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Duta Besar RI untuk Ame-
rika Serikat, Muham-
mad Lutfi berbicara 
tentang mening-
katkan hubungan 
kedua negara dan 
upaya agar pro-
duk RI kian ber-
saing di AS.
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Surplus NPI I Neraca Transaksi Berjalan Maupun Transaksi Modal dan Finansial Juga Surplus

Momentum untuk Lakukan 
Substitusi Barang Impor

JAKARTA – Neraca Pembayaran In-
donesia (NPI) pada triwulan III-2020 
kembali mencatat surplus 2,1 miliar dol-
lar AS sehingga menopang ketahanan 
eksternal Indonesia. Surplus tersebut 
melanjutkan capaian surplus 9,2 miliar 
dollar AS pada triwulan sebelumnya. 

Surplus NPI yang berlanjut itu didu-
kung oleh surplus transaksi berjalan 
maupun transaksi modal dan finansial. 
Sejalan dengan itu, posisi cadangan 
devisa pada akhir September 2020 me-
ningkat menjadi 135,2 miliar dollar AS 
atau setara dengan pembiayaan 9,1 bu-
lan impor dan pembayaran utang luar 
negeri pemerintah serta berada di atas 
standar kecukupan internasional.

Direktur Eksekutif Departemen Ko-
munikasi Bank Indonesia (BI), Onny 
Widjanarko, di Jakarta, Jumat (20/11), 
mengatakan surplus transaksi berjalan 

pada triwulan III-2020 ditopang oleh pe-
ningkatan surplus neraca barang. 

“Pada triwulan III-2020, transaksi 
berjalan mencatat surplus sebesar 1,0 
miliar dollar AS atau 0,4 persen dari 
Produk Domestik Bruto (PDB), setelah 
pada triwulan sebelumnya mencatat de-
fisit sebesar 2,9 miliar dollar AS atau 1,2 
persen dari PDB,” kata Onny. 

Menurut Onny, surplus transaksi 
berjalan ditopang oleh surplus neraca 
barang seiring dengan perbaikan kiner-
ja ekspor di tengah masih tertahannya 
kegiatan impor sejalan dengan permin-
taan domestik yang belum kuat. 

Sementara itu, defisit neraca jasa 
meningkat dipengaruhi oleh peningkat-
an defisit jasa perjalanan karena kun-
jungan wisatawan mancanegara yang 
masih rendah, serta peningkatan defisit 
jasa lainnya, seperti jasa telekomuni-
kasi, komputer, dan informasi seiring 
peningkatan impor jasa untuk kebutuh-
an penunjang aktivitas masyarakat yang 
lebih banyak dilakukan secara daring 
selama pandemi Covid-19. 

“Sedangkan defisit neraca penda-
patan primer meningkat, terutama di-
dorong oleh pembayaran imbal hasil 
atas investasi langsung yang mening-
kat,” kata Onny.

Untuk transaksi modal dan finansial 
pada triwulan III-2020 mencatat sur-
plus, di tengah penyesuaian aliran mo-
dal karena meningkatnya ketidakpasti-
an pasar keuangan global. 

Menanggapi tren positif tersebut, 

Pengamat Ekonomi dari Universitas In-
ternasional Semen Indonesia (UISI), 
Surabaya, Leo Herlambang, mengata-
kan tren positif tersebut harus diper-
tahankan dengan baik karena memberi 
sinyal akan penguatan kurs rupiah. 

Selain itu, juga menjadi momentum 
untuk terus mengendalikan impor ba-
rang dan jasa serta memperkuat pasokan 
produksi dalam negeri agar mampu 
mensubstitusi barang-barang impor 
yang selama ini membanjiri pasar. 

Surplus, tambah Leo, juga dipacu 
oleh sentimen positif investor atas ha-
sil Pemilihan Presiden Amerika Serikat 
(AS). Setelah Joe Biden dinyatakan ung-
gul, para pelaku pasar memperkirakan 
aliran dana asing akan masuk kembali 
ke negara emerging market.

“Pengaruhnya terhadap kurs, se-
cara umum nilai tukar akan menguat, 
namun pemerintah perlu mewaspdai 
keadaan ini agar jangan sampai meng-
ganggu ekspor. Perlu diingat, tren ini 
disebabkan pembalikan arah informasi 
karena selama ini persepsi pasar dengan 
kekuasaan ada di Trump adalah kebijak-
an dollar kuat,” kata Leo. 

Pengaruhi Ekspor
Kondisi saat ini, kata Leo, sebenarnya 

secara umum memang menguntungkan 
kurs rupiah yang cenderung menguat 
karena suplai valas dalam negeri sur-
plus. Namun demikian, harus diingat, 
kalau penguatan terlalu tajam akan ber-
pengaruh daya saing (competitiveness) 
ekspor nasional. 

“Patokan pemerintah kurs rupiah 
berada pada  level 14.600 per dollar AS,  
ternyata meleset 14.000. Ini akan me-
nyulitkan eksportir memprediksi pene-
rimaan. Sebenarnya uang masuk tidak 
apa-apa, tapi jangan terlalu kuat agar 
eksportir kita tidak rugi,” kata Leo.

Sementara kalau mereka ingin hedg-
ing atau melakukan transaksi lindung 
nilai konsekuensinya tetap ada biaya 
tambahan. 

“Sebab itu, pemerintah harus mencari 
cara agar ekspor bisa tetap bertahan de-
ngan insentif pengurangan pajak ekspor 
dan lainnya. Apalagi para pelaku ekspor 
adalah pahlawan yang sebenarnya da-
lam krisis pandemi seperti ini, harus di-
beri dukungan,” pungkasnya. n SB/E-9
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Cadangan devisa tercatat 
135,2 miliar dollar AS atau 
setara dengan pembiayaan 
9,1 bulan impor dan pem-
bayaran utang pemerintah.

Secara umum, surplus 
NPI akan mendorong kurs 
rupiah menguat, tetapi 
harus dijaga agar tidak me-
nyebabkan ekspor kurang 
kompetitif. 

ANTARA/APRILLIO AKBAR

TERTIBKAN 
SPANDUK I
Prajurit TNI 
menertib-
kan spanduk 
tidak berizin 
saat patroli 
keamanan di 
Jalan Budi Ke-
muliaan, Gam-
bir, Jakarta, 
Jumat (20/11). 
Sebanyak 500 
personel ga-
bungan dari 
TNI dikerah-
kan untuk 
menertib-
kan spanduk 
ataupun 
baliho yang 
tidak memiliki 
izin di wilayah 
yang berada 
di bawah 
pengamanan 
Kodam Jaya/
Jayakarta.

JAKARTA – Kalangan dunia usaha dan akademisi me-
nilai vaksinasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi pada 
2021 mendatang bisa kembali ke level 4–5 persen. Sebab, 
dengan pemberian vaksin maka masyarakat akan lebih be-
rani beraktivitas, sehingga mendorong konsumsi sebagai 
motor penggerak utama perekonomian nasional. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indo-
nesia, Rosan Perkasa Roeslani, dalam keterangan tertulis-
nya usai melantik pengurus Kadin Jawa Timur di Surabaya, 
Jumat (20/11), optimistis pertumbuhan hingga 5 persen 
bisa tercapai, meskipun pada 2020 ini, ekonomi secara 
umum terkontraksi. 

Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kun-
coro, dalam diskusi daring, Kamis (19/11) malam, meminta 
pemerintah untuk mendorong konsumsi melalui optimal-
isasi penyaluran bantuan sosial serta menyiapkan kepastian 
vaksinasi tahun depan agar ekonomi kembali tumbuh.  

Dia juga optimistis, pada triwulan keempat tahun ini 
ekonomi terus pulih ke level 0 persen, setelah pada triwu-
lan II dan III mengalami kontraksi yang cukup dalam.

“Prediksi 0 persen mungkin tercapai yang penting kelas 
menengah juga bisa jalan, demand tetap dijaga. Intinya, 
selama penanganan Covid-19 bagus maka ekonomi akan 
baik juga asal bansos tetap jalan,” kata Ari.

Optimisme bakal tumbuh itu, lanjut Ari, bisa dilihat dari 
mulai membaiknya impor bahan baku penolong karena 
produksi juga sudah mulai meningkat. Demikian pun de-
ngan respons pengusaha.

“Vaksin jadi penentu, Tiongkok sudah tumbuh karena 
sudah bisa mengendalikan Covid-19. Dengan vaksin, orang 
bisa jalan-jalan, belanja,” kata Ari.

Banyak Stimulus
Dalam diskusi yang sama, Sekretaris Kemenko bidang 

Perekonomian, Susiwijonono Moegiarso, menegaskan un-
tuk mendorong permintaan, pemerintah telah mengucur-
kan banyak stimulus termasuk bansos. Itu dianggap manjur 
untuk mendorong daya beli yang terpuruk selama pandemi.

Bagi pelaku usaha sudah banyak fasilitas yang diberikan 
di antaranya insentif pajak dan  bantuan bagi Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM). Tinggal mengupayakan pe-
nyerapannya lebih optimal dalam dua bulan terakhir. 

Wakil Ketua Kadin, Jhonny Dharmawan, dalam kesem-
patan yang sama meminta pemerintah memperhatikan 
UMKM, karena kontribusinya sangat besar terhadap Pro-
duk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

Sedangkan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warji-
yo, dalam kesempatan terpisah mengatakan sumber per-
tumbuhan ekonomi Indonesia yang baru ke depan adalah 
para new UMKM yang menggunakan sentuhan digital yang 
didukung generasi milenial.

 “Milenial sebagai generasi penerus bangsa akan men-
jadi motor penggerak new UMKM di masa kini dan masa 
depan,” kata Perry pada pembukaan secara virtual Karya 
Kreatif Indonesia seri III. 

Menurut dia, bonus demografi memosisikan peran pen-
ting generasi milenial dalam perekonomian Tanah Air. 

n ers/E-9

Proyeksi Ekonomi

Vaksinasi Jadi 
Kunci Pertumbuhan 
Ekonomi 2021

BEIJING – Menteri Keuangan 
Tiongkok, Liu Kun, mengatakan pe-
merintah Tiongkok akan memberi-
kan keringanan pembayaran utang 
kepada negara-negara berkembang 
yang mengambil pinjaman dari Bei-
jing. Tak tanggung-tanggung, total 
keringanan yang diberikan mencapai 
2,1 miliar dollar AS.

Pada Jumat (20/11), Liu menga-
takan keringanan itu diperlukan be-
berapa debitur di Afrika karena saat 
ini mereka mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang melambat dan mem-
butuhkan banyak dana untuk mem-
perbaiki keadaan negaranya yang ter-
pukul oleh pandemi Covid-19.

Keringanan itu diberikan dalam 
bentuk Penangguhan Layanan Utang 
(DSSI) G20 terbaru untuk menangkal 
masalah investasi yang dibutuhkan di 
masa mendatang.

Lembaga kreditur bilateral res-
mi Beijing seperti Badan Kerja Sama 
Pembangunan Internasional Tiong-

kok, badan bantuan negara, dan 
Bank Ekspor-Impor Tiongkok telah 
menangguhkan pembayaran pemba-
yaran utang dari 23 negara senilai total 
1.353 miliar dollar AS atau sekitar 19 
triliun rupiah, kata Liu, dalam sebuah 
pernyataan di situs web kementerian.

“Sedangkan Bank Pembangunan 
Tiongkok, sebagai kreditur komersial, 
menandatangani perjanjian dengan 
negara berkembang sekitar 748 juta 
dollar AS (10 triliun rupiah) pada ak-
hir September,” kata Liu.

Namun, relaksasi ini lebih kecil 
dibandingkan dengan utang nega-
ra berkembang yang harus dibayar 
Tiongkok. Studi Bank Dunia me-
nunjukkan utang bilateral resmi ne-
gara-negara termiskin kepada ne-
gara-negara G20 mencapai 178 miliar 
dollar AS (2.526 triliun rupiah) pada 
2019, dengan 63 persen dari total 
utang ke Tiongkok.

Sepertiga dari 30,5 miliar dollar 
AS pembayaran utang publik yang ja-

tuh tempo pada tahun 2021 oleh ne-
gara-negara Afrika sub-Sahara yang 
memenuhi syarat DSSI berutang ke-
pada kreditor resmi Tiongkok, semen-
tara 10 persen lainnya terkait dengan 

China Development Bank, menurut 
Institute of International Finance. 

Sementara itu, negara-negara G20, 
termasuk Tiongkok dan Amerika Seri-
kat, telah menawarkan bantuan ke-

uangan kepada negara-negara di du-
nia yang memiliki masalah finansial, 
dengan mayoritas berada di Afrika. 
Bantuan ini akan diberikan setidak-
nya hingga pertengahan 2021 untuk 
membantu percepatan penanggu-
langan Covid-19 dan menarik per-
tumbuhan ekonomi pascapandemi.

Prioritaskan Vaksin
Liu mengatakan Tiongkok berse-

dia meningkatkan bantuan keuangan 
untuk negara-negara berkembang 
dan lebih banyak dukungan akan di-
berikan kepada mereka yang paling 
terpukul oleh pandemi dan di bawah 
tekanan berat. “Kami juga akan mem-
prioritaskan pasokan vaksin Covid-19 
ke negara-negara miskin,” tegas Liu. 

Tiongkok juga akan mempertim-
bangkan untuk memberikan sum-
bangan kepada fasilitas keringanan 
utang multilateral jika Bank Dunia 
memutuskan untuk mendirikannya, 
kata Liu. n SB/CNBC/AFP/P-4

Dampak Pandemi

Tiongkok Ringankan Pembayaran Utang untuk Negara Berkembang
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PersPektif

Disparitas Harga

Tekad pemerintahan Joko Widodo mengatasi kesenjang-
an pembangunan antarwilayah tidak semudah mem-
balik telapak tangan. Berbagai upaya sudah dilakukan 

seperti program Tol Laut dan jembatan udara untuk meng-
atasi disparitas harga juga belum berjalan mulus mengingat 
luas wilayah Republik Indonesia dan belum meratanya infra-
struktur yang ada.

Disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga 
yang sangat signifikan atas suatu harga, terutama komoditas 
bahan pokok (bapok) atau barang tertentu antardaerah. Dis-
paritas harga akan memberikan efek ketidakadilan dalam ke-
makmuran antardaerah. Sesama warga negara Indonesia 
 yang hidup di masa kemerdekaan, namun harus mengeluar-
kan uang yang lebih besar dibanding warga daerah lain untuk 
mendapatkan suatu barang. 

Meski sudah dicanangkan sejak masa pemerintahan 
Jokowi-Jusuf Kalla, beberapa tahun lalu, mengatasi disparitas 
harga di beberapa wilayah tidak bisa dilakukan secara instan. 
Saat ini diakui ada beberapa bapok yang disparitas harganya 
cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya 
bencana alam, sentra produksi dan distribusi yang tidak ter-
sebar secara merata, dan variasi biaya logistik di daerah yang 
membuat barang menjadi langka.

Garam misalnya, pada 2017 lalu penduduk di Manokwari 
harus membayar 8.000 rupiah atau 45 persen lebih mahal di-
bandingkan dengan rata-rata harga garam secara nasional 
5.535 rupiah. Disparitas harga juga terjadi untuk komoditas 

semen. Disparitas harga semen, 
terutama di daerah terpencil sa-
ngat tinggi. Harga semen di Kabu-
paten Puncak, Wamena, dan wi-
layah pegunungan Papua lainnya 
mencapai 800.000 rupiah sampai 
dengan 2,5 juta rupiah per sak. Pa-
dahal, harga di Pulau Jawa 70.000 
rupiah. Wamena adalah contoh 
paling ekstrem.

Dari sisi keseimbangan pasar, 
kelangkaan barang terjadi apabila 
permintaan lebih besar dari pe-
nawaran. Penawaran tidak dapat 
mengantisipasi permintaan, kon-
disi ini bisa terjadi jika produsen 

keliru dalam memperkirakan permintaan yang berakibat pa-
da pasokan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan per-
ubahan lonjakan permintaan. Kelangkaan barang bisa juga 
terjadi karena kegagalan produksi atau panen untuk komo-
ditas hasil pertanian. Kelemahan manajemen distribusi juga 
menjadi penyebab kelangkaan barang. 

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, belum lama ini 
menegaskan bahwa pemerintah akan selalu berupaya me-
ningkatkan distribusi barang kebutuhan pokok sehingga da-
pat menurunkan biaya logistik di seluruh Nusantara melalui 
berbagai kebijakan dan program. Dengan begitu, ketahan-
an pangan serta kesejahteraan para petani, peternak, dan ne-
layan akan selalu terjaga.

Untuk mengatasi hal itu, Kemendag mengeluarkan kebijak-
an program Gerai Maritim yang kegiatannya mendistribusi-
kan barang, khususnya bapok, dari sentra produksi/industri 
di pulau-pulau besar ke daerah terdepan, terluar, terpencil, 
dan perbatasan (3TP). Tujuannya menurunkan atau mengu-
rangi disparitas harga antardaerah. Namun harus diakui, be-
lum tersedianya infrastruktur yang mumpuni sebagai penun-
jang Tol Laut merupakan salah satu penyebab masih adanya 
disparitas harga.

Pemerintah tidak bisa berperan sendirian dalam menyele-
saikan persoalan tersebut. Masalahnya anggaran infrastruktur 
logistik yang dibutuhkan sangat besar. Pemerintah sudah me-
nawarkan kepada swasta untuk turut serta berinvestasi di  sektor 
logistik antarpulau tersebut, hanya saja belum berminat.

Jangankan bapok yang produksinya lebih tersebar, keingin-
an pemerintah membuat kebijakan BBM Satu Harga yang 
koordinasinya relatif lebih mudah saja hingga saat ini belum 
sepenuhnya berhasil. Sampai September 2020, PT Pertamina 
baru menuntaskan pembangunan BBM Satu Harga di 172 titik 
yang tersebar di Maluku–Papua, Kalimantan, Sulawesi, Suma-
tera, bahkan di Pulau Jawa dari target 243 titik di 2020.

Meski belum tuntas, target sampai 2024 kita mempunyai 
500 titik BBM Satu Harga, namun upaya pemerintah mem-
buat BBM Satu Harga patut diapresiasi. Kini, sebagian masya-
rakat Papua sudah bisa menikmati BBM di harga yang sama 
dengan saudaranya di Pulau Jawa. Suatu kemajuan yang sa-
ngat besar.

Untuk bahan pokok tidak harus mengikuti kebijakan BBM 
Satu Harga, cukup disparitasnya dibuat sekecil mungkin. 
 Dengan mengatasi disparitas harga yang saat ini masih ting-
gi untuk beberapa komoditas seperti pengakuan Menteri Per-
dagangan, artinya negara telah hadir di tengah-tengah masya-
rakat. n

« Untuk bahan 
pokok tidak ha-
rus mengikuti 
kebijakan BBM 
Satu Harga, 
cukup dispari-
tasnya dibuat 
sekecil mung-
kin. »

INFORMASI PENONAKTIFAN HALAMAN GAGASAN

Terkait dengan kebijakan baru redaksi Koran Jakarta, dengan ini
diberitahukan PENONAKTIFAN HALAMAN GAGASAN (yang juga
berisi PERADA/RESENSI) sejak 2 Januari 2020.

Redaksi mengucapkan terima kasih banyak kepada para penulis
dan peresensi buku yang selama ini aktif berpartisipasi di halaman
Gagasan. n
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Pejabat Harus Beri Contoh dalam 
Penerapan Protokol Kesehatan  

JUMLAH warga yang terpapar virus korona di Tanah Air 
terus bertambah. Untuk memutus mata rantai pemyebaran 
Covid-19 harus ada niat yang sungguh-sungguh dan ketegasan 
sikap dari para pejabat terkait. Para pejabat harus bisa membe-
ri contoh dalam penerapan protokol kesehatan tersebut.

Jangan lagi ada pejabat yang tidak konsisten. Di satu sisi 
selalu minta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehat-
an tapi di kesempatan lain justru hadir dan ikut acara yang 
di tempat tersebut terjadi kerumunan warga. 

Suryanto, Bekasi 

BOYOLALI - Jumlah pe-
ngungsi warga tiga desa yang 
masuk di Kawasan Rawan 
Bencana (KRB) III erupsi 
Gunung Merapi, Kecamat-
an Selo, Kabupaten Boyolali, 
Jawa Tengah, hingga Jumat, 
terus bertambah sehingga 
menjadi 630 orang.

“Data jumlah pengung-
si terus bertambah dari tiga 
desa di Kecamatan Selo, Ka-
bupaten Boyolali yakni Tl-
ogolele, Klakah, dan Jrakah 
yang masuk daerah KRB III 
erupsi Merapi,” kata Sekre-
taris Daerah Kabupaten Boy-
olali, Masruri, saat acara kun-
jungan Kepala BNPB Doni 
Monardo, di tempat penam-
pungan pengungsian semen-
tara (TPPS) Desa Tlogolele, 
Boyolali, Jumat (20/11).

Menurut Masruri, jumlah 
warga masuk kelompok rentan 
yang dievakuasi di TPPS desa 
masing-masing sejak status Gu-
nung Merapi dinaikan dari was-
pada ke siaga per 5 November 
hingga sekarang sudah menca-
pai 630 orang, sedangkan hari 
sebelumnya 586 orang. 

Masruri melalui pemerin-
tah desa, Tim Siaga Desa (TSD) 
dan relawan TNI/Polri melaku-

kan sosialisasi agar warga yang 
masuk kelompok rentan baik 
lansia, ibu hamil, balita, anak-
anak, ibu menyusui, dan disa-
bilitas lebih baik dievakuasi ke 
tempat lebih aman atau TPPS 
desa masing-masing.

Bantuan BNPB
Menyinggung soal bantu-

an dari BNPB pusat, Masruri 
menjelaskan ada 2.500 reagen 
pemeriksaan tes usap untuk 
pengungsi, 75.000 masker, 150 
lampu garam, dan setiap kabu-
paten mendapatkan bantuan 
1 miliar rupiah untuk opera-
sional penanganan pengungsi 
atau bencana erupsi Merapi.

Dia mengatakan pihak-
nya untuk 2.500 reagen justru 
mengutamakan untuk peme-
riksaan tes cepat atua tes usap 
untuk semua sukarelawan 
dan petugas yang bertugas di 
lokasi pengungsian. Mereka 
datang dari luar daerah harus 
steril dari Covid-19 sebelum 
bertugas ke pengungsian. 

“Saya yakin warga di ler-
eng Merapi justru malah ster-
il dari Covid-19. Namun, yang 
dicurigai justru mereka dari 
luar yang masuk di daerah 
ini,” katanya. n Ant/N-3

PEMALANG – Menteri Sosial, 
Juliari P Batubara, tegas meng-
instruksikan kepada Sumber 
Daya Manusia Program Keluarga 
Harapan (SDM PKH) untuk ti-
dak memegang Kartu Keluarga 
Sejahtera (KKS).

“Kartu KKS jangan lagi ada 
yang dipegang oleh pendam-
ping, kecuali misalnya (KPM) 
sudah embah-embah (lansia) 
yang sepuh (tua) bisa dipegang 
oleh keluarganya. Kalau tidak 
ada sama sekali walinya, baru 
bisa dipegang oleh pendamping 
dengan supervisi Korcam. Jadi 
semuanya tolong, kartu KKS biar 
semuanya KPM yang megang,” 
kata Mensos dalam keterangan 
tertulisnya, di Pemalang (20/11).

Mensos Juliari melaksanakan 
kunjungan di Kabupaten Pema-
lang dan Kabupaten Purbaling-
ga, Jawa Tengah, dalam rangka 
menghadiri acara Koordinasi 
Teknis dan Peningkatan Kualitas 
SDM PKH yang dilaksanakan di 
dua lokasi tersebut.

Untuk mempercepat peng-
entasan kemiskinan, seluruh Ke-
luarga Penerima Manfaat (KPM) 
PKH harus mendapat komple-
mentaritas bantuan. 

Mensos ingin agar para pen-
damping PKH bisa memastikan 
semua KPM PKH menerima Ban-

tuan Pangan Non Tunai (BPNT). 
Ia tidak ingin lagi melihat ada 
KPM PKH yang tidak menerima 
BPNT setiap bulannya.

Sangat Baik
Di samping itu, Mensos 

mengapresiasi kinerja pendam-
ping PKH yang selama ini sudah 
bekerja sangat baik. Ia menegas-
kan bahwa pendamping PKH 
adalah ujung tombak dari PKH, 
dan pendamping pula yang 
mengimplementasikan Program 
Keluarga Harapan di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, 

turut mendampingi Mensos 
adalah Dirjen Perlindungan dan 
Jaminan Sosial, Pepen Nazarud-
din, dan Direktur Jaminan Sosial 
Keluarga, Rachmat Koesnadi.

“Dalam kesempatan ini, saya 
mengajak teman-teman pen-
damping PKH yang selama ini 
sudah berkinerja sangat baik,” 
tegas Ari sapaan Mensos.

Pada kegiatan tersebut, Men-
sos juga memberikan penghar-
gaan kepada pendamping yang 
berprestasi mengantarkan KPM 
PKH sehingga banyak yang 
graduasi. n ril/P-4

Antisipasi Bencana

Jumlah Pengungsi 
Merapi di Boyolali 
Terus Bertambah 

Bantuan Pemerintah

Mensos Juliari: Kartu KKS 
Jangan Dipegang Pendamping

JAKARTA - Para mahasiswa 
diajak setelah menyelesaikan 
studi bukan hanya fokus seba-
gai pencari kerja, tetapi pencipta 
lapangan kerja. Untuk itu, para 
mahasiswa harus selalu siap ber-
adaptasi serta mengubah pola 
pikir dalam berbisnis agar berta-
han terhadap situasi apapun. 

”Dalam kondisi saat ini ter-
lepas dengan banyaknya perusa-
haan yang mengalami kemun-
duran, ada banyak perusahaan 
yang dapat mengubahnya men-
jadi kesempatan untuk bang-
kit dan lebih maju,” kata Rektor 

Universitas Tarumanegara (Un-
tar), Agustinus Purna Irawan da-
lam International Conference on 
Entrepreneurship and Business 
Managament (ICEBM) yang 
ke-9, di Jakarta, Jumat (20/11). 

Agustinus menjelaskan pan-
demi Covid-19 turut menimbul-
kan berbagai macam tantangan. 
Selain perilaku konsumen yang 
berubah, sektor industri mu-
lai dari kepemimpinan, praktik 
manajemen pun ikut berubah. 

“Praktisi bisnis perlu berpikir 
secara bijak dalam memahami 
konsumennya. Banyak perusa-

haan yang terus bergerak maju 
karena sadar akan perilaku kon-
sumen yang telah berubah, mem-
buat mereka juga menyesuaikan 
bisnisnya agar dapat bertahan 
selama pandemi,” jelasnya.

Dampak Positif 
Director Centre For Business 

Incubation and Entrepreneur-
ial Ventures, Tunku Abdul Rah-
man University College, Lim 
Tong Ming, mengatakan terlepas 
 dengan berbagai dampak negatif 
dari pandemi Covid-19, semua pi-
hak juga bisa mengambil dampak 
positif yang timbul. Dampak posi-
tif tersebut seperti perkembangan 
pada beberapa sektor industri mi-
salkan industri teknologi.

Dia menjelaskan kebijakan 
untuk tetap di rumah meng-
haruskan seluruh kegiatan bela-
jar mengajar dilaksanakan secara 

online. Menurut dia, hal tersebut 
merupakan satu-satunya cara 
untuk mempertahankan pendi-
dikan agar dapat bergerak maju. 

“Selain perkembangan pada 
sektor e-commerce dan delivery 
service, dunia industri kreatif 
juga dipaksa menjadi kreatif, se-
perti halnya acara hiburan tele-
visi,” imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, 
Menteri Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN), Erick Thohir, 
menyebut pandemi Covid-19 
menuntut Indonesia dan selu-
ruh negara di dunia untuk ber-
adaptasi dan menjalani proses 
belajar cepat yang belum pernah 
diduga sebelumnya. 

Dia menyatakan Indonesia 
meski mengalami kemundur-
an dari segi ekonomi seperti 
banyak negara, tapi kondisinya 
masih jauh lebih baik.

“Pertumbuhan ekonomi In-
donesia saat ini juga ikut terim-
bas. Pada kuartal ketiga tahun 
ini, telah mengalami penurunan 
hingga 3,49 persen. Hal ini lebih 
baik jika dibandingkan dengan 
negara maju lainnya yang meng-
alami penurunan ekonomi hing-
ga belasan persen,” katanya.

Erik menilai kemunduran ba-
nyak negara besar itu harusnya 
menjadi peluang semua pihak 
untuk mengejar ketertinggal-
an. Dirinya menegaskan bahwa 
sejak awal pandemi Covid-19, 
pemerintah tidak tinggal diam 
dan selalu berusaha menang-
gulanginya. 

“Inilah saat Indonesia mem-
benahi diri, termasuk BUMN. 
Saatnya kita menjadikan krisis 
ini sebagai peluang dengan lom-
patan-lompatan besar,” tandas-
nya. n ruf/N-3

Untuk bisa mempercepat mengatasi 
pandemi Covid-19 maka semua pihak, 
termasuk mahasiswa harus sinergis dengan 
menciptakan lapangan kerja baru.

Penguatan SDM I Pandemi Covid-19 Timbulkan Berbagai Tantangan 

Mahasiswa Diajak Bantu 
Ciptakan Lapangan Kerja

» Mitigasi Erupsi Merapi

»Rombongan Ke-
pala Badan Nasio-
nal Penanggulang-
an Bencana (BNPB) 
melakukan pe-
mantauan Gunung 
Merapi dari udara 
dengan menggu-
nakan helikopter 
jenis Douphin, di 
Kecamatan Selo, 
Kabupaten Boyolali, 
Jawa Tengah, Jum-
at (20/11). BNPB 
menyiagakan satu 
unit helikopter jenis 
Dauphin untuk ke-
giatan pemantauan 
aktivitas Gunung 
Merapi sebagai 
langkah miti-
gasi erupsi Gunung 
Merapi. 

ANTARA FOTO/AlOysius JAROT NugROhO

KOORDINASI TEKNIS I Menteri Sosial, Juliari P Batubara (kedua 
dari kanan) pada acara Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kua-
litas SDM PKH, di Pemalang, Jumat (20/11).
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JAKARTA – Penyidik Ko-
misi Pemberantasan Korup-
si (KPK) mendalami dugaan 
penyuapan kepada tersangka 
Bupati Bogor 2008-2014, Rach-
mat Yasin (RY). Untuk itu, KPK 
memanggil Kepala Dinas Ke-
tahanan Pangan Kabupaten 
Bogor, Dedi Ade Bachtiar. Dari 
Dedi, KPK mendalami soal du-
gaan pemberian uang kepada 
tersangka Rachmat Yasin. 

“Dedi Ade Bachtiar selaku 
Kepala DPKBD Kabupaten Bo-
gor periode tahun 2010 – 2013 
didalami pengetahuannya ter-
kait adanya dugaan pemberi-
an uang kepada tersangka RY,” 

kata Pelaksana Tugas Juru Bi-
cara Penindakan KPK, Ali Fikri, 
di Jakarta, Jumat (20/11). 

Diketahui sebelumnya, 
Rachmat Yasin merupakan 
tersangka dalam kasus duga-
an korupsi terkait pemotongan 
uang dan penerimaan gratifi-
kasi. Ia menyandang status ter-
sangka pada 24 Mei 2019 lalu.  

Kasus yang menjerat Rach-
mat ini, tambah Ali, merupa-
kan pengembangan perkara 
setelah sebelumnya Rachmat 
bersama tiga orang lainnya 
menjadi tersangka. Mereka 
adalah pihak swasta, FX Yohan 
Yap; Kepala Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Bogor, M Zai-
rin; dan Komisaris Utama PT 
Jonggol Asri sekaligus Presiden 
Direktur PT Sentul City, Kwee 
Cahyadi Kumala. 

Mereka telah divonis bersalah 
di Pengadilan Tindak Pidana Ko-
rupsi di PN Jakarta Pusat dan te-
lah selesai menjalani hukuman. 
Kasus itu, bermula pada opera-
si tangkap tangan (OTT) pada 7 
Mei 2014 lalu.

Pemotongan Uang
Terkait dengan kasus duga-

an korupsi pemotongan uang, 
tersangka Rachmat diduga me-
minta, menerima atau memo-

tong pembayaran dari bebe-
rapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) sebesar 8,93 
miliar rupiah. Uang tersebut 
diduga digunakan untuk bia-
ya operasional Bupati dan ke-
butuhan kampanye Pemilihan 
Kepala Daerah dan Pemilihan 
Legislatif yang diselenggarakan 
pada 2013 dan 2014. 

Perbuatan itu, dilakukan 
tersangka Rachmat saat ia 
menjabat sebagai Bupati Bogor 
pada awal tahun 2009. Selain 
itu, tersangka Rachmat turut 
diduga menerima gratifikasi 
berupa tanah seluas 20 hektare 
di Jonggol, Kabupaten Bogor 

dan mobil Toyota Velfire senilai 
825 juta rupiah. Penerimaan 
gratifikasi itu tidak dilaporkan 
kepada KPK dalam waktu pa-
ling lambat 30 hari kerja. 

Sebelumnya, Dedi juga per-
nah diperiksa KPK pada Rabu 
(3/6) sebagai saksi untuk ter-
sangka Rachmat. Penyidik saat 
itu mengonfirmasi keterang-
an Dedi mengenai dugaan pe-
motongan dan pengumpulan 
uang untuk diberikan kepada 
tersangka Rachmat. KPK telah 
menetapkan Rachmat seba-
gai tersangka pada 25 Juni 2019 
dan kemudian ditahan pada 13 
Agustus 2020. n ola/N-3

JAKARTA - Aparatur Sipil 
Negara (ASN) tidak perlu kha-
watir dengan penyederhanaan 
birokrasi yang dilakukan pe-
merintah. Karena pinsip pe-
nyederhanaan birokrasi ini ti-
dak mengurangi pendapatan 
dan jenjang karier berikutnya. 

“Ini tetap akan diperhatikan 
sistemnya. Prinsipnya mem-
percepat pengambilan kepu-
tusan dan pelayanan publik. 
Jadi ASN tidak perlu khawatir,” 
kata Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Menpan RB) 
Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jum-
at (20/11). 

Menteri Tjahjo pun kemudi-
an menyinggung soal Omnibus 
Law atau UU Cipta Kerja yang 
telah disahkan. Dengan sele-
sai atau disahkannya Omnibus 
Law, perangkat birokrasi harus 
cepat menyesuaikan percepat-
an perizinan dan pelayanan ke-

pada masyarakat dan investor 
dalam dan luar negeri. Maka, 
percepatan penyederhanaan 
birokrasi menjadi sangat pen-
ting untuk segera dituntaskan.

“Suksesnya implementasi 
Omnibus Law memerlukan du-
kungan penuh kementerian, 
lembaga, dan Pemda. Khusus-
nya dalam mempercepat pro-
ses penyederhanaan birokrasi. 
Sehingga, Omnibus Law bisa 
dijabarkan dengan optimal,” 
katanya. 

Inovasi Pelayanan
Menurut Tjahjo, dengan 

adanya Omnibus Law ini dan 
penyederhanaan birokrasi 
itu sendiri akan mendorong 
efektivitas dan efisiensi dalam 
pengambilan keputusan bisa 
dilakukan. Hal itu sekaligus 
menumbuhkan inovasi pela-
yanan, terutama dalam mem-
percepat perizinan investasi 

dan pelayanan masyarakat. 
Tentu saja, untuk mewujudkan 
itu semua, dibutuhkan kuali-
tas sumber daya manusia yang 
kompeten dan profesional. 

“Dalam konteks inilah pe-
nyederhanaan birokrasi diper-
lukan. Diharapkan, dengan pe-

nyederhanaan struktur birokrasi 
ini akan memperjelas proses 
bisnis. Serta bisa menghilang-
kan jabatan struktural dan fung-
sional yang tidak prosedural.  
Karenanya, pembentukan koor-
dinator-koordinator perlu diku-
rangi. Jangan sampai akhirnya 
jabatan struktural sekadar ber-
pindah nama ke jabatan fung-
sional baik madya, muda atau 
ahli pertama,” tuturnya. 

Menteri Tjahjo juga me-
nyinggung soal masukan dari 
Menko Polhukam tentang per-
lu adanya pengelompokan 
kerja khusus di TNI, Polri, dan 
di kementerian atau lembaga. 
Menurutnya, masukan itu cu-
kup baik untuk menyempurna-
kan penyederhanaan birokrasi 
yang sedang dilakukan. 

Prinsipnya, dalam penye-
derhanaan birokrasi ini jangan 
sampai memunculkan jenis-je-
nis jabatan fungsional baru tapi 

dengan rasa struktural. Karena-
nya perlu identifikasi per ke-
menterian, lembaga dan Pem-
da. Identifikasi per kementerian 
atau lembaga tidak harus sama.

“Oleh karena itu perlu kon-
trol ketat dan strategi terkait 
muncul jabatan fungsional 
baru. Manajemennya harus di-
atur. Tapi intinya, inisiatif lead-
ership tetap pada Eselon I dan 
II. Namun, harus tetap fokus 
pada kecepatan atau efisiensi 
atau pun goal yang akan dica-
pai,” kata dia. 

Muara dari penyederha-
naan birokrasi itu, menurut 
Tjahjo, adalah membangun bi-
rokrasi yang ramping. Birokrasi 
yang efektif dan efisien. Serta 
membangun jaringan IT pusat, 
daerah antar kementerian lem-
baga. Ada pun target penyeder-
hanaan birokasi tahap pertama 
diharapkan bisa selesai akhir 
tahun 2020.  n ags/N-3

KPU Mamuju Siapkan 
6.597 “Face Shield” 

MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, menyiapkan sebanyak 
6.597 face shield atau pelindung wajah untuk mencegah pe-
nyebaran Covid-19 di 773 tempat pemungutan suara (TPS) 
pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Se-
kretariat KPU Mamuju, Aswan Husain, di Mamuju, Jumat 
(20/11) mengatakan sebagian besar kelengkapan pelaksa-
naan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Mamuju itu sudah tiba di gudang logistik KPU se-
tempat. 

“Hari ini, beberapa kelengkapan untuk penerapan stan-
dar protokol kesehatan di setiap TPS seperti face shield, em-
ber, dan semprotan air sudah tiba di gudang logistik KPU 
Mamuju,” kata Aswan. 

Menurut dia, sebanyak 6.597 pelindung wajah itu akan 
dibagikan kepada 6. 597 petugas yang bertugas di 733 TPS. 
Jadi, alat pelindung wajah itu akan diberikan kepada pe-
tugas yang ada di setiap TPS, yakni tujuh anggota KPPS dan 
dua anggota Linmas. Pada pemilihan Bupati dan Wakl Bu-
pati Mamuju 2020 ini terdapat 733 TPS. 

Selain alat pelindung wajah, kelengkapan protokol ke-
sehatan untuk pelaksanaan Pilkada  2020 di Kabupaten 
Mamuju yang sudah ada di gudang logistik KPU setempat, 
yakni sebanyak 1.466 ember untuk pencuci tangan dan 
1.466 alat penyemprot.  n Ant/N-3
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Mantan Pejabat Kota Bandung 
Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA - Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat dieksekusi 
ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Sukamiskin, 
Jawa Barat. Eksekusi dilakukan karena putusan hukuman 
Herry dalam kasus korupsi terkait pengadaan ruang terbu-
ka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 
dan 2013 telah berkekuatan hukum tetap. 

“Kamis (19/11), Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin te-
lah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No:30 /Pid.
Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 4 November 2020 yang te-
lah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Herry 
Nurhayat dengan cara memasukkannya ke Lapas Kelas I A 
Sukamiskin,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fi-
kri, di Jakarta, Jumat (20/11). 

Ali menambahkan Herry menjalani pidana badan sela-
ma empat tahun yang akan dikurangi selama berada di da-
lam tahanan. Dalam kasus ini, Hakim menyatakan, Herry 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama dan berlanjut. 

Terpidana Herry, tambah Ali, turut dijatuhi pidana den-
da sebesar 400 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila den-
da tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan se-
lama enam bulan. 

Selain pidana pokok, tambah Ali, terpidana Herry juga di-
bebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 1,4 mil-
ia rupiah. Bila tidak dibayar uang pengganti tersebut dalam 
waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hu-
kum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. n ola/N-3

Dugaan Penyuapan

KPK Dalami Pemberian Uang ke Rachmat Yasin

Reformasi Birokrasi

Penyederhanaan Birokrasi Tak Ganggu Karier

ANTARA/ADWIT B PRAMONO

» Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 
(20/11). KPU Sulut mendistribusikan logistik dengan mem-
prioritaskan keperluan untuk tiga kabupaten/kota di wi-
layah kepulauan pada tahap pertama serta 12 Kabupaten/
Kota di wilayah darat pada tahap kedua, dan ditergetkan 
rampung pada 21 November 2020. 

» Logistik Pilkada

» Tingkatkan Kemampuan Menembak

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

» Panglima 
Koarmada I, Laksda 
TNI Abdul Rasyid 
Kacong (kiri) 
melakukan inspeksi 
pasukan saat Gelar 
Pasukan Latihan 
Operasi Dukungan 
Tembakan tahun 
2020 Koarmada I, 
di Dermaga JICT 
II, Tanjung Priok, 
Jakarta, Jumat (20/11). 
Latihan yang akan 
berlangsung pada 
20-26 November 
mendatang di perairan 
Natuna Selatan dan 
sekitarnya bertujuan 
meningkatkan 
kemampuan personel 
dalam merencanakan, 
menyiapkan 
persenjataan 
dan ketepatan 
penembakan 
terhadap sasaran 
yang dilakukan secara 
gabungan.

ANTARA/NOVRIAN ARBI

» Tersangka beserta barang bukti sarung tangan medis 
bekas siap edar ditunjukkan saat rilis pengungkapan di 
Polrestabes Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11). 
Sedikitnya 2,5 ton sarung tangan karet bekas untuk 
medis yang sudah direkonstruksi seperti baru berhasil 
diamankan pihak Kepolisian Polrestabes Bandung dari 
tersangka berinisial GR.

» Barang Bukti Sarung Tangan

« Mari kita jadikan 
momentum untuk 
memperkenalkan 
kekayaan budaya 
bangsa, nilai-nilai 

Pancasila sejak dini 
melalui dunia anak, 
dunia bermain.»

JOKO WIDODO

Presiden RI

JAKARTA – Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) mengatakan 
nilai-nilai Pancasila dan ideo-
logi bangsa harus terus dita-
namkan kepada anak-anak 
sedini mungkin. Nilai-nilai 
Pancasila harus masuk men-
jadi karakter dan perilaku se-
hari-hari anak Indonesia.

“Nilai-nilai tersebut tidak 
cukup hanya diceramahkan, 
namun harus diinternalisa-
sikan ke dalam hati dan piki-
ran anak-anak,” kata Pesiden 
Jokowi pada pesannya melalui 

video pada acara Peringatan 
Hari Anak Sedunia yang digelar 
secara offline di Kota Denpasar, 
Bali, Jumat (20/11).

Lebih jauh Presiden Jokowi 
mengatakan hal tersebut bisa 
dilakukan melalui cara anak-
anak, dunia anak-anak, yaitu 
dunia bermain. Bermain adalah 
hak anak, hak untuk bergembi-
ra dan bersenang-senang ber-
sama teman-temannya. 

“Bertepatan dengan Hari 
Anak Sedunia mari kita jadikan 
momentum untuk memperke-
nalkan kekayaan budaya bang-
sa, nilai-nilai Pancasila sejak 
dini melalui dunia anak, du-
nia bermain,” pesan Presiden 
Jokowi. 

Membangun Dialog
Presiden Jokowi menam-

bahkan anak-anak memer-
lukan lebih banyak lagi jenis 
permainan yang bisa menjadi 
media untuk membangun dia-
log dalam keluarga, menguat-
kan ikatan orangtua dan anak, 

serta mampu memperkenal-
kan mereka dengan budaya 
agar cinta Indonesia. 

Presiden Joko Widodo ber-
harap permainan panca main 
dapat diperkenalkan lebih luas 

di lembaga-lembaga pendi-
dikan untuk mempopulerkan 
Pancasila kepada anak-anak 
sejak dini.

Sementara itu, Menteri 
Pemberdayaan Perempu-

an dan Perlindungan Anak 
(PPPA), Bintang Puspayoga 
dalam siaran persnya menga-
takan momentum Hari Anak 
Sedunia menjadi pengingat 
akan pengakuan hak-hak anak 
sebagai bagian dari Hak Asasi 
Manusia (HAM). 

Pada 20 November 1989 lalu, 
tambah dia, negara-negara di 
dunia melalui Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), mengesahkan Conven-
tion on the Rights of the Child 
atau Konvensi Hak Anak (KHA). 
Dalam situasi apapun, ter-
masuk pandemi Covid-19, KHA 
akan selalu menjadi semangat 
yang terus digelorakan, sehing-
ga pemenuhan hak dan per-
lindungan khusus anak dapat 
diwujudkan serta menjadikan 
anak sebagai prioritas utama 
dalam pembangunan.

“Anak-anakku di seluruh 
Indonesia, Hari Anak Sedunia 
adalah hari untuk kalian se-
mua. Anak akan selalu men-
jadi prioritas utama dalam 

pembangunan, maka bukan 
hanya hari ini saja kita bekerja 
dan bergerak bersama untuk 
kepentingan anak-anak Indo-
nesia. Namun setiap hari akan 
selalu berupaya untuk mewu-
judkan anak Indonesia sehat 
dan bahagia,” kata Bintang.

Saat ini, tambah Bintang, In-
donesia menghadapi pandemi 
Covid-19, kualitas pemenuhan 
hak dan perlindungan khusus 
anak tidak dapat dikesamping-
kan. Apalagi, KHA telah berha-
sil menjadi pedoman bagi ne-
gara-negara di dunia, termasuk 
Indonesia dalam melewati 
berbagai krisis, baik yang dise-
babkan oleh bencana, konflik, 
maupun hal lainnya.

Sejak disahkan hingga saat 
ini, tambah Bintang, sejarah 
telah membuktikan bahwa 
semangat pemenuhan hak 
dan perlindungan khusus anak 
yang tertuang dalam KHA me-
rupakan pondasi kokoh yang 
tak lekang oleh waktu. 

 n ruf/N-3

Masyarakat harus 
membantu mena-
namkan nilai-nilai 
Pancasila kepada 
anak-anak sejak dini 
agar kelak dapat 
diimplementasikan 
saat mereka bekerja.

Ideologi Bangsa I  Perkenalkan Kekayaan Budaya Bangsa Lewat Permainan

Presiden: Tanamkan Pancasila 
kepada Anak Sedini Mungkin

KORAN JAKARTA/WACHYU AP

Tjahjo Kumolo
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DISKONTO
Kemenkeu Tetapkan “Cartridge” 
Vape Kena Cukai

JAKARTA – Kementerian Keuangan menetapkan rokok 
elektrik atau vape berupa cairan dan alat pemanas dalam 
satu kesatuan (cartridge) sebagai bagian dari hasil peng-
olahan tembakau lainnya (HPTL) sehingga menjadi ba-
rang kena cukai.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Syarif Hidayat di Jakar-
ta, Jumat (20/11), menyatakan pengenaan cukai catridge 
rokok elektrik ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ke-
uangan No.176/PMK.04/2020.

“Ditetapkannya cartridge sebagai BKC tercantum dalam 
penambahan substansi Pasal 1 ayat 18 PMK tersebut yang 
menggolongkan cartridge dalam kategori ekstrak atau es-
ense tembakau, sehingga termasuk jenis HPTL baru,” ka-
ta Syarif.

Dia menjelaskan PMK itu mengatur ketentuan baru yai-
tu HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tem-
bakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau 
iris, yang dibuat mengikuti perkembangan teknologi dan 
selera konsumen, meliputi ekstrak dan esens tembakau, 
tembakau hirup, atau tembakau kunyah.

Syarif memastikan ekstrak maupun esens tembakau 
itu termasuk yang disediakan untuk konsumen dalam ke-
masan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara 
dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudi-
an diisap. n Ant/E-10

Sabtu - Minggu
21-22 NOVEMBER 2020

» Komoditas Ekspor

»  Pekerja menyortir buah mangga di perkebunan Freshmangoes Desa Ketowan, Arjasa, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (20/11). Per-
kebunan tersebut memproduksi mangga yang bisa dikupas dengan teknik mengupas seperti pisang dan alpukat dengan harga jual 
mulai 17 ribu rupiah per kilogram serta dipasarkan ke Malaysia. 

ANTARA/SENO

» Transaksi Uang Elektronik

»  Konsumen bertransaksi dengan uang elektronik di Ja-
karta, Jumat (20/11). Bank Indonesia mencatat transaksi 
uang elektronik pada Oktober 2020 tetap tumbuh positif 
sebesar 14,80 persen yoy (year on year) sejalan dengan 
penggunaan platform dan instrumen digital oleh masyara-
kat di masa pandemi. 

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

JAKARTA – Usaha Mikro Ke-
cil dan Menengah (UMKM) 
berpotensi sebagai menjadi 
sumber pertumbuhan baru 
ekonomi Indonesia pada ma-
sa pandemi Covid-19. Asalkan, 
usaha tersebut dikelola dengan 
baik melalui pelibatan teknolo-
gi digital dan dukungan gene-
rasi milenial yang cenderung 
dinamis. 

“Milenial sebagai generasi 
penerus bangsa akan menjadi 
motor penggerak new UMKM 
di masa kini dan masa depan,” 
kata Gubernur Bank Indonesia 
(BI), Perry Warjiyo, pada pem-
bukaan secara virtual Karya 
Kreatif Indonesia seri III di Ja-
karta, Jumat (20/11).

Menurut dia, bonus demo-
grafi memosisikan peran pen-
ting generasi milenial dalam 
perekonomian Tanah Air. Mile-
nial yang mencintai produk da-
lam negeri, kata dia, akan men-
jadi potensi besar bagi UMKM 
dan di sisi lain milenial yang 
berjiwa wirausaha juga men-
jadi sumber terciptanya wira-

usaha baru.
Berdasarkan data Kemen-

terian Koperasi dan Usaha Ke-
cil Menengah (Kemenkop 
UKM), hanya sekitar delapan 
juta atau 23 persen UMKM ter-
hubung dengan ekosistem digi-
tal. Sedangkan dalam beberapa 
bulan sejak merebaknya pan-
demi Covid-19, angka UMKM 
terhubung dengan ekosistem 
digital meningkat menjadi se-
kitar 10,25 juta atau 16 persen.

Pada saat bersamaan, Ke-
menkop UKM mencatat ra-
ta-rata akses internet oleh ma-
syarakat sekitar 4,3–4,7 jam per 
hari. Tren tersebut diperkirakan 
meningkat kembali ke depan. 

Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah, Teten Masdu-
ki, menyatakan di masa pande-
mi Covid-19 ini, hanya UMKM 
yang masuk ke ekosistem dig-
ital mengalami pertumbuhan. 
“Pada triwulan II-2020, pen-
jualan di pasar digital naik 26 
persen dibandingkan tahun la-
lu,” ujarnya.

Digital Creator, Ndoro-

kakung, menuturkan media 
sosial sangat ramah bagi pe-
bisnis. Meski demikian diper-
lukan strategi jitu untuk me-
manfaatkan media sosial da-
lam marketing. 

“Yang pertama adalah me-
netapkan tujuan, mau brand 
awareness, mau meningkat-

kan sales, atau mencari lead a-
tau apa.  Kemudian KPI-nya 
apa, apakah mau meningkat-
kan traffic ke web, apakah lead 
atau sales, dan seterusnya,” je-
las Ndorokakung. 

Harus Beradaptasi
Sementara itu, akademi-

si Universitas Indonesia (UI), 
Zakir Machmud, menilai dig-
italisasi akan membantu Usa-
ha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) di masa pandemi. 

Menurutnya, saat ini dengan 
perubahan situasi, UMKM ha-
rus mampu beradaptasi, salah 
satu caranya dengan digitalisa-
si dan mempersiapkan diri un-
tuk masuk ke dunia baru. 

“Digital itu bukan sekadar 
masuk saja, tapi mempersiap-
kan diri untuk perubahan dan 
konsekuensinya nanti,” ujar 
Zakir Machmud yang juga Ke-
pala UKM Center Fakultas Eko-
nomi Bisnis Universitas Indo-
nesia dalam keterangan resmi 
yang diterima di Jakarta, Jum-
at (20/11).

Dia mengakui, upaya men-
digitalisasi proses bisnis pelaku 
UMKM, terutama yang ma-
sih asing dengan perkembang-
an teknologi masih cukup su-
lit karena terbentur pola pikir 
pelakunya sendiri.

“Jadi, walaupun kita bi-
cara digitalisasi, kita tetap ha-
rus melakukan pendamping-
an. Pendampingan itu ma-
cam-macam bentuknya, bisa 
melalui training, coaching, ga-
thering, dan konsultasi. Intin-
ya, UMKM harus mempersiap-
kan diri ke arah digitalisasi,” 
kata Zakir dalam acara Dialog 
Produktif bertema Naik Kelas 
UMKM lewat Digitalisasi yang 
diselenggarakan Komite Pena-
nganan Covid-19 dan Pemu-
lihan Ekonomi Nasional (KP-
CPEN). n mad/Ant/E-10

Pengelolaan Anggaran

Realisasi 
PMN ke 
BUMN 
Sangat 
Rendah

JAKARTA – Realisasi Pe-
nyertaan Modal Negara (PMN) 
kepada Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN) sampai saat ini 
masih rendah, baru menyen-
tuh 37,6 persen atau 16,95 tri-
liun rupiah dari total anggar-
an sebesar 45,05 triliun rupiah. 
Dengan sisa waktu kurang dari 
dua bulan tahun ini, pemerin-
tah berkomitmen untuk men-
dorong penyerapan keselu-
ruhan anggaran PMN. 

Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Kementrian Keuangan 
(DJKN Kemenkeu), Isa Rach-
matarwata mengungkapkan 
lambanya realisasi pencairan 
PMN akibat terkendala proses 
legislasi. Dia menjelaskan da-
lam setiap pencairan PMN ke-
pada BUMN dan lembaga pe-
nerima terdapat proses legis-
lasi yang harus dilewati seperti 
dibutuhkannya membuat PP 
yang tidak mudah dan telah 
terstandar.

Meski demikian, dia meya-
kini PMN akan terserap sepe-
nuhnya tahun ini. 

“Proses diskusi pada dasar-
nya untuk evaluasi sudah se-
lesai, tapi proses legislasi da-
lam Peraturan Pemerintah 
(PP) masih berlangsung. Mu-
dah-mudahan kami bisa me-
nyelesaikannya sebelum akhir 
Desember dan bisa direalisasi-
kan,” ujar Isa dalam konfren-
si pers virtual di Jakarta, Jum-
at (20/11).

Dalam proses menghar-
monisasikan legislasi tersebut 
pihaknya juga perlu melaku-
kan rapat panitia antara Ke-
menterian/ Lembaga (K/L) di 
Kementerian Hukum dan HAM 
serta Sekretariat Negara. 

“Itu menunjukkan proses 
administratifnya hati-hati dan 
tata kelola baik,” ujarnya.

Rincian Penyerapan
Seperti diketahui, pemerin-

tah mengalokasikan dana PMN 
sebesar 45,05 triliun rupiah ke-
pada BUMN dan lembaga de-
ngan rincian alokasi awal pa-
da APBN 2020 sebesar 16,95 
triliun rupiah, dalam rang-
ka Pemulihan Ekonomi Nasio-
nal (PEN) sebesar 24,07 triliun 
rupiah, dan bersifat nontunai 
4,03 triliun rupiah.

Isa mengatakan untuk PMN 
yang belum dicairkan sebenar-
nya proses diskusi untuk evalu-
asi telah selesai, namun proses 
legislasi PP hingga kini masih 
berlangsung sehingga diusaha-
kan akan direalisasikan sebe-
lum akhir Desember 2020. 

n  uyo/E-10

Adaptasi Kedai Kopi Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Dunia bisnis terus me-
lakukan berbagai ino-
vasi agar dapat berta-

han di tengah krisis ekonomi 
dan kesehatan akibat pandemi 
Covid-19. Tak terkecuali, pelaku 
bisnis kedai kopi di Bandarlam-
pung, Provinsi Lampung. 

Pembatasan aktivitas ma-
syarakat untuk mencegah pe-
nyebaran wabah corona vi-
rus disease 2019 membuat pe-
ngunjung kedai kopi turun 
drastis atau bahkan sepi. Na-
mun, agar bisa bertahan di te-
ngah pandemi, pengusaha ke-
dai kopi segera beradaptasi. 
Kopi literan menjadi strate-
gi sejumlah kedai kopi di Ban-
darlampung saat ini. 

“Penjualan kedai ko-
pi di Bandarlampung sem-
pat mengalami penurunan se-
jak pandemi Covid-19,” ung-
kap Fany, barista kedai kopi di 
kawasan Telukbetung, Bandar-
lampung, seperti dikutip dari 
Antara, Jumat (29/11).

Pandemi dinilai telah 

mengubah hampir keselu-
ruhan perilaku konsumen sa-
at ini. Penerapan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) 
untuk menekan penyebaran 
Covid-19 telah membatasi ke-
giatan masyarakat. 

Fany mengungkapkan, se-
belum pandemi Covid-19, 

biasanya konsumen sering 
menghabiskan waktu di kedai 
kopi atau untuk sekedar ber-
cengkrama dengan teman atau 
mengerjakan pekerjaan dite-
mani segelas kopi.

Namun, lanjutnya, sejak 
pemberlakuan kebiasaan ba-
ru atau new normal pada Ju-

ni lalu, semua usaha kuliner 
termasuk di Bandarlampung 
membatasai jumlah pembeli 
yang makan di tempat.

Menurutnya, salah satu ca-
ra mensiasati agar usaha tetap 
bertahan adalah dengan mem-
buat inovasi produk yang diju-
al. Inovasi tersebut adalah ko-
pi literan. Kopi literan disajik-
an dalam botol 1 liter, bertujuan 
agar pembeli tidak harus datang 
setiap hari ke kedai kopi untuk 
menikmati kopi favoritnya.

“Kopi literan ini sangat 
membantu penjualan kami, 
sebelumnya penjualan sempat 
menurun karena pandemi dan 
semenjak ada kopi literan ini 
pembeli jadi datang kembali 
karena cukup membeli sekali”, 
jelas Fanny.

Hal serupa juga disampai-
kan oleh Irwan, barista kedai 
kopi di daerah Kedaton, Ban-
darlampung. 

“Sebenarnya kopi literan 
ini sama saja dengan membeli 
segelas kopi, bahkan lebih mu-

rah karena kopi literan ini bi-
sa bertahan selama 3 hari di 
kulkas,” katanya.

Respons Berbeda
Inovasi kopi literan ini men-

dapat respons berbeda dari se-
jumlah konsumen di Bandar-
lampung.

“Kopi literan ini menurut 
saya lebih murah karena hanya 
sekali beli saya bisa minum ko-
pi untuk beberapa hari kede-
pan”, kata Sindi. 

Hal berbeda disampaikan 
oleh Christiani. Menurutnya, 
membeli kopi literan jadi lebih 
boros karena isinya banyak dan 
sehari bisa minum berkali-kali.

“Kopi literan ini lebih boros 
karena melihat isinya yang ba-
nyak membuat dia ingin mi-
num berkali-kali dan kalau ha-
bis tetap beli lagi,” tambahnya.

Harga kopi literan sendiri 
bervariasi tergantung cita rasa 
yang diinginkan mulai dari 60 
ribu rupiah hingga 75 ribu ru-
piah per liter. n mad/E-10

Dengan perubahan situasi yang sangat 
cepat, UMKM harus mampu beradaptasi, 
salah satu caranya dengan digitalisasi dan 
mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia 
baru.

Pemulihan Pandemi I Baru 23% UMKM Terhubung dengan Ekosistem Digital

UMKM Mesin Baru  
Pertumbuhan Ekonomi

« Milenial sebagai 
generasi penerus 

bangsa akan 
menjadi motor 
penggerak new 

UMKM di masa kini 
dan masa depan.»

PERRY WARJIYO

Gubernur Bank Indonesia

Sumber:www.btn.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Modal Kerja  
>5 miliar 14 Tabungan Batara 2-50 jt 1,3

Kredit Investasi  
>5 miliar 13,5 Prima Perorangan >1 jt 4,8

Kredit Usaha Rakyat 13 Payroll >2 jt 2,8

KUMK 16 TabunganKu >1 jt 1

Kredit Linkage  
4-5 Tahun 14,5 Deposito USD  24 bln 0,5

Sumber: bri.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Usaha Rakyat Mikro 22 BritAma 5-50 jt 1,25

Kredit Usaha Rakyat Ritel 14 Deposito < 100 jt 1Th 5,75

Kredit Modal Kerja 12 Deposito USD 1Th 0,01

Kredit Kendaraan 13 Giro 25-100 jt 1,25

Kredit Investasi Petani 7 Simpedes 50-50 jt 1,25

Sumber: www.maybank.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Korporasi 11 Tabungan Rupiah  
Reguler 10-250 jt 1

Kredit Ritel 12 Tabungan BII Gold 50-250 jt 1

Kredit Mikro 1,3 Tabungan Pro 50-100 jt 1,5

KPR 11,75 TabunganKu >1 jt 1

Non KPR 11,5 Deposito dollar AS 1-12 bln 0,5

Pinjaman  % Simpanan %

BNI Griya 12 bln 14,5 Taplus BNI 50-500 jt 1,25

BNI Flexi 12 bln 12 Taplus Bisnis 5-100 jt 1,25

BNI Multiguna 11,5 BNI Deposito 1 bln<100 jt 4,25

BNI Cerdas 13 BNI Deposito 1 bln  
100 jt-1M 4,25

BNI Oto 10 BNI Deposito 1 bln <USD 
200.000 0,25

Sumber: www.bni.co.id Sumber: www.mandiri.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Korporasi 10,5 Tabungan Rupiah 10-100 1

Kredit Ritel 12,5 Tabungan Rupiah 100 jt-1 M 1,3

Kredit Mikro 22 Tabungan Valas  
100-10.000 USD 0,1

KPR 11 Giro Rupiah 5-50 jt 0,5

Non KPR 12,5 Deposito 100-500 jt 1-2 Thn 5

 Hingga 20 Nov

VALAS

Mata Uang
BNI MANDIRI

Jual Beli Jual Beli

Dollar Australia (AUD) 10.607 10.107 10.546 10.111

 Euro (EUR) 17.190 16.590 17.116 16.555

 Pound Inggris (GBP) 19.160 18.560 19.099 18.492

 Dollar Hong Kong (HKD) 1.960 1.710 1.903 1.757

 Yen Jepang (JPY) 139,84 133,84 139,54 133,48

 Franc Swiss (CHF) 15.922 15.322 15.938 15.207

 Dollar Singapura (SGD) 10.837 10.337 10.741 10.353

 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.043 3.543 3.966 3.604

 Dollar AS (USD) 14.475 13.975 14.350 14.000

 Dollar Kanada (CAD) 11.125 10.625 11.033 10.657

Akir Pekan, IHSG Melemah  
Dipicu “Profit Taking”

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bur-
sa Efek Indonesia (BEI) pada akhir pekan ditutup melemah 
dipicu aksi ambil untung oleh para investor. IHSG Jum-

at sore ditutup melemah 22,4 poin a-
tau 0,4 persen ke posisi 5.571,66. 
Sementara kelompok 45 saham 
unggulan atau indeks LQ45 

bergerak turun 2,22 poin atau 
0,25 persen menjadi 884,9.

“Profit taking terjadi setelah eu-
foria penetapan BI 7DRR yang diturunkan sebesar 25 bps 
demi meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasio-
nal,” kata analis Bina Artha Sekuritas M Nafan Aji Gusta di 
Jakarta, Jumat (20/11).

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 
18-19 November 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 
7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps men-
jadi 3,75 persen, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps 
menjadi 3 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 
25 bps menjadi 4,5 persen. n Ant/E-10

  
BULLS & BEARS

PENGUMUMAN
PT DSSP Power Mas Utama (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan 
rencana pengalihan 75% saham dalam Perseroan yang akan 
menyebabkan perubahan pengendali Perseroan.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) 
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ada keberatan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan 
rencana pengalihan saham tersebut, maka keberatan tersebut harus 
dikirimkan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat waktu 14 hari 
kalender setelah tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 21 November 2020
PT DSSP Power Mas Utama

Direksi

STRATEGI BISNIS l Penjual tengah melayani pembeli di kedai 
kopi di Bandarlampung, Lampung, beberapa waktu lalu. Kopi 
literan menjadi strategi sejumlah kedai kopi di Bandarlampung, 
Provinsi Lampung bertahan di tengah pandemi Covid-19.

ANTARA/HO



Setelah resmi mengemban 
amanah sebagai Dubes RI 
untuk AS, Lutfi berkomit-
men untuk meningkat-

kan hubungan kedua negara dan 
berharap besar produk-produk 
Indonesia semakin bersaing di pa-
sar AS. Lantas langkah-langkah dan 
strategi apa saja untuk mencapai 
hal tersebut. 

Berikut petikan wawancara 
wartawan Koran Jakarta, Fredrikus 
W Sabini, kepada Muhammad 
Lutfi secara daring dalam beberapa 
kesempatan.

Apa prioritas Anda setelah 
dilantik September lalu?

Saya tentu mengajak mitra saya 
di AS untuk bekerja sama, mening-
katkan kolaborasi kedua negara. 
RI dan AS harus menjadi sahabat 
dekat lama yang baru.

Terlepas dari naik dan turunnya 
hubungan kedua negara, tetapi 
saya optimistis ini adalah awal jalan 
ke depan yang lebih baik karena 
kita memiliki banyak kesamaan 
dalam hal prinsip dan nilai, di 
antaranya demokrasi, kebebasan 
berpendapat, dan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia.

Seberapa penting kerja sama 
kita dengan AS?

Sangat strategis karena RI dan 
AS saat ini berada dalam situasi 
yang saling membutuhkan teruta-
ma dalam hal pemajuan ekonomi 
dan penjagaan stabilitas kawasan 
Indo-Pasifik. Saat ini, RI tengah 
berupaya keras untuk menghin-
dari middle-income trap dengan 
terus menjaga iklim investasi yang 
baik serta meningkatkan kinerja 
ekspor-impor dan kualitas sumber 
daya manusia. Tentu dalam hal ini, 
AS adalah mitra strategis Indonesia 
untuk mencapai tujuan tersebut 
melalui investasi, inovasi, sumber 
daya manusia, dan teknologi.

Apa bentuk kerja sama secara 
konkret dalam waktu dekat ini?

Pemerintah Indonesia dan AS 
telah menandatangani nota ke-
sepahaman atau MoU mengenai 
pendanaan infrastruktur dan per-
dagangan senilai 750 juta dollar AS. 

Nota kesepahaman ditanda-
tangani oleh Duta Besar (Dubes) 
Indonesia, saya sekalu wakil pe-
merintah Indonesia, dan Presiden 
EXIM Bank AS Kimberly Reed, yang 
disaksikan oleh Menteri Koordina-
tor bidang Maritim dan Investasi 
(Menkomarinves) Indonesia, Luhut 
Pandjaitan. 

MoU tersebut menegaskan 
komitmen kedua negara untuk 
memperkuat kerja sama ekonomi 
khususnya di bidang pendanaan 
pembangunan investasi dan per-
dagangan dengan nilai mencapai 
750 juta dollar AS. 

Angka ini merupakan peningkat-
an dari nilai kesepakatan sebelum-
nya sebesar 500 juta dollar AS pada 
tahun 2017–2018. 

Apa harapan dari adanya kerja 
sama ini?

Hubungan bilateral RI-AS dida-
sarkan atas kesamaan nilai dalam 
mewujudkan kesejahteraan bagi 
rakyat kedua negara, memajukan 
demokrasi, dan stabilitas kawasan. 
MoU ini akan semakin memperkuat 
kemitraan ekonomi RI-AS dalam 
upaya memperluas bidang kerja 
sama investasi serta pengadaan ba-
rang dan jasa. Hal itu menunjukkan 
posisi Indonesia yang penting bagi 
pemerintah AS.

MoU akan memperluas peluang 
bagi RI dan AS untuk bekerja sama 
dalam pengadaan barang dan jasa 
untuk proyek-proyek pemerintah, 
juga akan mendorong peluang 
pengembangan usaha, antara lain 
di sektor infrastruktur, transportasi, 
energi, infrastruktur rantai pasokan 
pertambangan, lingkungan hidup, 
teknologi komunikasi dan infor-
masi, keselamatan dan keamanan, 
layanan kesehatan, dan informasi 
geospasial. 

Bagaimana dengan stabilitas 
politik dan keamanan?

Pasti juga ada hubungan dengan 
itu. Dalam konteks penjagaan 
stabilitas politik dan keamanan di 
kawasan Indo-Pasifik, Indonesia 
merupakan pemain kunci bagi AS. 
Melihat rekam jejak kita di kawasan 
Indo-Pasifik, bisa dikatakan AS bisa 
mengandalkan dan bekerja sama 
erat dengan Indonesia untuk terus 
menjaga kawasan Indo-Pasifik 
agar tetap inklusif, terbuka dan 
 transparan.

Apa prioritas Anda di sektor 
perdagangan?

Dari sisi perdagangan, saya 
memastikan RI mendapat perpan-
jangan preferensi tarif Generalized 
System of Preferences (GSP) dari 
Amerika Serikat (AS). Ini merupa-
kan fasilitas perdagangan berupa 
pembebasan tarif bea masuk yang 
diberikan secara unilateral oleh 
pemerintah AS.

Hal lainnya, memulai pem-
bicaraan untuk negosiasi terkait 
perjanjian dagang berbas terbatas 
atau limited trade deal dengan AS. 
Ini terkait barang barang di AS yang 
pajaknya kurang dari 5 persen bisa 
dinol persenkan tanpa melalui 
kongres. Saya ingin pastikan pro-
duk-produk kita bersaing di pasar 
AS.

Salah satu prioritas Anda telah 
tercapai yakni soal perpanjangan 
preferensi tarif Generalized 
System of Preferences (GSP) 
kepada Indonesia. Bagaimana 

respons Anda?
Keputusan pemerintah AS untuk 

memperpanjang preferensi tarif 
GSP kepada RI pada tanggal 30 
Oktober lalu tentu membawa opti-
misme baru bagi peningkatan kerja 
sama bisnis yang lebih erat antara 
kedua negara. 

Di samping diproyeksikan akan 
menggenjot arus perdagangan dua 
arah, sektor lain yang akan ter-
dampak positif adalah kerja sama 
di bidang investasi. Ini buah dari 
negosiasi kita selama 2,5 tahun.

Apa pentingnya perpanjangan 
GSP ini bagi RI?

Fasilitas GSP sangat penting 
dalam membantu agar produk-pro-
duk ekspor unggulan Indonesia 
dapat terus kompetitif di pasar AS 
yang memang dikenal memiliki 
tingkat persaingan yang tinggi. Apa-
lagi selama ini AS merupakan pasar 
ekspor nonmigas terbesar kedua di 
dunia bagi Indonesia.

Tahun 2019 lalu, ekspor Indo-
nesia dengan fasilitas GSP, nilainya 
mencapai 2.61 miliar dollar AS atau 
setara dengan 13,1 persen dari ke-
seluruhan ekspor Indonesia ke AS 
yang berjumlah 20,1 miliar dollar 
AS. Sementara untuk periode Janu-
ari–Agustus 2020, nilainya berjum-
lah 1,87 miliar dollar AS atau naik 
10,6 persen dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu.

Di saat terjadinya disrupsi per-
dagangan dunia akibat pandemi 
Covid-19, adanya keringanan bea 
masuk hingga nol persen di pasar 
AS, jelas membawa angin segar 
bagi eksportir di Tanah Air. GSP 
menjadi insentif yang tepat bagi 
produk-produk primadona Indo-
nesia, termasuk sektor UKM, untuk 
bersaing di pasar AS.

Kemudian, perpanjangan fasili-
tas GSP bagi Indonesia tak mengu-
rangi jumlah produk seperti sebe-
lumnya. Pemanfaatan GSP akan 
difokuskan kepada produk Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM). Tiga 
produk unggulan Indonesia dalam 
GSP adalah perhiasan, travel goods, 
dan furnitur.

Apa alasan diperpanjangnya 
GSP ini?

Tentu saja perpanjangan GSP ini 
tidak terlepas dari hubungan bilate-
ral yang dijalin dengan sangat baik 
antara Indonesia dan AS, termasuk 
di tingkat pemimpin kedua negara. 
Terlebih lagi RI dan AS sama-sama 
negara demokrasi. Itulah alasannya 
perpanjangan ini tidak diberikan 
pada negara yang menganut sistem 
di luar demokrasi.

Setelah mendapatkan GSP ini, 
apa langkah selanjutnya?

Usai mendapatkan perpan-

jangan GSP, langkah yang segera 
kita lakukan adalah menyusun road 
plan dengan memfokuskan pada 
skema 5+7+5, yakni: lima produk 
utama (apparel, produk karet, alas 
kaki, elektronik, dan furnitur), tujuh 
produk potensial (produk kayu, 
travel goods, produk kimia lain-
nya, perhiasan, mainan, rambut 
artifisial dan produk kertas), dan 
lima produk strategis (produk 
mesin, produk plastik, suku cadang 
otomotif, alat optik dan medis, dan 
produk kimia organik).

Selama ini, dari 3.572 pos tarif 
yang mendapatkan fasilitas GSP, 
tercatat baru 729 pos tarif atau 
praktis hanya sebesar 20,4 persen 
yang menggunakan tarif nol persen 
ke pasar AS. Sisanya, hampir 80 
persen belum dimaanfaatkan. 

Apa yang akan dilakukan oleh 
KBRI Washington DC?

KBRI Washington DC bersama 
dengan kementerian terkait di 
Tanah Air dan juga Kadin, khu-
susnya KIKAS (Kadin Indonesia 
Komite AS), akan segera melakukan 
program sosialisasi yang intensif 
kepada eksportir Indonesia agar 
mereka dapat mengoptimalkan 
preferensi tarif ini.

Pos-pos tarif yang mendapatkan 
fasilitas GSP, banyak yang dipro-
duksi oleh Usaha Kecil Menengah 
(UKM) di Indonesia, seperti mebel, 
perhiasan perak, hand bag, pintu 
kayu, dan sebagainya. 

Apa yang bisa Anda bayangkan 
dengan perpanjangan GSP ini?

Saya memproyeksikan 
dinaikkannya status GSP menjadi 
Limited Trade Deal (LTD) agar 
volume perdagangan dua arah 
Indonesia dan AS dapat meningkat 
dua kali lipat hingga 60 miliar 
dollar AS pada tahun 2024. Sebagai 
dua perekonomian besar, kerja 
sama perdagangan dan investasi 
harus dilipatgandakan. LTD 
menjadi solusinya.

LTD juga diproyeksikan dapat 
mengoptimalkan potensi kerja 
sama di luar perdagangan barang, 
khususnya digital trade, energi dan 
infrastruktur, serta peningkatan 
arus investasi. Meningkatnya arus 
perdagangan dua arah merupakan 
pintu masuk bagi perluasan kerja 
sama investasi.

Itu angka yang besar. Apa alas-
an Anda memproyeksikan angka 
seperti itu?

Selain merupakan perekono-
mian terbesar di dunia, pasar AS 
selama ini dikenal sangat men-
janjikan karena besarnya populasi 
yang mencapai 331 juta orang dan 
memiliki daya beli sangat tinggi, 
yang mana pendapatan per kapita 

masyarakatnya tahun 2019 lalu le-
bih dari 900 juta per tahunnya. 

Pada tahun yang sama, kon-
sumsi rumah tangga per tahun 
masyarakat AS juga mencapai 16 
triliun dollar AS atau setara dengan 
sepertiga konsumsi rumah tangga 
dunia.

Saat ini pun, ekspor Indonesia 
yang memanfaatkan GSP telah me-
ningkat dibandingkan tahun 2019 
lalu. Pada periode Januari–Agustus 
tahun 2020 nilai ekspor produk GSP 
sebesar 1,87 miliar dollar AS atau 
naik 10,6 persen dari periode yang 
sama sebelumnya.

  Tentu tidak ada “makan siang 
gratis”, keringanan apa yang RI 
berikan untuk AS?

Untuk pengiriman hortikulutra 
misalnya, pasar hortikultura 
kita telah terbuka baik untuk 
AS mau negara lainnya. Hanya 
saja pemerintah AS menyoroti 
penggunaan tahun Indonesia yang 
membuat AS kesulitan memasok 
buah pada akbir tahun untuk 
masuk dalam pasar tahun baru 
Imlek di Indonesia.

Oleh karena itu, kemudahan 
tersebut diperlukan untuk produk 
AS dapat bersaing di Indonesia. 
Memastikan birokrasi impor tidak 
merusak barang AS bersaing di 
Indonesia. Jarak geografis mem-
buat waktu ekspor di AS menjadi 
catatan.

Apa ini tidak mengganggu 
produk hortikultura kita di dalam 
negeri?

Impor hortikultura dari AS tak 
akan menekan produk dalam ne-
geri. Secara nilai pun Indonesia 
masih diuntungkan dari per-
dagangan tersebut. Pasalnya, nilai 
ekspor produk hortikultura AS ke 

Indonesia diperkirakan hanya se-
besar 100 juta dollar AS dibanding-
kan dengan total nilai perdagangan 
yang mencapai 29 miliar dollar AS.

Selain impor hortikultura, apa 
hal lainnya yang menjadi perhati-
an AS?

Persoalan asuransi dan reasu-
ransi juga menjadi perhatian AS. 
Sebelumnya, reasuransi diwajib-
kan untuk dilakukan di Indonesia. 
Namun, Indonesia telah sepakat 
memperbolehkan reasuransi di 
luar Indonesia.

Baru-baru ini, Menteri Perta-
hanan, Prabowo Subianto, ke AS 
untuk rencana pembelian alut-
sista F-35 khususnya. Bagaimana 
perkembangannya?

Tentu kita juga mengapresi-
asi atas kunjungan ini. Artinya, 
hubungan RI-AS semakin bagus. 
Terkait rencana pembelian F-35. 
Ini adalah pesawat generasi ke-5 
buatan Lockheed Martin dan me-
rupakan generasi terbaru dari jet 
tempur seri F.

Namun, RI perlu memiliki seri 
4 dan 4,5 terlebih dahulu sebelum 
dapat membeli jet tempur tersebut 
dari AS. Jadi, ada platform-platform 
yang harus kita kerjakan untuk 
mendapatkan F-35 ini. Kita harus 
mempunyai generasi ke-4 dan 
generasi 4,5-nya kita harus mem-
punyai pesawat tempur F-16 blok 
C 72 ini adalah pesawat tempur 
termutakhir sebelum kita menda-
pat F-35

AS akan menawarkan bebe-
rapa seri F-16 kepada Indonesia 
dalam waktu dekat. RI juga akan 
ditawarkan pesawat tempur lain 
yang setara dengan seri F generasi 
keempat. F-35 itu waiting line atau 
waiting time sudah sembilan tahun. 
Jadi, kalau kita nunggu sembilan 
tahun ini keburu kedaluwarsa. Jadi, 
kita masih mendapatkan pesawat 
di tengah dan sekarang AS akan 
memberikan Indonesia beberapa 
terobosan yang belum pernah kita 
lihat sebelumnya. Artinya, dia (AS) 
akan memberi pesawat tempur ter-
baik tanpa reservasi.

Kita sebenarnya memiliki F-16. 
Namun yang dimiliki Indonesia me-
rupakan seri lama dan tidak kom-
patibel dengan seri D-16 terbaru. 
F-16 kita ini versi AB ini tua sekali, 
kalau nggak salah tahun 90-an. 
Nah, ini mesti diperbaiki untuk se-
karang kita lagi meremajakan untuk 
menjadi CD yang mereka tawarkan 
kepada kita itu F-16 block 32.

Apa hal lainnya yang AS siap-
kan untuk RI?

Ada dana lima miliar dollar AS 
yang disiapkan AS. Dana tersebut 
ditujukan untuk kepentingan di 
Indonesia. Salah satunya adalah 
skema investasi baru yang disiap-
kan pemerintah Indonesia yakni 
Sovereign Wealth Fund (SWF). SWF 
adalah skema yang mengumpulkan 
investasi dari berbagai pihak. Nan-
tinya, investasi yang dikumpulkan 
tersebut akan digunakan untuk 
kebutuhan proyek. 

Bagaimana tanggapan Anda 
terkait hasil Pilpres AS. Tentu 
dalam prinsip hubungan bilateral 
(dua negara), tidak elok bagi kita 
untuk mengomentari Pilpres di ne-
gara mitra. Karena sangat sensitif.

Intinya, siapa pun yang menang, 
baik Trump ataupun Biden saya 
tetap fokus pada prioritas-prioritas 
saya meningkatkan dan memper-
erat hubungan RI-AS. n S-2
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JAKARTA  – Wakil Gubernur 
DKI Jakarta Ahmad Riza Pa-
tria  menyatakan  pemasangan 
baliho di Jakarta harus berada 
di lokasi yang sesuai peruntuk-
annya apabila kedapatan me-
langgar pasti akan ditertibkan 
oleh pihak berwenang.

“Siapapun yang memasang 
baliho di Jakarta yang tidak se-
suai dengan lokasi peruntuk-
annya dan titik-titiknya, pasti 
ditertibkan. Secara rutin satpol 
PP itu membantu menertib-
kan spanduk, baliho, bendera, 
termasuk atribut partai juga, 
hingga reklame yang sudah ti-
dak sesuai pasti diturunkan,” 
kata Riza di Balai Kota Jakarta, 
Kamis (20/11).

Riza menjelaskan bahwa 
dalam mendirikan atau mema-
sang papan pengumuman se-
perti baliho dan reklame atau 
yang berjenis lainnya, ada ke-
tentuan yang mengaturnya mu-

lai dari lokasinya hingga spesi-
fik per jenis mulai dari baliho 
hingga bendera.

“Ada aturan ketentuan. Itu 
sudah diatur jalur-jalur di mana 
diperbolehkan dan mana yang 
tidak diperbolehkan,” tuturnya.

Riza  menyebutkan penu-
runan baliho termasuk tang-
gung jawab Satpol PP yang 
wajib menjaga ketentraman, 
kenyamanan, dan ketertiban di 
Jakarta. “Itu (sebenarnya sudah 
tanggung jawab Satpol PP men-
jaga ketentraman, kenyaman-
an, dan ketertiban di Jakarta. 
Prinsipnya kalau ada yang tidak 
sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan tidak sesuai 
tentu ada kewenangan ma-
sing-masing,” kata Riza.

Satpol PP
Menurut Riza, masing-ma-

sing pihak keamanan mulai 
dari Satpol PP, Kepolisian RI, 

hingga TNI, memiliki kewe-
nangan  masing-masing de-
ngan aturannya sendiri-sendi-
ri. “Kalau Satpol PP tugasnya 
menertibkan sesuai dengan 

peraturan dan Perda yang 
ada, terkait dengan spanduk, 
baliho, bendera, umbul-umbul 
yang diatur titiknya, hingga 
berapa lama maksimal terpas-

ang. Di Jakarta ada aturannya, 
jadi kalau ada yang melanggar 
pasti ditertibkan,” tuturnya.

Hal senada juga disampai-
kan oleh Kasatpol PP DKI Ja-
karta Arifin yang menyebutkan 
bahwa dalam aturan yang ada, 
pemasangan baliho di ruang-
ruang publik memiliki aturan 
seperti harus mengurus per-
izinan, bayar pajak, dan lainnya.

Sebelumnya dikabarkan 
bahwa pihak TNI-Polri menu-
runkan sejumlah baliho yang 
dipasang di beberapa ruang 
publik. Baliho-baliho tersebut 
di antaranya baliho- baliho 
partai, lalu baliho milik per-
usahaan, hingga baliho sisa pe-
nyambutan Rizieq Shihab.

Panglima Daerah Militer 
Jayakarta Mayjen TNI Dudung 
Ab durachman menegaskan tin  -
dakan anggota TNI menurun-
kan baliho Rizieq adalah atas 
perintahnya. n jon/Ant/P-5

JAKARTA – Panglima Ko-
dam Jaya/Jayakarta Mayjen 
Dudung Abdurachman me-
ngatakan siap menurunkan 
sebanyak 15.000 personel un-
tuk menjaga pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) serentak dan 
antisipasi banjir di wilayah Ja-
karta dan sekitarnya.

“Kekuatan Kodam Jaya ada 
15.000, kita kerahkan. Lalu dari 
Kepolisian ada 4.000  petugas, 
ada juga dari Satpol PP. Se-
mentara kita petakan untuk 

titik-titik rawan banjir ada di 
 Jakarta Timur, Jakarta Utara, 
dan Jakarta Selatan,” kata Du-
dung saat ditemui usai apel 
 ke siapsiagaan pasukan di Mo-
numen Nasional (Monas), Ja-
karta Pusat, Jumat (20/11).

Dudung mengatakan perso-
nel yang dikerahkan pun telah 
menjalani simulasi lewat “tacti-
cal floor game” untuk memper-
lancar koordinasi antar anggota 
saat mengantisipasi bencana 
banjir.

Tactical  Floor  Game  adalah 
konsep rencana pengamanan 
untuk memberikan gambaran 
kepada pengendali di   lapang-
an agar lebih paham tata letak 
lokasi yang diamankan.

Selain menyiapkan koor-
dinasi, Kodam Jaya juga me-
nyiapkan berbagai peralatan 
seperti perahu khusus untuk 
evakuasi yang terbuat dari ba-
han fiber.

Perahu berbahan khusus 
itu disiapkan di setiap Kodim- 

Kodim yang berada di bawah 
naungan Kodam Jaya. 

Pengamanan Pilkada
Selain menyiapkan personel 

untuk mengantisipasi banjir, 
Kodam Jaya juga menyiapkan 
personel pengamanan itu un-
tuk menjaga berjalannya pilka-
da serentak di dua wilayah yaitu 
Tangerang Selatan dan Depok 
yang masih masuk dalam wila-
yah pengamanan Kodam Jaya.

“Kami melaksanakan apel 

ini juga dalam rangka peng-
amanan Pilkada serentak. Ber-
sama Polri dan Satpol PP, lalu 
saat ini juga dihadiri Wali Kota 
Tangerang Selatan Airin Rach-
mi Diany juga KPU Depok,” te-
gas Dudung.

Nantinya personel-personel 
yang diterjunkan tidak hanya 
berasal dari angkatan darat tapi 
juga dari satuan-satuan lainnya 
seperti marinir untuk memas-
tikan antisipasi banjir berjalan 
dengan optimal. n jon/Ant/P-5 

vid-19 tidak bisa diprediksi se-
perti analogi dalam pengerjaan 
sebuah proyek infrastruktur 
de ngan jadwal dan waktu pe-
kerjaan yang sudah terprediksi. 
“Belum bisa diputuskan siap 
atau tidak, ini kan virus corona 
bukan kayak kita bikin jalan, 
pak tinggal 10 persen selesai,” 
ujarnya.

Kendati mengaku belum 
bisa memastikan untuk mem-
buka sekolah, namun Riza 
memastikan bahwa saat ini pe-
nanganan Covid-19 di Jakarta 
sekarang ini sudah berjalan sa-
ngat baik.

“Tapi yang penting kemam-
puan kita untuk menangani, 
mengendalikan di Jakarta su-
dah sangat baik. SOP-nya, 
regulasinya, SDM petugas, fasi-
litas, semuanya di Jakarta ini 
Alhamdulillah,” ucapnya.

Riza  mengatakan masih 
mengkaji lebih lanjut izin pem-
bukaan sekolah di masa pande-
mi Covid-19 oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) untuk pembelaja-
ran tatap muka.

Riza mengaku, sebelum me-
mutuskan, buka atau tidaknya 
sekolah di tengah pandemi ini 

pihaknya akan mendiskusikan 
hal ini dengan dinas terkait 
mulai dari Dinas Pendidikan, 
Dinas Kesehatan hingga pakar 
epidemiologi untuk membuka 
sekolah di Ibu Kota yang sela-
ma setengah tahun ini tutup. 

“Sekolah dibuka, nanti itu 
kita akan kaji, akan teliti, ba-
has. Tentu ada mekanismenya, 

di internal kami akan bahas de-
ngan dinas terkait, dinas kese-
hatan, dinas pendidikan, dan 
lain-lain juga dengan para pa-
kar, epidemiolog,” tuturnya.

Walau masih harus dibahas, 
namun polisi Gerindra itu me-
mastikan pihaknya tidak akan 
membuka semua sekolah, ha-
nya sekolah yang ada di zona 
hijau atau kuning saja yang 

bisa buka.
“Kalau memang merasa su-

dah dimungkinkan, nanti kita 
sama-sama bahas, diskusikan, 
tentu dilihat situasi kondisinya 
apakah (sekolah) itu masuk 
zona merah atau tidak, apa-
kah dimungkinkan, bagaimana 
sarana dan prasarana pendu-
kungnya, regulasinya, fasilitas-
nya,” ujarnya.

Meski adanya berbagai pe-
longgaran, termasuk pembu-
kaan kembali sekolah, Riza 
mengingatkan agar masyarakat 
patuh, taat, disiplin pada pro-
tokol kesehatan termasuk 3M 
(Memakai masker, Mencuci ta-
ngan dan Menjaga jarak), serta 
tetap di rumah.

“Walau dilonggarkan bu-
kan berarti boleh keluar. tetap 
berada di rumah, apalagi bagi 
anak-anak di bawah sembilan 
tahun, ortu di atas 60 tahun, 
tempat di rumah. kita boleh ke-
luar untuk hal yang sangat pen-
ting dan genting. Sejauh bisa 
dikerjakan dirumah, beriba-
dah, bekerja, belajar, kerjakan 
di rumah,” tuturnya.

Kegiatan Belajar
Sebelumnya, Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan, Na-
diem Makarim mengizinkan 
pemerintah daerah untuk me-
mutuskan pembukaan seko-
lah atau kegiatan belajar tatap 
muka di sekolah di seluruh 
zona risiko virus korona mulai 
Januari 2021.

“Perbedaan besar di SKB 
sebelumnya, peta zonasi ri-
siko tidak lagi menentukan 
pemberian izin pembelajaran 
tatap muka. Tapi Pemda me-
nentukan sehingga bisa me-
milih daerah-daerah dengan 
cara yang lebih detail,” ungkap 
Nadiem dalam konferensi pers 
daring dikutip dari akun You-
tube Kemendikbud RI, Jumat.

“Kebijakan ini berlaku mulai 
semester genap tahun ajaran 
2020/2021. Jadi bulan Januari 
2021. Jadi daerah dan sekolah 
sampai sekarang kalau siap ta-
tap muka ingin tatap muka, se-
gera tingkatkan kesiapan untuk 
laksanakan ini,” ujar dia.

Nadiem mengatakan ke-
putusan pembukaan sekolah 
akan diberikan kepada tiga pi-
hak, yakni pemerintah daerah, 
kantor wilayah (kanwil) dan 
orang tua melalui komite se-
kolah. n Ant/P-5

LINTAS WILAYAH

KORAN JAKARTA/M FACHRI

» Massa 
dari “Extinc-
tion Rebel-
lion” (XR) 
Indonesia 
melakukan 
aksi peringat-
an Hari Anak 
se-Dunia 
di kawasan 
Monumen 
Nasional, 
Jakarta Pu-
sat, Jumat 
(20/11). Aksi 
tersebut 
mendesak 
pemerintah 
melindungi 
masa depan 
anak-anak 
dari kerusak-
an ling-
kungan.

PN Jaksel Tutup, Seorang Pegawai 
Terpapar Covid-19

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Am-
pera Raya mengumumkan penutupan layanan selama tujuh 
hari ke depan, menyusul adanya seorang pegawai di kantor 
itu positif dan meninggal dunia karena terpapar Covid-19.

“Iya kita tutup sementara untuk memutus mata rantai pe-
nyebaran Covid-19,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan, Suharno saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/11).

Ia menyebutkan penutupan terhitung mulai Jumat 
(20/11) hingga Jumat (27/11) mendatang Suharno menje-
laskan, sopir pribadi dari Kepala Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan terpapar Covid-19.

Sopir itu dilaporkan sudah berhenti bekerja mulai 2 No-
vember. “Tanggal 2 November off, tanggal 3 dapat kabar me-
ninggal dunia,” ujar Suharno.

Selama ditutup, Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
akan dilakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan.

Pihak pengadilan juga menutup akses masuk kantor pe-
ngadilan tersebut dan memasang selebaran berisi pembe-
ritahuan tentang penutupan di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan yang ditempel di depan pintu masuk Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu (PTSP) PN Jaksel.

Namun, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tetap di-
buka untuk pelayanan terbatas upaya hukum. Demikian 
pengumuman ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi,” 
demikian bunyi keterangan PN Jaksel itu. n Ant/P-5

Kepala Dishub DKI Diperiksa  
Penyidik Polda

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sy-
afrin Liputo memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk 
dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di kediaman 
tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petam-
buran, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam (14/11).

“Hari ini ada satu yang kita undang klarifikasi, sementara 
tadi pagi sudah hadir Kadishub (DKI Jakarta),” kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada 
wartawan di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat 
(20/11).

Yusri mengatakan pihaknya melayangkan undangan kla-
rifikasi kepada Dishub DKI Jakarta lantaran adanya penu-
tupan jalan pada kegiatan pada Sabtu malam tersebut.

“Untuk Dishub DKI Jakarta sementara masih pemerik-
saan, menyangkut adanya surat dari Dishub pada saat acara 
pernikahan anak dari saudara MRS ya untuk melaksanakan 
penutupan jalan pada saat itu sehingga kita harus klarifikasi 
mengambil keterangannya,” tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan denda 50 juta rupiah 
melalui surat resmi Satpol PP bernomor 2250/-1.75 yang di-
tujukan kepada Rizieq Shihab selaku penyelenggara perni-
kahan dan FPI sebagai panitia penyelenggara acara Maulid 
Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 
Sabtu malam.

Polda Metro Jaya kini menyelidiki dugaan pelanggaran 
protokol kesehatan dengan melakukan klarifikasi terha dap 
Pemda DKI Jakarta, panitia acara dan tamu acara terse but. 

n Ant/P-5

» Rapat Kerja PPJI

KORAN JAKARTA/WAHYU AP

» Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga 
Indonesia (PPJI) DKI Jakarta Siti Djumiadini (dua kanan) 
memberikan keterangan pers usai mengikuti rakernas PPJI, 
Jakarta, Jumat (20/11). DPD PPJI DKI menyambut baik ren-
cana pemprov DKI Jakarta mengizinkan menggelar resepsi 
pernikahan dengan beberapa syarat.

» Baju Hazmat 

ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

» Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) melakukan uji coba tekanan air ke sebuah baju 
hazmat yang sudah dilapisi nano partikel perak anti micro-
bial di Lab Kimia LIPI, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, 
Jumat (20/11). LIPI berhasil mengembangkan baju hazmat 
yang diyakini mampu menahan masuknya virus.

» Hari Anak se-Dunia

KORAN JAKARTA/M FACHRI

PENERTIBAN SPANDUK I Prajurit TNI menertibkan spanduk 
tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, 
Jumat (20/11).

Penanganan Banjir

Kodam Jaya Siagakan 15.000 Personel

Penertiban Reklame

Baliho Tak Sesuai Peruntukan Pasti Ditertibkan

Pemprov DKI 
 Jakarta mengkaji 
lebih lanjut izin 
pembu kaan sekolah 
di masa pandemi 
 Covid-19.

Penyebaran Korona I Kasus Positif Covid-19 Tambah 1.240 Orang

DKI Belum Pastikan Buka Sekolah

« Kita lihat, kurva 
masih turun naik di 

seluruh indonesia, ter-
masuk Jakarta. »
AHMAD RIZA PATRIA
Wakil Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) DKI Jakarta 
belum dapat memastikan apa-
kah akan membuka sekolah di 
wilayahnya,  meskipun sudah 
ada izin dari Menteri Dalam 
Negeri khususnya untuk zona 
kuning dan hijau.

Wakil Gubernur DKI Jakarta,  
Ahmad Riza Patria   menjelas-
kan, saat ini kondisi penyebar-
an Covid-19 di Jakarta masih ti-
dak pasti dan bergerak dinamis 
naik turun. 

“Kita lihat, kurva masih tu-
run naik di seluruh indonesia, 
termasuk Jakarta. Bisa dijalanin. 
Bisa jadi minggu depan tiba-
tiba meningkat, minggu depan 
menurun,” kata Riza di Balai 
Kota DKI Jakarta Jumat (20/11).

Politisi Gerindra ini mene-
gaskan bahwa penularan Co-



TANGERANG – Pemerintah  
Provinisi (Pemprov) Banten 
kem bali memperpanjang atur
an Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) di Tangerang 
Raya yang meliputi Kabupa
ten Ta ngerang, Kota Tangerang 
dan Kota Tangerang Selatan 
(Tangsel). 

Wali Kota Tangerang Sela
tan, Airin Rachmi Diany me
ngatakan, Pemerintah Kota 
Tangerang Selatan (Tangsel), 
Banten, memperpanjang PSBB 
19 Desember 2020 karena ke
sadaran masyarakat untuk me
nerapkan protokol kesehatan 
masih dari angka ideal.

Airin mengatakan tingkat 
kesadaran masyarakat dalam 
menjalankan protokol kesehat
an saat ini baru mencapai 79 
persen, sedangkan angka ideal 
adalah 90 persen.

Meski angka 79 persen su
dah alami peningkatan dari 
yang sebelumnya 73 persen, 
namun Pemkot Tangsel telah 
menetapkan untuk memper
panjang PSBB.

Selain itu kasus Covid19 di 
Kota Tangerang Selatan pun 
 alami kenaikan pada akhir 
masa PSBB sebelum diper
panjang kembali saat ini. “Ke

naikan ini akibat warga kurang 
disiplin maka itu kita lakukan 
perpanjangan PSBB,” kata Ai
rin di Tangsel, Jumat (20/11).

Wali Kota Airin mengingat
kan kepada semua pihak untuk 
tetap melakukan pembatasan 
terhadap jumlah orang pada 
suatu kegiatan. Hal ini ini seba
gai upaya untuk menekan jum
lah kasus.

Kemudian kepada instansi 
dan lembaga lainnya untuk te
tap mensosialisasikan protokol 
kesehatan dan edukasi kepada 
warga secara langsung agar pr
otokol kesehatan benarbenar 
dilaksanakan.

Lalu untuk menghindari 
terpapar dari Covid19 maka 
warga harus menjaga sistem 

kekebalan tubuh. Sistem keke
balan tubuh bisa dibentuk me
lalui olahraga secara rutin dan 
asupan gizi yang mencukupi.

SK Gubernur
Untuk penggunaan mas

ker, Airin kembali menegaskan 
agar sesuai dengan ukuran wa
jah dan tidak mengenakannya 
di atas dagu.

”Kemudian gunakan mas
ker yang bisa menutup hidung. 
Dan jangan pernah mengena
kan masker yang menyisakan 
hidung atau hanya menutupi 
mulut saja,” kata Airin.

Sementara itu, Wali Kota 
Tangerang Arief R Wisman
syah mengungkapkan, Pemkot 
Tangerang akan terus berupaya 
keras menekan angka penye
baran Covid19 di wilayah Kota 
Tangerang. 

“Tujuannya jelas, demi ke
baikan masyarakat mengingat 
pandemi Covid19 masih ter
jadi. Di Kota Tangerang sendiri 
masih ada masyarakat yang 
terinfeksi walau jumlahnya su
dah berkurang,” ungkap Arief,

Arief menuturkan, Pemkot 
melalui Dinas Kesehatan Kota 
Tangerang masih terus me
lakukan deteksi dini penyebar
an Covid19. “Sejumlah peme
riksaan masih terus dilakukan 
agar peta penyebaran bisa se
lalu termonitor,” terang Arief. 

Selain itu, kegiatan sosialia
si kepada masyarakat tentang 
pentingnya protokol kesehat
an 3M juga masih terus dilaku
kan oleh seluruh ASN Pemkot 
Tangerang. 

Sebelumnya, Gubernur Pro
vinsi Banten mengeluarkan Su
rat Keputusan Gubernur Banten 
Nomor 443/Kep.267Huk/2020, 
tentang perpanjang PSBB.

SK yang ditandatangani Gu
bernur Banten Wahidin Halim 
itu menetapkan PSBB diper
panjang mulai 20 November 
2020 sampai dengan 19 De
sember 2020. n Ant/P-5
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Pilkada Serentak

KPU Tangsel Pastikan Logistik 
Pencoblosan Lengkap
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TANGSEL – KPU Kota Ta
ngerang Selatan, Banten, me
mas tikan seluruh perlengkap
an logistik dan Alat Pelindung 
Diri (APD) untuk kebutuhan 
pencoblosan dan petugas KPPS 
pada 9 Desember 2020 menda
tang sudah lengkap.

Ketua KPU Kota Tangerang 
Selatan, Bambang Dwitoro 
me ngatakan,  jumlah Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) yang 
ditelah ditetapkan sebanyak 
2.963 lokasi dan tersebar di 54 
Kelurahan.

Adapun kebutuhan bilik 
suara sebanyak 8.889 buah 
untuk kebutuhan di tujuh wi
layah Kecamatan. “Tahap per
tama datang enam ribu dan 
pekan ini datang lagi sisanya. 
Semua bilik suara sudah kita 
simpan di gudang yang ber

lokasi di Serpong,” kata Bam
bang di Jakarta, Jumat (20/11).

Logistik lainnya yang su
dah siap, di antaranya adalah 
“hand sanitizer”, sabun cuci 
tangan dan disinfektan untuk 
pembersihan di setiap TPS.

Kebutuhan untuk petugas 
juga sudah tiba diantaranya 
masker kain, tissu, ember cuci 
tangan, kantong plastik, pelin
dung wajah dan cairan spray 
untuk pembersih.

“Petugas KPPS nantinya 
memakai sarung tangan dari 
karet. Sedangkan untuk pe
milih disiapkan sarung tangan 
dari plastik yang sekali pakai. 
Setiap TPS nantinya juga dis
emprot disinfektan,” ujarnya.

Bambang berharap ma
syarakat dapat ikut partisipasi 
dalam pencoblosan nanti ka

rena seluruh kesiapan untuk 
keamanan petugas dan juga 
pemilih telah dilakukan.

“Jangan khawatir untuk 
datang ke TPS. protokol ke
sehatan telah kita siapkan se
luruhnya untuk keamanan 
semuanya,” katanya.

Pesta Demokrasi
Sementara itu,  Ketua KPU 

Kota Depok,  Nana Shobarna 
menyatakan kesuksesan pe
nyelenggaraan pilkada mem
butuhkan kerja sama semua 
pihak untuk samasama men
jaga kondusivitas pesta demo
krasi lima tahunan tersebut.

“Kami sebagai penyeleng
gara tidak bisa bekerja sendiri, 
sangat membutuhkan kerja 
sama semua pihak apalagi pil
kada yang akan kita laksanakan 

tahun ini berbeda dari pilka da 
sebelumnya,” kata Nana.

Pilkada saat ini, kata Nana, 
dilaksanakan dalam kondisi 
penyebaran wabah pandemi 
Covid19, suksesnya pilka
da yang dilaksanakan ini ter
gantung kepada masyarakat 
untuk selalu menerapkan 
protokol kesehatan, selalu 
menggunakan masker, sering 
mencuci tangan dan adaptasi 
kebiasaan baru yang lainnya.

Dalam melaksanakan pil
kada ini sekali lagi, katanya, 
KPU tidak bisa bekerja sen
diri, karenanya kami mengajak 
kepada semua pihak tanpa 
terkecuali, mari samasama 
menciptakan dan menwujud
kan pilkada yang aman, damai, 
kondusif, sejuk dan sukses tan
pa ekses di Depok. n Ant/P-5

Tingkat kesadar-
an masyarakat  
Tangerang Selatan 
dalam menjalankan 
protokol kesehatan 
baru mencapai 79 
persen, sedangkan 
angka ideal adalah 
90 persen.

Penyebaran Virus I
Kesadaran Masyarakat Protokol Kesehatan Rendah

Tangerang Raya 
Perpanjang PSBB

» Warga 
saat berak
tivitas di pe
mukiman liar 
di sepanjang 
bantaran rel 
kawasan pe
jompongan, 
Jakarta, Jum
at (20/11). 
Wakil Guber
nur DKI Ja
karta Ahmad 
Riza Patria 
mengatakan 
pandemi 
virus Corona 
berdampak 
ke sektor 
ekonomi. 
Riza menga
takan, angka 
kemiskinan 
di DKI Jakar
ta naik.

KORAN JAKARTA/WAHYU AP

« Kenaikan ini akibat warga 
kurang disiplin maka dilakukan 

perpanjangan PSBB. »
AIRIN RACHMI DIANY
Wali Kota Tangerang Selatan

» Kemiskinan Meningkat

   BARIS - KOLOM

Kirim lamaran cv, pas foto terbaru (4x6), fotocopy ijasah, fotocopy kartu keluarga dan transkrip nilai dengan mencantumkan kode yang dilamar di pojok kanan atas amplop, kirim ke: 
PT Berita Nusantara (Koran Jakarta) The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lt. 26, Jl. Letjen Soepeno No. 34 

Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan 12210 | Email: hrd.korjak@gmail.com

Sekretaris Direksi
•	Wanita, single, usia maksimal 30 tahun
•	 Pendidikan minimal D3
•	 Lulusan Akademi Sekretaris lebih diutamakan
•	 Pengalaman min 2-3 Tahun dibidang yang sama
•	Mampu bekerja dibawah tekanan
•	Mampu mengendarai motor & memiliki SIM C

Reporter
•	 Pria/Wanita
•	Usia maks 30 tahun
•	 Pendidikan terakhir S1
•	 Pengalaman minimal 2 tahun 

sebagai reporter media online
•	Memiliki jaringan dan berpengalaman di bidang 

Lifestyle / Selebrity
•	Menguasai teknik liputan berita dalam bentuk video
•	Menguasai bahasa inggris
•	 Bersedia mengikuti ketentuan perusahaan

Senior Legal
•	 Pria/Wanita max. 35 tahun

•	 Pendidikan minimal S1 hukum
•	 pengalaman minimal 3 tahun diutamakan di kantor 

notaris
•	Menguasai UU Ketenagakerjaan dan UU Perseroan 

Terbatas
•	Mengerti dan melaksanakan pekerjaan korporasi 

serta mengetahui litigasi perburuhan
•	 kemampuan untuk drafting
•	 Kemampuan untuk bernego dengan pihak lain
•	 Kemampuan untuk mengurus izin perusahaan
•	Mampu bekerja di bawah tekanan

Anchor / Presenter
•	Wanita > 22 tahun
•	 Pendidikan minimal S1, tinggal di Jabodetabek
•	Memiliki pengetahuan luas, berpenampilan
    menarik, memiliki suara yang enak di dengar,
    memiliki kemampuan di bidang jurnalistik.
•	Melakukan wawancara dengan narasumber
•	Melakukan kegiatan host & penyusunan konten
    digital

General Manager
•	 Pendidikan minimal S1
•	Wanita > 30 tahun
•	Domisili Jabodetabek
•	 Pengalaman kurang lebih 3 tahun, diutamakan di 

bidang media
•	 Job desk :
•	Meningkatkan kuantitas dan kualitas booking iklan
•	Memastikan proses kerja iklan sesua SOP
•	Membangun infrastruktur digital marketing
•	 Bertanggung jawab terhadap revenue yang 

ditargetkan
•	Membangun infrastruktur dan aset digital

Programmer IT
•	 Pendidikan min. D3 / S1 Informatika
•	Umur max 28
•	 Berpengalaman sebagai programmer min. 2 tahun
•	 menguasai database MySQL / MariaDB / Postgres SQL
•	Menguasai Framework PHP, Codeigniter versi 3
•	Menguasai Framework CSS Bootstrap
•	 Berpengalaman dengan administrasi sistem linux, 

konfigurasi web server apache dan nginx
•	 Terbiasa menggunakan codeversioning, dalam hal ini 

GIT
•	 Berpengalaman dan familiar dengan API concept
•	 Familiar dengan pemrograman mobile seperti ionic, 

android native, swift, flutter merupakan nilai tambah
•	Mempunyai kemampuan analytic, design dan 

programming yang kuat
•	Mampu bekerja secara individu ataupun tim
•	Mampu bekerja sesuai dateline

Redaktur
•	Usia > 40 tahun
•	Diutamakan pendidikan S1 Jurnalis / Ekonomi dari 

Universitas Ternama
•	Mampu merancang liputan dan mengedit berita
•	Menguasai bidang ekonomi
•	 Pengalaman sebagai Redaktur bidang ekonomi dan 

memegang halaman
•	Mampu bekerja dibawah tekanan dateline
•	Mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan
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Nama pulau imut 
itu diambil dari 
seorang perempu
an bernama Cut 

Nya Rubiah. Luasnya 35,79 
hektare saja. Kelebihan Pulau 
Rubiah menawarkan pasir 
putih yang lembut, pepohon
an rindang, dan bebas dari 
sampah.

Untuk membuktikan ke
indahannya, wisatawan dapat 
berkeliling pulau dengan 
 perahu. Sementara itu, air 
lautnya jernih menawarkan 
jarak pandang hingga 15 meter 
ke dalam. Visibilitas ini sangat 
mendukung turis menikmati 
pemandangan bawah laut. 

Di sekitar pulau terdapat 
Taman Laut Rubiah (TLR) 
atau Sea Garden of Rubiah 
dengan luas 2.600 hektare. 
Taman laut luas inilah yang 
menjadi daya tarik Rubiah 
sehingga wisatan berduyun
duyun baik untuk menyelam 
ataupun snorkelling.

Saat mata berada di dalam 
air, pengunjung akan melihat 
lucunya ikanikan yang be
renang di selasela terumbu 
karang sebagai pelindung dari 
predator. Ikan bendera, kepe
kepe, botana biru, sersan, 
kerapu, mayor, ikan kerang, 
putri Bali dapat dilihat di sini.

Selain itu, ikan bermacam 
jenis biota laut yang juga 
mudah dijumpai di antaranya 
bintang laut, bunga lili laut, 
dan cumicumi. Terumbu 
karangnya ada berjenis keras 
hingga dan lunak. Contoh 
karang meja dan tanduk.

Saat bercengkerama 
dengan ikan, karang dan 
biota laut jangan lupa untuk 

memotret. Jika tidak memiliki 
kamera bawah air atau per
lengkapan pendukung untuk 
mendukung ponsel dipakai 
di bawah air, di sini tersedia 
penyewaan kamera bawah 
air bersama penyewaan alat 
snorkelling dan selam.

Tarif sewa kamera bawah 
air 100.000 rupiah. Sedang
kan tarif sewa alat snorkelling 
dibandrol sebesar 45.000 ru
piah. Peralatan selam dengan 
tabung oksigen di punggung 
bertarif 400.000 rupiah.

Dengan fasilitas lengkap, 
wisatawan bisa mengunggah 
di media sosial atas bidikan 
pada titik terbaik di bawah 
air. Cekrek! Foto indah di TLR 
bias jadi akan banyak di like. 

n hay/G-1

Pulau Sabang 
sebagai destinasi 
unggulan Provinsi 
Aceh seperti 
memiliki serpihan 
kecil di dekatnya. 
Dialah Pulau 
Rubiah.

Keindahan Taman Laut Pulau Rubiah 

Tenaga kepariwisataan 
termasuk unsure 
penting dalam pe
ngembangan turistik 

di masa pandemic Covid19. 
Maka mereka juga harus pa
ham benar protokol kesehatan 
(prokes). Untuk itu,  Kemen
terian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif mengadakan 
pelatihan room attendant atau 
petugas kebersihan kamar 
hotel sebagai upaya memas
tikan penerapan prokes di 
hotelhotel. 

Pelatihan juga bertujuan 
meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia dan 
pelaku wisata yang bergerak 
di sektor perhotelan. Selain 
itu, juga  memberikan pema
haman mengenai pentingnya 
penerapan prokes berbasis 
cleanliness, health, safety, and 
environmental sustainability 
di masa adaptasi kebiasaan 
baru.

Deputi Bidang Sumber 
Daya dan Kelembagaan 
Kemenparekraf/Baparekraf, 
Wisnu Bawa Tarunajaya, 
mengatakan, room attendant 
merupakan pekerja yang 
memegang peranan penting 
di sektor perhotelan. “Room 
attendant berperan penting 
dalam menjaga kebersihan ka
mar untuk kepentingan tamu 
yang berkaitan erat dengan 
kepuasan,” kata Wisnu.

Dalam pelatihan, ke
pada mereka juga dibagikan 
buku panduan prokes sektor 
perhotelan. Dalam memasuki 
masa adaptasi kebiasaan baru, 
implementasi prokes sangat 
penting. “Semoga dengan ko
mitmen bersama, pariwisata 
kembali bangkit,” katanya. Me
nurut Kepala Biro Komunikasi 
Kemenparekraf, Agustini R, 
pelatihan berlangsung 1013 
November 2020 di Kabupaten 
Wakatobi, Sulawesi Tenggara 
diikuti 20 peserta. n wid/G-1

Cara menuju Pu
lau Rubiah tidak 
bisa langsung ke 

Bandara Maimun Saleh 
di Sabang. Hal ini karena 
tidak ada lagi pener
bangan reguler ke pulau 
paling barat di Indonesia 
ini dari Kota Banda Aceh 
ataupun kota lain. 

Satusatunya cara 
melalui Banda Aceh 
dengan kapal laut, feri 
ataupun kapal cepat. 
Kadua jenis kapal be
rangkat dari Pelabuhan 
Penyeberangan Ulee 
Lheue, Banda Aceh, 
menuju Pelabuhan 
Balohan, Sabang. 

Tarif kapal feri 
 dengan waktu tempuh 
sekitar 45 menit adalah 
25 ribu rupiah. Sedang 
kapal cepat dengan 
waktu tempuhnya 20 
menit bertarif 80 ribu 
rupiah.

Sesampai Pulau 
Weh, wisatawan dapat 
melanjutkan perjalanan 
ke Pulau Rubiah meng
gunakan perahu motor. 
Atau perjalanan darat 
selama satu jam untuk 
menempuh jarak 23 dari 
Pelabuhan Balohan me
nuju Pantai Iboih.

Pantai Iboih me
mang menjadi titik awal 
menuju Pulau Rubiah. 
Pantai ini juga menawar
kan pemandangan yang 
tidak kalah indah karena 
lautnya memadukan 
pasir putih. Agak ke te
ngah wisatawan disuguhi 
terumbu karang tempat 
ikanikan bermain, meski 
bukan titik terbaik.

Pantai Iboih sekaligus 
menjadi tempat meng
inap wisatawan selama 
rekreasi. Jarak Pantai 
Iboih ke Pulau Rubiah 
juga cukup dekat, hanya 
350 meter. Cara menye
berang menggunakan 
perahu yang sekaligus se
bagai sarana mengantar

kan wisatawan ke titik 
snorkeling dan diving.

Sewa perahu kaca 
 dengan kapasitas 12 
orang menuju Rubiah 
tarifnya 200.000 rupiah. 
Namun, bila hendak 
berkeliling pulau meli
hat titiktitik terindah, 
tanpa menyentuh air 
dikenakan biaya tam
bahan 50.000 rupiah.

Pantai Iboih juga 
menjadi tempat mengi
nap   para pelancong 
yang datang ke Pulau 
Rubiah dan Tamal Ta
man Laut Rubiah (TLR) 
atau Sea Garden of 
Rubiah. Pilihlah peng
inapan yang menghadap 
laut agar dapat menik
mati keindahannya. 
Tarifnya beragam mulai 
dari  95.000 rupiah. 

n hay/G-1 

Pelatihan “Prokes” 
Tenaga Turistik 

Pantai Iboih sebagai Titik Awal 

Petugas hotel juga harus paham virus korona
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MILAN - Napoli berambisi memangkas se-
lisih poin saat menjamu pemimpin klasemen 
sementara Serie A, AC Milan di San Paolo, 
Naples, Minggu (22/11) waktu setempat. Ke-

menangan akan membuat Napoli 
memiliki poin sama dengan Milan 
yang kini mengumpulkan 17 poin.

Laga itu akan diwarnai reuni 
antara Zlatan Ibrahimovic dengan 
pelatih Napoli, Gennaro Gattuso, 

yang merupakan mantan rekan setimnya di 
AC Milan. Baik Ibrahimovic, 39, dan Gattuso 
yang berusia 42 tahun bermain bersama di 
AC Milan ketika klub itu memenangkan gelar 
terakhir dari 18 gelar Serie A pada 2011.

Sejak saat itu Juventus mendominasi di 
liga Italia dan kini berusaha meraih gelar liga 
ke-10 berturut-turut. Milan berada di puncak 
klasemen Serie A setelah tujuh putaran de-
ngan keunggulan dua poin dari tim urutan 
kedua Sassuolo. Sementara Napoli terpaut 
satu poin lagi di urutan ketiga.

Juventus berada di urutan kelima, empat 
poin di belakang pemuncak klasemen. “Saya 
tidak suka mendengar pembicaraan tentang 
Scudetto,” ujar Gattuso yang mendesak para 
pemainnya untuk tenang karena mereka me-
nargetkan gelar liga pertama sejak 1990.

Gattuso yang merupakan mantan pemain 
pemenang Piala Dunia itu menghabiskan 13 
tahun sebagai anggota skuad AC Milan. Dia 
juga melatih kub itu antara 2017 hingga 2019. 
AC Milan bakal bertandang ke Naples tanpa 
pelatih kepala Stefano Pioli dan asistennya 
Giacomo Murelli, karena keduanya terserang 
virus korona.

Sementara itu, Juventus menjamu Cagliari, 
yang mereka kalahkan pada Juli. Juara berta-
han itu  membutuhkan tiga poin untuk tetap 
berada di antara grup terdepan. Mereka akan 
menghadapi jadwal sibuk, dengan rangkaian 
10 pertandingan di semua kompetisi dalam 
empat  pekan ke depan. n ben/AFP/S-2

JAKARTA - Tim na-
sional basket Indonesia 
mengumumkan 12 pe-
main untuk menghada-
pi lanjutan Kualifikasi 
FIBA Asia Cup 2021 yang di-
jadwalkan di Manama, Bahrain 
pada 28 November.

Dari total 15 pemain yang 
ikut pelatnas, timnas basket In-
donesia telah memutuskan ha-
nya 12 nama yang akan berang-
kat ke Bahrain. Jumlah tersebut 
sesuai dengan aturan FIBA.

Dua pemain terbaik di win-
dows pertama Kualifikasi FIBA 
Asia Cup, Februari lalu, akan 
kembali tampil di windows ke-
dua kualifikasi Grup A meng-
hadapi Thailand nanti. Ke-
dua pemain, yakni Andakara 
Prastawa dan Abraham Damar 
Grahita rata-rata mencetak 21 
poin per gim dalam dua per-
tandingan kualifikasi pertama.

Selain itu, ada juga nama-
nama lama seperti Vincent Ri-
valdi, Arki Dikania Wisnu dan 
Kevin Yonas Argadiba Sitorus.

Akan tetapi, ada juga bebe-
rapa nama baru seperti Agassi 
Yeshe Goantara serta dua pe-
main naturalisasi Brandon van 

Dorn Jawato dan Lester 
Prosper.

Setelah menelan dua 
kekalahan beruntun di 
windows pertama, prio-

ritas utama timnas Indonesia 
asuhan Coach Rajko Toroman 
di Bahrain nanti adalah me-
ngantongi satu kemenangan.

Ada 24 tim yang berlaga di 
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2021. 
Setelah tiga windows kualifika-
si selesai, dua tim teratas dari 
setiap grup otomatis lolos ke 
Piala Asia 2021. Enam tim pe-
ringkat terakhir di setiap grup 
akan tereliminasi.

Sementara itu, enam tim 
yang menempati peringkat ke-
tiga dari setiap grup akan ber-
tanding di turnamen kualifikasi 
terpisah. Tim akan ditempatkan 
ke dalam dua grup berbeda.

Dua tim teratas dari ma-
sing-masing grup tersebut ke-
mudian dapat mengunci satu 
slot di Piala Asia 2021, meleng-
kapi daftar 16 tim yang juga 
akan bersaing di Kualifikasi 
Asia Piala Dunia FIBA 2023.

Skuat Indonesia bertolak ke 
Manama, Bahrain pada 22 No-
vember mendatang. n ben/S-2

MADRID - Atletico Madrid te-
ngah dalam kepercayaan diri yang 
tinggi untuk bersaing merebut ge-

lar La Liga musim ini. 
Langkah itu diyakini 
bakal semakin terbuka 
jika mampu menakluk-
kan Barcelona pada 
laga di Estadio Wanda 

 Metropolitano, Madrid, Sabtu 
waktu  setempat atau Minggu 
(22/11) dini hari WIB.

Di laga itu, Atletico juga memi-
liki kesempatan besar untuk meng-
akhiri catatan buruk selama satu 
dekade terakhir dengan mengalah-
kan Barcelona. Kemenangan jelas 
akan membuat Atletico menjadi sa-
lah tim yang difavoritkan merebut 
gelar La Liga musim ini.

Kemenangan liga, yang kali ter-
akhir diraih pada 2010, akan mem-
buat Atletico unggul sembilan poin 
dari Lionel Messi Cs. Selain itu, 
raihan tiga poin akan memperpan-
jang catatan tak terkalahkan yang 
mengesankan di La Liga menjadi 
24 pertandingan.

Mereka telah memainkan tujuh 
pertandingan musim ini dengan 
mencetak 17 gol dan hanya kebo-
bolan dua kali. Awal yang meyakin-
kan Atletico dipelopori oleh Joao 
Felix yang berkembang dan Luis 
Suarez yang bersemangat. Itu te-
lah menghasilkan rasa optimistis di 
skuat Diego Simeone,  tetapi pelu-
ang nyata telah tumbuh dari keti-
daksempurnaan rival mereka.

Real Madrid telah kalah dua 
kali sehingga membuat Zinedine 
Zidane di bawah tekanan. Ketang-
guhan yang mengantarkan Madrid 
meraih gelar La Liga di bulan Juli 
tampaknya telah hilang empat bu-
lan kemudian.

Barcelona mencoba untuk me-
mulai lagi di bawah Ronald Koe-

man. Namun, masalah yang mem-
buat mereka duduk di urutan 
kedelapan menjelang perjalanan 
ke Wanda Metropolitano tampak-
nya tidak mungkin segera diselesai-
kan. Hal itu terutama dengan per-
golakan pemilihan presiden yang 
akan datang pada bulan Januari.

Dua klub raksasa Spanyol itu 
terasa seperti akhir dari dua siklus 
yang sangat sukses dan itu telah 
menciptakan celah bagi Atletico. 
Mereka terbukti mentah musim 
lalu, tetapi tampaknya lebih siap 
untuk memanfaatkan musim ini.

Contoh kedewasaan yang paling 
jelas adalah Felix, pemain berusia 
21 tahun yang berjuang untuk me-
menuhi ekspektasi di tahun per-
tamanya tetapi bisa dibilang telah 
menjadi pemain paling berpenga-
ruh di La Liga pada tahap awal ta-
hun keduanya.

Sangat disayangkan di lagan 
anti, striker anyar Atletico, Suarez, 
bakal absen menghadapi mantan 
klubnya yang membuangnya di 
bursa transfer musim panas. Su-
arez dinyatakan positif terpapar co-
vid1- menjelang laga Uruguay kon-
tra Brasil di Kualaifikasi Piala Dunia 
2022 zona CONMEBOL. Namun, 
jika Atletico ingin memenangkan 
gelar musim ini, kemungkinan be-
sar akan bersama Felix sebagai 

penggeraknya.
Pemain asal Portugal itu te-

lah menyamai catatan sembilan 
gol dan assist yang dia raih musim 
lalu. Bakat naluriah dan kreatifnya 
membantu membuka serangan At-
letico yang sebelumnya lemah. 

“Dia selalu memiliki momen-
momen hebat bagi kami, tetapi 
yang dia miliki sekarang adalah 
konsistensi,” ujar pelatih Diego 
Simeone bulan lalu. “Ini tahun 
yang besar baginya dan mudah-
mudahan dia akan terus membaik,” 
sambungnya.

Tantangan Felix berikutnya 
adalah untuk mendefinisikan per-
mainan seperti ini dan memberi 
tim asuhan Simeone sentuhan me-
matikan.

Lionel Messi adalah duri bagi 
tim asuhan Simeone. Tapi pemain 
berusia 33 tahun itu tidak tampil 
gemilang dalam beberapa pekan 
terakhir. Barca juga akan kehilang-
an Ansu Fati dan Sergio Busquets, 
keduanya cedera.

Bahkan tanpa Suarez, Atletico 
mungkin merasa mampu meng-
atasi Barca. Jika mereka meraih 
kemenangan, hadiah di klasemen 
berpotensi signifikan jika Real Ma-
drid tersandung di kandang Villar-
real beberapa jam sebelumnya.

n ben/AFP/S-2

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga 
(Menpora) Zainudin Amali menyerahkan SK 
penetapan tuan rumah PON 2024 kepada Su-

matera Utara (Sumut) dan Aceh. 
Zainudin menyerahkan ke-

pada perwakilan dua provinsi, 
masing-masing Aceh diwakili 
Kadispora Provinsi Aceh Dedy 
Yuswadi dan Sumatera Utara di-

wakili Sekretaris Daerah R Sabrina.
Sekda Provinsi Sumut R Sabrina meng-

apresiasi keluarnya SK sebagai tuan rumah 
PON tersebut. Menurut Sabrina saat ini pe-
merintah Provinsi Sumut juga tengah mem-
persiapkan lahan seluas 300 hektare untuk 
pembangunan kawasan sport center yang 
nantinya akan digunakan sebagai pertan-
dingan PON 2024.

“Kami melaporkan bahwa 300 hektare 
lahan kawasan olahraga Sumut telah kita 
selesaikan, master plan kawasan ini juga su-
dah kita buat dan kami diskusikan agar de-
sain  engering detail dari setiap venue itu su-
dah mulai kami kerjakan. Mudah- mudahan 
ini kita kerjakan selesai tahun 2023 baik 
 kawasan olahraga maupun komersial,” 
 ujarnya seperti dikutip situs Kemenpora, 
Jumat (201/11).

Menpora Zainudin Amali mengatakan SK 
tersebut mendesak untuk segera diterbitkan 
karena memuat aturan baru tentang penye-
lenggaraan PON yang untuk pertama kalinya 
dalam sejarah digelar di dua provinsi yakni 
Sumut dan Aceh. “SK penetapan tuan rumah 
PON XXI ini memang terasa cukup lama. Ka-
rena memang aturan lama hanya dikenal satu 

provinsi. Namun PON 2024 
diputuskan digelar di dua 

provinsi, tentu aturan 
berubah. Kalau kita 
paksakan aturan yang 
lama pasti akan berma-

salah bagi Kemenpora, 
pemerintah Aceh dan 

Sumut termasuk 
KONI,” ucap 

Zainudin.
n ben/S-2

LONDON – Petenis unggulan kedua, 
Rafael Nadal, menjaga harapannya untuk 
meraih gelar pertama di ajang ATP Finals. 

Pemain asal Spanyol itu 
berhasil mengalahkan juara 
bertahan Stefanos Tsitsipas 
6-4, 4-6, 6-2 di London, Ka-

mis (19/11) waktu setempat, untuk lolos ke 
empat besar.

Nadal, yang meraih 86 gelar tunggal 
dan hanya satu di lapangan keras dalam 
ruangan, mengejar trofi terbesar yang hi-
lang dari koleksinya  pada  ajang elit yang 
hanya diikuti delapan petenis. Petenis ber-
usia 34 tahun itu telah lolos ke ATP Final 
dengan rekor 16 tahun berturut-turut te-
tapi terpaksa mundur sebanyak enam kali.

Unggulan kedua itu memenangkan per-
tandingan round-robin pertamanya me-
lawan Andrey Rublev tetapi kekalahan me-
lawan Dominic Thiem membuat dia harus 
menghadapi laga hidup mati melawan juara 
2019 Tsitsipas untuk mencapai semifinal.

Nadal menegaskan keunggulannya, 
melakukan servis ace beruntun untuk me-
rebut set 6-4 melawan lawannya yang ber-
usia 22 tahun. 

Pada set penentuan Nadal memimpin 
3-1. Sebuah pukulan forehand yang keluar 
lapangan dari Tsitsipas memberi Nadal ke-
menangan. Nadal akan menghadapi Daniil 
Medvedev di semifinal.

“Secara umum pertandingan yang sa-
ngat positif bagi saya,” ujar Nadal. “Berada 
di semifinal di sini pada turnamen terakhir 
tahun ini adalah hal yang penting. Bahagia 
untuk itu dan menantikan semifinal me-
lawan Daniil,” sambungnya.

Pada laga lainnya, Thiem yang sudah 
lolos ke semifinal justru kalah 6-2, 7-5 me-
lawan debutan Rublev. Unggulan ketiga 
itu akan menghadapi 
pemenang pertan-
dingan Jumat antara 
Alexander Zverev 
dan unggulan ter-
atas  Novak Djokov-
ic di semifinal. 

n ben/AFP/S-2

LONDON  - Tottenham 
Hotspur percaya diri menjamu 
Manchester City pada laga 
lanjutan Premier League di 
Tottenham Hotspur Stadium, 
Minggu (22/11) WIB. Spurs di 
bawah asuhan Jose Mourinho 
kini telah menjelma men-
jadi tim yang secara mental 
 memiliki kepercayaan diri da-
lam  persaingan perebutan ge-
lar juara. 

Harry Kane dan kawan-
kawan saat ini menduduki 
peringkat dua di klasemen se-
mentara Premier League de-

ngan mengumpulkan 17 
poin, unggul selisih gol 

dengan juara bertahan 
Liverpool.

Ada persepsi ber-
beda bahwa saat 

Hotspur di bawah ken-
dali Mauricio Pochetti-

no, mereka kurang percaya diri 
dalam perburuan trofi dan ada 
banyak bukti yang mendukung 
pandangan tersebut. Dua kali  

nyaris, namun pada akhirnya 
gagal dalam perburuan gelar 
Liga Inggris. Kemudian kalah 
pada semifinal Piala FA dan 
yang paling diingat adalah saat 
takluk dari Liverpool di final 
Liga Champions.

Saat ini adalah musim per-
tama sejak ketua Daniel Levy 
menarik diri dari era Pochet-
tino. Kini, ada rasa optimistis 
yang tumbuh di antara para 
pemain dan pendukung klub 
di bawah Jose Mourinho.

Tottenham kembali start 
setelah jeda internasional di 
posisi kedua setelah delapan 
pertandingan. Mereka berada 
di belakang Leicester City, klub 
yang mengalahkan me-
reka untuk meraih gelar 
pada 2016.

Pochettino memang 
menikmati dua awal 
yang lebih baik dalam 
hal poin setelah delapan per-
tandingan. Namun,  ada se-
suatu dalam cara Tottenham 
menjalani musim paling aneh 
ini dan itu menunjukkan ada 
hal yang sedang terjadi di Lon-
don utara.

Meski demikian mereka 
tetap harus waspada. 17 poin 
yang diraih Tottenham di-
kumpulkan melawan tim-
tim seperti West Bromwich 
Albion, Brighton dan Hove 
Albion, Burnley, dan South-
ampton, kendati kemenangan 
6-1 di kandang Manchester 
United menunjukkan bahwa 

mereka mampu mengalahkan 
tim kuat.

Namun, segalanya bisa 
saja akan menjadi jauh lebih 
sulit. Itu dimulai pada Ming-
gu saat melawan Manchester 
City. Tottenham memiliki lima 
poin lebih banyak daripada tim 
asuhan Pep Guardiola, yang 
bermain lebih sedikit, dan 
telah mencetak 19 gol, ham-
pir dua kali lebih banyak dari 
Hotspur. 

Laga ini menjanjikan 
per temuan yang menarik. 
Mourinho menolak anggapan 
bahwa dia adalah pelatih yang 
pragmatis dan defensif dilihat 
dari beberapa pertandingan  

yang dimainkan tim 
asuhannya musim ini.

Pada pertanding-
an terakhir mereka, 
Mourinho bahkan me-
mulai laga dengan Har-

ry Kane, Son Heung-min dan 
Gareth Bale di depan.

Ancaman City akan mem-
buat dia lebih cenderung kem-
bali ke instingnya yang lebih 
berhati-hati. Mourinho  akan 
mencoba mengalahkan tim 
Guardiola di kandang untuk 
musim kedua berturut-turut.

Setelah itu, Tottenham ber-
tandang ke Chelsea, lalu men-
jamu Arsenal, menghadapi 
Liverpool, dan Leicester sebe-
lum Natal. Hanya jika mereka 
masih terbang tinggi maka fans 
Spurs akan benar-benar berani 
untuk bermimpi.

SPORT

“Jelas Jose adalah pemenang 
di setiap level, dia datang de-
ngan aura itu dan dia ingin me-
menangkan banyak hal di sini,” 
ujar Kane.

“Itu  menjadi kepercayaan 
diri bagi tim. Dia adalah orang 
yang hebat, dengan pengalam-
an yang hebat, jadi (bahwa) 
kami sebagai pemain hanya 
dapat melihat itu dan meng-
ambil kepercayaan dari itu,” 
sambungnya.

Liverpool Rentan
Untuk semua pembica-

raan tentang tantangan gelar 
Tottenham, Leicester terlihat 
berada pada posisi yang lebih 
baik. Mereka akan menikmati 
perjalanan ke kandang juara 
bertahan Liverpool pada Senin 
dini hari WIB. “The Reds” akan 
tanpa Mohamed Salah setelah 
hasil tes positifnya untuk co-
vid-19 saat bertugas membela 
tim nasional Mesir.

Dengan bek tengah Joe 
Gomez juga absen setelah ce-
dera lutut saat bermain ber-
sama Inggris, belum lagi absen 
jangka panjang Virgil van Dijk 
dan Trent Alexander-Arnold 
juga absen, Liverpool tampak 
rentan.

Pelatih Juergen Klopp akan 
berharap memiliki keberun-
tungannya. Dia juga mengkha-
watirkan kondisi kapten Jordan 
Henderson yang menderita ce-
dera saat Inggris kalah 2-0 dari 
Belgia.  n ben/AFP/S-2
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Manchester City 
bakal menjadi 
ujian berat Totten-
ham Hotspur yang 
tengah percaya 
diri dalam perbu-
ruan gelar juara di 
musim ini. 
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Sandal hadir dalam gaya Cobra Buckle 
Sandal dan opsi Fishing Vest Sandal, 
yang masing-masing dipasangkan 

dengan serangkaian komponen yang dapat 
disesuaikan dan hasil akhir berkualitas 
tinggi. Hal ini memungkinkan alas 
kaki menjadi sempurna untuk pakaian 
perkotaan tanpa menghindar dari 
pemakaian di lingkungan pedesaan agar 
pemakainya merasa didukung.

Melansir Hypebeast.com menampilkan, 
Kolaborasi antara merek sepatu Amerika 
Crocs dan merek pakaian Jepang Beams 
telah menghasilkan beberapa model 
buaya dengan bagian atas kain, di mana 
saat bekerja atau bersantai di pedesaan, 
dapat merasakan “gaya”.

Pembuat alas kaki Amerika dan label 
pakaian kultus Jepang telah bermitra 
dalam serangkaian gaya sepatu yang 
menonjol. Tahun ini, mereka 
hadir dengan dua gaya yang 
memiliki sentuhan 
utilitarian dan 
palet warna 
netral yang 
halus.

Dua siluet 
pesanan, 
berwarna krem 
dan hitam, terinspirasi 
dari rompi memancing. Sepatu ini 
menampilkan cincin-D, tali pengikat, 
dan jaring semua bahan yang akrab bagi 
penggemar memancing dengan tab oranye 
terang yang menambahkan sedikit warna 
pada palet yang lebih lembut. 

Model ini dirilis dalam dua pilihan 
warna abu-abu monokrom dan kombinasi 
warna abu-abu yang berbeda. Warna 
keseluruhan bagian atas sepatu yang 
“membosankan” diencerkan dengan baik 
dengan sisipan oranye cerah.

Sementara itu, desain kedua 
menampilkan atasan kasar buatan tangan 
yang membungkus tali gesper Cobra. 
Ujung sepatu ditopang oleh dua tali yang 
dihubungkan dengan cincin logam 
berbentuk segitiga, 
melengkapi 

tampilannya dengan sol besar untuk 
segala medan. 

Dan menonjolkan bagian atas buatan 
tangan yang kokoh, dengan gesper 
COBRA yang menambahkan sentuhan 
menarik pada jalur warna hitam dan hijau 
zaitun. Gesper ini dihubungkan ke toebox 
penyumbat oleh cincin-D. 

Selama bertahun-tahun, Crocs menjadi 
terkenal karena kolaborasinya. Merek yang 
berbasis di Colorado telah bekerja sama 
dengan semua orang mulai dari selebriti 
seperti Post Malone dan Luke Combs 
hingga merek makanan termasuk KFC dan 
Peeps. Crocs juga bermitra dengan label 
kelas atas termasuk Christopher Kane dan 
Balenciaga.

Penampilan indah Crocs di catwalk 
Balenciaga tidak meniadakan fakta 

bahwa ini adalah sepatu yang 
paling sesuai 

di kehidupan 
pedesaan, 

dalam realitas 
Rusia di 

pedesaan. 
Namun jika 
kehidupan 

mengalir lebih 
dekat dengan 

alam, bukan berarti gaya 
dan desain pasti akan luntur 

menjadi latar saat menggunakan sepatu 
dan pakaian utilitarian.

Beams adalah merek pakaian Jepang 
yang didirikan pada tahun 1976. Toko 
merek tidak hanya dibuka di Jepang, gerai 
ritel merek juga hadir di New York, Milan, 
London, dan Paris. Ini bukan kolaborasi 
pertama Crocs dengan merek Jepang. 
Tahun lalu, kolaborasi kedua merek 
tersebut menghasilkan model bergaya 
tradisional Crocs, dihiasi berbagai elemen 
tambahan berupa kantong lucu, pinggiran 
suede, dan manik-manik.

Musim semi lalu, Crocs dan Beams 
bermitra pada beberapa gaya menonjol 

lainnya, termasuk sandal dengan 
tas pinggang terpasang serta 

dipasangkan dengan manik-
manik dan pinggiran 

mirip suedelike. 
narn

Alas kaki ini dicirikan oleh 
desain busa lembutnya yang 
memadukan estetika merek 
pakaian olahraga dan merek 

alas kaki untuk menciptakan sepatu 
yang nyaman namun bergaya. Alas kaki 
mengubah logo tanda centang Nike 
swoosh menjadi pita sampul yang akan 
menjaga sepatu tetap di tempatnya, yang 
membantu untuk lebih meningkatkan sifat 
main-main dari alas kaki.

Desainer konsep Kegan McDaniel 
telah menciptakan sesuatu yang luar 
biasa atau tidak tertahankan, dengan 
memperkenalkan Crocs x Nike Air Force 
1 hybrid. Meskipun gagasan tentang alas 
kaki yang dibuat bersama oleh Nike, 
Jordan, dan Crocs mungkin terdengar 
tidak masuk akal pada awalnya. 

Konseptual Nike Air-Jordans x Crocs 
mengaburkan garis antara sepatu kets dan 
busa untuk desain alas kaki yang dapat kita 
lihat membuahkan hasil dalam waktu dekat 
karena kolaborasi alam ini semakin populer.

Kegan McDaniel datang dengan 
apa yang bisa menjadi sepatu dalam 
ruangan terbaik. Ini tentang Nike yang 
bergabung dengan kegemaran Crocs dan 
meluncurkan modelnya sendiri, bukan 
satu atau dua, tetapi tiga warna yang 
dapat dipilih konsumen.

Sepatu hadir dalam desain satu bagian 
yang khas yang mengikuti pola dasar 
merek Crocs, dengan siluet yang tampak 
familier juga. Detailnya, bagaimanapun, 
meminjam pengaruh langsung dari Air 
Jordan 1, dengan toebox berlubang dan 
swoosh ikonik yang membungkus bagian 
belakang kaki, menjadi tali tumit.

Melansir Hypebeast.com menampilkan, 
“Semuanya jadi sandal sekarang”, desainer 
konsep Kegan McDaniel telah membuat 
sesuatu yang luar biasa atau tidak bisa 
diatur, memperkenalkan hibrida Crocs x 
Nike Air Force 1.

Rending ini membayangkan seperti 
apa AF1 yang legendaris jika dikawinkan 
dengan Crocs, dan hasilnya unik, untuk 
sedikitnya. McDaniel menyertakan 
sejumlah elemen desain cerdas pada 
pasangan imajinernya. 

Seperti memanfaatkan Swoosh dari 
sepatu kets untuk menjadi tali yang 
membentuk penyangga tumit pada Crocs. 
Demikian pula, perforasi kotak kaki AF1 
telah diperbesar agar sesuai dengan yang 
ditemukan di seluruh Crocs.

McDaniel menjaga unit tunggal khas 
Air Force 1 tetap 
utuh, dan 
menambahkan 
detail akhir 
seperti renda 
dubrae dan 
merek Nike 
di lidah 
untuk 
melengkapi 

pasangan. Crocs x Nike Air Force 1 
dibayangkan dalam jalur warna klasik 
seperti hitam dan putih, tetapi juga muncul 
dalam jalur warna Crocs seperti hijau.

Namun, untuk merek yang paling diingat 
dari alas kaki ini, ini bukan kabar baik, 
mereka tidak tahan dengan kesuksesan 
Crocs dan meluncurkan alas kaki ini untuk 
memenangkan hati pelanggan.

Salah satunya adalah perusahaan 
pakaian olahraga terbesar di dunia, dan 
yang lainnya adalah sensasi viral yang 
berubah menjadi salah langkah mode. 
Nike dan Crocs kemungkinan tidak akan 
pernah berkolaborasi hanya karena ini 
mungkin salah satu yang paling tidak suci, 
tetapi mari kita luangkan waktu sejenak 
untuk menghargai produk konsep ini dari 
benak Kegan McDaniel.

Ini akan menjadi kolaborasi sepatu 
teraneh yang pernah ada. Pasangan 
kolaboratif Nike Air-Jordans X Crocs 
ini pasti akan merasakan banyak hal, 

Sementara ide alas kaki yang diciptakan 
bersama oleh Nike, Jordan 

dan Crocs mungkin 
tampak tidak masuk 

akal pada awalnya.
narn

Artis pemenang Grammy Award 
Jusin Bieber, penggemar lama 
Crocs, berkolaborasi dengan 

Crocs untuk membuat set Clog Klasik 
dengan delapan pesona Jibbitz khusus. 
Kolaborasi Crocs X Justin Bieber 
mengambil inspirasi dari warna khas 
merek pakaian pribadi Bieber dan 
diluncurkan selama Croctober.

Penggemar akan menemukan 
set bakiak warna-warni 
yang dihiasi dengan 
berbagai pesona dalam 
bentuk bunga dengan wajah, 
lolipop dan “gambar”, 
yang menyebutkan 
nama merek rumah 
menggambar Bieber.

Di media sosial, 
Bieber menggoda 
kolaborasi yang akan datang 
dengan “tantangan nyata atau 
kue,” yang menunjukkan 
kepada penggemar replika 
kue realistis dari Crocs X 
Justin Bieber dengan Bakiak 
Klasik yang dapat dimakan 
sepenuhnya.

Crocs X Justin Bieber 
dengan coretan Classic Clog 
menarik inspirasi dari warna 
kuning khas merek pakaian 
pribadi Bieber, drew house, dan 
mencakup delapan jimat Jibbitz khusus 
yang dirancang untuk mencocokkan 
getarannya yang baik dan gaya santai.

Bermitra dengan Bieber, penggemar 
lama Crocs dan pendukung mode 

yang nyaman, menghidupkan kembali 
kolaborasi otentik lainnya dari Crocs, 
yang mantra “Come As You Are” -nya 
menganjurkan kenyamanan dengan 
sepatu sendiri. 

Selain tampil untuk pertama kalinya 
di depan umum dalam kolaborasinya 
pada 6 Oktober, Bieber lebih lanjut 
menggoda drop eksklusif di akun 
Instagram dan Twitter-nya ketika dia 
melakukan “ real or cake challenge” dan 

memotong sepatu yang ternyata adalah 
sebuah Replika kue yang terlalu realistis 
dari Crocs X Justin Bieber barunya 
dengan Classic Clogs yang digambar.

Sebagai seorang seniman, penting 

agar kreasi saya tetap sesuai dengan 
diri saya dan gaya saya. Saya memakai 
Crocs sepanjang waktu, jadi mendesain 
pasangan saya sendiri datang secara 
alami kata Justin Bieber. 

Dengan Crocs ini, saya hanya fokus 
membuat sesuatu yang keren yang ingin 
saya pakai ujar Bieber

Bieber, adalah penggemar merek 
setia, telah sering terlihat menggunakan 
sepatu Crocs ™ selama bertahun-
tahun. Dari menjalankan tugas hingga 
perjalanan studio, sang musisi telah 
melihat sekilas pesona Classic Clogs 

dan Jibbitz ™ warna-warni yang 
membentuk koleksinya.

“Croctober adalah waktu yang 
monumental dalam setahun bagi 
penggemar Crocs, jadi masuk akal 

untuk meningkatkan taruhan dengan 
berkolaborasi dengan penggemar asli 
dan salah satu superstar terbesar dunia 
Justin Bieber,” kata Kepala Pemasaran 
Global untuk Crocs Heidi Cooley. 

Cooley mangatakan Memiliki 
kreativitas berkreasi dengan sepatu 
Crocs sekaliber Justin adalah pujian 
tertinggi, dan pasti tidak luput dari 

perhatian. Tapi keyakinannya untuk 
menjadi diri sendiri, nilai yang kita bagi, 
yang membuat kemitraan khusus ini 
begitu otentik dan menarik.

Kolaborasi edisi terbatas 
ini telah dirilis secara 
global pada hari Selasa, 
13 Oktober di saluran 
e-niaga mitra dan 
Crocs tertentu. narn
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Pemimpin global dalam alas kaki kasual inovatif untuk wanita, pria 
dan anak-anak, hari ini mengumumkan kolaborasi pertama kalinya 
dengan Grammy Award memenangkan superstar global Justin Bieber. 

Sandal BEAMS x Crocs baru ini telah diluncurkan 
sebagai rangkaian gaya yang dipesan lebih dahulu untuk 
tahun 2020 yang menggabungkan kenyamanan ikonik 
merek alas kaki dengan sentuhan sentuhan akhir yang 
terinspirasi militer. 

Justin Bieber Berkolaborasi 
dengan Crocs

Konseptual Nike Air-Jordans x Crocs telah 
dirancang oleh Kegan McDaniel sebagai 
gambaran sekilas tentang apa yang bisa 
kita lihat jika alas kaki kolaboratif itu 
menampilkan alas kaki yang bergaya.

Scan disini 
untuk membaca artikel 

dalam versi digital

Crocs Bekerjasama dengan 
Merek Pakaian Jepang
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PARIS – Tren bangkitnya pa-
sar otomotif yang beralih da-
ri kendaraan bermesin ya-
ng digerakkan oleh bahan ba-
kar fosil ke kendaraan listrik, 
bisa menciptakan penghema-
tan sebesar 250 miliar dollar AS 
per tahun serta akan memang-
kas perkiraan kebutuhan glo-
bal atas bahan bakar minyak 
(BBM) hingga maksimal sebe-
sar 70 persen.

Perkiraan itu diungkapkan 
oleh lembaga pemantau Car-
bon Tracker dalam analisis 
industri terbarunya yang dibe-
berkan pada Jumat (20/11).

Seiring dengan kian ba-
nyaknya negara-negara seper-
ti Tiongkok dan India yang ber-
ambisi meningkatkan armada 
kendaraan listriknya, maka me-
reka akan semakin mengurangi 
ketergantungan terhadap impor 
BBM apalagi kendaraan listrik 
diprediksi sebentar lagi akan le-
bih murah pembuatan dan dik-
endarai jika dibandingkan ken-
daraan yang digerakkan oleh 
mesin berbahan bakar minyak.

“Tren otomotif yang beralih 
pada kendaraan listrik, bisa 
membuat Tiongkok yang me-
rupakan pelopor teknologi saat 
ini, melakukan penghematan 
80 miliar dollar AS per tahun-
nya pada 2030 mendatang,” de-
mikian bunyi analisis terhadap 
beban biaya tren penggunaan 
kendaraan listrik yang dilapor-
kan Carbon Tracker.

Carbon Tracker juga me-
laporkan bahwa peningkat-
an produksi kendaraan listrik 
akan secara drastis mengu-
rangi biaya impor minyak dan 
itu berarti menyumbang peng-
hematan 1,5 persen dari PDB 
Tiongkok dan 2,6 persen dari 
PDB India.

Analisis Carbon Tracker ju-
ga menemukan bahwa revolu-

si mobil listrik pada dasarnya 
bisa mendanai dirinya sendiri 
karena biaya komponen turun 
dari waktu ke waktu dan pe-
merintah saat ini akan semakin 
berpaling dari infrastruktur ba-
han bakar fosil seperti jaring-
an pipa dan kilang sehingga 
menjadikan aset-aset itu beri-
siko terbengkalai karena sektor 
transportasi semakin kian ra-
mah lingkungan. 

“Ini adalah pilihan sederha-
na antara meningkatnya keter-
gantungan pada minyak ya-
ng selama ini mahal dipro-

duksi oleh kartel asing, atau 
listrik dalam negeri yang di-
produksi oleh sumber energi 
baru terbarukan yang harga-
nya turun seiring waktu,” ka-
ta Kingsmill Bond, pakar stra-
tegi energi Carbon Tracker ya-
ng juga penulis utama laporan 
ini. “Kebangkitan importir pa-
sar kendaraan listrik ini nanti-
nya akan mengakhiri era BBM,” 
imbuh dia.

 
Peningkatan Tren

Sektor transportasi di pa-
sar negara berkembang pada 

2003 menyumbang lebih dari 
80 persen dari semua perkira-
an pertumbuhan atas permin-
taan minyak.

Dengan menganalisis skena-
rio bisnis dan emisi dari Inter-
national Energy Agency (IAE), 
laporan Carbon Tracker mene-
mukan bahwa separo dari per-
tumbuhan itu diperkirakan ber-
asal dari Tiongkok dan India.

Dengan turut memperhi-
tungkan tren peralihan yang di-
dasari Skenario Pembangunan 
Berkelanjutan IEA, maka ken-
daraan listrik nantinya akan 

berkontribusi sebesar 40 persen 
dari penjualan mobil di Tiong-
kok dan 30 persen penjualan 
mobil di India dan oleh karena-
nya permintaan terhadap mi-
nyak akan dipangkas hingga 70 
persen sepanjang dekade ini.

Para penulis analisis ini ju-
ga mengatakan bahwa penu-
runan harga baterai sebesar 20 
persen dalam satu dekade bisa 
mendorong pertumbuhan pa-
sar baru yang lebih besar ya-
ng bisa semakin meningkat-
kan tren penggunaan kendara-
an listrik. n AFP/I-1

LONDON – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Tax 
Justice Network saat mempublikasikan datanya pada Jum-
at (20/11) mengatakan bahwa penghindaran pajak telah 
merugikan dunia sebesar 427 miliar dollar per tahunnya. 
Penghindaran pajak ini dilakukan dengan mengalirkan 
uang tunai ke negara surga pajak.

Dalam pernyataannya, Tax Justice Network mengatakan 
bahwa mereka telah menyaring catatan di seluruh dunia 
dalam studi global pertamanya dan mendesak tindakan 
global terhadap surga pajak siluman yang telah mengalih-
kan miliaran dollar dari negara-negara yang saat ini tengah 
memerangi pandemi Covid-19.

Tax Justice Network yang menaungi sekelompok LSM, 
merilis laporannya setelah memeriksa deklarasi pajak dan 

hitungan secara multi-
nasional yang dikum-
pulkan oleh Organ-
isation for Economic 
Co-operation and Deve-
lopment (OECD) yang 
bermarkas di Paris, sejak 
2016. Selain itu Tax Jus-
tice Network juga me-
meriksa data individual 
dari Bank for Internatio-
nal Settlements yang di-
kumpulkan sejak 2018.

“Negara-negara di 
dunia kehilangan to-
tal lebih dari 427 miliar 
dollar AS pajak setiap 
tahunnya akibat penya-
lahgunaan pajak oleh 
perusahaan internasio-
nal dan penghindaran 

pajak swasta,” lapor Tax Justice Network dalam kesimpul-
an studinya. “Uang senilai itu  setara dengan hampir 34 ju-
ta gaji tahunan perawat per tahun,” imbuh mereka.

Tax Justice Network juga mengestimasi bahwa jumlah 
total penghindaran pajak terdiri dari 245 miliar dollar AS 
yang dilakukan oleh para pebisnis dan 182 miliar dollar AS 
yang dilakukan oleh banyak individu.

Studi yang dilakukan Tax Justice Network juga membe-
berkan bahwa perusahaan multinasional telah mengalih-
kan sekitar 1,38 triliun dollar AS keuntungan yang mere-
ka raih melalui surga pajak, sementara para individu swas-
ta menginvestasikan lebih dari 10 triliun dollar AS dalam 
bentuk aset juga melalui surga pajak.

Dalam studinya, Tax Justice Network juga mengatakan 
bahwa wilayah terkaya di dunia seperti Eropa dan Amerika 
Utara, mengalami pukulan finansial terbesar akibat peng-
hindaran pajak ini.

Dalam studi itu disebutkan bahwa wilayah teritorial 
Inggris di luar negeri yaitu Kepulauan Cayman sebagai sur-
ga pajak urutan teratas yang bertanggung jawab atas keru-
gian global terbesar. Pada urutan berikutnya wilayah ter-
itorial Inggris di luar negeri lainnya, kemudian   Belanda, 
Luksemburg, Negara Bagian AS yang menerapkan pajak 
rendah seperti Delaware, serta Hong Kong.

“Di bawah tekanan dari perusahaan raksasa dan negara 
surga pajak kuat seperti Belanda dan Inggris, pemerintah 
kita telah memprogram sistem pajak global untuk mem-
prioritaskan keinginan perusahaan dan individu paling ka-
ya di atas kebutuhan orang lain,” kata Alex Cobham, kepala 
eksekutif Tax Justice Network.

“Pandemi telah mengek-
spos besarnya kerugian ka-

rena mengubah kebijak-
an pajak menjadi alat 

untuk memanjakan 
para pelanggar pa-
jak, alih-alih melin-
dungi kesejahteraan 
masyarakat,” imbuh 
Cobham.

Karena adanya 
kerugian yang amat 
besar itu, Tax Justice 

Network menyaran-
kan agar sistem pajak 

global segera diprogram 
ulang sehingga bisa 

memprioritaskan kesehat-
an dan mata pencaharian 

masyarakat di atas iti-
kad dari mereka ya-

ng bertekad untuk 
tidak mau mem-
bayar pajak. 
n SB/AFP/I-1

Teknologi Ramah Lingkungan

Kebangkitan Mobil Listrik Bisa Akhiri Era BBM

Laporan Tax Justice Network  

Penghindaran Pajak 
Global Picu Kerugian 
USD427 Miliar Pemerintah AS berencana untuk kembali 

mengirimkan pejabat tingginya ke Taiwan. 
Rencana kunjungan ini pun segera diprotes 
oleh Tiongkok.

Hubungan Bilateral I New York Times: Andrew Wheeler Kunjungi Taiwan pada Desember  

Petinggi AS Akan Kunjungi Taiwan

TAIPEI – Presiden Amerika 
Serikat (AS), Donald Trump, 
berencana untuk mengirim-
kan lagi pejabat tinggi setingkat 
menteri untuk melakukan kun-
jungan resmi ke Taiwan, sebe-
lum masa pemerintahannya 
berakhir. Informasi ini disam-
paikan oleh Perdana Menteri 
Taiwan, Su Tseng-chang, pada 
Jumat (20/11).

“Ketua Environmental Pro-
tection Agency (EPA), Andrew 
Wheeler, akan berkunjung un-
tuk membahas isu kerja sama 
lingkungan hidup internasio-
nal,” kata PM Su saat konferen-
si pers di Taipei. “Hubungan 
Taiwan-AS kian menghangat. 
Kami amat senang dan yakin 
ini akan semakin membuat hu-
bungan bilateral menjadi lebih 
baik lagi,” imbuh dia.

Sementara itu Kementerian 
Luar Negeri Taiwan mengata-
kan bahwa rincian dan kapan 

kunjungan Wheeler ke Taiwan 
saat ini masih dalam pemba-
hasan akhir. Menurut lapor-
an harian New York Times yang 
mengutip keterangan dari juru 
bicara Wheeler menyebutkan 
bahwa kunjungan itu akan di-
lakukan pada Desember. 

“Selain ke Taiwan, Wheel-
er juga diagendakan akan me-
ngunjungi empat negara Ame-
rika Latin pada Januari sebe-
lum Presiden terpilih Joe Biden 
mengambil alih pemerintah-
an,” imbuh harian itu.

Jika Wheeler jadi berkun-
jung, maka ia akan menjadi pe-
jabat senior ketiga dalam jajar-
an   pemerintahan Presiden 
Trump yang pergi ke Taiwan 
sepanjang tahun ini.

Kunjungan pejabat tinggi 
AS itu telah membuat Tiong-
kok berang. Beijing mengklaim 
Taiwan sebagai bagian dari wi-
layah teritorialnya dan secara 

rutin kerap mengancam untuk 
mencaplok Taiwan jika perlu 
dengan kekerasan..

“Kami dengan tegas menen-
tang segala bentuk kunjungan 
resmi timbal balik antara AS dan 
Taiwan,” kata juru bicara Ke-
menterian Luar Negeri Tiong-
kok, Zhao Lijian, pada awak me-
dia. “Tiongkok akan membuat 
tanggapan yang dibutuhkan 
dan sah,” imbuh Zhao.

 
Peningkatan Hubungan

Washington DC secara di-

plomatis mengakui klaim Bei-
jing atas Taipei, tetapi tetap 
menjadi sekutu setia Taipei dan 
terikat oleh putusan Kongres 
untuk menjual senjata ke Tai-
wan agar Taipei bisa memper-
tahankan diri sendiri. Selain 
menjual senjata, Kongres AS ju-
ga menentang setiap langkah 
untuk mengubah status Taiwan 
saat ini dengan paksa.

Selama masa jabatannya, 
Trump telah meningkatkan 
kontak diplomatik dan pen-
jualan senjata ke Taiwan, se-
mentara berseteru dengan 
Tiongkok dalam beragam ma-
salah.

Kabar mengenai rencana 
kunjungan petinggi AS ke Tai-
pei itu mencuat ketika pa-
ra pejabat AS dan Taiwan a-
kan mengadakan pembicara-
an tingkat tinggi di Washington 
DC pada Jumat untuk mem-
bahas masalah ekonomi dan 
teknologi.

Beijing sebelumnya telah 
meningkatkan tekanan mili-
ter, ekonomi dan diplomatik 
di Taipei sejak terpilihnya Tsai 
Ing-wen sebagai Presiden Tai-
wan pada 2016. Tekanan diin-

tensifkan  sebagian karena pe-
nolakan pengakuan Tsai bah-
wa Taiwan merupakan bagian 
dari “satu Tiongkok”.

Peningkatan hubungan AS-
Taiwan di era kepemimpinan 
Presiden Trump merupakan 
salah satu perselisihan besar 
antara Washington DC dengan 
Beijing dan membuat hubung-
an kedua negara kuat di dunia 
itu berada di titik terendah da-
lam beberapa dekade.

Sebenarnya seorang man-
tan ketua EPA pernah mengun-
jungi Taiwan selama era peme-
rintahan Presiden Barack Oba-
ma. Tetapi perjalanan tingkat 
tinggi oleh pejabat AS menjadi 
jauh lebih sering di bawah ke-
pemimpinan Trump.

Sebelum Wheeler, pada 
Agustus lalu, Menteri Kesehat-
an AS, Alex Azar, menjadi pe-
jabat tinggi AS yang mengun-
jungi Taiwan. Setelah Azar, se-
bulan kemudian Washington 
DC mengirimkan Wakil Men-
teri Luar Negeri untuk Urusan 
Pertumbuhan Ekonomi, Energi 
dan Lingkungan, Keith Krach, 
ke Taiwan pada pertengahan 
September lalu. n AFP/I-1

MOBIL RAMAH LINGKUNGAN l CEO dan Direktur Pelaksana Tata Motors Worldwide bersuka cita saat peluncuran mobil listrik Tata 
Nexon EV dalam sebuah ajang di Mumbai, India, pada 28 Januari lalu. Lembaga pemantau Carbon Tracker dalam analisis terbarunya 
pada Jumat (20/11) melaporkan bahwa kebangkitan pasar kendaraan listrik bisa mengakhiri era ketergantungan pada BBM. 

AFP/INDRANIL MUKHERJEE
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ART Filipina Torehkan Prestasi di Liga Kompetisi Kriket Hong Kong

Setelah selama sepekan 
berkutat dengan aktivi-
tas memasak dan bersih-

bersih di rumah majikan yang 
sempit, sejumlah asisten ru-
mah tangga (ART) asal Filipi-
na menggunakan waktu libur 
mereka pada setiap hari Ming-
gu dengan melakukan aktivitas 
hobi yang tak biasa yaitu me-
lakukan latihan olahraga per-
mainan kriket.

Walau awalnya mereka tak 
memiliki latar belakang ten-
tang kriket serta minim wak-
tu latihan dan hanya memiliki 
waktu yang amat terbatas, ter-
nyata saat berada di lapangan, 
para ART yang tergabung de-
ngan tim kriket SCC Divas ini 
amat mahir dalam olahraga 
permainan ini.

Saat ini SCC Divas bah-
kan tak lagi dipandang sebe-
lah mata apalagi setelah tim 
ini secara mengejutkan meme-
nangkan dua kali liga persiap-
an Hong Kong dalam dua mu-

sim pertama mereka dan tim 
ini tak terkalahkan sejak naik 
ke divisi utama tahun ini.

Sepanjang prestasi yang te-
lah ditorehkan SCC Divas se-
lain mengguncang kancah 
kompetisi kriket Hong Kong 
yang minim persaingan, ter-
nyata mereka juga telah meng-
inspirasi terbentuknya tim 
kriket putri nasional pertama 
Filipina dimana tujuh pema-
in SCC Divas tergabung dalam 
tim nasional itu.

“Kami semua para asisten 
rumah tangga. Beberapa ada-
lah pemain baru yang bah-
kan baru pertama kali sepan-
jang hidupnya memegang bo-
la kriket,” kata Josie Arimas, 52 
tahun, kapten dan salah satu 
pendiri SCC Divas.

Berlatih memukul bo-
la di Po Kong Village Cricket 
Ground yang memiliki peman-
dangan perbukitan hijau dan 
gedung pemukiman, merupa-
kan hal yang cukup memuas-

kan hati para anggota tim Di-
vas karena aktivitas itu jauh 
dari keseharian profesi mereka 
sebagai ART.

Sebagian besar dari anggo-
ta tim Divas bekerja mulai jam 
6 pagi hingga tengah malam 
selama 6 hari dengan menger-

jakan bersih-bersih, belan-
ja kebutuhan sehari-hari, dan 
menjaga anak-anak majikan 
mereka agar bisa memberikan 
penghidupan bagi anak dan 
keluarga mereka di Filipina.

“Mereka amat jarang 
berisitirahat dan amat tang-
guh,” tutur Arimas.

Bisa melakukan aktivitas 
hobi walaupun itu merupa-
kan hal yang asing seperti ber-
main kriket, sudah merupakan 
kepuasan tersendiri bagi me-
reka karena melakukan aktivi-
tas apapun jadi peluang un-
tuk melarikan diri dari kepena-
tan hidup sehari-hari. Hal itu 
dialami salah satu anggota tim 
Divas bernama Liza Avelino.

“(Bermain kriket) just-
ru membuat saya bisa santai 
dan menjadikan hari libur saya 
amat berharga,” ucap Avelino. 
“Senang rasanya bisa berakti-
vitas dan kita bisa melupakan 
semua ketegangan, masalah 
dan apapun itu,” imbuh dia.

Dikagumi Lawan
Kemahiran tim kriket SCC 

Divas diakui oleh lawan tanding 
tuan rumah dalam kompeti-
si di Hong Kong yaitu tim Hong 
Kong Cricket Club Cavaliers. 

Berbeda dengan SCC Divas, 
latihan yang diberikan pada 
tim Cavaliers disokong secara 
penuh oleh Hong Kong Crick-
et Club. Sementara kemahiran 
yang diperoleh tim kriket SCC 
Divas hanya diasah dari per-
mainan bisbol yang amat po-
puler di Filipina.

Karena setiap lemparan bola 
selalu berhasil dipukul dengan 
tongkat kriket, tim SCC Divas 
selalu berhasil meraih keme-
nangan telak atas lawan-lawa-
nnya dan kemenangan mereka 
mendapat sorakan dari rekan-
rekan pekerja migran dari Fili-
pina yang kerap menyaksikan 
pertandingan kriket dari ping-
gir lapangan sambil berpiknik.

“Mereka amat bersemangat 
bermain kriket dan selalu me-

nang, padahal mereka hanya 
punya satu hari libur untuk la-
tihan dan bertanding. Ini amat 
menakjubkan,” komentar Tra-
cy Walker, kapten tim Cava-
liers.

Komentar juga datang dari 
direktur pengembangan krik-
et Hong Kong yang juga salah 
satu pemain dari tim Cavaliers 
bernama Alvina Tam. “Tim 
SCC Divas telah menambah-
kan elemen semangat baru da-
lam dunia olahraga di kota ka-
mi yang didominasi oleh kaum 
ekspatriat dan komunitas dari 
Asia selatan,” ucap Tam.

“Apa yang mereka bawa da-
lam kompetisi kriket putri di 
Hong Kong adalah rasa persa-
tuan, kerja sama dalam tim ser-
ta saling bantu, dan pada saat 
yang sama mereka masih bisa 
mempertahankan sikap yang 
sangat bersahabat terhadap la-
wan. Saya pikir itu adalah sikap 
sportivitas yang sangat bagus,” 
imbuh dia. n AFP/I-1

AFP/PETER PARKS

FOTO BERSAMA l Tim kriket SCC Divas yang anggotanya terdiri 
dari para asisten rumah tangga (ART) asal Filipina, berfoto bersama 
sebelum memulai pertandingan dengan lawan tim Hong Kong 
Cricket Club Cavaliers pada 8 November lalu. Walau berprofesi 
sebagai ART, kemahiran anggota tim SCC Divas dalam olahraga 
kriket ini amat disegani lawan-lawan mereka di Hong Kong. 
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Alex Cobham

« Pandemi telah 
mengekspos 

besarnya kerugian 
karena mengubah 
kebijakan pajak 

menjadi alat untuk 
memanjakan para 
pelanggar pajak, 

alih-alih melindungi 
kesejahteraan 
masyarakat.»

ALEX COBHAM

Kepala Eksekutif Tax Justice Network



ANTARA/JESSICA HELENA WUYSANG

FENOMENA LA NINA DI KALIMANTAN BARAT I Awan hitam menyelimuti sebagian langit di tepian Sungai Kapuas di Pon
tianak, Kalimantan Barat, Jumat (20/11). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena La Nina 
melanda di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada November 2020 hingga Januari 2021. Hal tersebut memicu peningkatan 
curah hujan yang berpotensi menimbulkan banjir, angin puting beliung serta tanah longsor.  

WASHINGTON – Presi
den Amerika Serikat terpi
lih, Joe Biden, mempercepat 
pe milihan kabinet dan be
rencana mengumumkannya 
pekan depan. Biden telah me
wawancarai sejumlah calon 
secara virtual.

Pada Kamis, (19/11), Biden 
mengatakan dia telah mene
tapkan pilihannya untuk po
sisi menteri keuangan, tapi 
para pejabat menyebut dia 
juga telah menetapkan posisi 
penting lainnya. Beberapa di 
antaranya diperkirakan akan 
diumumkan sebelum peraya
an Thanksgiving.

Seorang pejabat menutur
kan perkenalan pertama ang
gota Kabinet Biden diperkira
kan dilakukan pada Senin dan 
Selasa. Anggota Dewan Gu

bernur Federal Reserve, Lael 
Brainard, menjadi kandidat 
utama untuk memimpin De
partemen Keuangan.

Jika terpilih, dia akan men
jadi sekretaris keuangan wani
ta pertama. Langkah ini akan 
membantu Biden memenuhi 
janjinya untuk mengisi kabi
net dengan anggota beragam.

Sementara itu, negara bagi
an Georgia akhirnya memasti
kan bahwa Joe Biden telah me
menangkan pemilu presiden 
di wilayah tersebut. Kepastian 
ini diumumkan setelah Geor
gia menyelesaikan audit suara 
pada Kamis (19/11). 

Audit pada Kamis dilaku
kan setelah sebelumnya ha
sil tidak resmi menunjukkan 
Biden unggul 14.000 suara 
dari Presiden petahana, Do

nald Trump. 
Sekretaris negara bagian 

Georgia, Brad Raffensperger, 
menyampaikan bahwa Biden 

secara resmi unggul 12.284 
suara dari Trump. Georgia 
sendiri menampung lebih dari 
lima juta suara. 

“Audit menegaskan bah
wa mesin hitung asli secara 
akurat menggambarkan pe
menang pemilihan,” ungkap 
Raffensperger.

Di tempat terpisah, tim 
kampanye Presiden Amerika 
Serikat, Donald Trump, dan 
Partai Republik mengalami 
kekalahan berturutturut da
lam gugatan hukum terkait 
Pilpres AS yang diajukan di 
Arizona, Pennsylvania, dan 
Georgia. Hakim negara bagian 
dan hakim federal di ketiga ne
gara bagian itu baru saja me
nolak gugatan kubu Trump, 
Kamis (19/11) waktu setem
pat. n SB/CNN/AFP/P-4

Pilpres AS

Biden Umumkan Kabinet Pekan Depan
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Kebenaran Itu Tidak Pernah Memihak !

NEW YORK – Badan Peng
awas Obat dan Makanan Ame
rika Serikat atau The United 
States Food and Drug Admin
istration (US FDA) menyetujui 
penggunaan darurat obat ar
thritis buatan Eli Lilly and Co, 
baricitinib yang dikombinasi
kan dengan remdesivir Gilead 
Sciences Inc untuk mengobati 
pasien Covid19. 

Selama ini, baricitinib 
yang dijual dengan merek da
gang Olumiant, adalah obat 
oral yang disetujui FDA un
tuk mengobati rheumatoid 
 arthritis yang aktif sedang 
hingga berat. 

Persetujuan tersebut dida

sarkan pada tinjauan data dari 
uji klinis pasien Covid19 yang 
dirawat di rumah sakit, yang 
disponsori oleh National Insti
tute of Allergy and Infectious 
Diseases. 

Uji coba tersebut menun
jukkan penurunan sekitar satu 
hari dalam median waktu pe
mulihan untuk pasien yang 
diobati dengan kombinasi di
bandingkan yang diobati de
ngan remdesivir. 

Regulator kesehatan me
nyetujui obat tersebut dalam 
kombinasi dengan remdesivir 
untuk mengobati Covid19 
yang dicurigai atau dikon
firmasi laboratorium pada 

orang dewasa yang dirawat di 
rumah sakit dan anakanak 
 berusia dua tahun atau lebih 
yang membutuhkan dukungan 
 oksigen. 

Saran WHO
Sementara itu, Panel Ke

lompok Pengembangan Pe
doman (Guideline Develop-
ment Group/GDG) Organisasi 
Kesehatan Dunia atau World 
Health Organization (WHO) 
menyarankan tidak menggu
nakan Remdesivir untuk pa
sien Covid19 yang dirawat di 
rumah sakit. WHO menyata
kan hingga saat ini tidak ada 
bukti bahwa obat produksi Gi

lead itu dapat semakin menye
lamatkan nyawa atau mengu
rangi kebutuhan penggunaan 
ventilator.

“Panel menemukan kurang
nya bukti bahwa remdesivir 

meningkatkan hasil yang pen
ting bagi para pasien, seper
ti penurunan angka kemati
an, kebutuhan menggunakan 
 ventilator, waktu untuk per
baikan klinis, dan lainlain,” 

kata panel WHO yang dirilis 
Jumat (20/11).

Anjuran itu adalah kemun
duran untuk obat tersebut, 
yang pada musim panas  me
narik perhatian dunia sebagai 
pengobatan yang berpotensi 
efektif sebagai obat  Covid19 
dan setelah beberapa uji coba 
sebelumnya tampak men
janjikan.

Pada akhir Oktober, Gilead 
memangkas perkiraan pen
dapatan tahun 2020, dengan 
alasan permintaan lebih ren
dah daripada perkiraan dan 
kesulitan dalam memprediksi 
penjualan remdesivir.

Antivirus adalah satu dari 

hanya dua obat yang saat ini 
diizinkan untuk mengobati 
pasien Covid19 di seluruh 
 dunia.

Tetapi, uji coba besar yang 
dipimpin WHO yang dikenal 
sebagai Uji Solidaritas menun
jukkan pada Oktober bahwa 
antivirus itu hanya memiliki 
sedikit atau tidak berpenga
ruh pada kematian atau lama
nya masa rawat inap 28 hari 
di  rumah sakit untuk pasien 
 Covid19.

Obat tersebut adalah salah 
satu obat yang digunakan un
tuk mengobati infeksi virus ko
rona Presiden Amerika Serikat, 
Donald Trump. n SB/AFP/P-4

ISTIMEWA

Pencegahan Korona  

Otoritas Obat AS Izinkan Pengunaan Darurat Baricitinib untuk Pasien Covid-19

 K U P A S

Tujuan Perombakan Struktur Organisasi untuk Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Kali ini, polemik terjadi aki
bat perombakan struktur 
organisasi melalui Per
aturan Komisi (Perkom) 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja KPK. 
Terdapat penambahan beberapa ja
batan baru di KPK Jilid V ini. Untuk 
mengetahui lebih dalam tentang 
perombakan struktur di KPK itu, 
Koran Jakarta mewawancarai Wakil 
Ketua KPK, Alexander Marwata.

Apa alasan mendasar penataan 
struktur KPK?

Penataan organisasi dilakukan 
dengan memperhatikan rencana 
strategis pimpinan KPK periode 
2020 sampai dengan 2024, strategi 
yang diterapkan dalam mengak

selerasi pemberantasan korupsi, 
melalui tiga pendekatan, yaitu 
pertama, melalui pendidikan anti
korupsi atau biasa dikenal dengan 
pendekatan preventif dilakukan 
untuk meniadakan iktikad/keingin
an untuk melakukan korupsi.

Kedua, melalui perbaikan sistem 
atau berbaikan kebijakan yang 
disebut juga pendekatan preventif. 
Dilakukan dengan menutup celah 
yang dapat dimanfaatkan untuk 
melakukan korupsi. Ketiga, melalui 
kegiatan penindakan yaitu penyeli
dikan, penyidikan, dan penuntutan 
atau dikenal dengan istilah represif 
yang menimbulkan efek jera se
hingga orang takut untuk melaku
kan korupsi.

Ketiga pendekatan tersebut 

dilakukan secara paralel dan terkait 
satu dengan lainnya.

Apa urgensinya perubahan 
struktur itu?

Pada prinsipnya 
pengembangan 
struktur ada
lah untuk me
ningkatkan 
efektivitas 
dan efisiensi 
pelaksanaan 
tugas 

dengan menyesuaikan pengem
bangan fungsi/tugas sebagaima
na dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 
maupun perubahanperubahan 
lain yang terjadi pascarevisi UU.

Apakah KPK telah berkoordina-
si dengan pihak-pihak terkait?

KPK juga telah melakukan pem
bahasan dengan instansi terkait, 
antara lain dengan Kemenpan 
RB dan Kemenkumham terkait 
perubahan struktur. Penataan 

organisasi ini membuka ruang 
penambahan jabatan, juga 

penghapusan beberapa 
jabatan dan ada beberapa 
jabatan yang dimasukkan 
ke dalam kelompok jabatan 
lainnya.

Apa alasan penambah-
an jabatan Kedeputian 
Pendidikan?

KPK telah melakukan 
kajian internal dengan 

kesimpulan dan rekomendasi salah 
satunya membentuk kelembaga
an Kedeputian bidang Pendidikan 
dan Peran Serta Masyarakat dalam 
Pemberantasan Korupsi. Hal ini me
respons ketentuan Pasal 7 Ayat (1) 
huruf c, d, dan e UU Nomor 19/2019 
yang mengamanatkan adanya pro
gram pendidikan yang lebih intensif. 

Lalu, alasan pembentuk-
an Kedeputian Koordinasi dan 
Supervisi?

UU tidak mengamanatkan pem
bentukan perwakilan KPK di dae
rah. Tugas koordinasi dan supervisi 
sebelumnya sudah dikerjakan oleh 
KPK, namun merupakan unit di ba
wah Kedeputian Pencegahan dan 
Penindakan.

Mengingat kedua tugas tersebut 
sangat penting, perlu untuk diper
kuat dari aspek kelembagaannya de
ngan membentuk suatu kedeputian. 
Hal ini sesuai dengan tugas KPK 
sebagaimana yang diatur di dalam 

Pasal 6 huruf b dan d UU 19/2019.

Apa tugas dari Dewan Peng-
awas dan Inspektorat?

Fungsi pengawasan sebelumnya 
dilakukan oleh Direktorat Peng
awasan Internal (PI) yang melak
sanakan tugas dan fungsi meneri
ma dan menindaklanjuti laporan 
dari masyarakat terkait dugaan 
pelanggaran etik dan pelanggaran 
disiplin pegawai. 

Pembentukan Dewas merupa
kan amanat Pasal 37B UU 19/2019, 
antara lain melaksanakan tugas 
menerima dan menindaklanjuti 
laporan dari masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran etik. Sehingga, 
sebagian tugas dan karena kewe
nangan PI ini telah diambil alih 
oleh Dewas.

Sedangkan pemeriksaan disiplin 
ke depan menjadi tugas Inspe
ktorat dan Direktorat PI dihapus
kan. n yolanda permata putri 
Syahtanjung/P-4

Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs 
kembali menuai polemik. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, tentang Perombakan Struktur KPK

JAKARTA – Ketua Satu
an Tugas (Satgas) Penangan
an Covid19, Doni Monardo, 
memperingatkan pemerintah 
daerah (pemda) agar melaku
kan semacam penataran atau 
simulasi pembelajaran tatap 
muka dengan menerapkan 
protokol kesehatan Covid19, 
sebelum kegiatan tatap muka 
belajar mengajar dilakukan.

“Kita punya waktu satu bu
lan lebih dan diharapkan pe
nataran ini bisa jadi simulasi, 
sehingga sekolah tatap muka 
bisa kita mulai bersama,” ujar 
Doni dalam konferensi pers 
virtual, Jumat (20/11).

Pemerintah berencana me
mulai kegiatan belajar meng
ajar tatap muka pada Januari 
2021. Keputusan itu dibuat me
lalui Surat Keputusan Bersama 
(SKB) 4 Menteri tentang Pandu
an Pembelajaran Tahun Ajaran 
2020–2021 di Masa Pandemi 
Covid19. Pemerintah pusat 
memberi kewenangan penuh 
kepada pemerintah daerah un
tuk memberi izin pembelajaran 
tatap muka pada semua zona, 
dengan sejumlah persyaratan.

Keputusan yang diteken 
Mendikbud, Menteri Aga
ma, Menteri Kesehatan, dan 
 Menteri Dalam Negeri ini di 
bawah koordinasi Kemenko 
PMK serta Satgas Penanggu
langan Covid19.

Doni berharap pemda bisa 
mempertimbangkan dengan 
matang sebelum memberi izin 
kepada sekolah yang menya
takan siap melakukan proses 
pembelajaran tatap muka.

“Ancaman penularan Co
vid19 masih terjadi, diha
rapkan pemda mempertim
bangkan secara matang 
se belum memberikan izin 
pelaksanaan pembelajaran 
tatap muka di tahun ajaran 
2020/2021,” kata Doni.

Ia mengatakan pelaksana
an pembelajaran tatap muka 
di sekolah tak harus dilakukan 
secara serentak di satu kota 
maupun kabupaten. Kegiatan 
sekolah tatap muka bisa berja
lan secara bertahap, mulai dari 

sekolah di tingkat kecamatan 
atau desa agar persiapan bisa 
dilakukan dengan baik.

Penyebaran virus Covid19 
sampai saat ini masih tinggi. 
Pemerintah melaporkan pe
nambahan 4.792 kasus baru 
Covid19 dalam 24 jam terakhir. 
Maka, hingga Jumat (20/11), to
tal pasien Covid19 di Tanah 
Air berjumlah 488.310 orang.

Penambahan kasus baru itu 
tersebar di 32 provinsi. Menu
rut data Satuan Tugas Pena
nganan Covid19, penambah
an tertinggi ada di DKI Jakarta 
sebanyak 1.240 kasus. Disusul 
Jawa Barat dengan 872 kasus. 

Kemudian, diikuti Jawa Tengah 
dengan 509 kasus, Jawa Timur 
379 kasus, dan Sumatera Barat 
dengan 218 kasus.

Belajar dan Pulang
Di tempat terpisah, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Nadiem Ma
karim, mengatakan kalau izin 
belajar tatap muka di sekolah 
kini menurut pertimbangan 
pemerintah daerah (pemda), 
bukan berdasarkan peta zona 
risiko lagi. 

Penyesuaian ini akan ber
laku pada semester genap ta
hun ajaran 2020/2021 yang 
dimulai pada Januari 2021 
mendatang. Nadiem pun men
jabarkan dalam melakukan 

pembelajaran tatap muka, se
kolah wajib memenuhi kriteria 
yang telah ditetapkan oleh pe
merintah daerah nantinya. 

“Selain itu, protokol kese
hatan yang ketat harus tetap 
dilaksanakan agar tidak ada 
klaster sekolah tatap muka,” 
ujar Nadiem, Jumat (20/11) da
lam YouTube Kemendikbud RI. 

Protokol kesehatan yang ha
rus dilakukan adalah dengan 
menjaga jarak 1,5 meter. Un
tuk itu, siswa yang bisa sekolah 
tatap muka maksimal 50 per
sen dari ratarata jumlah anak 
dalam sekolah tersebut. 

n ola/jon/P-4

Pandemi Covid-19 I Sekolah Tatap Muka Dimulai Januari 2021

Harus Ada Simulasi 
Pembelajaran  
Tatap Muka
Kita punya waktu 
satu bulan lebih dan 
diharapkan penatar
an ini bisa jadi simu
lasi, sehingga sekolah 
tatap muka bisa kita 
mulai bersama.

+4.792 +3.940 +78

488.310 410.552 15.678

Konfirmasi Sembuh Meninggal

Suspek = 63.074,  Spesimen = 41.955

Data Terbaru Kasus  
Covid-19 di Indonesia 
Per Jumat, 20 November 2020

Sumber: Covid19.go.id
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