an Tangerang untuk biaya perkuliahan
selama dua semester hasil penggalangan dana melalui program “Nikmatnya Berbagi” yang tayang di stasiun televisi MNCTV.

Jakarta –Prantino, 33, masih tergolek tak berdaya di ruang ICU Eka
Hospital Pekanbaru. Sudah 5,5 tahun atau tepatnya sejak Desember
2016 lalu, dia menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut.

Foto bersama pengurus dan anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, para pimpinan dan anggota Dewan Pers,
dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau Erisman Yahya (tiga kanan) pada kick-off  HUT ke-76 SPS di Hall Dewan Pers,
Jakarta, Rabu (8/6).

ist

BPJAMSOSTEK
Biayai Kecelakaan
Kerja Tanpa Batas

ist

Gubernur Riau Syamsuar (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo
(dua kiri) saat membesuk Prantino, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dirawat di ICU Eka Hospital
Pekanbaru, Rabu (8/6). Prantino dirawat di rumah sakit selama 5,5 tahun tepatnya sejak Desember
2016 silam karena mengalami kecelakaan lalulintas saat dirinya pulang kerja. Total biaya perawatan
hingga saat ini telah mencapai Rp7,5 miliar dan dicover semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi Menuju Kebangkitan
Ekonomi Indonesia

76 Tahun SerikaT PeruSahaan PerS



ambiya merupakan pisau belati khas Yaman yang
berbentuk me lengkung dan banyak digunakan para
kaum pria sebagai simbol keberanian dan hiasan.
Masyarakat Yaman, khususnya di kota lama Sanaa,
masih memegang teguh tradisi nenek moyang
mereka, khususnya penggunaan Jambiya yang
diwariskan hampir 3.000 tahun. 

Pisau berbentuk huruf T ini pada zaman dulunya terbuat dari
tanduk badak atau tulang hewan yang kemudian dihias dengan
emas dan logam berharga. Jambiya memiliki sarung yang terbuat
dari kayu yang dilapisi kulit berwarna cokelat atau putih yang
disebut ‘Aseeb’ dan memiliki tali berwarna hijau yang diikatkan di
pinggang bagian depan. 

Pemilik Jambiya terbaik adalah yang terbuat dari tanduk badak.
Namun, setelah adanya la rangan jual-beli dan perburuan badak,
pem buatan Jambiya dari tulang badak dilarang sejak beberapa
tahun yang lalu. 

Para perajin Jambiya saat ini menggunakan bahan logam terbaik
yang biasanya didatangkan dari luar negeri. Namun, karena harga
yang sangat mahal memaksa mereka mencari cara lain untuk
mendapatkan bahan logam. Logam sisa rudal atau logam sisa-sisa
truk yang hancur akibat serangan udara menjadi alternatif para
perajin untuk membuat Jambiya berkualitas. 

Bentuk gagang pisau biasanya mengacu pada kota pembuatan
atau pemilik yang membawanya sebagai penanda status. Semakin
mahal Jambiya yang dibawa seorang pria maka semakin tinggi
status pria tersebut. p

J
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gALERI FOTO

Perajin menghaluskan kedua sisi mata pisau belati di salah satu pusat kerajinan
pembuatan Jambiya di Kota Sanaa.

Perajin memperlihatkan pisau tradisional Yaman Jambiya yang baru selesai
dibuat. 

Sejumlah Jambiya dipajang depan toko. Pemilik toko mengenakan Jambiya di pinggangnya. 

Jambiya Pisau Melengkung
Khas Yaman 

Salah satu toko penjual Jambiya di pusat Kota Sanaa, Yaman. Perajin pisau tradisional mengerjakan pembuatan Jambiya. 

FOTO-FOTO: REUTERS/KHALED ABDULLAH 

Pedagang pisau tradisional memajang sejumlah Jambiya di pinggangnya di luar toko miliknya di Sanaa, Yaman. Jambiya merupakan pisau belati khas Yaman
yang berbentuk melengkung dan banyak digunakan para kaum pria sebagai simbol keberanian. 
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Saat ini tren desain kamar
mandi semakin berkembang
seiring dengan gaya hidup
modern yang ada. Kamar man -
di bukan lagi sekadar sebuah
ruang sempit dengan aktivitas
utama membersihkan diri.
Meski luas kamar mandi ter ka -
dang dibuat terbatas, hal itu
tidak harus memupuskan se -
mangat Anda untuk bisa meng -
aplikasikan ide-ide menarik
agar kamar mandi Anda bisa
tampil menarik dan cantik. 
“Mainkan setiap jengkal

permukaan ruangan yang ada
untuk bisa menjadi satu
penataan dekoratif yang pas,”
tutur arsitek Ines Katamso di
Jakarta kemarin. 
Bagaimana jika luas kamar

mandi terbatas, tetapi ingin
menghadirkan fungsi yang luas
dan nyaman secara maksimal?
Kuncinya adalah penataan
layout yang kompak agar
semua sisinya bisa terlihat
makin harmonis dan selaras. 
Walaupun memiliki lahan

terbatas, Anda tetap bisa

memasukkan unsur pelengkap
seperti bathtub, shower area ,
dan kloset. Tiap area tersebut
terkadang hanya dipisahkan
oleh jarak untuk aliran sirkulasi
udara yang cukup. Meski
demikian, semua itu tetap
harus sesuai dengan standar
ruang gerak sehingga Anda
tetap bisa memperoleh
kenyamanan. 
Ditambahkan oleh Ines,

setiap jengkal ruangan harus
bisa dimanfaatkan dengan
maksimal sehingga tak terlihat
ruang kosong yang tak
berguna. Mulai dari layout ,
penempatan tiap fasilitas
hingga pemanfaatan dinding
melalui cerukan-cerukan,
semuanya harus terlihat serasi. 
“Setiap jengkal ruang di -

man  faatkan dengan maksimal
sehingga tak terlihat ruang
kosong tak berguna,” jelasnya. 
Kamar mandi bisa juga

diibaratkan sebagai jantung
rumah yang mendukung
aktivitas biologis kebutuhan
dasar manusia, untuk itu

kamar mandi harus dibuat
nyaman dan sehat agar bisa
menunjang semua aktivitas
tersebut. Namun kamar mandi
sering sekali luput dari pena ta -
an, padahal kamar mandi bisa
dibuat menjadi satu ruangan
yang memiliki oase tersendiri. 
“Kamar mandi bukan hanya

sebagai tempat membersihkan
badan semata, bisa juga sebagai
tempat melepas lelah dan rileks
setelah seharian bekerja. Ada
dua kriteria yang harus

dipenuhi pada penataan kamar
mandi yang nyaman, yaitu
kesehatan dan keindahan
interiornya,” ungkapnya. 
Tidak sebatas sampai di situ

saja, untuk menciptakan
kamar mandi sehat Anda pun
harus memperhatikan aspek
sanitasinya. Pastikan air bekas
pakai bilasan sabun mengalir
ke saluran yang telah
direncanakan dan tidak ada
genangan di lantai. 
Selain itu pemilik rumah

juga harus memperhatikan
pembuangan air limbah kloset.
Pastikan airnya mengalir ke
septiktank tanpa bocor dan
lakukan penyedotan minimal
sekali dalam 3 sampai 4 tahun
agar tidak terjadi bakteri e-coly
pada tanah. 
“Kamar mandi selalu me mi -

liki sirkulasi yang lembap,
maka sebaiknya buat ran ca -
ngan ventilasi yang baik untuk
menjaga sirkulasi udara dan
sinar matahari masuk ke dalam

kamar mandi. Karena udara
yang lembap membuat jamur
dan lumut berkembang biak di
kamar mandi,” paparnya.  
Tren kamar mandi sekarang

ini tidak ubahnya seperti
desain kamar tidur yang
memiliki ukuran dan bukaan
jendela yang besar. Dengan
adanya keleluasaan ruang dan
view yang menghadap ke luar
menjadikan kamar mandi
nyaman dan layaknya sebuah
resor yang mewah. 
“Sebaiknya pisahkan area

ba sah dan area kering. Gu na kan
shower box atau tirai pem batas
untuk menghindari per cikan
air dari area basah shower room .
Dan untuk bagian sani tari lain
seperti kloset, bath - up , dan

meja wastafel sebaiknya ta ruh
pada area kering,” tutur nya.  
Apabila kamar mandi Anda

mempunyai jendela dan view
yang bagus, tempatkan bath -
up di pinggir jendela agar Anda
bisa berendam sambil menik -
ma ti pemandangan ke luar.
Anda bisa menambahkan
vertical blind di jendela apabila
Anda menginginkan suasana
yang lebih privasi. 
“Untuk membuat tampilan

kamar mandi menjadi terang,
bisa menggunakan warna pu -
tih dan aksen warna natural
agar lebih berkesan lapang dan
relaks. Adapun lantainya bisa
menggunakan marmer atau
granit,” kata Ines. 
paprilia s andyna

LUASkamar mandi terbatas, tetapi
membutuhkan banyak fasilitas? Tenang,
kuncinya adalah penataan layout  yang tepat
agar semua kebutuhan bisa terpenuhi dan
Anda pun bisa nyaman saat berada di
dalamnya. 

INDONESIAmuai memasuki
musim kemarau dan beberapa
wilayah telah mengalami
pening katan suhu. Menurut
data Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG), suhu maksimum
harian di Indonesia mencapai
35,9 derajat Celsius yang
tercatat di Kalimantan Timur.
Atas perubahan suhu terse -
but, masyarakat diimbau un -
tuk mewaspadai suhu panas
pada siang hari dan menjaga
kondisi tubuh terutama bagi
yang beraktivitas di luar
ruangan.  
Tidak hanya di luar ruang -

an, suhu panas juga membuat
penghuni dalam rumah me -
nge luh gerah dan tidak nya -
man. Bagi penghuni rumah,
ada beberapa hal yang menye -
bab kan rumah terasa panas
dan gerah, seperti kondisi
rumah yang menghadap Barat
terpapar sinar matahari siang
hingga sore hari sehingga
kondisi dinding menyimpan
panas hingga malam hari.  

Sementara untuk posisi
rumah hook membuat rumah
lebih terpapar matahari dari
dua arah langsung. Kondisi
bangunan dalam rumah se -
perti plafon yang rendah, ba -
nyaknya perangkat elektronik
dalam rumah, furnitur yang
banyak dan berantakan,
kurangnya penghijauan di
area sekitar rumah, serta
material bangunan rumah
yang menyerap panas seperti
penggunaan atap metal.  
Rumah nyaman dan adem

merupakan dambaan peng hu -

ni rumah agar dapat betah ber -
aktivitas dan menghabiskan
waktu bersama keluarga di
dalam rumah. Selain mem per -
baiki permasalahan panas ru -
mah dari penyebab yang telah
disebutkan di atas, seperti
mengatur jarak ketinggian
celling, menambah ventilasi,
menata kembali rumah dan
memperbanyak tanaman,
solusi untuk menghadirkan
hunian nyaman dan adem
dengan menggunakan cat
penolak panas.  
Aquaproof dengan

positioning pelopor cat pelapis
anti bocor di Indonesia tidak
henti-hentinya melakukan
inovasi menyesuaikan kondisi
bangunan. Salah satunya de -
ngan merilis cat penolak panas
dengan merek Heatgard. Fak -
ta nya, penggunaan cat peno -
lak panas Heatgard dari Aqua -
proof dapat menurunkan su -
hu permukaan yang dil a pi si -
nya hingga 20 derajat Celsius.  
“Heatgrad memiliki reflect

dan insulate technology. Tek -
no logi ini bekerja menolak
atau memantulkan panas ma -
ta hari yang ada di permukaan
luar bangunan dan meredam
panas matahari yang masuk ke
dalam bangunan. Selain me -
mi liki fungsi utama sebagai cat
penolak panas, Heatgard juga
memiliki formula antibocor
sehingga baik musim kemarau
maupun musim hujan rumah
akan tetap terlindungi,” kata
General Manager Commerce
PT Adhi Cakra Utama Mulia

Antony Kostka.  
Cara penggunaan Heatgard

sama seperti cat pada
umumnya, yaitu bersihkan
semua bagian yang mudah
lepas dan terkelupas dengan
kape atau sikat kawat sehingga
bidang yang akan diaplikasi -
kan memiliki daya lekat yang
baik terhadap cat. Kemudian,
aplikasikan Heatgard
menggunakan kuas atau roll
tanpa perlu dicampur air.  
Pengecatan dilakukan

sebanyak dua lapis atau lebih
sampai mendapatkan kete ba -
lan sesuai daya sebar yang
dianjurkan, yakni 1 liter untuk
1 meter persegi dengan selang
waktu minimal 1 jam setiap
pelapisan. Untuk bidang se per -
ti atap seng yang ber ge lom bang
dapat melapisi Heatgard
menggunakan airless spray.
Area sudutan dan pertemuan
dua bidang juga dapat diper -
kuat dengan Aquaproof po ly es -
ter mesh.  paprilia s andyna

PTTBS Energi Utama Tbk
(TBS) telah menggelar rapat
umum pemegang saham ta -
hun an (RUPST) dan dilanjut -
kan dengan rapat umum
pemegang saham luar biasa
(RUPSLB) pada Rabu, 8 Juni
2022. Dalam dua rapat umum
tersebut dibahas tentang per -
setujuan penggunaan laba
bersih untuk keperluan pe -
ngem bangan bisnis perusaha -
an. Kemudian dilanjutkan
dengan perubahan pengurus
perusahaan dan persetujuan
hak memesan efek terlebih
dahulu (HMETD) yang dibahas
dalam RUPSLB tahun ini. 
Pembukuan terakhir pada

31 Desember 2021, diketahui
TBS mencatatkan pendapatan
se besar USD462,7 juta atau me -
ningkat 39,4% bila diban ding -
kan dengan tahun lalu. Selain
itu TBS juga berhasil mencetak
laba bersih sebesar USD65,6
juta, meningkat 83,2% dari
tahun lalu. Sebagian besar dari
laba tahun berjalan akan
digunakan untuk mem perkuat
permodalan jangka pan jang
dan pertumbuhan bis nis serta
rencana investasi per usa haan,
khususnya di energi ter ba rukan
dan kendaraan listrik. 
Wakil Direktur Utama TBS,

Pandu Patria Sjahrir, me nye -
but kan kinerja positif per se ro -
an di tahun 2021 merupakan
fondasi dalam mewujudkan
komitmen pengembangan
bisnis yang berbasis sustain -
ability . “Kami sudah mene tap -
kan target untuk mencapai
carbon neutral di tahun 2030
dan untuk mencapai target
tersebut kami berkomitmen
untuk menggunakan pen da -
patan kami diinvestasikan ke
sektor-sektor energi baru dan
terbarukan (EBT), termasuk
kendaraan listrik, yang ramah
lingkungan,” papar Pandu
dalam keterangan tertulisnya. 
“Di tahun 2021 kemarin

kami sudah mewujudkan kerja
sama joint venture untuk ken da -
raan listrik, Electrum. Arti nya
TBS sangat serius melihat ke
depan untuk bertrans for ma si
menuju energi hijau,”
sambungnya. Dalam rangka
mendorong transformasi dan
memperkuat jajaran mana je -
men, dalam RUPST juga dis e tu -
jui pengangkatan Juli Oktarina
sebagai direktur baru. Sebe lum -
 nya Juli Oktarina merupa kan
direktur anak perusahaan TBS. 
Sesuai dengan tujuan besar

perusahaan, susunan direksi
yang baru ini diharapkan dapat
lebih memperkuat struktur
organisasi TBS dalam
menghadapi kondisi pasar
yang dinamis dan dapat
mengoptimalkan seluruh sum -
ber daya untuk menghasilkan
kinerja terbaik. Agenda yang

juga menjadi pokok pem ba ha -
san dalam RUPSLB adalah ter -
kait dengan persetujuan pe -
nam bahan modal perseroan
melalui mekanisme penawaran
umum terbatas dengan mem -
berikan hak memesan efek
terlebih dahulu (right issue ).
Sebelumnyaright issue  telah di -
se tujui dalam agenda RUPSLB
di tahun 2021. 
Akan tetapi dengan mem -

per hatikan kondisi pasar di
tahun lalu, TBS bermaksud m e -
nunda pelaksanaan right issue
tersebut untuk dilaksana kan
dalam periode 2022-2023. TBS
ingin menggunakan dana ber -
sih hasil right issue  untuk mem -
perkuat struktur permo dal an
perseroan, yaitu mem biayai
investasi perseroan dan ke giat -
an perseroan secara umum. 
Rencana jangka panjang

transisi energi TBS tentu me -
mer lukan struktur permo dal an
yang kuat dan akuntabel. Ber ba -
gai rencana dan langkah yang
telah disetujui dalam agenda
RUPST dan RUPSLB ini diha rap -
kan dapat memper ce pat proses
TBS menjadi pelopor transisi
bisnis hijau di Indo ne sia. Ini
sejalan dengan kom it men
Pemerintah Republik In do nesia
untuk mencapai net zero emission
di tahun 2060.pwahyu
nugroho/sindonews

Pelapis Dinding Peredam Panas  TBS Berfokus 
ke Sektor EBT
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LONDON– KTM telah mengonfirmasi
pembalap barunya untuk balapan
MotoGP 2023. Tim pabrikan asal
Austria itu memilih Jack Miller
bergabung bersama tim untuk dua
musim ke depan.

Miller, yang telah dikaitkan dengan
kepindahan ke KTM sejak MotoGP
Prancis di Le Mans, akan
menggantikan Miguel Oliveira. Setelah
menghabiskan lima musim terakhir
bersama Ducati, termasuk musim ini,
Miller akan pindah ke tim pabrikan
yang berbeda ketiga sejak melakukan
debutnya di MotoGP pada 2015
bersama Honda.

Perpindahan Miller ke KTM juga
menjadi ajang reuni. Itu akan
membuatnya bersatu kembali dengan
mantan bos Pramac Ducati Francesco
Guidotti. Guidotti menganggap
kehadiran Miller sebagai langkah besar
bagi KTM untuk sukses di masa depan.

Seperti Brad Binder, Guidotti
menilai Miller adalah seorang
pembalap murni dan selalu berusaha
akan menemukan batas dan maksimal
dari kondisi apa pun. Pria asal Italia itu
mengaku sangat antusias menatap
hari-hari berikutnya.

“Memiliki Miller bersama Brad
Binder di tim kami berarti kami
memiliki aset kuat lainnya. Saya
mengenalnya dengan baik. Saya tahu

bagaimana dia suka bekerja dan apa
yang bisa diberikannya. Saya percaya
karakternya dan cara dia mengendarai
dan mendorong KTM RC16 kami. Dia
banyak membantu kami pada tahap
proyek kami ini,” kata Guidotti,
dilansir crash.net.

Pindah ke KTM diharapkan
membuat Miller semakin kompetitif.
Meski tidak terlalu buruk di musim ini
karena sudah naik podium dua kali di

GP Amerika Serikat (AS) dan GP
Prancis, pembalap Australia tersebut
kesulitan menemukan konsistensi,
seperti yang ditunjukkan pada dua
balapan terakhir. Di GP Italia, Miller
berada di posisi ke-15 dan posisi ke-14
di GP Spanyol.

Kendati demikian, Direktur KTM
Motorsport Pit Beirer percaya
kehadiran Miller adalah hal yang
signifikan bagi tim. Apalagi, pembalap

berusia 27 tahun tersebut sebelumnya
pernah menjadi bagian dari program
KTM di Moto3 (2014).

“Tentu saja kami sudah mengenal
Miller sejak dia membuat
boomingdengan Aki dan program
Moto3 kami.  Merupakan kesenangan
besar untuk membawa pembalap
dengan kemampuannya ke dalam
struktur MotoGP kami. Dia
meninggalkan kami dengan kesan

positif dan kami tetap berhubungan.
Saya sangat bangga dia kembali ke Red
Bull KTM dan akan menjadi tambahan
yang bagus untuk misi kami,” papar
Beirer.

Kepindahan Miller otomatis
membuat posisi pembalap pengganti
di Ducati kian menarik dinantikan.
Enea Bastianini dari Gresini dianggap
sebagai favorit untuk menggantikan
Miller di dalam tim pabrikan Lenovo
Ducati.

Dengan kepastian Bastianini
dipromosikan, entah itu ke pabrik

atau tim Pramac, kursi di Gresini
kemungkinan besar akan

terbuka. Hal itu rupanya
membuat Oliveira antusias.
Pembalap asal Portugal
tersebut mengaku tertarik
pindah ke Gresini.

“Tujuan saya adalah
mengendarai motor yang
kompetitif. Itulah yang
terjadi pada Ducati saat ini.
Sepertinya ada satu kursi

yang tersedia di tim Gresini.
Kami mengadakan

pertemuan kecil. Kami ingin
mengenal satu sama lain. Kami

duduk dan berbicara. Tapi,  belum
ada yang serius se-hingga apa pun bisa

terjadi,” tandas Oliveira.
palimansyah

SpOrTS

Jack Miller Gabung KTM

JAKARTA –Ditinggal Greysia
Polii pensiun tak membuat
Apriyani Rahayu kehilangan
semangat. Berpasangan
dengan Siti Fadia Silva
Ramadhanti, pebulu tangkis
berusia 24 tahun itu tetap
menunjukkan penampilan
mengesankan di Indonesia
Masters 2022.

Peraih medali emas SEA
Games 2021 Vietnam itu
berhasil melaju ke perempat
final setelah mengalahkan
pasangan Malaysia Vivian
Hoo/Lim Chiew Sien 21-17, 
21-19 dalam tempo 49 menit di
Istora Senayan, kemarin.
Sebelumnya, pasangan ini
melaju ke babak 16 besar seusai
menyingkirkan wakil Belanda
Debora Jille/Cheryl Seinen juga
dua game langsung 21-12, 21-9,
Selasa (7/6).

Kemenangan ini tentu
membuat Apriyani senang. Itu
membuktikan permainannya
dan masalah komunikasi
dengan Fadia cukup baik.
Sebab, ini merupakan pertama
kali Apriyani bermain bersama
Fadia di Turnamen BWF World
Tour Super 500. Karena itu, dia
akan terus berjuang sekeras
mungkin dan mendapatkan
hasil terbaik di ajang tersebut. 

Apalagi, Apriyani/Fadia
mengaku sempat tertekan pada
game kedua di babak 16
Indonesia Masters 2022
tersebut. Penyebabnya adalah
mereka kehilangan fokus
sehingga bolanya sering mati
sendiri. Dengan begitu,
Apriyani bersama Fadia dan
pelatih akan melakukan
evaluasi agar bisa bermain lebih
baik di laga berikutnya.

“Kami sempat tertekan di
gamekedua. Dengan
komunikasi, saya dan Fadia
berusaha kembali ke pola
permainan lagi. Jadi, kami bisa
cepat pulih dari serangan itu.
Saya juga sering bilang ke Fadia
harus begini-begitu. Kasih dia
arahan kalau tertekan di
lapangan. Untungnya, dia
langsung mengerti. Bagi saya,
kekompakan seperti ini harus
dijaga,” kata Apriyani.

Di babak perempat final,
Apriyani/Fadia akan
menantang unggulan kedua

asal Korea Selatan, Lee So-
hee/Shin Seung-chan yang
melaju setelah mengalahkan
ganda China Du Yue/Le Wen
Mei 21-14, 21-14. Jika melihat
dari peringkat dunia, Apriyani/
Fadia memang kalah dari
lawannya itu. Tapi, Apriyani
memiliki pengalaman bagus
ketika berpasangan dengan
Greysia menghadapi Lee/Shin.
Dalam delapan pertemuan,
mereka mendapatkan enam
kemenangan.

Sementara di ganda putra,
Fajar Alfian/Muhammad Rian
Ardianto lolos ke perempat
final setelah memenangi duel
sesama wakil Indonesia
melawan Pramudya Kusuma-
wardana/Yeremia Erich Yoche
Yacob Rambitan di babak 16
besar Indonesia Masters 2022.
Fajar/Rian menang rubber game
16-21, 21-17, 21-13 atas
Pramudya/ Yeremia selama 1
jam 8 menit.

Di laga berikutnya,
pasangan peringkat 7 dunia itu
bakal menghadapi Lee
Yang/Wang Chi-Lin (China
Taipei). Pasangan peraih
medali emas Olimpiade Tokyo
2020 itu melaju ke babak
delapan besar seusai mengatasi
perlawanan wakil Singapura
Hee Yong Kai Terry/Loh Kean
Hean dua game langsung 23-21,
21-16. Karena itu, Fajar/Rian
harus waspada saat bertanding
nanti.

“Untuk menghadapi
Lee/Wang, kami harus
mempersiapkan diri lebih baik
lagi. Di pertemuan terakhir,
kami kalah. Besok, harus lebih
semangat dan menyiapkan
strategi terbaik. Untuk
menghadapi juara Olimpiade
itu tak gampang. Kami harus
persiapkan ekstra. Semoga
pemulihan kondisinya bisa
cepat dan kami bisa siap,” tutur
Fajar.

Sementara itu, perjuangan
pemain tunggal putra Chico
Aura Dwi Wardoyo terhenti
pada babak kedua Indonesia
Masters 2022. Wakil tuan
rumah ini diganjal sang juara
dunia 2021 asal Singapura Loh
Kean Yew setelah kalah 11-21,
14-21 dalam tempo 35 menit.
p raikhul amar

Apriyani/Fadia
Ingin Jaga Kekompakan

indonesia masters 2022

Bale akan meninggalkan Real
Madrid pada akhir kontraknya bulan
ini. Dia perlu bergabung dengan klub
baru untuk musim mendatang.
Kondisinya harus tetap prima agar
dapat memperkuat Wales di Piala
Dunia 2022 Qatar.

Bale sejatinya tidak kekurangan
pilihan klub peminat. Baru-baru ini,
namanya dikaitkan dengan klub kecil
Getafe karena mendapatkan banyak
saran untuk tetap tinggal di Madrid.
Seperti diketahui, Ibu Kota Spanyol
tersebut merupakan tempat dia tinggal
dan membesarkan anak-anaknya
selama sembilan tahun terakhir.

Presiden Getafe Angel Torres
bahkan mengungkapkan bahwa Bale
telah ditawarkan agennya ke klub.
Getafe sekarang sedang
mempertimbangkan tawaran tersebut.
Dalam pernyataan mengejutkan
selama pengungkapan seragam baru
Getafe untuk musim mendatang, Rabu
(8/6), Torres mengungkapkan bahwa
sesaat sebelum presentasi tersebut, dia
telah berbicara dengan perwakilan
Bale.

“Baru 45 menit yang lalu, saya
berbicara dengan agen Bale. Mereka
telah menawarkannya kepada klub.
Kami harus mempertimbangkannya
dengan staf pelatih dan Dewan Getafe,”
ungkap Torres, dilansir Marca.

Namun, salah satu perwakilan Bale,
Joshua Barnett, menganggap klaim
Getafe sebagai candaan. Dia bahkan
mengaku tidak memiliki kontak
dengan petinggi Getafe. “Saya tidak
memiliki nomor telepon Presiden
Getafe,” kata Barnett.

Peluang Getafe yang kecil membuat
Bale diyakini akan kembali ke

Inggris. Beberapa klub seperti
Tottenham Hotspur, Southampton,
hingga Cardiff City dikabarkan tertarik
menggunakan jasa pemain berusia 32
tahun tersebut.

Sementara itu, dari kabar bursa
transfer lainnya, kekuatan Arsenal
terus digembosi. Olympique Lyon telah
mengumumkan kembalinya Alexandre
Lacazette dengan status bebas transfer.
Kontrak penyerang di Emirates
Stadium itu akan berakhir pada akhir
bulan ini dan telah pindah ke klub yang
dibelanya pada 2017.

Lacazette telah menandatangani
kontrak tiga tahun. Kedatangannya
merupakan suntikan besar bagi Lyon.
Musim lalu, Les Gonesfinis kedelapan di
Ligue 1 dan tidak akan berkompetisi di
Eropa pada musim mendatang.

Berbicara kepada situs web resmi
Arsenal sebelum kepergiannya,
Lacazette mengatakan sangat senang

pernah memperkuat klub. Bomber asal
Prancis tersebut mengaku akan sangat
merindukan kebersamaannya dengan
klub dan fansselama ini.

Sejak pindah ke London Utara lima
tahun lalu, Lacazette mencetak 71 gol
dalam 206 pertandingan untuk
Arsenal. Tapi, pemain berusia 31 tahun
itu hanya berhasil mencetak enam gol
musim lalu. Lacazette berkontribusi
membawa The Gunners juara Piala FA
2019/2020 dan Community Shield
2017.

“Saya ingin menyimpan semua
momen bagus yang saya miliki di klub.
Karena, bagi saya, itu hanya
kesenangan untuk bermain. Ini adalah
klub impian sejak masih muda. Saya
sangat senang telah bermain selama
lima tahun untuk Arsenal. Di musim
pertama, saya memberi tahu ayah saya
bahwa suatu hari saya akan berada di
sana. Jadi, saya sangat bangga saya
berhasil,” ungkap Lacazette.

Penghormatan juga diberikan
pelatih Mikel Arteta. Keberadaan
Lacazette di dalam tim telah
memberikan warna tersendiri. Arteta
menilai sang bomber adalah teladan
bagi pemain-pemain muda Arsenal.

“Lacazette telah menjadi
pemain yang fantastis bagi

kami. Dia telah menjadi
pemimpin sejati di dalam

dan luar lapangan. Dia
telah menjadi pengaruh

yang sangat penting
bagi para pemain

muda kami.
Komitmennya

dengan kami

luar biasa. Kami berharap dia beserta
keluarganya sukses dan bahagia,” ujar
Arteta.

Kepergian Lacazette dan sebelum-
nya Pierre-Emerick Aubameyang
membuat Arsenal harus membeli
penyerang baru. The Gunnersberharap
penandatanganan kontrak anyar Eddie
Nketiah segera rampung.

Dengan kepergian Lacazette,
diperkirakan satu atau dua pemain
baru akan tiba. Folarin Balogun telah
menjalani masa pinjaman dengan
Middlesbrough. Dia kemungkinan
kembali untuk memperjuangkan
tempatnya.

Arsenal kemungkinan akan
mencoba dan mendapatkan uang dari
kiper Bernd Leno. Kontraknya akan
habis musim panas mendatang.
Sebagai gantinya, klub telah
mendatangkan pemain internasional
Amerika Serikat (AS) Matt Turner.

Namun, permasalahannya, absen di
Liga Champions berpotensi
memengaruhi rencana pengeluaran.
Tapi, Arsenal adalah pembelanja
terbesar di Liga Primer musim panas
lalu dan Arteta akan didukung lagi.
Menambah kualitas dan kedalaman
sangat penting
mengingat TheGunnersakan berada di
empat kompetisi musim depan.
palimansyah

CARDIFF– Berstatus bebas transfer membuat nama Gareth
Bale santer diincar  beberapa klub. Bukan hanya klub besar,
peruntungan coba dilakukan Getafe. Superstar asal Wales
tersebut digoda untuk tetap merumput di La Liga.

Banyak Opsi

Jack Miller

foto-foto : twitteR

ANtARA/muhAmmAd AdimAjA/foc

foto-foto : motogp.com

Siti Fadia Silva
Ramadhanti

Apriyani
Rahayu

Gareth Bale



BRUSSELS– Ambisi Eden Hazard
memperbaiki performanya bukan
omong kosong. Bukti diperlihatkan
bintang Real Madrid tersebut saat
membantu Belgia menggilas Polandia
6-1 pada pertandingan Nations League
A di King Baudouin Stadium, Kamis
(9/6).

Diturunkan sebagai starter,Hazard
yang merupakan kapten tim tampil
oke. Dia menyumbangkan
satu assistuntuk gol Kevin de Bruyne
(59). Lima gol Belgia lainnya
disumbangkan Axel Witsel (42),
Leandro Trossard (73,80), Leander
Dendoncker (84) dan Ikoma Openda
(90+3). Sedangkan satu gol Polandia
dicetak Robert Lewandowski (28).

Mendapatkan kepercayaan di tim
nasional seolah menjadi momentum
Hazard unjuk gigi. Maklum, musim lalu
dia tidak terlalu optimal di Madrid
karena sering cedera. Seolah
mengungkapkan kebahagiaan, Hazard
mengatakan dia kembali ke performa
terbaiknya saat membantu Belgia
menang atas Polandia.

Mantan bintang Lille OSC dan
Chelsea tersebut mengatakan waktu
bermain yang konsisten akan menjadi
kunci untuk kembali ke performa
terbaiknya. “Saya akan kembali
menjadi pemain seperti dulu.
Kemenangan ini adalah reaksi yang
luar biasa dari tim. Kami perlu
menjawab setelah kekalahan dari
Belanda dan itu sudah selesai, saya

pikir kami bisa tidur dengan nyenyak,”
ungkap Hazard dilansir
uk.sports.yahoo.com.

Kendati tampil bagus secara
individu, Hazard sangat terkesan
dengan kedalaman skuad Belgia. Dia
menilai para pemain yang ada harus
dimaksimalkan. Hazard yakin Pelatih
Roberto Martinez memiliki rencana
dalam menentukan komposisi tim
ideal.

“Ada dua pertandingan tersisa,
kami akan pergi ke Wales dan Polandia
untuk menang. Saya berharap Pelatih
(Roberto) Martinez akan memper-
timbangkan bahwa ada banyak pemain
yang bisa bermain. Tidak hanya 11 atau
12 pemain. Kami benar-benar satu
tim,” sambung Hazard.

Performa bagus Hazard menuai
pujian dari Martinez. Dari
pengamatannya, Hazard tidak
mengalami kendala apa pun. Hal itu
membuatnya berencana untuk
memberikan sang kapten kesempatan
lebih banyak agar ritme permainan
terbaik segera ditemukan.

Martinez juga puas karena Belgia
menunjukkan respons positif pasca-
kalah 1-4 dari Belanda di pertandingan
pertama Grup 4. Kemenangan
mendongkrak Belgia ke peringkat
kedua klasemen sementara Grup 4
(tiga poin). Itu sekaligus membuat
kepercayaan tim berjuluk De Rode
Duivelstersebut bertambah jelang
pertandingan berikutnya melawan

Wales, Minggu (12/6).
“Ini membawa emosi ekstra ketika

Anda kalah melawan saingan
(Belanda). Itu merupakan motivasi
besar kami melawan Polandia. Pada
pertandingan sebelumnya kami pasif,
menunggu, tidak aman. Di sini, kami
memperlihatkan kekuatan tim, bukan
sekelompok individu,” terang
Martinez.

Sementara itu, Polandia menelan
kekalahan pertamanya di Grup 4. Pada
pertandingan sebelumnya. Mereka
menang 2-1 atas Wales. Akibatnya,
Polandia berada di posisi ketiga
klasemen sementara Grup 4 (tiga poin).

Menanggapi kekalahan, Pelatih
Czes?aw Michniewicz mengatakan
Polandia mendapatkan banyak
pelajaran berharga dari Belgia. Dia
menganggap persaingan di Grup 4
akan sangat membantu
perkembangan timnya di masa depan.
Selanjutnya, Polandia bakal
berhadapan dengan tim kuat lainnya,
Belanda, Minggu (16/2).

“Saya memberi tahu para pemain di
ruang ganti bahwa pertandingan ini
akan tetap ada di kepala kita untuk
waktu yang lama. Tetapi mereka harus
menggunakannya sebagai pengingat
tentang bagaimana lawan bermain di
level tertinggi di dunia. Kita harus
mengikuti contoh ini; kami tidak ingin
hanya fokus pada apa yang salah,”
pungkas Michniewicz.
palimansyah
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Dengan absennya Varane di semua
pertandingan sisa Prancis bulan ini,
memungkinkan Konate bermain pada
laga debutnya bersama tim. Padahal, dia
sebelumnya tidak diperhitungkan
Deschamps untuk berada di dalam skuad.

Tapi, Deschamp memiliki alasan yang
jelas untuk memanggil pemain tersebut.
Sebab, Konate sudah kenyang
memperkuat Prancis di berbagai jenjang

usia, yakni U-16 (2014-2015), U-17
(2015-2016), U-19 (2017), U-20 (2018)
dan U-21 (2019-2021). Kepercayaan diri
bek 23 tahun tersebut juga sedang oke
lantaran menjalani debut luar biasa
bersama Liverpool musim lalu.

Tercatat, Konate membuat 29
penampilan dan mencetak tiga gol untuk
Liverpool di musim 2021/2022.  Dia juga
berkontribusi mempersembahkan Piala
Liga dan Piala FA bagi The Reds.
Pencapaian tersebut jelas membuat
Konate menjadi pesaing serius untuk
merebut satu tempat di sektor
pertahanan Prancis bersama Jules
Kounde, Lucas Hernandez, Presnel
Kimpembe, dan William Saliba.

Mendapatkan panggilan dari tim
nasional membuat Konate begitu
gembira. Bisa memperkuat negara
dianggap mantan pemain RB Leipzig
tersebut sebuah Kehormatan. Dia
berjanji untuk bekerja keras agar
mendapatkan kesempatan tampil
bersama Les Bleus.

“Siap atau tidak, saya tidak punya
pilihan. Jika saya harus bermain, saya
adalah seorang prajurit dan saya akan
berada di sana untuk tim. Saya tidak tahu
kapan pertandingan pertama saya akan
datang tetapi saya ingin
mempersiapkannya dengan baik. Saya
senang berada di sini dan saya ingin terus

bekerja untuk berada di Piala
Dunia 2022 Qatar,” ungkap

Konate dilansir rmcsport.
Keberadaan Konate

diharapkan bisa
memperkuat lini
pertahanan Prancis,
terutama saat bertandang
ke Ernst-Happel-Stadion,
dini hari nanti. Maklum,
di dua pertandingan
terakhir Nations League
A Grup 1, Les
Bleuskebobolan tiga
gol, yakni saat kalah 

1-2 dari Denmark

dan ditahan 1-1 oleh Kroasia. Akibatnya,
Hugo Lloris dkk tercecer di peringkat
ketiga klasemen sementara Grup 1 (satu
poin).

Menghadapi Austria, Deschamps
akan melakukan sejumlah perubahan
pada starting line up.  N’Golo Kante,
Lloris, Lucas Hernandez dan Jules
Kounde yang diistirahatkan saat
melawan Kroasia akan tampil. Karim
Benzema dan Antoine Griezmann juga
bisa kembali diandalkan. Sedangkan
Kylian Mbappe masih diragukan.

Kans Prancis membawa pulang
kemenangan terbilang terbuka. Mereka
tak terkalahkan dalam 15 pertandingan
tandang beruntun. Kekalahan terakhir
mereka di tandang terjadi Juni 2019
ketika mereka kalah 2-0 dari Turki di
kualifikasi Piala Eropa. Dari head to
head,Les Bleusmenang tiga kali dan seri
dua kali dari lima kunjungan mereka ke
Austria.

Mengacu pada dua pertandingan
sebelumnya, Deschamps sebagian besar
puas dengan performa tim. Tetapi, dia
menilai Prancis harus lebih klinis dan
tidak melakukan kesalahan elementer.
Jika kedua elemen itu terpenuhi, maka
kemenangan bisa diraih.

“Melawan Kroasia misalnya,  kami
bisa saja menggandakan keunggulan
kami tetapi pada akhirnya kami
kebobolan dan gagal memastikan
kemenangan. Tetapi hasilnya adalah
memuaskan. Ini adalah kesempatan
kami untuk mempersiapkan Piala Dunia
dan mencoba semua opsi yang kami
miliki. Kami menggunakan kompetisi ini
sebaik mungkin,” terang Deschamps.

Sementara itu, Austria terlihat
menjanjikan di bawah komando pelatih
anyar, Ralph Rangnick. Menghempaskan
Kroasia 3-0 di pertandingan pertama,
Austria takluk 1-2 dari Denmark di
pertandingan kedua.

Namun, Austria memperlihatkan
agresivitas. Das Teammemiliki 17
tembakan melawan Denmark tetapi
mereka hanya bisa mencatatkan satu
tembakan tepat sasaran. Oleh karena itu,
Rangnick berharap timnya dapat
menemukan kembali performa mereka
saat menjamu Prancis. Dukungan publik
Ernst-Happel-Stadion menjadi salah
satu suntikan tenaga Austria tampil oke.

Austria percaya diri karena telah
mencetak 11 gol dalam empat
pertandingan internasional terakhir
mereka di kandang. Rangnick bisa
kembali ke formasi 3-4-1-2, dengan
Stefan Lainer dan Andreas Weimann
beroperasi sebagai bek sayap. Sementara
Marko Arnautovic, Sasa Kalajdzic dan
Karim Onisiwo, semuanya akan bersaing
untuk mendapatkan tempat di lini
depan.

“Kami pantas mendapatkan
setidaknya satu poin (dari kekalahan 2-1
melawan Denmark). Sayangnya, kami
tidak selalu membuat keputusan yang
tepat di sepertiga akhir lapangan. Kami
memiliki peluang yang cukup untuk
setidaknya tiga gol. Tidak ada yang bisa
mengatakan kami tidak mencoba
segalanya,” pungkas Rangnick.
palimansyah

BUTUH KONSISTENSI
Penampilan gemilang

bersama Liverpool
membuat Ibrahima Konate
mendapatkan kepercayaan

untuk menjalani debut
bersama tim nasional tampil
bersama tim nasional Prancis
saat menghadapi Austria di

Ernst-Happel-Stadion,
Vienna, dini hari nanti. Itu

membuatnya
menyingkirkan

bek-bek yang
sudah memiliki

pengalaman
bermain

bersama Les
Bleus.

Berikut
beberapa

CLEMENT LENGLET (BARCELONA)
Usia : 25 Tahun  v Laga : 15  v  Gol : 1

Lenglet Pertama kali dipanggil ke
tim Prancis pada pertandingan
persahabatan melawan Bolivia 21
Mei 2019. Namun, dia baru
melakukan debutnya pada
pertandingan kualifikasi Piala
Eropa 2020 saat tim meraih
kemenangan 4–0 di kandang
Andorra, 11 Juni 2019. Sedangkan
gol pertamanya tercipta saat
Prancis menjamu Andorra pada 10

September 2019. Namun, performanya yang tidak terlalu baik
beberapa tahun terakhir membuatnya sulit kembali
mendapatkan tempat di tim Prancis.

KURT ZOUMA (WEST HAM)
Usia : 27 Tahun  v   Laga : 11  v   Gol : 1

Pada 19 Maret 2015 Zouma
dipanggil untuk pertama kalinya
saat Prancis menjalani dua
pertandingan persahabatan
melawan Brasil dan Denmark. Tapi,
dia baru melakukan debutnya saat
menghadapi Denmark. Itu pun
hanya berlangsung delapan menit
sebelum pertandingan berakhir
setelah menggantikan Morgan
Schneiderlin. Kini, Zouma sudah

mulai jarang dilirik Didier Deschamps. Selain kerap mengalami
cedera, performanya juga tidak terlalu mengesankan
beberapa musim terakhir.

DAYOT UPAMECANO (BAYERN MUENCHEN)
Usia : 23 Tahun  v  Laga : 6  v  Gol : 1

Upamecano melakukan debutnya
untuk tim nasional sepak bola
Prancis  pada 5 September 2020,
dimulai dari pertandingan
penyisihan grup Nations League
melawan Swedia. Tiga hari
kemudian pada 8 September, dia
mencetak gol internasional
pertamanya dalam kemenangan 4-
2 atas Kroasia. Saat ini Upamecano
belum kembali dipanggil oleh

Deschamps sejak tahun lalu. Padahal, dia bermain cukup baik
bersama Muenchen pada musim ini.  

SAMUEL UMTITI (BARCELONA)
Usia : 28 Tahun  v   Laga : 31  v   Gol : 4

Umtiti, yang saat itu belum pernah
bermain di level senior, dipilih
Didier Deschamps untuk menjadi
bagian dari skuad Prancis di Piala
Eropa 2016, menyusul cedera rekan
senegaranya, Jeremy Mathieu .
Umtiti baru melakukan debutnya
pada 3 Juli pada perempat final
melawan Islandia di Stade de
France menggantikan Adil Rami
yang diskors. Namun, cedera yang

sering dialaminya membuat performanya menurun. Kondisi itu
membuatnya tidak lagi pernah berseragam Prancis sejak 2019.

VIENNA– Cedera hamstringRaphael Varane memang cukup memukul Prancis. Namun, di sisi lain,
itu menjadi berkah Ibrahima Konate. Pasalnya, bek Liverpool tersebut mendapatkan panggilan 

pertamanya bersama tim senior LesBleus.

Celah Peluang

Hazard Buktikan Belum Habis

Didier Deschamp 

foto-foto : twitter

foto : twitter

Eden Hazard
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