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JADI KUNCI BISNIS
OTOMATISASI

OTOMATISASI
Bagian 
INOVASI

JENIS
OTOMATISASI

Robotic process automation 
(RPA) menggunakan bot untuk 
melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan 
manusia. Nilai pasar RPA mencapai USD1,4 triliun 
pada 2019 dan meningkat hingga 40,6% pada 
2020-2027.

Digital process automation (DPA), yakni otomatisasi proses 
bisnis yang tak banyak mengandalkan koding. Pasarnya 
mencapai USD7,8 miliar pada 2019, dan meningkat 16,12 
miliar pada 2025.

industri dan bisnis meyakin 
otomatisasi atasi krisis 

jaringan suplai.

responden meyakini kolaborasi 
manusia dan robot/kecerdasan 
buatan akan menjadi strategi 

kerja masa depan.

responden mendukung 
implementasi untuk bisnis 

dan industri.

pemimpin bisnis dan industri 
sepakat otomatisasi mengatasi 

kekurangan pegawai.

Sumber: Automation Now & Next 2022

OTOMATISASI MENJADI SOLUSI

responden optimistis industri 
manufaktur dan robot 

memaksimalkan produktivitas.

jaringan dan Internet 
of Things merupakan 

hal esensial untuk 
inovasi.

meyakini efisiensi 
dan efektivitas 
otomatisasi.

*Kajian Forrester Consulting

Mengurangi jumlah 
pegawai.

Optimalkan operasional bisnis.

Dorong kreativitas karyawan.

KEUNTUNGAN 
OTOMATISASI INDUSTRI
Tingkatkan kualitas produk dan pelayanan.

Keputusan bisa lebih baik.

Lebih mudah Ciptakan produk baru.

Menangkap pengetahuan.

Ciptakan pasar baru.
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Yoon Suk-Yeol
PreSiden korea Selatan

Bergabungnya Jules Kounde
mengindikasikan aktivitas belanja

Barcelona terus berlangsung. Namun,
ada sedikit ganjalan karena Blaugrana

kesulitan mendaftarkan pemain-pemain
baru karena belum melakukan penjualan

di bursa transfer.
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Ada
Ganjalan

JAKARTA  - Perusahaan besar di dunia menyatakan otomatisasi merupakan solusi dan kunci
dalam bisnis. Otomatisasi memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan bergerak lincah

merespons  berbagai peristiwa yang tak diprediksi sebelumnya. 

Strategi otomatisasi juga menjadi ke -
butuhan di saat disrupsi di mana teknologi
menjadi aset paling krusial pada sektor bisnis
saat ini. Survei yang dilaksanakan terhadap
1.000 perusahaan besar di dunia meng -
ungkapkan, 98% meyakini otomatisasi
mengatasi isu gangguan pasokan suplai dan
99% meyakini kolaborasi antara manusia
dengan kecerdasan buatan atau robot atau
teknologi akan memiliki peran penting ke
depannya. Fakta ini terungkap dalam la -
poran Automation Now & Next .           

Survei yang dilaksanakan Forrester
Con sulting menemukan tiga dari empat

manufaktur di Asia Pa -
sifik memprioritaskan
ino vasi dan otomatisasi un -
tuk mendapatkan efisiensi dan
resiliensi. 

Kajian yang menyurvei 270 per -
usahaan di Asia Pasifik pada 2022 ini
menunjukkan aplikasi oto matisasi da -
lam bentuk internet of things  dan ja -
ringan sangat esensial me ningkatkan
inovasi (63%) dan meng optimalkan
proses manufaktur de ngan bantuan
robot (69%).           

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

‘’Kunjungan Bapak Presiden
Joko Widodo menunjukkan
pentingnya hubungan
Korea dengan Indonesia.
Sejak hubungan diplomatik
kedua negara pada 1973
atau 50 tahun terakhir ini
banyak kemajuan ekonomi,
perdagangan, budaya,
people to people contact,
diplomasi, dan pertahanan."



(( dariHal 1
Langkah perusahaan mem -

bangun inisiatif oto matisasi
untuk mendukung bisnis me-
reka menjadi keniscayaan. Apa-
lagi angkatan kerja semakin
berkurang. Ditambah lagi de -
ngan keinginan pelanggan yang
berubah-ubah sehingga mem -
persulit dalam pengembangan
produk. Semua elemen bisnis
pun dituntut harus me ning kat -
kan kecepatan dan ke lin cahan -
nya. 
Menteri Perindustrian

(Men perin) Agus Gumiwang
Kartasasmita menyatakan Ke -
menperin mendukung pe -
ngem bangan kawasan berbasis
smart industry dengan me ne -
tapkan arah pengembangan ka -
wasan industri (KI), khususnya di
Pulau Jawa, mencakup in dustri
berbasis teknologi tinggi, in -
dustri padat karya, dan in-dustri
berbasis industri hemat air. 
Pulau Jawa diharapkan da -

pat menyiapkan smart in fra -
structure 4.0, human capital in -
frastructure 4.0, smart logistric
system 4.0 , digital hub & in no va -
tion park 4.0 , serta halal tra ce abi -
lity system yang sangat ber guna
untuk terlaksananya sta tus ke -
ha lalan produk dan bahan pro -
duk di sepanjang rantai pro duksi.       
“Tahapan yang dilakukan

oleh Kemenperin saat ini dalam
rangka menuju smart industry ,
yaitu melalui transformasi
kawasan industri menjadi eco -
industrial park ( EIP). EIP me ru -
pakan fondasi utama menuju
pengembangan smart industrial
park  yang menjadi bagian dalam
pengembangan kawasan in dus -
tri berwawasan lingkungan de -
ngan memanfaatkan teknologi
industri 4.0,” tegas Agus kepada
KORAN SINDO di Jakarta,
Rabu (27/7) pagi.            
Dia memaparkan, hingga

2021 terdapat 135 kawasan in -
dustri (KI) yang telah ber ope rasi
di Indonesia dengan total luas
lahan mencapai 61.882 hektare
(ha). Di 2022 ini, kata Agus, per -
tumbuhan KI cukup baik yakni
terdapat tiga KI baru yang telah
terbit perizinan ber usaha ka was -
an industrinya se hingga terdapat
penambahan lahan KI sebesar
kurang lebih 6.000 ha. Tiga KI
baru tersebut adalah Suryacipta
Subang Smar t politan (PT. Se -
mesta Cipta Internasional) di Ka -
bu pa ten Subang, Jawa Barat; Ka -
was an Industri Batuta (PT Batuta
Che mical Industrial Park) di Ka bu -
paten Kutai Timur, Kali mantan
Timur; dan Kawasan Industri Mo -
tui (PT Nusantara Industri Se jati) di
Kabupaten Ko nawe Utara, Sula -
wesi Teng gara. 
“Selain itu pada semester per -

tama 2022 ini juga terdapat per -
luasan kawasan industri eksis -
ting, yaitu KIIC dan KI Del ta mas
dengan total luas pe nam bahan
lahan sebesar 505 ha,” ujarnya.          
Agus membeberkan, dalam

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 Kemenperin me -
nar getkan pengembangan 27
ka wasan industri dan 16 ka -
wasan yang masuk dalam Pro -
yek Strategis Nasional (PSN).

Sampai saat ini total realisasi KI
RPJMN dan PSN yang telah
beroperasi dan memiliki izin
usaha kawasan industri (IUKI)
adalah 16 KI. 
Adapun yang dalam tahap

konstruksi dan proses IUKI ter -
dapat tiga KI dan yang sedang
dalam tahap perencanaan serta
pengembangan ada delapan KI.
“Adapun berdasarkan moni to -
ring dan evaluasi yang kami la -
kukan, terdapat tujuh KI yang
progresnya masih sangat mi -
nim dan selanjutnya diusulkan
untuk ditinjau kembali status
prioritasnya,” ungkap Agus.
Se belumnya Menteri Ketena -
ga kerjaan (Menaker) Ida Fau -
ziyah menyatakan kesiapannya
menghadapi revolusi industri
4.0, khususnya dalam men -
trans formasi pada sektor ke -
tenagakerjaan. Menaker Ida
membeberkan beberapa stra -
tegi untuk mendorong ke sia -
pan nya menghadapi trans for -
masi ketenaga kerjaan.
“Kementerian Ke te na ga -

ker jaan telah menyiapkan stra -
tegi untuk bisa berperan dan
proses link and match pasar
kerja. Terlebih di industri 4.0
yang mengedepankan peng gu -
naan teknologi dan sistem on -
line ,” ujarnya seperti dilansir
Sindonews.com.       
Menurut Ida, untuk meng -

ha dapi proses transformasi ke -
tenagakerjaan di era revolusi
industri ini, Kemnaker terus
melakukan kajian labour market
assessment sebagai dasar pe -
nyu sunan kebijakan pelatihan
vokasi agar sesuai dengan mun -
culnya peluang usaha dan jenis
pekerjaan baru di era pandemi. 
“Dalam Revolusi Industri

4.0, penggunaan teknologi
yang semakin meningkat dalam
segala aspek kehidupan mem -
buat pekerjaan menjadi sangat
fleksibel baik secara waktu
maupun tempat sehingga pe -
kerjaan tidak lagi harus di ker -
jakan dari kantor dengan jam
kerja yang monoton.  Perubah -
an ini mempercepat trans for -
masi ketenagakerjaan yang te -
rus bergerak ke arah revolusi
industri 4.0,” katanya. 
Oleh karena itu, kata Men -

kaer, saat ini kompetensi dan
fleksibilitas kerja menjadi poin
utama. Tenaga kerja juga ditun -
tut untuk menguasai per kem -
bangan teknologi dengan soft
skills yang memadai. 
Selain itu kreativitas, ino -

vasi, dan kewirausahaan akan
menjadi poin penting bagi per -
kembangan dunia usaha ke de -
pannya.           
Pakar digital entre pre neur -

ship & startup dari Fakultas Ilmu
Komputer Universitas In -
donesia (Fasilkom UI) Panca
Hadi Putra mengatakan, oto -
ma tisasi adalah konsep yang
sudah cukup lama diper ke nal -
kan semenjak tren sistem in -
formasi berbasis elektronik
pertama kali populer di tahun
1990-an. Namun saat ini kon -
sep tersebut gaungnya lebih
terdengar karena biaya untuk
mengadopsi sistem informasi,
khususnya yang berbasis tek no -

logi Internet, untuk oto ma tis -
asi ini lebih terjangkau bagi
organisasi atau bisnis. 
Di era transformasi digital

sekarang, konsep otomatisasi
dimaknai tidak hanya sebagai
otomatisasi proses-proses bis -
nis rutin yang semula dilakukan
secara manual. “Tapi juga di -
kombinasikan dengan ke cer -
das an artifisial/artificial intell i -
gence (AI) untuk peningkatan
produktivitas dan pembuatan
keputusan yang lebih baik de -
ngan sedikit mungkin inter ven -
si manusia pada proses-proses
bisnis terkait,” katanya.           
Lebih lanjut disebutkan, pa -

da usaha menengah dan besar
adopsi sistem informasi & tek -
nologi untuk otomatisasi secara
umum sudah sampai pada level
proses operasional dan level
manajerial. Hal tersebut juga
mencakup otomatisasi proses
lintas fungsional mulai fungsi
pengolahan atau manufacturing ,
SDM, sampai dengan keuangan. 
Ke depan,diharapkan pe la -

ku industri dapat meng akse le -
rasi otomatisasi dan integrasi
proses pada dua level tersebut
untuk mendukung pembuatan
keputusan yang lebih baik. Ha -
rapannya melalui otomatisasi
dan integrasi proses ini dapat
menghasilkan ketersediaan da -
ta yang baik (big data ). 
“Sehingga pelaku industri

nanti dapat memanfaatkannya
untuk  sistem business intel li -
gence didukung dengan emer -
ging technologies seperti AI dan
robotics. Pekerjaan rumah kita
di Indonesia adalah bagaimana
pelaku industri yang meng -
adopsi otomatisasi ini tidak ha -

nya dari usaha menengah dan
besar, tapi juga usaha mikro dan
kecil “ tukasnya.           Strategi atau
pen   dekatan pelaku industri ter -
kait otomatisasi ini biasanya
cenderung parsial dan piece meal. 
Dalam kata lain, proses bis -

nis yang diotomatisasi pada
awalnya cakupannya hanya ter -
batas pada fungsional tertentu
yang menjadi prioritas oleh
pelaku industri. “Misalnya yang
solusi otomatisasi populer saat
ini adalah untuk proses-proses
terkait pengelolaan keuangan,”
tambahnya.           Panca menutur -
kan, pendekatan parsial dan
piecemeal ini pada jangka pen -
dek membawa dampak yang
positif pada organisasi. 
Namun seiring dengan me -

ningkatnya cakupan proses
yang diotomatisasi dan ragam
sistem dan teknologi yang di -
adopsi dapat mengancam pro -
duk tivitas organisasi jika oto m -
atisasi tidak direncanakan dan
di-manage dengan baik. “Jadi ha -
rapannya pendekatan oto ma -
tisasi oleh pelaku industri yang
parsial ini didukung dengan
konsep perencanaan yang sis -
tematis dan terin te grasi, bukan
piecemeal ,” kata nya.        
Lebih dalam Panca men je -

las kan, jika dilihat satu atau dua
dekade yang lalu terkait oto -
matisasi proses, kendala uta -
manya adalah persoalan biaya
dan ketersediaan solusinya. Na -
mun di era disrupsi digital ini de -
ngan biaya teknologi yang lebih
terjangkau dan ketersediaan
solusi yang melimpah, tan -
tangannya juga berubah.
“Tantangan bagi pelaku usaha

sekarang tidak hanya bagaimana

otomatisasi dapat membantu
mengefisienkan operasional me -
re ka, tetapi ba gaimana meman -
faatkannya untuk mendapatkan
ke ungg ul an kompetitif, ter ma -
suk me raih pangsa pasar yang le -
bih luas,” ungkapnya.          
Diakui, banyak yang ber -

anggapan dengan hadirnya oto -
matisasi, peran manusia se -
bagai tenaga kerja akan di ke -
sampingkan. Di satu sisi, ini me -
mang benar khususnya untuk
proses bisnis yang rutin dan
dapat diotomatisasi. Kondisi ini
bisa dilihat pada proses ma nu -
faktur dan bahkan pelayanan
pelanggan (customer service )
dapat diotomatisasi dengan
robot dan chatbots respectively . 
Namun di sisi lain, oto ma -

tisasi secara digital ini mem -
buka peluang employment atau
jobs baru yang bisa dikatakan 5-
10 tahun yang lalu tidak ada
atau emerging .           Menurutnya,
ini adalah tugas bagi pendidik
untuk mempersiapkan SDM
Indonesia yang tidak hanya
dapat mengetahui potensi oto -
matisasi dan penerapannya.
Tapi juga dapat menciptakan
solusi otomatisasi yang dapat
mengakomodasi keberagaman
jenis usaha atau industri. “Pro -

ses pendidikan ini dimulai de -
ngan literasi digital, kemudian
diikuti dengan pemahaman ba -
gaimana teknologi & sistem in -
formasi dapat dirancang untuk
mewujudkan tujuan-tujuan da ri
organisasi atau bisnis,” ujar dia. 

Lahirkan Bidang Kerja
Kekinian            
Praktisi human resources

(HR) Sukmawati mengatakan,
kemajuan teknologi telah me -
lahirkan banyak bidang pe ker jaan
yang trendy atau kekinian. Untuk
itu penting bagi generasi muda
mengembangkan ke mam puan
diri, belajar me nam bah skill ,
karena saat ini ke ter sediaan SDM
di industri tek-nologi tidak terlalu
banyak. Ka rena itu mereka yang
memiliki kemampuan itu pasti
akan ber manfaat dan dicari di
bursa kerja. “Teknologi adalah se -
buah keniscayaan yang tidak bisa
dihindari. Untuk itu kita perlu ber -
adaptasi, mengembangkan dan
meningkatkan kemam pu an diri,”
ujarnya.          
Pencari kerja yang datang

dari latar belakang pendidikan
dan pengalaman nonteknologi
juga punya kesempatan, asal -
kan mau meningkatkan ke -
mam  puan diri. Misalnya pro -

fesi product manager diisi oleh
talenta yang berlatar belakang
administrasi bisnis, ilmu ma -
najemen ataupun manajemen
produk. Seseorang dengan latar
belakang ilmu komunikasi juga
bisa menjadi seorang digital
marketer atau SEO specialist . 
Sebelumnya pandemi me -

macu sektor industri meng ha -
dapi tantangan perubahan cara
kerja dan mempercepat ter ja -
dinya transformasi digital. Trans -
formasi digital tidak lepas dari
perkembangan teknologi data
science dan artificial in telli gence
(AI) atau kecerdasan buatan. 
Namun dalam transformasi

digital aspek kesiapan kom pe -
tensi pekerja menjadi bagian
penting. Pendiri dari Cyber trend
dan Data Academy Nadia Alatas
mengatakan melalui Cyber trend
Data Summit, pi haknya berharap
seluruh pe laku bisnis di berbagai
industri dapat lebih memahami
pen tingnya teknologi terutama di
era digital saat ini. Kondisi pan-
demi ini merupakan suatu tan -
tangan yang harus dihadapi agar
masyarakat bisa men cip-ta kan
strategi yang inovatif dan lebih
produktif. 
pr ratna purnama/
sabir laluhu 
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Otomatisasi Jadi Kunci Bisnis

KONSEKUENSI pandemi
Covid-19 yang terjadi di seluruh
dunia, perang dagang antar ne -
gara besar dan konflik politik
mengganggu operasional bis -
nis. Kondisi yang terjadi pun
ber dampak pada kurangnya ke -
tersediaan tenaga kerja dan
gangguan jaringan suplai. 
Sebagai solusi, industri ber -

skala besar hingga bisnis ber skala
menengah meningkatkan pros -
pek otomatisasi dengan ba sis
teknologi dan digitalisasi. Untuk
itu sumber daya manusia juga
harus berbenah dan me -
ningkatkan kemampuan untuk
bersaing dalam tren oto ma tisasi. 

Otomatisasi menjadi pro -
gram penting karena dianggap
mampu menghemat biaya, ke -
be rlanjutan bisnis, me ning kat -
kan pengalaman konsumen,
dan disrupsi yang masih ber -
langsung. 
“Otomatisasi menjadi prio -

ritas strategi bagi pemimpin
bisnis karena faktor pandemi.
Mereka memperkuat proses
transformasi teknologi dan di -
gital,” kata Milan Sheth, Wakil
Presiden Eksekutif IMEA Re -
gion for Automation Anywhere. 
World Economic Forum

(WEF) juga memperingatkan
pan demi akan mempercepat

adopsi terhadap teknologi baru.
Banyak perusahaan untuk me -
ngurangi biaya produksi dan
mengadopsi cara baru bekerja.
Itu akan menjadi ancaman gan -
da bagi para pekerja karena me -
reka harus mengakselerasikan
dengan tren otomatisasi dan
bang kit resesi Covid-19. 
Laporan terbaru yang di -

publi kasi Market Reports me -
nunjukkan bahwa tren oto ma -
tisasi akan menunjukkan pe -
ningkatan karena pandemi
Covid. Lembaga riset mana je -
men dunia McKinsey menya ta -
kan kombinasi antara robot,
internet of things (IoT), digital

twin, dan 4-D printing , kecer -
dasan buatan akan mening kat -
kan efisien operasional pe ker -
jaan dan mengakselerasikan
bis nis ke pasar. 
McKinsey  memprediksi

bah wa proses otomatisasi akan
menjadi tren bisnis yang do -
minasi pada beberapa dekade
mendatang. Sektor industri
yang akan berkembang dalam
penggunaan otomatisasi ada -
lah automotif, manufaktur,
hing ga sektor pemerintahan. 
Otomatisasi bukan hanya

bergerak di level industri deng -
an padat modal, tetapi juga per -
usahaan rintisan juga terus ber -

kembang. “Kini banyak per usa -
haan rintisan fokus me ne rap -
kan otomatisasi,” kata CEO In -
novation Path, sebuah firma
konsultan otomatisasi, Michal
Klodner. Dia mengungkapkan,
otomatisasi mendorong in klu -
sivitas dan keberlanjutan. Oto-
matisasi juga lebih ramah lin g -
kungan dan solusi untuk pe -
rubahan iklim. 
Namun otomatisasi juga

menorehkan tantangan dan
dilema besar bagi sumber daya
manusia. WEF memper ingat -
kan bahwa separuh pekerjaan di
dunia akan ditangani mesin
pada 2025. Kondisi ini bisa

memperburuk ketimpangan
ekonomi. Revolusi robot atau
otomatisasi akan menciptakan
97 juta pekerjaan di seluruh
dunia. Sebagian besar peker -
jaan yang ada pun hilang dan
menciptakan risiko besar ka -
rena pekerjaan manual dan ru -
tin di bagian administrasi dan
proses data akan terancam. 
Namun otomatisasi akan

menciptakan banyak pekerjaan
di bidang perawatan, big data ,
dan ekonomi hijau. “Kehadiran
otomatisasi akan memperlebar
kesenjangan di pasar pekerja,”
kata Saadia Zahidi, direktur
pelaksana WEF. 

Saat ini WEF menyatakan se -
pertiga pekerjaan sudah di ta -
ngani mesin dan manusia hanya
melalui sisanya. Tapi, pada 2025,
keseimbangan itu akan berubah.
Apa solusinya? Kemampuan
ma nusia dalam membuat ke pu -
tusan, alasan, berkomunikasi,
dan ber inter aksi menjadi tun -
tutan utama. Sumber daya m a -
nusia kini bisa fokus pada eko -
nomi hijau dan memperkuat
pengetahuan tentang koding
dan komputasi awan. Jika tidak
berubah, jutaan pekerjaan rutin
dan manual akan digantikan
oleh teknologi. 
pandika h mustaqim 

Tingkatkan Performa Perusahaan

PENGUMUMAN 

Direksi PT ROCA TRADING INDONESIA, suatu perseroan 
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), 
dengan ini mengumumkan terkait rencana peningkatan modal 
dasar, ditempatkan, dan disetor dengan cara pengeluaran 
saham baru akibat adanya konversi pinjaman pemegang 
saham yang seluruhnya akan diambil bagian oleh:
(i) KERAMIK LAUFEN AG, suatu perusahaan yang didirikan 

berdasarkan hukum Swiss dan berkedudukan di Swiss; dan 
(ii) Tn. Kambiyanto Kettin, seorang warga negara Republik 

Indonesia, berdomisili di Jakarta,
yang akan menyebabkan perubahan struktur pemegang saham 
Perseroan (“Konversi”).
Pengumuman atas Konversi ini dilakukan dalam rangka 
memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang 
dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 29 Juli 2021
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS 
PT ROCA TRADING INDONESIA

ANNOUNCEMENT 

The Board of Directors of PT ROCA TRADING INDONESIA, a 
limited liability company incorporated under the laws of the 
Republic of Indonesia and domiciled in Jakarta Selatan ("the 
Company"), hereby announces the plan to increase the 
authorized, issued and paid-up capital of the Company by 
issuance of new shares as a result of conversion of the 
shareholders loan, all of which will be subscribed by:
(i) KERAMIK LAUFEN AG, a company incorporated under the 

law of Switzerland, and domiciled in Switzerland; and 
(ii) Mr. Kambiyanto Kettin, a citizen of the Republic of 

Indonesia, domiciled at Jakarta,
which subsequently will change the shareholding structure of 
the Company (“Conversion”).
This announcement to this Conversion is made in compliance 
with the provisions of Article 6 of Government Regulation 
Number 15 of 1999 on Certain Forms of Claims that can be 
Compensated as Shares Contribution.



Gencarnya digitalisasi dan kemajuan teknologi 
menimbulkan kekhawatiran peran manusia akan 
tergantikan oleh mesin atau robot (otomatisasi).

Banyak pihak menyakini hal itu
merupakan sebuah keniscayaan dan

berdampak positif bagi industri.
Benarkah demikian?

PEKERJA DIGANTIKAN ROBOTPEKERJA DIGANTIKAN ROBOT
PELUANG

ATAU
ANCAMAN?

PELUANG
ATAU

ANCAMAN?

PEKERJA 
PABRIK

Tidak dipungkiri, banyak perusahaan 
di dunia telah menggunakan robot 

untuk mempercepat produksi. Bahkan 
di AS pesanan robot pekerja pabrik 

terus mengalami kenaikan pada tahun 
2021. Robot yang bekerja di pabrik 
tersebut bukan untuk menggantikan 

peran manusia melainkan untuk 
menambah jumlah pegawai agar 

produksi semakin cepat.

RESEPSIONIS DAN 
OPERATOR TELEPON

Teknologi voice recognition mudah 
kita kenali melalui google voice. 
Suara kita akan dikenali dalam 
melakukan pencarian dan layar 

akan mendeteksi kemudian 
menampilkan hasil pencarian 

berdasarkan suara.

KASIR
Di Indonesia self checkout 

sering ditemukan pada mesin 
makanan/minuman otomatis. 

Namun, di beberapa negara seperti 
Jepang telah menguji robot sebagai 

kasir. Layaknya manusia, robot 
bernama Regirobo telah dirancang 
untuk menghitung total belanjaan, 

mengurus pembayaran, hingga 
membungkus barang 

tersebut.

SOPIR
Munculnya banyak 

kendaraan otomatis sangat 
mungkin menggantikan 
pekerjaan sopir di masa 

depan. Bukan tak mungkin 
kendaraan seperti bus, taksi 

dan truk di masa depan 
akan dikendalikan 

oleh robot.

PEGAWAI 
BANK

Pekerjaan ini menjadi salah 
satu profesi yang banyak 

diburu para fresh graduate. 
Namun, di masa depan 

mungkin pekerjaan sebagai 
teller atau pegawai bank 

bakal digantikan oleh 
robot.

PEKERJAAN YANG BAKAL
DIGANTIKAN ROBOT

Buruh terancam PHK
 Dengan adanya otomatisasi buruh terancam 

untuk diberhentikan karena otomatisasi 
membuat program pengurangan jumlah 
karyawan menjadi tidak bisa dihindari.

Kehilangan sentuhan manusia
 Sebuah bisnis akan kehilangan sesuatu yang 

disebut dengan “sentuhan manusia” karena 
telah mengeliminasi tenaga kerja dalam proses 
produksinya.

Layanan pelanggan buruk
 Otomatisasi mungkin sangat cepat, efisien, dan 

bisa menanggapi keluhan konsumen kapan saja. 
Namun perusahaan Anda beresiko memberikan 
layanan pelanggan buruk jika menyerahkan 
urusan negosiasi dengan komputer. Mesin tidak 
bisa berdiskusi dan ini bisa sangat merugikan 
interaksi Anda dengan konsumen

Biaya awal sangat besar
 Mengganti semuanya dengan teknologi seperti 

robot, mesin, dan komputer memerlukan biaya 
awal yang sangat besar. 

SISI NEGATIF
OTOMATISASI INDUSTRIOTOMATISASI INDUSTRI

SALDO BERSIH TERTIMBANG (SBT) 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA 
(SEPTEMBER 2020-JUNI 2022)
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Sumber : Bank Indonesia (BI), 14 Juli 2022

1 September 2020 -16,47%
1 Desember 2020 -10,18%
1 Maret 2021   -5,69%
1 Juni 2021  -2,18%
1 September 2021 -8,88%
1 Desember 2021 -1,89%
1 Maret 2022 -1,44%
1 Juni 2022 1,69%

Rp

Rp
Rp

Transportasi 40,3%
Ritel dan Perdagangan 32,5%
Manufaktur 31%
Produk Konsumen 30,1%
Makanan dan Minuman 23,6%
Pertanian 23,4%
Konstruksi dan Bangunan 23,3%
Perbankan dan Keuangan 22,3%

Universitas
5,43%

Amerika Serikat
255 unit

INDUSTRI DI INDONESIA MENURUT
PENINGKATAN LAPANGAN PEKERJAAN 
(JUNI 2022)

Sumber : JobStreet Indonesia, PT

NEGARA DENGAN PENGGUNAAN ROBOT
PER 10.000 PEKERJA TERBANYAK

DI DUNIA (2020)

Sumber : International Federation of Robotics (IFR)

PENGGUNAAN ROBOT INDUSTRI DI DUNIA

*prediksi

2016 1,83 juta
2017  2,12 juta
2018    2,44 juta
2019 2,75 juta*
2020    3,15 juta*
2021  3,55 juta*

Korea Selatan
932 unit

Singapura
605 unit

Jepang
390 unit

Jerman
371 unit

Swedia
289 unit

Hong Kong
275 unit

PROPORSI TENAGA KERJA RI
DI SEKTOR MANUFAKTUR

MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
(FEBRUARI 2022)

Sumber : BPS

SD ke bawah
27,66%

SMP
20,73% SMA/SMK

44,08%

Diploma
2,09%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 21 Juni 2022

PROPORSI TENAGA KERJA INDONESIA
MENURUT SEKTOR (FEBRUARI 2022)

JASA

48,44%

PERTANIAN

29,96%

INDUSTRI

21,59%
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Hakim Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Selatan menolak
praperadilan sah tidaknya pe -
ne tapan tersangka oleh KPK
yang diajukan Mardani Ma -
ming. Upaya perlawanan Ma -
ming atas penetapannya seba -
gai tersangka pun berakhir.
“Mengadili, mengabulkan
eksep si termohon dalam pokok
per kara, maka permohonan pe -
mohon tidak dapat dite ri ma,”
kata Hakim Tunggal Prape ra -
dilan PN Jakarta Selatan Hen -
dra Utama dalam persidangan,
Rabu (27/7/2022). 

Setelah dinyatakan kalah,
politikus Partai Demokrasi In -
do nesia Perjuangan (PDIP) itu
menyerahkan diri pada Kamis
(28/7/2022). Mardani Maming
diketahui terbang dari Batam
dan mendarat di Bandara Soe -
karno-Hatta sebelum menuju
Gedung KPK. Dalam perjalanan
menuju Jakarta, ia didampingi
oleh istrinya, Nor Fitriani Yoes
Rachman, beserta beberapa
orang lainnya. Hingga berita ini
ditulis, Maming masih diperik -
sa intensif oleh penyidik KPK. 

Mardani Maming tiba di
Gedung KPK untuk menjalani
pemeriksaan sebagai tersang -
ka. Mardani yang mengenakan
polo shirt hijau dibalut dengan
jaket biru tua tiba sekitar pukul
14.00 WIB bersama dengan
kuasa hukumnya, Denny In dra -
yana. “Saya hadir di sini sesuai
janji saya ke KPK tanggal 25
(Juli) bahwa saya akan hadir
tanggal 28 (Juli) dan diterima

KPK tanggal 25 suratnya, tetapi
kenapa hari Selasa (26 Juli) saya
dinyatakan DPO,” kata
Maming di Gedung KPK,
Jakarta, ke marin. 

Sebelumnya KPK telah me -
masukkan Mardani dalam
status DPO sejak Selasa (26/7/
2022) karena dua kali tidak
menghadiri panggilan tim pe -
nyidik pada Kamis (14/7/2022)
dan Kamis (21/7/2022). KPK
menilai Mar dani tidak ko ope ra -
tif. Tim kua sa hukum Mardani
telah meng irimkan surat ke
KPK untuk meminta penun -
daan peme rik saan lantaran si -
dang pra pe radilan  yang di aju -
kan Mardani masih berproses. 

Penetapan tersangka Mar -
dani Maming awalnya dike ta -
hui dari surat pencegahan ke
luar negeri yang dikirimkan
KPK ke Ditjen Imigrasi Kemen -
te rian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) pa -
da pertengahan Juni 2022.

Imigrasi kemudian mencegah
Mardani Maming ke luar negeri
dalam status sebagai tersangka
terkait perkara yang sedang
diusut lembaga antirasuah. 

KPK menetapkan Mardani
Maming sebagai tersangka ka -
sus dugaan suap dan gra ti fikasi
dalam pengalihan izin usaha
per tambangan di Kabupaten
Tanah Bumbu. Aliran suap se -
besar Rp104 miliar tersebut di -
duga disamarkan dengan tran -
saksi PT PAR dan PT TSP yang
bekerja sama PT PCN dalam hal
pengelolaan pelabuhan batu ba -
ra dengan PT Angsana Terminal
Utama (ATU). 

Mardani Maming lantas
meng ajukan praperadilan atas
per soalan tersebut ke PN Ja -
karta Selatan. Pasalnya kubu
Mar dani menilai kasus yang
me nimpanya itu bukanlah per -
soalan suap, tapi transaksi bis -
nis sehingga klasifikasi hukum
yang dilakukan KPK salah dan

dapat berakibat penetapan ter -
sangka menjadi keliru. Namun
Pengadilan Negeri Jakarta Se -
latan (PN Jaksel) menolak gu -
gat an praperadilan yang di mo -
honkan Mardani Maming. De -
ngan demikian penetapan sta -
tus tersangka Mardani Maming
oleh KPK dinyatakan sah me -
nurut hukum. 

Ketua KPK Firli Bahuri me -
mastikan perkara Mardani Ma -
ming dituntaskan sampai ke
pro ses peradilan. Meski begitu,
ka tanya lagi, dalam pe na ngan -
an setiap kasus KPK tetap me -
nge depankan asas praduga tak
bersalah, asas kemanusiaan dan
prinsip persamaan hak se tiap
warga negara di hadapan hu -
kum. “Setiap orang yang di -
tetapkan tersangka harus di se -
lesaikan sampai ke proses pera -
dilannya,” kata Firli. 

Firli menyebut, asas ke pen -
tingan umum, pemenuhan rasa
keadilan, akuntabilitas, keter -

bu ka an, dan proporsionalitas
juga jadi semangat KPK dalam
pemberantasan tindak pidana
korupsi. Menurutnya, tidak
per nah ada seseorang yang dite -
tapkan KPK sebagai tersangka
tanpa perbuatan dugaan ko rup -
si. Semua penetapan tersangka
berdasarkan bukti permulaan
yang cukup. 

Terkait proses praperadilan
oleh Maming yang akhirnya juga
ditolak Pengadilan Negeri Ja kar -
ta Selatan, Firli mengaku sejak
awal KPK meng hor ma ti nya.
Bah kan, menurutnya, pra pe ra -
dilan justru bagus untuk meng uji
terhadap kerja-kerja yang telah
dilakukan penyidik KPK. 

Mardani Maming juga di ke -
tahui sebagai Bendahara
Umum Pengurus Besar Nah dla -
tul Ulama (PBNU) periode
2022-2027. Kini ia berstatus
non aktif seiring kasus dugaan
korupsi yang menjeratnya. Ke -
tua PBNU Ahmad Fahrur Rozi

mengatakan, status jabatan
Mardani Maming sebagai Ben -
dara Umum PBNU sudah di nya -
takan nonaktif sejak satu bulan
lalu. Hal ini telah dirundingkan
melalui rapat gabungan untuk
menentukan jika telah ada ke -
pu tusan status hukum. “Ka re na
kita sama sekali tidak tahu se -
belumnya tentang masalah be -
liau. Maka harus penuh kehati-
hatian dan menunggu status
resminya,” ujar Gus Fahrur. 

Pengasuh Pesantren An-
Nur Bululawang Malang ini me -
nyam paikan, untuk saat ini
jajaran pimpinan PBNU belum
memilih pengurus untuk di -
tem patkan sebagai bendum
meng gantikan Maming. Na -
mun, tugas Maming akan dilim -
pah kan kepada 12 Bendahara di
PBNU. “Belum, sementara se -
mua dilaksanakan oleh para wa -
kil bendum,” sebut dia. 
pnono suwarno/
sindonews

Rehabilitas DAS di Jawa Barat

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Rhuzanul Ulum (kiri), Presiden Direktur PT Adaro Indonesia,
Priyadi (tengah) dan Direktur Jenderal PDASRH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Dyah Murtiningsih (kanan) menanam pohon di sela acara Kick Off Rehabilitasi DAS Jawa Barat 
di Sumedang, Jawa Barat, kemarin.

ANTARA/HO
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JAKARTA  - Mantan Bupati
Tanah Bumbu Mardani H
Maming akhirnya menyerahkan
diri ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) setelah
menghilang dan masuk dalam
daftar pencarian orang (DPO)
alias jadi buron KPK. Upayanya
untuk melepaskan status
tersangka kasus dugaan korupsi
perizinan tambang di Kabupaten
Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan, melalui gugatan
praperadilan telah kandas.

Personel Polresta Bogor Kota melakukan razia vaksinasi booster bagi
pengendara motor di jalan KH Sholeh Iskandar, Bogor, Jawa Barat,
kemarin. Razia vaksinasi booster tersebut sebagai upaya pencegahan
penyebaran virus penyebaran COVID-19 yang mulai menikat kembali.

JAKARTA  - Jumlah kasus
Covid-19 terus mencetak rekor
baru dalam beberapa minggu
terakhir. Dalam sebulan ini
terjadi kenaikan tiga kali lipat
kasus Covid-19 setelah lama
tidak mengalami kenaikan. 

“Per kemarin tanggal 27 Juli
2022 jumlah kasus positif kare -
na telah mencapai angka 6.000
kasus. Terakhir kita mencapai
6.000 kasus per hari adalah pa da
bulan Maret lalu,” ujar Juru
Bicara Pemerintah untuk Pe na -
nganan Covid-19 Wiku Adi sas -
mito dalam konferensi pres vir -
tual, kemarin. 

Wiku mengungkapkan ang -

ka kasus Covid-19 peningkatan
kasus Covid-19 terjadi pelan
namun pasti. Situasi ini harus
menjadi perhatian banyak ka -
langan. 

“Peningkatan terjadi per -
lahan tapi pasti dari mulai
1.000 kasus pada awal Juni,
kemudian 2.000 kasus pada
awal Juli, dan dalam waktu 1
bulan angka tersebut naik 3 kali
lipat menjadi 6.000 kasus,”
ungkapnya. 

Selain itu, kata Wiku, kasus
positif yang meningkat ini
juga berdampak pada pe ning -
katan kasus aktif. Para pasien
kasus aktif ini dirawat di se -

jumlah rumah sakit di In do -
nesia. “Per kemarin kasus ak -
tif telah men capai angka
46.000 di mana sudah lama
kita tidak memiliki kasus aktif
sebanyak ini,” kata nya. 

“Tercatat kan bahwa ter -
akhir di bulan April kita me mi -
liki kasus aktif sekitar 46.000
dan sekarang kembali ter -
ulang,” tambah Wiku. 

Wiku juga mengatakan ka -
sus kematian akibat Covid-19
juga mulai mengalami kenaikan
selama tiga hari terakhir yaitu
selalu di atas 10 kematian per
hari. 

Sementara itu positif Covid-

19 di Indonesia hingga kemarin
bertambah 6.353 kasus. Dari
jumlah tersebut DKI Jakarta
menduduki peringkat pertama
penambahan kasus Covid-19,
yakni 3.157 kasus. 

Jumlah ter se but adalah
hasil tracing me la lui pe me rik -
saan sebanyak 122.229 spe -
simen yang dila ku kan dengan
metode real time polymerase
chain reaction (PCR) dan tes ce -
pat molekuler (TCM). 

Dengan tambahan 6.353 ka -
sus tersebut, hingga kemarin
total ada sebanyak 6.191.664
ka sus Covid-19 di Indonesia.
Di laporkan juga pasien yang

sembuh dari Covid-19 tercatat
5.705 orang sehingga total
5.988.052 orang sembuh. Se -
mentara jumlah yang me ning -
gal dunia bertambah 17 orang.
Sejak pandemi melanda Indo -
ne sia pada Maret 2020, seba -
nyak 156.957 orang meninggal
dunia akibat Covid-19. Ber da -
sar kan  data yang terlampir da -
lam laman resmi covid19.go.id,
DKI Jakarta menyumbang se -
ba nyak 3.157 kasus positif Co -
vid-19. Jawa Barat ada di urutan
kedua dengan 1.183 kasus,
kemudian Banten dengan 745
kasus. 
pbinti mufarida 

JAKARTA - Direktur Jenderal
(Dirjen) Perlindungan Warga
Negara Indonesia dan Badan
Hukum Indonesia (PWNIBHI)
Kementerian Luar Negeri
(Kem lu), Judha Nugraha, me -
nga takan Kedutaan Besar Re -
pub lik Indonesia (KBRI) Pnom
Penh berupaya membebaskan
53 WNI yang menjadi korban
penipuan lowongan kerja (lo -
ker) di Kamboja.

KBRI juga telah meminta
bantuan Kepolisian Kamboja
untuk menangani kasus ini,
termasuk menyelidiki, men da -
lami, dan menanganinya. Me -
nurut rumor yang beredar, para
WNI tersebut diduga disekap di

kota pelabuhan Sihanoukville,
sekitar 227 kilometer dari Pnom
Penh, setelah tergiur ta waran
loker di media so sial. “Kasus
penipuan di pe rusahaan inves -
tasi ini banyak memakan korban
dari Indo nesia,” ujar Judha. 

Dia mengungkapkan kasus
penipuan lowongan kerja di
Kam boja bukanlah yang per ta -
ma. Tahun lalu saja KBRI Phom
Penh telah memulangkan 119
WNI korban penipuan. Kendati
demikian kasus penipuan lo -
wongan kerja WNI di Kamboja
justru menunjukkan tren naik.
“Pada 2021, KBRI Pnom Penh
telah memulangkan sebanyak
119 WNI korban penipuan. Ta -

hun ini, kasusnya telah me ning -
kat. Sampai Juli saja, terdapat
291 WNI yang menjadi korban,
133 sudah dipulangkan ke Ta -
nah Air,” katanya. 

Demi mencegah kasus se ru -
pa terulang, Kemlu telah mem -
fa silitasi penyidik dari Bares -
krim Polri untuk melakukan pe -
nyelidikan di Kamboja. Namun,
misi ini sangat menantang dan
membutuhkan waktu. Sesuai
keterangan para korban sebe -
lum nya, mereka tidak hanya
direkrut oleh orang Kamboja,
tapi juga orang Indo ne sia.
“Informasi ini telah kami te -
ruskan kepada Bareskrim Polri
agar dapat diselidiki lebih jauh

demi memutus rantai jaringan
perekrut,” terang Judha. 

Judha mengatakan saat ini
PWNIBHI Kemlu terus me la ku -
kan sosialisasi tentang berbagi
modus penipuan lowongan
kerja di luar negeri. Langkah ini
dilakukan agar masyarakat
tidak mudah dengan berbagai
cara instan untuk bisa bekerja di
luar negeri karena risikonya
sangat besar. “Kami juga telah
meningkatkan berbagai lang -
kah sosialisasi agar masyarakat
menjadi lebih waspada dalam
menghadapi modus penipuan
loker di luar negeri, termasuk
Kamboja.”
pmuh shamil

Kemlu Berupaya Bebaskan 53 WNI
Korban Penipuan Loker di Kamboja

Mardani Maming Akhirnya
Serahkan Diri ke KPK

Buronan KPK Mardani H Maming datang untuk menyerahkan diri ke Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, kemarin. Maming yang merupakan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan yang
juga Bendahara PBNU ini menyerahkan diri setelah kalah pada praperadilan di PN Selatan dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi
pemberian izin usaha pertambangan (IUP), saat Mardani H Maming menjabat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada 2010-2018.

SINDONEWS/SUTIKNO

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tiga Kali Lipat dalam Sebulan

ANTARA/ARif fiRmANsyAh
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Kopda Muslimin ditemukan tak ber -
nyawa dengan cara mengenaskan di ru -
mah orang tuanya di Kelurahan Trom -
po, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ken -
dal, kemarin. 

Berdasarkan laporan kronologis
yang didapat dari Dandim 0715/ Ken -
dal, pukul 05.30 WIB, Muslimin datang
ke rumah orang tuanya dengan me ngen -
darai motor Mio J AA 2703 NC. Seusai
mengetuk pintu dan dibuka oleh orang
tuanya, Mustakim, dia masuk ke kamar
belakang menemui kedua orang tuanya
serta sempat memohon maaf dalam ke -
adaan muntah-muntah, lalu berbaring
di tempat tidur. 

Pukul 07.00 WIB, Muslimin ditemu -
kan sudah tak bernyawa oleh orang tua -
nya di tempat tidur. Mengetahui ke jadi -
an tersebut, adik korban, Novi, langsung
melaporkan kepada Kodim 0715/ Ken -
dal. Kapendam IV/Diponegoro Letkol
Inf Bambang Hermanto membenarkan
bahwa Kopda Muslimin ditemukan te -
was. Penyebab masih dalam proses pe -
nyelidikan. 

“Secepatnya akan dilak sana kan
proses autopsi kepada jenazah Mu sli -
min untuk mengetahui penyebab pas ti
kematiannya,” tandasnya.  

Menu rut in formasi, Muslimin tewas
akibat me nenggak racun. Kesaksian
Sumar, salah seorang tetangga, me -
ngatakan bahwa dia mengetahui Musli -
min berada di rumah orang tuanya pada
pukul 07.00 pagi. “Pagi-pagi pukul 7,
kata bapaknya, minum racun dalam
rumah,” ujarnya. 

Muslimin menghilang selama 11
hari setelah kejadian penembakan ter -
hadap istrinya di Jalan Cemara III Pa -
dan g  sari, Kecamatan Banyumanik, Ko -
ta Semarang, Senin (18/7). Lima ter -
sang ka penembakan telah ditangkap
tim gabungan TNI-Polri. Polisi berhasil
mengungkap asal uang yang dipakai
Mu slimin untuk menyewa empat pem -
bunuh bayaran guna menghabisi istri -
nya.  

Setelah melakukan serangkaian pe -
nyelidikan, polisi menyebut uang
Rp120 juta yang digunakan Muslimin
untuk menyewa kelompok pembunuh
bayaran. Uang tersebut diduga berasal
dari mertuanya yang seyogianya di -
guna kan untuk pengobatan. 

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ah -
mad Luthfi mengungkap motif pelaku
melakukan percobaan pembunuhan
sang istri karena memiliki hubungan as -
mara dengan perempuan lain. “Mo tif -
nya, punya pacar lagi. Jadi, ada delapan

saksi sudah diperiksa, di antaranya W
atau pacar Muslimin,” kata Luthfi, saat
gelar konferensi pers, Senin (25/7).
Luthfi menjelaskan, Muslimin ke da pat -
an membayar lima orang yang di perin -
tah kan menguntit sekaligus menembak
istrinya tepat di depan rumahnya di Ja -
lan Cemara Nomor 1, Perumahan Grand
Cemara, Banyumanik, Kota Semarang,
Senin (18/7). Barang bukti beserta ke -
lima pelaku telah ditangkap dan diung -
kap kepada publik bersamaan saat gelar
perkara.  

“Para pelaku mengaku men da pat
instruksi dari suaminya korban. Saat
kejadian, pelaku mengaku menembak
dua kali. Tembakan pertama tidak me -
ngenai sasaran dan tembakan kedua
tembus serta satu proyektilnya ber sa -
rang di tubuh korban,” katanya.   

Kelima pelaku tersebut, yakni Sugi -
yono alias Babi, Supriyono, Agus San -

toso, Ponco, dan Dwi Sulistyono. Sugi -
yono alias Babi merupakan eksekutor
penembakan di lokasi kejadian, se -
dangkan Dwi ber pe ran sebagai penyedia
senjata api.  

“Suami korban melakukan transaksi
pembelian senjata api rakitan senilai
Rp3 juta. Ke mudian, dia yang langsung
me ren cana kan penembakan terhadap
istri sendiri,” ungkap Luthfi. 

Jenderal bintang dua itu meng ung -
kapkan, sebelum aksi penembakan,
Muslimin memerintahkan S alias Babi
untuk membunuh istrinya meng guna -
kan racun. Muslimin juga memerin tah -
kan agar istrinya diculik dengan tujuan
dibunuh.  Selain itu, rencana pencurian
juga dilakukan agar istrinya mati. Bah -
kan, Muslimin juga memerintahkan S
alias Babi untuk menggunakan santet
“Tujuannya juga sama untuk mencela -
ka kan korban,” tuturnya. 

Cinta Ditolak sang Pacar  
Hati Muslimin hancur karena ditolak

pacarnya, R, untuk hidup bersama. Pe -
no lakan disampaikan sang kekasih, R,
se usai terbongkar kasus penembakan
istrinya. Hal tersebut diungkap Kapol -
res tabes Semarang Kombes Irwan An -
war berdasarkan pemeriksaan terhadap
R yang dilakukan tim gabungan Polri
dan TNI. 

Irwan bercerita, Muslimin yang se -
dang menunggu istrinya dirawat di
rumah sakit pada Senin (18/7) malam,
tiba-tiba melarikan diri. Dia kabur me -
ninggalkan istri serta anaknya dan sem -
pat menemui pacarnya R, warga Se ma -
rang. 

Selanjutnya, dari Semarang, Musli -
min dan pacarnya pergi ke daerah datar -
an tinggi, Wonosobo. “Saat dia kabur
dari rumah sakit, Muslimin meng hu -
bungi R, pacarnya, minta dijemput di

daerah Papandayan. R pun datang bawa
motor, terus keduanya pergi ke Wono -
sobo,” kata Irwan. 

Sesampainya di Wonosobo, Musli -
min menceritakan pelarian dirinya ka -
rena baru saja meminta orang untuk me -
nembak istrinya sendiri di depan rumah.
Untuk itu, Muslimin ingin mengajak R
untuk hidup bersama di Wonosobo,
sesuai apa yang pernah disampaikan R
kepadanya. 

Tanpa diduga, keinginan tersebut
langsung ditolak sang pacar sehingga
membuat Muslimin berang dan seke -
tika meninggalkan R di Wonosobo sen -
dirian. 

“Yang ironis, R menolak dan tak mau
terlihat, akhirnya M berang dan per gi
membawa motor R serta mening gal kan
R sendirian di Wonosobo saat itu,”
ungkap Irwan. 
p tim sindonews

JAKARTA – Pemerintah Indo -
ne sia mencabut kebijakan mo ra -
torium atau penghentian se -
mentara pengiriman tenaga ker ja
Indonesia (TKI) ke Ma lay sia
mulai 1 Agustus 2022.  “Ya, per 1
Agustus dibuka lagi karena su dah
ada good will dan ko mit men dari
pihak Malaysia,” kata Staf Khu sus
Menteri Ketenaga kerjaan (Me -
naker), Dita Indah Sari, kemarin. 

Indonesia menghentikan se -
mentara pengiriman TKI ke Ma -
laysia, termasuk ribuan orang
yang direkrut untuk sektor per -
kebunan sejak 13 Juli 2022. In -
do nesia menganggap ada pe -
lang garan dalam kesepakatan
perekrutan pekerja yang ditan -
da tangani kedua negara. 

Duta Besar untuk Malaysia
Her mono mengatakan, mora -
to rium pengiriman TKI diber la -
kukan karena otoritas Imigrasi
Malaysia masih menggunakan
sistem perekrutan online untuk
pekerja rumah tangga (PRT). Pa -
da hal, cara ini rentan dengan
prak tik perdagangan manusia
dan kerja paksa. 

Pengoperasian sistem ini,
ka ta dia, melanggar perjanjian
yang ditandatangani antara
Ma laysia dan Indonesia pada
April 2022. Perjanjian ini dibuat
de ngan tu ju an meningkatkan
per lindungan bagi PRT. Me nu -
rut Hermono, per usahaan Ma -
lay sia telah me ng ajukan sekitar
20.000 aplikasi untuk merekrut
pekerja. Se te ngahnya untuk di -

peker jakan di sektor perkebun -
an dan manu fak tur. 

Anggota Komisi IX DPR Sa -
leh Partaonan Daulay sebe lum -
nya mendukung kebijakan pe -
me rintah yang bersikap tegas
ke pada Malaysia terkait pelang -
garan kesepakatan dengan me -
lakukan penghentian atau mo -
ratorium penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) atau
TKI ke negeri jiran tersebut. 

Menurutnya, alasan yang di -
sampaikan pemerintah di da sar -
kan pada aspek perlindungan
ter hadap PMI. “Kan sudah ada
MoU. Dalam penilaian saya itu,
sangat kuat. Sebab, ditanda ta -
ngani di depan Presiden Jokowi
dan Perdana Menteri Malaysia.
Se mestinya, sejak ada pe nan -
datanganan MoU itu, proses pe -
nempatan PMI sudah tidak lagi
pakai cara lama,” ujar Saleh. 

Dia berpendapat, mo ra to ri -
um bisa bersifat kontra pro duk tif
jika tidak ditangani de ngan baik.
Se bab, merujuk pada morato -
rium yang dilakukan ke pada ne -
gara-negara Timur Te ngah, PMI
akhirnya tetap ber angkat secara
informal dan non pro sedural. “Sa -
ya mendapat in formasi, jum lah -
nya sangat ba nyak. Arti nya, mo -
ra torium itu ti dak mem perbaiki
ke adaan se ba gaimana yang di -
inginkan. Jus tru, ada ma salah
baru, di ma na per lin dungan PMI
semakin tidak ter tangani karena
tidak ter pan tau,” katanya. 
pwidya michella 

JEDDAH–Penerbangan pe mu -
langan jamaah haji Indonesia
kembali mengalami keter lam -
bat an (delay ). Jamaah yang ter -
tunda pulang ke Tanah Air ada lah
dari kelompok terbang (kloter) 6
Embarkasi Medan (MES). 

Menurut jadwal, kloter 6
MES akan terbang ke Tanah Air,
Kamis (28/7), dari Bandara In -
ter nasional King Abdul Aziz,
Jed dah, dengan maskapai Ga -
ruda Indonesia nomor pe ner -
bangan GA 3206 pukul 01.45
dan tiba di Bandara Kuala Namu
(KNO) pada 14.45 WIB. Namun,
ka rena delay , penerbangan klo -
ter 6 MES direncanakan pada
Kamis (28/7) pukul 20.15. De -
ngan demikian, jamaah meng -
ala mi keterlambatan hingga
men capai 18 jam. Delay ini juga
berdampak pada keberang kat -
an kloter 7 MES. Sebelumnya,
jamaah kloter 1 Embarkasi Ban -
jarmasin (BDJ 1) juga meng ala -
mi delay selama 30 jam. 

Kloter 6 MES yang berisi 393
jamaah ini kemudian diinapkan
di tiga hotel di Jeddah, Rabu
(27/7) malam. Ketua Kloter 6

MES Mulyadi mengatakan, ja -
maah awalnya bergerak dari
Mekkah pukul 18.00 dan sampai
Jed dah pukul 19.20. Mereka
lang sung diarahkan ke paviliun
Terminal Haji Bandara King
Abdul Aziz, Jeddah. “Setelah se -
lesai menyusun barang di pa -
viliun, pihak Garuda meng -
umum kan ada delay , cuma me -
reka tidak bilang berapa jam,”
ujar Mulyadi. 

Direktur Layanan Haji Da -
lam Negeri Kementerian Agama
Saiful Mujab mengatakan, pe -
ngumuman adanya delay pe mu -
langan datang mendadak. Ja -
maah diberitahukan hal itu saat
sudah di bandara atau me ning -
gal kan Mekkah. Lantaran tak
mungkin dikembalikan ke Mek -
kah, jamaah kemudian di inap -
kan di Jeddah. “Garuda sudah
berkirim surat, menginfor masi -
kan adanya keterlambatan ke -
berangkatan MES 6. Karena su -
dah di Bandara, Garuda mem -
beri kan layanan akomodasi dan
transportasi di Jeddah selama
jamaah menunggu keberang -
kat an,” ujar Saiful, kemarin. 

Selain MES 6, dalam surat -
nya, Garuda juga meminta agar
keberangkatan MES 7 dari Mek -
kah ditunda terlebih dahulu.
Artinya, keberangkatan MES 7
juga terdampak oleh delay yang
dialami MES 6. “Kita juga sudah
sepakat, bila jamaah tertahan di
Mekkah, segala bentuk fasilitas -
nya menjadi tanggung jawab Ga -
ruda,” tandasnya. 

Saiful menyayangkan ter -
jadinya kembali keterlambatan
keberangkatan pesawat Garuda
Indonesia yang membawa ja -
maah haji. Sebab, ini bukanlah
ke terlambatan yang pertama.
Padahal, menurut Saiful, saat ini
baru fase pemulangan jamaah
gelombang pertama. “Saya ber -
harap hal seperti ini tidak ter -
ulang. Saya minta Garuda In do -
nesia untuk melakukan per siap -
an lebih baik lagi dalam me -
nyam but fase pemulangan ja -
maah haji Indonesia gelombang
kedua dari Madinah,” katanya. 

Kepada wartawan tim Media
Center Haji, Station Manager
Garuda Indonesia Kuala Namu
Beni Marbun mengakui adanya
penundaan penerbangan kloter
6 MES. Penundaan tersebut
diakibatkan pesawat meng ala -
mi gangguan teknis di Kuala
Namu. Hingga pagi kemarin, pe -
sawat yang rusak tersebut masih
dilakukan perbaikan. 

36.000 Jamaah Pulang 
Sampai kemarin, sudah ada

36.398 jamaah haji Indonesia ge -
lombang pertama yang diter -
bangkan ke Tanah Air, baik de -
ngan Garuda Indonesia mau pun
Saudia Airlines dari Jeddah. Pro -
ses pemulangan ini sudah ber -
langsung sejak 15 Juli dan akan
ber akhir pada 30 Juli 2022. Me -
reka tergabung dalam 91 kloter.
“Ada 114 kloter jamaah haji ge -
lombang pertama yang men da -
rat di Madinah pada fase ke ber -

ang katan. Artinya, masih ada 23
klo ter jamaah lagi yang akan pu -
lang dari Jeddah hingga 30 Juli
mendatang,” tutur Saiful Mujab. 

Sementara untuk jamaah haji
Indonesia gelombang kedua yang
mendarat di Jeddah pada fase
kedatangan, sejak 21 Juli su dah
diberangkatkan dari Mek kah ke
Madinah secara ber tahap. Proses
ini akan ber lang sung hingga 4
Agustus 2022. “Sebanyak 22.861
jamaah ge lom bang kedua saat ini
sudah berada di Madinah. Me re -
ka te ngah menjalani ibadah Ar -
bain, salat wajib berjamaah se -
lama 40 waktu di Masjid Nabawi,”
ucap Saiful. 

Jamaah gelombang kedua ini
akan mulai pulang ke Tanah Air
pada besok hari melalui Bandara
Amir Muhammad bin Abdul

Aziz Madinah. Kloter terakhir
jamaah haji Indonesia akan
pulang dari Madinah pada 14
Agustus 2022,” tandasnya. 

Sementara itu, jelang ber -
akhir nya pemulangan jamaah
fase 1, hotel-hotel jamaah In do -
nesia tampak sepi. Hilir mudik
jamaah tak banyak terlihat.
Umum nya, keriuhan jamaah In -
donesia terlihat ketika mereka
akan berangkat ke Masjidil ha -
ram seperti waktu sore hari. Ba -
nyak jamaah keluar hotel, ke -
mudian menunggu kedatangan
bus Salawat yang mengangkut
mereka PP ke Masjidilharam.
Selain jamaah yang kian sepi,
bus Salawat juga tak banyak
yang bolak-balik seperti jelang
puncak haji.   
p abdul hakim 

foto :  ist

Jamaah haji kloter 6 MES  duduk-duduk di depan hotel transit
mereka di Jeddah, kemarin.  Total ada 393 jamaah yang tertunda
kepulangannya hingga 18 jam karena  pesawat mengalami
kerusakan teknis.

Pengiriman TKI ke Malaysia
Dibuka Lagi Mulai 1 Agustus

Drama Pelarian Kopda
Muslimin Berakhir Tragis

Gagal Bunuh Istri, Jadi Buronan, Lalu Tewas Minum Racun
Ada wanita idaman lain
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol 
Ahmad Luthfi mengungkap motif 
Muslimin melakukan percobaan 
pembunuhan sang istri karena 
memiliki hubungan asmara 
dengan perempuan lain.

Berbagai upaya membunuh 
sang istri
Hasil penyelidikan kepolisian, 
Muslimin bukan kali ini saja 
mencoba membunuh istrinya. 
Sebelumnya,dia telah meminta 
orang untuk menghabisi nyawa 
istrinya dengan meracuninya 
menggunakan air kecubung. 
Kemudian melakukan mencuri 
lalu membunuh korban, dan 
memakai santet. Terakhir 
penembakan.

Bayar pembunuh bayaran 
Rp120 Juta
Untuk melaksanakan rencananya 
menghabisi istri sendiri, Muslimin 
menyewa empat eksekutor. Dia 
mengeluarkan uang hingga Rp 
120 juta untuk bayar eksekutor.

Uang dari ibu mertua
Uang yang diberikan kepada para 
eksekutor sebesar Rp120 juta 
berasal dari mertua Muslimin 
yang seharusnya dibayarkan 
untuk biaya rumah sakit istrinya 
yang dirawat intensif karena luka 
tembak.

Kelola judi togel
Muslimin ternyata mengelola 
tempat judi togel. Di tempat itu 
pula, dia mengenal salah satu 
eksekutor yakni Sugiono alias 
Babi.

Tewas di rumah orangtua 
Setelah aksi penembakan viral, 
Muslimin menghilang. Ditengah 
pengejaran TNI dan kepolisian, 
Muslimin ditemukan tewas di 
rumah orang tuanya di Kelurahan 
Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa 
Tengah sekitar pukul 07.00 WIB.
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JAKARTA– Kematian tragis Kopda Muslimin menjadi ujung cerita drama pelarian anggota
Batalyon Arhanud 15/DBY. Ayah satu anak itu sedang diburu tim gabungan Kodam IV/
Diponegoro dan Polda Jawa Tengah karena menjadi dalang percobaan pembunuhan 
istrinya, Rini Wulandari.
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Garuda Delay, Pemulangan Haji Kembali Terganggu



Jika tidak ditangani
serius, pemerintah

akan mengalami 
ke sulitan dalam

berbagai 
pe nanganan

masalah-masalah 
so sial di Indonesia,

yang selama ini
banyak dibantu

lembaga-lembaga
filantropi ini.  

ibuan delegasi dari negara-negara anggota G20
akan hadir secara berkala pada pertemuan-per-
temuan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka
KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada
November 2022 mendatang. Tentu saja ada harap-
an besar dari penyelenggaraan agenda tingkat dunia
itu. Tak sekadar kegiatan seremoni belaka, tetapi

lebih dari itu KTT G20 diharapkan memberikan stimulus bagi
perkembangan dan perbaikan perekonomian nasional.  
Pemerintah memperkirakan gelaran G20 akan menciptakan

kontribusi USD533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun pada PDB
Indonesia yang dibarengi dengan peningkatan konsumsi do mes -
tik hingga Rp1,7 triliun. Dari sektor pariwisata, gelaran G20 di per -
kirakan akan berkontribusi terhadap peningkatan wisatawan
man canegara hingga 1,8 juta-3,6 juta wisatawan dan meng -
hadirkan 600 ribu-700 ribu lapangan kerja baru di sektor kuliner,
fashion , dan kriya.   
Masih ada lagi tambahan "keuntungan" dari perhelatan G20

itu, yakni keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
dengan penerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai
33.000 orang.   Presidensi G20 digadang-gadang akan mendorong
investasi pada UMKM dalam negeri mengingat saat ini 80%
investor global berasal dari negara-negara G20.  Perhelatan G20
merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama
mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Ame -
rika Latin. Tujuan utama dibentuknya G20 adalah untuk me ne -
mukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Forum G20
me representasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan in -
ternasional, dan 2/3 populasi dunia.   
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam

menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Karena itu G20
merupakan forum strategis untuk membahas isu-isu global, di
antaranya masalah kesehatan global, stabilitas keuangan, dan
perubahan iklim.  Pelaksanaan G20 di Indonesia juga merupakan
showcasing usaha pemulihan ekonomi Indonesia dalam masa
pandemi Covid-19 dan sebagai     s h owcasing peran Indonesia se ba -
gai pemimpin pertemuan yang akan mendukung terbentuknya
kebijakan global. Karenanya pemerintah harus benar-benar bisa
me manfaatkan momentum itu untuk meningkatkan devisa dari
kun jungan delegasi ke Indonesia. Menghidupkan sektor hospi ta -
lity, mendukung peningkatan konsumsi domestik, pengop ti mal -
an peran UMKM, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.  
Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum bagi pe me rintah

untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Di gi talisasi
saat ini menjadi sebuah kebutuhan mutlak karena sudah menjadi
tren negara-negara di dunia. KTT G20 merupakan mo men tum
penting Indonesia dalam Presidensi G20 karena In do nesia berperan
dalam menentukan agenda prioritas.  Momentum G20 harus bisa
dijadikan sebagai ajang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam
ekonomi global yang saling terhubung dan terintegrasi dalam
menghadapi krisis multidimensi yang masih terjadi saat ini.
Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 juga akan memberikan
peluang bagi Indonesia untuk memimpin negara-ne gara besar dunia
dalam menjembatani masalah kesehatan, khu susnya penanganan
pandemi Covid-19. Hal ini tentunya akan ber dampak positif
terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat do mes tik maupun
global dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek.  
Selain itu Presidensi G20 yang diberikan kepada Indonesia juga

harus dimaknai sebagai kepercayaan masyarakat inter na sio nal
terhadap Indonesia, khususnya dalam mengarahkan exit policy yang
bermanfaat untuk semua, dan pada waktunya akan me ning katkan
kepercayaan investor terhadap Indonesia.  Momentum Presidensi
Indonesia di G20 juga harus dimanfaatkan untuk mendorong
penguatan sektor industri di tengah kondisi dunia yang dilanda
krisis multidimensional akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung
lebih dari dua tahun. Kegiatan ini memiliki kekuatan politik dan
ekonomi serta kapasitas untuk mendorong pemulihan. p

Tajuk
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ada awal aktivitas
lembaga fi lan -
tropi, yang bia sa -
nya tercetus tan -
pa rencana ma -
tang, semua ke -
giatan dibiayai se -

cara swadaya. De ngan dana
awal seadanya, pe ngetahuan
yang juga ala ka dar nya, aktiv i -
tas filantropi di mu lai.  Satu dua
aktivitas mulai di la ku kan walau
minim anggaran.  Da sarnya ha -
nya kerelawanan, de ngan ke -
ingin an kuat untuk mem bantu
mereka yang mem bu tuhkan.   
Nyaris belum terpikirkan

un tuk memutar organisasi se -
ca ra terstruktur.  Jangankan
pro fe sional, para aktivis pen da -
hulu itu sering kali tidak terlalu
me mikirkan upah bagi tenaga
dan pikiran yang mereka cu rah -
kan.  Bahkan, ongkos wira-wiri
bisa jadi didapat dari mengorek
kocek sendiri. Aspek legalitas
mungkin saja luput dari per ha -
tian. 
Kepercayaan publik se ma -

kin meningkat, lalu lembaga ini
mulai menata barisan.  Jumlah
per sonel bertambah seiring
per kembangan.  Pembagian tu -
gas pun sudah mulai dijalankan.
Aliran dana mulai masuk lebih
teratur, membutuhkan sistem
pe laporan yang lebih rinci.  Bah -
kan, audit eksternal me ru pa kan
salah satu kegiatan yang pen -
ting dilaksanakan untuk te rus
meningkatkan kepercayaan
publik.  Sayangnya, hanya se ge -
lin tir lembaga  yang menaruh
perhatian pada hal penting ini. 
Legalitas pun mulai diberesi

satu per satu.  Aktivitas lembaga

juga mulai terprogram dan se -
ma kin banyak.  Sebaran pe -
nyaluran dana mulai meluas.
Kon sekuensinya, biaya pe nya -
lur annya meningkat.  Godaan,
biasanya muncul di sini.  Aliran
dana yang semakin banyak ma -
suk ke kocek lembaga, sedikit-
ba nyak mengubah perilaku pe -
ngelola.  Beberapa tahun lalu
men cuat berita, sebuah lem ba -
ga filantropi yang mengaku
belum menyalurkan donasi dari
ma syarakat sebesar Rp1,2 mi -
liar, dan membelanjakan se ba -
gi an dananya untuk membeli
mo bil Fortuner dan iphone edisi
terbaru.  Masalah ini dianggap
se lesai setelah sang pengelola
ber jumpa dengan Menteri So -
sial saat itu, dan menyerahkan
sisa dana yang belum di sa lur -
kan kepada lembaga sejenis
yang lebih besar. 
Perubahan terus terjadi di

ber bagai sektor.  Pembiayaan
ke giatan yang semula swadaya,
mu lai mengalami pergeseran.
Be berapa komponen biaya, di -
ambil dari dana terhimpun. Ad -
ministrasi dan transportasi,
ada lah dua hal yang semakin bu -
tuh anggaran, karena sudah
tidak mungkin lagi dibiayai dari
kocek pribadi.  Dan itu memang
di benarkan secara hukum (ne -
gara dan atau agama). 
Komponen biaya lain yang

bisa diambil dari dana ter him -
pun adalah untuk gaji para ak ti -
vis lembaga sehingga mereka
layak disebut karyawan.  Selain
itu, ada pengeluaran lembaga
un tuk iklan di media (cetak,
elek t ronik dan atau media so -
sial), dengan berbagai ke per -

luan antara lain program rek -
rut men karyawan, sosialisasi
pro g ram maupun publikasi la -
poran keuangan.   
Perkembangan lembaga,

dari sebuah organisasi kecil ber -
ba sis kerelawanan menjadi or -
ganisasi modern yang tertata
se cara struktural, ternyata me -
nyisakan riak-riak masalah
yang jika tidak segera di se le sai -
kan, akan semakin menggulung
bagaikan bola salju.  Salah satu
ma salah itu adalah inefisiensi. 
Berbagai program yang di -

lak sanakan, membutuhkan
pe nanganan sumber daya ma -
nusia yang intens.  Keberadaan
mereka, jika tidak terintegrasi
cenderung menyebabkan ine -
fi siensi yang cukup parah.
Beban kerja setiap orang sering
kali tidak bisa diperhitungkan
sejak awal.  Akibatnya, ang gar -
an se tiap program mem beng -
kak un tuk biaya sumber daya
manusia, baik yang dilakukan
secara legal maupun tidak.  Go -
daan ke se ra k ahan juga kerap
muncul di sini.   
Seperdelapan dana amil dari

peng himpunan dana ke aga -
maan, atau sepuluh persen dana
sosial, yang memang di per -
untukkan bagi operasional lem -
baga, mulai kedodoran, dan
pada gilirannya akan meng ge -
rus dana lainnya.  Banyak lem -
baga menyiasatinya, dengan
ber bisnis.  Sayangnya, bisnis
me mang tidak mudah. Jika
tidak beres mengelolanya, jus -
tru pemborosan bisa semakin
parah. Dari mana lagi me nu -
tupinya, selain dari dana peng -
himpunan?  Akibatnya, dana

program pun digerogoti.   
Pada kasus Aksi Cepat Tang -

gap (ACT) yang mencuat baru-
ba ru ini, laporan resminya me -
nyebutkan potongan sebesar
13,7%, melampaui aturan yang
sudah ditetapkan dalam Per -
aturan Pemerintah RI Nomor
29 Tahun 1980 yang mengatur
soal besaran pemotongan oleh
lembaga sosial, sebanyak-ba -
nyak nya 10%.  
Sebagai pengamat, se ka li gus

aktivis di dunia yang sama, saya
concern pada dua hal, trans -
paransi dan akuntabilitas.  Se -
bagian besar lembaga biasanya
sudah melakukan beberapa hal
untuk menunjukkan trans pa -
ran sinya, tapi belum banyak
me nutup lubang akun ta bi li tas -
nya.  Ini yang seharusnya men -
jadi perhatian utama dari p e me -
gang regulasi, baik Ke men -
terian Sosial maupun Ke men -
terian Agama. 
Persoalan ACT memang

pun cak dari sebuah gunung es.
Ke percayaan masyarakat pada
lem baga filantropi bisa m e -
nurun drastis mengingat dana
yang diduga telah disa lah gu na -
kan sangat besar.  Penyelesaian
secara hukum, dengan meng -
ung kap fakta-fakta yang terjadi
se sungguhnya, perlu di la ku -
kan.  Jika tidak ditangani serius,
pemerintah akan mengalami
ke sulitan dalam berbagai pe -
nanganan masalah-masalah so -
sial di Indonesia, yang selama
ini banyak dibantu lembaga-
lembaga filantropi ini.   
Akankah kita siap berubah,

atau terpuruk sampai level ter -
ba wah? p

erjalanan sejarah
bangsa Indonesia
telah me nun juk -
k an bahwa ke ma -
je mukan meru -
pa kan nilai yang
menjadi panduan

dalam praktik kenegaraan dan
kehidupan keseharian ma sya -
ra kat kita. Kemajemukan itu ti -
dak muncul secara tiba-tiba, na -
mun lahir, tumbuh, ber kem -
bang dan besar dalam sebuah
interaksi antara konsensus, bu -
daya, dan kebijakan. Interaksi
tersebut bermuara sekaligus
ber akar pada empat pilar ke -
bang saan, yakni Pancasila,
UUD 1945, Negara Kesatuan
Re pu blik Indonesia (NKRI),
dan semboyan Bhinneka Tung -
gal Ika. Keempat pilar tersebut
menjadi titik awal (where are we
now?) dan arah ke depan (where
do we want to be?) yang me nun -
tun kita dalam upaya untuk me -
wujudkan tujuan dan ke pen -
ting an nasional. 
Kemampuan suatu negara

un tuk mewujudkan ke pen ting -
an nasional disebut dengan Ke -
ta hanan Nasional. Lembaga Ke -
ta hanan Nasional (2020) meng -
ar ti kan Ketahanan Nasional se -
bagai sebuah kondisi dinamis
suatu bangsa yang di dalamnya
ter dapat keuletan, ketang gu h -
an, dan kekuatan dalam meng -
ha dapi segala macam ancaman,
gang guan, hambatan, dan tan -
tangan yang dapat mem ba ha -
ya kan integritas, identitas, dan
kelangsungan hidup bangsa.
Ketahanan Nasional dibangun
dari komponen ketahanan
ideo logi, ketahanan politik, ke -
ta hanan ekonomi, ketahanan
sosial budaya, dan ketahanan
pertahanan keamanan. 
Dari serangkaian kom po -

nen ketahanan nasional ter se -

but, Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (2022) menyebutkan
bahwa ketahanan ideologi me -
ru pakan komponen yang dalam
posisi paling rawan. Pancasila
sebagai ideologi bangsa meng -
ha dapi beberapa tantangan, di
an taranya minimnya pe ma -
ham an, institusionalisasi, dan
keteladanan atas Pancasila.
Tan tangan-tantangan tersebut
semakin nyata di tengah masih
tingginya kesenjangan dan
eksk lusivisme sosial, yang di -
tandai dengan masih (i) ter ja di -
nya intoleransi inter dan an tar -
umat beragama, dan (ii) adanya
upaya untuk memaksa peng -
gan tian ideologi/dasar negara
Pan casila. 
Terkait intoleransi, Ke men -

te rian Agama melalui Indeks
Ke rukunan Umat Beragama ta -
hun 2020 mencatat setidaknya
ter dapat 4 (empat) aspek per -
ma salahan utama terkait ke ru -
kunan umat beragama di In do -
ne sia, yakni prasangka an tar ke -
lompok, toleransi, kesetaraan,
dan kerja sama. Dari keempat
per masalahan tersebut, di men -
si toleransi menunjukkan ma -
sih adanya fenomena in to le ran -
si dalam masyarakat. Gejala
yang kedua adalah masih di te -
mukannya kelompok-ke lom -
pok yang berupaya untuk
meng  ganti ideologi/dasar ne -
gara Pancasila. 
Hasil kajian dan penelitian

yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga nonpemerintah juga
meng indikasikan masih ada -
nya persoalan intoleransi umat
beragama di Indonesia. Setara
Insititute melalui Indeks Kota
Toleran (2020) menunjukkan
bah wa praktik inklusi sosial ke -
agamaan masih menjadi pe -
kerjaan rumah kota-kota di In -
do nesia. Di lembaga pen di -

dikan, survei oleh Pusat Peng -
ka jian Islam dan Masyarakat
UIN Jakarta (2017 dan 2018),
serta Habibie Center (2019) me -
nunjukkan bahwa radikalisasi
dan intoleransi telah menyebar
ke kalangan tenaga pendidik
dan peserta didik, baik di se ko -
lah menengah atas (SMA) ma u -
pun perguruan tinggi (PT). Pa -
ling akhir, survei Alvara Re -

search Center (2021) me nun -
juk kan bahwa masih ada 19,4%
penduduk yang meyakini
ideologi berbasis agama serta
17,8% penduduk meyakini
khilafah. 
Persoalan intoleransi ter se -

but mengalami eskalasi ketika
in ternet dan media sosial mun -
cul sebagai salah satu rujukan
sumber utama informasi. Sur -
vei yang dilakukan Katadata In -
sight Center dan Ke men ko min -
fo (2020) di 34 provinsi me nun -

jukkan bahwa media sosial
menempati peringkat pertama
sumber informasi, disusul oleh
televisi dan portal berita online .
Media sosial yang paling sering
diakses sebagai sumber in for -
masi adalah aplikasi per ca kap -
an What sapp, apli kasi je ja ring
sosial Fa  cebook, ser ta apli kasi
ber ba gi foto dan video Ins ta -
gram. 

Lebih jauh, studi yang di la -
ku kan Su dar  man to dan Me liala
(2020) menun juk  kan bah wa
me dia sosial men jadi agen se  ka -
ligus me dia per tem pur an an t  a -
ra berbagai persepsi tentang ke -
be naran. Media sosial meng ha -
sil kan narasi-narasi ber ba haya
yang dapat menimbulkan ke  ke -
ras an, baik fisik maupun sim -
bo lik. Kekerasan tersebut di -
per un cing dengan dija di-kan -
nya suku, agama, ras, go longan
(SARA) sebagai ko mo ditas da -

lam politik elektoral yang
meng hasilkan polarisasi dalam
ma syarakat.   
Oleh karena itu, salah satu

upaya yang dilakukan untuk
me ngatasi persoalan into le ran -
si tersebut adalah dengan me -
ma jukan moderasi beragama
sebagai pendekatan dalam pe -
mahaman dan praktik ke aga -
ma an. Urgensi moderasi ber -
agama semakin tinggi di era ma -
syarakat digital ketika segala hal
terhubung melalui internet.
Kementerian Agama (2019)
me ngartikan moderasi ber aga-
ma sebagai cara pandang dan
peri laku untuk berada di te -
ngah-tengah yang me nyei m -
bangkan pengamalan agama
sen diri (eksklusif) dan peng hor -
matan kepada praktik ber -
agama orang lain yang berbeda
keyakinan (inklusif). 
Selanjutnya, terdapat be -

berapa strategi konseptual dan
praktis yang dapat dilakukan
oleh semua kalangan, baik dari
individu maupun organisasi,
baik dari aktor negara maupun
nonnegara dalam memajukan
pendekatan moderasi ber aga -
ma di era internet dan media
sosial. Dari sisi konseptual, pa -
da intinya adalah perlu ada
perubahan strategi komuni ka -
si keagamaan yang lebih ter -
buka dan mudah diakses bagi
ka lang an anak muda (millen -
nial). Se ca ra praktis, hal ini sa -
lah satunya dapat dilakukan
melalui pe nge masan materi-
materi ke aga ma an dari para
tokoh agama dalam bentuk
konten yang mudah dipahami
(Kemenag, 2019). 
Strategi berikutnya adalah

melalui peningkatan ke mam -
puan kontranarasi dan dialog.
Stra tegi kontranarasi dila ku -
kan melalui bantahan terhadap

ha sutan kebencian melalui hu -
mor, meme, karikatur, ataupun
pesan damai (Yayasan Para ma -
dina, 2021). Strategi ini ber tu -
juan untuk merebut ruang-
ruang publik yang sesak dengan
hasutan kebencian. Serta tentu
saja yang perlu terus dilakukan
adalah dialog, baik formal mau -
pun informal dengan para pihak
yang berbeda pandangan. 
Selain itu, apabila dikaitkan

kem bali dengan kerawanan po -
si si ideologi Pancasila, maka se -
ti daknya kita perlu menguasai
kemampuan literasi digital
untuk menginternalisasi nilai-
nilai Pancasila (Ke men ko min -
fo, Japelidi, Siberkreasi, 2021).
Kemampuan-kemampuan
tersebut adalah kemampuan
me mahami (cakap paham), ke -
mam puan menghasilkan (ca -
kap produksi), kemampuan me -
nyebarkan (cakap distribusi),
kemampuan partisipasi (cakap
partisipasi), dan kemampuan
kolaborasi (cakap kolaborasi).
Kita perlu untuk memahami ni -
lai-nilai Pancasila, meng ha sil -
kan konten yang selaras dengan
nila-nilai Pancasila, men dis tri -
bu sikan konten-konten ter se -
but, serta berpartisipasi aktif
da lam komunitas yang me num -
buhkembangkan nilai-nilai
Pancasila. 
Strategi dan kompetensi

tersebut sangat penting untuk
menjaga relevansi Pancasila da -
lam konteks kekinian. Se ba -
gaimana disampaikan oleh Pre -
si den Joko Widodo dalam sam -
butannya pada peringatan Hari
Lahir Pancasila 1 Juni 2022
yang mengajak kita semua
untuk membumikan Pancasila
dalam kehidupan masyarakat
de ngan memanfaatkan per -
kembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. p

P

Perencana Madya, 
Kementerian PPN/Bappenas
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GEMPA 
BUMI 
LUZON

• Rabu, 27 Juli 
2022 Pukul 
06.00

• Tayum, 
Provinsi 
Abra, 
Filipina

• 7 magnitudo

KORBAN

4 
orang 
tewas

131 
orang 
terluka • 1 kawasan

• 6 provinsi

DAMPAK TERHADAP 
POPULASI

DAMPAK TERHADAP 
LISTRIK

DAMPAK TERHADAP 
JALAN RAYA

3.456 
kepala 
keluarga

12.945 
orang

• 27 kota
• 148 kecamatan

23 
jalan

5 
jembatan

37 
kota

36 kota 
kembali normal 
(97%)

DAMPAK TERHADAP 
INFRASTRUKTUR

P33.800.000 
estimasi kerugian

17 infrastruktur

• 40% 
jalan 
raya

• 40% 
fasilitas 
pemeri
ntah

• 15% 
sekolah

• 5% 
lainnya

• 64% 
tidak 
dapat 
diakses

• 32% 
dapat 
diakses

• 4% tidak 
dapat 
diakses 
kendaraan 
besar

• 40% 
perempuan

• 50% 
laki-laki

• 10% 
belum 

teridentif
ikasi

DAMPAK TERHADAP 
RUMAH

868 rumah

• 857 rusak 
parsial

• 11 rata 
dengan 
tanah

LANGKAH PENCEGAHAN

• 54 kota menutup 
perkantoran

• 20 kota meliburkan 
sekolah

• 1.248 orang melakukan 
evakuasi pencegahan

• 567 orang mengungsi
• 21 orang mengungsi di 

kemp pengungsian

1990: Gempa Bumi 
Luzon
Pada 16 Juli 1990, gempa bumi 
berkekuatan 7,3 magnitudo 
mengguncang Luzon hingga 
meninggalkan retakan tanah 
sepanjang 125 kilometer dari 
Dingalan hingga Nueva 
Vizcaya.
• 2.412 orang tewas
• 3.000 orang luka-luka.

1994: Gempa Bumi 
Mindoro
Pada 15 November 1994, 
gempa bumi berkekuatan 7,1 
magnitudo mengguncang 
Mindoro hingga menyebabkan 
tsunami.
• 78 orang tewas
• 430 orang luka-luka

*1 Peso Filipina adalah Rp267
Sumber: NDRRMC, Rappler

2002: Gempa Bumi 
Palimbang
Pada 6 Maret 2002, gempa 
bumi berkekuatan 7,5 
magnitudo mengguncang 
Palimbang, Sultan Kadarat dan 
menjadi gempa bumi keenam 
terbesar di dunia sampai saat 
itu.
• 8 orang tewas
• 41 orang luka-luka

2013: Gempa Bumi 
Bohol
Pada 15 Oktober 2013, gempa 
bumi berkekuatan 7,21 
magnitudo mengguncang 
Bohol, Central Visayas, hingga 
menyebabkan tsunami.
• 222 orang tewas
• 967 orang luka-luka

2019: Gempa Bumi 
Mindanao
Pada Oktober 2019, gempa 
bumi berkekuatan 6,3-6,5 
magnitudo mengguncang 
Cotabato sebanyak tiga kali 
secara beruntun.
• 6 orang tewas
• ratusan orang luka-luka

RIWAYAT GEMPA BUMI DI FILIPINA SEJAK 1990
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i bawah teriknya
matahari,
sekawanan
penggembala
sibuk
mengarahkan

kambing, sapi, dan unta saat
melintasi jalan aspal di
Marsabit, wilayah terpencil
yang dikenal sebagai tanah
para penggembala di Kenya.
Dengan kondisi lingkungan
yang mengering, berdebu, dan
keras, kehidupan mereka
menjadi tidak mudah. 

Benjamin Galwaha yang
lahir dan besar selama 33
tahun di Laisamis, kota
berpenduduk 3.000 orang di
Marsabit Selatan,
mengatakan tanah di
kampung halamannya kini
menjadi tandus dan lebih
banyak dipadati semak
berduri daripada rumput
hijau. Dia kini tak lagi
mendapati buah-buahan
berhamburan di ladang. 

“Zaman dulu waktu remaja,
saya sering melihat hewan liar,
buah-buahan liar, dan lahan
yang luas yang dapat digunakan
seluruh lapisan masyarakat.

Saat itu semua orang punya
banyak hewan ternak dan kami
makan daging setiap waktu,”
ujar Galwaha, seperti dikutip Al
Jazeera , “sekarang semuanya
berubah dengan drastis.” 

Galwaha beserta para
tetangganya mengaku hewan
ternak mereka banyak yang
sakit dan mati sejak kemarau
panjang menerjang Marsabit.
Dia menerangkan Marsabit
seakan tidak pernah
tersentuh air hujan. Sebab,
hujan hanya turun dalam
hitungan menit, sedangkan
semua tanah kehausan dan
kembali kering. 

Kondisi ini sangat sulit,
baik bagi penduduk lokal
ataupun hewan ternak,
karena mereka harus berjalan
sangat jauh untuk
menemukan sumber air
minum. Lekurana Leruguba,
seorang penggembala lokal,
juga mengaku kesulitan
menghadapi situasi ini.
Namun dia tetap berupaya
untuk tegar dan tidak pernah
patah arang. 

Menurut Galwaha,
perubahan iklim secara tidak
langsung telah mengubah
budaya menggembala yang
turun-temurun di dalam
kehidupan masyarakat lokal.

Sebagian peternak dan
penggembala telah hilang dari
tanah Marsabit. Pasalnya
banyak dari mereka yang
memilih menjual ternak dan
mencari profesi yang lain. 

“Gembala merupakan

budaya yang bergantung
terhadap cuaca dan
lingkungan,” kata Galwaha
yang kini membuka warung
kelontong dan hanya
menggembala sedikit hewan
ternak. “Kami harus beralih

menuju pekerjaan upahan dan
meninggalkan budaya
gembala yang menjadi simbol
kekayaan dan status sosial.” 

Penggembala lainnya,
Lemoni Lagwanani, juga kini
hanya memiliki tiga unta dan

25 ekor kambing, hampir
semua sisa ternaknya mati
atau dijual. Sambil
mengumpulkan kayu kering,
dia mengaku kehidupan
sebagai penggembala semakin
hari semakin sulit. Dia juga
tak yakin ingin mewariskan
profesi ini kepada anaknya. 

Selain kesulitan mencari
air, para penggembala juga
kesulitan mencari ladang
rumput untuk ternak mereka.
Dengan berpaku pada
peraturan kesukuan, mereka
tidak dapat pergi ke wilayah
lain. Menurut Nicholas
Ekitela, kondisi ini menekan
para penggembala untuk
masuk ke wilayah sengketa
dan memicu konflik. 

Penggembala ternak
Martin Lesurmat mengaku
pernah berkelana ke
Wasiniro, wilayah perbatasan
antara Marsabit dan Isiolo.
Namun, di sana, dia lebih
banyak menemukan benih
pertikaian daripada benih
rumput. Pada April lalu, para
penggembala telah
mengalami bentrokan di
Wasiniro hingga menewaskan
puluhan orang. 

Marsabit memiliki curah
hujan yang terbatas dan tidak
menentu. Menurut Patricia

Nyongíuro, ahli iklim dari
Badan Meteorologi Kenya,
rata-rata curah hujan yang
turun di Kenya hanya sekitar
700 milimeter per tahun
dalam 30 tahun terakhir.
Bandingkan dengan
Tanzania yang menerima
rata-rata 1.017 milimeter per
tahun. 

“Daerah itu memang
menjadi kian kering,” kata
Nyongíuro. Senada dengan
Nongíuro, Nicolas Bellet dari
Otoritas Antarpemerintah
dalam Pembangunan
(Intergovernmental
Authority on
Development/IGAD)
mengatakan fenomena ini
terjadi akibat adanya
kegagalan musim hujan di
wilayah Afrika sejak
September 2020. 

“Kita tahu bahwa para
penggembala adalah orang-
orang yang sangat tangguh.
Mereka dapat menghadapi
satu hingga dua musim
kemarau secara beruntun
dengan baik-baik saja, tetapi
empat musim sulit untuk
ditoleransi,” ujar Bellet.
“Ketika kekeringan terus
terjadi, semua kekayaan dan
mata pencaharian mereka
hancur.” p

Kemarau Panjang Ancam Budaya Gembala Ternak di Kenya
Perubahan Iklim

Se nator JV Ejer cito me nga -
takan, DDR akan mem per -
cepat koor di nasi operasi dan
layanan. “Saat ini, kami me -
miliki NDRRMC,” kata Ejercito,
ter tegun sejenak. “Namun, saya
kira kami membutuhkan ke -
menterian penuh sehingga ka -
mi siap menghadapi benc an a
alam. Filipina berada di Cincin
Api Pasifik dan rawan gempa
bumi, letusan gunung merapi,
dan badai. Kami harus berlatih
dan mempersiapkan semu a -
nya.” 

Senada dengan Ejercito,
Senator Bong Go juga men -
dorong Rancangan Undang-
Undang (RUU) pendirian DDR
setelah sebelumnya ter tahan di
Kongres ke-18. Se suai RUU
sebelumnya, DDR ber tanggung
jawab untuk me ngoor di na si -
kan persiapan, pe laksanaan,
pemantauan, dan evaluasi ren -
cana resiliensi ben cana alam. 

“Gempa bumi kali ini kem -
bali membuat RUU DDR yang
kami serukan sejak lama se ma -
kin relevan untuk direa li sasi -
kan,“ ujar Bong Go, dikutip Rap -
pler. “Normalisasi kehidupan
pas cabencana akan menjadi sa -
lah satu mandat paling penting
yang dapat dikerjakan DDR.
DDR juga dapat mengoordinasi
berbagai badan terkait.” 

Filipina ditaksir akan me ne -
lan kerugian infrastruktur
hingga P33,8 juta (Rp9.0 miliar)
akibat gempa bumi ber ke kuat -
an 7 magnitudo yang mengg un -
cang Kota Tayum, Provinsi Abra,
Pulau Luzon, Rabu (27/7).

Sampai pukul 06.00 ke -
marin waktu lokal, Dewan Pe -
ngelolaan dan Pengurangan Ri -
siko Bencana Alam Nasional Fi -
lipina (The National Disaster
Risk Reduction and Ma na ge -
ment Council/NDRRMC) me -
nya takan sebanyak 17 infra -
struktur di Kawasan Ilocos, Cor -
dillera, dan Metro Manila
meng alami kerusakan berat. 

Infrastruktur itu meliputi
40% jalan raya, 40% fasilitas pe -
merintah, 15% sekolah, dan 5%
fasilitas lainnya. Sebanyak 23
jalan dan 5 jembatan juga retak
atau roboh. Sekitar 64% jalur
tersebut sama sekali tidak dapat
diakses kendaraan. Selain itu,
sebanyak 868 rumah luluh lan -
tak, 11 di antaranya bahkan rata

dengan tanah. 
Setelah dilakukan veri fi -

kasi, jumlah korban tewas di -
lapor kan mencapai empat
orang, se dangkan korban ter -
luka 131 orang. Mayoritas
adalah ke lompok orang berusia
26-60 tahun dan 19-25 tahun.
Semua korban berasal dari
Cordillera. Satu laporan ke ma -
tian di Gat taran, Cagayan, tidak
ada kai tannya dengan gempa
bumi. 

Sebagai langkah pen ce gah -
an, sebanyak 567 orang telah
melakukan evakuasi, tapi hanya
21 orang yang mengungsi ke
kamp pengungsian yang di se -
diakan pemerintah. Gempa
bu mi ini telah memberikan
dam pak terhadap 3.456
kepala keluarga atau total
12.945 orang di 149 ke ca -
matan, 27 kota, dan 6 pro -
vinsi. 

Seperti dilansir Reuters , war -
ga Abra tampak trauma dan me -
milih bermalam di pinggir jalan
atau lapangan terbuka, ke ma -
rin. Warga Kota Bangued Er lin -
da Bisares, yang rumahnya ter -
letak sekitar 11 kilometer dari
pusat gempa bumi, mengaku
tid ak berani pulang karena
berisiko. Dia takut akan terjadi
gempa bumi susulan. 

“Kami sangat ketakutan ke -
tika menyaksikan dan me ra sa -
kan guncangan gempa bumi
yang menjatuhkan furnitur-
furnitur di rumah kami,” kata
Bisares, kepada CNN . “Pada
saat kejadian, kami tidak lagi
peduli dengan harta benda dan
pa kaian yang kami miliki.
Kami langsung pergi ke luar
karena nyawa jauh lebih
penting.” 

Wakil Presiden Filipina Sara
Duterte, yang juga Menteri Pen -
didikan, mendesak ND R RMC
untuk mengawasi dan mem -
bantu anak-anak sekolah di
lokasi gempa bumi, termasuk
menyediakan bantuan psi ko -
logi terhadap korban. Sesuai Su -
rat Perintah No. 014, seluruh
perkantoran dan sekolah yang
terdampak telah ditutup. 

Sejauh ini, bantuan kema -
nusiaan yang berhasil disalu r -
kan kepada korban gempa bumi
sekitar P291.000 (Rp77,8 juta).
Kementerian Buruh Migran
Filipina (Departemnt of Mi -

grant Workers/DMW) ber -
janji akan mengalokasikan
dana hingga P20 juta (Rp5,3
miliar) bagi ke luar ga pekerja
migran Filipina yang ter-
dampak di Luzon. 

“Dana bantuan ini ha -
nyalah penjatahan awal dari
DMW bagi keluarga pekerja
Filipina (OFW). Kami akan
menunggu laporan kerugian
dan ke ru sakan dari NDR -
RMC untuk me nentukan ka -
wasan dan area mana yang
paling terdampak sehingga
kami da pat mem prio ritas -
kan pe nya luran bantuan uta -
ma ke wi layah tersebut,”
ujar nya. 

Selama Presiden Fer di -
nand Marcos Jr mengun -
jungi lokasi bencana di Abra,
Jo seph Ber nos, Wali Kota La
Paz, meminta untuk mere ma -
jakan per lengk apan pemadam
ke bakaran (dam kar) dan ke se -
hatan. Se bab, Abra hanya me -
miliki em pat mobil damkar dan
ke ku rangan, terutama da   lam
meng atasi bencana besar. 

“Di Kota Bangued, mereka
hanya memiliki truk damkar
yang dibeli sejak zaman  Fer di -
nand Marcos Sr atau sekitar 30
tahun yang lalu,” ujar Bernos.

“Karena itu, kami meminta agar
pemerintah pusat dapat mem -
perkuat petugas penang gu lang -
an bencana dengan mem beli
truk baru.” 

Mustahil Diprediksi  
Institut Seismologi dan

Volkanologi Filipina (Phivolcs)
menyatakan, waktu dan tempat
terjadinya gempa bumi tidak
dapat diprediksi. 

“Saat ini, tidak ada seorang
pun yang memiliki kapasitas

untuk menentukan kapan, di
mana, dan skalanya berapa
gempa bumi itu akan terjadi,”
kata Direktur Phivolcs Renato
Solidum. 

Senada dengan Phivolcs,
Survei Geologi Amerika Serikat
(United States Geological Sur -
vey/USGS) juga menyatakan
gempa bumi mustahil dapat di -
prediksi. 

Sebab, menurut Ross Stein
dari USGS, massa, elas ti si tas, dan
gesekan patahan tek to nik bumi

berbeda-beda. Variasi ini mem-
buat semuanya tidak me nentu. 

Sejumlah ilmuwan men -
coba membuat sistem per -
ingatan dini untuk meng anti -
sipasi gem pa bumi, sekalipun
tidak akurat dan hanya mem -
berikan per ingat an dalam
hitungan detik. Salah satu-
nya Sistem Per ingat an Dini
Gem pa Bumi milik Ba dan Me -
teo ro logi Jepang (Japan Me -
teo ro logical Agen-cy/JMA). 
pmuh shamil 

MANILA  –Pascagempa bumi di Lu zon, sedikitnya
enam senator Fili pina mendesak Presiden Fer dinand
Marcos Jr untuk men dorong pengesahan pem ben tukan
Kementerian Re siliensi Ben ca na Alam (De par tment of
Di saster Res il ience/DDR). 

Seorang penggembala dari grup etnik Rendille mengawasi hewan gembalanya saat mengambil air
minum di dekat Kota Kargi, Marsabit, Kenya, beberapa waktu lalu.

Filipina Akan Bentuk 
Kementerian Resiliensi Bencana

reuters/Baz ratner
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Paparan Kinerja Bank Mandiri

(Kiri ke kanan) Direktur IT Bank
Mandiri Tim Utama, Direktur
Manajemen Risiko Bank Mandiri
Ahmad Siddik Badruddin, Wadirut
Bank Mandiri Alexandra Askandar,
Dirut Bank Mandiri Darmawan
Junaidi, Direktur Treasury &
International Banking Bank Mandiri
Panji Irawan, dan Direktur
Keuangan & Strategi Bank Mandiri
Sigit Prastowo sedang berbincang
saat paparan kinerja Bank Mandiri
triwulan II-2022 di Plaza Mandiri,
Jakarta, kemarin. 

Kemudian EBITDA 15%
men jadi Rp5,51 triliun dan
mar gin EBITDA adalah 39%.
Dengan meningkatkan kualitas
EBITDA perseroan, laba bersih
perseroan naik 36% menjadi
Rp2,45 triliun. Margin laba
bersih juga meningkat dari 15%
di tahun lalu menjadi 18% di
tahun 2021. 

Pencapaian kinerja per se ro -
an disampaikan dalam rapat
umum pemegang saham ta hun -
an (RUPST). Diputuskan dalam
RUPST yang digelar kemarin,
dana hasil keuntungan nan ti -
nya akan digunakan untuk be -
berapa hal. 

“Tidak ada pembagian divi -
den perseroan untuk tahun bu -
ku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021. Sisa keun -
tung an perseroan akan di -
bukukan sebagai laba ditahan
dan dipergunakan antara lain
untuk memperkuat per mo dal -
an dan pengembangan usaha
terkait digital,” ujar Komisaris
Utama BMTR Rosano Barack
saat memaparkan hasil RUPST

BMTR kemarin. 
Direktur Keuangan BMTR

Ruby Panjaitan mengatakan,
selain pendapatan, perseroan
juga membukukan kenaikan la -
ba kotor sebesar 12% atau
Rp6,58 triliun dengan margin
laba kotor sebesar 47%. Ke mu -
dian EBITDA 15% menjadi
Rp5,51 triliun dan margin
EBITDA adalah 39%. 

“Dengan meningkatkan
kua litas EBITDA perseroan,
laba bersih perseroan naik 36%
menjadi Rp2,45 triliun. Margin
laba bersih juga meningkat dari
15% di tahun lalu menjadi 18%
di tahun 2021,” kata Ruby. 

Selain itu Ruby juga me -

nyam paikan penggunaan dari
hasil penawaran dana obligasi
dan sukuk ijarah II ber ke lan -
jutan tahap II tahun 2021
BMTR. Seluruh dana dari hasil
penawaran tersebut sebesar
Rp1 triliun setelah dikurangi
biaya-biaya emisi dan di gu na -
kan untuk semester I sekitar
63,26% sudah digunakan pe lu -
nasan pada 1 September 2021
se besar Rp629,36 miliar. 

Kemudian 36,64% digu na -
kan untuk modal kerja per se ro -
an. Pada 31 Desember 2021, se -
luruh dana yang diperoleh dari
hasil penawaran umum obligasi
dan sukuk ijarah berkelanjutan
II tahap II tahun 2021 telah ha -

bis digunakan seluruhnya. 
Selanjutnya BMTR juga me -

nyampaikan rencana peng gu -
na an keuntungan perseroan
untuk tahun buku yang ber -
akhir pada 31 Desember 2021.
Sebesar Rp1 miliar digunakan
sebagai dana cadangan. 

BMTR menegaskan tidak
ada pembagian dividen. Sisa
keuntungan perseroan akan
dibukukan sebagai laba ditahan
dan dipergunakan antara lain
untuk memperkuat per mo dal -
an dan pengembangan usaha
terkait digital. 

Rencana Merger  
Pada kesempatan yang sa -

ma, Direktur Utama PT Global
Mediacom Tbk (BMTR) Hary
Tanoesoedibjo menyampaikan
bahwa BMTR nantinya akan di -
gabung bersama anak usa ha -
nya, PT Media Nusantara Citra
Tbk (MNCN). 

Berdasarkan data BEI, Ka -
mis (28/7) harga saham BMTR
ber ada di level Rp330 dan
MNCN berada di Rp985. Dua
perusahaan tersebut juga me -
naungi media berbasis digital,
dengan demikian ada usulan
untuk menggabungkannya. 

“Kalau kita lihat harga sa -
ham paling tinggi itu justru ada
di bawah MNCN (MSIN). Ke -
mudian s etelah itu MNCN yang

langsung memiliki empat tele -
visi,” ujar Hary. 

Rencana the new merger
BMTR ini, kata Hary, sedang
dalam rencana yang diprediksi
pada 2023 bakal diperjelas lang -
kahnya. “Sebetulnya sekarang
ini kami dalam rangka (ren ca -
na) penggabungan, mudah-
mu dahan tahun depan bisa di -
perjelas,” ungkapnya. 

Hary melihat bahwa per ma -
salahan mendasar bukan hanya
harga saham saja, tetapi juga
untuk melakukan efisiensi ter -
ha dap perusahaan MNC Media
yang sudah listing di bursa. 

“Jadi kalau kita lihat ada
rencana MNCN dan BMTR

merger. Permasalahannya kan
MNCN listing, BMTR listing,
jadi kita akan memperpendek
chain listing dengan memer -
gerkan MNCN dan BMTR,”
jelas Hary. 

Jika BMTR dan MNCN res -
mi bergabung di bawah na -
ungan MNC Media, Hary mem -
prediksi bahwa perusahaan da -
pat menjadi media integrasi
secara end-to-end . 

“Jadi the new BMTR lang -
sung memiliki em pat TV. Kalau
ini dilakukan bisa aja nantinya
orang melihat BMTR integrated
media enter tainment end-to-
end,” ujar Hary. 
p anggie ariesta

JAKARTA  - PT
Global Mediacom
Tbk (BMTR) pada
2021 membukukan
kenaikan penda -
patan bersih sebesar
14% atau Rp13,98
triliun dan laba
bersih Rp2,45
triliun. Selain itu,
Perseroan mencetak
laba kotor sebesar
12% atau Rp6,58
triliun dengan
margin laba kotor
sebesar 47%.

BANDUNG  - Bank bjb berhasil
mencatat kinerja gemilang de -
ngan meraih laba Rp1,49 triliun
pada kuartal II/2022 melalui
kolaborasi dan inovasi digital. 

Direktur Utama Bank bjb
Yuddy Renaldi mengatakan,
me lalui kerja keras dan kerja
cerdas disertai komitmen ber -
sa ma yang dicanangkan saat
meng awali 2022 mampu mem -
ba wa Bank bjb mencatatkan
pertumbuhan yang baik sampai
dengan kuartal II/2022 yang
diharapkan bersama dapat te -
rus berlanjut positif. 

“Bank bjb berhasil mencetak
performa positif dan tumbuh
lebih tinggi pada kuartal II/2022
ini berkat kerja keras se lu ruh
insan Bank bjb, keper ca ya an
nasabah serta dukungan pe nuh
pemegang saham,” ujar nya da -
lam Analis Meeting Bank bjb
kuartal II/2022, Rabu (27/7).  

Di tengah kondisi industri
per bankan yang tertekan aki -
bat pandemi, Bank bjb secara

kon sisten terus mencatatkan
kinerja terbaik sampai dengan
kuartal II/2022. 

Total aset bank bjb tumbuh
14,6% menjadi Rp172,4 triliun
atau berada di atas per tum buh -
an BPD, yakni sebesar 11,7%
dan bahkan lebih baik dari per -
tumbuhan perbankan nasional
yakni sebesar 9,2%. 

Kredit yang disalurkan ter -
masuk pembiayaan Bank bjb juga
tumbuh 12,8% menjadi Rp110,2
triliun, atau tumbuh lebih baik
dibandingkan de ngan BPD, yakni
sebesar 5,9% dan industri per -
bankan na sio nal sebesar 6,7%. 

“Kualitas kredit Bank bjb ter -
jaga dengan sangat baik men ja di
1,1%, masih di bawah BPD se be -
sar 2,63% maupun industri per -
bankan nasional sebesar 2,99%. 

Dana pihak ketiga (DPK) en -
ti tas dengan kode saham BJBR
di Bursa Efek Indonesia ini ber -
hasil naik 14,7% menjadi
Rp133,2 triliun, lebih tinggi di -
bandingkan dengan BPD se -

besar 11,5% maupun pertum -
buh an industri perbankan na -
sio nal sebesar 10%. 

Laba Bank bjb tumbuh 28,5%
year on year menjadi Rp1,49
triliun dan merupakan sua tu
kebanggan di kuartal II/2022
sudah mampu men capai Rp1,49
triliun dan tum buh positif selama
tiga tahun ber turut-turut di
tengah te kan an perekonomian.  

“Kinerja positif Bank bjb ju -
ga didukung oleh neraca yang
so lid dengan rasio pencadangan
se besar 152,9%, loan at risk se -
be sar 6,68%, efisiensi terjaga
de ngan BOPO 78,4%, dan fee
based income yang tumbuh
28,8%,” kata Yuddy. 

Di tengah berkembangnya
ekonomi digital, Bank bjb se -
nan tiasa terus mengem bang -
kan ekosistem yang dimiliki de -
ngan produk dan fitur yang di-
enhance dan experience yang te -
rus dikembangkan. 

Saat ini telah terbentuk eko -
sis tem digital yang meliputi

peng guna aplikasi ge bjb DIGI
se ba nyak lebih dari 849.000
pengguna, atau tumbuh ham -
pir 5 kali lipat dari tahun 2020. 

QRIS merchant Bank bjb juga
tumbuh hampir 90 kali lipat
dari semula 7.458 merchant di
tahun 2020 dan saat ini menjadi
lebih dari 655.000 merchant. 

Agen Laku Pandai melalui
bjb BiSA yang saat ini lebih dari
7.500 agen dan kedepannya
akan terus dikembangkan me -
la lui skema kerjasama dengan
ber bagai pihak. Ekosistem di gi -
tal bank bjb tersebut me nyum -
bang hampir 40% fee base in -
come bank bjb yang tumbuh
28,8% secara year on year . 

“Ekosistem keuangan bank
bjb dalam konsep branchless
bank akan terus dioptimalkan
utilitasnya dan dikejar per tum -
buhannya hingga menjadi ba gian
dari kontributor fee based income
yang jauh lebih besar di masa yang
akan datang,” kata Yuddy. 
p arif budianto

Bank bjb Raih Laba Rp1,49 Triliun
 

 

 

 

adan  Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi  (Bappebti) Kementerian Per da-
gangan memperketat pengawasan per-
dagangan aset kripto serta terus me ng-
edukasi dan meningkatkan literasi masya-
rakat. Hal ini dilakukan guna memberikan 
kepastian hukum agar masyarakat yang 
akan bertransaksi mendapatkan informasi 
yang jelas dan legal terkait aset kripto 
yang diperdagangkan dan calon pedagang 
! sik aset kripto (CPFAK) yang terdaftar di 
Bappebti.  

“Bappebti terus mengggencarkan edukasi 
tata cara bertransaksi aset kripto yang benar 
dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-
peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi 
dan tata cara penyelesaian masalah. 
Terlebih saat ini, banyak beredar situs web 
maupun aplikasi yang menawarkan investasi 
kepada masyarakat, namun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan”, terang Plt Kepala 
Bappebti Didid Noordiatmoko pada hari ini, 
Rabu (27/7). 

Didid mengungkapkan, Bappebti terus 
melakukan pengawasan kepada CPFAK 
secara o!  site danon site. Pengawasan o!  site 
dilakukan terhadap laporan rutin dan berkala 
yang disampaikan CPFAK melalui surat 
elektronik (e-mail) atau sistem pelaporan 
elektronik yang terhubung ke Bappebti. 
Sementara itu, pengawasan on-site dilakukan 
secara langsung, baik rutin maupun sewaktu-

waktu, berdasarkan perhitungan pemetaan 
risiko.

Didid menambahkan, setiap CPFAK dan 
produk aset kripto yang diperdagangkan 
harus didaftarkan ke Bappebti. Setiap 
jenis aset kripto yang tidak sesuai 
dengan peraturan  Bappebti, tidak dapat 
diperdagangkan di Indonesia.

“Aset kripto baru yang akan diper-
dagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. 
Pendaftaran dapat dilakukan melalui CPFAK 
yang sudah terdaftar. Se lanjutnya, penilaian 
akan dilakukan berda sarkan peraturan yang 
telah ditetapkan. Pe netapan aset kripto sendiri 
dilakukan melalui metode penilaian Analytical 
Hierarchy Process (AHP) yang memiliki be be-
rapa kriteria penilaian,” tegas Didid.  

Menurut Didid, Bappebti telah mem be-
rikan tanda daftar kepada 25 CPFAK dan 
menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat 
diperdagangkan di pasar ! sik aset kripto. 
Dengan demikian, CPFAK hanya dapat 
memperdagangkan jenis aset kripto yang 
sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. 

Hal senada dikatakan Kepala Biro Pem-
binaan dan Pengembangan PBK Tirta 
Karma Senjaya. Terkait perdagangan kripto 
ia menyarankan, masyarakat harus men-
jadi pelanggan pada perusahaan yang 
memiliki tanda daftar dari  Bappebti. Kedua, 
memastikan dana yang digunakan adalah 
dana lebih yang dihasilkan secara legal dan 
bukan dana yang digunakan kebutuhan 
sehari-hari. Ketiga, menginvestasikan dana 
untuk jenis produk yang telah ditetapkan 
Bappebti. Keempat, mempelajari risiko yang 
mungkin timbul dan perkembangan harga 
komoditi yang terjadi karena harga yang 
" uktuatif. Keempat, pantang percaya janji-
janji keuntungan tinggi atau tetap.

“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, 
ketahui terlebih dahulu pro" l dan legalitas 
CPFAK dengan mengakses situs resmi Bappebti 
di tautan https://www.bappebti.go.id,” tandas 
Tirta.

Bappebti Perketat Pengawasan Calon 
Pedagang Fisik Aset Kripto  Terdaftar 

Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk Hary Tanoesoedibjo (empat dari kanan) berfoto bersama (dari kiri ke kanan) Direktur PT Global Mediacom Tbk Ruby Panjaitan, Direktur PT Global Mediacom Tbk Indra
Pudjiastuti Prastomiyono, Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk Beti Puspitasari Santoso, Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk Mohamed Idwan Ganie, Komisaris Utama PT Global Mediacom
Tbk Rosano Barack, Direktur PT Global Mediacom Tbk Syafril Nasution, dan Direktur PT Global Mediacom Tbk Christophorus Taufik Siswandi pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Public Expose PT Global Mediacom Tbk (BMTR) di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.

MPI/AZIZ INDRA

Global Mediacom Cetak 
Laba Bersih Rp2,45 Triliun

KORAN SINDO/HASIHOLAN SIAHAAN



Direktur Utama PT MNC
Asia Holding Tbk Hary Tano e -
soe dibjo mengatakan, peru -
bah an nama ini dianggap perlu
un tuk menyesuaikan dengan
bi dang usaha perseroan serta
mencerminkan perkembangan
MNC Group yang saat ini telah
ber transformasi menjadi pe ru -
sa haan multinasional. 
"Karena aktivitasnya sudah

ke luar negeri, jadi namanya
juga turut disesuaikan," jelas
Hary Tanoesoedibjo kepada
MPI di Jakarta kemarin. 
Sementara itu BHIT saat ini

juga telah punya kepemilikan
atau investasi strategis pada be -
be rapa perusahaan mul ti na sio -
nal di luar negeri untuk me leng -
kapi bisnis MNC Group. Per usa -
haan multinasional itu meliputi
plat form video Migo yang me -
mung kinkan penggunanya me -
ngun duh berbagai konten de -
ngan akses terjangkau. 
Lalu Trebel yang merupakan

layanan musik digital dengan
per tumbuhan tercepat di Ame -
rika Latin dan merupakan la -
yan an musik berlisensi per ta -
ma yang menghadirkan pemu -
ta r an lagu sesuai permintaan
dan offline tanpa biaya kepada
peng guna. 
Terakhir broker global ter be -

sar dalam hal jumlah per usa ha -
an yang dicakup dan jumlah
analis di dunia, yakni Auerbach
Grayson, yang menawarkan
riset global, layanan trading dan
settlement, akses korporasi,
peng galangan dana serta M&A
lintas negara melalui mitra lokal
di lebih dari 125 negara. 
BHIT akan terus berupaya

mengembangkan jejak glo bal -
nya melalui inisiatif anorganik
se perti investasi strategis, mer -
ger dan akuisisi serta ke mi tra -
an. "Mengamati perkembangan
bisnis MNC Group, perusahaan
multinasional yang semakin
me lesat dengan landasan di gi -
ta lisasi pada hampir semua lini
bis nisnya, mulai saat ini saya
akan memimpin langsung
BHIT untuk memastikan ek se -
ku si setiap roadmap dan strategi
bisnis yang telah disusun. Ke
depannya kami yakin perseroan
akan menghasilkan kinerja op -
timal dan mengukuhkan posisi
yang mendominasi pada in dus -
trinya," kata Hary. 
Ke depan di 2022/2023,

MNC Group telah menekankan
pen tingnya digitalisasi. Lang -
kah ini terlihat dari aktivitas
anak perusahaan media dan
jasa keuangan di mana per se ro -
an telah melakukan investasi

yang signifikan. 
Di bidang media, MNC

Group melalui PT MNC Digital
Entertainment Tbk (MSIN),
me ngonsolidasikan RCTI+, Vi -
sion+, dan berbagai portal di ba -
wah perseroan serta secara res -
mi ganti nama dari yang se be -
lumnya PT MNC Studios In ter -
nasional Tbk. 
Ini adalah langkah penting

yang besar bagi MSIN untuk
me nyinergikan berbagai ver ti -
kal operasi bisnis yang dapat
menciptakan aliansi optimal
yang berpotensi membangun
aliran monetisasi yang lebih
besar bagi perusahaan. 
MSIN juga berinvestasi di

Movieland, pusat produksi film
dan serial drama terpadu yang
berlokasi di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Pariwisata MNC
Lido City, Jabodetabek, untuk
meningkatkan kualitas dan
kapasitas produksi film di masa
mendatang. 
Perusahaan game MSIN, E-

Sports Star Indonesia (ESI), di -
harapkan akan merilis game
kompetitif First-Person Shoo -
ter (FPS) dan Multiplayer On -
line Battle Arena (MOBA) yang
disebut Rapid Fire dan Fight of
Legends pada paruh kedua
tahun 2022. 
ESI akan menyelenggarakan

liga kompetitif dengan kum pul -
an hadiah yang menarik yang
akan disiarkan melalui su pe rap -
ps media AVOD dan SVOD,
RCTI+ dan Vision+, untuk men -
jaring lebih banyak pengguna
dan menghasilkan pendapatan
dari game dan iklan. 
Di bidang jasa keuangan,

per seroan melalui PT MNC Ka -
pi tal Indonesia Tbk (BCAP) juga
berupaya menjajaki peluang di

industri fintech untuk me nam -
bah portofolio line-up layanan
jasa keuangan. 
BCAP mendirikan Motion

Di gital yang akan memiliki dan
me ngintegrasikan Mo tion -
Banking (aplikasi digital ban -
king dari MNC Bank), Mot -
ionTrade (aplikasi online trading
saham dan reksa dana dari MNC
Sekuritas), MotionPay (aplikasi
e-money, e-wallet, dan transfer
digital), serta brand Flash

Mobile (payment gateway ) dari
MNC Teknologi Nusantara. 

Laba Bersih Rp2,45
Triliun  
PT MNC Asia Holding

(BHIT) membukukan laba
bersih sepanjang 2021 sebesar
Rp2,45 triliun. Laba bersih
tersebut meningkat 60% bila
dibandingkan dengan capaian
tahun lalu. 
"Angka tersebut naik dari

laba bersih tahun sebelumnya,
yaitu Rp1,52 triliun," kata Di -
rektur MNC Asia Holding Tien
dalam gelaran rapat umum pe -
megang saham (RUPS) di Ja -
karta kemarin. 
Tak hanya itu, kegiatan ter -

sebut menetapkan laba bersih
sebagai laba ditahan yang di gu -
nakan untuk mengembangkan
anak perusahaan. "Laba bersih
ini akan disimpan sebagai laba
ditahan untuk memperkuat

modal serta disimpan untuk
mengembangkan entitas anak
perusahaan," ujarnya. 
Sementara itu perseroan

juga menyampaikan telah
meng gunakan semua dana
hasil Penawaran Umum Ter ba -
tas (PUT) VII. "Dana tersebut
digunakan untuk pelunasan
sebagian obligasi bersifat senior
perseroan sebesar Rp2,127
triliun," ungkapnya. 
pviola triamanda 
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JAKARTA–PT MNC Investama Tbk (BHIT)
resmi mengubah nama perseroan menjadi
PT MNC Asia Holding Tbk. Keputusan ini
diambil saat rapat umum pemegang saham
tahunan (RUPST) dan rapat umum pe me -
gang saham tahunan luar biasa (RUPSLB)
yang digelar di Jakarta kemarin. 

MPI/AZIZ INDRA

Direktur Utama PT MNC Investama Tbk Hary Tanoesoedibjo (enam dari kanan), Komisaris PT MNC Investama Tbk Liliana Tanoesoedibjo (lima
dari kanan), Komisaris PT MNC Investama Tbk Valencia Herliani Tanoesoedibjo (empat dari kanan), dan jajaran direksi (dari kiri ke kanan) kanan)
Direktur PT MNC Investama Tbk Jiohan Sebastian, Direktur PT MNC Investama Tbk Natalia Purnama, Direktur PT MNC Investama Tbk Santi
Paramita, Direktur PT MNC Investama Tbk Tien, Wakil Komisaris Utama PT MNC Investama Tbk Darma Putra, Komisaris Utama dan Komisaris
Independen PT MNC Investama Tbk Agung Firman Sampurna, Komisaris Independen PT MNC Investama Tbk Ricky Herbert Parulian Sitohang,
Direktur PT MNC Investama Tbk Henry Suparman, Direktur PT MNC Investama Tbk Yudi Hamka pada acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MNC Investama Tbk di MNC Conference Hall, iNews Tower,
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin. 

MNC Investama Ganti Nama 
Jadi MNC Asia Holding  

  

LIABILITAS  
Utang bank dan lembaga keuangan 11.051.755.198.413   11.313.395.911.950 
Surat utang jangka menengah dan sukuk  5.415.000.000.000   6.090.000.000.000 
Utang obligasi  11.505.605.351.153   10.078.282.733.571 
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia   
 dan lembaga kredit luar negeri 3.785.036.060.362   3.923.440.295.353 
Utang pajak  318.079.899.713   338.434.594.191 
Dana cadangan angsuran  5.722.928.117.711   4.876.287.627.913 
Utang kegiatan manajer investasi  3.914.268   1.477.865 
Utang lain-lain   466.818.286.113   323.368.663.976 
Beban yang masih harus dibayar  254.347.723.261   296.450.868.847 
Liabilitas pajak tangguhan  3.825.139.811   5.503.808.922 
Liabilitas imbalan kerja  52.951.520.594   29.174.700.086 
TOTAL LIABILITAS 38.576.351.211.399   37.274.340.682.674 

EKUITAS   
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada    
 pemilik entitas induk:   
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal   
 Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal    
 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021   
Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal    
 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021   
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.800.000   
 lembar saham pada tanggal 30 Jun 2022 dan   
 31 Des 2021  3.800.000.000.000   3.800.000.000.000 
Saldo laba:   
 Telah ditentukan penggunaanya:   
  Cadangan umum  760.000.000.000   537.241.280.550 
  Cadangan bertujuan  30.632.515.845   30.632.515.845 
 Belum ditentukan pengunaannya 2.278.162.667.341   2.045.597.843.110 
Kerugian yang belum direalisasi atas   
 nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan   
 komprehensif lain  (5.619.911.552)  (5.619.911.552)
Keuntungan aktuarial atas program    
 imbalan kerja  4.521.437.055   7.194.154.787 
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada    
 pemilik entitas induk: 6.867.696.708.689   6.415.045.882.740 
Kepentingan non-pengendali  26.039.224.237   22.908.022.150 
TOTAL EKUITAS  6.893.735.932.926   6.437.953.904.890 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 45.470.087.144.325   43.712.294.587.564 

Saldo per 1 Jan 2021  2.300.000.000.000  1.500.000.000.000   537.241.280.550   30.632.515.845   1.204.819.762.884   45.316.567   294.036.285   5.573.032.912.131   13.876.889.108   5.586.909.801.239 

Modal saham  1.500.000.000.000   -   -   -   -  -   -   1.500.000.000.000   -   1.500.000.000.000 
Penyertaan modal negara  -   (1.500.000.000.000 )  -   -   -   -   -   (1.500.000.000.000 )  -   (1.500.000.000.000 )
Laba bersih tahun berjalan  -   -   -   -   315.645.399.942   -   -   315.645.399.942   1.721.216.077   317.366.616.019 
Penghasilan komprehensif lainnya  -   -   -   -   -   -   4.398.883.882  4.398.883.882   3.744   4.398.887.626 
Saldo laba ditentukan penggunaannya:               
- Cadangan umum  -   -   -   -   -    -   -   -   -   - 
- Cadangan bertujuan  -  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Kepentingan non-pengendali  -   -   -   -   -  -   -   -   (202.774.993 )  (202.774.993 )
 !"#$%&'"$%&(!")&*$%( (+((( +(( (+(( (+(( (+(( +(( (,-./01230456(7( (,-./01230456(7( (+(( (,-./01230456(7

Saldo per 30 Jun 2021  3.800.000.000.000  -   537.241.280.550   30.632.515.845   1.520.465.162.825   45.316.567   4.377.121.527   5.892.761.397.314   15.395.333.935   5.908.156.731.249 

Saldo per 1 Jul 2021  3.800.000.000.000   -   537.241.280.550   30.632.515.845   1.520.465.162.825  45.316.567   4.377.121.527    5.892.761.397.314   15.395.333.935   5.908.156.731.249 

Laba bersih tahun berjalan  -   -   -   -   525.132.680.284  -   -   525.132.680.284   2.628.630.936   527.761.311.220 
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya  -   -   -   -   -   (5.665.228.119 )  2.817.033.378    (2.848.194.741 )  (3.062 )  (2.848.197.803 )
Total laba rugi komprehensif tahun berjalan  -   -   -   -   525.132.680.284   (5.665.228.119 )  2.817.033.378   522.284.485.543   2.628.627.874   524.913.113.418
Saldo laba ditentukan penggunaannya:               
- Cadangan umum  -   -   -   -   -   -   -  -   -   - 
- Cadangan bertujuan  -   -   -   -   -  -   -   -   -   - 
Kepentingan non-pengendali  -   -   -   -   -   -   -   -   4.884.060.340   4.884.060.340 
 !"#$%&'"$%&(!")&*$%( (+(( +(( (+(( (+(( (+((( (+(( (,..3(7( (,..3(7( (+(( (,..3(7

Saldo per 31 Des 2021  3.800.000.000.000   -   537.241.280.550   30.632.515.845   2.045.597.843.110    (5.619.911.552 )  7.194.154.787   6.415.045.882.740   22.908.022.150   6.437.953.904.890 

Saldo per 1 Jan 2022  3.800.000.000.000   -   537.241.280.550   30.632.515.845   2.045.597.843.110    (5.619.911.552 )  7.194.154.787   6.415.045.882.740   22.908.022.150   6.437.953.904.890 

Modal saham  -  -   -   -   -   -  -   -   -   - 
Laba bersih tahun berjalan  -   -   -   -   455.323.543.681   -  -   455.323.543.681   2.965.938.446   458.289.482.127 
Penghasilan komprehensif lainnya  -   -   -   -   -   -   (2.672.717.334 )  (2.672.717.334 )  320   (2.672.717.014 )
Saldo laba ditentukan penggunaannya:             
- Cadangan umum  -   -   222.758.719.450   -   (222.758.719.450 )  -  -   -   -   - 
- Cadangan bertujuan  -  -   -   -   -   -  -   -   -   - 
Kepentingan non-pengendali  -   -   -   -   -    -  -   -   165.263.321   165.263.321 
 !"#$%&'"$%&(!")&*$%( (+((( +(( (+(( (+( (+(( (+(( (,-23(7( (,-23(7( (+(( (,-23(7

Saldo per 30 Jun 2022  3.800.000.000.000   -   760.000.000.000   30.632.515.845   2.278.162.667.341   (5.619.911.552 )  4.521.437.055   6.867.696.708.689   26.039.224.237  6.893.735.932.926 

 Cadangan  
Bertujuan 
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Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2022

PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak

Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah & Koperasi

KOMPOSISI KEPEMILIKAN 

Kas dan setara kas  1.818.660.474.864   4.020.608.620.727 
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi  284.066.934.899   1.184.264.100.940 
Pinjaman yang diberikan   
 (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian   
 penurunan nilai per 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021   
 masing-masing sebesar Rp2.035.456.723.461 dan    
 Rp1.259.105.270.346)  35.434.199.429.608   32.377.175.612.102 
Pembiayaan modal   
 (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian   
 penurunan nilai per 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021   
 masing-masing sebesar Rp93.197.995.668 dan  830.518.070.900   768.094.030.173 
 Rp116.667.690.278)   
Piutang jasa manajemen   
 (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian   
 penurunan nilai per 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021   
 masing-masing sebesar Rp10.086.525.443 dan   
 Rp4.775.638.666)  2.723.747.785   5.634.889.481 
Pendapatan masih akan diterima  110.414.608.598   130.096.791.910 
Piutang kegiatan manajer investasi 7.576.671.637   7.286.747.464 
Piutang lain-lain    
 (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian   
 penurunan nilai per 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021   
 masing-masing Rp13.479.031.168 dan    
 Rp13.262.553.263) 105.308.847.285   87.561.426.240 
Pajak dibayar di muka  131.414.413.008   72.543.712.091 
Uang muka dan biaya dibayar di muka 828.208.867.764   414.757.419.043 
Aset pajak tangguhan  548.776.217.749   375.803.163.709 
Aset tetap dan aset hak guna   
 (Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan    
 per 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021 masing-masing   
 sebesar Rp801.361.077.221 dan Rp913.178.915.432) 2.546.491.967.749   2.364.978.848.035 
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan   
 komprehensif lain (tersedia untuk dijual) -   - 
Aset takberwujud   
 (Setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi   
 per 30 Jun 2022 dan 31 Des 2021 masing-masing   
 sebesar Rp214.827.549.481 dan Rp191.952.532.972) 96.964.676.579   117.955.394.071 
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 9.469.902.845   11.036.222.656 
Aset lain-lain - bersih  2.715.292.313.054  1.774.497.608.922

TOTAL ASET  45.470.087.144.325   43.712.294.587.564

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

 ASET   30 Jun 2022   31 Des 2021 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 
PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

 (Disajikan dalam Rupiah)

MANAJEMEN PERUSAHAAN

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

Modal Saham
Penyertaan Modal

Negara

 Saldo Laba
 Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

 Cadangan  
Umum 

Saldo Laba 
Belum Ditentukan 
Penggunaannya

Keuntungan/ 
(Kerugian) yang 

Belum 
Direalisasi
 atas Efek  

Tersedia Dijual 

Keuntungan/ 
(Kerugian)  

Aktuarial atas  
Program Imbalan  

Kerja

Total Ekuitas 
Diatribusikan 

kepada Pemilik 
Entitas Induk 

 Kepentingan 
Non-Pengendali Total Ekuitas 

 LIABILITAS DAN EKUITAS  30 Jun 2022   31 Des 2021 
Pendapatan bunga dan syariah 5.633.817.334.115   3.614.785.576.604 
Beban bunga dan syariah (1.278.462.188.868 )  (1.090.759.233.284 )
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - bersih 4.355.355.145.247   2.524.026.343.320 
      
Pendapatan dari jasa giro, dividen, dan      
 bunga deposito berjangka 40.989.948.363   43.899.658.922 
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi 32.998.648.248   32.445.858.193 
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek  23.700.654.768  5.614.192.080 
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen 693.204.182   900.339.508 
Laba penjualan aset tetap 42.226.997   16.823.371 
Beban usaha (3.890.107.083.439 )  (2.254.167.387.068 )
Rugi selisih kurs - bersih (224.722.088 )  (160.824.505 )
Lain-lain - bersih 28.583.765.085   74.759.028.507 
      
LABA USAHA 592.031.787.363  427.334.032.328 
      
Manfaat (beban) pajak penghasilan      
 Pajak kini (298.467.190.037 )  (176.369.823.423 )
 Pajak tangguhan 164.724.884.801   66.402.407.113 
      
Total beban pajak penghasilan (133.742.305.236)   (109.967.416.310)
      
LABA PERIODE BERJALAN 458.289.482.127   317.366.616.018 
      
Penghasilan komprehensif lain:      
( 89%(:$;<(*&=$"($"$;(=&>!"#$%&'"$%&("!(#$?$(>)<&@( (( ((
  Pengukuran kembali atas program imbalan 
   pasca kerja  (2.672.717.014 )  4.398.884.516 
      
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak (2.672.717.014 )  4.398.884.516 
      
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 PERIODE BERJALAN 455.616.765.113   321.765.500.534 
      
Laba periode berjalan yang dapat 
 diatribusikan kepada:      
 Pemilik Entitas Induk 455.323.543.681   315.645.399.941 
 Kepentingan Non-Pengendali  2.965.938.446   1.721.216.077 
Total   458.289.482.127   317.366.616.018 

Penghasilan komprehensif lain periode      
 berjalan yang dapat diatribusikan kepada:     
 Pemilik Entitas Induk  452.650.826.347   320.044.283.823 
 Kepentingan Non-Pengendali 2.965.938.766   1.721.216.711 
Total   455.616.765.113   321.765.500.534 

LABA PER SAHAM

 Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang     
  diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 239,644   166,129

  30 Jun 2022   30 Jun 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   
 Pengembalian penyaluran pinjaman 21.860.427.164.305   13.150.338.883.506 
 Penerimaan pendapatan bunga dan syariah  5.612.665.158.671   3.502.112.357.467 
 Penerimaan usaha lainnya 388.606.068.240   252.342.948.473 
 Penerimaan pendapatan pembiayaan 
  modal ventura  64.049.139.989   61.034.671.970 
 Pengembalian pembiayaan modal ventura 39.982.919.200   35.317.055.949 
 Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito  37.424.415.833   43.378.685.087 
 Penerimaan dari jasa penasihat keuangan,     
  konsultasi manajemen, dan investasi  34.819.364.975   32.098.188.796 
 Keuntungan penjualan portofolio efek  5.575.991.103   -   
 Kenaikan penyaluran pinjaman  (26.924.284.885.586 )  (19.658.535.900.716 )
 Pembayaran kepada pegawai  (2.701.774.610.387 )  (1.973.123.742.237 )
 Pembayaran bunga pinjaman dan 
  kepada pihak ketiga  (1.907.314.840.000 )  (1.331.467.501.815 )
 Pembayaran pajak  (328.152.162.086 )  (251.024.069.596 )
 Kenaikan pembiayaan modal ventura  (51.193.194.493 )  (57.044.464.647 )
 Pembelian efek - bersih  (11.581.251.800 )  (131.232.702 )
 Penerimaan lain-lain 578.164.418.628   1.117.721.986.736 
      
 Arus kas bersih digunakan untuk 
  aktivitas operasi  (3.302.586.303.408 )  (5.076.982.133.729 )
      
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI     
 
 Penjualan efek - bersih  1.489.319.011.495   200.000.000.000 
 Penjualan aset tetap  10.762.766.056   16.578.430.866 
 Pembelian efek - bersih  (513.812.700.000 )  (130.000.000.000 )
 Pembelian aset tetap  (206.305.932.836 )  (195.412.789.547 )
      
 Arus kas bersih diperoleh /     
  (digunakan untuk) aktivitas investasi  779.963.144.715   (108.834.358.681 )
      
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN     
 Penerimaan pinjaman bank  7.973.307.580.506   9.042.707.655.790 
 Penerimaan dana dari obligasi  3.000.000.000.000   666.200.000.000 
 Penerimaan dana dari MTN dan sukuk  312.700.000.000   2.478.037.500.000 
 Penerimaan dana dari pihak non-bank  2.375.000.000   -   
 Penerimaan dana hibah  -     60.000.000.000 
 Pembayaran pinjaman bank  (8.437.701.411.463 )  (4.878.740.386.051 )
 Pembayaran pokok obligasi  (1.569.000.000.000 )  (1.254.000.000.000 )
 Pembayaran pokok MTN dan sukuk  (956.257.000.000 )  (781.100.000.000 )
 Pembayaran dana kepada pihak non-bank  (2.808.760.000 )  (975.560.000 )
 Pembayaran biaya emisi obligasi  (1.940.396.213 )  (1.517.756.068 )
      
 Arus kas bersih diperoleh dari 
  aktivitas pendanaan  320.675.012.830   5.330.611.453.671 
      
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS 
 DAN SETARA KAS (2.201.948.145.863 )  144.794.961.261 
      
SALDO KAS DAN SETARA KAS 
 PADA AWAL TAHUN 4.020.608.620.727   4.462.197.480.623 
      
SALDO KAS DAN SETARA KAS 
 PADA AKHIR TAHUN 1.818.660.474.864   4.606.992.441.884 
      
Jumlah kas dan setara kas pada 
 akhir tahun terdiri dari:    
 Kas  13.700.038.969   33.951.363.106 
 Bank  1.468.429.325.896   3.805.618.739.997 
 Deposito jangka pendek  336.531.110.000   767.422.338.781 
      
 Jumlah  1.818.660.474.864   4.606.992.441.884 

  30 Jun 2022  30 Jun 2021

Informasi Tambahan :

Informasi keuangan per 30 Juni 2022 (tidak diaudit) dan 
31 Desember 2021 (diaudit)  diambil dari Laporan Keuangan

Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak 
(sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan 

Entitas Anak) yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Laporan

Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2021 telah diaudit oleh 
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan
 rekan penanggung jawab adalah Tjahjo Dahono, SE, CPA. 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

 !"#$%&'()*(+,$-&)+(.-(&*/$($&-!)$0&0-(/-&1*)$2%-,$-(3&
sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 7 Februari 2022.

Komisaris Utama
Arif Rahman Hakim

Komisaris Independen
Meidyah Indreswari

Komisaris Independen
Veronica Colondam

Komisaris
Parman Nataatmadja

Komisaris
AB$;(C$)'D(8)>B$;*9(E7

Direktur Utama
Arief Mulyadi

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan
Ninis Kesuma Adriani

Direktur Bisnis
Tjatur Herry Priyono

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 
Kindaris

Direktur Operasional
Sunar Basuki

 Dewan Komisaris  Direksi

Pemerintah Indonesia: 1 lembar saham seri A (0,00003%)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: 3.799.999 lembar saham Seri B (99,99997%)

Jakarta, 29 Juli 2022
S. E & O

PT Permodalan Nasional Madani
(sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero))

D i r e k s i

 Informasi Tambahan  30 Juni 2022  31 Desember 2021

Dampak atas penerimaan hibah yang
diterima Perusahaan terhadap laba  -  Rp47.580.000.000
Jumlah nasabah pembiayaan aktif  12.373.596 nasabah  11.184.683 nasabah
Jumlah kantor layanan  4.195 kantor  3.673 kantor
F)G#$H(I!;:$#)>$;(I!G?&$:$$;((  IJ20J1-06JJ04340-5/(E7((  I/60./2042-0J-40/31(EE7
NPL konsolidasian (gross)  0,66%  0,69%

E7(Penyaluran tahun 2022 selama 6 bulan pertama
EE7(Penyaluran tahun 2021 selama 12 bulan

*) Menunggu hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan 

     

Anggota Holding Ultra Mikro Indonesia
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Pandemi yang terjadi dua tahun
ini membuat daerah wisata sepi
di kunjungi wisatawan. Hal
tersebut terjadi salah satunya 
di kawasan wisata pantai Beli-
tung. Namun dengan adanya
program vaksin Covid-19 dari
Pemerintah Indo nesia, perlahan
wisata di daerah tersebut 
kembali bangkit.
Apalagi dengan adanya du -

kungan dari  Yayasan Kemala
Bhayangkari (YKB),  yakni me -
lakukan banyak kegiatan sosial
kemanusiaan ke pada Masya-
rakat di Pulau Belitung membuat
akti vitas menjadi berjalan 
menuju normal. 
Menurut Ketua Umum Bha -

yangkari yang juga Ketua Pembina
YKB Juliati Sigit Prabowo  yang
ditemui di Belitung bahwa dalam
rangka  memperingati Hari Ke sa -
tuan Gerak Bhayangkari (HKGB)
ke-70 tahun 2022 YKB mengha -
dirkan rangkaian kegiatan. 
“Ke giatan yang dilakukan

untuk mem promosikan kein -
dahan alam Belitung sebagai
destinasi wisata olahraga sepeda,
ajang pencarian bibit baru atlet
sepeda serta mem bantu kebang -
kitan ekonomi daerah. Tidak
hanya itu, YKB juga memberikan
bantuan pemba ngunan dan
renovasi MCK untuk masyarakat
di Juru Seberang, Belitung serta
memberikan paket makanan
sehat untuk balita di Belitung,”
ujarnya yang menyapa masya -
rakat di kawasan tersebut dengan
ramah. 
Kegiatan itu, menurutnya,

juga dilakukan operasi katarak
bagi 20 warga masyarakat Beli -
tung di RSUD Belitung pada
Kamis (27/7), lalu khitanan
massal bagi 184 anak di Panti
Asuhan Muhammadiyah Putra
Anda, serta bantuan keleng kapan
furnitur dan peralatan makan.
Dilanjutkan dengan vak sinasi,
pengobatan gratis, pem berian
bantuan kursi roda dan pemba -

gian sembako, pembagian paket
makanan bergizi bagi ke luarga 10
anak penderita stunting, peres -
mian MCK dan pemberian bu -
bung kepiting untuk warga Juru
Seberang dan pemberian bantuan
peralatan dan perlengkapan Pos -
yandu Kemala. 
“Saya sangat senang dengan

diresmikannya MCK yang baru
membuat masyarakat di desa
Juru Seberang  hidup lebih bersih.
Kita di sini ada 28 KK dan ada satu
ke luarga mempunyai delapan
anak,” ungkap Asih yang menga -
takan renovasi MCK berlangsung
2-3 bulan. 
Selanjutnya , setelah melaku -

kan acara bakti sosial Kemala
Bhayangkari pada Kamis (28/7)
dilanjutkan hari ini sesi Test Ride
Tour of Kemala Belitung 2022
sebagai proses persiapan acara
puncak Tour of Kemala pada
September mendatang dengan
race 125 km dan tur 56 km. Acara
test ride tour yang dihadiri para
pegiat olahraga sepeda dari be -
berapa komunitas sepeda na sio -

nal menjadi harapan baru bagi
masya rakat untuk
membangkitkan kem bali wisata
di Belitung. 
Tour of Kemala tersebut nan -

tinya hadir dalam beberapa tahap
dan tersebar di berbagai kota di
Indonesia yang diiringi dengan
banyak agenda kegiatan bakti
sosial. 
Ditambahkan Juliati Sigit

Prabowo bahwa Bakti Sosial Bha -
yangkari Peduli juga dilakukan
dalam rangka mendukung Stra -
tegi Nasional Percepatan Penu -
runan Stunting dan untuk mem -
percepat tercapainya target na -
sional menu runkan prevalensi
stunting hingga 14% pada tahun
2024 dari preva lensi stunting
sebesar 27,67% di tahun 2019. 
“Kegiatan bakti so sial dilaku -

kan dengan mengikuti pro tokol
kesehatan dan melibatkan ma -
syarakat dari anak-anak, orang
tua dan warga yang membu tuh -
kan bantuan pemeriksaan kese -
hatan,” ungkapnya. 
p sali pawiatan

Drive-thru adalah jenis layanan
pesan bawa pulang yang telah di -
lakukan berbagai jenis lini bis nis.
Kini menikmati kopi bisa di laku -
kan dengan layanan drive-thru. 
Tico Salikin, Vice President,

Store Development & Cons -
truction, PT Sari Coffee Indo ne -
sia, menuturkan Starbucks di
Indonesia memperkenalkan gerai
layanan drive-thru yang ke-50 di
Starbucks Drive - Thru Graha
Raya Bintaro, Tangerang Selatan. 
Hal ini menandai kehadirannya
untuk selalu lebih dekat dengan
pelang gan dan komunitas yang
dilayaninya. 
Tico menuturkan  pihaknya

terus berinovasi dalam segala lini,
termasuk lewat pengembangan
konsep gerai yang makin bera -
gam, baik dari segi lokasi, model
maupun desain. Menilik ke bela -
kang, kami pertama kali mem -
buka konsep gerai drive-thru di
tahun 2005. 
Gerai ini berada  di Rest Area

Km19 Tol Jakarta-Cikampek
yang juga jadi gerai pionir yang
hadir di jalan tol. Hingga saat ini,

gerai drive-thru telah hadir di 16
kota lainnya yang tersebar di
seluruh Indonesia. 
Pencapaian ini tentunya tak

membuat kami berhenti untuk
terus mewujudkan misi dan nilai-
nilai yang terus akan disampaikan
oleh Starbucks. “Untuk mengins -
pirasi dan memelihara semangat
manusia—satu orang, satu
cangkir dan satu lingkungan pada
satu waktu,” tambahnya. 
Ini adalah gerai yang penting

bagi Starbucks di Indonesia ka -
rena menjadi salah satu titik pen -
capaian merek di tahun 2022, se -
kali gus mendukung momentum
perayaan hari jadi ke-20 Star -
bucks di Indonesia. “Sejak pem -
bukaan gerai pertama di Plaza
Indonesia 20 tahun lalu, sebagai
bagian dari komitmen global
Starbucks untuk menciptakan
dampak positif bagi komunitas
yang dilayaninya,” ujar Tico. 
p dwi nur ratnaningsih

Menikmati Kopi 
dengan Layanan Drive- thru 
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DOK PT SARI COFFEE INDONESIA

DOK YKB

Untuk persiapan Tour of Kemala Belitong 2022 besutan Yayasan Kemala
Bhayangkari (YKB) Ketua Umum Bhayangkari sekaligus Ketua Pembina
Yayasan Kemala Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo (tengah) didampingi
Winny Agung Budi Maryoto, Ketua Pengurus Pusat YKB serta pengurus
YKB Pusat dan Bangka Belitung meresmikan MCK yang telah direnovasi
di desa Juru Seberang.

Bangkitkan Kembali 
Kawasan Wisata Belitung  

Ide “Golden Muse” berangkat
dari deretan perempuan  yang
menginspirasi para seniman
legendaris dunia dalam berkarya.
Sosok inspiratif tersebut dijuluki
“muse”. Pilihan Seba dan Cristina
lantas jatuh pada Adele Bloch-
Bauer dan Emilie Floge, dua pe -
rempuan yang menjadi sumber
inspirasi terbesar pelukis Austria,
Gustav Klimt (1862-1918). 
Pada pergelaran kali ini, Se -

bastian menampilkan 75 busana.
Busana-busana tersebut menam -
pilkan aksen maupun warna
utama seperti di lukisan “Portrait
of Adele Bloch-Bauer I” karya pe -
lukis beraliran simbolis tersebut.
Entah itu dalam potongan gaun
atau padanan crop-top dan
celananya palazzo berdesain  lipit. 
“Kami berdua terinspirasi oleh

perempuan-perempuan yang ada
di lukisan Gustav Klimt. Kami
berdua membayangkan seandai -
nya kalau wanita itu masih hidup
pada zaman sekarang, seperti
apakah dia,” ungkap Sebastian
Gunawan. 
“Portrait of Adele Bloch-Bauer

I” dibuat setelah empat tahun

(1903-1907), lukisan ini menam -
pilkan sosok Adele berbalut gaun
emas yang dihiasi beberapa motif
berbentuk mata. Menurut kurator
seni, Frank Whitford, dalam buku -
nya, Gustav Klimt, yang mengulas
karya-karya Gustav, menyebut ada
beberapa unsur budaya yang ter -
sirat di lukisan ini. 
“Emas dari mosaik era Bizan -

tin, mata terpengaruh oleh Mesir,
bentuk kepingan yang berulang-
ulang dari Mycenae, sementara
unsur dekoratif lainnya dari Yu -
nani,” tulis Whitford seperti yang
dilansir dari New York Times. 
Simbol mata itu lantas bermun -

culan di beberapa busana dari ko -
leksi 2022/2023 ini. Motif lain
seperti sulur khas art nouveau, geo -
metris, dan floral abstrak. Warna
pada koleksi busana ini pun tak
melulu emas.  
Di awal peragaan dihadirkan

gaun  berwarna lilac dan silver.
Hadir pula kombinasi hitam dan
palet bold yang kontras yang
mewarnai deretan cocktail dress.
Beberapa gaun menampilkan garis
leher  yang unik. Gaun dengan
potongan lengan yang bervariasi

semakin membuat koleksi ini
berkarakter. 
Gaun dikoleksi ini juga meng -

hadirkan detail-detail dengan
pengerjaan yang rumit seperti
pengaplikasian beading, bulu-
buluan dan payet di atas bahan
crepe, taffeta, jacquard, dan tulle. 
Selain busana yang berdesain

glamor, hadir pula busana ber -
desain minimalis dengan sedikit
ornamen. Pilihan busana ini cocok
untuk orang  yang ingin tampil
sederhana tanpa mengorbankan
kesan glamor. 
Koleksi busana ini terlihat

semakin unik berkat  kerah yang
menutup seluruh bagian leher
serta banyaknya motif pernak-
pernik yang ketika terkena cahaya
akan memantulkan warna terse -
but. Tampilan yang modern dan
glamor yang diberikan membuat
pemakainya tampak elegan. 
Ada pula busana berwarna

putih dengan model bustier dan
menggunakan bahan tulle dari
bahu hingga bawah yang panjang -
nya lebih dari dua meter. Selain itu,
koleksi-koleksi yang dipertunjuk -
kan umumnya memiliki model

bustier yang mampu membentuk
tubuh dan menerawang di bagian
perut. p dwi nur ratnaningsih

Perancang busana
terkenal Sebastian
Gunawan dan sang
istri, Cristina Pana -
rese, mengadakan
pergelaran busana
serta meluncurkan
seri koleksi signature
2022/2023 dengan

tema “Golden Muse”.
Sesuai temanya,

warna emas mendo -
minasi koleksi yang
terins pi rasi dari

pelukis legen daris
Gustav Klimt.  

Golden Muse 
Koleksi Terbaru Seba 

FOTO-FOTO: DOK SEBASTIAN GUNAWAN

Tour of Kemala BeliTung 2022  

Luna Hijab, brand fashion 
muslim asal Kudus, telah hadir
dari tahun 2007. Brand ini
menghadirkan koleksi hijab
dengan motif yang unik. Founder
dan juga CEO Luna Hijab,  Luna
tertantang untuk mengembang -
kan bisnisnya ke Jakarta dengan
membuka toko di pusat per -
belanjaan Thamrin City.  
“Kami bersyukur Luna 

Hijab bisa bertahan lebih dari 
satu de kade. Perjalanan Luna
Hijab dari kota kecil hingga
menembus bisnis fashion Ibu
Kota tidak mudah, karena harus
bersaing dengan brand muslim
ternama pada saat itu,”ujar Luna
dalam rilis yang diterima Koran
SINDO. 

Na mun, berkat konsis tensi
dan ciri khas dari desain yang
ditawar kan, yaitu fashion festive,
Luna Hjab memiliki pelang gan
setia dari awal berdiri hingga saat
ini. “Untuk mem perta hankan
eksis tensinya, kami rutin menge -
luar kan koleksi terbaru dengan
tema-tema ter tentu,” tutur Luna. 
Seperti pada bulan ini, brand

hijab ini  merilis koleksi scarf
dengan tema Wonderland atau
Negeri Ajaib. Wonderland series,
sebuah cerita yang menggam -
barkan lahirnya seorang wanita
cantik nan anggun di sebuah
negeri yang indah, dikelilingi
hamparan bunga-bunga, dan
kupu-kupu yang terbang 
seakan menyapa keindahan 

alam yang tercipta. 
Tema Wonderland dituangkan

dalam koleksi scarf dengan bebe -
rapa pattern seperti bunga yang
cantik, Meylin yang menggam -
barkan seorang putri Tiongkok
dengan keberagaman Indonesia,
Constellation yang merupakan
rasi bintang, Snowflake yang
merupakan kepingan salju,
pattern Butterfly dan Won der -
land- nya Indonesia, Dewata. 
“Seperti ceritanya yang sangat

indah, Wonderland series dikerja -
kan di area Kawah Putih Ciwidey,
Bandung, areanya yang dingin,
hamparan hijau, dan pesona alam
yang indah menjadi daya tarik
bagi siapa saja,” ujar Luna. 
p dwi nur ratnaningsih

Hijab dengan Motif Unik 
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Menurut WHO, stroke 
adalah penyakit pembuluh 
darah otak. Stroke merupakan
suatu keadaan ketika ditemukan
tanda-tanda klinis yang berkem -
bang cepat berupa defisit neuro -
logik fokal dan global, yang 
dapat memberat dan berlangsung
lama selama 24 jam atau lebih 
dan atau dapat menyebabkan
kematian. 

Sementara itu, menurut Ke -
menterian Kesehatan RI,  stroke
terjadi apabila pembuluh darah
otak mengalami penyumbatan
atau pecah.  Kondisi inilah yang
kemudian dikenal dengan istilah
stroke. Adapun bagian tubuh 
yang dikendalikan oleh area 
otak yang rusak tidak dapat
berfungsi dengan baik. 

Menurut Ikatan Okupasi
Terapis Indonesia, di Indonesia
terdapat sekitar 550.000 pasien
baru stroke setiap tahunnya.
Angka ini terbilang sangat 
tinggi dan menempati urutan
ketiga sebagai penyebab kematian
di Indonesia, setelah kardio -
vaskular dan kanker. 

Direktur Divisi Gangguan Se -
rebrovaskular di University of
Iowa, dr Harold P Adams,  menu -
turkan, gejala stroke sendiri 
se betulnya terbagi menjadi
beberapa kategori. Salah 
satunya adalah stroke ringan 
atau transient ischemic attack
(TIA). Tanda dan gejala stroke 

ini sama seperti dengan stroke
lainnya, namun terjadi lebih cepat.
“Jika ditilik dari beberapa penga -
laman pasien stroke, durasi se -
rangannya bisa berlangsung
antara beberapa menit hingga
beberapa jam,” ujar Adams, seperti
dilansir dari Everyday Health. 

Saking cepatnya, menurut
Adams,  seseorang terkadang
tidak menyadari bahwa mereka
baru saja terkena serangan 
stroke. Contoh kecilnya, sese-
orang tiba-tiba mengalami kesu -
litan ber bicara atau bergerak
selama bebe rapa menit sebelum

akhirnya organ mereka berfungsi
kembali. 

Adams menambahkan, gejala
peringatan stroke sering kali
datang secara tiba-tiba dan
singkat. Tetapi gejalanya terlihat
dengan jelas, yaitu seperti kehi -
langan penglihatan mata, bicara
namun tak bisa dipahami, sakit
kepala, dan kekakuan pada bebe -
rapa bagian tubuh. 

“Bicara cadel atau tidak bisa
dipahami, kehilangan penglihatan
di satu atau kedua mata, ketidak -
seimbangan buruk atau rasa
berputar, sakit kepala yang luar

biasa parah, merasa lemah, mati
rasa, serta kekakuan bagian tubuh
seperti wajah, lengan, atau kaki,”
terang  Adams. 

Adapun menurut ahli saraf, dr
Philip B Gorelick MD, pasien harus
menjaga diri  sendiri dan mengeta -
hui kondisi kesehatan
tubuh. “Pa sien
harus me -
ngetahui
tekanan
darah
sistolik
dan dias -
tolik, ka -

dar kolesterol, kadar gula darah,
berat badan, asupan kalori harian
dan jumlah menit mereka ber -
olahraga setiap hari,” terang
Gorelick. 

Pasien dengan obesitas, dia -
betes, tekanan darah tiggi, dan
peningkatan kadar kolestrol 

be risiko lebih tinggi
terkena stroke. “Karena itu
penting bagi siapa pun
untuk menjaga berat
badan ideal dan te -
kanan darah agar tak
kena hi pertensi. Sebab
hiper tensi bisa me -

micu stroke,” tutur Gorelick 
Pola makan yang sehat,

seperti mengonsumsi buah-
buahan, sa yuran, dan ikan, jadi
salah satu hal yang dapat me -
ngurangi ri siko stroke. Namun,
Gorelick menya rankan untuk
memakai piring salad kecil saat
makan malam agar menjaga
jumlah makanan yang dimakan
tetap pada jumlah yang wajar.
Se dang kan untuk makan siang
cukup mengonsumsi sand wich
rendah lemak dan kalori. 

Gorelick menjelaskan, cara
bagus untuk mengurangi risiko
terkena stroke  dan tetap bugar
adalah berolahraga secara rutin.
Meskipun seseorang memiliki
keterbatasan fisik, harus ada
cara untuk berolahraga. Meng -
angkat beban ringan, dan mela -
kukan senam tiga atau empat
kali se minggu, bisa menjadi
pilihan yang tepat. 

Risiko stroke pada perokok
berat yang mengonsumsi lebih
dari dua bungkus rokok sehari
adalah dua kali lipat dari pe -
rokok ringan yang mengon -
sumsi rokok kurang dari sete -
ngah bungkus per hari. “Risiko -
nya turun secara signifikan dua
tahun setelah Anda berhenti,
dan mencapai level bukan
perokok setelah lima tahun,”
tutur Gorelick.#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

Penyakit stroke  tak hanya
menyerang orang tua. Kini
stroke juga bisa menyerang
anak muda. Penerapan pola
hidup sehat dapat menjadi cara
untuk mencegah penyakit ini.

Selama  masa pandemi Covid-19,
kesehatan menjadi suatu hal yang
penting dan berharga bagi sese -
orang.  Dari sekian banyak olah -
raga yang bisa dilakukan, jalan kaki
atau fun walk dianggap sebagai
olahraga yang paling sederhana
namun memiliki segudang man -
faat bagi kesehatan.  

Menurut Direktorat Pence -
gahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular - Direktorat Jen -
deral Pencegahan dan Pengen -
dalian Penyakit, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia,
untuk mendapatkan manfaat
kesehatan, seseorang hanya butuh
berjalan kaki tanpa henti selama
15-30 menit setiap harinya.  

Adapun keuntungan kesehatan
yang akan diperoleh, meliputi
men cegah penyakit jantung, me -
nenangkan pikiran, perubahan
positif pada otak, memperbaiki
penglihatan, dan menambah
volume paru-paru. Manfaat lain -
nya yakni  menambah kekuatan
otot, memperkuat sendi dan
tulang, berat badan stabil, dan
menghilangkan sakit punggung. 

Sementara itu menurut Direk -

tur Keagenan AIA, Indrasena Pat -
mawidjaja mengatakan,  PT AIA
FINANCIAL (AIA), asuransi jiwa  di
Indonesia bersama Lily Agency
Malang dan Universitas Ma Chung
menyelenggarakan Fun Walk with
AIA Vitality. Kegiatan ini dituju -
kan untuk  para agen yang disebut
juga sebagai Life Planner, nasabah,
serta masyarakat umum di Kota
Malang. 

Berdasarkan Statistik Kese -
hatan Provinsi Jawa Timur 2020
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat
Statistik menunjukkan bahwa
telah terjadi penurunan persen -
tase keluhan kesehatan yang
dialami oleh penduduk Jawa Ti -
mur dibandingkan 2 tahun sebe -
lumnya dari 35,59% di 2019 men -
jadi 32,80% di 2020.  

“Dengan semakin tingginya
kesadaran masyarakat khususnya
di Jawa Timur terhadap penting -
nya kesehatan, kebutuhan akan
manfaat proteksi kesehatan dan
finansial juga kian meningkat,”
tutur Indrasena. 

Kegiatan jalan kaki tersebut
merupakan bentuk kolaborasi AIA
bersama Lily Agency Malang, dan

Universitas Ma Chung, yang juga
bertepatan dengan Dies Natalis XV
Universitas Ma Chung. Kegiatan
ini melibatkan sekitar 650 orang,
yang terdiri atas para Life Planner
dari Lily Agency, nasabah, dan
masyarakat umum.   

Direktur Lily Agency Malang,
Lily Andrianie Gunawan menga -
takan, pihaknya  senang karena
ternyata di tengah berbagai per -
ubahan yang terjadi akibat pan -

demi. Salah satunya dia  melihat
perubahan positif terkait kesa -
daran masyarakat untuk meng -
ubah gaya hidup ke arah yang lebih
sehat dan makin sadar akan pen -
tingnya proteksi diri dari berbagai
risiko kesehatan maupun ke -
uangan di tengah ketidakpastian
seperti sekarang. #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

Anak-anak yang lahir pada saat
pandemi jarang berinteraksi sosial
selain dengan keluarga inti. Berda -
sarkan hal itu, stimulasi sosial de -
ngan cara sensory play penting
dilakukan agar anak-anak mudah
bersosialisasi. 

Dari hasil penelitian Mama’s
Choice terhadap dua ratus lima
puluh ibu, ada 38% ibu yang me -
ngaku tidak pernah mengajak
anaknya bermain di masa pan -
demi. Sementara 43% menga ta -
kan hanya 1-2 kali mereka meng -

ajak si buah hati untuk bermain. 
Menurut psikolog Chitra

Annisya, faktanya stimulasi sosial
bagi anak seperti playdate sangat
penting untuk meningkatkan
kemampuan beradaptasi anak
balita. Anak-anak yang lahir pada
saat pandemi jarang berinteraksi
sosial selain dengan keluarga inti
sehingga ketika berada di kera -
maian atau saat bertemu kakek-
nenek, mudah menangis. “Karena
tidak terbiasa, merasa tidak
nyaman.” ujar Chitra dalam rilis
yang diterima Koran SINDO. 

Selain stimulasi berupa inter -
aksi sosial, anak juga memiliki ke -
butuhan yang lain untuk me nun -
jang perkembangan kognitif di pe -
riode emasnya, yaitu sensory play. 

Chitra mengungkapkan, anak
usia 0 hingga 3 tahun membu -
tuhkan stimulasi yang konkret
atau nyata, dan tidak bisa dida -
patkan melalui gadget. “Kebu -
tuhan anak terhadap sensory play

ini juga berbeda-beda, jadi harus
disesuaikan dengan karakter
anak,” kata Chitra. 

Sensory play merupakan
permainan yang bertujuan
mengasah indra anak, seperti
pendengaran, penciuman, peraba,
perasa, dan penglihatan. Dan
kelebihannya, ide permainan ini
sangatlah sederhana. Misalnya,
bermain busa sabun saat mandi. 

Untuk memenuhi kebutuhan
anak akan stimulasi sosial maupun
interaksi sosial, dan sekaligus
merayakan Hari Anak Nasional,
Mamaís Choice pun mengadakan
acara temu main yang dinamakan
Bunbun Sensory Playdate 2022.
Berlokasi di Kindy Cloud Pejaten
Terrace, Jakarta Selatan, anak-
anak dengan ditemani para ibu,
dapat saling berinteraksi dengan
teman sebayanya. #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

Berikan Stimulasi Sosial untuk Anak 

Saat ini, serangan subvarian
Omicron BA.4 dan BA.5 masih
berlangsung. Kelompok 
lansia merupakan kelompok
rentan yang wajib dilindungi
kesehatannya. 

Merangkum dari laman Insta -
gram resmi Satuan Tugas Pena -
nganan Covid-19 bidang Per -
ubahan Perilaku @satgas -
perubahanperilaku, lansia  be -

risiko mengalami
keparahan bila
terinfeksi
varian
Covid-19.
Al hasil,
men jaga
sistem
keke -
balan
tubuh

adalah cara
terbaik yang

bisa dilakukan. 
Pening katan

imunitas dilaku kan agar lansia
terhindar dari berbagai varian
Covid-19. Ada  berbagai cara yang
bisa dilakukan dalam upaya
memperkuat sistem imunitas
tubuh pada lansia di tengah
pandemi. 

Salah satu cara menjaga
imunitas adalah tetap berakti -
vitas. Menjalani sedikit aktivitas
lebih baik daripada tidak sama
sekali. Mulailah dengan aktivitas
yang ringan, kemudian ting -
katkan secara bertahap. 

Selanjutnya, usahakan tidak
duduk terlalu lama. Berdiri dan
bergerak sepanjang hari, misal -
nya, melakukan tugas-tugas

rumah. Berikutnya, manfaatkan
berat tubuh  dan benda-benda di
sekitar untuk berolahraga. 

Hal yang tak kalah penting
yakni  ikuti program olahraga
online atau sesi olahraga virtual
bersama teman-teman dari ke -
luarga. Berikutnya, me ngonsumsi
makanan sehat dan lezat dengan
tepat, seperti per ha tikan makan -
an yang dikon sumsi, perba nyak
makan buah dan sayur, serta ba -
tasi makanan dengan kadar ga -
ram, lemak, dan gula yang tinggi.  

Sementara itu,  Ketua Indo -
 nesia Technical Advisory Group on
Immunization (ITAGI), Prof Dr Sri
Rezeki Hadinegoro, dr SpA(K) me -
nuturkan, studi dari WHO me -
nunjukkan pada lansia, vak sinasi
Covid-19 dapat menu runkan
kejadian penyakit berat, masuk
rumah sakit dan kematian. 

Pemberian vaksin penguat bagi
kelompok usia 60 tahun ke atas
bisa diberikan dalam interval
minimal tiga bulan setelah men -
dapat vaksin primer lengkap
(dosis pertama dan kedua). 

Vaksinasi booster bisa
dilaku kan secara homolog
atau hete rolog dengan
regimen vaksin yang
tersedia di lapangan, yang
sudah mendapat kan izin
penggunaan darurat dari
BPOM dan sesuai dengan
re ko mendasi ITAGI.
#3M#men  cu cita ng an#
m en ja ga ja rak#me ma -
kai mas ker#ingat -
pe sanibu. 
p dwi nur
ratnaningsih

Manfaat Fun Walk untuk Kesehatan 

Menjaga Imunitas Lansia

Pencegahan Stroke 
pada Anak Muda 
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Dalam rangka mengurangi
efek gas rumah kaca, peme rin -
tah mencanangkan berbagai
pro gram, di antaranya bauran
energi baru dan terbarukan
(EBT) 23% pada 2025 dan net
zero emission pada 2060. Pe me -
rintah tentu tidak bisa mela ku -
kannya sendiri, tetapi me m bu -
tuhkan kerja sama dari pelaku
ekonomi, industri, produsen
EBT, dan masyarakat. Kadin se -
laku wadah para pengusaha In -
donesia pun mengambil ini sia -
tif untuk mendorong peru saha -
an-perusahaan  segara me man -
faatkan EBT. 
Ketua Net Zero Hub Kadin

Muhammad Yusrizki meng ung -
kapkan, 76% sumber energi yang
digunakan industri masih ber -
asal dari batubara serta mi nyak
dan gas (migas). Indus tri ti dak
bisa menunggu upaya dekar bo -
nisasi di sektor ke lis trik an yang
sedang dilakukan pemerintah
dan Perusahaan Listrik Negara
(PLN). Swasta se karang meng -
ambil inisiatif sen diri untuk
mempercepat p e ne rapan di
perusahaan masing-masing. 
Ia berharap industri bisa

mem beli EBT, entah melalui

power wheeling ataupun green
tarrif. Namun sektor swasta
membutuhkan payung hukum
yang jelas. Kadin punya target
akan ada 100 perusahaan yang
mendeklarasikan komitmen
untuk menjadi net zero company
pada rangkaian acara G-20 No -
vember nanti. Data sementara,
sudah ada 30 perusahaan. 
“Ini bukan soal number . Tapi

bagaimana kita menunjukkan
kepada dunia bahwa private sec -
tor di Indonesia bergerak secara
kolaboratif untuk bisa ber kon -
tribusi dalam pencapaian net zero
emission. Kedua, gimana me nge -
tuk stakeholder ? Kalau enggak
ada gerakan kolaboratif, agre -
gasi, dan inklusivitas, kita enggak
akan punya suara yang didengar,“
ujarnya dalam acara CEO Break -
fast dengan tema “Memulihkan
dan Me ning kat kan Penghijauan:
Transisi Ener gi Tanpa Batas
untuk Sektor Manufaktur” ke -
ma rin di Jakarta. 
Yusrizki menerangkan upa -

ya transisi energi tidak hanya
untuk perusahaan besar saja.
Namun Kadin juga mengajak
usaha, mikro, kecil, dan me ne -
ngah (UMKM). Penerapan tran -

sisi energi ini memang tidak
mudah karena biaya tambahan
yang harus dikeluarkan pelaku
usaha. Tentu tidak semuanya
mampu atau memiliki biaya
untuk menerapkan EBT secara
mandiri. 
Untuk menurunkan biaya,

Kadin mengusulkan penda na an -
 nya melalui blended finance dan
grant. Jika hanya dilakukan satu
atau dua perusahaan, tentu biaya
yang dikeluarkan akan mahal.
“Sehingga ketemu dulu angka
komersialnya dipaksain dengan
blended finance. Begitu dia naik,
kita ngomong ribuan perusahaan.
Begitu skill (dimi li ki), semua
solusi yang tadinya ma hal
menjadi murah. Kira-kira begitu
logika komersial nya,” paparnya. 
Dia menyebut ekosistem per -

ekonomian dunia sudah men do -
rong ke arah pe man faat an EBT,
mulai dari lembaga ke uangan
hingga investor. Bah kan peru sa -
haan-perusahaan rak sasa dunia
su dah mulai me ne rapkan syarat
jika ingin tetap menjadi mitranya
harus meng gu nakan EBT. Inilah
yang men jadi faktor pendorong
bagi pengusaha atau perusahaan
In donesia karena mereka takut
ke hilangan order dari mitra bis -
nisnya. 
Indonesia pun akan dirugi -

kan. Perusahaan asing atau
investor kemungkinan akan
mengalihkan bisnis dan uang -
nya ke negara yang sudah me ne -
rapkan EBT dalam opera sio nal -
nya seperti Vietnam. Dirjen
Energi Baru, Terbarukan, dan
Kon servasi Energi (EBTKE) Ke -
menterian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Dadan
Kusdiana mengatakan sudah

ada industri yang menyatakan
akan mencari negara lain jika
tak bisa menerapkan EBT seper -
ti power wheeling di Indonesia.
“Bisnis itu tidak mengenal lo -
kasi. Itu merupakan pukulan
berat bagi Indonesia. Kita me -
mer lukan investasi, proses di
lapangan, dan produksi. Ini
men jadi backbone pertum buh -
an ekonomi kita,” ucapnya. 
Pemerintah tengah menyu -

sun aturan untuk meng ako mo -
dasi semua itu dalam Ran cang an
Undang-Undang EBT. Dia
mencontohkan power wheeling,
yakni perusahaan yang berada di
kawasan industri, seperti Cika -
rang, ingin membangun pem -
bangkit listrik tenaga air (PLTA)
di Subang. Kemudian lis trik yang

dihasilkan untuk ope rasional
industrinya. Kemen te ri an
ESDM membuka opsi pe nya -
lurannya melalui jaringan PLN. 
Sekarang sedang dibuka opsi,

bagaimana jika peru sa ha an
pembuat listrik dari EBT dan
pengguna tidak satu badan hu -
kum. Ini agar pembangkit swas ta
ini tidak menjual ke banyak
perusahaan, tetapi hanya ke satu
perusahaan saja. Dadan me nye -
but jika industri sudah mengu sul -
kan itu berarti secara ke eko -
nomian power wheeling sudah
bisa diterapkan di In do nesia. 
“Salah satu yang sedang di la -

kukan Kementerian ESDM ada -
lah melakukan kajian untuk
power wheeling . Ini salah satu
untuk jangka pendek. Mudah-

mudahan bisa menjadi tero bos an
dalam rangka membantu in dus -
tri menggunakan energi yang
lebih bersih. Selain RUU EBT, ka -
mi melakukan perce pat an per -
pres untuk tarif EBT,” pa parnya. 
Di Indonesia sudah banyak

perusahaan yang menawarkan
pemanfaatan EBT untuk indu s -
tri, salah satunya Suryanesia.
CEO Suryanesia Rheza Adhi hu -
sa da mengatakan pihaknya me -
nye diakan teknologi pem bang -
kit listrik tenaga surya (PLTS)
rooftop yang bisa membuat in -
dus tri melakukan efisiensi bia -
ya dan mendukung energi ke -
ber lanjutan. Karena EBT ini
sesuatu hal yang baru, Sur ya -
nesia memberikan pelayanan
mulai dari pengurusan izin, ke -

la yakan dan risiko, peng ope ra -
si an hingga pemeliharaan. 
Rezha mengungkapkan, pi -

haknya menggunakan skema
pe nyewaan PLTS rooftop de ngan
jangka waktu 10,15, 25, bah kan
30 tahun. Semua itu ter gantung
dari keinginan in dus tri. Dia
memastikan pa sokan listrik
yang dari PLTS rooftop ini sangat
stabil. Saat ini klien Sur yanesia
80% berada di Pulau Jawa. Ia
menyebut kliennya ke ba nyakan
pusat perbelanjaan, industri
tekstil, dan industri farmasi. Ia
pun siap membantu UMKM
untuk ikut meng gu na kan EBT. 
“Kami punya solusi untuk

perusahaan menengah hingga
kecil, tergantung pada kebu tuh -
an listriknya. Tentu kita harus
mengkaji dengan baik dari sisi
ekonomi, kenapa? Karena me -
rental sistem PLTS dan bate rai -
nya juga ke perusahaan UMKM
yang di luar pulau. Itu mesti kita
kaji bahwa ekonominya masuk
buat UMKM dan investor Sur -
ya nesia,” ujarnya. 
Rezha menjelaskan, peng he -

matan biaya listrik dari PLT
rooftop ini tergantung dari be -
berapa faktor, salah satunya lo -
kasi. Misalnya di lokasi yang te rik
matahari bagus itu akan se -
makin besar penghematannya.
Range penghematan keuangan
mu lai dari ratusan juta hingga
mi liaran tergantung dari be -
saran sistem yang digunakan.
“Kalau fixed cost -nya sama untuk
besar atau kecil (sistem ter pa -
sang), sistem besar oto ma tis
besar fixed cost -nya se hingga bisa
menawarkan peng he matan
yang lebih besar,” se butnya. 
p fahmi w bahtiar 
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JAKARTA  -  Kamar Dagang Indonesia
(Kadin) berupaya mendorong industri untuk
mendukung penuh program net zero
emission  pada 2060 yang dicanangkan
pemerintah. Ekosistem bisnis dan keuangan
dunia sudah bergerak sehingga industri
dalam negeri mau tidak mau harus
berkontribusi dan menerapkannya untuk
kelangsungan bisnis di masa depan.

JAKARTA  - Publikasi teper ca -
ya di Asia untuk SDM pro fe sio -
nal, HR Asia, baru-baru ini me -
no batkan Reckitt Indonesia se -
bagai salah satu perusahaan ter -
baik untuk bekerja di Asia pada
2022 atau lebih dikenal dengan
Best Companies to Work For in
Asia in 2022 . 
Penghargaan yang men ca -

kup 13 negara di seluruh ka was -
an Asia ini diselenggarakan oleh
HR Asia untuk mengapresiasi
praktik terbaik dalam mencapai
efektivitas keterlibatan kar ya -
wan dan manajemen sumber
da ya. Proses seleksi yang me -
nye luruh mencakup penilaian
eks tensif terhadap keterlibatan
karyawan perusahaan dan ke -
unggulan tempat kerja. 
HR Asia menilai 305 kan di -

dat untuk penghargaan Best
Companies to Work for in Asia  dan
62 perusahaan menerima peng -
hargaan bergengsi ini karena
telah menunjukkan lingkungan
kerja terbaiknya dari semua in -
dustri. Reckitt Indonesia men -

dapatkan nilai tertinggi dalam
Total Engagement Assessment
ModelTM (TEAM), metode eks -
klu sif HR Asia yang dikem bang -
kan untuk mengukur tingkat
keterlibatan karyawan. 

“Lebih kredibel dari sekadar
dukungan independen. Peng -
har gaan ini didasarkan pada
data penelitian yang solid, yang
memungkinkan organisasi un -
tuk mendapatkan keunggulan
komparatif melalui karyawan
mereka dan mengukuhkan re -
pu tasi korporat sebagai salah
satu Perusahaan Terbaik di Asia
untuk Bekerja,” kata William
Ng, Penerbit Grup HR Asia, da -
lam siaran persnya kemarin. 
Reckitt Indonesia (sebelum -

nya Reckitt Benckiser) dikenal
sebagai perusahaan di balik ber -
bagai brand kategori kesehatan
dan kebersihan serta nutrisi
seperti Dettol, Harpic, Vanish,
Strepsils, Durex, dan Enfa. Mu -
lai dua tahun lalu, Reckitt men -
jalani transformasi budaya kor -
po rat secara global untuk mem -

fa silitasi budaya yang inklusif
dan merangkul keberagaman
sembari menguatkan fokus
perusahaan terhadap inisiatif
berkelanjutan. 
Perusahaan meluncurkan

inisiatif #StrongerTogether de -
mi menciptakan peluang untuk
berbagi kisah inspiratif dan me -
nantang dari semua karyawan
di seluruh dunia untuk mem -
ban tu saling memahami de -
ngan lebih baik, meningkatkan
kesadaran, dan mendorong
inklusivitas. Di Indonesia, se ki -
tar 49% perempuan menjadi ba -
gian dari karyawan Reckitt dan
sepertiga dari tim leadership pe -
ru sahaan terdiri atas karyawan
perempuan. 
“Perusahaan yang hebat di -

bangun oleh talenta ter bai knya.
Itulah mengapa karyawan kami
sangat berarti bagi kami dan
merupakan prioritas kami un -
tuk membuat mereka merasa
seperti di rumah sendiri. Saya
merasa terhormat dan rendah
hati bahwa kami keluarga Rec -

kitt Indonesia telah menerima
penghargaan sebagai peru sa ha -
an terbaik untuk bekerja dari
HR Asia Awards ,” kata Presiden
Direktur Reckitt Indonesia,
Srinivasan Appan. 
Reckitt menganut konsep

#FreedomtoSucceed yang
mem be rikan ruang dan waktu
bagi karyawan untuk mengukir

kesuksesan mereka. Ini berarti
memberikan fleksibilitas dan
dukungan kepada karyawan
untuk mencapai target mereka
tanpa sistem yang kaku. Melalui
manifestoPurpose , perusahaan
melibatkan karyawan untuk
bertindak sesuai purpose atau
tujuan perusahaan, yaitu untuk
melindungi, menyembuhkan,

dan melestarikan dalam upaya
bersama-sama menciptakan
dunia yang lebih bersih dan
sehat.   
Wujud nyata dari Purpose ini

diaktualisasikan dalam salah
satu program dukungan sosial
dan masyarakat Reckitt, yaitu
Keluarga Sehat Indonesia Kuat .
Badai Prasthari, HR Director

Reckitt Indonesia, mengatakan
pihaknya mendampingi kar ya -
wan dan membuka jalan bagi
me reka untuk menjadi pemim -
pin hebat selanjutnya dengan
memberikan budaya belajar
yang berkelanjutan melalui ke -
giatan pelatihan dan pengem -
bang an yang konsisten. 
p sali pawiatan

HR Asia Nobatkan Reckitt Indonesia 
Perusahaan Terbaik untuk Bekerja

ist

Founder dan CEO Suryanesia Rheza Adhihusada (kiri) dan Direksi dari PT PIM Pharmaceuticals Tirta
Kusuma berbincang seusai penandatanganan perjanjian kerja sama sewa PLTS Atap antara Suryanesia
dengan PT PIM Pharmaceuticals dan PT Helmigs Prima Sejahtera disela acara CEO Breakfast Forum yang
bertema Memulihkan dan Meningkatkan Penghijauan: Transisi Energi Tanpa Batas untuk Sektor
Manufaktur Indonesia di Jakarta, kemarin.

  

  

JAKARTA - Seluruh mata
rantai ekosistem pertem ba kau -
an meminta pemerintah un tuk
terbuka dan transparan terkait
proses dan materi uji publik
Revisi Peraturan Pe me rintah
(PP) No 109 Tahun 2012 ten -
tang Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif Ber -
upa Produk Tembakau bagi Ke -
se hatan (PP 109/2012). 
Ketua Aliansi Masyarakat

Tembakau Indonesia (AMTI)
Budidoyo menilai bahwa peng -
ajuan dan usulan revisi PP 109/
2012 cacat hukum. Ber lan jut de -
ngan uji publik yang tidak sesuai
dengan konstitusi dan ter iden ti -
fi kasi intervensi ke lom pok-ke -
lompok anti tem ba kau yang
sudah terlebih da hu lu me ne ri -
ma draf revisi. Uji publik yang di -
lakukan tidak me nge de pankan
asas keter bu kaan, keadilan, dan
inde pen den si. 
“Sejak awal kami secara tegas

menolak dilakukannya revisi PP
109/2012. Kemu di an, saat uji

publik, AMTI se ba gai stake hol -
ders, tidak men dapatkan  ran -
cang an drafnya. Kami menilai
pembahasan re visi PP ini tidak
transparan dan tidak ada ke -
terbukaan,” kata Budidoyo, di
Ja karta, kemarin. 
Untuk itu, pihaknya me min -

ta pemerintah agar bisa men -
jaga keseimbangan dan ke ber -
lanjutan ekosistem per tem ba -
kauan. Budi mema par kan, eko -
sis tem ini mem be ri kan sum -
bang sih yang luar bia sa kepada
negara dengan me nye rap 6 juta
tenaga kerja. Belum lagi jumlah
ekosistem pertembakauan
yang di an ta ra nya petani tem -
ba kau, petani ceng keh, buruh
tani, pekerja pabrik, pekerja
kreatif, UMKM, ritel, industri,
hingga kon sumen. 
Dalam kesempatan ter se but,

Ketua Asosiasi Petani Tem bakau
Indonesia (APTI) Soe s eno me -
nga takan, seluruh pe ta ni sejak
awal menolak ada nya re v isi PP
109/2012 karena akan ber imbas

pada mata pen ca ha rian 2,5 juta
petani tem ba kau. Pe tani sebagai
kelompok mar jinal yang paling
sulit men dapat akses informasi
terkait revisi regulasi ini dipaksa
un tuk me nyetujui beleid peru -
bah an yang jelas-jelas berisi total
pela rang an dan menambah be -
ban ter ha dap sektor tem bakau. 
“Dengan tidak memberi kan

ruang kepada para petani tem -
bakau untuk mengakses seluas-
luasnya dan memahami sepe -
nuh nya rencana revisi PP
109/2012, menunjukkan seca -
ra nyata bahwa pemerintah ti -
dak menjunjung asas par ti si pa -
tif dan akomodatif,” tan dasnya. 
Sekjen Asosiasi Petani Ceng -

keh Indonesia (APCI) I Ketut
Budhyman Mudhara meng ung -
kap kan, saat ini ter da pat 1,5 juta
petani cengkeh yang mem pro -
duksi 130.000 ton cengkeh per
tahunnya. Dari jumlah tersebut
se bagian besar atau sekitar 95%
di gu  na kan untuk produksi rokok. 
p heru febrianto

Revisi PP Tembakau 
Diminta Lebih Transparan JAKARTA - Penerapan konsep

ekonomi sirkular di Ibu Kota
Negara (IKN) Nusantara telah
diamanatkan dalam UU No mor
3/2022. Implementasi eko  no -
mi sirkular disebut akan me wu -
judkan visi IKN Nu san ta ra se ba -
gai World-Class City for All . 
Koordinator Tim Ahli Tran -

sisi IKN Wicaksono Sarosa me -
nga takan, IKN diharapkan akan
menjadi kota yang ber ke lan jut an
atau sustainable city, seka li gus
men jadi salah satu peng ge rak
eko  nomi Indonesia di masa de -
pan serta menjadi simbol iden ti -
tas nasional yang mem pre sen ta si
keberagaman bang sa Indo ne sia. 
Diketahui, konsep ekonomi

sir kular ditujukan untuk
meng  g antikan pendekatan
‘ambil-pakai-buang’ dari eko -
nomi linear. Dengan berupaya
mem per panjang siklus hidup
dan nilai produk, bahan baku,
dan sumber daya agar bisa di -
gu  na kan selama mungkin. 
Dapat juga meminimalkan

dam pak sosial dan lingkungan
yang ditimbulkannya. “Untuk
itu, rencana induk IKN telah

me nyatakan adanya delapan
prin sip dasar dalam pem ba -
ngun an IKN Nusantara,” kata
Wi caksono, mewakili Kepala
Oto rita IKN dalam diskusi da -
ring bertema ëMenyongsong
Ibu Kota Negara Sirkularí yang
digelar Persatuan Insinyur In -
do nesia (PII) bersama Kemen -
te rian PPN/Bappenas, UNDP,
UN-PAGE, dan Forum Mer de -
ka Barat 9 (FMB9), kemarin. 
Wicaksono menyebutkan

delapan prinsip dasar pem ba -
ngunan IKN Nusantara, yakni
se laras dengan alam, Bhinneka
Tunggal Ika, terhubung aktif
dan mudah diakses, rendah
emi  si karbon, sirkular dan tang -
 guh, aman dan ter jang kau, nya -
man dan efisien me la lui tek no -
logi serta membuka pe luang
eko nomi bagi semua. 
Wicaksono menjelaskan,

ma  sing-masing dari delapan
prinsip tersebut di atas me -
miliki tiga indikator utama, 24
indikator sebagai key perfo -
man  ce indicator (KPI) bagi pem -
ba ngunan IKN Nusantara. Se -
ba  gi an besar dari indikator-in -

di ka tor itu, tambahnya, sangat
ter kait dengan cita-cita pe me -
rin tah mewujudkan kota sir -
ku lar di IKN Nusantara. 
Dia mengatakan, konsep

eko  nomi sirkular bukan hanya
per soalan sampah. Sebab, ada in -
dikator yang mengatakan bahwa
60% dari timbunan lim bah pa -
dat di 2045 didaur ulang. “De mi -
kian pula 100% dari lim bah cair
yang diolah melalui sis tem pe -
ngo lahan air limbah do mestik
ter padu pada 2035 tar get nya.
Bah kan, lebih cepat lagi,” kata nya.
Pada forum yang sama, Di -

rektur Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas
Mia Amalia mengatakan, pe -
ren canaan dan pembangunan
IKN didasari oleh prinsip sus tai -
nable livelihood yang ditu jukan
un tuk menjaga keseim bang an
eko logi, alam, ling kung an ter -
ba ngun, dan sistem sosial. 
“Membangun kota sirkular

ini tentu saja lebih dari sekadar
mengolah limbah atau juga
meng  gunakan kembali sum ber
daya yang dapat diman faat kan.
Na mun, membangun kota sir -

ku lar ini berarti mem pro mo si -
kan transisi dari eko no mi linear
menuju ekonomi sirkular di se lu -
ruh ruang kota di IKN,” ucap nya. 
Namun, Amalia meng ga ris -

bawahi, perencanaan dan pem -
bangunan serta pengem bang -
an IKN Nusantara mem bu tuh -
kan dukungan multipihak. Da -
lam hal ini melibatkan ma sya ra -
kat, pelaku usaha, serta ko mu -
ni tas ilmiah hingga peneliti. 
Amalia mengatakan, se -

buah kota yang sirkular, dalam
hal ini IKN Nusantara, diren ca -
na kan dapat meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber
daya, ren dah emisi, serta me -
lindungi dan memper ta han -
kan ke an e ka ra gam an hayati.
Hal ini meng ingat lokasi IKN
Nusantara sa ngat dekat de -
ngan kawasan-ka wasan hijau. 

“Semoga berbagai ide dan ga -
gasan yang dirumuskan da lam
dis kusi kita pada hari ini da pat
memperkaya wawasan kita se -
mua serta dapat menjadi ma suk -
kan bagi perencanaan dan pem ba -
 ngunan di IKN,” ungkap Amalia. 
p sudarsono
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Industri Berinisiatif Menerapkan
EBT demi Kelangsungan Bisnis
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Karyawan Reckitt Indonesia menunjukkan plakat penghargaan Best Companies to Work For in Asia in 2022  dari publikasi tepercaya di Asia
untuk SDM profesional, HR Asia.



alam puncak Indonesian
Drama Series Awards
(IDSA) 2022 sukses
dihelat secara meriah
pada Rabu (27/7) ma -
lam. Acara ini merupa -
kan ajang apresiasi bagi

para insan di industri hiburan, khu -
susnya serial drama atau sinetron di
Indonesia, dengan dimeriah kan oleh
penampilan Cakra Khan, And mesh
Kamaleng, Lyodra, hingga grup vokal
pendatang baru 2ND CHANGE. 
Indonesian Drama Series Awards

(IDSA) 2022 menghadirkan 13 kate -
gori penghargaan dengan total 12
kategori dipilih melalui voting masya -
rakat, sedangkan untuk kategori
Lifetime Achivement dipilih oleh
Dewan Panelis IDSA 2022 dari 14
profesi berbeda. 
Adapun penyelenggaraan IDSA

2022 tahun ini kembali digelar de -
ngan kehadiran penonton dan Si -
netron ‘Ikatan Cinta‘ berhasil me nya -
bet penghargaan sebagai Program
Drama Series Terfavorit berkat
banyak para pemainnya yang meraih
penghargaan di ajang IDSA 2022. 
Dalam ajang penganugerahan ini,

Arya Saloka yang memerankan Alde -
baran kembali membawa pulang
penghargaan untuk kategori Pemeran
Utama Pria dalam Drama Series Ter -
favorit, Kategori Pemeran Pendukung
Wanita dalam Drama Series Terfavori
diraih Sari Nila, Pemeran Antagonis
dalam Drama Series Terfavorit diraih
Glenca Chysara, dan untuk kategori
Pemeran Utama Wanita dalam Drama
Series Terfavorit diraih Amanda
Manopo. 
Tak sampai di situ, kemeriahan

malam puncak penganugerahan IDSA
2022 juga semakin heboh berkat Arya
Saloka dan Amanda Manopo yang
kembali menerima penghargaan
Pasangan Drama Series Terfavorit,
Aktris Senior Nani Wijaya yang men -
dapatkan Lifetime Achivement, dan
sinetron Ikatan Cinta yang berhasil
menyabet gelar Drama Series Terfa -
vorit. Berikut deretan pemenang
Indonesian Drama Series Awards
2022: 
1. Pemeran Pendukung Wanita
dalam Drama Series Terfavorit:
Sari Nila (Ikatan Cinta) 

2. Pemeran Karakter Ringan dalam
Drama Series Terfavorit: Chika
Waode (Ikatan Cinta) 

3. Pemeran Antagonis dalam Drama
Series Terfavorit: Glenca Chysara
(Ikatan Cinta) 

4. Penulis Cerita dalam Drama Series
Terfavorit: Ikatan Cinta (RCTI) 

5. Pemeran Anak dalam Drama
Series Terfavorit: Fara Shakila
(Ikatan Cinta) 

6. Pemeran Pendukung Pria dalam
Drama Series Terfavorit: Surya
Saputra (Ikatan Cinta) 

7. Pasangan Drama Series
Terfavorit: Amanda Manopo dan
Arya Saloka (Ikatan Cinta) 

8. Pemeran Utama Wanita dalam
Drama Series Terfavorit: Amanda
Manopo (Ikatan Cinta) 

9. Pemeran Utama Pria dalam
Drama Series Terfavorit: Arya
Saloka (Ikatan Cinta) 

10. Program Drama Series Terfavorit:
Ikatan Cinta (RCTI) 

11. Soundtrack Drama Series
Terfavorit: Ade Govinda feat Fadly
Tanpa Batas Waktu (Ikatan Cinta) 

12. Sutradara Drama Series
Terfavorit: Doddy Djanas (Ikatan
Cinta) 

13. Lifetime Achievement: Nani
Widjaja 

Adakah jagoan pilihan kamu
dalam daftar pemenang Indonesian
Drama Series Awards 2022? Saksikan
kembali Indonesian Drama Series
Awards dan nantikan berbagai acara
dan hiburan menarik lainnya di
RCTI+ ya. Selamat untuk para
pemenang!  p

M

Para ofisial dan pemain Sinetron Ikatan Cinta berada di atas panggung untuk menerima penghargaan pada acara Indonesian Drama Series Awards (IDSA) 2022 di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/7) malam. Sinetron
Ikatan Cinta berhasil menyabet penghargaan Program Drama Series Terfavorit mengungguli serial drama populer lain yang masuk nominasi, yaitu Aku Bukan Wanita Pilihan, Amanah Wali 6, Love Story the Series, dan Tukang Ojek Pengkolan. 

Malam Puncak Indonesia

Drama Series Awards 2022 

FOTO-FOTO DAN TEKS:
MPI/FAISAL RAHMAN/OKEZONE 
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Suasana kemeriahan penonton menyaksikan ajang penganugerahan IDSA
2022 di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

Aktris Glenca Chysara meluapkan kegembiraan saat meraih penghargaan
kategori Pemeran Antagonis pada ajang IDSA 2022. 

Arya Saloka (kanan) dan Amanda Manopo (kiri) meraih penghargaan kategori
Pasangan Drama Series Terfavorit dalam acara IDSA 2022. 

Penampilan kolaborasi Cakra Khan (kiri) dan Lyodra Ginting memeriahkan ajang IDSA
2022. 

Aktor Surya Saputra meraih penghar -
gaan kategori Pemeran Pendukung
Pria Terfavorit di Sinetron Ikatan Cinta. 

Aktris senior Nani Wijaya meraih penghargaan Lifetime Achivement IDSA 2022 . 



JAKARTA –PT Hasnur
Internasional Shipping Tbk
(HAIS), perusahaan penyedia
logistik dan transportasi laut
terkemuka di Indonesia,
mengumumkan pencapaian
kinerja untuk semester 1/2022. 
Direktur Keuangan dan

Administrasi Hasnur
Internasional Shipping Novian
Fitriawan mengatakan,
pendapatan perseroan selama
semester 1 tahun ini berhasil
tumbuh 75,64% (year on year
/yoy) yang tercatat Rp313,7
miliar. Sementara selama
semester 1/2021 pendapatan
HAIS tercatat Rp178,6 miliar. 
"Hal ini terutama didorong

kenaikan volume kargo yang
mencapai 16%. Pada semester
I/2022, volume kargo yang

diangkut perseroan mencapai
3,92 juta metrik ton, sedangkan
di semester I/2021 sebesar 3,37
juta metrik ton," kata Novian,
dalam keterangan rilisnya di
Jakarta, kemarin. 
Dia menjelaskan, sekitar

38% dari kargo-kargo tersebut
diangkut oleh armada milik
perseroan. Jumlah tersebut
mengalami peningkatan
dibandingkan tahun lalu,
armada milik HAIS hanya
mengangkut kargo sebesar
37%. 
"Kenaikan jumlah kargo

sendiri terutama didorong
pelonggaran aturan ekspor batu
bara setelah sempat adanya
pelarangan ekspor di awal tahun
ini," katanya. 
Seiring dengan

meningkatnya pendapatan,
Hasnur Internasional Shipping
juga berhasil meraih pertum -
buhan laba bersih hingga 178%
year on year menjadi sebesar
Rp45,1 miliar. Hal ini, menurut
No vian, juga didukung dengan
fo kus perusahaan pada opera tio -
nal excellence dan cost efficiency . 
"Kami panjatkan syukur dan

sampaikan terima kasih kepada
pelanggan, karyawan, dan
pemegang saham atas
pencapaian ini. Pencapaian
tersebut mengindikasikan bila
perseroan telah menerapkan
strategi dengan benar dan
manajemen pun optimistis
perkembangan bisnis akan
terus meningkat hingga akhir
tahun ini," tandasnya. 
p heru febrianto
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CELCIUS,brand fashion lokal
yang sudah memiliki store di
seluruh Indonesia, hadirkan
koleksi hasil kolaborasi dengan
Coca-Cola. Koleksi Celcius
dengan Coca-Cola yang dirilis
pada pertengahan tahun ini
mengangkat tema simple dan
fresh dengan warna ikonik
Celcius dan Coca-Cola seperti
merah, hitam, dan putih.
Koleksi terbaru dari Celcius ini
juga memadukan logo Celcius
dan Coca-Cola di produk-
produk fashion Celcius mulai
dari t-shirt , jaket, celana hingga
topi yang sudah tersedia di e-
commerce, website, serta gerai
Celcius seluruh Indonesia. 
"Coca-Cola adalah brand

yang kuat dan ikonik. Kami
begitu antusias dengan
kolaborasi ini, karena ini
menjadi langkah nyata Celcius

untuk menunjukkan
positioning-nya sebagai salah
satu brand fashion lokal yang
membawa tren fashion
internasional ke masyarakat
Indonesia." ungkap Endo,
Senior Manager Operations
Celcius. 
Dengan tema Passion and

Freshness, produk yang dirilis
menonjolkan keotentikan serta
logo ikonik Coca-Cola yang
melambangkan kebangkitan
semangat dalam pikiran setiap
orang. Disajikan dalam siluet
simple modern, kolaborasi unik
ini tersedia dalam bentuk t-
shirt, hoodie, jaket, dan aksesori
seperti topi dan tas dengan
warna khas dan bahan yang
nyaman untuk dipakai sehari-
hari. 
"Melalui kolaborasi ini kami

sebisa mungkin menonjolkan

keunikan dari brand kami
Celcius dan juga Coca-Cola.
Karena kami percaya, sama
seperti individu, brand juga
memiliki keunikan dan
keotentikannya sendiri," jelas
Endo. 
Celcius adalah salah satu

brand di bawah PT Aditya
Mandiri Sejahtera yang awalnya
ditujukan untuk pakaian pria.
Dengan berkembangnya market
di Indonesia, saat ini Celcius
sudah memiliki lini produk
fashion wanita dengan brand
Celcius Woman. 
Celcius berkembang menjadi

brand fashion lokal yang
terkemuka di pasar Indonesia.
Celcius telah memiliki jaringan
toko yang tersebar luas di
Indonesia serta penjualan
online dan marketplace. 
p anton c

Pada hakikatnya investasi hijau
(green investment ) memiliki tujuan
untuk menjaga keberlangsungan
ekonomi dan kehidupan di bumi
ini dengan berfokus pada aspek
sosial, lingkungan, dan tata kelola
yang berkelanjutan. 

Investasi hijau itu sendiri
berfokus pada perusahaan atau
prospek investasi yang
berkomitmen terhadap
konservasi sumber daya alam,
penggunaan energi baru dan
terbarukan (EBT), serta investasi
yang ramah terhadap lingkungan
sekitar. Sejak revolusi industri,
sektor keuangan telah menjadi
pendorong yang utama bagi
kemajuan kehidupan manusia.
Karenanya tujuan dari sistem
keuangan global adalah
menyalurkan pembiayaan ke
dalam investasi yang
meningkatkan standar hidup
masyarakat dunia dan bukan pada
sektor-sektor yang berpotensi
memperburuk perubahan iklim
dan merusak lingkungan. 
Menurut pakar lingkungan dan

ekonomi sirkular Alexander Sonny
Keraf, investasi hijau di dalam
negeri harus terus didorong
sehingga produk-produk yang
dihasilkan juga memenuhi kriteria
ekonomi hijau yang sudah menjadi
komitmen negara-negara di dunia.
"Masalah ramah lingkungan itu

sudah menjadi komitmen negara-
negara di dunia. Pemerintah
Indonesia sudah memiliki
komitmen yang sejalan, misalnya
penerapan pajak karbon (carbon
tax ). Karena itu produk-produk
yang dihasilkan di dalam negeri
juga harus sejalan dengan
komitmen itu sehingga bisa
diterima di tingkat global," ujarnya
kepada KORAN SINDO . 
Mantan Menteri Negara

Lingkungan Hidup itu menilai
penerapan ekonomi sirkular bisa
menjadi pilihan dalam rangka
mendorong investasi hijau. Model
produksi dan model bisnis harus
dirancang sejak awal dengan
mempertimbangkan apa yang
dibutuhkan manusia. Apakah bisa
dipenuhi dengan alternatif yang
tidak berdampak merugikan
lingkungan. 
"Sehingga sejak awal sudah

dirancang model produksi dan
model bisnis dengan seluruh
tahapan dari hulu hingga hilir yang
pada akhirnya benar-benar ramah
lingkungan," paparnya. 
Dia mencontohkan, untuk

kegiatan produksi harus benar-
benar diperhatikan oleh produsen,
proses mulai dari hulu sampai hilir
hingga konsumen akhir. Termasuk
penanganan limbah produk yang
dikonsumsi konsumen. "Perlu
merancang dan memilih model

bisnis yang tepat agar ramah
lingkungan, termasuk model
pasokan dan distribusinya,"
tuturnya. 
Dalam pemilihan bahan baku,

lanjut dia, dunia usaha harus
memiliki komitmen untuk
mengurangi pengerukan sumber
daya alam (SDA) sebagai bahan
baku. "Juga peniadaan sampah
atau limbah. Caranya dengan
menggunakan sampah atau limbah
itu menjadi bahan baku," urainya. 
Dengan demikian pemilihan

dan penggunaan bahan baku tak
sekadar memilih dan
menggunakan, tetapi juga
mempertimbangkan keamanan
bagi para konsumen, khususnya
terkait dengan masalah kesehatan.
"Termasuk juga dalam pemilihan
energi. Gunakan energi baru
terbarukan secara efisien dalam
seluruh proses produksi, rantai
pasok hingga produk sampai di
tangan konsumen akhir," katanya. 
Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional
(PPN)/Bappenas
memproyeksikan, akan ada 4,4
juta lapangan kerja pada 2030 dari
penerapan investasi hijau. Sekitar
75% akan membutuhkan tenaga
kerja dari kalangan perempuan. 
Adapun Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM)
menargetkan investasi hijau bisa
tumbuh 20% setiap tahun. Selama
lima tahun terakhir, total realisasi
investasi hijau mencapai sekitar
30,3% dari total nilai investasi
yang masuk ke Tanah Air. 
Namun Menteri

Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Bahlil Lahadalia
menyebutkan ada ketimpangan
dalam aliran investasi hijau antara

negara maju dengan negara
berkembang. Karenanya mantan
Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi) itu mendorong negara-
negara G-20 agar mengatur tata
kelola harga karbon secara adil
agar tidak ada ketimpangan yang
signifikan dalam aliran investasi
hijau. "Persoalan emisi persoalan
dunia," tegasnya. 
Sementara itu Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Arifin Tasrif mengungkapkan,
pengembangan teknologi energi
bersih akan terus didorong. "Kita
harus menempatkan teknologi
sebagai prioritas untuk mengatasi
tantangan dekarbonisasi. Untuk
itu akses ke teknologi dan
pembiayaan yang terjangkau harus
dijajaki secara masif," kata Arifin. 

Arifin mengakui komitmen
mewujudkan net zero emission  di
tahun 2060 disertai keragaman
sumber energi baru dan
terbarukan (EBT) di Indonesia
memerlukan dukungan
pengembangan teknologi. 
Dari sisi pembiayaan maupun

investasi, Bank Indonesia saat ini
tengah mendorong sektor
keuangan, perbankan, dan pasar
keuangan untuk memberikan
pembiayaan ke sektor hijau.
Karena apabila tidak segera
dilakukan, sektor keuangan
Indonesia akan terlambat
sehingga berpotensi menghambat
kinerja ekspor Indonesia. 
"Apa bila kita tidak bergegas

bersegera untuk mendorong
transisi menuju hijau tentu saja
dampaknya sangat signifikan
terhadap ekonomi dan keuangan,
ekspor kita bisa terhambat," kata
Deputi Gubernur Bank Indonesia
Juda Agung. 
Di sisi lain perlu juga ada

dorongan dari regulator dan
pemerintah dari sisi kebijakannya
untuk mendukung
pengembangan ekonomi hijau.
Misalnya memberikan insentif
kepada sektor-sektor hijau. 
Bank Indonesia (BI) dalam

keterangan resminya
menegaskan, sebagai otoritas
moneter, BI ikut berkontribusi
mengembangkan instrumen pasar
keuangan hijau dan berkelanjutan
untuk mendorong pembiayaan
ekonomi di Indonesia. BI juga
terus meningkatkan pemahaman
dan kesadaran tentang keuangan
berkelanjutan melalui capacity
building yang relevan. 
Isu mengenai keuangan

berkelanjutan (sustainable finance )
merupakan salah satu topik dari 6

isu prioritas di bidang keuangan
yang akan diangkat pada
Presidensi G-20 Indonesia. Isu
keuangan berkelanjutan ini terkait
upaya dalam mengembangkan
sumber-sumber pembiayaan yang
dapat mendukung upaya dunia
dalam mengatasi perubahan iklim
(sustainable finance ), termasuk
menangani risiko transisi menuju
ekonomi rendah karbon. G20 ada -
lah forum kerja sama multila te ral
yang bertujuan mewujudkan per -
tum buhan global yang kuat, ber ke -
lanjutan, seimbang, dan inklusif. 
Seluruh pemangku kepentingan

harus berkolaborasi, bersinergi, dan
bekerja sama
mengimplementasikan kerangka
kerja yang komprehensif dari
kebijakan berkelanjutan nasional.
Momentum sinergi dan kolaborasi
antarotoritas perlu disongsong
sedini mungkin sehingga tercipta
ruang untuk memperkuat dan
mengembangkan aspek
fundamental dan infrastruktur
ekosistem keuangan berkelanjutan.
Misalnya terkait dengan taksonomi,
lembaga pendukung, regulasi, dan
hal-hal lain guna mempercepat
pembangunan dengan konsep hijau
dan berkelanjutan dengan
harmonisasi antara pertumbuhan
ekonomi dengan aspek lingkungan
dan sosial guna menarik lebih
banyak investor. 
Gubernur BI Perry Warjiyo

mengatakan, BI saat ini sedang
bertransformasi menuju bank
sentral hijau, di mana ekonomi,
termasuk instrumen keuangan
hijau, merupakan bagian dari
bauran kebijakan bank sentral.
"Penting membangun ekosistem
instrumen keuangan yang
berkelanjutan," tegasnya. 
p anton c

INVESTASI hijau menjadi fokus pemerintah dalam
Presidensi G-20 Indonesia tahun 2022. Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G-20 nantinya akan dilaksanakan di
Bali pada November 2022. Investasi hijau merupakan
diksi yang digunakan untuk menyebut green financing
atau juga investasi berkelanjutan.

Perusahaan Logistik Catat
Peningkatan Volume Kargo 

Brand Fashion Lokal Gencar Berkolaborasi  

KEHILANGAN
Hilang BPKB Vespa Primavera 

Iget 150 ABS, Nopol B3834ESH, 
Nosin M828M5104097, Noka 
RP8M82222MV020810, A.n 

Shafarian Muhammad Ra!  Zidhan
B01105-29-01(29/07)

INFORMASIA
Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: 0819-9090-0919

Ayoo... 
Informasikan 
Bisnis Anda 
dalam Iklan 

Baris dan 
Kolom

INFORMASIAKEHILANGAN
HLNG BPKB Outlander B1516SLO

Noka: MHMGAWS2TCK000409  
Nosin: 4B11KD0106 An. ALAM SYAAF

B01106-29-01(29/07)

Pelatihan Hidroponik Siswa SLB

Deputy Managing Director PT East West Seed Indonesia (Ewindo) Afrizal Gindow (dua kanan), Commercial Director Ewindo Ganesh Pramugar
(kiri), Kepala Sekolah SLB G Yayasan Bhakti Mitra Utama (YBMU) Gaos Haeruman (kanan), dan siswa berkebutuhan khusus memanen sayuran
Selada PESONA dan ALMIRA yang ditanam di area SLB G YBMU di Baleendah, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Ewindo, perusahaan benih
sayuran Cap Panah Merah, memberikan pelatihan teknik menanam beragam sayuran daun seperti bayam, kangkung, pak choy, dengan
sistem urban farming dan hidroponik kepada siswa SLB untuk melatih kemandirian serta kewirausahaan melalui dunia pertanian. 
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"Masalah ramah
lingkungan itu
sudah menjadi

komitmen negara-
negara di dunia.

Pemerintah
Indonesia sudah

memiliki komitmen
yang sejalan,

misalnya penerapan
pajak karbon
(carbon tax ). 

ALEXANDER SONNY KERAF
Pakar lingkungan 

dan ekonomi sirkular 

Mendorong Investasi Hijau 
untuk Masa Depan  

ISTIMEWA



LEICESTER–Genderang perang siap
ditabuh Manchester City (Man City)
dan Liverpool. Membidik awal positif
jelang bergulirnya Liga Primer, kedua
tim menargetkan pertandingan
Community Shield, Sabtu (30/7),
sebagai momentum unjuk kekuatan. 
Man City, misalnya, melakukan operasi transfer

paling sibuk dalam beberapa tahun terakhir. The Citizens
memboyong Erling Haaland, Kalvin Phillips, Julian
Alvarez, dan Stefan Ortega Moreno. Pelatih Pep
Guardiola kemungkinan bakal memberikan kesempatan
kepada mereka melakoni debut kompetitif. 
Kiprah Haaland menjadi salah satu yang dinantikan.

Seusai mencetak gol ke gawang Bayern Muenchen di
pertandingan uji coba, Minggu (24/7), Haaland mengaku
sangat senang berada di Man City. Penyerang asal
Norwegia tersebut mengaku tidak terlalu kesulitan
beradaptasi dengan permainan Man City. 
“Seperti yang mungkin Anda semua tahu, saya telah

menonton banyak pertandingan Man City dalam
beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir
tanpa striker, tentu saja saya melihat diri saya dalam
situasi ini. Saya tidak terkejut,” ungkap Haaland, dilansir
uk.sports.yahoo.com. 
Kendati demikian, Haaland—yang mencetak 86 gol

dalam 89 penampilan di semua kompetisi selama dua
setengah tahun di Borussia Dortmund—akan terus
bekerja keras agar dapat dipercaya Guardiola di musim
2022/2023. 
“Guardiola agak gila dan saya suka itu. Ini akan

menyenangkan. Ini satu pekan sehingga saya tidak bisa
memberi tahu terlalu banyak. Tapi, saya sudah berlatih
dengan baik. Saya siap untuk apa yang akan terjadi
selanjutnya,” kata Haaland. 
Telah mencetak gol jelas melambungkan kepercayaan

diri Haaland. Guardiola mengindikasikan akan
membantu sang bomber mencapai bentuk permainan

terbaik. Mantan pelatih Barcelona dan Bayern tersebut
menilai Liga Primer adalah kompetisi sulit sehingga para
pemain membutuhkan fisik kuat. 
“Kami akan melihat bagaimana Haaland bereaksi

terhadap gangguan yang dia alami pada pekan-pekan
sebelumnya. Setelah kembali, kami memiliki beberapa
pekan yang panjang untuk mempersiapkan setiap
pertandingan akhir pekan. Dalam dua atau tiga pekan itu,
kami akan mendapatkan bentuk terbaik,” tandas
Guardiola. 
Menghadapi Liverpool di Community Shield di King

Power Stadium, Guardiola kemungkinan akan
mengandalkan Haaland sebagai ujung tombak. Dia akan
didukung Jack Grealish, Kevin de Bruyne, dan Riyad
Mahrez. Di lini belakang, John Stones bertugas menjaga
potensi tekanan The Reds . 
Dari sisi persiapan, Man City meraih dua kemenangan

dalam tur pramusim di Amerika Serikat (AS). Secara head
to head , The Citizens telah bertemu Liverpool pada 220

kesempatan secara kompetitif. Mereka memenangkan
58 pertandingan. Man City tidak terkalahkan dalam
delapan dari 10 pertandingan terakhir melawan The Reds . 
Pada pertemuan terakhir di Community Shield 2019,

Man City menang 5-4 melalui adu penalti atas Liverpool.
Sebuah modal sempurna untuk membalaskan kekalahan
2-3 di semifinal Piala FA, April lalu. 
Sementara itu, Liverpool mengalami kekalahan 0-1

dari RB Salzburg, Kamis (28/7), pada pertandingan uji
coba terakhir jelang Community Shield. Dari empat
pertandingan uji coba, The Reds menang dua kali dan
kalah dua kali. 
Menanggapi kekalahan dari Salzburg, pelatih Juergen

Klopp mengatakan, kebijakannya melakukan rotasi
memang harus dibayar mahal. Tapi, dia mengapresiasi
upaya dan kerja keras tim, terutama para pemain muda. 
“Saya pikir para pemain bisa lebih baik lagi. Ketika

bermain sepak bola, tapi Anda tidak terhubung, Anda
kehilangan bola, itu berarti selalu ada ruang untuk
digunakan buat serangan balik. Itulah yang kami berikan
kepada mereka. Itulah yang harus kita pelajari. Di babak
pertama mungkin kami tidak mengetahuinya dengan
cukup baik dan itulah mengapa kami kebobolan gol,”
papar Klopp. 
Kekalahan tersebut diyakini tidak terlalu berpengaruh

terhadap Liverpool. Klopp jelas akan menurunkan
komposisi terbaik melawan Man City. Darwin Nunez,
Mohamed Salah, Thiago Alcantara, Virgil van Dijk,
Harvey Elliott, hingga Alisson Becker siap kembali ke
starting lin- up . 
Menurut Elliott, mengalami kekalahan di pramusim

justru sangat baik. Dia menilai itu menjadi bahan evaluasi
agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Elliott
menegaskan, Liverpool akan tampil berbeda melawan
Man City. 
“Salzburg memulai pramusim sebelum kami. Semua

pujian untuk mereka yang telah memberi kami
permainan yang hebat. Itu adalah ujian besar bagi kami
untuk bekerja dan memasuki akhir pekan melawan Man
City di Community Shield.  Itu akan menjadi ujian sulit
lainnya,” tandas Elliott. 
p alimansyah

Verstappen Waspadai Hamilton
MOGYOROD –Mendapatkan
keuntungan besar dari performa buruk
Charles Leclerc di GP Prancis, Max
Verstappen berkesempatan untuk terus
menjauh demi menjaga kans mem per -
tahankan gelar Formula 1 (F1). Namun,
potensi kebangkitan para rival seperti
Lewis Hamilton membuat GP Hungaria,
Minggu (31/7), semakin menarik. 
Saat ini, pembalap Red Bull Racing

tersebut kokoh di puncak klasemen
sementara pembalap (233 poin). Dia
unggul 63 poin dari Leclerc yang berada
di posisi kedua. Apalagi, Verstappen
berada dalam kondisi lebih bagus dari
sang rival, termasuk memiliki dua
kemenangan lebih banyak dari Leclerc. 
Meski memiliki keunggulan, Ver -

stap pen tidak terlalu yakin bisa men da -
pat kan hasil positif di Hungaria. Pasal -
nya, pembalap asal Belanda itu men ja -
lani balapan kurang bagus pada musim
lalu. Ketika itu, dia mengalami ke ru sak -
an parah pada mobilnya di awal balapan.
Namun, dia tetap berhasil me nye le sai -
kan balapan dan finis di urutan ke sem -
bilan untuk mengamankan dua poin. 
“Hungaria adalah trek khusus. Saya

sangat menikmati menjalani balapan di
sini karena sedikit seperti mengemudi di
trek gokar, memiliki sektor kedua yang
sangat teknis, itu saya sangat suka. Ini
akan menarik untuk melihat bagaimana
cuaca memengaruhi kami di akhir pekan
nanti,” kata Verstappen, dilansir
redbullracing.com . 
Tak hanya Ferrari yang akan ber usa -

ha menebus akhir pekan yang menge -
cewakan di Prancis, Verstappen juga
akan menghadapi persaingan ketat dari
Mercedes, termasuk Hamilton. Pasal -
nya, dia menilai pembalap asal Inggris
itu terus menunjukkan pe ning katan
dalam empat balapan terakhir. Hal ini
yang membuatnya mewaspadai
Hamilton pada balapan nanti. Namun,
Verstappen juga tak ingin melupakan

Ferrari yang akan meng guna kan mobil
baru di Hungaria. Me nurutnya, itu
akan membuatnya men dapatkan
kesulitan dan sulit diprediksi. Apalagi,
Red Bull tidak terlalu cepat saat
balapan di Sirkuit Hungaroring.  
“Sulit untuk mengatakan

bagaimana kami akan tampil akhir
pekan ini. Karena, itu bukan trek
terkuat kami. Tapi, saya ingin hasil yang
baik dan kami akan mencoba segala yang
kami bisa untuk memenangkannya
sebagai sebuah tim. Saya menantikan
musim panas. Mudah-mudahan tim bisa
mendapatkan waktu untuk pulih
sehingga kami dapat membuat awal
yang kuat untuk paruh kedua musim
ini,” ucap Verstappen. 
Sementara itu, dari kabar F1 lainnya,

Sebastian Vettel memutuskan pensiun
dari F1 di akhir musim 2022. Peng -
umum  an mengejutkan itu muncul di

akun
Instagram Vettel, Rabu (27/7). 
Ini mengakhiri karier termasyhur

Vettel  dengan empat gelar dunia (2010,
2011, 2012, dan 2013). Sejauh ini,
pembalap asal Jerman tersebut meraih
53 ke me nang an, 57 pole position, dan
122 podium. 

Vettel mengatakan merasa istimewa
bisa bekerja dengan banyak orang
fantastis di F1 selama 15 tahun ter -
akhir. Secara khusus, dia meng ucap -
kan terima kasih kepada tim yang
diperkuatnya se lama dua tahun ter -
akhir, Aston Martin. Vettel berharap
timnya itu dapat terus bersaing di
level tertinggi di masa depan. 
“Pensiun merupakan keputusan

yang sulit untuk saya ambil. Saya telah
menghabiskan banyak waktu untuk
memikirkannya. Di akhir tahun, saya
ingin meluangkan lebih banyak waktu
untuk merenungkan apa yang akan saya
lakukan selanjutnya. Saya ingin waktu
lebih banyak bersama keluarga. Ini
bukan tentang mengucapkan selamat
tinggal. Sebaliknya, ini tentang meng -
ucapkan terima kasih kepada semua
orang, termasuk fans ,” ungkap Vettel. 
p alimansyah

LONDON –Harapan Emma Raducanu mem per -
tahankan gelar Amerika Serikat Terbuka, Agustus
mendatang, disikapi dengan serius. Terbukti, petenis
asal Inggris tersebut memercayakan persiapannya
dengan pelatih asal Rusia Dmitry Tursunov. 
Pada tahun lalu di Flushing Meadows, Raducanu

membuat sejarah saat memenangkan gelar pada
turnamen debutnya ajang Grand Slam. Ketika itu, dia
menjadi petenis pertama dari kualifikasi yang mencapai
final dan petenis Inggris pertama sejak 1977 menjuarai
turnamen mayor. Keberhasilan itu membuat peringkat
dunianya dari 150 menjadi ke-23. Sekarang, Raducanu
berada di peringkat 10 dunia. 

Namun, setelah juara, dia mengganti pelatihnya,
Andrew Richardson, dengan Jeremy Bates jelang
bertanding di Indian Wells tahun lalu. Sebelum, AS
Terbuka, Raducanu bekerja sama dengan Nigel Sears,
ayah mertua Andy Murray. 
Setelah itu, petenis berusia 19 tahun ini

mengumumkan pelatih barunya dari Jerman Torben
Beltz, yang membantu Angelique Kerber mencapai
peringkat 1 dunia, tak lama setelah Turnamen WTA
Tour terakhirnya pada 2021 di Linz Open pada
November. Namun, kerja sama itu tak berlangsung lama
karena keduanya berpisah pada April 2022 lalu. 
Hal itu terjadi karena prestasi Raducanu tak

menunjukkan progres meningkat setelah menjadi juara
di AS Terbuka. Bahkan, petenis kelahiran Toronto,
Kanada, 13 November 2002, ini selalu mendapatkan
hasil buruk selama bermain di Turnamen WTA Tour,
termasuk hanya mampu mencapai putaran kedua
Wimbledon 2022. 
"Saya bahkan tidak akan bermain di turnamen itu

karena saya mengalami cedera yang membuat saya
absen selama hampir tiga minggu. Saya baru mulai
melakukan servis dua hari sebelum pertandingan
putaran pertama saya. Itu adalah tekanan yang ketat,"
kata Raducanu dilansir eurosport.
Oleh sebab itu, Raducanu akan didampingi Tursunov

selama mengikuti beberapa turnamen di Benua
Amerika. Tak hanya di Turnamen Citi Open, 1-7 Agustus
nanti, Raducanu juga akan ditemani Tursunov saat
bermain di Kanada Terbuka (8-14 Agustus) dan
Cincinnati Masters (15-21 Agustus), sebelum mencoba
mempertahankan gelar AS Terbuka yang mulai
berlangsung pada 29 Agustus mendatang. 
Saat ini, Tursunov sebenarnya pelatih tunggal putri

peringkat 2 dunia Anett Kontaveit. Hanya, Kontaveit
terganjal oleh kewarganegaraan Rusia yang dimilikinya
dan tak bisa masuk ke Amerika Serikat. Hal itu  diman -
faat kan Raducanu. Dia ingin meminjam tenaga Tur su -
nov selama tur di AS dan Kanada. Keduanya akan mulai
berlatih bersama di Washington DC pada pekan depan. 
Tursunov pensiun menjadi pemain pada 2017 dan

melatih Elena Vesnina serta Aryna Sabalenka sebelum
bergabung dengan Kontaveit musim panas lalu.
Sebagai pemain, dia membantu Rusia memenangkan
Piala Davis pada 2006 dan memenangkan tujuh gelar di
ATP Tour dengan peringkat dunia tertingginya berada
di urutan ke-20. 
Tursunov dikenal memiliki karakter dan humoris

yang praktis. Sementara gaya kepelatihannya dilakukan
secara blak-blakan. “Terkadang, saya menikmati ber -
akting seperti orang idiot. Tapi, saya benar-benar tahu
apa yang saya bicarakan dan saya sangat menyukainya,”
katanya, dalam wawancara baru-baru ini dengan
tennis.com . 
praikhul amar 

raducanu
punya

pelatih Baru
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Adu Kekuatan
JuerGen Klopp pep Guardiola

PERKIRAAN PEMAIN
LIVERPOOL (4-3-3)

Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk,
Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; 

Salah, Firmino, Diaz 

MANCHESTER CITY (4-3-3)
Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; 
Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland,

Grealish

VS

"Terkadang, saya menikmati
berakting seperti orang idiot. Tapi,

saya benar-benar tahu apa yang
saya bicarakan dan saya sangat

menyukainya.”

DMITRY TURSUNOV
Pelatih Tenis asal Rusia

Emma
Raducanu

foto:  twitter

foto:  wta

foto:  f1

Max Verstappen



Ada Ganjalan
BARCELONA–Bergabungnya Jules Kounde mengindikasikan aktivitas belanja Barcelona terus berlangsung. Namun,

ada sedikit ganjalan karena Blaugrana kesulitan mendaftarkan pemain-pemain baru karena belum 
melakukan penjualan di bursa transfer. 

Barca dan Sevilla dikabarkan telah sepakat dengan nilai
transfer Kounde senilai 50 juta euro. Pengumuman resmi
Kounde akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Barca
berhasil mengalahkan Chelsea yang juga tertarik
mengamankan tanda tangan  bek internasional Prancis
tersebut. 
Kounde adalah kandidat pilihan pelatih Xavi

Hernandez untuk memperkuat pertahanan Barca di
musim 2022/2023. Prioritas klub Katalan
adalah menopang lini belakang. Dengan
Kounde, Barcelona akan mendapatkan
bek berkarakter kepemimpinan, kontrol
bola yang ciamik, dan kekuatan di lini
belakang. Dia menjadi pilihan bagus
selain Andreas Christensen, Gerard
Pique, dan Ronald Araujo. 
Kounde bakal menjadi rekrutan

kelima setelah Christensen, Franck Kessie,
Raphinha, dan Robert Lewandowski.
Aktivitas belanja Barca yang agresif di bursa
transfer kali ini tidak terlepas kerja keras
Presiden Joan Laporta dan petinggi klub
lainnya. Hasilnya, situasi keuangan
yang terus membaik, setidaknya
dalam jangka pendek. 

Blaugrana telah
mengaktifkan tuas keuangan
kedua, menjual 15% hak TV
mereka ke Sixth Street selama
25 tahun ke depan.
Kesepakatan itu berarti 400 juta
euro akan langsung disuntikkan
ke pundi-pundi klub. 
Barca sebelumnya menjual 10%

hak siar televisi mereka ke
perusahaan investasi yang sama
dengan harga sekitar 200 juta
euro awal musim panas ini. Ini
berarti Sixth Street akan
memiliki 25% hak siar klub
Katalan selama 25 tahun ke
depan. 
Maret lalu, Barca

mengumumkan bahwa
Spotify akan menjadi
sponsor utama klub
musim panas ini.
Kesepakatan itu
akan berlangsung

hingga akhir musim 2025/2026. Mundo Deportivo dan
Sport telah mengungkapkan angka di balik kesepakatan
jutaan euro ini. 
Barca akan mendapatkan 57,5 juta euro setiap musim

sebagai hasil dari sponsor kaus. Kemudian, 2,5 juta euro
dalam variabel setiap musim akan melihat angka ini naik
menjadi 60 juta euro, yang berarti 240 juta euro selama

empat musim. Blaugrana juga akan mendapatkan
5 juta euro untuk masing-masing dari tiga

tahun sebagai hasil dari sponsor Spotify
dari kit latihan mereka. 

Beberapa kesepakatan membuat
Barca bisa bernapas lega dalam hal
keuangan. Klub masih berupaya
menjual beberapa pemain mereka
sebelum akhir jendela transfer musim
panas untuk menurunkan tagihan gaji. 
Namun, untuk mendaftarkan pe ma -
in, Barca masih harus mengaktifkan

tuas keuangan ketiga mereka.
Klub dikabarkan ingin

menjual sebagian
dari Barca
Studios.
Cukup
pelik

karena musim 2022/2023 sudah berada di depan mata. 
Fakta sederhana dari masalah ini bahwa Blaugrana

perlu mengumpulkan dana sesegera mungkin jika mereka
ingin benar-benar dapat menurunkan pemain baru. Tapi,
Barca yakin mereka akan dapat menemukan solusi. Idenya
adalah semua pemain baru akan tersedia untuk
menghadapi Real Sociedad pada pertandingan La Liga, 15
Agustus mendatang. 
Itu artinya, Barca harus menjual, meminjamkan, dan

mengurangi beban gaji. Namun, di dalamnya, ada banyak
kasus berbeda yang membutuhkan berbagai pendekatan.
Kabarnya, 12 pemain dalam skuad berpenghasilan di atas
nilai pasar mereka. 
Ada pemain yang tidak ada dalam rencana Xavi dan

diasumsikan bahwa dengan satu atau lain cara, mereka
akan pergi. Di sisi lain, ada pemain yang sudah terlibat
pramusim, tapi masih besar kemungkinan dilepas, seperti
Memphis Depay, yang bisa dikorbankan karena
banyaknya opsi di lini serang. 
Lalu, ada kasus Frenkie de Jong. Gelandang Belanda itu

diinginkan Xavi. Namun, klub membutuhkan dana segar
untuk mengendalikan upah yang berlebihan saat ini.
Dalam waktu satu tahun, target mereka hanya membayar
upah yang kompetitif, tidak melebihi batas keuangan. 
“Mereka sedang mencari solusi. Kami mencoba

membantu pemain agar mereka bisa bermain sepak bola.
Mereka mengetahui tidak mungkin bagi mereka bermain
di Barca lagi. Mereka harus menemukan solusi untuk
menemukan klub baru,” tandas Xavi, dilansir Marca . 
Yang jelas, fokus Xavi harus tetap terjaga karena

pramusim di Amerika Serikat (AS) masih berjalan. Dalam
empat pertandingan uji coba sebelumnya, Barca meraih
dua kemenangan dan dua imbang. Selanjutnya, Blaugrana
akan menghadapi New York Red Bulls di Red Bull Arena,
Minggu (31/7). 
Tekad kuat juga ditunjukkan Lewandowski. Meski

belum mencetak gol di dua pertandingan uji coba
sebelumnya, penyerang asal Polandia tersebut
menegaskan siap membantu Barca meraih banyak hal di
musim 2022/2023. Dengan kemampuan yang dimiliki,
Lewandowski yakin mampu mewujudkannya. 
“Bermain untuk Barca, Anda selalu berpikir tentang

memenangkan gelar. Namun, segala sesuatunya harus
berjalan selangkah demi selangkah. Yang terpenting
adalah apa yang kami lakukan sebagai sebuah tim. Saya
tidak pernah mengatakan berapa banyak gol yang ingin
saya cetak. Yang paling penting adalah apa yang saya
lakukan dengan tim dan untuk tim,” papar Lewandowski. 
p alimansyah

KLAGENFURT –Proses AC
Milan mematangkan persiapan
jelang musim 2022/2023 terus
berjalan. Kesempatan pelatih
Stefano Pioli memberikan porsi
kepada pemain muda dijawab
dengan performa menjanjikan. 
Hal itu ditunjukkan saat 

I Rossoneri melibas Wolfsberger
AC 5-0, Kamis (28/7) dini hari.
Pada pertandingan uji coba yang
berlangsung di Worthersee
Stadion tersebut, lima gol Milan
disumbangkan Rafael Leao (39),
Ante Rebic (41), Junior Messias
(57), Yacine Adli (60), dan Matteo
Gabbia (66). 
Salah satu yang menonjol ada -

lah Adli. Kontribusinya terbilang
besar dengan menyumbangkan
satu gol dan satu assist . Pioli
menugaskan Adli dalam peran
trequartista di belakang para
striker, meskipun terkadang juga
turun lebih dalam. Gelandang
berusia 21 tahun tersebut  terus
tampil impresif dengan
pendekatan satu-dua sentuhan. 
Performa bagus Adli men -

dapatkan pujian dari Messias.
Berdasarkan pengamatannya,
Adli memiliki prospek untuk

menjadi pemain penting tim.
Namun, syaratnya, harus bekerja
keras dan tidak cepat puas. 
“Para pemain langsung ter in -

tegrasi. Adli adalah pemain hebat.
Dia menunjukkan dirinya di la -
pang an. Kami adalah kelompok
yang berada dalam satu kesatu -
an,” ujar Messias, dilansir sempre -
milan.com . 
Bersinarnya Adli menandakan

jika Milan kemungkinan akan
mem berikan porsi lebih besar ke -
pada pemain-pemain muda. Di
dalam skuad masih terdapat
Leao, 23; Alexis Saelemaekers, 23;
Brahim Diaz, 22; Sandro Tonali,
22; Ismael Bennacer, 24; Gabbia,
22; Fikayo Tomori, 24; dan Pierre
Kalulu, 22. 
Sebuah investasi jangka pan -

jang yang menjanjikan. Kola bo -
rasi mereka dengan para pemain
senior membuat keseimbangan
Milan kian sempurna. Pada
pertandingan tersebut, Pioli juga
memainkan rekrutan anyar
Divock Origi. 
Karenanya, Messias yakin

Milan mampu melakukan lebih
baik di musim 2022/2023. Meski
masih belum stabil, I Rossoneri

dianggap berada dalam posisi
kuat untuk mempertahankan
scudetto Serie A dan bersaing di
Liga Champions. 
“Kami mulai mengambil

langkah yang tepat. Wajar jika
kami tidak dalam kondisi terbaik.
Namun, kami berusaha mening -
katkan hari demi hari untuk
bersiap-siap untuk hari pertama
musim baru. Liga Champions?
Tahun lalu, kami memiliki grup
yang hebat, itu tidak mudah.
Tahun ini, kami harus tampil
lebih baik,” papar Messias. 
Beberapa eksperimen yang

dilakukan Pioli jelas bertujuan
untuk membentuk kerangka
kekuatan utama Milan. Kinerja 
I Rossoneri terbilang cukup baik di
pramusim. Dari empat
pertandingan terakhir, mereka
meraih tiga kemenangan dan
satu kekalahan. 
Selanjutnya, Milan masih me -

miliki dua pertandingan lainnya,
yakni melawan Olympique de
Marseille, Minggu (31/7), dan
Vicenza, Minggu (7/8). Selain
pramusim, Milan juga masih
sibuk di bursa transfer. 
Milan terus membidik gelan -

dang Club Brugge Charles de Ke -
tel aere. Menurut Sportitalia ,
Brug ge telah memberi tahu Milan
bahwa mereka menginginkan 35
juta euro, tapi akan merumuskan
kembali rincian tawaran ter -
sebut. 
Brugge lebih memilih lebih

banyak biaya untuk dijamin tunai
dan tidak dibagi menjadi bonus
terkait kinerja. Milan memang
harus bergerak cepat karena klub
Liga Primer Leeds United juga
tertarik terhadap pemain asal
Belgia tersebut. 
Meski demikian, Pioli tetap

tenang. Dia percaya pada pemain,
kualitas, dan cara mereka ber -
main. Pioli yakin klub akan me -
lakukan upaya maksimal untuk
mendatangkan pemain-pemain
berkualitas. “Kami punya ide
tentang bursa transfer. Sekarang,
kami harus mengevaluasi dengan
baik apa yang ada. Klub mampu
dan kami tahu bagaimana
menemukan solusi yang tepat.
Level, ekspektasi, dan tekanan
juga meningkat karena apa yang
kami raih musim lalu. Tapi, kami
ingin terus menang,” tandas Pioli. 
palimansyah

Milan semakin percaya pemain Muda
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Yacine Adli

WASPADALAH
Barcelona pernah memiliki bek berkelas dari

Prancis seperti Laurent Blanc, Lilian Thuram hingga
Eric Abidal. Itu yang membuat Blaugrana ingin

mendatangkan Jules Kounde dari Sevilla. Namun,
bek internasional Prancis tersebut harus waspada.

Sebab, Barca juga pernah mengandalkan
beberapa bek Prancis dalam satu dekade terakhir,
namun penampilannya sangat mengecewakan.

Berikut pemain-pemain tersebut. 

JEREMY MATHIEU
PERIODE: 2014 - 2017 

n STATISTIK PENAMPILAN   
LAGA     GOL

91    4 
Mathieu didatangkan Barcelona
dengan menelan biaya hingga 20
juta euro pada musim 2014/2015.
Dia berposisi sebagai bek kiri di
Barcelona. Namun, juga sering
dimainkan di posisi bek tengah.

Karier Mathieu hanya berjalan
selama tiga musim di Barcelona.

Penampilan yang di luar ekspektasi Barca membuat
kontraknya tak diperpanjang. Selama membela
Blaugrana , Mathieu mempersembahkan dua trofi
Laga Liga dan satu trofi Liga Champions pada musim
2014/2015. 

SAMUEL UMTITI  
PERIODE: 2016 - SEKARANG 

n STATISTIK PENAMPILAN  
LAGA     GOL

133    2 
Barcelona mendatangkan Samuel
Umtiti dari Lyon dengan mahar
senilai 25 juta euro pada musim
2015/2016. Karier Umtiti
terbilang kurang beruntung di
Barca. Badai cedera yang

menghantamnya sejak awal
kedatangan menjadi hambatan terbesar Umtiti di
Barcelona. Selama enam musim, Umtiti telah
mempersembahkan enam gelar, termasuk dua
trofi La Liga. Namun, saat ini nasibnya sedang
berada di ujung tanduk. Umtiti masuk list pemain
yang akan dibuang Barcelona pada musim ini. 

LUCAS DIGNE
PERIODE: 2016 - 2018 

n STATISTIK PENAMPILAN  
LAGA     GOL

46    2
Digne diboyong Barcelona dari PSG
dengan nilai transfer sebesar 16,5
juta euro pada musim 2016/2017.
Karier Digne di Barcelona
tergolong singkat. Hanya
bertahan selama dua musim di

Camp Nou, Digne mencatatkan
total 46 pertandingan. Namun, Digne

berhasil membantu Barcelona merebut trofi La
Liga 2017/2018. Saat ini pemain yang berposisi
sebagai bek kiri itu bermain bersama klub Liga
Primer, Aston Villa. Dia diboyong Villa setelah
tampil baik bersama Everton selama empat
musim. 

JEAN-CLAIR TODIBO 
PERIODE: 2019 - 2021 

n STATISTIK PENAMPILAN  
LAGA     GOL

5            0
Todibo mungkin menjadi
pembelian bek terburuk
Barcelona dari Prancis. Sejak
awal kedatanganya dari
Toulouse, dia selalu dipinjamkan

ke klub lain oleh Barcelona. Dia
pernah dipinjamkan ke FC Schalke 04,

Benfica hingga OGC Nice. Alhasil, karier
singkatnya di Barcelona hanya membuahkan lima
laga saja dari total dua musim. Saat ini Todibo
tengah membela OGC Nice setelah dibeli dari
Barcelona pada musim 2021/2022. 

CLEMENT LENGLET  
PERIODE: 2018 - SEKARANG 

n STATISTIK PENAMPILAN  
LAGA     GOL

160       7 
Lenglet tidak masuk rencana
Pelatih Barcelona Xavi
Hernandez pada musim
2021/2022. Karena itu, dia
dipinjamkan Tottenham Hotspur
di musim ini. Padahal, Blaugrana

menebusnya dari Sevilla seharga
35,9 juta euro. Penampilan Lenglet tidak stabil di
Barcelona dalam dua musim terakhir. Namun, dia
ikut membantu Barcelona memperoleh gelar juara
La Liga pada musim 2018/2019.

Jules
Kounde

foto - foto: ist -  twitter
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