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China Dinilai Ancaman
Jepang menilai China

ancaman karena memaksa-
kan klaim di Laut Jepang.
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Benalu Ketimpangan
Tiap cahaya, yang redup

sekalipun, tetap merupakan
berkah saat gulita menyergap.
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Jalan ”Derita” Zidane
Kerja keras Zinedine Zida-
ne mengantar Real Madrid
mendekati trofi juara liga.
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Puluhan Tertimbun
Banjir besar melanda se-
jumlah wilayah di Sulawesi
dan Kalimantan. Bencana
yang dipicu kerusakan
lingkungan ini mendera
ribuan warga. Aktivitas di
sejumlah daerah lumpuh.
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Sunyi Sepi, Indekos
Ditinggal Penghuni
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Beban Ganda Guru
Sebagian besar guru
belum siap menjalankan
kegiatan mengajar jarak
jauh karena persoalan
teknologi. KOMPAS.ID

Jebakan Rasa Aman Palsu
Situasi pandemi Covid-19 bakal memburuk bagi negara yang gagal menerapkan protokol
kesehatan secara ketat. Indonesia mesti berhati-hati dan tak terjebak rasa aman palsu.

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah ka-
sus positif Covid-19 secara glo-
bal terus meningkat dan situasi
bakal memburuk bagi negara
yang gagal menerapkan proto-
kol kesehatan dengan ketat. In-
donesia bisa menjadi salah satu
negara yang terdampak lebih
buruk lagi karena mobilitas
warga meningkat seiring long-
garnya pembatasan. Penetapan
zonasi tanpa diikuti pembatas-
an secara ketat hanya akan me-
micu rasa aman palsu.
”WHO (Organisasi Kesehat-

an Dunia) memperingatkan, si-
tuasi bisa lebih buruk lagi dan
butuh waktu lebih lama untuk
mengatasinya. Paling cepat
pertengahan tahun depan baru
bisa teratasi secara global,” kata
Dicky Budiman, epidemiolog
Indonesia dari Griffith Uni-
versity, Australia, Selasa
(14/7/2020), saat dihubungi dari
Jakarta.
Secara global, kasus Covid-19

mencapai 13,2 juta orang dan
korban jiwa 576.432 orang. Di-
rektur Jenderal WHO Tedros
Adhanom Ghebreyesus dalam
pesan melalui video, Senin, dari

Geneva, Swiss, mengatakan, ba-
nyak negara bergerak ke arah
yang salah sehingga wabah sulit
diatasi. ”Jika dasar-dasar (kese-
hatan) tak diikuti, pandemi ini
akan makin buruk,” ujarnya.
Dari 230.000kasus baru pada

Minggu, 80 persen berasal dari
10 negara serta 50 persen dari
dua negara, yaitu Amerika Se-
rikat dan Brasil. AS kini me-
miliki 3,4 juta kasus dan 138.273
korban jiwa, sementara Brasil
1,8 juta kasus dan 72.950
korban jiwa.
Data Gugus Tugas Percepat-

an Penanganan Covid-19 me-
nunjukkan, jumlah kasus di

PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Perlu Strategi Baru
Atasi Kesenjangan
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, terutama pemerintah daerah,
harus lebih aktif menjalankan strategi baru bagi pembelajaran
dimasa pandemi. Kebijakan yang selama ini dijalankan belum
mampu mengatasi kendala dalam pembelajaran jarak jauh.
Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk

membeli paket internet hanya menyasar guru dan siswa yang
telah memiliki akses gawai/komputer dan di daerah mereka
tersedia jaringan internet. Adapun siswa yang tidak memiliki
akses gawai/komputer dan internet tetap tak terbantu.
Tahunajaran2020/2021 dimulai sejak Senin (13/7/2020).Di

tengah pandemi Covid-19, sekolah menggelar pembelajaran
jarak jauh, atau tanpa tatap
muka, guna mencegah pe-
nularan Covid-19.
Namun, tidak sedikit se-

kolah yang tidakmampume-
laksanakan pembelajaran ja-
rak jauh dengan baik. Lebih
dari 47.000 satuan pendidik-
an tidak bisa menjalankan
pembelajaran jarak jauh aki-
bat ketiadaan akses internet

serta jaringan listrik.
Situasi itu menciptakan kesenjangan. Ada kelompok siswa

yang lancar menjalani pembelajaran jarak jauh, sementara
kelompok lain kesulitan melakukannya. Siswa yang tidak
lancar menjalankan pembelajaran jarak jauh diperkirakan
akan tertinggal dibandingkan siswa yang dapat mengakses
sistem pembelajaran jarak jauh secara baik.
Menurut Anggi Afriansyah, peneliti sosiologi pendidikan di

Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, pembelajaran jarak jauh tak harus mengandalkan

Liputan 4K

KERUSAKAN LINGKUNGAN

Rindu Air Sungai
Kembali Jernih
Menikmati sungai bersih kini semakin
dirindukan. Banyak yang rela mencapai
pedalaman Lubuk Beringin, desa di hulu
Batang Bungo, Kabupaten Bungo,
Jambi, untuk merasakan air sungai
yang jernih dan kondisi hutan nan asri.

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

>> BACA JUGA:

klik.kompas.id/abaikanmasker

Abaikan Masker
Kepatuhan warga dalam
menggunakan masker tak
kunjung terwujud.

KOMPAS.IDIrma Tambunan

Sejak pukul 11.00, iring-iringan kendaraan banyak ter-
lihat dari arah Muara Bungo, ibu kota Kabupaten Bu-
ngo, menuju wisata alam Lubuk Beringin di hulu Ba-

tang Bungo. Jarak sekitar 60 kilometer dari kota tak menjadi
penghalang untuk berwisata di tempat itu.

”Yang penting bisa mandi di sungai ini. Airnya jernih dan
banyak ikannya,” ujar Dandy, pengunjung dari Muara Bungo,
Minggu (5/7/2020). Ia datang bersama keluarga besar yang
berjumlah 12 orang. Mereka tampak gembira melepas penat.

Sesekali Dandy bermain di balik air untuk menangkap
ikan semah yang berseliweran di sekitar kakinya. Ikan-ikan
itu gesit melewati kejaran tangannya. Puas berendam dan
berenang, ia mengajak sepupunya mendaki bukit. Ada pula
pengunjung lain yang menyusuri hutan lindung, didahului
dengan menyeberang sungai dengan rakit.

Setelah tahapan menuju fase normal baru diberlakukan,
Lubuk Beringin kembali membuka diri. Sejak itulah pengun-
jung ramai berdatangan. Dua pekan terakhir, lebih dari 1.000
orang berkunjung ke lokasi wisata tersebut.

Penjualan karcis retribusi yang dikelola oleh Kelompok
Pengelola Hutan Desa Lubuk Beringin mendatangkan lebih
dari Rp 4 juta. Itu belum termasuk hasil penjualan produk
pertanian dan hasil hutan setempat. Pengunjung dapat me-
nikmati durian, duku, alpukat, dan beragam jenis buah
endemik saat musim buah. Beras hasil produksi setempat
bisa juga dibeli untuk oleh-oleh.

Wisata sungai bersih merupakan hasil perjuangan ma-
syarakat adat setempat. Assad, Sekretaris Kelompok Pe-
ngelola Hutan Desa Lubuk Beringin, mengatakan, Lubuk
Beringin turun-temurun teguh menjaga wilayahnya dari ke-
pungan tambang liar. Setiap kali ada aktivitas tambang liar
mencoba masuk, warga langsung mengusirnya.

Keteguhan itu diperkuat peraturan dusun. Sejumlah la-
rangan yang berpotensi merusak ekosistem sungai diber-
lakukan. Larangan itu misalnya menambang dengan mesin
atau alat berat. Begitu pula meracuni ikan atau mengambil
ikan di lubuk larangan secara diam-diam. Hukumannya
adalah denda satu kambing.

KARTU PRAKERJA

Penyelenggaraan Gelombang IV Dibayangi Persoalan
JAKARTA, KOMPAS — Setelah ter-
tunda hampir dua bulan, pen-
daftaran program Kartu Pra-
kerja akan dibuka lagi. Namun,
sejumlah persoalan yang sejak
awal membayangi program ini
dinilai belumdapat sepenuhnya
diatasi dengan revisi peraturan.
Penyelenggaraan gelombang IV
dikhawatirkan masih dibayangi
persoalan yang sama.
Ketua Tim Pelaksana Komite

Cipta Kerja Rudy Salahuddin,
Selasa (14/7/2020), berharap
pendaftaran bisa dibuka lagi pa-
da pekan keempat bulan ini.

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

16 Halaman/22 Halaman E-paper
Nomor 018 Tahun Ke-56

klik.kompas.id/beban-guru

Saat ini pemerintah tengahme-
nunggu hasil pemeriksaan pe-
laksanaan gelombang I-III oleh
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
”Ada beberapa lembaga pe-

latihan yang sedang diverifikasi
BPKP. Kami berharap bisa se-
lesai minggu ini, bersamaan de-
ngan aturan pelaksanaan secara
paralel, sehingga minggu keem-
pat (bulan Juli) ini bisa dibuka,”
kata Rudy.
Program Kartu Prakerja ge-

lombang IV akan diprioritaskan
bagi pekerja terdampak pande-

mi Covid-19 yang tercatat di
data Kementerian Ketenaga-
kerjaan. Saat ini tercatat 1,7 juta
pekerja terdampak pandemi,
tetapi baru 143.000 orang yang
menerima Kartu Prakerja.
Jumlah itu bagian dari 680.000
peserta program.
Sejak dimulai 11 April 2020,

sejumlah persoalan memba-
yangi penyelenggaraan prog-
ram Kartu Prakerja. Ini mem-
buat pemerintah merevisi se-
jumlah regulasi, seperti Per-
aturan Presiden (Perpres) No-
mor 76 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Perpres No
36/2020 tentang Pengembang-
an Kompetensi Kerja melalui
Program Kartu Prakerja yang
ditandatangani Presiden Joko
Widodo pada 7 Juli 2020.
Aturan itu memuat 11 poin

perubahan dari perpres sebe-
lumnya. Kementerian Koordi-
nator Perekonomian juga me-
nyusun regulasi terkait.
Namun, Direktur Eksekutif

Institute for Development of
Economics andFinance (Indef)
Enny Sri Hartati berpendapat,
revisi peraturan itu tidak sig-

nifikan menjawab persoalan.
”Aturannya memang harus di-
revisi. Persoalannya, program
ini sudah berjalan sampai tiga
gelombang, tetapi perubahan
yang dilakukan juga tidak ter-
lalu signifikan,” ujarnya.
Masalah yang berulang diso-

rot antara lain kemitraan de-
ngan perusahaan platform digi-
tal sebagai penyedia pasar (mar-
ketplace) tanpa mekanisme
pengadaan barang dan jasa pe-
merintah. Problem ini dijawab

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wargamembaca informasi penutupan sementara Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang
terpasang di depan pintu masuk pasar, Selasa (14/7/2020). Pasar Cempaka Putih ditutup selama
tiga hari hingga Rabu (15/7) setelah 41 pedagang terdeteksi positif Covid-19. Sejumlah pasar di
Jakarta masih menjadi kluster penularan virus korona baru. Lokasi sejumlah pasar yang
berdekatan dengan permukiman juga rentan menjadi media penularan Covid-19.

ANTARA/JOJON

Sejumlah siswa SD Negeri 1 Praja Taman Sari mengikuti pelajaran di rumah warga di Desa Laloika, Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/7/2020). Pihak sekolah
terpaksa memberlakukan belajar kelompok bagi para siswa yang terdampak banjir.

REUTERS

INFOGRAFIK: ANDRI

Positivity rate adalah persentase kasus positif Covid-19 dibandingkan dengan total kasus yang diperiksa.

Sumber: Laporan Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; diolah Litbang Kompas/DEB

Tren Positivity Rate Kasus Covid-19

Positivity rate standar WHO di bawah 5%
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2 Politik&Hukum

K I L A S PO L I T I K & HUKUM

Tunggu Ratifikasi di Swiss
DPR menyetujui ratifikasi perjanjian bantuan hukum timbal balik Pemerintah Indonesia dan
Swiss. Namun, keinginan Indonesia memburu aset koruptor di Swiss masih harus menunggu.

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun
Indonesia telah meratifikasi
perjanjian bantuan hukum tim-
bal balik Indonesia dan Swiss,
Selasa (14/7/2020), pemberla-
kuan perjanjian masih harus
menunggu proses ratifikasi di
Swiss. Proses ini diperkirakan
baru tuntas tahun depan.
Adapun Kementerian Hu-

kum dan Hak Asasi Manusia
tampaknya takmenungguhing-
ga proses di Swiss tuntas. Tim
khusus akan segera dibentuk
untuk melacak aset-aset hasil
kejahatan, termasuk korupsi
dan pencucian uang, di Swiss.
Duta Besar RI untuk Swiss,

Muliaman Hadad, saat dihu-
bungi Kompas, Selasa, menga-
takan, perjanjian yang ditan-
datangani di Bern, Swiss, 4 Feb-
ruari 2019, itu baru akan ber-
laku setelah diratifikasi oleh
masing-masing negara.
”Untuk di Swiss, prosesnya

berjalandi parlemenkarenaha-
rus melalui persetujuan Coun-
cil of States (DewanNegara-ne-
gara Bagian) dan National Co-
uncil (Dewan Nasional). Diha-
rapkan pada sesi parlemen
musim gugur (sekitar Septem-
ber) akan ada pembahasan lan-
jutan di Council of States. Di-
harapkan semua proses selesai

paling lambat 2021,” katanya.
Adapun di Indonesia, rati-

fikasi telah disetujui dalam Ra-
pat Paripurna DPR, Selasa.
Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Menkumham)
Yasonna H Laoly mengatakan,
perjanjian dengan Swiss dijalin
untuk meningkatkan kerja
sama kedua negara dalam me-
nangani tindak pidana fiskal,
termasuk tindak pidana trans-
nasional lainnya, seperti
korupsi dan pencucian uang.
”Perjanjian memberikan da-

sar hukum bagi kedua negara
untuk bantuan hukum, mulai
dari tahap penyidikan, penun-
tutan, pemeriksaan pengadilan,
hingga pelaksanaan putusan
pengadilan yang meliputi pe-
nelusuran, pemblokiran, pem-
bekuan, penyitaan, dan peram-
pasan sarana tindak pidana,”
katanya.

Retroaktif
Keunggulan lain dari perjan-

jian ini ialah di dalamnya me-
muat asas retroaktif. Dengan
demikian, memungkinkan di-
lakukannya permintaan bantu-
an hukum timbal balik atas tin-
dakan pidana yang dilakukan
sebelum perjanjian.
”Jadi, seluruh kejahatan fis-

kal, money laundering (pencu-
cian uang), atau apa saja, yang
terjadi sebelum perjanjian bisa
kita tracking (lacak),” ujarnya.
Menindaklanjuti telah dise-

tujuinya ratifikasi perjanjian
oleh DPR, tim khusus untuk
melacak aset hasil tindak pi-
dana yang disimpan di Swiss
akan segera dibentuk. Tim ber-
anggotakanperwakilan dariKe-
menkumham, Bareskrim Polri,
Kejaksaan Agung, Komisi Pem-
berantasan Korupsi, dan Ke-
menterian Luar Negeri.
”Siapa yang punya informasi,

bagaimana memperoleh infor-
masi, kita akan ke Swiss juga
meminta data-data yang ada.
Nanti kami atur strateginya se-
perti apa,” kata Yasonna.
Saat ditanyakan lebih lanjut

soal perkiraan aset-aset hasil
tindak pidana di Swiss, iameng-
aku belum tahu pasti.

Kasus Century
Catatan Kompas, upaya

membuat perjanjian bantuan
hukum timbal balik di antara
kedua negara sudah lama di-
lakukan. Tahun 2007, misalnya,
Presiden ke-6 RI Susilo Bam-
bang Yudhoyono pernah mem-
bicarakan ihwal perjanjian itu
saat bertemu Presiden Konfe-

derasi Swiss Micheline Cal-
my-Rey (Kompas, 9/2/2007).
Dari pemberitaan Kompas

antara tahun 2005 dan 2019,
aparat penegak hukum dan pe-
merintah beberapa kali meng-
upayakan ”pemulangan” aset
yang diduga hasil kejahatan
yang disimpan di Swiss.
Aset itu, antara lain, milik

Irawan Salim, mantan Direktur
Utama Bank Global, tahun
2005, sebesar Rp 500 miliar.
Kemudian aset milik ECW Ne-
loe, mantan Direktur Utama
Bank Mandiri, sebesar 5 juta
dollar AS. Selain itu, ada pula
aset Bank Century yang diduga
dilarikan oleh mereka yang te-
lah dinyatakan bersalah oleh
pengadilan dalamkasus korupsi
dana talangan untuk Bank Cen-
tury tahun 2008.
WakilDirekturVisi Integritas

Emerson Yuntho pernah
mengatakan, Swiss dikenal se-
bagai pusat keuangan yang me-
miliki keamanandan aturan ke-
rahasiaan perbankan yang ke-
tat. Swiss bersama Singapura,
Australia, Amerika Serikat, dan
Kepulauan Cayman sering jadi
surga bagi pelaku kejahatan un-
tuk menyimpan hartanya agar
terhindar dari jeratan hukum
(Kompas, 25/2/2019).

Tim pemburu buronan
Sementara itu, terkait ren-

cana menghidupkan kembali
tim pemburu koruptor yang
pernah ada tahun 2004, Men-
teri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Mah-
fud MD mengatakan, pihaknya
masih mengkajinya.
Saat ini, menurut dia, izin

prakarsa untuk membuat in-
struksi presiden (inpres) seba-
gai payung hukum dari tim
pemburu koruptor sudah di-
peroleh melalui Surat Menteri
Sekretaris Negara Nomor
B-30/M. Sesneg/D-1/HK.05.00/
01/2020.
”Tetapi, inpres harus dibahas

lintas lembaga dulu untuk di-
hitung manfaat dan efektivi-
tasnya,” tambahnya.
Menurut Ketua Komisi III

DPR dari Fraksi Partai Demo-
krasi Indonesia Perjuangan
Herman Herry, apa pun tim
yang dibentuk, jika aparat pe-
negak hukum tidak memiliki
integritas, tidak akan ada ha-
silnya. Menurut dia, UU yang
ada saat ini sudah cukup bagi
aparat penegak hukum untuk
melakukan fungsi dan tugasnya,
terutama dalamhalmenangkap
dan memulangkan buronan.

(FAJ/BOW/REK/DEA/PDS/NAD)

Ombudsman Berharap Pembenahan Rutan

Ombudsman Republik Indonesia menilai kondisi rumah ta-
hanan negara atau rutan belum banyak berubah. Para pe-
jabat yang berwenang di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia diharapkan sungguh-sungguh menjalankan
tugasnya menertibkan penyelewengan di rutan. Ketua Om-
budsman RI Amzulian Rifai, Selasa (14/7/2020), di Jakarta,
mengatakan, masih adanya praktik jual beli narkoba dan
maraknya pungli di Rutan Salemba belum sejalan dengan
semangat Menteri Hukum dan HAM yang ingin melakukan
pembenahan. Amzulian pernah beberapa kali diundang
mengikuti seremoni tentang reformasi di Kemenkumham.
”Saya yakin kejadian sesungguhnya jauh lebih banyak dan
lebih parah dari yang dilaporkan,” kata Amzulian. Sebe-
lumnya, eks narapidana politik Surya Anta membeberkan
kondisi Rutan Salemba yang sarat pungli. (NAD)

Menolak RUU Cipta Kerja

KASUS JOKO TJANDRA

Surat Jalan Diduga Diterbitkan Polri
JAKARTA, KOMPAS —AnggotaKo-
misi III DPR, Arsul Sani, mem-
peroleh informasi surat jalan
atas nama Joko Soegiarto Tjan-
dra, buron kasus pengalihan
hak tagih utang Bank Bali, di-
duga diterbitkan salah satu ba-
gian di Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara Republik In-
donesia atau Bareskrim Polri.
Informasi itu akan ditanyakan
saat Komisi III rapat dengan
Polri, KementerianHukum dan
Hak Asasi Manusia, dan Ke-
jaksaan Agung. Rapat khusus
untuk mencari tahu penyebab
Joko yang masih berstatus bu-
ronan bisa denganmudah kem-
bali ke Indonesia, bulan lalu.

”Ya, kami memperoleh in-
formasi surat jalan itu diter-
bitkan oleh salah satu bagian di
Bareskrim Polri. Namun, in-
formasi itu masih harus dive-
rifikasi,” ujar anggota Komisi
III DPR dari Fraksi Partai Per-
satuan Pembangunan, Arsul
Sani, saat dihubungipadaSelasa
(14/7/2020) malam.
Ia merahasiakan sumber dari

informasi itu. Rapat Komisi III
DPR dengan Polri, Kemente-
rianHukumdanHak AsasiMa-
nusia, dan Kejaksaan Agung,
menurut dia, akan segera di-
jadwalkan dalam waktu dekat.
Sekalipun mulai Jumat (17/7)
DPR telah memasuki masa re-
ses, Komisi III mengupayakan
rapat tersebut tetap bisa digelar
saat masa reses.
”Pimpinan Komisi III DPR

akanbersurat kepimpinanDPR
mengenai rapat di masa reses

ini. Sesuai aturan, jika komisi di
DPR ingin menggelar rapat di
masa reses, harus bersurat dulu
ke pimpinan DPR. Mudah-mu-
dahan diperbolehkan supaya
sengkarut soal Joko Tjandra se-
gera terurai dan tak terulang di
kemudian hari,” ujar Arsul.
Seperti diberitakan sebelum-

nya, Masyarakat Antikorupsi
Indonesia (MAKI)memperoleh
informasi berupa foto surat ja-
lan tertulis atas nama Joko Soe-
giartoTjandra. Nomor identitas
kependudukan (NIK) yang ada
dalam surat jalan itu sama per-
sis dengan NIK pada KTP Joko
yang diperolehnya pada 8 Juni
2020. Di surat itu tertulis pula,
Joko diberi izin jalan dari Ja-
karta pada 19 Juni 2020 serta
kembali dari Pontianak pada 22
Juni 2020.
Namun, Koordinator MAKI

Boyamin Saiman memotong
bagian di surat yang bertuliskan
lembaga yang mengeluarkan
surat jalan dan pejabat yang
menandatanganinya. Ini de-
ngan dalih untuk mencegah fit-
nah (Kompas, 14/7/2020).
SetelahBoyaminmelaporkan

foto surat jalan Joko itu ke
Komisi III DPR, Selasa siang, ia
kembali merahasiakan asal
lembaga dan pejabat yang me-
nandatangani surat jalan Joko.
Ia hanya mengatakan, surat

jalan itu dikeluarkan salah satu
pejabat penting di instansi pe-
negak hukum. ”Kira-kira bukan
kroco. Pokoknya (dari) penegak
hukum,” ujarnya.
Meski demikian, ia memban-

tah saat ditanya apakah surat
jalan itu dikeluarkan salah satu
bagian di Polri. ”Bukan,” ka-
tanya.

Penjelasan Polri
KadivHumas Polri Inspektur

Jenderal Raden Prabowo Argo
Yuwono, saat diklarifikasi, be-
lum bisa memberikan kete-
rangan. ”Masih menunggu info,
besok (hari ini), saya akan je-
laskan,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR dari

Fraksi PDI-P Herman Herry,
setelah menerima laporan dari
MAKI, mengatakan, kasus Joko
mendesak dibahas karena me-
nyangkut kewibawaan negara.
Ia pun berjanji dokumen

yang diserahkan MAKI akan
diungkapkan saat rapat dengan
Polri, Kejagung, dan Kemen-
kumham. ”Dokumen yang di-
serahkan tadi akan kami buka
sehingga menjadi tahu dari in-
stitusi mana, siapa yang me-
nandatangani, atas dasar apa,
dan semua itu bisa kami ta-
nyakankepadapihakyanghadir
dalam rapat,” ucapnya.

(BOW/NAD/PDS/APA)

Ya, kami memperoleh
informasi surat jalan
itu diterbitkan oleh
salah satu bagian di
Bareskrim Polri.

PERAMPINGAN LEMBAGA

Didahulukan yang Berdasar
Keppres-Perpres
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi telah menginventarisasi
18 lembaga yang akan dibubarkan bertahap dalam waktu
dekat ini. Lembaga yang dibentukmelalui keputusan presiden
dan peraturan presiden akan didahulukan pembubarannya
karena lebih mudah dibandingkan yang dibentuk undang-un-
dang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Tjahjo Kumolo, saat dihubungi di Jakarta, Selasa
(14/7/2020), mengatakan, dari 18 lembaga yang akan di-
bubarkan, di antaranya dibentuk lewat keputusan presiden,
peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan undang-un-
dang. Namun, ia enggan menyebut lembaga tersebut.
Tjahjo menambahkan, jika lembaga itu dibentuk dengan

UU, pembubarannya harus melalui pembahasan bersama
DPR. ”Bertahap (pembubarannya), (lembaga) yang (dibentuk)
undang-undang, kan, harus diusulkan, dibahas bersama DPR
untuk merevisinya. Di luar UU, bisa segera diproses melalui
Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara),” ujarnya.
Sebelumnya, saat menjelaskan kepada pers di Istana Mer-

deka, Jakarta, Senin (13/7/2020), Presiden Joko Widodo
menyatakan, dalam waktu dekat, ada 18 lembaga negara yang
akan dibubarkan untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi
Covid-19. Presiden mengibaratkan situasi ini layaknya sebuah
kapal. Semakin simpel, geraknya pun akan semakin cepat. Saat
ini, finalisasi untuk merampingkan kelembagaan pemerintah
masih dilakukan.
”Kenapa dirampingkan? Semakin ramping organisasi,

cost-nya juga semakin bisa dikendalikan. Kita lihat akan kita
kembalikan (18 lembaga) ke menteri, dirjen, dan direktorat.
Kapal yang lebih kecil memungkinkan semakin lincah dan
cepat bergerak,” ujar Presiden Jokowi.
Catatan Kompas, 18 lembaga yang dikaji, antara lain ber-

bentuk komite, komisi, dan badan, yang landasan hukumnya
kepres dan perpres, seperti Komite Ekonomi Nasional In-
donesia, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Ke-
olahragaan, serta Badan Restorasi Gambut.

Evaluasi kinerja
Tjahjo menyampaikan, pembubaran lembaga tidak semata-

mata efisiensi anggaran, tetapi evaluasi kinerja dan birokrasi,
efektivitas lembaga, serta potensi tumpang-tindih dan frag-
mentasi antar-kementerian atau lembaga. Penghapusan lem-
baga non-struktural diharapkan juga bisa menghindari pem-
borosan kewenangan dan meningkatkan efisiensi.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco men-

dukung rencana pembubaran lembaga yang diwacanakan
Presiden. Sebab, diakui, masih ada sejumlah lembaga yang
tidak efektif dan efisien kinerjanya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan

Mustopa. Ia menyatakan, DPR bersama Kemenpan dan RB
akan mengevaluasi dan mengkaji kembali usulan lembaga
karena pembubaran harus lewat kajian matang, termasuk
tindak lanjut terhadap ASN di lembaga tersebut. (BOW)

KASUS NOVEL BASWEDAN

Keadilan Hakim
Ditunggu Publik
JAKARTA, KOMPAS —Sidang putusan kasus penyiraman air keras
terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi,
Novel Baswedan, yang akan digelar pada Kamis (16/7/2020) di
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diharapkan memberikan
rasa keadilan bukan hanya bagi terdakwa, melainkan juga bagi
korban dan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan KetuaWadah Pegawai KPK
Yudi Purnomo di Jakarta, Selasa (14/7/2020). Sebelumnya,
jaksa penuntut umum hanya menuntut dua terdakwa
penyerangan terhadap Novel, yakni Rahmat Kadir Mahulette
dan Ronny Bugis, dengan pidana satu tahun penjara.
Djuyamto dari bagian Humas PN Jakarta Utara yang juga

ketua majelis hakim kasus Novel, kemarin, mengatakan,
sidangputusanperkara ini dilakukan secara daring lewat kanal
Youtube PN Jakarta Utara.
Menurut Yudi, saat ini harapan korban dan masyarakat

hanya dapat disampaikan kepada majelis hakim. ”Masyarakat
tentu akan melihat apakah hakim akan menghukum ringan
sesuai tuntutan atau sebaliknya, menghukum berat karena
pelaku menyerang aparat negara yang bertugas memberantas
korupsi,” kata Yudi.
Majelis hakim, tambah Yudi, diharapkan berani mengambil

keputusan menjatuhkan hukuman berat sebagai bentuk per-
lindungan pada aparat hukum.
Apa pun keputusannya, lanjut Yudi, perjuangan pegawai

KPK untuk mengungkap kasus yang berjalan lebih dari tiga
tahun ini belum akan berakhir. Pasalnya, auktor intelektualis
kasus penyiraman air keras itu sejauh ini belum terungkap.
Demikian pula motif penyerangannya.
Oleh karena itu, pegawai KPK dan tim kuasa hukum Novel

akan memantau sidang. Sebelummya, mereka juga bertemu
dengan Ketua dan Komisioner Komisi Kejaksaan untuk
menyerahkan hasil pemantauan sidang selama ini. Diha-
rapkan kasus serupa tidak terulang lagi dan negara melalui
perangkat hukumnya dapat melindungi dengan memberikan
hukuman optimal.
Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Saor Siagian,

mendorongmajelis hakimmemutus lebih obyektif, bebas, dan
merdeka.

Kasus Adam Damiri
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada Eddy OS Hiariej menyatakan, dalam kasus
pidana, putusan pengadilan bisa saja melebihi tuntutan jaksa.
”Dalamperkara pidana, karena yangdicari kebenaranmateriil,
hakim boleh berbeda pendapat dengan jaksa,” tuturnya.
Ia pun mencontohkan saat pengadilan hak asasi manusia

dengan terdakwa Mayor Jenderal Adam Damiri pada 2003.
Jaksamenuntut bebas. Namun, hakim berpandangan berbeda
sehingga Adam dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.
Menanggapi hal itu, Wakil Koordinator Penasihat Hukum

Rahmat dan Ronny, Brigadir Jenderal (Pol) Eddy Purwatmo,
engganberkomentar. Ia lebihmemilihmendengarkanputusan
hakim pada Kamis besok. (PDS)

Perwira Peraih Adhi Makayasa

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbincang dengan para perwira remaja peraih Adhi Makayasa dalam acara Prasetya
Perwira TNI dan Polri Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Gambar kartun berisi penolakan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja dipasang para aktivis dari
gerakan #BersihkanIndonesia saat berunjuk rasa di depan
Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(14/7/2020). RUU Cipta Kerja dinilai bisa memperparah
kerusakan lingkungan dan akses kendali publik.
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< Austin

Austin
Nama Ted Cruz, senator
Amerika Serikat, tidak
asing bagi warga negaranya
dan bahkan bagi warga
asing yang mengikuti
isu-isu politik AS. Pria ber-
nama lengkap Rafael Ed-
ward ”Ted” Cruz itu kini
menjadi pergunjingan war-
ganet atas fotonya yang vi-
ral di media sosial. Ia tam-
pak tak memakai masker
saat berada di pesawat.
Menurut AFP, Selasa
(14/7/2020), pihak Ameri-
can Airlines (AA) telah
menghubungi Cruz untuk mengingatkan pentingnya masker
dalam mencegah penyakit Covid-19; kecuali saat makan atau
minum. ”Kami menghubungi Senator Cruz untuk mene-
gaskan pentingnya kebijakan ini sebagai bagian komitmen
menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat saat ter-
bang,” kata AA. Orang dekat Cruz berdalih, sang senator
sedang minum kopi saat difoto. Pria kelahiran 22 Desember
1970 itu tampak memegang secangkir kopi dan telepon saat
terbang, Minggu (12/7), tetapi tak ada masker. AA meng-
imbau pelanggan agar memakai masker saat terbang. Banyak
pejabat AS tak patuh. Presiden Donald Trump baru terlihat
memakai masker saat mengunjungi sebuah rumah sakit,
Sabtu pekan lalu. (CAL)

AS dan NATO Kecam Aksi Kekerasan Taliban

Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NA-
TO) mengecam kekerasan bersenjata oleh kelompok Taliban
yang mengakibatkan puluhan orang tewas di Afghanistan
selama beberapa hari terakhir, termasuk serangan bom bu-
nuh diri di Provinsi Samangan, Senin (13/7/2020). Kecaman
juga datang dari Pemerintah Italia dan Perancis. Utusan
Khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad melalui
cuitan di Twitter, Selasa (14/7), mengatakan, penggunaan
bahan peledak dalam jumlah besar untuk memicu ledakan
tidak bisa diterima. Kekerasan bersenjata oleh Taliban, be-
berapa pekan terakhir, antara lain, dipicu penolakan Peme-
rintah Afghanistan membebaskan sekitar 600 anggota Tali-
ban yang dianggap masih berbahaya. Penolakan itu didukung
oleh negara-negara Barat. Taliban mengatakan, kekerasan
bersenjata oleh anggotanya adalah respons atas pelanggaran
Pemerintah Afghanistan dan militer AS. (REUTERS/MHD)

DAMPAK PANDEMI

Resesi Singapura Jadi
Peringatan bagi Asia
SINGAPURA, SELASA — Ekonomi Singapura mengalami resesi
dengan catatan menyusut sebesar 41,2 persen secara triwu-
lanan dan minus 12,6 persen secara tahunan pada triwulan
II-2020. Catatan kinerja perekonomian itu menjadi per-
ingatan bagi negara-negara di kawasan Asia dan bagi dunia
dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Resesi yang dialami Singapura menunjukkan pukulan dari

semua sisi di tengah pandemi. Pada triwulan I-2020, ekonomi
Singapura minus 2 persen secara tahunan dan minus 10
persen secara triwulanan. Penurunan perdagangan global
telah memukul industri manufaktur yang bergantung pada
ekspor. Ritel mengalami tekanan penjualan akibat kebijakan
penutupan wilayah yang diambil Pemerintah Singapura, 7
April-1 Juni, sebagai upaya menahan penyebaran Covid-19.
Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura dalam

rilisnya, Selasa (14/7/2020), menyatakan bahwa kontraksi atas
ekonomi negara itu adalah akibat langsung dari penutupan
wilayah Singapura pada April-Juni. Efek penutupan wilayah
itu berkelindan dengan efek lemahnya permintaan eksternal
akibat penurunan ekonomi global, dipicu pandemi Covid-19.
Resesi yang dialami Singapura kali ini adalah resesi pertama

sejak 2009 ketika negara itu juga dihantam krisis keuangan
global. Sebagai negara yang bergantung pada perdagangan dan
menjadi hub perdagangan global, Singapura merupakan salah
satu negara pertama yang melaporkan data ekonomi terbaru-
nya. Periode data yang dilaporkan itu juga bersamaan dengan
kebijakan penutupan wilayah di negara lain.
Apa yang dilaporkan Singapura ini dapat diartikan sebagai

peringatan atas kemungkinan besarnya tekanan akibat pan-
demi Covid-19 bagi perekonomian di tingkat negara, kawasan,
dan ekonomi secara global. Data capaian yang lebih buruk dari
perkiraan juga akan membunyikan lonceng peringatan bagi
ekonomi Asia lainnya, terutama negara yang bergantung pada
perdagangan. Efek pukulan ekonomi Singapura biasanya juga
dirasakan sejumlah kawasan di Asia.
”Itu angka triwulanan terburuk dalam sejarah Singapura

selama 55 tahun,” kata Song Seng Wun, ekonom regional
CIMB Private Banking. ”Namun, hal itu tidak mengherankan
karena intinya bahwa Singapura adalah negara-kota kecil yang
sangat bergantung pada perdagangan barang dan jasa.”
Sebagai perbandingan, ekonomi Jepang pada triwulan

II-2020 diperkirakan akan tumbuh negatif sebesar 20 persen.
Ekonomi China diproyeksikan tumbuh positif pada periode
April-Juni seiring pembukaan wilayah yang lebih dulu dilaku-
kan Beijing. Data ekonomi China akan diumumkan pada
Kamis (16/7).
Data menunjukkan sektor konstruksi Singapura menyusut

54,7 persen secara tahunan dan anjlok 95,6 persen secara
triwulanan. Sektor jasa, termasuk bisnis yang berhubungan
dengan pariwisata dan transportasi udara, turun 13,6 persen
dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya.
Sektor manufaktur meningkat 2,5 persen secara tahunan
karena adanya peningkatan hasil di sektor biomedis.
”Jalan menuju pemulihan dalam beberapa bulan ke depan

akan menantang,” kata Menteri Perdagangan dan Industri
Singapura Chan Chun Sing, dalam unggahannya di Facebook
dan dikutip Bloomberg. ”Kami memproyeksikan pemulihan
akan berjalan lambat dan tidak merata karena permintaan
eksternal terus lemah.”
Ekonomi Singapura sepanjang tahun ini diperkirakan mi-

nus 7-4 persen secara tahunan. Guna menghidupkan kembali
perekonomiannya, Singapura dan Malaysia menandatangani
kesepakatanbersamauntukmembukawilayahperbatasannya,
dimulai 10 Agustus mendatang. (AFP/REUTERS/BEN)

AFRIKA UTARA

Parlemen di Tobruk Minta Mesir Intervensi Militer ke Libya
Musthafa Abd Rahman
dari Kairo, Mesir

China Dinilai Jadi Ancaman
China dilaporkan tidak saja meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan. Jepang pun
menilai China sebagai ancaman serius karena juga memaksakan klaimnya di Laut Jepang.

sinergi upaya Mesir dan Libya
untuk menghadapi campur
tangan Turki.
Pemerintahandi Libya terbe-

lahmenjadi dua kelompok. Satu
pihak adalah Pemerintah Kese-
pakatan Nasional (GNA) pim-
pinan Perdana Menteri Fayez
al-Sarraj, yang bermarkas di
Tripoli, Libya barat. Pihak lain-
nya adalah pemerintahan di
Libya timur di bawah kendali
Haftar, dengandukunganparle-
men pimpinan Saleh. GNA
mendapat dukungan, antara la-
in, dari Turki. Adapun Libya
timur didukung, antara lain,
Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat
Arab, dan Rusia.
Parlemen Libya juga memin-

ta ada jaminan pembagian adil
atas kekayaan rakyat Libya dan
pendapatan dari minyak, serta
kekayaan itu tidak mengalir ke-
pada milisi bersenjata ilegal.
Seperti diketahui, Mesir dan

Libya adalah dua negara yang

bertetangga langsung dan me-
miliki perbatasan sepanjang
1.150 kilometer dari utara ke
selatan. Mesir selama ini selalu
menganggap keamanan nasio-
nal Libya adalah juga menjadi
keamanan nasional Mesir.
PresidenEl-Sisi dalampidato

saat acara kunjungan ke pang-
kalan udara militer dekat per-
batasan dengan Libya, 20 Juni,

meminta militer Mesir mulai
siap bergerak menghadapi se-
mua kemungkinan yang akan
terjadi, termasuk misi ke luar
perbatasandariMesir. Ia barda-
lih, jika Mesir menggelar cam-
pur tangan langsung di Libya,
hal itu sudahmemiliki landasan
legitimasi internasional sesuai
dengan Piagam PBB, dalam
konteks membela diri atau atas
permintaan satu-satunya otori-
tas terpilih di Libya, yaitu par-
lemen di kota Tobruk.
El-Sisimenegaskan,Mesir ti-

dak pernah ikut campur urusan
Libya, tetapi situasi sekarang
sudah berbedamenyusul teran-
camnya keamanan nasional
Mesir, Libya, dan dunia Arab.
Permintaan resmi dari parle-

menLibya kepadamiliterMesir
segera intervensi ke Libya ber-
samaan dengan digelarnya la-
tihanmiliter besar-besaranMe-
sir di dekat perbatasan Libya.
Latihan militer itu bertajuk

”Penentuan Tahun 2020”.
Militer Mesir menegaskan,

tujuan latihan militer itu untuk
membasmi milisi bayaran ile-
gal. Mesir melibatkan angkatan
darat, laut, dan udara dalam
latihan militer tersebut. Pasuk-
an amfibi dan pasukan khusus
payung juga dilibatkan dalam
latihan militer itu. Melalui la-
tihan militer tersebut, Kairo
memberi isyarat tentang kesi-
apannya setiap saat melakukan
intervensi militer ke Libya.
Di pihak lain, GNA pimpinan

PM Sarraj dan pendukungnya,
Turki, berkeras meminta pasu-
kan loyalis Haftar mundur dari
kota Sirte dan Jufra sebagai
prasyarat tercapainya gencatan
senjata di Libya. Menlu Turki
Mevlut Cavusoglu menegaskan,
politik adalah satu-satunya so-
lusi di Libya. Ia meminta pasu-
kan Haftar segera mundur dari
Sirte dan Jufra sebagai pintu
menuju solusi politik di Libya.

Internasional

TOKYO, SELASA — Jepang menu-
ding China berusahamengubah
status quo untuk memperluas
cengkeraman dan pengaruh di
tengah pandemiCovid-19 di La-
ut China Timur dan Laut Je-
pang. Sementara India dan
Amerika Serikat mengantisipa-
si China di Samudera Hindia
dan Laut China Selatan. Jepang
melihat China sebagai ancaman
serius di kawasan.

Tudingan Jepang dicantum-
kan dalam buku putih Defence
of Japan 2020 yang dirilis pada
Selasa (14/7/2020). China dise-
but menyebarkan informasi
yang tidak benar (disinformasi)
di tengah ketidakpastian dan
kebingungan publik dunia ter-
kait pandemi dan kegiatanAng-
katan Laut China telahmenjadi
sebuah masalah serius.

PemerintahanPerdanaMen-
teri Jepang Shinzo Abe menye-
tujui kajian yang mengatakan
China terus berusaha untuk
mengubah status quo di Laut
China Timur dan Laut China
Selatan. Tokyo secara terbuka
menyebutkan, Beijing meman-
faatkan kekuatan militer dan
nonmiliter guna memaksakan
klaim sepihaknya di kawasan.
”Untuk mengubah status quo
melalui pemaksaan agar tercip-
ta keadaan yang terpaksa diteri-
ma,” kata buku putih itu.

Buku Putih Pertahanan Je-
pang juga menggambarkan in-
trusi yang terus-menerusChina
di perairan sekitar pulau seng-
keta Senkaku (menurut Je-
pang) atau Diaoyu (menurut
China). Pulau tersebut terletak
di pertemuan Laut China Ti-
murdanLaut Jepang. Sebelum-
nya, April lalu, China mendiri-
kan dua distrik administratif
secara sepihak di Laut China
Selatan, wilayah yang diklaim
juga oleh Taiwan, Malaysia, Fi-
lipina, Vietnam, dan Brunei Da-
russalam.

Tokyo mengatakan, Beijing
merampas Pasifik dan Laut Je-
pang dengan memanfaatkan
kekuatan laut dan udara. Tokyo
juga menilai Beijing berusaha
memperluas pengaruhnya di
Samudera Hindia, yang sudah
lama menjadi keprihatinan In-
dia. Menurut Tokyo, China te-
rus meningkatkan kemampuan
beroperasi di perairan lebih ja-
uh, seperti Samudera Hindia,
dalam beberapa tahun ini.

”China mempromosikan ini-
siatif sabuk dan jalannya. Du-
kungan China pada pemba-
ngunan pelabuhan di nega-
ra-negara Samudera India dan
Kepulauan Pasifik dapat meng-
arah kepada ketersediaan pang-
kalan untuk kepentingan mili-
ternya. Militer China mungkin
berperan di belakang layar me-
lalui inisiatif seperti melawan
pembajakan dan pemberantas-
an terorisme,” demikian tertulis
dalam buku itu.

Dicap palsu
JurubicaraKementerianLu-

ar Negeri China, Zhao Lijian,
mengatakan, Buku Putih Perta-
hanan Jepang penuh prasangka
dan informasi palsu tentang
China. Jepang telah melakukan
usaha terbaiknya untuk mem-
besar-besarkan apa yang dise-
but ”ancaman China”.

”China selalu tegas memper-
tahankan kedaulatan, keaman-
an, dan kepentingan pemba-
ngunannya. Semua serangan
atau mendiskreditkan China
adalah sia-sia,” kataZhao seper-
ti dikutip Associated Press.
Zhao mendesak Jepang agar

berhenti menggelorakan kete-
gangan dan bekerja sama de-
ngan China.

Buku putih dikeluarkan be-
berapa jam setelahMenteri Lu-
arNegeri ASMike Pompeo ber-
komentar soal klaim China di
Laut China Selatan. ”Beijing
menggunakan intimidasi untuk
menggerogoti hakberdaulatne-
gara-negara Asia Tenggara di
Laut China Selatan, merusak
akses mereka atas sumber daya
lepas pantai, memaksakan ke-
kuasaan unilateral, dan meng-
ganti hukum internasional de-
ngan ’yang kuat yang benar’,”
kata pernyataan Pompeo.

Menurut Pompeo, China ti-
dak punya dasar hukum untuk
memaksakan kehendak sepihak
di kawasan. Beijing tidak punya
landasan hukum internasional
untuk mengklaim ”sembilan
garis putus-putus” di Laut Chi-
na Selatan. ”China tidak bisa
memaksakan klaim maritim,
termasuk klaim atas zona eko-
nomi eksklusif (ZEE),” lanjut
Pompeo sambil mengingatkan,
Beijing telah gagal membukti-
kan klaimnya di Laut China
Selatan. AS menolak klaim itu.

Kedutaan Besar China di
Washington DC, AS, mengecam
pernyataan Pompeo. Beijing
menudingWashingtonmembe-
lokkan fakta, memperburuk ke-
adaandi kawasan, danmencoba
menyemai perbedaan di antara
China dengan negara di kawa-
san. Pernyataan Pompeo tidak
dapat dibenarkan. ”Sembari
mengamankan kedaulatan wi-
layah, hak, dan kepentingan
maritimnya, China berkomit-
men menyelesaikan sengketa
melalui perundingan dan kon-
sultasi dengan negara-negara
yang terlibat langsung,” kata
Kedutaan China dikutip Global
Times.

Samudera Hindia
Menteri Pertahanan Jepang

Taro Konomengatakan, Beijing
berusaha mengubah status quo
di berbagai penjuru dunia. Ia

menyoroti perkembangan per-
batasan India-China, Laut Chi-
na Selatan, Laut China Timur,
dan Laut Jepang. ”Kita perlu
segera memahami niat China,”
ujarnya seperti dikutip media
Jepang, Mainichi dan Kyodo.

Sementara itu, India juga te-
lah merisaukan China karena
meningkatnya kehadiran China
di SamuderaHindia.UpayaBei-
jing memperluas pengaruhnya
di negara-negara kepulauan di
Samudera Hindia telah lama
membuatNewDelhimarah.Di-
namika itu, antara lain, terkait
patroli kapal China, termasuk
kapal selam, di kawasan.

Dinamika juga terkait antara
lain penyerahan Pulau Feydhoo
Finolhu, Maladewa, kepada
perusahaan China untuk masa
kontrak 50 tahun. Beberapa
waktu lalu, situsMaldives.net.tv
melaporkan, penyerahan itu di-
ikuti konsesi atas 14 pulau tan-
pa penghuni. India khawatir,
reklamasi pulau-pulau itu bisa
serupa dengan nasib pulau-pu-
lau di Laut China Selatan.

Nirupama Rao, Menlu India
periode 2009-2011, mengingat-
kan, China kini berusaha me-
nyaingi India di Samudera Hin-
dia. ”China jelas berusaha me-
ningkatkan keunggulannya me-
lalui daya jangkau angkatan laut
dan pembangunan aneka pe-
labuhan dan fasilitas terkait di
kawasan. Kita tahu semua fa-
silitas jelas punya potensi mi-
liter. Jadi, kita harus mening-
katkan aset, khususnya di Sa-
mudera Hindia,” ujarnya dalam
diskusi terkait konflik perba-
tasan India-China.

Samudera Hindia dikelilingi
negara-negara dengan pendu-
duk total 2,6 miliar jiwa dan
dilalui 50 persen kapal niaga
global. Hingga 70 persen kapal
pengangkut minyak melintas di
sana. Sejumlah taksiranmenye-
but 60 persen cadanganminyak
dan 40 cadangan gas global ber-
adadi lingkarSamuderaHindia.
Latihan militer India dan Je-
pang di SamuderaHindia, akhir

KAIRO, KOMPAS — Parlemen
Libya yang berbasis di kota To-
bruk, Libya timur dan pro Jen-
deral Khalifa Haftar, secara res-
mi meminta militer Mesir me-
lancarkan intervensi di Libya.
Parlemen Libya yang dipimpin
Aquila Saleh, dalam keterangan
pers, Selasa (14/7/2020) dini ha-
ri, menegaskan bahwa militer
Mesir segera melakukan inter-
vensi untukmenjaga keamanan
nasional Libya dan Mesir jika
hal itu dianggap perlu untuk
menangkal ancaman bahaya
yang sudah dekat.
Keterangan pers tersebut ju-

gamenegaskan, parlemenLibya
menyambut baik pidato Presi-
den Mesir Abdel Fatah el-Sisi
pada 20 Juni lalu yang menya-
takan kota Sirte dan Jufra ada-
lah garis merah bagi Kairo. Me-
reka jugamenyerukanperlu ada

AP PHOTO/U.S.NAVY/MASS COMMUNICATION SPECIALIST 3RD CLASS ERICA BECHARD

Dalam foto yang disediakan Angkatan Laut Amerika Serikat ini tampak Teknisi Elektronik Penerbangan Kelas 3 James Benzel dari
Louisville, Ohio, yang ditugaskan di Skuadron Helikopter Tempur Angkatan Laut ”Saberhawks”, memberi aba-aba kepada pilot Sea
Hawk MH-60R di landasan pacu USS Ronald Reagan (CVN 76), sementara USS Mustin (DDG 89) tampak berlabuh bersama di Laut
China Selatan, Kamis (9/7/2020).

REUTERS

Abdel Fattah el-Sisi

Juni lalu, mengindikasikan ke-
dua negara semakin dekat un-
tuk menghadapi China.

Pakar Asia Selatan pada Uni-
versitas Nasional Australia, Da-
vid Brewster, mengatakan, In-

dia nyaris kalah dalam semua
hal dari China. Keunggulan
New Delhi hanya pada Samu-
dera Hindia. Pakar India dan
China sepakat pada fakta itu.

(AP/REUTERS/RAZ/CAL)

HERYUNANTO

Aktivitas di Wilayah Udara dan Wilayah
Laut Jepang

Sumber: Buku Putih ”Pertahanan Jepang 2019 dan 2020”
INFOGRAFIK: ISMAWADI
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Identifikasi di Zona yang Bebatasan dengan China

Status Penempatan Unit Utama
di Kepulauan Barat Daya

P Yonaguni

P Ishigakijima

P Miyakojima

P Senkaku

S A M U D R A P A S I F I K

P Kumejima P Okinawa

P Okinoerabujima

P Amami Oshima
C H I N A

J E P A N G

GSDF Yonaguni Coast Observation Unit

GSDF Miyako Guard
ASDF 53rd Aircraft Control dan
Warning Squadron, dll

ASDF 54th Aircraft Control dan
Warning Squadron, dll

ASDF 55th Aircraft
Control dan
Warning Squadron,
dll

100 km

U

Taipei

GSDF 15th Brigade
MSDF Fleet Air Wing 5
ASDF Southwestern Air
Defense Force, dll

GSDF Amami Guard, dll
MSDF Amami Naval
Base Facility
ASDF Amami
Communication Squadron

Taiwan

P Taiwan
(Formosa)
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Sains, Lingkungan&Kesehatan

K I LAS I PTEKiptekCATATAN

Banyak pihak terkejut ketika Menteri
Koordinator Perekonomian Airlangga
Hartarto menyampaikan keputusan pe-

merintah untuk membuka lahan gambut di
eks-proyek Pengembangan Lahan Gambut Sa-
tu Juta Hektar di Kalimantan Tengah untuk
menjaga suplai pangan dalam mengantisipasi
dampak pandemi Covid-19, 28 April 2020.
Mereka kemudian mengaitkannya dengan
pengalaman pahit masa lalu ketika megapro-
yek ini dimulai pada 1995.
Pembukaan lahan gambut besar-besaran de-

ngan cara membuat kanal-kanal raksasa yang
menguras air dan tentu saja anggaran negara
kini masih menjadi pekerjaan rumah. Setiap
tahun terjadi kebakaran lahan yang asapnya
menyiksa warga setempat.
Meskimenuai sejumlahprotes, sebagaimana

diberitakan Kompas, Kamis pekan lalu, Presi-
den Joko Widodo bersama rombongan men-
teri mendatangi lokasi food estate atau lum-
bung pangan yang di antaranya berada di Desa
Bentuk Jaya di Kapuas dan Desa Belanti Siam
di Pulang Pisau. Hal ini menyiratkan bahwa
proyek yang telah berjalan dua pekan akan
terus berlanjut meski menuai kritik.
Kedua kabupaten tersebut akan menyedia-

kan lahan seluas 164.598 hektar (ha) atau dua
kali luas Singapura. Rinciannya, seluas 85.456
ha lahan intensifikasi atau lahan yang sudah
dikelola masyarakat dan 79.142 ha lahan po-
tensial yang selama ini terbengkalai.
Tahun ini, pemerintah akan mengerjakan

30.160 ha lahan; di Pulang Pisau seluas 10.160
ha berupa sawah dan dua pertiganya, sekitar
20.000 ha, di Kapuas masih berupa rawa.
ProgramLumbung Pangan yangmerupakan

Proyek Strategis Nasional 2020-2024 ini me-
ngejutkan banyak pihak, terutama kalangan
akademisi, aktivis, dan pemerhati lingkungan.
Bahkan, sejumlah ilmuwan dan akademisi
yang pernah terlibat langsung dengan Pe-
ngembangan Lahan Gambut (PLG) kaget saat
mengetahui rencana pemerintah tersebut.
Berkategori program strategis nasional,

Lumbung Panganmemiliki jalan tol perizinan.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional, proyek ini hanya butuh 60
hari untuk mendapatkan izin lingkungan.
Sejumlah pihak meminta pemerintah tak

buru-buru merealisasikan rencana itu meng-
ingat area setempat diduga merupakan lahan
gambut yang dalam. Kerusakan pada gambut
bersifat irreversible atau tak dapat dipulihkan.
Pengajar Fakultas Pertanian Universitas

Jambi, Asmadi Saad, dalam diskusi daring,
menyebutkan, pembentukan gambut tropis di
Indonesia, merujuk referensi ilmiah, terjadi

antara 4.200 dan 6.800 tahun lalu. Jika lahan
gambut dibuka, kerusakan berupa penurunan
muka gambut dan oksidasi yangmenyebabkan
pelepasan emisi tak bisa dihindarkan.

Risiko terbakar
Emisi ini akan tetap terjadi meski mene-

rapkan hidrologi yang baik. Belum termasuk
risiko terbakarnya gambut ketika mengering.
Seperti kebakaran lahan seluas 1,64 juta ha
pada 2019 yang 494.050 hektar di antaranya
berupa gambut. Di Kalteng, luas gambut ter-
bakar mencapai 183.836 ha.
The Copernicus Atmosphere Monitoring

Services mencatat, kebakaran Agustus-No-
vember 2019 melepaskan emisi 708 megaton
setara karbon dioksida (CO2). Sebagai per-
bandingan, pada 1 Agustus-18 September 2019,
kebakaran di Indonesia melepas emisi 360
megaton setara CO2 dibandingkan 400 me-
gaton setara CO2 pada periode sama di tahun
kebakaran terparah dasawarsa ini pada 2015.
Terkait lokasi ini merupakan lahan gambut

ditepis oleh pemerintah yang menyatakan
lahan yang digunakan merupakan tanah
aluvial alias bukan gambut meski berada di
lahan eks-PLG. Pemanfaatan lahan-lahan ini
juga diklaim untuk mengurangi risiko ke-
bakaran.
Peneliti dari Laboratorium Alam Hutan

Gambut Universitas Palangka Raya, Kitso Ku-
sin, sebagaimana dikutip Kompas.id, meng-
ungkapkan, lokasi Desa Bentuk Jaya yang
dikunjungi Presiden merupakan area gambut
dengan kedalaman beragam. Dari risetnya,
kawasan itu jauh dari pasang-surut air se-
hingga saat awal PLG (1997) digunakan pompa
air untuk pengairan. Karena berbiaya mahal,
warga meninggalkan lahan setempat.
Berbagai pihak menyatakan pembukaan la-

han pangan berupa cetak sawah ini tak efektif
dan memakan biaya serta waktu. Apalagi,
dalihnya untukmengantisipasi darurat pangan
dampak Covid-19 atau penyakit disebabkan
virus korona baru dan itu butuh kecepatan.
Untuk memberdayakan pangan lokal, solusi

lain adalah pemerintah menjalankan amanat
undang-undang dengan melindungi lahan-la-
han pertanian yang terus tergerus permu-
kimandan kawasan industri. Data BadanPusat
Statistik menunjukkan, luas lahan sawah pada
2011 lebih luas (8.127.264 ha) daripada tahun
2015 (8.087.393 ha) yang tentu berkorelasi
dengan penurunan produksinya.
Selain itu, agar tak ribut bahwa lahan yang

akandimanfaatkanberupa gambut ataubukan,
pemerintah lebih baikmenunjukkan kajiannya
secara terbuka. Jika ada kajian lingkungan
hidup strategis ataupun studi berbasis kajian
ilmiah yang dilakukan, sebaiknya hal itu disaji-
kan bagi publik dan partisipatif.

Sudahi Eksploitasi Gambut
Kapasitas Memori
Tentukan Kepatuhan

Seseorang dengan kapasitas
memori kerja tinggi memiliki
kesadaran tinggi akan manfaat
pembatasan sosial terkait Co-
vid-19 dan mematuhinya. Hal
itu terungkap dalam studi oleh
tim peneliti dari Universitas
California di Riverside yang di-
terbitkan dalam Prosiding Na-
tional Academy of Sciences.
Memori kerja merupakan pro-
ses menyimpan informasi da-
lam pikiran untuk waktu sing-
kat, hanya beberapa detik.
”Makin tinggi kapasitas me-
mori kerja, makin berperilaku
jaga jarak sosial,” kata Wieiwei
Zhang, profesor psikologi di
Universitas California di River-
side, Jumat (10/7/2020). Riset
melibatkan 850 warga Ameri-
ka Serikat pada 13-25 Maret
2020, dua pekan setelah Pre-
siden Donald Trump meng-
umumkan kondisi darurat na-
sional Covid-19. Peserta meng-
isi survei demografis dan ku-
esioner soal kepatuhan jarak
sosial. (SCIENCEDAILY/IKA)

Perubahan Iklim Melaju
di Tengah Pandemi
Pandemi Covid-19 berdampak
pada berkurangnya emisi gas
rumah kaca, tetapi itu dikha-
watirkan hanya sementara. Pe-
manasan global melaju dan ba-
nyak negara dikhawatirkan tak
memenuhi target penurunan
emisi. ”Di China, saat awal
pandemi dan warga diminta
tetap di rumah, emisi karbon
turun 25 persen dan udara le-
bih bersih,” kata Deddy Had-
riyanto, pembina Jaringan Ahli
Perubahan Iklim dan Kehu-
tanan Indonesia, di Jakarta,
Selasa (14/7/2020). Berdasar
data Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, penu-
runan cemaran PM 2,5 terjadi
di Indonesia, misalnya di Ja-
karta yang selama pembatasan
sosial berskala besar ada penu-
runan 45 persen. Namun, pe-
merintah akan mencetak sa-
wah di lahan gambut di Kali-
mantan sebagai penyimpan
karbon. ”Pandemi jadi mome-
ntum mengatasi perubahan ik-
lim,” ujarnya. (AIK)

KEANEKARAGAMAN IKAN

Ratusan Spesies Prioritas Dilindungi
JAKARTA, KOMPAS — Dari ribuan
spesies ikandi Indonesia, terda-
pat ratusan spesies yang teran-
cam punah. Spesies-spesies itu
menjadi prioritas untuk dilin-
dungi.

Kepala Pusat Penelitian Bi-
ologiLembaga IlmuPengetahu-
an Indonesia (LIPI) Atit Kanti
dalam webinar bertajuk ”Kon-
servasi IkanTerancamPunahdi
Indonesia”, Selasa (14/7/2020),
menjelaskan, penyebab kepu-
nahan biota perairan, antara la-
in, adalah karena konversi di
perairan ataupun pesisir laut,
eksploitasi, perubahan iklim,
dan polusi.

Berdasarkan data Fishbase
tahun 2019, terdapat 34.200
spesies ikan di dunia. Sebanyak
4.700 spesies atau 13,9 persen
di antaranya terdapat di Indo-
nesia. Dari jumlah spesies itu,
sebanyak 167 jenis ikan teran-
cam punah.

Sementara itu, dalam daftar
merah BadanKonservasi Dunia
(IUCN), terdapat 308 spesies
biota perairan yang perlu dilin-
dungi. Prioritas perlindungan
tersebut didominasi 146 spesies
dari laut, 89 spesies air tawar,
dan 73 spesies berhabitat di
danau.

Hiu dan pari
Direktur Wildlife Conserva-

tion Society (WCS) Indonesia
Program Noviar Andayani me-
nyatakan, pihaknya memprio-
ritaskan program perlindungan
spesies hiu dan pari. Prioritas
ini ditetapkan karena Indonesia
pusat keanekaragaman hiu dan
pari di dunia. Dari 1.250 spesies
hiu dan pari yang ada di dunia,
sebanyak 218 spesies terdapat
di Indonesia.

Di sisi lain, di Indonesia ter-
jadi eksploitasi hiu dan pari
secara berlebih untuk ekspor.
Dalam laporan Organisasi Pa-
ngan dan Pertanian (FAO) 2017,
sekitar 120.000 ton hiu dan pari
dari Indonesia dijadikan kon-
sumsi ataupun produk domes-
tik setiap tahun

Selain WCS, Yayasan Alam
Indonesia Lestari (Lini) juga
turut melakukan konservasi
spesies ikan, yaitu jenis capung-
an banggai. Ikan ini endemik di
perairan Banggai, Kabupaten
Banggai Kepulauan, Sulawesi
Tengah.

Direktur Pelaksana Lini Ga-
yatri Reksodihardjo mengata-
kan, sejak tahun 1994, ikan ini
telahmenjadi target spesies un-
tuk akuarium. Ikan ini kian

populer sejak tahun 1997 de-
ngan tangkapan mencapai
700.000 ekor per tahun.

Pada 2007 diusulkan untuk
diatur dalam apendiks II Kon-
vensi Perdagangan Internasio-
nal untuk Perdagangan Flora
dan Fauna yang Terancam Pu-
nah (CITES) dan ditetapkan se-
bagai ikandilindungi terbatas di
Indonesia pada 2018.

Direktur Konservasi dan Ke-
anekaragaman Hayati Laut Ke-
menterian Kelautan dan Per-
ikanan (KKP) Andi Rusandi
menjelaskan, terdapat lebih da-
ri 6.000 jenis fauna perairan di
Indonesia.Dari jumlah ini, seki-
tar 4.700 jenis ikan bersirip, 651
jenis ekinodermata (bintang la-
ut dan teripang), 754 jenis krus-
tasea (udang dan kepiting), dan
527 jenis karang.
Dalam rencana strategisKKP

2020-2024, ditetapkan 20 jenis
atau kelompok ikan yang me-
rupakan biota perairan teran-
cam punah agar menjadi pri-
oritas perlindungan, pelestari-
an, danpemanfaatan. Jenis ikan
prioritas itu di antaranya hiu
dan pari pada apendiks CITES,
hiu paus, penyu, karang hias,
napoleon, sidat, dugong, paus,
dan lumba-lumba. (MTK)

Pelestarian Batik
Tidak Berujung
Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik sebagai
warisan budaya tak benda dari Indonesia. Meski
demikian, isu klaim batik sebagai bagian dari budaya
negara lain masih muncul.

JAKARTA, KOMPAS — Klaim ba-
tik sebagai bagian dari budaya
negara lain kembali viral. Ini
menunjukkan masih ada pe-
kerjaan rumah tentang peles-
tarian warisan budaya yang
belum tuntas.

Pada Minggu (12/7/2020),
media asal China, China Xin-
huaNews,mengunggah video
berdurasi 49 detik. Unggahan
itu disertai keterangan, ”Ba-
tik adalah kerajinan tradisio-
nal yang umum di kalangan
kelompok etnis di China.
Menggunakan lilin leleh dan
alat seperti spatula, orang
mewarnai kain dan mema-
naskannya untuk menghi-
langkan lilin. Lihatlah bagai-
mana kerajinan kuno ber-
kembang di zaman modern
#AmazingChina.”

Unggahan itu segeraviral di
dunia maya. Warganet Indo-
nesiamenilai unggahanChina
Xinhua News ingin mengkla-
im batik sebagai bagian dari
budaya China.

Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) RI via akun Twit-
ter @Kemlu_RI, Senin (13/7),
menjelaskan, batik adalahwa-
risan leluhur Indonesia yang
erat dengan keseharian ma-
syarakat. ”Batik adalah wa-
risan leluhur yg erat dgn ke-
hidupan kita sehari-hari. Se-
jak 2/10/2009, @UNESCO te-
lah tetapkan batik sebagai
Warisan Kemanusiaan untuk
Budaya Lisan dan Nonbenda-
wi. Oleh sebab itu, kita raya-
kan 2 Oktober sebagai #Hari-
BatikNasional.” Unggahan ini
disertai tagar #IniDiplomasi.

Kemenlu RI juga meng-
unggah foto saatMenlu Retno
Lestari Priansari Marsudi
menjadi Presiden Dewan Ke-

amanan Perserikatan Bang-
sa-Bangsa dan berfoto dengan
peserta dari negara lain yang
semuanya mengenakan batik.

Setelah itu, China Xinhua
Newsmerevisi pernyataannya
dengan mengunggah kete-
rangan bahwa kerajinan cetak
lilin Tiongkok kuno sangat
terampil dan memakan wak-
tu. Kerajinan ini juga dikenal
sebagai batik, sebuah kata asal
Indonesia yangmengacu pada
teknik pewarnaan tahan lilin
yang dipraktikkan di banyak
bagian dunia. Unggahan ini
disertai ucapan terima kasih
yang dialamatkan ke akun
Twitter Kemenlu RI.

Tak merisaukan
Isu klaim batik bukan kali

pertama. Beberapa tahun lalu,
Malaysia pernah mengklaim
batik sebagai milik mereka.
Polemikmuncul danmembu-
at geram masyarakat.

Sejumlahperajin danpeng-
usaha batik di Daerah Istime-
wa Yogyakarta, Kota Solo, dan
Kota Pekalongan di Jawa Te-
ngah, Selasa (14/7) menyata-
kan tidak merisaukan klaim
yang menyebutkan batik ada-
lah kerajinan dari China. Ini
karena batik asal Indonesia
punya sejumlah kelebihan
dan telah dikenal secara luas
di dunia internasional.
”Menurut saya, yang pen-

ting itu kita terus berkarya
saja,” kata Isnaini Muhtarom,
Ketua Paguyuban Batik Tulis
Giriloyo Desa Wukirsari, Ke-
camatan Imogiri, Bantul, Da-
erah Istimewa Yogyakarta.
Tamakun, perajin batik asal

Kota Pekalongan, Jawa Te-
ngah juga tak mempermasa-
lahkan klaim tersebut. Pasal-

nya, itu justru menunjukkan
kekayaan batik kepada dunia.
”Kita harus mengambil sisi
positif dari kasus ini. Orang
yang tadinya tak peduli de-
ngan batik akhirnya mulai ta-
kut kehilangan, kemudian
timbul rasa memiliki yang le-
bih,” katanya.

Sejarawan dan pendiri Ko-
munitas Historia Indonesia,
Asep Kambali, berpendapat
pentingnya memperkuat as-
pek kognitif batik di kalangan
masyarakat Indonesia sebagai
fondasi. Ketika dasar penge-
tahuan kuat, saat muncul isu
klaim dari negara lain, tak
akan melunturkan sikap war-
ga dan tak muncul pula senti-
men negatif.

Desainer senior mode Ed-
ward Hutabarat mengatakan,
batik tak sekadar estetika. Ba-
tik adalah satu dari kain per-
adaban Indonesia.

Desainer mode dan pendiri
Nusantara Wisdom, Era Soe-
kamto,memandang nilai-nilai
kebijaksanaan dari batik ha-
rus terus diangkat. Misalnya,
motif batik parang barong
adalah hasil meditasi Panem-
bahan Senopati, juga motif
batik truntum yang dicipta-
kan Kanjeng Ratu Kencana
yang memiliki makna kasih
sayang sehingga kemudian di-
pakai pada tradisi midodareni
dalam pernikahan adat Jawa.

Direktur Jenderal Kebuda-
yaan Kemendikbud Hilmar
Farid mengatakan, banyak se-
kolahmembuat ekstrakuriku-
ler membatik. Museum dan
taman budaya di berbagai da-
erah juga membuka kursus
membatik untuk turut meles-
tarikan batik.

(MED/HRS/NCA/XTI)

Pendidikan&Kebudayaan
Bermain di Mata Air Telogo Sari

HARI ANAK NASIONAL

Tolong Jangan Egois…

”Semua bosan, semua
susah, semua ingin hi-
dup normal. Jadi, to-

long jangan egois. Untuk ma-
syarakat Indonesia, tolong
peduli dengan tenaga medis.
Mau berapa banyak lagi, sih,
tenaga medis yang bergugur-
an? Mereka juga punya kelu-
arga, loh. Jadi, tolong jangan
egois. Tetap terapkan protokol
kesehatan.”

Kalimat tersebut diucapkan
Diana Nadia Maulida, remaja
putri dari Banjarmasin, Kali-
mantan Selatan, mewakili sua-
ra Forum Anak Indonesia, saat
menyampaikan isi hati
anak-anak Indonesia kepada
Menteri Kesehatan Terawan
Agus Putranto dan Menteri
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak I Gusti
Ayu Bintang Darmawati, Se-
lasa (14/7/2020), secara daring
menyambut Hari Anak Nasi-
onal 2020.

Ibu Diana selama pandemi

Covid-19 bekerja untuk men-
distribusikan alat kesehatan
dari rumah sakit yang satu ke
rumah sakit yang lain. Diana
khawatir jika ibunya terinfeksi
virus dari orang-orang di
rumah sakit.

Tak hanya Diana, Hana Nu-
ha, seorang anak dari Kabupa-
ten Pacitan, Jawa Timur, juga
merasa sedih dan frustrasi saat
dia dinyatakan positif terkena
Covid-19 karena tertular ayah-
nya. ”Yang Hana rasa ketika
terkena Covid-19 merasa ke-
sepian; dan beribadah adalah
aktivitas untuk melawan Co-
vid-19,” ujarnya. Hana bersyu-
kur kini ia telah sembuh mes-
kipun sempat mendapat pe-
rundungan dari orang yang tak
dikenal.

Diana dan Hana adalah dua
dari enam anak yang mewakili
Forum Anak Indonesia me-
nyampaikan perasaan tentang
pandemi Covid-19, serta harap-
an terhadap tenaga medis, pe-

merintah, dan masyarakat.
Pada awal pandemi Co-

vid-19, Forum Anak Indonesia
menggelar Survei Ada Apa De-
ngan Covid-19 (AADC 19) un-
tuk mengetahui persepsi dan
pengetahuan anak tentang Co-
vid-19. Hasil survei yang men-
jaring 717 anak-anak dari 29
provinsi menunjukkan, 81 per-
sen anak tahu tentang Co-
vid-19 dan gejalanya. Bahkan,
98 persen anak merasa pan-
demi berpengaruh terhadap
kebiasaan dan pola hidup ber-
sih dan sehat.

”Jika anak-anak tetap di
rumah, disiplin menjaga kese-
hatan, berarti kalian menjadi
pahlawan,” kata Bintang.

Kepada anak-anak, Terawan
juga berpesan untuk mening-
katkan imunitas tubuh agar ti-
dak mudah terinfeksi virus.
”Mudah-mudahan kita bisa
mengatasinya tidak lama lagi,”
ujar.

(SONYA HELLEN SINOMBOR)

LANGKAN

Kendala Infrastruktur
Telekomunikasi

United Nations Digital Gover-
nance 2020 ”E-Government
Survey 2020”, Jumat
(10/7/2020), menempatkan In-
donesia di peringkat ke-88 dari
jajaran negara dengan tingkat
implementasi sistem pemerin-
tahan berbasis elektronik
(SPBE) yang tinggi. ”Akan
tetapi, Indonesia masih jauh
tertinggal dalam indikator in-
frastruktur telekomunikasi, di
mana Indonesia masih memi-
liki skor yang sejajar dengan
Ghana, Jordania, dan Kambo-
ja,” kata peneliti Center for Di-
gital Society Universitas Ga-
djah Mada, Perdana Karim, sa-
at membedah laporan United
Nations Digital Governance
2020 ”E-Government Survey
2020” secara daring, Senin
(13/7). Tantangan utama Indo-
nesia kini adalah kurangnya
jangkauan dan cakupan imple-
mentasi SPBE serta belum
meratanya koneksi internet
yang stabil di seluruh wilayah
kepulauan Indonesia. (*/ABK)

Biennale Bank Sampah
Akan Digelar di Klaten

Lima Benua Art Management,
komunitas pegiat lingkungan,
para seniman, serta Sekolah
Adiwiyata akan mengadakan
Biennale Bank Sampah, 23-30
Juli 2020, di Ruang Bersama
Tanah Aer, Jalan Sunan Pan-
danaran, Paseban, Bayat, Kla-
ten, Jawa Tengah. Biennale
Bank Sampah akan mengang-
kat tema ”Mindset”. Sejumlah
kegiatan akan digelar selama
perhelatan Biennale yang unik
ini, seperti pameran seni rupa
dua dimensi dan tiga dimensi,
juga instalasi seni bank sam-
pah yang akan disuguhkan
oleh para perupa. Biennale
Bank Sampah juga akan mem-
buat kegiatan publik berupa
workshop, melukis bersama di
atas kertas daur ulang, penam-
pilan atraksi seni, dan serang-
kaian diskusi. Kegiatan ini tu-
rut didukung oleh Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Klaten. (*/ABK)

Ichwan Susanto

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Anak-anak bermain di mata air Telogo Sari, Desa Citrosono, Grabag, Magelang, Jawa Tengah,
Selasa (14/7/2020). Bermain di alam seperti ini merupakan salah satu cara mereka mengusir
kejenuhan selama belum bisa belajar secara tatap muka langsung di sekolah akibat pandemi.
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Asumsi Dasar Ekonomi Makro
dalam APBN 2019 Realisasi

INFOGRAFIK: NINGSIAWATI

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019

Inflasi

Nilai tukar
rupiah

Lifting
minyak

Lifting
gas

Pertumbuhan
ekonomi

Tingkat suku
bunga SBN
tiga bulan

Rp 15.000
per dollar AS

775.000 barel
per hari

Rp 14.146
per dollar AS

746.000 barel
per hari

1,250 juta
barel per hari

1,057 juta
barel per hari

3,5% 2,72%

Sejumlah Capaian pada Tahun 2019

5,3% 5,02%

5,3% 5,62%

Ekonomi&Bisnis

K I LAS EKONOMI

Diversifikasi Hindarkan Syok Pasokan Pangan

Dengan diversifikasi, setiap daerah di Indonesia diyakini
dapat memenuhi kebutuhan pangan wilayahnya secara man-
diri. Langkah ini juga menekan beban distribusi antardaerah.
Di tengah pandemi Covid-19, diversifikasi pangan berperan
strategis. ”Bulog tengah mencoba berperan dalam menyerap
produksi pangan lokal,” kata Direktur Utama Perum Bulog,
Budi Waseso, dalam diskusi yang digelar IDX Channel,
Selasa (14/7/2020). Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan
Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi menya-
takan, diversifikasi pangan dapat menghindarkan masya-
rakat dari syok pasokan yang terjadi akibat perubahan iklim
serta gangguan logistik dan distribusi. (JUD)

Layanan ”Cash on Delivery” PT Pos Melonjak

Pada masa pandemi Covid-19, layanan pembayaran tunai
setelah barang sampai di tujuan (cash on delivery/COD) PT
Pos Indonesia (Persero) melonjak. PT Pos mencatat, jumlah
barang dengan model transaksi COD yang dikirimkan dalam
periode April-Juni 2020 naik 42 persen dibanding periode
Januari-Maret 2020. Adapun nilainya meningkat sekitar 58
persen. ”Pandemi Covid-19 juga memunculkan ceruk baru,
yakni pengiriman dalam kota (city courier) yang jumlahnya
meningkat 34 persen. Untuk itu, kami terus memperkuat
posisi untuk pengiriman paket dan kurir,” kata Direktur
Komersial PT Pos Indonesia Charles Sitorus dalam Forum
Virtual Series bertema ”Perubahan Pola Konsumen Belanja
Online” di Jakarta, Selasa (14/7/2020). (CAS)

AKSI SOSIAL

Modal Hadapi Pandemi

Pandemi Covid-19 dengan segenap imbasnya menjadi
pembangkit solidaritas. Sebut, misalnya, kerelaan war-
ga menyediakan kantong berisi kebutuhan pokok dan

mempersilakan siapa pun yang butuh untuk mengambilnya.
Ada empati untuk ”tidak lupa menengok panci tetangga”
demi menjaga sesama di kanan kiri rumah jangan sampai
kelaparan.

Demikian pula aksi sosial membagi masker dan alat pe-
lindung diri untuk mengurangi potensi terpapar virus. De-
mikian halnya penggalangan dan penyaluran sumbangan
dalam berbagai bentuk kepada mereka yang terdampak pan-
demi Covid-19.

Tak terkecuali aneka pelatihan secara daring yang selama
pandemi digelar untuk meningkatkan kapasitas pelaku usa-
ha mikro, kecil, menengah (UMKM). Tujuannya jelas, yakni
membantu UMKM agar mampu bertahan menghadapi de-
raan pandemi.

Pemerintah menargetkan jumlah pelaku UMKM yang
masuk ke ekosistem digital dapat meningkat, yakni dari
sekitar 8 juta saat ini menjadi minimal 10 juta pelaku
UMKM pada akhir tahun 2020.

Melalui kemampuan tersebut, pelaku UMKM diharapkan
dapat memasarkan produk atau jasanya, baik kepada pe-
merintah melalui e-katalog di Lembaga Kebijakan Peng-
adaan Barang/Jasa Pemerintah ataupun kepada masyarakat
lewat marketplace yang ada.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah men-
catat, ada potensi Rp 315 tri-
liun dari belanja pemerintah
yang dapat dialokasikan un-
tuk membelanjakan pro-
duk UMKM. Kemente-
rian Koordinator Bi-
dang Perekonomian,
merujuk data Go-
ogle, Temasek, Ba-
in & Company
(2019), menyebutkan,
pada 2025, potensi eko-
nomi digital Indonesia
mencapai 133 miliar dollar
AS dan ASEAN 153 miliar
dollar AS. UMKM berhak menikmati kue pasar ekonomi
digital yang besar, baik di lingkup domestik maupun skala
lebih luas. Oleh karena itu, transformasi digital dinilai jadi
keniscayaan bagi UMKM, terutama pada masa pandemi dan
bahkan pascapandemi.

Hingga kini inisiatif untuk bahu-membahu menghadapi
pandemi terus muncul. Tak terkecuali upaya menghubung-
kan pelaku UMKM di Indonesia dengan WNI atau diaspora
di luar negeri. Hal ini, antara lain, terlihat pada webinar
”Potensi Bisnis Indonesia-Amerika Serikat” yang diikuti 400
lebih peserta pada 10 Juli 2020. Pertemuan virtual itu
digelar Direktorat Jenderal Amerika-Eropa Kementerian
Luar Negeri bekerja sama dengan Learn Business Anywhere
Arrbey dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia.

Dalam acara itu, Konsul Jenderal RI di San Francisco,
Houston, dan Los Angeles berbagi info mengenai peluang
ekspor dan bisnis di wilayah kerja masing-masing kepada
para pelaku usaha, termasuk UMKM, di Indonesia. Tak
terkecuali diaspora yang memiliki usaha di AS. Mereka
saling menanyakan kontak, menjajaki peluang kerja sama,
dan interaksi lain.

Kegotongroyongan harus terus ditumbuhkan untuk ber-
sama menghadapi pandemi. Solidaritas bagi sesama pun
dapat ditunjukkan melalui kedisiplinan memutus rantai pe-
nyebaran virus korona. Apalagi data masih menunjukkan
peningkatan jumlah kasus positif dan meninggal akibat Co-
vid-19 di Indonesia.

Senasib sepenanggungan. Rasa ini dulu memampukan
leluhur bersatu untuk melepaskan diri dari belenggu pen-
jajah. Kini rasa yang sama kita butuhkan. Solidaritas men-
jadi modal sosial menghadapi pandemi berikut segenap
dampaknya. (C ANTO SAPTOWALYONO)

Nelayan Pulang Melaut

Waspadai Risiko Fiskal
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas La-
poran Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. Namun, ri-
siko fiskal jangka panjang perlu diwaspadai, terutama tahun
ini yang tantangannya lebih kompleks daripada tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pe-
meriksa Keuangan menyoroti
risiko fiskal jangka panjang aki-
bat kenaikan rasio utang dan
rasio defisit terhadap produk
domestik bruto, serta keseim-
bangan primer. Kesinambung-
an fiskal perlu didukung per-
aturan untuk menjamin keber-
lanjutan dan konsistensinya.
Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) menyampaikan hal itu
dalam laporan hasil pemerik-
saan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Ta-
hun 2019. Laporan memuat ha-
sil pemeriksaan laporan keu-
angan 87 kementerian/lembaga
tahun 2019 yang disampaikan
dalam Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat di Jakarta,
Selasa (14/7/2020).
”BPKmemberikan opiniWa-

jar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas LKPPTahun 2019. Namun,
penting untuk ditekankan bah-
wa dengan opini WTP tidak
berarti bebas dari masalah,” ka-
ta Ketua BPK Agung Firman
Sampurna.
LKPP yang telah diaudit oleh

BPK mencakup tujuh kompo-
nen laporan keuangan, yaitu la-
poran realisasi anggaran, lapor-
an perubahan saldo anggaran
lebih, neraca, laporan opera-
sional, laporan perubahan ekui-
tas, laporan arus kas, dan ca-
tatan atas laporan keuangan.
Dari hasil tinjauan BPK, pe-

merintahperlumemperhatikan
risiko fiskal akibat tidak ter-

capainya rasio utang dan rasio
defisit terhadap produk domes-
tik bruto (PDB), serta kese-
imbangan primer positif seba-
gaimanaditetapkandalamRen-
canaPembangunanJangkaMe-
nengah Nasional (RPJMN)
2014-2019.
RPJMN 2014-2019 menetap-

kan rasio utang terhadap PDB
di bawah 30 persen dan terus
menurunhingga 19 persen pada
2019. Defisit anggaran di bawah
3persendanpada2019menjadi
1 persen PDB. Selain itu, ke-
seimbangan primer diupayakan
surplus sebelum 2019.
Namun, Agung menilai, pe-

merintah belum sanggup
memenuhi target dalam RP-
JMN 2014-2019 tersebut. De-
fisit anggaranpada2019 sebesar
Rp 348,65 triliun atau 2,2 per-
sen PDB, sementara posisi
utang pemerintah terhadap
PDB sebesar 30,23 persen. Ke-
seimbangan primer masih ne-
gatif Rp 18,44 triliun pada
2019.
Di tingkat daerah, hasil tin-

jauan BPK menunjukkan se-
bagian besar pemerintah dae-
rah belummandiri secara fiskal.
Kemandirian fiskal daerah
mencakup empat level peni-
laian, yaitu belum mandiri,
mandiri, menuju mandiri, dan
sangat mandiri. Dari 542 pe-
merintah daerah, hanya satu
daerah yang mencapai level sa-
ngat mandiri, yaitu Kabupaten
Badung, Bali.

”Hanya Kabupaten Badung
yang 83,47 persen belanja da-
erahnya didanai oleh penda-
patan asli daerah. Angka itu
lebih tinggi daripada Provinsi
DKI Jakarta yang memiliki ka-
pasitas fiskal terbesar di In-
donesia, sebesar 71 persen,” ka-
ta Agung.
Agung berpendapat, penilai-

an opini WTP di satu tahun
bukan jaminan untuk menda-
patkan opini yang sama pada
tahun berikutnya. Terlebih per-
soalan yang terjadi sepanjang
2020 jauh lebih kompleks da-
ripada tahun lalu. Kompleksitas
masalah selama 2020, baik dari
sisi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, maupun pertang-
gungjawaban akan jauh lebih
sulit daripada 2019.

Pembiayaan defisit
Untuk membiayai defisit

anggaran, salah satu upaya pe-
merintah adalah menerbitkan
surat berharga negara (SBN)
secara berkelanjutan. Tahun
ini, pemerintah akan mener-
bitkanSBNritel sebanyakenam
kali. Ada tiga seri SBN ritel yang
telah terbit, yaitu Saving Bond
Ritel seri SBR009 dengan vo-
lume pemesanan pembelian Rp
2,25 triliun, sukuk ritel seri
ST012 (Rp 12,14 triliun), dan
obligasi negara ritel seriORI012
(Rp 18,34 triliun).
Direktur Surat Utang Negara

Direktorat Jenderal Pengelola-
an Pembiayaan dan Risiko Ke-

menterian Keuangan (Kemen-
keu) Deni Ridwanmenuturkan,
pemerintah akan menerbitkan
tiga seri SBN ritel sepanjang
Juli-Desember 2020 senilai Rp
35 triliun-Rp 40 triliun.
SBN itu terdiri dari satu SBN

ritel konvensional dan dua su-
rat berharga syariah negara
(SBSN) ritel. ”Target investor
yang dibidik adalah kelompok
generasi milenial berusia 20-40
tahun,” kata Deni, Selasa.
Menurut Deni, animo ma-

syarakat berinvestasi kala pan-
demi Covid-19 ini relatif tinggi.
Kondisi ini tecermin dari re-
alisasi pemesanan pembelian

ORI017 yang mencapai Rp
18,34 triliun. Realisasi peme-
sanan pembelian ORI017 ter-
tinggi sejak SBN ritel dijual se-
cara daring sejak 2018. ”Profil
investor juga bergeser ke ge-
nerasi muda. Hal ini menun-
jukkan kesadaran generasi mu-
da untuk berinvestasi semakin
tinggi,” ujarnya.
Kemenkeu mencatat, sekitar

43 persen atau 18.452 investor
ORI017 berasal dari kelompok
generasi milenial berusia 20-40
tahun. Selain milenial, investor
kelompok generasi Z berusia di
bawah20 tahun jugameningkat
menjadi 1 persen. (KRN)

PERDAGANGAN

Jepang: Cangkang Sawit
Dikuasai Sindikasi Besar
JAKARTA, KOMPAS — Jepang
membutuhkan 10 juta ton
cangkang kelapa sawit per ta-
hun sebagai bahan bakar pem-
bangkit listrik berbasis energi
terbarukan. Namun, selama
ini para pembeli cangkang ke-
lapa sawit di Jepang harus
membelinya melalui sindikasi
besar.
Presiden Direktur Japan Ex-

ternal Trade Organization (Jet-
ro) Jakarta Keishi Suzuki, Sela-
sa (14/7/2020),mengatakan, ke-
butuhan energi terbarukan di
Jepang tinggi. Saat ini ada 90
proyek pembangkit listrik yang
dikembangkan di Jepang. Se-
mua pembangkit itu akan
menggunakan sumber energi
terbarukan, terutamadari cang-
kang kelapa sawit (palm kernell
shell) dan palet kayu.
Pada masa mendatang, Je-

pang membutuhkan cangkang
kelapa sawit ini sebanyak 10
juta ton per tahun untuk bahan
bakar pembangkit listrik. Cang-
kang kelapa sawit, yang me-
rupakan limbah, bisa menjadi
peluang ekspor yang efektif dari
Indonesia,” ujarnya dalam se-
minar daring bertema ”Akses
Pasar UKM Eskportir Indone-
sia ke Jepang”.
Namun, lanjut Suzuki, pem-

beli cangkang kelapa sawit di
Jepang kesulitanmembeli lang-

sung cangkang itu kepada pe-
masokdi Indonesia.Merekaha-
rus melewati sebuah sindikasi
besar untuk bisa mendapatkan-
nya. Pembeli di Jepang mem-
butuhkan kestabilan pasokan
berstandar mutu tertentu.
Pelaksana Tugas Direktur

Jenderal Perdagangan Luar
Negeri pada Kementerian Per-
dagangan Srie Agustina menge-
mukakan, Jepang adalahnegara
penting untuk pemasaran
cangkang kelapa sawit Indo-
nesia. Pada 2019, volume impor
cangkang kelapa sawit Jepang
yang sebanyak 2,5 juta ton, 85
persen di antaranya dari In-
donesia.

Konsul Jenderal Republik
Indonesia di Osaka, Jepang,
Mirza Nurhidayat menyatakan,
perlu ada kesepakatan standar-
disasi mutu cangkang kelapa
sawit antara Indonesia dan Je-
pang. Ada dua standardisasi
yang dipakai, yaitu Indonesian
Sustainable Palm Oil (ISPO)
dan Roundtable on Sustainable
PalmOil (RSPO). Jepangmeng-
gunakan sertifikasi RSPOuntuk
produk biomassa.
”Tentu RSPO bisa cocok de-

ngan ISPO dan kami berharap
Jepang membuka kesempatan
bagi Indonesia yang menerap-
kan ISPO agar diakui legali-
tasnya,” ujarnya. (APO)

PERIKANAN

Budidaya Lobster Tak Menentu
JAKARTA, KOMPAS — Arah pe-
ngembangan budidaya lobster
di Tanah Air semakin tak me-
nentu. Setelah teperdaya janji
kemitraan eksportir benih lobs-
ter, kini pembudidaya rakyat
kesulitan memperoleh benih
lobster.

Ombudsman RI sedang
menginvestigasi kebijakan eks-
por benih lobster yang berda-
sarkan Peraturan Menteri Ke-
lautan dan PerikananNomor 12
Tahun 2020 itu.

Sebagaimana dikemukakan
anggota Ombudsman RI, Alam-
syah Saragih, saat ini, inves-
tigasi dalam tahap pengumpul-
an informasi. Investigasi ber-
tahapdan terencana sebagai ba-
gian dari pengawasan itu untuk
perbaikan sistem.

Sementara Guru Besar Fa-
kultas Perikanan dan Ilmu Ke-
lautan Universitas Diponegoro
Semarang Suradi Wijaya Sapu-
tra menyoroti kebijakan ekspor
benih lobster di tengah situasi
stok lobster bermasalah. Hasil
kajian Komisi Nasional Kajian
Sumber Daya Ikan tahun 2017,
sumber daya lobster di 11 wi-
layah pengelolaan perikanan
(WPP) dalam zona merah yang
menunjukkan penangkapan
berlebih dan zona kuning, yakni
dalam status rawan.

Kondisi zona merah dan ku-
ning mengisyaratkan penang-
kapan lobster dewasa sudah ti-
dakbolehditambah, serta peng-

ambilan benih harus sangat ha-
ti-hati. Rencana pemerintah
membuka keran ekspor benih
lobster selama 3 tahun, sambil
membesarkan budidaya lobster
di dalam negeri, dikhawatirkan
tidakberjalanmulus jika ekspor
benih tidak terkendali. ”Ada ke-
khawatiran, jika benih lobster
diambil terus-menerus selama
3 tahun, pembudidaya pada ta-
hun ke-4 tidak kebagian benih,
pada saat kita juga tidakmampu
melakukan pembenihan,” ka-
tanya, dalamwebinar ”’Quo Va-
dis’ Sumber Daya Lobster Ki-
ta?”, Selasa (14/7/2020).

Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya Kementerian Kelaut-
an dan Perikanan Slamet Soe-
bjakto dalamwebinarmenyam-
paikan, pemerintah telah me-
nyusun peta jalan budidaya lob-
ster 2020-2024. Pada 2020, ni-
lai produksi lobster budidaya
ditargetkan Rp 330 miliar dan
meningkat menjadi Rp 1,73 tri-
liun pada 2024.

Budidaya lobster akan di-
kembangkan dengan beberapa
strategi, antara lain pengem-
bangan sistem rantai pasok hu-
lu-hilir. Meskipun begitu, Sla-
met mengakui, saat ini ekspor
lobster konsumsi merosot.

Menurut dia, eksportir harus
bekerja sama dengan pembu-
didaya. Eksportir membeli di
masyarakat sebagai bentuk ke-
mitraan, sambil menanti pasar
ekspor membaik.

”Kalau ada (perusahaan)
yang belum komitmen budi-
daya, pada akhir bulan nanti
kami akan turun ke lapangan
untuk melihat budidaya. Kami
akan luruskan dan bina agar
menjadi pembudidaya yang
memproduksi lobster dan ber-
kerja sama dengan masyara-
kat,” katanya.

Secara terpisah, Sapardi,
pembudidaya lobster di Desa
Paremas, Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, menuturkan,
pembukaan keran ekspor benih
menyebabkanpembudidayake-
sulitan menjangkau benih be-
ning lobster untuk dibesarkan.
Sementara benih lobster warna
kehitaman dari sisa ekspor be-
nih yang harganya jauh lebih
murah juga sulit didapat.

Saat ini, harga benih bening
lobster pasir di tingkat nelayan
berkisar Rp 12.000-Rp 13.000
per ekor atau naik 140 persen
daripada harga normal yang ra-
ta-rata Rp 5.000 per ekor. Se-
mentara harga benih bening
lobster mutiara Rp 33.000-Rp
35.000 per ekor, melonjak dari
harga biasanya, Rp 15.000-Rp
20.000 per ekor.
”Makanya, kami enggak bisa

(berbuat) apa-apa lagi untuk
budidaya. Kami tidak bisa lagi
dapatbenih.Benih lobsterhabis
untuk diekspor dan hampir ti-
dak ada lagi sisa benih kehi-
taman untuk dibudidayakan,”
kata Sapardi. (LKT)
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Perahu nelayan
memasuki muara

Kali Angke
setelah mencari
ikan di perairan

Kepulauan
Seribu, DKI

Jakarta, Selasa
(14/7/2020).

Berdasarkan data
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan,
ekspor perikanan

RI pada
Januari-April

2020 sebanyak
414.700 ton atau
meningkat 15,79

persen secara
tahunan.

Evaluasi Program 35.000 MW

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja berada di ketinggian saluran udara tegangan ekstra
tinggi (SUTET) di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/7/2020). PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) tengah mengevaluasi program
pembangkit 35.000 megawatt (MW) menyusul rendahnya
permintaan tenaga listrik. Selama pandemi Covid-19,
permintaan tenaga listrik di Indonesia turun. Peninjauan
ulang diperlukan agar pembangkit listrik yang dibangun
nanti tidak terbengkalai lantaran rendahnya permintaan di
masyarakat.
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LPS dan Stabilitas Keuangan

Konsolidasi Kekuasaan PM Muhyiddin

emberian kewenangan pada LPS
untuk menyelamatkan dan menem-
patkan dana pada bank bermasalah
disoroti banyak kalangan. Ada
kekhawatiran terjadi moral hazard.

PerluasankewenanganLembagaPenjaminSimpanan (LPS)
ini dinilai menabrak prinsip tata kelola dari segi pengawasan,
transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan penegakan hu-
kum (Kompas, 13/7/2020).

Kekhawatiran umumnyamuncul karena saat ini belum ada
kriteria jelas bank yang layak menerima penempatan dana
LPS. Ada ketakutan, bank penerima kesulitan likuiditas bukan
akibat pandemi sehingga penyelamatannya berpotensi me-
rugikannegara. SementaraLPS sendiri takbisa digugat hukum
atas langkah itu karena tindakan itu diperlukan untuk mem-
percepat penanganan dampak Covid-19 (UU No 2/2020).

Kekhawatiran pengamat sangat beralasan. Kita semua tak
menghendaki terulangnya kembali kasus megaskandal pe-
nyelamatan bank seperti BLBI dan Bank Century.

Namun, kita perlu melihat masalah ini dalam konteks
situasi terkini. Dalam istilah pemerintah, situasi saat ini situasi
luar biasa sehingga diperlukan pula langkah-langkah luar biasa
untuk mengatasinya. Pandemi Covid-19 memaksa semua
negara menempuh langkah-langkah nonkonvensional untuk
penyelamatan ekonominya, termasuk sektor perbankan.

Keputusan memperluas wewenang LPS tak berdiri sendiri.
Ini ditempuh dalam rangka menjaga likuiditas dan kestabilan
sistem keuangan, dan sebagai tindak lanjut upaya penanganan
dampak korona, sebagaimana diatur di Perppu No 1/2020.

Perbankan ibarat jantung yang mengalirkan darah ke
perekonomian dan sifatnya sistemik. Sementara saat ini
intervensi BI tak dimungkinkan karena UU BI membatasi
kewenangan BI hanya membantu likuiditas bank sehat lewat
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP). Tak semua bank
juga bisa mengakses pinjaman antarbank karena besarnya
jaminan yang harus diberikan. Dalam situasi seperti ini,
harapan menjadi ada di pundak pemerintah.

Untuk mengatasi problem solvabilitas perbankan/lembaga
keuangan dan sektor riil, sejumlah kebijakan ditempuh,
termasuk penempatan dana Kemenkeu di bank BUMN.
Namun, ini dinilai tak cukup longgarkan likuiditas yang ada.

Statistik prapandemi menunjukkan perbankan dalam kon-
disi solid, baik dari sisi rasio kecukupan modal, kredit
bermasalah, likuiditas, maupun profitabilitas. Namun, pan-
demi menempatkan bank pada tekanan luar biasa. Tekanan
berat likuiditas terutama dialami bank papan bawah bermodal
kecil. Ketatnya likuiditas sempat memunculkan rumor dan
persaingan tak sehat, yang membahayakan perbankan. Kredit
bermasalah juga meningkat tajam di semua kategori bank.

PP No 33/2020 sudah mengatur dengan tegas perluasan
kewenangan LPS yang sifatnya terbatas dan sementara. Besar
eksposurnyapundibatasi untuk setiapbankdan terhadap total
aset LPS. Penempatan dana juga tak menyasar bank tertentu,
tetapi dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem
keuangan dan dilakukan setelah bank ditetapkan OJK sebagai
bank dalam pengawasan intensif.

Denganpenguasaan informasi yangbaik, penerapankriteria
bank penerima dan ketentuan aset jaminan yang ketat,
kehati-hatian ekstra serta pengawasan berlapis, seharusnya
moral hazard bisa dicegah.

onsolidasi kekuasaan Perdana
Menteri Muhyiddin Yassin di
Malaysia berlanjut. Kubunya telah
mengganti ketua parlemen. Drama
politik Negeri Jiran belum usai.

Muhyiddin terlihat tersenyum dari kursinya pada sidang
Majelis RendahParlemenMalaysia, Senin (13/7/2020). Ia lega,
setidaknya ancamanmosi tidak percaya yang bisa dilancarkan
kubu Mahathir Mohamad, kapan saja, sementara waktu bisa
ditutup dengan lengsernya Ketua DPR Mohamad Ariff Md
Yusof lewat pemungutan suara.
Sebelum diturunkan, sebagai Ketua DPR, Mohamad Ariff

yang terpilih pada era pemerintahan Mahathir berhak me-
mutuskan, apakah usulan mosi tak percaya terhadap PM
dilanjutkan atau tidak. Nga KorMing, Wakil Ketua DPR, lebih
dulu mengundurkan diri. Muhyiddin membersihkan posisi
kunci di parlemen dari orang-orang rezim lama sebagai bagian
dari konsolidasi kekuasaannya.
Langkah Muhyiddin pada pekan ini adalah upaya lanjutan

konsolidasi kekuasaannya sejak ia ditunjuk oleh RajaMalaysia
Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shahmenjadi PM, 29 Februari
lalu, menyusul bubarnya pemerintahan Mahathir. Sebelum-
nya,Muhyiddin juga selamat dari ancamanmosi tidak percaya
dalam sidang parlemen, 18 Mei lalu.
Sidang ini mungkin tercepat yang pernah digelar. Begitu

Raja selesai berpidato, sidang langsung diumumkan ditunda
hingga 13 Juli lalu. Alasan resmi penundaan itu, menghindari
penyebaran Covid-19. Namun, tak bisa dimungkiri, keputusan
penundaan itu membuat mosi tidak percaya terhadap Muh-
yiddin dipatahkan sebelum sempat diajukan.
Bisa dikata, setidaknya dua kaliMuhyiddin lolos dari lubang

jarum, belum termasuk keputusanmenunda sidang parlemen,
9Maret lalu, saat ia baru sepekan lebih menjabat PM. Sebagai
politisi, Muhyiddin adalah sosok yang kenyang pengalaman.
Bergabung dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu

(UMNO) tahun 1971, ia menduduki posisi kunci sebagai wakil
PM pada pemerintahan Najib Razak, meski belakangan di-
copot karena kritiknya pada isu korupsi 1MDB, dan sebagai
menteri dalam negeri pada pemerintahan terakhir Mahathir.
Langkahnya keluar dari koalisi Mahathir dan membentuk
aliansi baru, termasuk menggandeng UMNO, mengantarkan
Muhyiddin pada posisi puncak sebagai PM.

AmankahposisiMuhyiddin?Belum.Dari hasil pemungutan
suara untuk penggantian ketua DPR, Senin lalu: 111 anggota
mendukungnyadan 109anggotadi pihakoposisi, serta seorang
anggota absen dan satu suara abstain, Muhyiddin belumlah
mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.

Parlemen tanpa memegang dukungan mayoritas disebut
parlemen menggantung (hung parliament). Ia memerlukan
mekanisme untuk memperkuat legitimasi kekuasaan melalui
pemilu sela. Opsi kapan pemilu sela akan digelar, kalkulasi
dukungan riil dari publik, berada di tangan Muhyiddin.
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Pendapatan dan Benalu Ketimpangan

Tiap cahaya (yang
menyala redup
sekalipun) tetap
merupakan berkah saat
gulita menyergap.
Perasaan itulah yang
dialami sekarang.

Pada saat kecemasanmemenuhi ru-
ang pikiran karena pandemi Co-
vid-19, satu pencapaian bangsa di-

umumkan: Indonesia naik kelasmenjadi
negara berpendapatan menengah-atas
(upper middle income countries). Tentu
tidak mudah menggapai level pendapat-
an itu, Indonesia membutuhkan waktu
23 tahun agar keluar dari jepitan negara
kelas menengah-bawah.

Jadi, performa ini laik disyukuri seba-
gai pantulan kerja keras, komitmen, dan
konsistensi. Sungguhpunbegitu, obor ini
masih redup, belum terang benderang,
karena beberapa soal sedang mengintip
sehingga sedikit kealpaan saja membuat
posisi itu bisa melorot. Terlebih, tidak
banyak negara yang mampu naik kelas
menjadi negara berpendapatan atas ka-
rena ragam syarat yang wajib dipenuhi.
Ini yang menyebabkan negara-negara
terjebak dalam pendapatan menengah
(middle income trap).

Jebakan ketimpangan
Rentang kelompok pendapatan me-

nengah atas di antara 4.046–12.535 dol-
larAS.BankDuniamemakaipendapatan
nasional kotor (gross national income)
untuk mengklasifikasikan pendapatan
per kapita tersebut. Jika nanti Indonesia
memiliki pendapatan per kapita di atas
12.535 dollar AS, maka akan naik kelas
menjadi negara berpendapatan atas. Pa-
da saat ini (dengan menggunakan data
2019), pendapatan per kapita Indonesia
4.050 dollar AS, jadi hanya tipis di atas
batas bawahdari rentang kelompokpen-
dapatan menengah atas. Problem yang
lekas disadari adalah: awal 2020 terjadi
pandemi dan sampai akhir tahun dipro-
yeksikan ekonomi lunglai. Implikasinya,
pendapatan nasional akan menurun se-
hingga pendapatan per kapita (setelah
dibagi jumlah penduduk) turut merana.
Ancaman ini nyata sehingga tahun de-
pan (ketika diumumkan) potensi an-
jloknya pendapatan per kapita bisamen-
jadi realitas.Olehkarena itu, pemerintah
harus berjibaku mempertahankan agar
peluang penurunan dapat dipinggirkan.

Berikutnya, tak mudah memperoleh
data pendapatan yang meyakinkan di
suatu negara, terlebih di negara ber-
kembang seperti Indonesia. Banyak ak-
tivitas ekonomi informal yangmenyum-
bang pendapatan kepada individu, tetapi
tak tercatat dalam statistik resmi. Eko-
nomi informal itu terbagi dalam empat
pelaku: sektor rumah tangga, sektor in-
formal, sektor irregular, dan sektor kri-
minal (Thomas, 1992). Sektor rumah
tangga adalah aktivitas ekonomi yang
biasanya tak diperdagangkan dan ini
jumlahnya banyak, seperti halnya sektor
informal (tetapi kegiatan ini ditransak-
sikan). Sektor irregular adalah transaksi
barang/jasa yang legal, tetapi pengadaan
atau distribusinya ilegal, semacampeng-
gelapan pajak, penyelundupan, dan ane-
ka pelanggaran regulasi. Sektor kriminal
adalah tindakan usaha yang seluruhnya
ilegal, seperti obat-obat terlarang, pen-
curian, dan perdagangan manusia. Jadi,
pendapatan yang direkam sebetulnya di
bawah nilai yang sebenarnya. Tantang-
annya adalah segera memasukkan ke-
giatan ekonomi informal tersebut dalam
catatan statistik.

Masalah lain yang jamak dimengerti
adalah jebakan ketimpangan. Pendapat-
an per kapita menunjukkan perkem-
bangan ekonomi dari waktu ke waktu.
Namun, penggunaan indikator ini me-
nyembunyikanketimpangandi baliknya.
Selama lima tahun terakhir pemerintah
berpeluh menurunkan ketimpangan
pendapatan dengan segala daya. Pada
2014, ketimpangan pendapatan dengan
memakai rasio gini mencapai puncak-

nya: 0,41. Pada 2019 rasio ini bisa di-
turunkan menjadi 0,38. Artinya, ikhtiar
pemerintah telah memberikan hasil
meski belum bisa sepadan 2004, yakni
0,32 (BPS).

Sungguhpun begitu, data lebih rinci
menunjukkan ketimpangan masih jadi
benalu pembangunan. Berdasar data Su-
senas 2019 (Kemenkeu, 2020), jumlah
penduduk miskin 9,4 persen; kelompok
pendapatan rentan 20,6 persen; menuju
kelas menengah 48,2 persen; kelas me-
nengah21,5 persen; danpendapatan atas
0,4 persen. Jadi, sebetulnya status kese-
jahteraan di Indonesia hanya dirayakan
tak lebih dari 21,9 persen penduduk
paling atas. Pada titik inilah Indonesia
tak boleh silau dengan predikat negara
berpendapatan menengah atas.

Demokrasi ekonomi
Mencermati data di atas, perolehan

pendapatan menengah masih bertumpu
di matras yang rapuh sehingga agenda
demokrasi ekonomi tak boleh dibajak
lagi. Demokrasi ekonomi tegak karena
tiga alas: pemerataan aset dan akses,
organisasi ekonomi yang demokratis,
dan kolaborasi ekonomi yang setara.

Aset modal dan lahan menjadi pusat
pertaruhan level makro agenda demo-
krasi ekonomi. Ketimpangan kepemilik-
an lahan berdasarkan Sensus Pertanian
2013 sebesar 0,68 (BPS, 2014). Ini sangat
parah meski ada penurunan ketimbang
Sensus Pertanian 2003. Lima tahun ter-
akhir pemerintah agresif mengeksekusi
kebijakan reforma agraria dan perhu-
tanan sosial. Ini mesti dijaga dan di-
percepat lima tahun ke depan.

Sirkulasi modal juga berputar hanya
pada pucuk penduduk paling kaya. Data
LPS, Mei 2020, memperlihatkan 0,03
persen pemilik rekening (simpanan di
atasRp 5miliar)menguasai 46,81 persen
total dana pihak ketiga (DPK) di per-
bankan. Sebaliknya, 98,21 persen pe-
milik rekening (di bawah Rp 100 juta)
hanya menguasai 13,74 persen DPK. Ar-
tinya, 1,79 persen pemilik rekening me-
nguasai 86,26 persen DPK! Politik ke-
bijakan pajak juga kurang tajam me-
mangkas ketimpangan aset dan keka-
yaan ini.

Pada level meso, organisasi ekonomi
yang demokratis diperlukan demi me-
mastikan proses pengambilan keputus-
an melibatkan khalayak, bukan sekadar
pemilik modal (Smith, 2005). Pekerja,
perwakilan warga, konsumen, dan yang
lain perlu diikutkan dalam pengambilan
keputusan sehingga keseluruhan output
kebijakan mewakili aspirasi pemangku
kepentingan yang lebih luas. Jadi, ada
pergeseran orientasi dari pemegang sa-
ham (shareholder) ke pemangku kepen-
tingan (stakeholder). Di luar itu, bangun
usaha pada level korporasi memberi
ruang bagi pihak yang terlibat untuk
memiliki, mengambil keputusan, dan
bertanggung jawab. Itu sebabnya, ba-
ngun usaha yang cocok dengan jiwa
konstitusi adalah koperasi. Di negara
maju, seperti di Eropa maupun AS se-
kalipun, koperasi bukanlah simbol usaha
kecil, tetapi bisnis besar yang dimiliki
dan dikelola publik dengan standar tata
kelola yang sehat sehinggamenyebarkan
berkah bagi semua pihak.

Terakhir, pada level mikro, agenda
demokrasi ekonomi yang perlu dide-
sakkan adalah arena bermain yang adil
antarpelaku ekonomi. Persaingan bisnis
yang sehat diperlukan agar setiap pelaku
usaha memperoleh mimbar yang sepa-
dan. Sungguhpun begitu, implisit dalam
persaingan usaha adalah semangat me-
mangsa kompetitor (kanibalisme) dalam
skema ”zero zumgame”. Pelaku ekonomi
yang efisien memenangi kompetisi dan
melumat aktor yang kurang sangkil.
Konsumen diuntungkan karena mem-
peroleh harga yang ideal (dalam jangka
pendek). Namun, apabila dikuliti lebih
detail, sebetulnya yang lebih tangguh
adalah kolaborasi, bahkan kooperasi, an-
tarpelaku ekonomi. Kolaborasi me-
ngumpulkan talenta dan sumber daya
yang berserak menjadi satu kekuatan
besar sehingga menghasilkan efisiensi
dan inovasi. Kooperasi bukan semata

mengumpulkan, tetapi membangun ke-
sadaran dan kepemilikan bersama se-
hingga tidakmemproduksi paradoks an-
tara pertumbuhan dan ketimpangan.

Transformasi ekonomi
Jika soal hulu terkait demokrasi eko-

nomi telahmapandidesain, aksi berikut-
nya adalah transformasi ekonomi. Ini
percakapan yang telah dilakukan sejak
dekade 1980-an, tetapi lamban diek-
sekusi. Sebagian besar aktivitas ekonomi
masih bertumpu pada eksplorasi (bah-
kan eksploitasi) sumber daya alam. Se-
puluh komoditas ekspor terbesar Indo-
nesia didominasi bahan mentah, seperti
migas, kayu, batubara, karet, dan sawit.
Persentase ekspor produk manufaktur
terhadap total ekspor jauh lebih rendah
dibandingkan dengan negara ASEAN la-
in, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam,
dan Filipina. Situasi ekonomi yang mi-
nim nilai tambah ini menyebabkan ne-
gara sulit meningkatkan pendapatan na-
sional sehingga pendapatan per kapita
tidak bisa terdongkrak.

Salah satu negara yang berhasil secara
meyakinkan melakukan transformasi
ekonomi adalah Korea Selatan sehingga
sudah cukup lama negara tersebut ma-
suk kategori berpendapatan tinggi (ke-
luar dari jebakan pendapatan mene-
ngah).

Hal lainnya, pemisahan antara sektor
pertanian (tradisional) dan industri/jasa
(modern) makin kasatmata. Pada saat
pertumbuhan ekonomi melaju kencang,
pertumbuhan sektor pertanian kian ter-
tinggal. Selama empat tahun terakhir,
paling tinggi pertumbuhan sektor per-
tanianhanya 3,92 persen (2017), padahal
pertumbuhan ekonomi pada level se-
kitar 5 persen. Sektor jasa tumbuhmen-
julang, tetapi tidak tersambung dengan
sektor pertanian. Sektor jasa ditopang
oleh input impor sehingga tidak dapat
menyeret kemajuan di sektor tradisio-
nal. Kedalaman intensitas involusi di
sektor pertanian tak bisa dihentikan
sehingga para pelakunya hijrah ke kota.
Celakanya, dalam 15 tahun terakhir kon-
tribusi sektor industri terus menurun
hingga pada 2019 tinggal 19,7 persen
(pada 2004 masih 29 persen terhadap
PDB).Hasilnya, tenaga kerjamenumpuk
di sektor informal, yang pada 2019 jum-
lahnya 57 persen dari total pekerja (BPS,
2019). Kelompok ini sukar didorong pe-
ningkatan pendapatannya karena mis-
kin kapital dan inovasi.

Isu transformasi ekonomi tentu juga
terkait efisiensi investasi. Pada titik ini
Indonesia punya pekerjaan rumah yang
berat. Selama lima tahun terakhir telah
dikerjakan tiga gugus pokok agar pra-
syarat investasi dipunyai negara, yakni
pembangunan infrastruktur, deregulasi,
dan peningkatan kapabilitas manusia.
Harapannya, ketiga kaki inimenjadi titik
pijak yang kuat merealisasikan efisiensi
investasi. Hasilnya memang ada, tetapi
perbaikannya lambat. ICOR (incremen-
tal capital output ratio) sebagai indikator
pengukur efisiensi investasi menampak-
kanpenurunan. Pada2016 ICORsebesar
6,69; 2017 turun menjadi 6,64; dan 2018
turun lagi ke 6,52. Makin rendah ICOR
berarti kian efisien karena dibutuhkan
modal lebih kecil untuk menghasilkan
output yang sama. Masalahnya, negara
tetangga ICOR-nya jauh lebih rendah.
Pada 2018 Malaysia 5,38; India 4,99;
Vietnam 4,80; dan Filipina 4,63 (ADB,
2018). Ini menjadi sebab nilai investasi
yang besar kurang menghasilkan pen-
dapatan yang tinggi.

Investasi inklusif
Investasi menjadi kata kunci dan tu-

lang punggung peningkatan pendapatan
secara bermakna. Banyak persoalan in-
vestasi di sini, di mana lima perkara ini
mendeskripsikan sebagian besar masa-
lah: (i) investasi fokus kepada eksploitasi
SDA sehingga mendestruksi lingkungan
dan terlambat mengerjakan industriali-
sasi: (ii) investasi hanya terkonsentrasi
pada wilayah dan sektor tertentu se-
hingga menjadi sumber ketimpangan
wilayah dan sektor; (iii) perkembangan
investasi dari waktu ke waktu makin

padat modal dan teknologi sehingga tak
banyakmenciptakan lapangan kerja; (iv)
investasi kerap meminggirkan masya-
rakat lokal sehingga menjadi sumber
konflik yang mengganggu stabilitas so-
sial dan politik; dan (v) investasi berbasis
penguasaan modal sehingga menyebab-
kan penumpukan aset dan kekayaan
kepada segelintir pelaku ekonomi. Bela-
kanganpemerintahmulaimenyadari hal
itu sehingga menggeser beberapa ke-
bijakan investasi menjadi lebih inklusif
(inclusive investment).

Investasi inklusif dimaksudkan seba-
gai upaya menghilangkan dilema di ba-
liknya, seperti ketimpangan, pengabaian
warga, perusakan lingkungan, dan sete-
rusnya. Investasi mesti ramah lingkung-
an, melibatkan warga lokal, menghargai
kemanusiaan, pemerataan akses dan
aset, orientasi jangka panjang, dan fokus
ke benefit (people, planet, profit/benefit).
Pada kasus Indonesia, investasi inklusif
diutamakan untuk menyelesaikan be-
berapa perkara pokok, seperti ketim-
pangan antarwilayah/sektor, penciptaan
lapangan kerja, nilai tambah ekonomi,
promosi ekspor, pemulihan lingkungan,
pelibatan masyarakat lokal, memper-
kuat UMKM, memperbesar kamar ko-
perasi/UMKMdan investasi sosial, serta
kemandirian ekonomi.

Dua instrumen yang perlu didayagu-
nakan menjadi pandu investasi inklusif:
(a) kelembagaan yang mapan: aturan
main/regulasi (insentif) yang komplet
dan penegakan hukum yang keras; dan
(b) prioritas investasi: menentukan jenis
investasi, wilayah/sektor, dan target ke-
lompok masyarakat.

Promosi lingkungan adalah unsur ter-
penting keberlanjutan pembangunan.
Selama puluhan tahun pembangunan
ekonomi dipacu dengan titik tumpu eks-
plorasi dan eksploitasi SDA. Aneka ca-
paian pembangunan luluh lantak akibat
pengabaian daya dukung lingkungan.
Banjir, kekeringan, kebakaran, dan per-
ubahan iklim menjadi ongkos pemba-
ngunan yang mengerikan. Peristiwa ini
pada level rumah tangga menggoyahkan
perikehidupan danmelenyapkan penda-
patan, sedangkan di tingkat negaramen-
delusi kekayaan lingkungan. Sepaket de-
ngan ekologi ialah mendorong parti-
sipasi kaum perempuan, termasuk me-
lenyapkan diskriminasi tingkat upah un-
tuk jenis pekerjaan yang sama. Intinya,
investasi inklusif adalah keniscayaan
yang harus diperjuangkan agar pemba-
ngunan tak menciptakan patologi sosial
dan destruksi ekologi. Skema pemulihan
ekonomi yang dijalankan sekarangmesti
menyangga agenda strategis bangsa. De-
mokrasi ekonomi, transformasi ekono-
mi, dan investasi inklusif adalah akar
tunjang ekonomi sehingga tiap pertum-
buhanbatangpendapatan tak akandililit
benalu ketimpangan.

POJOK

Sekolah bersiasat atasi
masalah saat pandemi.
Sluman slumun slamet,
semoga siswa selamat.

<

Persidangan dalam ja-
ringan butuh perbaikan.
Biar Joker bisa hadir
saat sidang.

<

Koperasi belum jadi
sokoguru ekonomi.
Sebagian jadi ”kuperasi”
oleh pengurusnya.
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Daging Babi Mengandung Virus di Palembang

PALEMBANG — Daging babi di sejumlah pasar di Palembang,
Sumatera Selatan, terdeteksi mengandung virus demam babi
afrika (african swine fever/ASF). Itu hasil penelitian sampel
oleh Balai Veteriner Lampung. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Palembang Sayuti, mengatakan, dari
tujuh sampel daging babi yang diambil di sejumlah pasar di
Palembang, satu di antaranya positif mengandung virus ASF.
Untuk sampel yang diambil di kandang, Kamis pekan lalu,
belum diketahui hasilnya. Maret lalu, sebanyak 878 ternak
babi mati di kandang. Walau belum diketahui hasilnya,
dugaan penyebab kematian babi itu terkait virus ASF. ”Wa-
lau tidak menular di manusia, kita tetap harus waspada,”
ucap Sayuti, Selasa (14/7/2020). (RAM)

Transmisi Lokal Meningkat
Kasus positif Covid-19 akibat transmisi lokal terus bertambah dengan semakin sulit
pelacakan sumber penularannya. Warga mesti disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Nusantara
K I LAS DAERAH

Keluarga ABK Tunggu Kepulangan Jenazah

BANDAR LAMPUNG — Keluarga Hasan Afriadi, pekerja kapal
asal Lampung yang ditemukan meninggal di kapal ber-
bendera China, menunggu kepulangan jenazah. Data Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Hasan merupakan war-
ga Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pe-
sisir Barat, Lampung. Kendati terdaftar sebagai pekerja mig-
ran legal, Hasan tidak terdata di Badan Perlindungan Pe-
kerja Migran Indonesia karena mengurus keberangkatan di
Jawa Tengah. ”Keluarga menunggu dan berharap jenazah
segera dipulangkan,” kata Kepala Desa Raqwas Benzar, Se-
lasa (14/7/2020). Hingga Desember 2019, tercatat sebanyak
14.786 buruh migran asal Lampung berangkat ke luar negeri.
Lampung Timur pemasok buruh migran terbanyak, men-
capai 5.469 orang. Jumlah itu diduga lebih kecil dari reali-
tasnya. (VIO)

Jabar Pacu Pariwisata lewat Program Diskon

PURWAKARTA — Sektor pa-
riwisata di Jawa Barat
tak luput dari dampak
Covid-19. Agar pariwisata
kembali bergeliat, mema-
suki masa adaptasi kebi-
asaan baru ini, Pemprov
Jabar menggulirkan
program diskon bertajuk
”Smiling West Java
Adaptasi Kebiasaan Baru
Great Sale 2020”. Prog-
ram berlangsung 1 Ju-
li-30 Agustus 2020. ”Ini
perlu ada percepatan
yang berkaitan dengan
promosi konektivitas dari
semua lini, mulai dari
hotel, restoran, kuliner, hingga tempat destinasi yang kami
kolaborasikan bersama,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Jabar Dedi Taufik, Selasa (14/7/2020). Sejak
awal tahun hingga Juni 2020, total kunjungan wisatawan di
Jabar baru 19.908 juta wisatawan domestik dan 30.838
wisatawan mancanegara. Gubernur Jabar Ridwan Kamil se-
belumnya mengatakan, kesiapan penerapan protokol ke-
sehatan di tempat wisata akan dicek sebelum ia memberikan
izin untuk dibuka kembali. (MEL)

DAMPAK PANDEMI COVID-19

98 Persen Sektor Usaha di Banyuwangi Terpukul
BANYUWANGI, KOMPAS — Pande-
mi Covid-19 memukul 98 per-
sen sektor usaha di Banyuwa-
ngi, Jawa Timur. Hingga kini,
sebagian besar dari usaha itu
belum bisa pulih.

Survei yang dilakukan Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Banyuwangi
terhadap 250 pelaku usaha pa-
da Maret hingga Mei menun-
jukkan, 98 persenmengaku ter-
dampak. Sementara 1,5 persen
mengaku biasa saja dan 0,5 per-
sen mengaku tidak terdampak.

Survei dilakukan terhadap
pelaku usaha dari berbagai sek-
tor, seperti perhotelan, restor-
an, serta dan usaha mikro, kecil
dan menengah.

Kepala Bappeda Banyuwangi
Suyanto Waspotondo menga-
takan, dampak yang paling di-
rasakan para pelaku usaha ialah
terhentinya pemasaran dan pe-
nurunan jumlah konsumen. Se-
banyak 31,7 persen responden

mengaku sulit memasarkan
produk usahanya selama masa
pembatasan sosial. Selain itu,
18,3 persen pelaku usaha juga
mengaku mengalami penurun-
an jumlah konsumen.

Pandemi juga memaksa se-
jumlah pelaku usaha menutup
usahanya. Sedikitnya ada 17,3
persen pelaku usaha di Banyu-
wangi menutup usahanya. Se-
mentara pelaku usaha yang lain
masih buka, tetapi mengalami
berbagai kendala.

“Sebanyak 74,1 persen res-
ponden mengaku mengalami
penurunanomzet. Bahkan, pro-
ses produksi terganggu karena
ketersediaan bahan baku. Se-
dikitnya 54,1 persen responden
mengalamimasalah ketersedia-
an bahan baku,” kata Suyanto,
Selasa (14/7/2020).

Ketua Perhimpunan Hotel
danRestoran Indonesia (PHRI)
Banyuwangi Zaenal Muttaqin
mengaku, selama pandemi, se-

jumlah hotel di Banyuwangi ti-
dak beroperasi. Adapun hotel
yang masih buka melakukan
sejumlah upaya perampingan.

”Pandemi berdampak pada
4.000 karyawan hotel dan res-
toran. Hotel-hotel yang buka
sempat menerapkan unpaid
leave (meliburkan karyawan)
untuk mengurangi beban pe-
ngeluaran,” katanya.

Industri kapal di Batam
Sementara itu, pembatasan

mobilitas di Singapura danMa-
laysia membuat industri per-
kapalan di Batam, Kepulauan
Riau, mati suri selama empat
bulan terakhir.

Ketua Persatuan Pengusaha
Pelayaran Niaga Nasional In-
donesia (INSA) Batam Osman
Hasyim mengatakan, pandemi
Covid-19membuat aktivitas pe-
layaran penumpang antarnega-
ra hampir lumpuh sepenuhnya.
Sejumlah perusahaan yang te-

rus merugi sejak empat bulan,
belakangan terancam gulung ti-
kar dalam waktu dekat.

DiBatamada limapelabuhan
internasional, yaituBatamCen-
tre, Harbour Bay, Sekupang,
Marina Teluk Senimba, dan
Nongsa Pura. Data Kantor Ke-
syahbandaran Otoritas Pela-
buhan Khusus Batam menun-
jukkan, normalnya ada 160 trip
per hari dari dan ke Singapura
serta Malaysia lewat lima pe-
labuhan itu. Kini hanya ada dua
trip ke Singapura dan tiga trip
ke Malaysia per minggu.

Walaupun merugi, segelintir
kapal dari Batam itu tetap ber-
operasi untuk menjemput para
pekerja migran dari Singapura
dan Malaysia. Sejak pertengah-
anMaret lalu, tercatat ada lebih
dari 50.000 pekerja migran In-
donesia dari Malaysia dan Si-
ngapura yang pulang ke daerah
asal melalui Kepulauan Riau.

(GER/NDU)

BANDA ACEH, KOMPAS — Dalam
sepekan terakhir kasus positif
Covid-19 di Aceh bertambah 17
orang sehingga total kasusmen-
jadi 107 orang. Sebagian besar
kasus baru merupakan trans-
misi lokal, yang semakin besar
dan sulit ditelusuri.

Kasus Covid-19 terbaru ter-
dapat di Fakultas Pertanian,
Universitas Syiah Kuala, Banda
Aceh. Seorangdosendilaporkan
positif Covid-19meskipun tidak
memiliki riwayat perjalanan
ke luar Provinsi Aceh. Wakil
Ketua Gugus Tugas Covid-19
Unsyiah Safrizal Rahman,
Selasa (14/7/2020), menga-
takan, pihaknya belum menge-
tahui dari mana dosen itu ter-
papar.

Safrizal, yang juga Ketua
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Aceh, mengatakan, pelacakan
penyebaran Covid-19 semakin
sudah dilakukan sebab pe-
nyebaran semakin luas. ”Kami
sudah tidak bisa melacaknya,
maka kami harus berpikir su-
dahberadadi kondisi penyebar-
an komunitas,” ujar Safrizal.

Safrizal mengatakan, trans-
misi lokal terjadi karena pe-
nerapan protokol kesehatan
longgar. Di ruang publik, ma-
yoritas warga tidak menggu-
nakan masker, jaga jarak, dan
cuci tangan. Selain itu, perge-
rakan warga antardaerah juga
semakin longgar.

Ketua Komisi V Dewan Per-
wakilan Rakyat Aceh Fahlevi
Kirani mengatakan, pemerin-
tah tidak tegas mengawasi pe-
nerapan protokol kesehatan ba-
gi warga sehingga transmisi lo-
kal terjadi sangat cepat. Fahlevi
khawatir pengabaian akan
membuat kasus Covid-19 me-
lonjak lebih tinggi.

Kondisi Papua
Adapun di Papua, penyebar-

an Covid-19 melalui transmisi
lokal telah mencapai 19 daerah.
Ditemukan tambahan 4 kasus
pasien positif Covid-19 di Ka-
bupatenTolikaradansatukasus
di Kabupaten Pegunungan
Bintang, Senin (13/7). Juru bi-
cara Satgas Pengendalian Pen-
cegahan dan Penanganan Co-
vid-19 Provinsi Papua, Silwanus
Sumule, di Jayapura, Seninma-
lam, mengatakan, tambahan
kasus baru di Tolikara dan Pe-
gunungan Bintang diduga me-
lalui aktivitas warga jalur per-
jalanan darat dari daerah zona

merah Covid-19. Kedua daerah
ini berada di kawasan pegu-
nungan tengah Papua. ”Kami
meminta kepala daerah di dae-
rah pegunungan tengah Papua
untuk memperketat akses ma-
sukmelalui jalan darat. Tujuan-
nya agar penyebaran Covid-19
tidak meluas di kawasan yang
minim fasilitas dan tenaga ke-
sehatan,” kata Silwanus.
Ia menuturkan, ada 61 kasus

positif Covid-19 baru dan 3
orangmeninggal dunia padaSe-
lasa ini. Adapun 22 orang dari
61 pasien baru Covid-19 adalah
tenaga kesehatan di rumah sa-
kit di Kota Jayapura. Jumlah
kumulatif kasus positif Co-
vid-19 telah mencapai 2.353
orang dengan rincian, 1.172
orang yangmasih dirawat, 1.155
orang sembuh dan 26 mening-
gal dunia. Pemprov Papua akan
membahas tenaga kesehatan
terjangkit Covid-19 di Kantor

Gubernur Papua, Rabu (15/7).
Ahli epidemiologi Universi-

tas Cenderawasih di Jayapura,
Dolfinus Bouway, mengatakan,
penyebaran kasus Covid-19 di
Kota Jayapura karena transmisi
lokal sangat cepat dan masif.
Hal ini dipicu masih rendahnya
kesadaran warga untuk melak-
sanakan protokol kesehatan
yang ditetapkan pemerintah. Ia
menilai, persentase pasien sem-
buh masih di bawah 5 persen.
Idealnya, angka kesembuhan di
atas 15 persen. ”Pemerintah
daerah jangan dulu menetap-
kan normal baru di Kota Ja-
yapura. Penyebaran di tengah
warga masih tinggi,” paparnya.
Kondisi serupa terjadi diMa-

luku. Virus korona baru penye-
bab Covid-19 telah menyebar
hingga ke Kepulauan Kei, yang
terdiri dari Kota Tual dan Ka-
bupaten Maluku Tengah. Hing-
ga Selasa malam ada 15 kasus

positif Covid-18 di Kota Tual
dan 19 kasus positif di Maluku
Tenggara. Juru bicara Gugus
Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 Kota Tual, Moksen
Ohoiyuf, mengatakan, ruang
isolasi di RSUD Maren, Kota
Tual, hanya bisa menampung
tiga pasien. Rumah sakit tipe C
itu memiliki fasilitas terbatas.
Pasien selebihnya diisolasi di
hotel melati.

Menentang tes
Di Jakarta masih ada warga

yang menentang tes usap teng-
gorokan untuk mencegah pe-
nyebaran Covid-19 di area per-
mukiman.Hal ini dialami peng-
urus Rukun Warga (RW) 001
Kelurahan Johar Baru, Keca-
matan Johar Baru, Jakarta Pu-
sat, yang masuk dalam 30 RW
zona Covid-19. Sekretaris RW
001 Johar Baru Herviyanthi
mengatakan, masih ada warga

yangmenuduh tes adalahupaya
mengambil untung dari warga.
”Sampai ada warga bilang, ini
kan, permainan, emang dibayar
berapa,” ucap Evi di Sekretariat
RW 001 Johar Baru.
Tingkat penyebaranCovid-19

juga membuat pemerintah dae-
rah di wilayah Tangerang Raya
mengambil ancang-ancang me-
ningkatkan pengawasan ter-
hadap masyarakat.
Di Kabupaten Tangerang,

Kepala Polresta Tangerang Ko-
misaris BesarAde SyamIndradi
turun memantau penerapan
protokol kesehatan Posko Gu-
gus Tugas Percepatan Penang-
gulangan Covid-19 di Desa Ci-
kuya, Kecamatan Solear, Kabu-
paten Tangerang, Banten. Ade
menegaskan, meski bakal ada
sejumlah pelonggaran, aktivitas
masyarakat harus sesuai de-
ngan protokol kesehatan.

(FRN/AIN/FLO/JOG/IGA/VAN)

KETENAGAKERJAAN

Tolak TKA China, Massa Blokade Lagi Jalan Bandara Haluoleo
KENDARI, KOMPAS — Ratusan
orang kembali menolak keda-
tangan tahap ketiga tenaga
kerja asing atau TKA China
di Sulawesi Tenggara, Selasa
(14/7/2020) malam. Massa
memblokade jalan keluar Ban-
dara Haluoleo, Kendari, seiring
muncul informasi kedatangan
ratusan pekerja asing itu.

Massa dari berbagai elemen
di Sulawesi Tenggara ini kem-
bali turun ke jalan karena ada
informasi akan datang ratusan
pekerja dari total 500 TKAChi-
na. Menurut rencana, mereka
akan bekerja di PT Virtue Dra-
gon Nickel Industry (VDNI)
dan PT Obsidian Stainless Steel
(OSS).

”Kami konsisten menolak
500TKAChinadi Sultra karena
tidak sesuai ketentuan yang

berlaku.Di tengah pandemiCo-
vid-19 dan sulitnya pekerjaan,
pemerintah malah membuka
pintu kedatangan ratusan TKA
China. Informasi yang kami te-
rima, ada 239 pekerja asing tiba
malam ini,” kata Sulkarnain, sa-
lah seorang koordinator aksi di
simpangBandaraHaluoleo, Ko-
nawe Selatan, Selasa malam.

Sejak awal, menurut dia, pe-
kerja asing di Sultra tidak per-
nah memenuhi ketentuan. Se-
banyak 49 TKA China yang
didatangkan PT VDNI dan PT
OSS diketahui hanya memakai
visa kunjungan, bukan visa ker-
ja. Namun, pihak imigrasi tidak
menindaklanjuti kasus ini.

Kedatangan 500 TKA China
juga dinilai tidak sesuai aturan.
Selain tidak melalui karantina,
keahlian dan visa yang diguna-

kan juga tidak jelas. Kedatangan
ratusan pekerja asing ini juga
ditutup-tutupi sejak awal.

”Tuntutan kami sedari awal
menolak kedatangan 500 TKA
China dandeportasi yang sudah
tiba. Kedatangan pekerja ini
melukai perasaan masyarakat
yang sedang sulit karena pan-
demi Covid-19,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Ke-
menkumham Sultra Sofyan
mengatakan, pihaknya belum
mendapat informasi kedatang-
an tahap ketiga dari 500 TKA
China yang akan datang di Sul-
tra. Penyampaian dari kantor
pusat di Jakarta juga belum ada
hingga Selasa sore. ”Saya tidak
tahu kalau tahap ketiga akan
tiba hari ini. Belum ada infor-
masi juga dari pusat,” ujarnya.

Sebanyak 261 TKA China te-

lah tiba di Sultra dalam dua
tahap kedatangan. Mereka kini
berada di kawasan perusahaan
di Morosi, Konawe. Sebagian
masih menjalani karantina
yang dilakukanperusahaan. Ra-
tusan pekerja ini berangkat dari
Guangzhou, transit di Malaysia,
lalu masukmelalui Bandara In-
ternasional SamRatulangi, Ma-
nado, Sulawesi Utara. Memakai
pesawat carteran, para pekerja
lalu diterbangkan ke Bandara
Haluoleo, Sultra.

Sebanyak 500 pekerja asal
China diajukan oleh PT VDNI
dan PT OSS sejak tiga bulan
lalu. Pemerintah menyetujui
pengajuan tersebut dan dijad-
walkan datang pada akhir April.
Namun, karena desakanmasya-
rakat yang dalam situasi pan-
demi Covid-19, Pemprov Sultra

bersama DPRD Sultra lalu me-
minta agar kedatangan ratusan
pekerja ini ditunda.

Belakangan, Pemprov Sultra
membolehkan kedatangan para
pekerja ini karena dianggap te-
lah memenuhi syarat dan di-
izinkan pemerintah pusat. Se-
belumnya, External Affairs Ma-
nager PT VDNI dan PT OSS
Indrayanto menyebutkan, 500
pekerja ini merupakan pekerja
ahli untukmembangun smelter
di dua perusahaan.
Dalam Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing disebutkan,
sebanyak 1.868 pekerja lokal
akan diterima PT OSS untuk
mendampingi 300 pekerja
asing dan sebanyak 3.413 pe-
kerja lokal di PT VDNI untuk
mendampingi 200 pekerja
asing. (JAL)

Pemotongan Kayu Sengon Laut

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Kompleks pertokoan di Pasar Wage, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, tutup, Selasa (14/7/2020). Pasar Wage ditutup tiga hari
ke depan untuk sterilisasi karena ada pedagang yang positif Covid-19.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ibu rumah tangga memotong lembaran kayu sengon laut
di Desa Citrosono, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, Selasa
(14/7/2020). Setelah dikeringkan, potongan kayu itu disetor-
kan ke pabrik di kawasan Temanggung untuk bahan pem-
buatan kayu lapis. Mereka mendapat upah sekitar Rp 2.500
dari setiap ikat potongan lembaran kayu yang dibuat.

DIDIE SW
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Siswa Pemegang KJP yang Diterima
di Sekolah Negeri Tahun 2020

78.453

42.693

54,42%

62,96%
42,64%

13.533 11.955

31.739
18.988

129.180

68.181

SMP SMA SMK Total

52,78%
Pemegang KJP
Persentase pemegang KJP yang diterima

Pemegang KJP diterima

KJP: Kartu Jakarta Pintar
Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta

INFOGRAFIK: ARIE

Metropolitan

K I LAS METRO

DKI Diminta Susun
Skema Sekolah Gratis
Setengah lulusan SD-SMA sederajat di DKI Jakarta berasal dari keluarga
kurang mampu dan belajar di sekolah swasta. Biaya menjadi masalah.

JAKARTA, KOMPAS — Kegaduhan
penerimaan peserta didik baru
membuat DPRD DKI Jakarta
bertindak. DPRD meminta Di-
nas Pendidikan menyiapkan
skema sekolah gratis. Untuk itu,
juga perlu disusun skema pe-
merataan mutu sekolah negeri
dan swasta berikut keringanan
biaya agar wajib belajar 12 ta-
hun terwujud.

”Jangan sampai ada anak pu-
tus sekolah karena alasan apa
pun. Apalagi jika alasannya ti-
dak mendapatkan sekolah yang
dekat dari rumah dan terjang-
kaubiayanya,” kataWakilKetua
Komisi E DRPD DKI Jakarta
Zita Anjani dalam rapat eva-
luasi PPDB 2020 di Jakarta,
Selasa (14/7/2020).

Pada PPDB 2020/2021 ter-
dapat beberapa jalur, yakni zo-
nasi, inklusi, zonasi bina RW
(rukun warga) di sekitar seko-
lah, afirmasi, prestasi akademik,
prestasi nonakademik, luar
Jakarta, dan pindah tugas
orangtua. Tahun ini, total ada
92.726 anak diterima di jenjang
SD-SMA dan SMK negeri.

Untuk jenjang SMPhanya 46
persen lulusan SD sederajat
yang diterima di SMP negeri.
Lalu, 32 persen lulusan SMP
sederajatmasuk SMA/SMKne-
geri. Itu karena keterbatasan
sekolah negeri di Jakarta.

Sesungguhnya, jika dihitung
dengan sekolah swasta, jumlah
sekolah di Ibu Kota surplus
karena jenjang SMP, SMA, dan
SMK jumlah sekolah swasta bi-
sa tiga kali lipat sekolah negeri.
Ini belum termasuk madrasah.

Jalur afirmasi yang diperun-
tukkan bagi anak-anak peme-
gang KJP, Kartu Indonesia Pin-
tar, Jaklingko, dan kriteria mis-
kin dari Data Terpadu Kese-

jahteraan Sosial tak bisa me-
nampung semua peserta didik.
Hanya 52,78 persen pemegang
KJP dari tingkat SD-SMA dan
SMK yang diterima di sekolah
negeri, sisanya masuk swasta.

Alfia (50), salah satunya.
Anak bungsunya gagal masuk
SMK negeri. Kegagalan anak-
nya yang berusia 15 tahun itu
memupus harapan. Selulus se-
kolah mereka berharap anak
bisa langsung bekerja.

Tak mampu membayar
Hendak ke SMKswasta, Alfia

dan suami tak mampu mem-
bayar.UangmasukRp5 juta tak
mampu mereka penuhi
(Kompas, 14/7/2020). ”Apabila
Jawa Tengah dan Manado di
Sulawesi Utara bisa menggra-
tiskan pendidikan bagi anak
miskin di sekolah swasta, se-
harusnya Jakarta juga bisa,” ka-
ta Merry Hotma, anggota Ko-
misi E dari Fraksi PDI-P.

Ketua Umum Badan Musya-
warah Perguruan Swasta
(BMPS) DKI Jakarta Imam Pa-
rikesit yang hadir dalam rapat
di DPR menjelaskan, biaya di
sekolah swasta dibagi tiga ba-
gian. Pertama, biaya operasio-
nal yang bisa didebet dari KJP.
Kedua, biaya personal yang bisa
dari hibah ataupun Bantuan
Operasional Sekolah. Yang ke-
tiga, uang pangkal yang sebe-
narnya bisa disesuaikan agar
bisa dicicil satu semester.

”Pencicilan ini bisa didisku-
sikan Dinas Pendidikan dengan
BMPS karena tidak semua se-
kolah swasta pada level mutu
maupun kemapanan ekonomi
yang sama sehingga pendekat-
annya jangan homogen. Tapi,
ini lebih baik jika dibandingkan
dengan Dinas Pendidikan me-
nambah kuota siswa per rom-
bongan belajar dari 36 menjadi
40 karenamelanggar Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebu-

dayaan No 22/2016,” paparnya.
Imam bersama para anggota

Komisi E mendesak Pemprov
DKI Jakarta segeramenyelesai-
kan perda pendidikan.Di dalam
naskah terakhir diterangkan,
ada kewajiban sekolah swasta
ataupun negeri melaksanakan
subsidi silang antara siswa ma-
pan dan ekonomi rentan. Itu
memungkinkan semua anak bi-
sa mengenyam pendidikan, pa-
da saat yang sama sekolah tetap
punya dana operasional.

Perda itu juga harus merinci
aturan zonasi. Kepala Dinas
Pendidikan Jakarta Nahdiana
menjabarkan, seleksi memakai
usia anak dipilih karena zonasi
menggunakan radius atau jarak
di Jakarta susah diterapkan.

Saat rapat simulasi zonasi
menggunakan poligon RW, ada
RW-RWmasuk titik buta. Jauh
dari sekolah mana pun.

Saat simulasi berbasis radius,
sekolahdiwilayahpermukiman
padat langsung terisi penuh da-
lam beberapa ratus meter. Me-
tode jarak juga sulit karena ber-
bagai citra satelit dan peng-
ukuran jarak digital penghi-
tungannya bervariasi.

”Usia sesuatu yang tidak bisa
dipalsukan. Karena itu, kami
memutuskan usia jadi kriteria
seleksi PPDB,” tutur Nahdiana.

Pada PPDB 2020, rata-rata
usia masuk SD 6-8 tahunmeski
ada juga 9-11 tahun. Jenjang
SMP, rata-rata 11-13 tahun, se-
bagian 10, 14, dan 15 tahun.
Di level SMA, mayoritas sis-

wa baru usia 15 tahun diikuti 16,
14, dan 17 tahun. Ada kasus
SMA menerima usia 18 dan 19
tahun. Di SMK mayoritas usia
15 tahun, 16, dan 17 tahun. Ada
pula siswa 14 tahun, 18, 19, dan
20 tahun meski sedikit. (DNE)

Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar
rapat dengan tiga kepala kepolisian resor (ka-
polres) di Tangerang Raya. Ini terkait dengan
pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) ketujuh di Tangerang Raya yang bakal
memberikan berbagai kelonggaran. Masyara-
kat perlu terus diingatkan dengan menga-
tegorikan berbagai kegiatan berisiko tinggi,
sedang, dan rendah. Kegiatan yang diizinkan
di antaranya ritual hari raya Idul Adha, ke-
giatan sejumlah pondok pesantren, pengemu-
di ojek daring boleh mengangkut penumpang,
serta kegiatan sosial, seperti resepsi perni-
kahan dan sunatan. ”Itu sebabnya, saya perlu
berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI
agar yang dilakukan Banten tidak sia-sia,”
kata Wahidin dalam keterangan tertulis, Se-
lasa (14/7/2020). (IGA)

Data dari laman corona.bekasikota.go.id, jum-
lah kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi,
Jawa Barat, yang masih dirawat hingga Selasa
(14/7/2020) sore sebanyak 25 kasus. Sepekan
lalu tercatat 14 kasus positif. Artinya, dalam
waktu satu pekan terakhir ada 11 kasus baru
yang ditemukan di daerah itu. ”Penemuan
kasus baru terutama berasal dari kasus ke-
luarga. Rata-rata kasus datang dari kluster
keluarga karena ada yang pulang dari luar
daerah. Jadi, kami berencana membuat ku-
esioner terhadap yang kena (Covid-19) untuk
menelusuri perjalanan mereka selama dua
atau tiga minggu belakangan,” ujar Wali Kota
Bekasi Rahmat Effendi. Ia mengatakan, pe-
nambahan kasus tidak bisa dicegah tanpa me-
minta warga mematuhi protokol kesehatan
demi pencegahan Covid-19. (VAN)

Persiapan Tangerang Raya
Menuju PSBB ke-7

Wali Kota Bekasi Minta Warga
Patuhi Protokol

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi etalase bertuliskan warteg keliling,
Suparman berkeliling di sekitar kawasan Gambir, Cikini, dan sekitarnya menjajakan nasi
bungkus dan minuman kemasan. Pelanggannya pun beragam, seperti para pekerja proyek,
pengemudi ojek, ataupun pekerja kantoran.

Warteg Keliling Suparman

YOGYAKARTA

TANGERANG

KERAWANG

BOGOR

BEKASI
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BANDAR LAMPUNG

DAERAH-DAERAH
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13Kalau tetap nge-kos, berarti aku
tiap bulan harus tetap bayar kos.
Padahal aku lagi tinggal di rumah
ortu di Jakarta. Gimana coba.

Sunyi Sepi, Indekos
Ditinggal Penghuni
Sejak pandemi Covid-19 melanda, rumah-rumah indekos
di sekitar kampus ditinggal para penghuninya. Lingkungan
indekos yang biasanya ramai kini sunyi dan sepi. Kapan
penghuninya akan kembali? Sepertinya masih jadi
tanda tanya besar.

Soelastri Soekirno dan Budi Suwarna

Rumah-rumah indekos di
permukiman sekitar
Kampus Universitas Is-

lam Negeri (UIN) Syarief Hi-
dayatullah Jakarta di Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, se-
perti kehilangan daya hidup.
Rumah-rumah indekos yang bi-
asanya ramai oleh penghuni itu,
Selasa (14/7/2020), tampak su-
nyi. Beberapa rumah inde-
kos—terutama indekos untuk
mahasiswi—bahkan ada yang ti-
dak berpenghuni sama sekali.
Itu terjadi setidaknya sejakMa-
ret 2020 ketika kebijakan pem-
batasan sosial berskala besar
(PSBB) mulai diterapkan dan
kampus-kampus mengalihkan
kegiatan perkuliahan tatap mu-
ka ke perkuliahan virtual.

”Sejak saat itu, tempat kos
saya sepi banget kayak kuburan.
Dari 50-an penghuni kos, yang
tetap tinggal di kosan tinggal
enam orang. Sisanya pulang
kampung. Enggak ada lagi yang
main gitar atau ngobrol ba-
reng-bareng,” ujar Sidik, ma-
hasiswaUIN yangmemilih ber-
tahan di Kos Berkah di Jalan
Tarumanegara, Ciputat, Selasa
(14/7). Untungnya, seminggu
terakhir ini, ada beberapa te-
man indekosnya yang kembali.

Karena indekos kekurangan
penghuni, lanjut Sidik, suasa-
nanya jadi seram dan muram.
Lampu tidak ada yang menyala
sehingga kamar dan lorong in-
dekos bertingkat tiga itu jadi

gelap. ”Pernah saya pulang ke
kos malam-malam dan enggak
ada orang sama sekali. Sepi,
gelap, dan horor banget. Saya
balik kanan dan pulang ke
rumahorangtuadiUlujami (Ta-
ngerang Selatan),” tambahnya.

Apa yang dirasakan Sidik ter-
nyata dirasakan juga oleh lima
penghuni indekos lainnya yang
masih bertahan. Mereka takut
tinggal di indekos yang sepi itu.
”Kami koordinasi terus lewat
grupWA untuk tahu siapa yang
akan tidur di kosan. Kalau ada
temannya, kami barumau tidur
di sana. Tidurnya ngumpul di
satu atau dua kamar supaya
rame, ha-ha-ha,” tutur Sidik.

Melki, alumnus UIN Jakarta,
lebih kesepian lagi. Di tempat
indekosnya di Kelurahan Ci-
reundeuhanyadia seorangyang
tinggal. Sebelas teman lainnya
memutuskan pulang kampung
sejak Maret lalu. ”Bayangkan,
Bang, sejak sebelum Lebaran
saya sendirian di sini. Saking
kesepiannya, hampir setiapma-
lam minggu saya sewa PS (Play
Station) dan manggil te-
man-teman ke kosan ini supaya
ramai. Merekamain sampai pa-
gi, saya tidur, ha-ha-ha,” ujarnya
diiringi derai tawa.

Rumah indekos yang ditem-
pati Melki tampak temaram
dan muram. Pintu-pintu kamar
di tempat indekos terkunci ra-
pat. Sejak ditinggalkan peng-
huninya, pintu-pintu kamar ti-

dak pernah dibuka. ”Sudah le-
bih dari empat bulan kamar
enggak dibuka. Mungkin di da-
lam kamar barang-barangnya
sudah jamuran,” ujar Melki.

Diabisabernapas legakarena
teman satu kamar dan seorang
tetangga kosnya sudah kembali
pekan ini. Cuma, lanjut Melki,
mereka juga masih kesepian.
”Saking sepinya, temanku bikin
konten video Youtube tentang
kos-kosan yang suasananya jadi
horor,” tambahnya.

Sekitar 40 meter dari rumah
indekos yang dihuni Melki, ada
beberapa rumah indekos de-
ngan belasan atau puluhan ka-
mar yang juga ditinggal peng-
huninya. Salah satunya adalah
rumah indekos Muslimah Fah-
rani. Yenny, penjaga indekos,
mengatakan, sejak lima bulan
yang lalu, penghuni indekos
berbondong-bondong pulang
kampung. ”Sekarang, dari 15 ka-
mar, hanya 1 kamar yang di-
huni. Itu pun karena penghu-
ninya karyawan, bukan maha-
siswa lagi,” ucapnya.

Meski ditinggal penghuni-
nya, tempat indekos itu terawat
kebersihannya. Yennymengaku
seminggu sekali membersihkan
kamar-kamar yang ditinggal
penghuninya. Setidaknya, pin-
tunya dibuka agar kamar tidak

lembab.
Fenomena rumah-rumah in-

dekos yang ditinggal para peng-
huninya tidak hanya terjadi di
kawasan kampus di Ciputat,
tetapi juga di daerah-daerah la-
in, seperti Yogyakarta, Malang,
dan Surabaya. Sebagian maha-
siswa perantau yang mening-
galkan indekosnya kini meng-
hadapi dilema antara melepas
atau mempertahankan kamar
indekosnya. Jika dipertahankan,
berartimerekamestimembayar
uang sewa untuk kamar yang
tidak mereka huni. Melepas ka-
mar indekos juga ada risiko. Jika
tiba-tiba kampus menggelar
kembali kuliah tatap muka, me-
reka akan kerepotan mencari
kamar kos baru.

”Terus terang aku ragu, mau
cabut dulu atau enggak. Kalau
tetap nge-kos, berarti aku tiap
bulan harus tetap bayar kos.
Padahal aku lagi tinggal di
rumah ortu di Jakarta. Gimana
coba,” ujar Syarifah Utami yang
biasa dipanggil Ipeh,mahasiswa
Jurusan Pendidikan Bahasa In-
donesia Fakultas Ilmu Bahasa
Universitas Brawijaya, Malang,
Jumat, 3 Juli.

Ia meninggalkan indekosnya
sejak Maret ketika pemerintah
akan menerapkan PSBB. Mau
melepas tempat indekosnya se-

karang di kawasan Sumber Sari,
Kota Malang, Ipeh tidak rela.
”Soalnya tempat kosku itu enak
dan dekat dari kampus. Bapak
kosnya juga baik. Kalau dilepas,
belum tentu dapat tempat kos
seperti ini lagi,” kata Ipeh.

Akhirnya Ipeh memilih
memperpanjang sewa kamar
indekos yangakanhabis Juli ini.
Itu berarti, ia mesti menyiap-
kan uang Rp 7 juta untuk sewa
indekos selama satu tahun. Un-
tungnya, sang pemilik indekos
baik hati. Ia membebaskan
uang sewa kamar dari Agustus
hingga Desember 2020. Ipeh
hanya diminta membayar uang
muka Rp 1 juta dan membayar
uang sewa kamar secara penuh
mulai Januari 2021.

Meski demikian, ada bebe-
rapa kawan satu indekos de-
ngan Ipeh yang memutuskan
melepas kamarnya karena me-
rasa beratmembayar uang sewa
untuk kamar yangmereka tidak
huni lagi. ”Temanku yang cabut
itumemang kesulitan ekonomi.
Aku maklum sih, kan, kayak
buang uang selama tiga bulan”
lanjutnya.

Seperti Ipeh, Indira Maretta
Hulu, mahasiswi Jurusan Tek-
nik Biomedis Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Air-
langga, memilih mempertahan-

kan kamar indekosnya yang ia
tinggalkan sejak Maret lalu. In-
dira tetapmembayar uang sewa
kamar Rp 1,5 juta per bulan.

”Beruntung pemilik kos
memberi keringanan kepada
kami dengan tidak menarik bi-
aya sewauntukperiodeAgustus
sampai Desember 2020. Jadi,
kami hanya bayar kos sampai
Juli. Januari baru mulai lagi.
Diskonnya lumayan besar dan
bisameringankan beban orang-
tua,” tutur gadis asal Jakarta
yang indekos di kawasan Mul-
yorejo, Surabaya, tidak jauhdari
kampusnya ini.

Potongan uang indekos juga
diperoleh Elang Pratama, ma-
hasiswa Jurusan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Suraba-
ya, yangmemutuskanpulang ke
Pondok Gede, Bekasi. Ia di-
minta membayar Rp 1 juta per
bulan untuk mempertahankan
kamar yang ia tinggalkan se-
mentara. Biasanya uang sewa
Rp 1,8 juta per bulan.

Kini, para mahasiswa peran-
tau ini mengaku sudah kangen
dengan kamar indekosnya. Sa-
yang pandemi Covid-19 bukan-
nya mereda, malah makin pa-
rah. Untuk sementara, ka-
mar-kamar indekos mereka
tetap sepi tanpa penghuni.

(JOE/DNA)

KAMPUS

Tinggalkan Saja Kamar Indekosmu, Aku yang Merapikan

Perginya para penghuni in-
dekos sejak pandemi Co-
vid-19melanda Indonesia

membuat banyak pemilik in-
dekos gigit jari. Namun, situasi
ini juga membuka peluang usa-
ha baru bagi sejumlah maha-
siswa yang jeli. Mereka me-
nawarkan jasa pembersihan ka-
mar indekos yang ditinggal
penghuninya.

Bulan Juli seharusnya bulan
di mana pemilik indekos ”pa-
nen” penghasilan. Di bulan ini-
lah biasanya ribuan mahasiswa
baru berbondong-bondongmu-
lai mencari indekos. Tahun ini,
jangankan ada mahasiswa baru
yang mencari indekos, maha-
siswa yang lama saja pergi me-
ninggalkan indekosnya.

Yenny, pengurus indekos
Muslimah Fahrani di Kelurah-
an Cirendeu, Ciputat, mence-
ritakan, sejak Maret lalu dari 15
kamar indekos yang ada, hanya
satu kamar yangdihuni. Sisanya
pulang kampung. Meski begitu,
kamar yang tidak dihuni ini
tetap dibayar sewanya meski
tidak penuh.

”Biasanya bayar Rp 1,5 juta
per bulan, tapi sekarang ditu-
runkan jadi Rp 900.000. Oto-
matis pendapatan pemilik
kosan berkurang,” katanya.

Hal yang sama dirasakan ba-
nyak pemilik atau pengelola in-
dekos di daerah lain. Demi me-
nunjukkan solidaritas kepada
para penghuni yang terdampak
pandemi, banyak pemilik in-
dekos memberikan potongan
harga sewa kamar. Bahkan ada
yang membebaskan sewa ka-

mar selama beberapa bulan ke
depan.

Saat bisnis indekos lesu da-
rah, justru muncul bisnis baru
yang tidakdiduga.NoviaRahma
(22), mahasiswa akuntansi
UGM, melihat peluang itu. Ke-
tika mahasiswa berbon-
dong-bondong pergi mening-
galkan indekos, berarti kamar
indekosnya tidak ada yang
membersihkan.

Novia dan kawan-kawan pun
menawarkan jasa merapikan
dan mengirim barang-barang
milik mahasiswa yang ditinggal
di indekos mereka. Ia berbisnis
di bawah bendera usaha rin-
tisan bernama Beresin Kosmu.

Novia menjelaskan, ide awal
membuat usaha ini berangkat
dari permintaan teman-teman-
nya untukmembereskan kamar
indekos. ”Penghuni kos sudah
kembali ke daerah asal di Pe-
kanbaru, Riau. Ia ingin meng-
ambil barang-barang yang ada
di kamar indekos, tetapi tidak
bisa. Akhirnya meminta tolong
untuk packing dan mengirim-
kan barang,” jelasnya, dihu-
bungi dari Jakarta, Senin
(13/7/2020).

Setelah ia pikir-pikir, jasa un-
tuk merapikan dan mengirim
barang-barang indekos sangat
dibutuhkan saat ini. ”Sebagian
besar mahasiswa yang kuliah di
semester akhir, kan, memutus-
kan kembali ke kota asal se-
hingga mereka meminta ba-
rang-barang dirapikan dan di-
kirimkan. Tetapi, mahasiswa
yang baru masuk kuliah ke-
bingungan karena belum jelas

kapan kuliah dimulai.Menyewa
kamar kosan cukup mahal, se-
mentara mereka tidak menem-
pati kamar itu,” katanya.

Novia kemudian menawar-

kan jasa merapikan dan me-
ngirim barang indekos itu me-
lalui Instagram. Dalam waktu
1,5 bulan, ia sudah kebanjiran
permintaan untuk memberes-
kan barang-barang indekos. Da-
lam sehari, ia merapikan satu
sampai tiga kamar dengan biaya
pengepakan mulai dari Rp
200.000.

”Dalam menentukan harga,
kami mengukur jumlah dan
ukuran barang. Harga minimal
itu biasanya untukmengangkut
pakaian dan tas-tas di dalam
boks berukuran 60 cm x 40 cm
x 40 cm. Kalau barangnya lebih
banyak, harganya lebih mahal,”
ujarnya.

Novia juga menyediakan jasa
menyimpanbarang-barang.Hal

ini untuk memenuhi permin-
taan konsumen yang kebi-
ngungan menyimpan barang
mereka selama perkuliahan be-
lum mulai. ”Daripada barang
ditinggalkan di kamar indekos
yang kosong, lebih baik barang
itu dititipkan. Sewaktu-waktu
mereka kembali ke Yogyakarta,
barang bisa diambil. Ini lebih
hemat karena menyewa kamar
kos bisa mencapai Rp 1,5 juta
per bulan, sementara menitip-
kan barang hanya Rp 100.000
per bulan,” katanya.

Dalam sepekan, Novia bisa
mengantongi pendapatan kotor
Rp 3 juta. Usaha rintisan ini,
menurut Novia, sangat berguna
menambah pemasukan. Usaha
ini juga telah membuka lapang-

an pekerjaan. Beberapa orang
yang terlibat kebanyakan me-
rupakan mahasiswa yang baru
lulus kuliah. Selama masa pan-
demi Covid-19,mereka yang ke-
sulitan mendapatkan pekerjaan
mendapat pekerjaan. Dengan
bergabung pada Beresin
Kosmu, anak-anak muda ini
mempunyai kegiatan dan pe-
masukan yang lumayan di saat
sulit seperti sekarang.

Tantangan dalam menjalan-
kan usaha ini adalah sebagian
barang yang dirapikan meru-
pakan benda berharga. Untuk
menghindari kesalahpahaman,
Novia meminta pemilik kamar
untuk mendata barang-barang
berharga sebelum kamar dira-
pikan. Ke depannya, ia berniat
mengembangkan usaha mera-
pikan rumah kontrakan serta
jasa mengirimkan kendaraan,
seperti mobil dan motor.

Sejauh ini, Syarifah Utami
yang biasa dipanggil Ipeh, ma-
hasiswa Jurusan Pendidikan
Bahasa Indonesia Fakultas Il-
mu Bahasa Universitas Brawi-
jaya, Malang, belum menggu-
nakan jasa pembersihan kamar.
Kebetulan ia sempat mem-
bungkus kasur dan beberapa
barang lainnya dengan plastik
sebelum pergi meninggalkan
indekosnya di Kota Malang,
Maret lalu.
Ia juga menabur banyak ka-

pur barus di lemari, kolong
tempat tidur, dan di beberapa
sudut kamar. Dengan langkah
itu, ia tidak merasa khawatir
barang-barangnya di kamar
akan berjamur. (DNA/TRI)

Suasana tempat indekos
yang tampak sepi selama
pandemi Covid-19 di
Klebengan, Caturtunggal,
Kabupaten Sleman, DIY,
Jumat (19/6/2020).
Warung-warung di dekat
tempat indekos itu pun
masih tutup.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Suasana di sebuah
permukiman di Kelurah-
an Cireundeu, Tangerang
Selatan, Banten. Banyak
tempat indekos
di kawasan itu yang
ditinggal penghuninya
sejak pandemi Covid-19
melanda dan pembatasan
sosial berskala besar
(PSBB) diberlakukan
(kiri atas). Suasana sepi
di sebuah rumah indekos
di Jalan Purnawarman,
Ciputat, Tangerang
Selatan, Banten, Selasa
(14/7/2020) (atas).
Buntalan kasur dan
barang-barang milik
mahasiswa di depan
kamar rumah indekos.

FOTO-FOTO: KOMPAS/BUDI SUWARNA

6UGXMWAH
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Mercedes Rentan di
Sirkuit Hungaroring
SPIELBERG, SELASA — Seri ketiga Formula 1 2020 di Sirkuit
Hungaroring,Hongaria, pada 19 Juli,menghadirkan tantangan
berbeda bagi Mercedes. Kedua pebalapnya, Lewis Hamilton
dan Valtteri Bottas, akanmenghadapi tekanan lebih besar dari
para pebalap Red Bull, khususnyaMax Verstappen.Mobil Red
Bull RB16 unggul di sirkuit dengan banyak tikungan lambat
seperti di Hungaroring.
Karakter Hungaroring sangat berbeda dengan Sirkuit Red

Bull Ring, lokasi balapan di dua seri sebelumnya yang lebih
didominasi trek lurus dan tikungan kecepatan tinggi. Sirkuit
seperti itu sangat sesuai dengan karaktermobilMercedes yang
sangat kencang. Adapun Hungaroring lebih didominasi jenis
tikungan kecepatan rendah dan menengah.
Tak pelak, Kepala Tim Mercedes Toto Wolff menilai Hu-

ngaroringmembuat timnyadalamposisi rentankalahdariRed
Bull. ”(Sektor) di mana kami kalah dari Red Bull adalah pada
(tikungan) kecepatan rendah, terutama di tikungan 3 dan 4. Di
bagian lain, pada trek lurus dan (tikungan) kecepatan tinggi,
kami lebih cepat,” ujarnya dikutip Crash, Selasa (14/7/2020).
Namun, pernyataannya itu terdengarklise. Sejak2018,Wolff

selalu berkata, timnya rawan kalah dari RedBull danFerrari di
Hungaroring.Realitasnya,Mercedesmengatasi kelemahan itu,
dibuktikan lewat kemenangan Hamilton pada 2018 dan 2019.
Pada 2019,misalnya, saatmobilW10kalah cepat dari Ferrari

SF90 pada trek lurus,Mercedes tidak kehilangan dominasinya
berkat performa brilian W10 di tikungan kecepatan rendah.
”Hongaria adalah trek yang kami nikmati. Namun, performa
Mercedes di tikungan kecepatan rendah sangat perkasa,” kata
Kepala Tim Red Bull Christian Horner memuji Mercedes.
Musim ini, berdasarkandata dari dua seri awal F1 di Austria,

Mercedes kalah dari Red Bull di tikungan-tikungan lambat.
Namun, itu bukanlah kendala yang akan membuat mobil W11
tidak kompetitif di sirkuit dengan banyak tikungan lambat.
Mercedes memiliki tim mekanik dan insinyur yang sangat
andal dalam menyiasati karakter di berbagai jenis sirkuit.
Bahkan, masalah kelistrikan yangmembuat girboksmereka

rawanrusakdiRedBullRingmampudiatasi dalamempathari.
Begitu pula dengan kendala menurunnya tenaga mobil yang
pernah dialamiHamilton pada sesi latihan.Masalah itu selesai
dalam semalam, hingga akhirnya iamerajai sesi kualifikasi dan
menjuarai balapan seri kedua di Red Bull Ring. ”Kami hanya
perlu terus melakukan pengembangan dan mendorong diri
sertamemahamimobil.Hongaria sudahpasti jadi pertarungan
yang berbeda. Banyak downforce juga tikungan kecepatan
lambat-menengah. Jadi, kami akan melihat bagaimana (pe-
ngembangan) ini berfungsi di sana,” ujar Wolff.
Musim ini, Red Bull dinilai satu-satunya tim yang mampu

menyaingiMercedes. Adapun tim favorit lainnya, Ferrari, sulit
mengejar kedua tim papan atas itu. Mereka bahkan kesulitan
melewati tim-tim papan tengah, seperti McLaren dan Racing
Point. Gagal finisnya kedua pebalap mereka, Charles Leclerc
dan Sebastian Vettel, akibat saling bersenggolan di seri Styria,
akhir pekan lalu, memperburuk situasi Ferrari.
Mereka kehilangan kesempatan mengumpulkan data paket

aerodinamikabarunya. Inimembuatbebankerjapara insinyur
Ferrari gunamenghasilkan paket perbaikanmobil SF1000 jadi
lebih berat. ”Manajemen (Ferrari) harus mampu menghadapi
(tekanan) ini dan memastikan stafnya tetap yakin dan fokus
pada hal-hal yang perlu dilakukan. Mereka tidak akan me-
nyelesaikan (masalah) ini dalam semalam,” ujar Ross Brawn,
Direktur Motorsport F1 yang juga mantan bos Ferrari. (ANG)

Klopp Beri Isyarat Tinggalkan Liverpool

Manajer Juergen Klopp memberikan isyarat bakal mening-
galkan klub juara Liga Inggris, Liverpool. Namun, hal itu tak
akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi pada 2024. Itu
merupakan tahun terakhir kontraknya. ”Empat tahun (lain-
nya) di Liverpool (kemudian) jeda sejenak satu tahun. Tapi,
dalam lima tahun ke depan, dunia bisa terlihat begitu ber-
beda,” tukasnya dalam wawancara dengan FWR Sport, Senin
(13/7/2020). Sejak menangani Liverpool pada 2015, Klopp
telah memberikan trofi Liga Inggris, Liga Champions, Piala
Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub. Sementara itu,
Manajer Manchester City Pep Guardiola tengah ditawari
perpanjangan kontrak di klub itu. (BBC/JON)

Pelatnas Atletik dan Panahan Segera Bergulir

Cabang atletik dan panahan akan menggulirkan pelatnas
pada awal Agustus setelah ketua umum kedua cabang me-
nandatangani kesepahaman bantuan pelatnas dengan Men-
pora Zainudin Amali di Jakarta, Selasa (14/7/2020). Pe-
laksana Tugas Ketua Umum PB PASI Zacky Anwar Makarim
mengatakan, tidak bisa terlalu lama membiarkan atlet elite,
seperti Lalu Muhammad Zohri, berlatih sendiri, padahal
mereka disiapkan untuk Olimpiade Tokyo 2020. Pelatnas
akan dijalankan sesuai protokol kesehatan pada masa pan-
demi Covid-19. Ketua Umum PB Perpani Illiza Sa’aduddin
Djamal menambahkan, atlet lebih baik berlatih bersama
dengan pengawasan langsung pelatih di pelatnas. (DRI)

Jalan ”Derita” Zidane
Kerja keras Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane sudah menunjukkan hasilnya sejak kompetisi
Liga Spanyol dilanjutkan di tengah pandemi, Juni lalu. Real kini mendekati trofi juara liga itu.

GRANADA, SENIN — Pelatih Real
Madrid Zinedine Zidane me-
lakukan hal tak lazim seusai
timnya mengalahkan Granada,
2-1, di Stadion Nuevo Los Car-
menes, Selasa (14/7/2020) dini
hari WIB. Ia berteriak, seolah
ingin melepas ketegangan di la-
ga itu.
Granada adalah tim papan

tengahLiga Spanyol yang hanya
bisa sekali mengalahkan Real
dalam 14 laga terakhir, terma-
suk kemarin. Kemenangan ter-
akhir Granada atas Real, de-
ngan skor 1-0, terjadi pada Sep-
tember 2015. Jika dilihat dari
kualitas tim dan rekor perte-
muanmereka, kemenanganRe-
al kemarin sebetulnya sesuatu
hal yang wajar.
Namun, laga kemarin men-

jadi spesial jika dilihat dari fak-
tor stamina sebuah tim dalam
mempertahankan konsistensi-
nya di tengah jadwal kompetisi
yang begitu padat. Zidane, yang
sebenarnya kalem, bisa sampai
berteriak lantang. Sang kapten
tim, Sergio Ramos, bahkan me-
ngepalkan kedua tangannya se-
usai laga itu.Malam itu,mereka
merayakan kemenangan be-
runtun dalam 9 laga terakhir.
Dengan kata lain, Real me-

menangi semua laga seusai di-
lanjutkannya Liga Spanyol pada

pertengahan Juni lalu. Total
mereka telah mencetak 17 gol
dan hanya kebobolan 3 gol se-
lama 9 laga itu. Ini merupakan
pencapaian besar pada era
pandemi yang tidak mampu di-
raih klub-klub pemuncak kla-
semen dari liga-liga Eropa lain-
nya, seperti Liverpool dan Ju-
ventus.
Alasan lainnya yang mem-

buat Zidane dan pemainnya be-
gitu gembira dan lega adalah
mereka tinggal membutuhkan
satu kemenangan lagi untuk
mengunci gelar juara Liga Spa-
nyol. Tepatnya, mereka hanya
butuh tambahan dua poin yang
bisa diraih dengan mengalah-
kan Villarreal pada laga di Sta-
dion Alfredo Di Stefano, Jumat
(17/7/2020) dini hari WIB.
Dengan mengalahkan Villar-

real, Real akan mengumpulkan
86 poin. Adapun Barcelona, tim
peringkat kedua, baru memiliki
79 poin. Barca hanya bisa me-
ngumpulkan maksimal 85 poin
jika berhasil memenangi dua
laga tersisa musim ini. Dengan
kata lain, poin Real tidak dapat
dikejar Barca jika mereka me-
nang atas Villarreal.
Tak heran, Zidane begitu lega

setelah mengalahkan Granada
sekaligus melihat Real kembali
menemukan karakter kuatnya.

”Jika ingin mendapatkan hasil
yang besar, Anda harus berani
menderita,” kata Zidane dikutip
laman resmi Real Madrid.

Penuh pengorbanan
Bagi Zidane, sepak bola ada-

lah permainan yang indah,
tetapi harus dijalani dengan pe-
nuhpengorbanan. Para pemain,
termasuk pelatih, tak bisa ber-
santai karena persaingan juara
akan selalu bertambah ketat.
Lawan-lawan berkembang dan
sebuah tim tidak bisa merasa
sebagai yang terbaik.
Real sudah merasakannya,

terutama setelah mampu men-
juarai Liga Champions selama
tiga musim beruntun di bawah
asuhan Zidane hingga musim
2017-2018. Begitu Zidane pergi
pada Mei 2018 dan bintangnya,
CristianoRonaldo, hijrah ke Ju-
ventus, Real punmulai linglung
dan kehilangan karakter juara.
Dua pelatih yang datang, Ju-

len Lopetegui dan Santiago So-
lari, gagal mengangkat kembali
performa Real. Manajemen Re-
al lantas memutuskan kembali
memanggil Zidane. Pada Maret
2019, Zidane mulai memper-
baiki Real yang rusak dan me-
lahirkan ”El Real” yang baru.
Dalam mencapai tujuannya

pada periode keduanya sebagai

pelatih di Real, Zidane mene-
mukan banyak rintangan. Se-
lain menghadapi masalah tek-
nis di dalam tim, ia dirongrong
suara-suara sumbang yang me-
nyatakan bahwa Real tanpa Ro-
naldo tidak akan lagi kuat, ke-
hilangan harmoni yang sulit di-
perbaiki, atau habisnya era ke-
jayaannya bersama Zidane.
Bahkan, sebelum melawan

Granada,Zidanemasihdihujani
kritik bahwa Real tidak lagi ta-
jamdan kerap diuntungkanwa-
sit. Dalam sejumlah laga ter-
akhirnya, Real menang menyu-
sul gol ”hadiah” penalti.
”Namun, saya tidak tergang-

gu ataupun terkejut dengan
anggapan (negatif) orang-
orang. Real adalah tim terpen-
ting dalam sejarah (sehingga
selalu jadi pembicaraan),” kata
Zidane dikutip Evening Stan-
dard.

Peringatan di Granada
Zidane dan para pemainnya

memilih untuk melihat sendiri
kesalahan yangmereka lakukan
dan segera memperbaikinya.
Kesalahan fatal sudah terjadi
pada laga diGranada. Real, yang
sempat unggul dua gol melalui
Ferland Mendy dan Karim
Benzema, bisa kebobolan pada
babak kedua. Granada mem-

balas satu gol lewatDarwinMa-
chis.
”Kami membiarkan perta-

hananmelemah pada babak ke-
dua. Kami harus memastikan
tidak mengulangi kesalahan ini
pada laga berikutnya,” kata Ra-
mos seusai laga kemarin.
Jika kesalahan di Granada itu

kembali terulang saat melawan
Villarreal, skenario pesta juara
di StadionDi Stefano bisa gagal.
Villarreal bukanlah lawan yang
mudah. Dari lima pertemuan
sebelumnya melawan klub itu,
Real hanya bisa menang sekali.
Adapun empat laga lainnya ber-
akhir dengan sekali kalah dan
tiga kali imbang.
Karena itu, Real wajib men-

jaga kesempurnaan guna me-
nuntaskan perburuan trofi Liga
Spanyol secepat mungkin ke-
tika menjamu Villarreal. Jika
hal itudilakukan,merekapunya
waktu lebih untuk fokus meng-
hadapi Manchester City di duel
kedua babak 16 besar Liga
Champions Eropa, 8 Agustus
mendatang.
Jadi, jalan penderitaan Zi-

dane dan para pemain Real be-
lum berakhir. ”Kami tidak bisa
bersantai. Kami sudah dekat
(dengan trofi juara) dan harus
terus bekerja keras,” kata Ra-
mos. (AP/AFP/REUTERS/DEN)

Memainkan satu laga
selama 11 jam 5 menit
dalam tiga hari, pada

babak pertama Wimbledon
2010, tak hanya menguras fisik
John Isner. Mentalnya turut
lelah hingga petenis Amerika
Serikat itu pun meracau ketika
berbicara kepada pelatihnya,
Craig Boynton. Laga yang di-
menangi Isner atas Nicolas
Mahut itu tak hanya menjadi
laga terpanjang dalam Wim-
bledon, juga yang terlama da-
lam sejarah tenis.

”Untuk beberapa saat, seki-
tar satu hingga dua menit,
omongannya tak masuk akal.
Dia hanya meracau. Itu me-
ngagetkan saya. John bermain
melewati limit kemampuan-
nya. Dia melewati rasa sakit
dan saya tak pernah melihat
itu sebelumnya,” tutur Boyn-
ton, dalam laman ATP.

Pria yang pernah melatih
mantan petenis nomor satu
dunia, Jim Courier, itu menge-
nang momen ketika dia men-
dampingi Isner melawan Ma-
hut. Pertandingan tersebut dua
kali ditunda oleh wasit Mo-
hamed Lahyani karena tak ju-
ga selesai meski terang telah
berganti gelapnya malam. Is-
ner akhirnya menang, 6-4, 3-6,
6-7 (7-9), 7-6 (7-3), 70-68, pada
22-24 Juni 2010.

Setelah laga hari kedua di-
hentikan pada skor 59-59 di
set kelima, Boynton bertemu
petenis AS lainnya, Andy Rod-

dick, di sekitar All England
Club. Roddick menawarkan
bantuan.

”CB apa yang kamu perlu-
kan? Kamu perlu fisioterapis
untuk malam ini? Apa yang
kamu butuhkan?” tanya Rod-
dick.

Kebingungan dengan situasi
itu, Boynton hanya menjawab
tak tahu. ”Oke, kamu butuh
makanan,” kata Roddick.

Petenis nomor satu dunia
pada 2003 tersebut memang
tak asing dengan laga panjang
di Wimbledon. Pada final se-
tahun sebelumnya, dia kalah
7-5, 6-7 (6-8), 6-7 (5-7), 6-3,
14-16, dari Roger Federer da-
lam 4 jam 17 menit. Karena
itu, Roddick pun memberi per-
hatian pada rekan senegaranya
meski dia baru menjalani per-
tandingan babak pertama.

Roddick akhirnya mengirim
sekitar 12 kantong makanan
berisi parmigiana ayam, pizza,
dan pasta dari restoran Italia
San Lorenzo, sekitar 1,5 kilo-
meter dari All England Club.
Berdasarkan pengalaman Rod-
dick, Isner perlu tenaga untuk
melanjutkan pertandingan di
hari ketiga. Laga hari kedua
dijalani Isner dan Mahut se-
lama 7 jam 4 menit, dan pada
hari pertama 2 jam 54 menit.

”Pastikan John untuk ma-
kan, termasuk jika dia bangun
pukul 03.00. Pokoknya, John
harus makan, makan, dan ma-
kan,” kata Roddick. Boynton

akhirnya berterima kasih atas
saran itu karena Isner bisa
bertahan esok harinya.

Bertahan atau kalah
Selesai dengan berbagi dua

set kemenangan pada hari per-
tama, pertandingan Isner me-
lawan Mahut tampak seperti
laga biasa. Pada hari yang
sama, Andy Murray dan Rafael
Nadal lolos ke babak kedua de-
ngan cukup mudah.

Pada hari itu juga, petenis
AS, Michael Russell, untuk
pertama kalinya lolos dari ba-
bak pertama dalam empat pe-
nampilan pada babak utama.
Russell bertemu Isner di ruang
ganti saat akan berendam air
es untuk memulihkan tubuh.

”Saya pikir Isner telah me-
nyelesaikan pertandingan, dan
dia jawab, belum selesai. Kami
lalu berbincang beberapa saat,
saya mengatakan, ’Sukses un-
tuk besok, kita berjumpa di
hari berikutnya’,” tutur Rus-
sell, yang baru bertemu Isner

lagi tiga hari kemudian.
Pertandingan hari kedua

berlangsung dengan situasi
Mahut lebih banyak bertahan
saat servis, dimulai ketika dia
tertinggal, 4-5. Aturannya se-
derhana, mempertahankan
servis berarti bertahan, kehi-
langan servis artinya kalah.

Mahut menggagalkan match
point Isner untuk pertama ka-
linya pada skor 9-10 melalui
servis as ke area T, lalu dua
kali saat tertinggal 32-33. Ke-
dua petenis akhirnya memper-
tahankan servis masing-ma-
sing hingga papan skor ber-
henti pada 47-47.

Pada laga di Lapangan 18,
salah satu Lapangan Luar (la-
pangan selain Lapangan Uta-
ma dan Lapangan 1) All Eng-
land Club, skor memang diset
hingga maksimal, 47-47. IBM,
sebagai rekanan penyedia tek-
nologi, pun harus mengeset
ulang untuk hari berikutnya.

Saat hari mulai gelap, Isner
mendapat match point keem-
pat saat unggul, 59-58. Mahut
merespons dengan as ke-95.
Laga pun kembali ditunda.

”Kami berjuang seperti yang
belum pernah kami lakukan
sebelumnya. Salah satu di an-
tara kami harus menang,” kata
Mahut saat diwawancara se-
belum meninggalkan lapangan.

Rodney Marshall, pelatih fi-
sik Isner, bercerita, semua pe-
main di ruang ganti petenis
unggulan menonton laga ter-

sebut melalui televisi, terma-
suk Roger Federer. ”Semua
merasa itu momen tak nyata,”
kata Marshall.

Saat membantu pemulihan
diri dengan berendam air es
dan pijat, Marshall dan Rod-
dick melihat jari kaki Isner
memerah seperti terbakar.

Isner dan timnya mening-
galkan stadion pada 24 Juni
pukul 01.00 dan kembali ke All
England Club untuk ”episode
ketiga” melawan Mahut, mulai
pukul 15.40. Akhirnya, sejak di-
mulai pada 22 Juni pukul
16.13, pertandingan pun ber-
akhir pada 24 Juni pukul 16.47.
Hari ketiga, Isner dan Mahut
hanya bermain 1 jam 7 menit.

”Saya lelah. Tetapi, saat An-
da harus bermain dalam at-
mosfer seperti ini, rasa lelah
itu hilang,” komentar Isner di
depan penonton.

Pertandingan itu akhirnya
mendekatkan Isner dan Mahut
yang biasanya hanya menyapa
dengan kata ”hai” saat berte-
mu. Apalagi, setahun berikut-
nya, mereka kembali diperte-
mukan pada babak yang sama
di Wimbledon. Kali ini, Isner
menang lebih cepat, 7-6 (7-4),
6-2, 7-6 (8-6).

”Kami sekarang menjadi sa-
habat. Kami saling menghor-
mati setelah pertandingan itu.
Saya yakin, suatu saat, kami
akan duduk dan tertawa saat
mengingat momen tersebut,”
kata Isner. (YULIA SAPTHIANI)

DI BALIK LAGA TERLAMA WIMBLEDON (2-HABIS)

Cerita dari Ruang Ganti Pemain

Christo Juara

Pastikan John untuk
makan, termasuk jika
dia bangun pukul
03.00. Pokoknya,
John harus makan,
makan, dan makan.
Andy Roddick

AFP/JORGE GUERRERO

Penyerang Real Madrid, Karim Benzema (kedua dari kiri), merayakan kesuksesannya mencetak gol ke gawang tuan rumah Granada pada laga lanjutan Liga Spanyol
di Stadion Nuevo Los Carmenes, Selasa (14/7/2020) dini hari WIB. Real menang 2-1 di laga ini dan kian mendekatkan diri dengan trofi juara Liga Spanyol musim
2019-2020.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petenis Christopher Rungkat memukul bola saat melawan
Mohammad Rifqi Fitriadi pada laga final kompetisi internal
Pelatnas Putra PP Pelti di Stadion Tenis GBK Jakarta, Selasa
(14/7/2020). Chisto mengungguli Rifqi, 7-5, 6-4.
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Gubernur Jawa Tengah Moenadi menginstruksikan
semua anggota DPRD tingkat I dan tingkat II se-Jawa

Tengah agar mengenakan batik dan lurik sebagai
pakaian resmi. Instruksi itu dimaksudkan untuk

meningkatkan produksi serta menghidupkan koperasi
batik dan lurik.

Batik dan Lurik
Pakaian Resmi Jateng

KOMPAS, 15 JULI 1972

Jebakan Rasa Aman Palsu
(Sambungan dari halaman 1)

Indonesia 78.572 kasus dengan penambahan kasus harian
1.591 orang. Sebanyak 3.710 pasienmeninggal, dengan penam-
bahan 54 orang. Jumlah kasus di Indonesia berada di urutan
ke-26 terbanyak secara global.
”Kemampuan tes kita meningkat. Konsekuensinya jumlah

kasus bertambah. Namun, positivity rate di Indonesia konsis-
tendi atas 10persen, bahkan rata-rata 11 persen,menunjukkan
banyak kasus di masyarakat belum terdeteksi,” jelas Dicky.
Sesuai standar WHO, positivity rate yang dianggap aman di

suatu wilayah maksimal 5 persen asalkan jumlah tes 1 per
1.000 penduduk per minggu. Studi menunjukkan, positivity
rate di atas 10 persen artinya jumlah kasus sesungguhnya 10
kali dari yang ditemukan. Tingginya positivity rate me-
nunjukkan cakupan tes jauh dari ideal.

Aman palsu
Namun, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Wiku Adisasmito

beranggapan, situasi kian terkendali ditandai berkurangnya
zona berisiko tinggi penyebaran Covid-19. Menurut pemetaan
zonasi risiko penularan Covid-19, per 12 Juli 2020, ada 31
kabupaten/kota dengan zona risiko tinggi. Delapan provinsi
menjadi perhatian karena tingginya kasus, antara lain Jawa
Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Ia menilai penetapan zonasi tanpa pembatasan antar-

wilayah secara ketat memicu rasa aman palsu. Apalagi ma-
yoritas daerah belum memenuhi jumlah tes PCR atau reaksi
rantai polimerase minimal. Menurut worldometers.info, jum-
lah tes di Indonesia berada di urutan kedua terendah dari 26
negara dengankasus terbanyak. Tes di Indonesia 4.011 per satu
juta penduduk, hanya lebih baik dari Mesir.
Sementara itu, pemerintah memperbarui pedoman pence-

gahan dan pengendalian Covid-19. Sejumlah indikator diganti,
antara lain tak lagi memakai istilah orang dalam pemantauan
(ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa
gejala (OTG). Kasus kematian yang dilaporkan tak hanya
terkonfirmasi Covid-19, tetapi juga diduga terinfeksi.
Pedoman itu diperbarui lewat KeputusanMenteri Kesehat-

an Nomor 413 Tahun 2020. Menurut juru bicara pemerintah
untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, istilah ODP
dan PDP kini disebut suspek. Ada juga istilah probable, yakni
kasus suspekdengangejala klinisCovid-19danbelumadahasil
tes PCR. Sesuai panduan baru, pemeriksaan pasien terduga
Covid-19 berbasis molekuler dengan tes cepat molekuler
(TCM) danPCR. Tes cepat tak dipakai untuk diagnostik, tetapi
hanya untuk penapisan serta riset epidemiologi.

(TAN/AIK/SPW/DIV/TAM/RTG/NSA/DIT/SYA/BRO)

Puluhan Orang Tertimbun
Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kalimantan. Bencana yang dipicu
kerusakan lingkungan ini mendera ribuan warga. Aktivitas di sejumlah daerah lumpuh.

MAKASSAR, KOMPAS — Banjir
bandang menyapu ribuan
rumahdiKabupatenLuwuUta-
ra, Sulawesi Selatan, Senin
(13/7/2020) malam. Ribuan
warga dievakuasi, 10 orang te-
was, dan puluhan orang lainnya
masih tertimbun.
Sementara itu, di Sulawesi

Tenggara, banjir yang melanda
Kabupaten Konawe dan Ko-
nawe Utara terus meluas. Wi-
layah yang terdampak banjir
mencapai 21 desa di 12 ke-
camatan. Sebanyak 1.483 ke-
luarga terdampak dan lebih dari
500 keluarga di antaranya
mengungsi.
Banjir yang terjadi di Luwu

Utara dipicu oleh hujan deras
yang mengakibatkan Sungai
Radda dan Sungai Masamba di
Luwu Utara meluap. Aliran su-
ngai yang deras membawa ma-
terial tanah, pasir, kayu gelon-
dongan, hingga sampah mener-
jang sejumlah permukiman di
Masamba dan Baebunta. Se-
jumlah warga hanyut, sebagian
tertimbun tanah dan reruntuh-
an bangunan.

”Sepuluh korban ditemukan
tewas, lima di antaranya belum
teridentifikasi. Ada 10 warga di-
temukan selamat dan saat ini
46 orang masih dalam pencari-
an. Jumlah warga dalam pen-
carian ini berdasarkan laporan
warga ke posko,” kata Kepala
Kantor Pencarian dan Perto-
longan (SAR) Makassar Mus-
tari, Selasa (14/7).
Tawakkal Basri (45), warga

Makassar, mengatakan, adik
dan dua keponakannya serta
seorang anggota keluarga lain
yang tinggal di Desa Radda,
Baebunta, hingga kini masih hi-
lang. ”Saat air surut, mereka
meninggalkan rumah dan ber-
niat mengungsi ke tempat yang
aman. Tetapi, saat itu air kem-
bali meluap. Diduga mereka
terjebak,” kata Tawakkal.
Banjir jugamenyebabkan ko-

munikasi sejumlah operator se-
luler putus total. Kondisi ini
menyulitkan komunikasi serta
koordinasi penanganan dan
pencarian korban banjir.
Jalan trans-Sulawesi di wila-

yah itu lumpuh total. Kepala

BidangPencegahandanKesiap-
siagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Sulsel
Endro YudoWarsonomengata-
kan, alat berat belum mampu
menembus pasir bercampur
lumpur tebal yang menutup ja-
lanan. BPBD Sulsel menyiap-
kan bantuanmakanan, pakaian,
selimut, dan obat-obatan bagi
korban banjir.

Terus bertambah
Banjir yang melanda Kabu-

paten Konawe dan Konawe
Utara dipicu oleh luapan Sungai
Konaweha dan Sungai La-
humbuti. ”Ketinggian air terus
bertambah dengan paling tinggi
mencapai 2 meter. Wilayah pa-
ling terdampak di Kecamatan
Pondidaha, Wonggeduku, dan
Lambuya,” kata Kepala Subba-
gian Program BPBD Konawe
Alfrida Yaurika.
Hal yang kini harus diwaspa-

dai, lanjut Alfrida, adalah banjir
di wilayah hulu, yaitu di Kolaka
dan Kolaka Timur. Luapan air
bisa bertambah ketika hujan
terus terjadi. ”Kami berharap

masyarakat terus waspada,”
ujarnya.
Banjir di Konawe meninggi

dalam beberapa hari terakhir.
Di Kecamatan Pondidaha, ke-
tinggian air mencapai 2 meter.
Adapun di Konawe Utara, ban-
jir merendam belasan desa.
Wahyudi, anggota stafKantor

SAR Kendari, menyampaikan,
tim gabunganmengevakuasi 50
warga di Desa Labungga, Ando-
wia. Ketinggian air di wilayah
ini terus bertambah karena hu-
jan terus turun. ”Sebanyak 358
warga di Kecamatan Andowia
telahmelakukan evakuasiman-
diri,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang

Kedaruratan BPBD Konawe
Utara Jasmidi menyebutkan,
dari 3.741 jiwa yang terdampak,
sebagian besar telahmengungsi
di hunian sementara. Bantuan
logistik juga telah disalurkan ke
sejumlah lokasi.
Sementara akses jalan utama

yang menghubungkan Konawe
Utara dan Morowali, Sulawesi
Tengah, masih terputus di Desa
Sambandete, Oheo. Ketinggian

air yang mencapai 2 meter me-
nutupi jalan sepanjang lebihda-
ri 1 kilometer.
Di Kalimantan Barat, banjir

yang terjadi sejak akhir pekan
lalu masih melanda Kabupaten
Melawi dan Sintang. Banjir de-
ngan ketinggian hingga 2 meter
di Melawi merendam 14.790
rumah dan 193 fasilitas umum
di sembilan kecamatan.
Sementara banjir di Sintang

melanda Kecamatan Kayan Hi-
lir. Sejumlah2.806keluarga ter-
dampak banjir yang dipicu lu-
apan Sungai Kayan itu.
Direktur Eksekutif Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) Kalbar Nikodemus Ale
mengatakan, daya dukung ling-
kungan di Melawi dan Sintang
kian tidakmemadai. Kerusakan
lingkungan, antara lain, dipicu
ekspansi perkebunan sawit dan
pertambangan ilegal.
Banjir juga terjadi diKabupa-

ten Lamandau dan Kotawari-
ngin Barat, KalimantanTengah.
Lebih dari 2.000 warga ter-
dampak banjir.

(REN/JAL/ESA/IDO)

Rindu Air Sungai
(Sambungan dari halaman 1)

”Sampai sekarang, wilayah
kami tetap aman dari gempur-
an tambang dan perusakan
alam,” kata Bakian, Ketua
Lembaga Adat Melayu Lubuk
Beringin.

Kian langka
Merasakan keasrian sungai

yang masih alami merupakan
pengalaman berharga sekaligus
langka di Bungo. Daerah itu
memiliki ratusan sungai dan
anak sungai, tetapi sebagian
besar rusak karena dikepung
pertambangan emas liar.

Masyarakat menyadari po-
tensi emas yang besar di wi-
layah itu. Sebagaimana dise-
matkan nama pulau emas atau
swarnadwipa, sejak masa lalu,
praktik mendulang emas lazim
terjadi di daerah itu. Bahkan,
orientalis asal Inggris, William
Marsden, dalam pengamatan-
nya pada abad ke-18 membawa
serta hasil emas itu. Kualitas
terbaik bernilai 23 karat diuji-
nya di Menara London, seperti
ia ceritakan dalam buku The
History of Sumatra (1811). Ke-
kayaan emas inilah yang me-
narik Pemerintah Belanda
mendirikan pos perdagangan
di Sumatera bagian tengah.

Mendulang emas dilakukan
sambil berendam di tepi su-
ngai. Lumpur pasir ditampung
di atas wadah bundar berben-
tuk seperti caping, lalu dipu-
tar-putar dengan gerakan sen-
trifugal. Gerakan itu otomatis
memisahkan emas dan pasir
kuarsa. Pasir terdorong ke sisi
luar, sedangkan emas tetap
berada di sisi dalam wadah.

Teknik dulang merupakan
cara mendapatkan emas yang
aman bagi lingkungan. Namun,
belakangan masuk pemodal
besar mendatangkan mesin
dan alat berat, mengaduk-aduk
tebing-tebing sungai.

Akibatnya, sungai-sungai
keruh. Kondisi itu didapati
mulai dari kaki pegunungan
Bukit Barisan hingga di pusat
ibu kota Bungo. Belum lagi
penggunaan logam berat mer-
kuri untuk memurnikan emas
yang berakibat meracuni
ikan-ikan di sepanjang per-
airan sungai. Kondisi itu ter-
jadi baik di hulu maupun hilir.

Selama lima tahun terakhir,
nyaris tak ada lagi sungai yang
bening airnya. Hasil uji labo-
ratorium Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Bungo tahun
2019 menunjukkan, kadar ke-
keruhan air melampaui am-
bang batas di semua sungai
primer di Bungo. Kondisi itu
terpantau di Batang Bungo,
Batang Tebo, Batang Jujuhan,
Batang Senamat, dan Pelepat.
Dari sampel yang diambil di 15
lokasi, kadar kekeruhan di atas

batas 25 nephelometric tur-
bidity unit (NTU). Sejumlah
sampel bahkan menunjukkan
kekeruhan di atas 100 NTU.

Yuddi, Kepala DLH Bungo,
mengatakan, maraknya aktivi-
tas tambang emas merusak
ekosistem sungai dan berbagai
sendi kehidupan warga.

Hasil penelitian terdahulu
menunjukkan kandungan mer-
kuri (Hg) pada ikan di Batang
Bungo melampaui ambang ba-
tas alias tak layak konsumsi.
Empat sampel ikan dari sungai
di Desa Tanjung Agung dan
Sungai Pinang pada Februari
2011 menunjukkan kadar mer-
kuri 0,03-0,9 ppm. Tahun se-
belumnya, kadar merkuri pada
sampel ikan 0,2-0,7 ppm.

Adapun kadar Hg dalam
ikan dan hasil olahannya, ber-
dasarkan Surat Keputusan Dir-
jen POM Tahun 1989, mak-
simal 0,5 ppm. Mengonsumsi
ikan bermerkuri dalam jangka
waktu tertentu akan berdam-
pak negatif pada kesehatan,
mulai dari gangguan penglihat-
an hingga kerusakan otot,
saraf, dan paru-paru.

”Hasil penelitian menunjuk-
kan sungai ini telah masuk ka-
tegori tercemar berat,” kata
Budiyono, peneliti dari Univer-
sitas Bung Hatta, dalam tesis-
nya berjudul ”Analisis Penga-
ruh Penambangan Emas dan
Pasir terhadap Kualitas Air
dan Keanekaragaman Jenis
Ikan di Sungai Batang Bungo”.

Masifnya tambang liar me-
mukul sektor perikanan. Sepu-
luh tahun terakhir, usaha bu-
didaya keramba di sungai tu-
tup. Tak hanya keramba
apung, lubuk larangan yang
menjadi reservoir ikan-ikan
endemik tak lagi berfungsi ba-
ik. Ketua Forum Peduli Hijau
Bungo Hasan Ibrahim menga-
takan, dari sekitar 150 lubuk
larangan di Bungo, setengah-
nya telah rusak.

Kondisi ini mendorong Bu-
pati Bungo Mashuri memba-
ngun kesepakatan para pihak
untuk menyetop tambang liar
emas. Ia pun mengingatkan
adanya penegakan hukum
yang terpadu.

Jika tambang liar benar-be-
nar berakhir, perekonomian
warga perlu dihidupkan kem-
bali. Sumber ekonomi dari pa-
riwisata alam hingga budidaya
berbasis hasil ikan cukup po-
tensial. Lubuk-lubuk larangan
dihidupkan lagi dan masyara-
kat diberi bantuan benih ikan
secara gratis. ”Ini sebagai ben-
tuk insentif bagi masyarakat
yang peduli,” katanya.

Pemberantasan tambang
liar butuh komitmen kuat pe-
negak hukum. Masyarakat me-
nanti keseriusan itu, sebagai-
mana mereka merindukan su-
ngai-sungai kembali jernih.

Perlu Strategi Baru Atasi Kesenjangan
(Sambungan dari halaman 1)

teknologi. ”Guru bisa menggu-
nakan Whatsapp dan antar
jemput tugas. Hal ini harus di-
dorong secara struktural me-
lalui kebijakan yang berpihak
terutama kepada siswamiskin,”
katanya, Selasa (14/7).
Pemerintah,menurut dia, tak

bisa hanya mengandalkan ke-
mandirian guru dan sekolah
berinovasi menciptakan solusi
praktis pembelajaran di masa
pandemi. Pemerintahpusat dan
daerahharuspunya solusi prak-
tis guna membangun situasi
pembelajaran adaptif yang me-
mampukan peserta didik me-
manfaatkan berbagai media
pembelajaran di sekitarnya. Ia
mengingatkan pemerintah un-
tuk membuat kebijakan dan
program yang mendukung sis-
wa tanpa akses pada teknologi.
Mereka yang memiliki akses

pada gawai dan internet akan
lebih mudah mengadaptasi si-
tuasi baru karena mempunyai
perangkatnya. ”Sebaliknya, me-
reka yang jauh dari teknologi
informasi dan komunikasi ka-
rena keterbatasan akses itu ku-
rang diperhatikan,” ujar Anggi.
Kepala Dinas PendidikanKa-

bupaten Purwakarta, Jawa Ba-
rat, Purwanto menyampaikan,
hasil evaluasi pelaksanaanpem-
belajaran jarak jauh selama
pandemi adalah siswa tidakme-
miliki gawai dan tidak mampu
membeli paket internet. ”Saya
minta kepala sekolah berkoor-
dinasi dengan guru untuk
membuat bahan pembelajaran
yang mudah diakses. Guru juga
berkunjung ke rumah siswa se-
cara berkala,” katanya.

Kepala Seksi Kurikulum,
Pembinaan, dan Pengembang-
an Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan Kota Ban-
dung, Jabar, Bambang Ariyanto
memaparkan, 9,25 persen siswa
sekolah dasar hinggamenengah
pertama di kota itu terkendala
sarana penunjang dalam pem-
belajaran jarak jauh.
Kendala yang kerap ditemui

adalah orangtua tidak mampu
membelikan kuota internet un-
tuk pembelajaran. Sebagian
orangtua juga hanya memiliki
satu ponsel dengan spesifikasi
tidak memadai.

Beli sembako
Eka Ilham, guru SMKN 1

Palibelo,KabupatenBima,Nusa
Tenggara Barat, mengatakan,
kebijakan pemanfaatan dana
BOS untuk memperlancar
pembelajaran jarak jauh tak bi-
sa diterapkan di sekolahnya. Se-
bagian besar siswa tidak me-
miliki ponsel dan kualitas ko-
neksi internet di daerahnya sa-
ngat buruk. ”Akhirnya, dana
BOS untuk kuota internet di-
belikan sembako dan dibagikan
kepada siswa,” katanya.
Menurut dia, pembelajaran

luar jaringan (luring) juga tidak
bisa optimal karena tempat
tinggal siswa berjauhan. Banyak
rumah siswa berada di pegu-
nungan yang sulit dijangkau.
Guru pun belum tentu men-

dapat bantuan dana untuk
membeli kuota internet dari da-
na BOS. Sri Haryati, guru ho-
norer di Blitar, Jawa Timur,
menyatakan, dirinya tak men-
dapatkan bantuan dana BOS
untuk membeli paket internet.
”Biasanya saya hanya butuh Rp

65.000 per bulan, sekarang Rp
130.000 per bulan,” ujar Sri.
Wakil Sekretaris Jenderal Fe-

derasi Serikat Guru Indonesia
Satriwan Salim mengatakan,
kebijakan fleksibilitas penggu-
naan dana BOS tak mengatasi
persoalan siswa yang terkenda-
la akses pada gawai/kompu-
ter/laptop dan internet. Pem-
berian atau peminjaman gawai
serta penyediaan akses internet
harus dijadikan solusi. ”Inisiatif
pemda membantu siswa yang
tak punya gawai sangat diper-
lukan. Pemerintah pusat bisa
mengajak perusahaan penyedia
layanan internet untuk mem-
perluas jaringan,” ucapnya.
Tanpa upaya lebih besar dari

pemerintah, lanjutnya, kesen-
jangan pendidikan semakin ter-
lihat pada masa mendatang. Bi-
as kelas dalam pembelajaran
jarak jauh ini harus diatasi de-
ngan intervensi negara.
Anggota Komisi X DPR dari

Fraksi Partai Nasdem, Ratih M
Singkarru, dalam rapat dengar
pendapat umum (RDPU) virtu-
al, Selasa, di Jakarta,menyaran-
kan pemakaian radio komuni-
tas yang memiliki daya jangkau
luas bagi warga dengani akses
internet terbatas.
Rapat dengar pendapat me-

ngundang sejumlahperwakilan,
antara lain dewan pendidikan
dan dinas pendidikan dari Jawa
Tengah, Kalimantan Timur, Su-
matera Utara, dan Sulawesi
Utara. Rapat menghasilkan be-
berapa kesimpulan, antara lain
mendorong Kemendikbud se-
gera menerbitkan kurikulum
adaptif yang mudah digunakan
dalam pembelajaran jarak jauh.

(MED/IKA/RTG/MEL)

Lanjutan Gugatan UU KPK

Penyelenggaraan
(Sambungan dari halaman 1)

lewat Pasal 31A Perpres No 76/2020 yang menyebut pem-
berian dan pelaksanaan manfaat serta pemilihan platform
digital tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan ba-
rang/jasa pemerintah, tetapi tetap memperhatikan tujuan,
prinsip, dan etika yang berkaitan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aturan itu

cenderung melanggengkan praktik pemilihan platform digital
tanpa mekanisme sebagaimana diatur dalam Perpres No
16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Me-
nurut peneliti ICW, Wana Alamsyah, perpres hasil revisi ini
berpotensi memunculkan persoalan baru.
Enny menambahkan, perpres baru terkesan menimpakan

kesalahan kepada peserta. DalamPasal 31C, peserta yang tidak
memenuhi ketentuan persyaratan, tetapi telah menerima
bantuan biaya pelatihan dan insentif, wajib mengembalikan
uang kepada negara. Jika peserta tidak mengembalikan uang
negara dalam 60 hari, manajemen pelaksana dapat mengaju-
kangugatanganti rugi. ”Persoalannya, kenapawaktuverifikasi,
orang itu bisa lolos? Berarti masalahnya ada di sistem seleksi
yang tidak beres. Lantas, kenapa yang dikenai sanksi me-
ngembalikan uang hanya masyarakat?” ujarnya.
Anggaran program Kartu Prakerja disalurkan kepada lem-

baga pelatihan sebagai biaya pelatihan serta kepada peserta
sebagai biaya insentif. Namun, perpres baru tidak mengatur
pertanggungjawaban biaya pelatihan yang diberikan kepada
lembaga pelatihan dan ikut diterima platform digital melalui
pungutan komisi.
Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian

Susiwijono, perpres hasil revisi sudah menampung masukan
dan rekomendasi banyak pihak, termasuk Komisi Pemberan-
tasan Korupsi, Kejaksaan Agung, BPKP, kepolisian, dan Lem-
baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Beberapa lembaga itu kini dimasukkan dalamKomite Cipta

Kerja yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator
Perekonomian. ”Kami ingin menjamin program ini tetap bisa
berjalan dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan tata
kelola program,” kata Susi.
Terkait kewajiban pengembalian uang dan tuntutan ganti

rugi kepada peserta, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan
Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator
Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pengenaan sanksi
baru diberlakukan untuk peserta gelombang IV.
Pasal itu dimunculkan sebagai langkah preventif agar

penyaluran program tepat sasaran, sekaligus langkah korektif
berupa tuntutan hukum. ”Pengaturan itu sifatnya prospektif
ke depan, tidak boleh berlaku mundur,” ujarnya. (AGE)

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Hakim Mahkamah Konstitusi saat sidang permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi,
Jakarta, Selasa (14/7/2020). Persidangan tersebut digelar untuk mendengarkan keterangan saksi
ahli dari pemohon, yaitu dosen Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Trisno Raharjo.
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NAMA & PER I S T IWA

MONA RATULIU

Gizi Anak

Pengaturan gizi anak seharusnya tetap ter-
penuhi dan lebih terkendali saat pandemi
ini. Untuk itu, artisMonaRatuliu (38) pun

rajin mencari ragam resep dan jenis makanan
yang dapat dinikmati anak-anaknya selama ber-
ada di rumah dengan kualitas gizi seimbang.
Dalam diskusi Kompas Talks bertajuk ”Demi

Anak, Kenali dan Cegah Stunting” pada Sabtu
(11/7/2020), Mona bercerita tentang tantangan
dan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan gizi
keempat anaknya, yakni Davina Shava Felisa,
Barata RahadianNezar, Syanala Kania Salsabila,
dan Numa Kamala Srikandi.
”Selama pandemi, ada kelebihannya nih,

anak-anak jadi enggak jajan, mereka makan
yang ada di dalam rumah aja. Tapi orangtua
mesti cepat beradaptasi. Kalau biasanya cuma
nyiapin sarapan dan makan malam, sekarang
snack siang dan sore. Untuk membantu, bisa
browsing juga untuk nyiapin besok masak apa.
Manfaatkan teknologi,” ungkap Mona.
KehadiranNumayangbaru berusia dua bulan

pun membuat Mona tak lupa dengan gizi dan
nutrisi untuk dirinya sendiri selama mem-
berikan ASI. Selain menjaga kesehatan dirinya
dan si kecil, asupan gizi juga penting untuk
mencegah tengkes (stunting) pada anak bung-
sunya itu.
Ia bersyukurkarena sang suami, IndraBrasco,

cukup kooperatif untuk bersama menjalankan
tugas mengurus rumah dan mengasuh anak.
”Jadi, ada ibu-ibu yang kalau lihat Indra terus
bilang, enak ya, suaminya mau bantuin. Indra
malah bilang, ini bukan bantuin. Ini memang
tanggung jawab berdua. Dan memang seperti
itu. Aku juga kasih tahu ke anakku yang cowok,”
kata Mona. (IAN)

Bimo Joga Sasongko (48) ingin Indonesia
memiliki sumber daya manusia yang unggul.

Salah satu cara yang dilakukan
adalah menggratiskan biaya belajar

bahasa asing kepada anak muda yang akan
kuliah ke luar negeri.

Ester Lince Napitupulu

Sosok BJ Habibie yang dihargai
kepakarannya di dunia interna-
sional mendorong Bimo ingin
menciptakan lebih banyak Ha-
bibie di Indonesia. Tahun 2003,
Bimo mendirikan lembaga kon-
sultasi pendidikan internasional
Euro Management Indonesia di
Jakarta. Lembaga ini memberi-
kan konsultasi dan pendamping-
an kepada lulusan SMA ataupun
S-1 yangmau kuliah di 15 negara.
Program ini berbayar dan men-
dampingi persiapan calon ma-
hasiswa, mendapatkan kampus
yang sesuai bakat, hinggamampu
beradaptasi di negara lain.

Bimo ingin melanjutkan tra-
disi anak Indonesia berkuliah di
negaramaju. Dia mencontohkan,
mahasiswadariVietnamdanMa-
laysia lebih banyak dibandingkan
dengan mahasiswa Indonesia
yang belajar ke luar negeri. Dia
yakin, Indonesia harus melaku-
kan langkah serupa, mengirim-
kan minimal 100.000 anak muda
kuliah ke negara maju. Sekarang
ini, baru berkisar 30.000 orang.

Tahun 2016, Bimo menggagas
beasiswa kursus bahasa asing
gratis yang diampu pengajar pro-

fesional dari Euro Management.
Pemberian beasiswa kursus ba-
hasa asing gratis selama satu
hingga dua semestermenjadi ba-
gian tanggung jawab sosial per-
usahaan. Sebab, Bimo prihatin
melihat masih minimnya jumlah
anak muda Indonesia yang ku-
liah di negara maju yang me-
rupakan pusat peradaban dunia
kini.

Bimo yangmerupakan pendiri
dan Presiden Direktur Euro
Management Indonesia yang
dihubungi di Jakarta, Senin
(13/7/2020), bersemangat men-
jelaskan pentingnya Indonesia
mengirimkan para pemuda ter-
baik ke luar negeri. Beasiswa
kursus bahasa asing gratis di Eu-
roManagement Indonesia sudah
menjangkau sekitar 15.000 lu-
lusan SMA, guru, tentara, PNS,
dan masyarakat umum.

”Saya mendirikan Euro Ma-
nagement Indonesia tidak untuk
bisnis murni. Setelah mempu-
nyai uang, saya inginmemotivasi
anak Indonesia ke luar negeri.
Nah, pada tahun 2016 itulah saya
mulai memberi kursus bahasa
asing gratis. Ada tujuh pilihan

bahasa asing, yakni Inggris, Jer-
man, Perancis, Belanda, Jepang,
China, dan Korea,” ujar Bimo.

Program kursus bahasa asing
gratis itu semakin diminati ba-
nyak orang. Namun, karena Euro
Management Indonesia hanya
ada di Jakarta, peserta terbatas
dari Jabodetabek. Sejak pandemi
Covid-19, Bimo mulai melirik
kursus daring sehingga mereka
yang di daerah bisa ikut seleksi.

”Kursus bahasa asing ini, kan,
gratis ya. Jadi yang diutamakan
yang punya motivasi kuat, yang
aktif dan serius. Kalau mereka
bagus, kami dampingi untuk
mencari beasiswa kuliah di luar
negeri,” tutur Bimo.

Dulu, program beasiswa Ha-
bibie menjadi impian anak-anak
terbaik Indonesia. Bimo yang lu-
lusan SMAN 3 Bandung sebe-
narnya sudah diterima di Institut
Teknologi Bandung. Namun, ia
rela melepasnya karena ingin
meluaskan wawasan global de-
ngan meraih pendidikan di luar
negeri.

Dia menjadi bagian dari se-
kitar 4.000 lulusan SMA pada
kurun waktu 1980-an hingga
2000-an yang mendapat beasis-
wa program Habibie untuk ku-
liah di sejumlah negara maju

dengan beasiswa pemerintah dan
ikatan dinas. Dia berkuliah S-1 di
bidang teknik aerospace di Ame-
rika Serikat dan lulus cum laude
sehingga bisa lanjut mendapat
beasiswa S-2.

Krisis moneter membuat
programHabibie dalamsejumlah
teknologi kedirgantaraan terhen-
ti. Orang-orang pintar yang ku-
liah di luar negeri dengan bea-
siswa Habibie tersebar di ber-
bagai instansi, seperti pemerin-
tahan, perusahaanDirgantara In-
donesia, Lembaga Ilmu Penge-
tahuan Indonesia (LIPI), Badan
Pengkajian dan Penerapan Tek-
nologi (BPPT), Lembaga Pener-
bangan dan Antariksa Nasional
(Lapan), hingga ada yang tetap di
luar negeri. Bimo mengabdi di
BPPT hingga tahun 1998-2003
dan 2003-2010, yang di anta-
ranya diselingi kuliah lagi di Jer-
man dengan biaya sendiri.

”Di masa lalu saja, Indonesia
yang masih masuk negara mis-
kin, yang lulusan SD-nya ketika
itu baru 40 persen, sudah berani
mengirimkan banyak anak muda
terbaik ke perguruan tinggi di
negara maju untuk belajar sains
dan teknologi. Saya bilang bea-
siswa Habibie ini fenomenal dan
saya sebagai bagian anak inte-

lektual Habibie ingin terus
menghidupkan semangat ini,”
ujar Bimo.

Keyakinan itu yang membuat
Bimo terus bergerak. ”Beasiswa
kursus bahasa asing gratis itu
sebagai pemancing minat. Kalau
sudah bagus bahasa asing, bisa
terbuka jalan untuk mendapat-
kan beasiswa kuliah di negara
lain. Jadi saya buat sistem bea-
siswa untuk dapat beasiswa,” ka-
ta Bimo.

Sebagai bakti menerima bea-
siswa dari pemerintah, Bimo dan
alumni bersepakat untuk mem-
bentuk Ikatan Alumni Program
Habibie (IABIE). Pada 2013, Bi-
mo menjumpai Habibie. Dia
ingat pesan Habibie soal pen-
dirian IABIE agar anak-anak ter-
baik bangsa Indonesia ini ber-
buat terbaik untuk bangsa.

”Kami diingatkan tidak boleh
sombong, takabur, dan harus in-
klusif. Tidak boleh eksklusif. Itu
pesan Pak Habibie. Jadi kami
inklusif, netral, tidak berpolitik.
Kami terdiri dari orang berbagai
aliran, tetapi bersatu di bawah
IABIE, di bawah kenetralitasan,”
tutur Bimo.

Program beasiswa model Ha-
bibie, ujar Bimo, layak dilanjut-
kan. Untuk itu, IABIE pun men-
dorong supaya pengiriman lu-
lusan SMA kuliah ke luar negeri
dengan beasiswa pemerintah pu-
sat dan daerah diadakan lagi, plus
ikatan dinas untuk kepentingan
bangsa.

Bimo J Sasongko
Lahir: Bandung, 4 Februari 1972
Pendidikan:
- S-1 Aerospace Engineering North

Carolina State University, Amerika
Serikat (1999)

- Master of Science Engineering in
Industrial and Management System
Engineering di Arizona State University
(1996)

- Master of Business Administration
di Fachhochschule Pforzheim, Jerman
(2001)

Pengalaman Kerja:
- Pendiri dan Presiden Direktur Euro

Management Indonesia (2003-
sekarang)

- Business Development Manager BPPT
(2003-2010)

Organisasi:
- Ketua Umum Ikatan Alumni Program

Habibie (IABIE), 2016-sekarang
- Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan

Cendekiawan Muslim Se-Indonesia
(ICMI), 2017-sekarang

Mendorong
Beasiswa

Pendidikan

Bimo Joga Sasongko

ARSIP PRIBADI

ARSIP PRIBADI
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”NONGKRONG”
DI KAFE
DI TENGAH
PANDEMI

Pada awal Juni 2020, pemerintah mengagendakan
pengurangan pembatasan sosial. Hal ini direspons
pebisnis makanan dan minuman dengan kembali
membuka kafe atau kedai setelah ditutup selama
pembatasan sosial. Kafe pun berlomba-lomba
untuk menarik pengunjung.

ibukanya kembali
kafe menjadi peng-
obat rindu bagi war-
ga yang hendak
kongko atau sebatas
menikmati suasana
luar. Dari hasil jajak
pendapat Litbang
Kompaspada 6-8 Ju-
li 2020, responden
menunjukkan minat
untuk kembali me-

nikmati waktu di kafe ataupun kedai
penyedia makanan dan minuman. Minat
ini tak hanya datang dari responden yang
sudah sering atau terbiasa mengunjungi
kafe untuk bersantai, tetapi juga dari
responden yang jarang ataupun sama
sekali belum pernah pergi ke kafe.

Hal itu ditunjukkan oleh 32,7 persen
responden yang menyatakan berminat
untuk bersantai di kafe pada saat masa
transisi ini. Dari semua responden yang

berminat, 22,8 persen jarang sekali pergi
ke kafe, dan 12 persen tak pernah datang
ke tempat itu. Hasil ini menunjukkan
potensi kafe sebagai rujukan baru yang
dicoba oleh responden setelah pelong-
garan pembatasan sosial.

Berdasarkan usia, minat tertinggi ber-
asal dari kelompokmuda berusia 17 hing-
ga 30 tahun. Semakin tua usianya, minat
untuk bersantai pada masa transisi cen-
derung menurun.

Dilihat dari status perkawinan, pe-
minat kafe tidak hanya berasal dari ka-
langan lajang. Responden yang telah me-
miliki keluarga juga berminat untuk
mendatanginya.Proporsinyabahkanber-
imbang. Kafe menjadi rujukan yang di-
minati oleh keluarga untuk bersantai.

Bagi para peminat ini, kafe sangat
perlu menerapkan prosedur keamanan
Covid-19. Prosedur ini antara lain terkait
pengaturan jarak antarkursi, pengecekan
suhu badan, ketersediaan sarana cuci

Arita Nugraheni

D

tangan, dan metode pembayaran.
Sebanyak 52,7 persen responden

menyatakan kafe perlu memastikan
penerapan prosedur kesehatan. Se-
bagian respondenpunberharapkafe
menyediakan jasa antar (24,5 per-
sen) serta memberikan promo atau
potongan harga (20,7 persen). Lang-
kah-langkah ini harus diambil demi
menjamin keamanan dan kenya-
manan bagi masyarakat yang hen-
dak mengunjunginya.

Respons publik tersebut berpo-
tensi menggerakkan roda pereko-
nomian kembali, khususnya dalam
bisnis makanan dan minuman di-
ne-in (makan di tempat). Respons
publik yang tidak berminat punme-
narik untuk disimak karenamenjadi
gambaran tentang bagaimana ide-
alnya kafe dijalankan nantinya.

Salah satu pemilik kafe yang me-
miliki cabang di Jakarta, Bandung,
dan Cianjur menjelaskan, jumlah
pengunjung kafe yang dibuka kem-
bali semenjak pelonggaran pemba-
tasan sosial berskala besar (PSBB)
terus naik. Penerapan protokol ke-
amanan Covid-19 kepada karyawan
dan pengunjung menjadi kunci.

Beberapa langkah pengamanan
yang dilakukan, antara lain, adalah
mengurangi jam operasional, me-
nyediakan sarana mencuci tangan,
mengecek suhu tubuh pengunjung,
dan mendorong transaksi nontunai.
Meja, kursi, dan perabot lainnya
diatur ulang agarmemenuhi standar
pembatasan jarak dan rutin diber-
sihkan dengan desinfektan. Ia
menyebutkan, kepatuhan pada pro-
sedur jaga jarak dan kebersihan jadi
tantangan dalam menjalankan bis-
nis pada masa normal baru.

Prosedur yang diterapkan demi
menekan risiko penularan menjadi
jaminan bagi para pengunjung. Ino-
vasi juga bisa menjadi jalan agar
bisnis kafe kembali berputar.

Di Korea Selatan, pembukaan ka-
fe pada masa tatanan baru ditandai
dengan penggunaan robot sebagai
barista. Dalam artikel yang dimuat
dalam laman weforum.org, sebuah
kafe di Korsel menggunakan robot
untuk mencatat, membuat minum-
an, dan mengantar pesanan ke meja

pelanggan dalam waktu 7 menit.
Hanya ada satu karyawandi kafe itu,
dengan tugas melakukan ber-
sih-bersih.

Tidak berminat
Meski demikian, masyarakat ma-

sih takut keluar rumah dan tertular
Covid-19. Dalam jajak pendapat ter-
ekam 67,3 persen publik tak ber-
minat datang ke kafe. Alasan utama
dari kelompok ini adalah takut ke-
luar rumah dan tertular Covid-19.

Adapun 6,9 persen responden
spesifik menyoroti belum ada kafe
yang menerapkan standar keaman-
an dari Covid-19. Rasa takut dan
khawatir bahwa fasilitas pendukung
protokol kesehatan belum tersedia
pun menjadi catatan terhadap ke-
siapan pemerintah ataupun pemilik
kafe.

Selain rasa takut, penyebab ma-
syarakat tak berminat datang ke
kafe adalah ketiadaan alokasi dana
dan tak terbiasanya bersantai di
tempat itu. Pendapat ini diutaran
oleh 22,9 persen responden. Dua
kelompok yang memiliki alasan ini
cenderung melihat kafe sebagai ke-
mewahan. Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk memperhatikan
protokol jaga jarak juga membuat
publik khawatir. Kurangnya kesa-
daran ini terekam, misalnya, pada
pengunjung kafe di daerah luar Ja-
karta.

DiYogyakarta danKotaMagelang
pada pertengahan Juli 2020, mi-
salnya, pengunjung mengabaikan
tanda larangan duduk yang dibuat
oleh manajemen kafe. Ahmad Mu-
zaki (27), pengunjung kafe di daerah
Malioboro, Yogyakarta, menyata-
kan, kesadaran masih sulit terben-
tuk. Diamengaku risih saat bertemu
dengan pelanggan lain yang meng-
abaikan aturan jaga jarak.
Sebagai bagian dari gaya hidup,

aktivitas bersantai di kafe dirin-
dukan publik. Meski demikian, pe-
nerapan prosedur keamanan Co-
vid-19 yang belum optimal dan ke-
sadaran warga yang minim untuk
menerapkan protokol kesehatan
dikhawatirkanmenambah risiko pe-
nularan. (LITBANG KOMPAS)

Prosedur yang diterapkan demi me-
nekan risiko penularan menjadi ja-
minan bagi para pengunjung. Inovasi
juga bisa menjadi jalan agar bisnis
kafe kembali berputar.

Apa alasan Anda tidak tertarik bersantai
di kafe di masa transisi ke new normal?

Tidak ada
alokasi dana
11,3%

Tidak perlu/tidak
suka nongkrong
11,6%

Belum ada kafe
yang menerapkan
standar keamanan
Covid-19
6,9%

Tidak tahu
0,3%

Lainnya
2,6%

Takut tertular
Covid-19

67,3%

Berminat atau tidak berminatkah Anda
untuk bersantai di kafe pada masa transisi
ke new normal ini?
untuk bersantai di kafe pada masaa tr
ke new normal ini?

Tidak
berminat

67,3%

Berminat

32,7%

Apa aAp
di kafe

da
raansissiiraansisii

Metode Penelitian
Pengumpulan pendapat melalui telepon dilakukan
oleh Litbang Kompas pada tanggal 6-8 Juli 2020.
Sebanyak 563 responden berusia minimal 17 tahun
berbasis rumah tangga dipilih secara acak
bertingkat di 16 kota besar di Indonesia, yaitu Banda
Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar,
Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon,
dan Jayapura. Jumlah responden ditentukan secara
proporsional di setiap kota. Menggunakan metode ini
pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan
±4,1 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar
pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak
pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat
sesuai karakteristik responden di 16 kota besar.

Penerapan standar keamanan Covid-19

52,7%

24,5%

20,7%

1,0%

1,1%

Layanan pesan antar

Promo/potongan harga

Wifi gratis dan nonton bareng

Tidak tahu/tidak jawab

Inovasi apa yang bisa diterapkan
oleh kafe untuk menarik pengunjung
di masa new normal ?

Sumber: Litbang Kompas

INFOGRAFIK: ARIE
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Pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan pendidikan yang menjadi hak dasar anak.
Pada kenyataannya, pendidikan sejumlah anak terhenti selama pandemi ini. Diperlukan
kerja sama antar-kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini,
terutama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang hingga sekarang banyak terkendala.

Yovita Arika

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Agda Baline Swarahati,
siswa kelas 4 SD Santo
Antonius dari Padua,
mengerjakan soal mata
pelajaran Pendidikan,
Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan saat penilaian
akhir tahun dari rumahnya
di BSD City, Tangerang
Selatan, Banten, Selasa
(9/6/2020). Pandemi
Covid-19 memaksa
anak-anak mengikuti proses
pembelajaran dari rumah.

MENCARI SOLUSI
KENDALA
PEMBELAJARAN
JARAK JAUH

enutupan se-
kolah karena
pandemi Co-
vid-19 dapat
memperburuk
kesenjangan
dalam prestasi
akademik an-
tara siswa dari
keluarga ber-
penghasilan
rendah dan

tinggi. Pembelajaran jarak jauh se-
lama sekolah ditutup, bahkan di
negara-negara maju pun, mengha-
dapi banyak tantangan dan pada
akhirnya meminggirkan siswa, ter-
utama mereka yang berasal dari
keluarga berpenghasilan rendah.

Pembelajaran jarak jauh secara
daring sebenarnya menjadi solusi
ideal untuk menjamin keberlan-
jutan pendidikan selama penutup-
an sekolah. Namun, untuk ini di-
butuhkan sarana infrastruktur yang
memadai, yaitu ketersediaan lap-
top/komputer atau minimal tele-
pon pintar; akses internet yang ba-
gus; sumber daya guru; serta du-
kungan keluarga.

Semua persyaratan itumerupak-
an kemewahan bagi siswa dari ke-
luarga berpenghasilan rendah, bu-
kan hanya terkait infrastruktur,
bahkan juga sumber daya guru dan
keluarga. Laporan Organisasi Kerja
Sama dan Pembangunan Ekonomi
(OECD) menyebutkan, sekolah-se-
kolah di daerah pinggiran dengan
input siswa dari keluarga berpen-

dapatan rendah umumnya juga ti-
dak didukung guru yang berku-
alitas.

Dukungan orangtua yang seha-
rusnya sangat penting dalam pe-
mbelajaran di masa pandemi ini
juga terkendala, baik karena ku-
rangnya pengetahuan orangtuama-
upun karena orangtua juga harus
bekerja. Tak jarang, bahkan anak
harus membantu orangtua bekerja
demi mencukupi kebutuhan kelu-
arga.

Sejauh ini ada dua kebijakan pe-
merintah untuk mengatasi kendala
dalam pembelajaran jarak jauh.
Pertama, fleksibilitas penggunaan
dana Bantuan Operasional Sekolah
untuk subsidi pembelian kuota in-
ternet. Kedua, program Belajar dari
Rumah berkolaborasi dengan TVRI
untuk para siswa yang tidak me-
miliki gawai/komputer dan daerah-
nya belum ada jaringan internet.

Meski demikian, upaya itu belum
optimal karena masih banyak siswa
yang tak terjangkau dua kebijakan
itu. Akhirnya, gurulah yangmenjadi
tumpuan harapan untuk menjaga
keberlanjutan pembelajaran di ma-
sa pandemi Covid-19 ini. Guru yang
lebih dari sepertiganya merupakan
guru honorer.

Survei yang dilakukan Wahana
Visi Indonesia terhadap943 anakdi
sembilan provinsi menunjukkan
bahwa 32 persen anak tidak men-
dapatkan program belajar dalam
bentuk daring ataupun luring ka-
rena kurangnya kapasitas dan fa-

silitas pendukung dari sekolah.
Meski survei ini tidak mencermin-
kan populasi nasional, paling tidak
menggambarkan kondisi riil bahwa
ada anak-anak yang ”libur sekolah”
selama pandemi ini.

Situasi tersebut, menurut CEO
dan Direktur Nasional WVI Do-
serba T Sinay, cukup mengkha-
watirkan karena siswa berisiko
mengalami ketertinggalan pema-
haman kognitif sehingga dapat me-
mengaruhi performa akademik se-
cara umum. Laporan Perserikatan
Bangsa-Bangsa pun menyebutkan,
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tanpa langkah yang signifikan untuk mengatasi
kendala dalam pendidikan, pandemi ini akan
memperdalam krisis pendidikan dan memperluas
kesenjangan pendidikan.

Becermin dari negara lain
Sejak awal pandemi, sejumlah negara berupaya

mencari jalan solusi untuk keberlanjutan pen-
didikan agar tidak seorang siswa pun tertinggal
karena pandemi ini. Tantangan yang besar karena
ini tidak sekadar membuka satu sumbatan, tetapi
banyak sumbatan yang terkait satu sama lain.

Sebagai contoh, Pemerintah Armenia melun-
curkan kampanye solidaritas publik untuk me-
nyediakan komputer bagi siswa dari keluarga
berpendapatan rendah. Terdapat 25 siswa dari
383.000 siswa terkendala pembelajaran daring
karena belum memiliki komputer. Pemerintah
Armenia juga melakukan negosiasi dengan per-
usahaan telekomunikasi untuk mendapatkan tarif
internet murah bagi anak-anak tersebut.

Untuk 47 persen guru yang belum pernah
menggunakan teknologi informasi dan komuni-
kasi dalam pembelajaran, Pemerintah Armenia
menciptakan platform terpadu yang menyediakan
sumber belajar jarak jauh serta kursus untuk para
guru. Kurangnya konten daring yang selaras de-
ngan kurikulum, menurut Menteri Pendidikan
ArmeniaZhannaAndreasyan sebagaimanadikutip
di laman UNESCO pada April lalu, adalah tan-
tangan lebih lanjut.

Di Uni Emirat Arab, kementerian pendidikan
juga meningkatkan koneksi internet, membuat
kebijakan dan kerangka kerja yang direorganisasi,
mengembangkan kurikulum, serta meningkatkan
kualifikasi dan pelatihan bagi guru. ”Uni Emirat
Arab telah membuat langkah besar dalam konteks
ini,” kata Menteri Pendidikan Hussain Ibrahim Al
Hammadi sebagaimana dikutip di laman UNES-
CO, 16 Juni 2020.

Di Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru,
pemerintah setempat juga memberikan bantuan
laptop dan akses internet secara gratis kepada
anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah.
Ini mungkin dilakukan karena perekonomian ne-
gara-negara tersebut juga relatif lebih baik.

Di Senegal, Afrika, dengan kondisi hanya 31
persen penduduk yang memiliki akses telepon
seluler, pembelajaran daring tidak mungkin di-
jalankan. Karena tidak mungkin juga membagikan
laptop atau gawai kepada para siswa, pembelajaran
selama pandemi pun mengandalkan televisi dan
radio.Tantanganbagi guruuntuktetapmemberikan
pembelajaran jarak jauh kepada para siswanya.

Benar-benar dipersiapkan
Solusi yang dibutuhkan berbeda-beda di setiap

negara. Namun, satu hal yang pasti, pembelajaran
jarak jauh di masa pandemi ini membutuhkan
kesiapan teknis tentang bagaimana pembelajaran
akan disampaikan, kesiapan konten yang pasti
berbeda dengan pembelajaran tatap muka, ke-
siapan pedagogis baik guru maupun orangtua,
serta pemantauan dan evaluasi. Hambatan di
masing-masing tingkatan ini akan memengaruhi
kesinambungan belajar, terutama bagi siswa yang
rentan.

Data Kementerian Pendidikan danKebudayaan
(Kemendikbud) April 2020 menunjukkan, 40.779
atau sekitar 18persensekolahdasardanmenengah
tidak memiliki akses internet, sedangkan di 7.552
atau sekitar 3 persen sekolah belum terpasang
listrik. Akses siswa terhadap pembelajaran daring
di rumahbisa lebih rendah lagi akibat takmemiliki
gawai, laptop, serta kuota internet.

Kerja sama antarpemangku kepentingan, ter-
masuk pemerintah pusat dan daerah, menjadi
kunci untuk menjamin keberlanjutan pendidikan
bagi siswayang rentan.Faktabahwaadaanak-anak
yang tidak bisa belajar selama pandemi ini bu-
kanlah sekadar angka, tetapi hak dasar anak akan
pendidikan yang tidak terpenuhi.

Masalah ini harus ”dikeroyok” bersama an-
tarkementerian dan lembaga terkait. Untuk jangka
panjang, ketersediaan akses internet yang merata
di semua wilayah menjadi kebutuhan mutlak.
Untuk jangka pendek, bagaimana mengatasi ken-
dala yang dialami para siswa yang rentan tersebut,
terutama yang selama masa pandemi ini terhenti
pembelajarannya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah
mengefektifkan guru kunjung. Mengunjungi satu
per satu siswa akan memakan waktu dan tenaga
para guru. Pemerintah daerah bisa mengopti-
malkan fungsi lembaga pemerintah desa untuk
memfasilitasi tempat berkumpul siswa sehingga
memudahkan guru kunjung memberikan pem-
belajaran.

Program digitalisasi sekolah untuk menjangkau
para siswa di daerah terdepan, terluar, dan ter-
tinggal (3T) relevan untuk dilanjutkan. Dalam
rapat koordinasi Kemendikbud dengan para ke-
pala dinas pendidikan provinsi secara daring be-
berapa waktu lalu terungkap, di Kalimantan Ti-
mur, misalnya, target pengadaan 1.000 laptop
untuk sekolah terpotong 50 persen karena dana
dialihkan untuk penanganan pandemi. Sebagai-
mana sektor kesehatan dan ekonomi, sektor pen-
didikan seharusnya juga tidak dikorbankan karena
pandemi Covid-19 ini.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pelajarmendatangi Bukit Temulawak yang berada di tepi kawasan permukiman
tempat tinggal mereka di Dusun Petir B, Desa Petir, Kecamatan Rongkop,
Gunung Kidul, Yogyakarta, untuk mengirimkan tugas sekolah secara daring,
Selasa (12/5/2020). Tempat itu merupakan satu-satunya lokasi di dusun itu
untuk dapat mengakses jaringan internet melalui operator telepon seluler.
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Pet! Lampu sorot sontak mati ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy
Prabowo tiba di Pelabuhan Perikanan Karangsong, Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat, Senin (6/7/2020) malam. Gelap. Hujan deras dan embusan
angin turut menyambutnya. Bagi sebagian kalangan, kondisi ini bisa jadi
mirip dengan kondisi potensi kelautan di negeri maritim ini.

Pak Menteri, pe-
teng (gelap). Bli
katon (enggak ke-
lihatan),” ucap se-
jumlah nelayan
yang sudah me-
nanti kedatangan
sangmenteri lebih
dari dua jam.

Acara terhenti
beberapa menit.
Sorot lampu gawai
membantu Edhy
membaca tulisan
di kertas saat me-

nyampaikan pidato di depan nelayan.
Sebelumnya, hujan deras disertai

angin kencang tiba-tiba menyapu Ka-
rangsong saat matahari terbenam.
Tenda berbalut kain bak acara kawinan
pun bocor di beberapa titik. Nelayan
dan awak media yang hadir di situ
berdesakan. Jaga jarak kala pandemi
Covid-19 sejenak terlupakan.

Spanduk penyambutan Menteri
Edhy bahkan terlepas. Beruntung, pe-
tugas sigap membereskannya sebelum
Edhy datang.

Edhy mengapresiasi antusiasme pa-
ra nelayan dan memohon maaf atas
keterlambatannya. Menurut rencana,
berdasarkan undangan yang tersebar
ke media, Edhy ingin menyerap as-
pirasi nelayan terkait cantrang. Na-
mun, nyaris tidak ada nelayan se-
tempat yang menggunakan alat tang-
kap itu lagi.

Acara pun menjadi ajang curhat,
mendengarkan keluhan nelayan. Turut
hadir Ali Mochtar Ngabalin, Komisi
Pemangku Kepentingan dan Konsul-
tasi Publik Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP). Bagi Edhy, Ali yang
juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf
Presiden membantunya melobi ang-
garan bagi KKP.

Dalam kesempatan itu, enam ne-
layan diberikanwaktu sekitar 20menit
untuk menyampaikan pendapatnya.
Sebagian mengapresiasi pengurusan
surat izin penangkapan ikan (SIPI)
yang tidak lagi memakan waktu ber-
bulan-bulan.

”Sekarang, perizinan cuma satu jam.
Saya tidakmencitrakandiri.Kalaueng-
gak beres, demo lagi Menteri KP. Saya

sudah perintahkan protokol, nelayan
yang ke kantor boleh ketemu men-
terinya kalau ada. Kalau enggak ada
ongkos, saya kasih,” ungkap Edhy di-
sambut sorakan dan tepuk tangan ne-
layan.

Para nelayan lalu menagih janji pe-
merintah pusat mengembangkan Pe-
labuhan Perikanan Karangsong, seper-
ti menambah gudang pendingin dan
mengatasi laju sedimentasi. Kehadiran
Menteri juga diharapkan memberikan
solusi atas anjloknya harga ikan hingga
30 persen.

”Saya sudah hampir empat bulan
tidak melaut. Harga ikan jatuh, tidak
cukup untuk biaya operasional,” kata
Masian (62), nelayan asal Lombang.

Ia mencontohkan, hasil tangkapan
saat ini paling banyak 1 kuintal ikan
tembang. Dengan harga Rp 3.000 per
kilogram (biasanya Rp 5.000 per kg), ia
hanya meraup Rp 300.000. Jumlah itu
belum dibagi dua dengan rekannya.

”Sementara biaya perbekalan paling
sedikit Rp 250.000,” kata Masian yang
geram jika alat tangkap cantrang di-
izinkan kembali.

Sayangnya, jawaban Edhy selama
lebih dari 9 menit belum memuaskan
nelayan. Ia tidak menjelaskan kapan
dan bagaimana cara membenahi PPI
Karangsong yang berkontribusi 40-60
persen terhadap total 1,4 juta ton pro-
duksi perikanan di Jabar.

Direktur Jenderal Perikanan Tang-
kap KKP Zulficar Mochtar yang men-
jadi moderator diskusi malah men-
dorong Karangsong menjadi Pelabuh-
an Perikanan Nusantara. Dengan be-
gitu, fasilitasnya bisa dibenahi karena
dikelola pemerintah pusat. Edhy
mengangguk, seakan setuju.

Mendengar itu, PelaksanaTugasBu-
pati Indramayu Taufik Hidayat yang
duduk di samping Edhy langsung ge-
leng-geleng kepala. Matanya seakan
memberi isyarat kepada nelayan agar
menolak rencana itu. Mungkin dia
khawatir. Jika dialihkan ke pusat, In-
dramayu bisa kehilangan pendapatan
asli daerah hingga lebih dari Rp 10
miliar per tahun.

Ekspor lobster
Alih-alih mendiskusikannya, Edhy

malah lebih banyak bicara terkait ke-
bijakan ekspor benih lobster. ”Saya
enggak masalah. Ada yang enggak suka
dengan kebijakan saya. Di mana sa-
lahnya kebijakan ekspor benih lobster?
Kebijakan ini sudah melewati uji pub-
lik. Ada profesor di bawah saya,” ujar-
nya.

Sebelumnya, saat Susi Pudjiastuti
menjadi Menteri KP periode lalu, eks-
por benih bening lobster (bbl) dilarang.
Kini, pemerintah membolehkan ekspor
melalui Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan (KP) Nomor 12 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Lobster (Pa-
nulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan
Rajungan (Portunus spp)
di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Edhy mengklaim, benih lobster di
Indonesia diperkirakan total 26 miliar

Abdullah Fikri Ashri

GELAP HIDUP NELAYAN
DI NEGARA MARITIM

ekor untuk enam jenis lobster di 11
wilayah pengelolaan perikanan. Nelayan
diizinkan mengambil sekitar 500 juta
benih lobster per tahun. Bahkan, Edhy
mengatakan, tidak ada kuota ekspor per
tahun (Kompas, 11/7/2020).

Pihaknya lantas membentuk tim un-
tuk menentukan sebuah perusahaan di-
izinkan mengekspor benih lobster. Se-
belum itu, eksportir wajib memenuhi
sejumlah persyaratan, antara lain telah
memanen hasil budidaya lobster dan
melepasliarkan 2 persen hasil panen.
Eksportir juga harus membeli benih
lobster dari nelayan minimal Rp 5.000
per ekor.

Menurut dia, ekspor komoditas ter-
sebut akanmendorong budidaya lobster.
”Lobster, kalau dibiarkan di alam, ke-
mampuan bertahan hidupnya hanya
0,02 persen. Kalau budidaya, kemam-
puan bertahan hidupnya bisa 30 per-
sen,” ujarnya.

Peneliti lobster dari Lombok Marine
Aquaculture Development Center, Bayu
Priyambodo, mengatakan, kebijakan
ekspor benih lobster memberikan ke-
pastian hukum terhadap nelayan untuk
menangkap komoditas itu setelah di-
larang lima tahun sebelumnya. Namun,
belum tentu nelayan dan pembudidaya
untung.

”Masalahnya, masih ada penyakit,
permodalan, sampai ketersediaan pa-
sokan, dan permintaan. Lalu, apakah
semangat budidaya masih tinggi?” ujar-
nya dalam diskusi daring ”Ekspor Benih
Lobster: Untung atau Buntung”, yang
diselenggarakan Forum Marikultur Na-
sional, pertengahan Juni lalu.

Jalan bagi pembudidaya dan nelayan
masihpanjang.Untukmembudidayakan
50 juta bbl, misalnya, dibutuhkan
200.000 sampai 250.000 petak keramba
jaring apung (KJA). Sebagai gambaran,
KJA di Lombok Timur, yang menjadi
etalase budidaya lobster terbesar na-
sional, pada Juni lalu tercatat ada 6.050
petak. Ini mampu menampung 1,5 juta
benih lobster.

Padahal, budidaya membawa keun-
tungan ekonomi melimpah. Dalam jur-
nal Aquaculture yang terbit secara da-
ring pada 5 Juni lalu, jika 50 juta bbl di
Indonesia ditangkap dan diekspor, ke-
untungannya mencapai 77 juta dollar
AS. Namun, ketika 50 juta bbl itu di-
tangkapdandibudidaya, keuntungannya
bisa menjadi sepuluh kali lipat.

Oleh karena itu, Bayu mendorong
KKP membuat peta jalan pengembang-
an lobster Indonesia. Langkah awalnya,
mengidentifikasi jumlah lobster, mem-
budidayakannya, hingga akhirnya sam-
pai pada tahap investasi korporasi.

Muhibbuddin Koto, Wakil Ketua
Umum Masyarakat Akuakultur Indo-
nesia, memperkirakan, Vietnam yang
menjadi tujuan ekspor bbl Indonesia
membutuhkan 70 juta sampai lebih dari
100 juta bbl per tahun. ”Kalau kita bisa
penuhi itu semua, devisa negara bisa Rp
5 triliun. Namun, kita harus realistis
karena budidaya di Indonesia maksimal
10 juta per tahun. Tidak bisa, 50 juta
bbl,” katanya.

Transparansi ekspor
Muhibbuddin Koto mempertanyakan

transparansi perizinan ekspor bbl. Atur-
an ekspor, misalnya, baru keluar 4 Mei
lalu dan sebulan kemudian sudah ada
perusahaan yang mengekspor bbl. Pa-
dahal, salah satu syarat untuk ekspor
adalah melakukan budidaya lobster ber-
kelanjutan dan melepasliarkan 2 persen
hasil panen.

”Sangat tidak mungkin dalam satu
bulan ada yang berhasil. Kalau ada, dia
sudah budidaya sebelumnya saat la-
rangan penangkapan benih lobster. Ini
melanggar hukum,” ujarnya.

Pengajar Departemen Budidaya Per-
airan Fakultas Perikanan dan Ilmu Ke-
lautan IPB University, Irzal Effendi,
mengatakan, ekspor bbl akan buntung
jika pelaksanaan aturannya menyim-
pang karena yang terjadi eksploitasi be-
sar-besaran, bukan budidaya.

”Bisa-bisa syarat budidaya (untuk
ekspor) itu hanya formalitas dan penuh
manipulasi jika pengawasan tidak jalan,”
ungkapnya.

Apalagi, berdasarkan temuan media,
izin ekspor kepada perusahaan diduga
diberikan kepada teman dekat Menteri
Edhy. ”Ada (eksportir benih lobster)
yang dituduh dekat dengan saya, orang
(Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya
enggak tahu,” ujar Edhy.

Edhy yang berasal dari Partai Ge-
rindra menepis informasi terkait ke-
dekatannya dengan calon eksportir be-
nih lobster. Menurut dia, izin ekspor
benih lobster sudah diberikan kepada 26
perusahaan dan akan bertambah men-
jadi 31 perusahaan.

”Kalau ada tiga orang yang secara
langsung berkorelasi dengan saya, ki-
ra-kira salah enggak? Apakah karena
saya sekarang Menteri, teman-teman
saya enggak bisa berusaha. Silakan di-
audit,” ungkapnya. Menurut dia, yang
terpenting adalah keadilan dalam per-
dagangan.

Ketikamengunjungi tempat pelelang-
an ikan Gebang, Cirebon, Selasa
(7/7/2020), Edhy kembalimengutarakan
komitmennya untuk melanjutkan eks-
por bbl. ”Kami jalan terus,” ucapnya
singkat ketika ditanyai awak media.

Edhy lebihbanyakbicara soal rencana
pengembangan TPI Gebang dibanding-
kan dengan soal lobster. Ia juga sempat
menyanyikan lagu mendiang maestro
campur sari, Didi Kempot, berjudul ”Ba-
nyu Langi” dan ”^Cendol Dawet”. Edhy
bersama pejabat KKP dan nelayan pun
berjoget.

Boleh jadi, Menteri Edhy serius ingin
membahagiakan nelayan seperti saat
bernyanyi dan berjoget. Bukan malah
menjadikan masa depan nelayan dan
pembudidaya lobster gelap karena ke-
bijakan yang tak transparan, seperti saat
mati lampu di Karangsong.

Semoga saja tidak.

”P
KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Bahar (47), Ketua
Kelompok Nelayan Bintang
Fajar, menunjukkan salah

satu lokasi keramba
pengembangan lobster

milik salah satu anggotanya
di Desa Soropia, Konawe,

Sulawesi Tenggara, Minggu
(15/12/2019) (atas). Petugas
Balai Karantina Ikan dan
Pengendalian Mutu Hasil

Perikanan Jambi
menunjukkan seekor benur

lobster jenis mutiara di
Jambi, Selasa (14/5/2019)

(samping).
KOMPAS/RYAN RINALDY
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Pertengahan April 2020, Heru Nugroho (57) mencoba mengasingkan diri dari
hiruk-pikuk Jakarta dan pandemi Covid-19 dengan pergi ke Desa Kanekes di
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Pelarian itu biasa ia
lakukan sejak belasan tahun lalu.

elain karena memiliki
rumah istirahat di Badui
Luar, ada warga Baduy
Dalam yang telah diang-
gap sebagai keluarga ke-
duanya.

Pada suatu kesem-
patan, ia dan dua rek-
annya bertandang ke Ci-
keusik, satu dari tiga
kampung masyarakat
adat Baduy Dalam. Di sa-

na, ia berjumpa dengan pemimpin adat (pu-
un) Cikeusik, Alim sebagai (pimpinan adat)
Jaro Tangtu Cikeusik dan Saidi sebagai Tang-
gungan Jaro 12.

Dalam suasana akrab, mereka menikmati
sepinya kampung tersebut dari wisatawan
karena pembatasan sosial. ”Jaro Alim men-
cetus, ’Jadi deh wisata dihapus. Pak Saidi
minta deh urusin’. Saya bilang, ’Kita kirim ke
presiden aja, kalau ke Pak Saija (Jaro urusan

administrasi pemerintahan) enggak beres-be-
res’,” kata Heru, mengulang pembicaraannya
dengan tetua Baduy Dalam saat dihubungi
Kompas, Senin (13/7/2020).

Proses mendengarkan dan mendiskusikan
aspirasi pun terjadi. Pria yang dikenal sebagai
praktisi internet dan Wakil Ketua Pengelola
Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) itu
lantas mencari jalan agar aspirasi warga Ba-
duy Dalam, yang juga menjadi perhatiannya,
sampai ke telinga Presiden.

Heru dengan bantuan tiga rekannya, Henri
Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yu-
gaswara, membantu membuat surat perihal
permohonan perlindungan pelestarian tatan-
an nilai adat Baduy.

Dalamsurat,merekamenyebut diri sebagai
pihak yang diberimandat oleh tetua Lembaga
Adat Baduy untuk menyampaikan sejumlah
permohonan kepada Presiden Joko Widodo.

Surat tertanggal 6 Juli 2020 itu sebelumnya
ia diskusikan kembali dengan pimpinan Baduy

Erika Kurnia

S

BADUY, ANTARA
WISATA DAN
WASIAT

Dalam. Tiga perwakilan Lembaga AdatMa-
syarakat Baduy pun meninggalkan cap jari
sebagai tanda setuju. Tiga orang itu adalah
Saidi selaku penanggung jawab adat, Aja
sebagai Jaro Dangka Cipati, dan Madali
sebagai Pusat Jaro 7.

Surat yang sudah dikirimkan ke Pre-
siden itu menyoroti beberapa persoalan,
seperti tereksposnya gambar-gambar wi-
layah Baduy Dalam di Google Maps, se-
mentara pengambilan gambar di tanah
ulayat dilarang aturan adat.

Wisatawan yangmenarik pedagang dari
luar untuk masuk telah memicu banyak-
nya sampah puntung rokok hingga plastik.
Tak ketinggalan, sikap dan perilaku wi-
satawan dalam menghargai alam, warga,
dan aturan adat Baduy Dalam.

Berdasarkan keresahan tersebut, dalam
surat, Presiden dan perangkat birokrasi
terkait dimohon agar menghapus wilayah
adat Baduy dari peta obyek wisata In-
donesia. Pemerintah juga diharapkan me-
lindungi wilayah adat Baduy tidak di-
publikasikan dalam bentuk visual.

Inisiatif Heru dan kawan-kawan ke-
mudian ramai dipublikasikan media. Ka-
bar itu pun menimbulkan perhatian dan
keresahanmasyarakat, tidak terkecuali da-
ri masyarakat Baduy Dalam yang dikenal
tidak menyukai konflik.

Pada 10 Juli 2020, Lembaga Adat Baduy
mengadakan musyawarah besar. Hasil
musyawarah itu kemudian dipublikasikan
Dinas Pariwisata Lebak dalam keterangan
tertulis yang diterimaKompas, padaMing-
gu, 12 Juli 2020.

Beberapa poin disampaikan, seperti
meminta pertanggungjawaban Heru Nug-
roho yang dinilai telah menimbulkan ke-
gaduhan. Selain itu, ditegaskan bahwa
urusan yang akan dibawa ke luar wilayah
Baduy menjadi tugas Jaro pemerintahan,
yaitu Saija.

Di luar masalah komunikasi tersebut,
Lembaga Adat Baduy menyepakati kun-
jungan warga luar Baduy tetap diper-
bolehkan guna menjalin tali silaturahmi.
Keputusan itu diikuti permintaan agar
istilah ”wisata”, yang disematkan bersama
kata Baduy dalam nomenklatur peme-
rintahan dan publikasi media, diganti de-
ngan ”saba”. Dalam bahasa Sunda, saba
berarti silaturahmi.

”Konotasi wisata menurut kami adalah
tontonan, hiburan, dan juga pengembang-
an. Adapun adat budaya Baduy adalah
tuntunan untuk saling menghargai dan
menjaga satu sama lainnya, baik itu de-
ngan pencipta, manusia, maupun alam
semesta,” demikian pernyataan Lembaga
Adat Baduy yang dikutip di rilis.

Hasil musyawarah tersebut didukung
berbagai pihak yang mengadakan forum
pertemuan bersama Lembaga Adat Baduy
pada keesokan harinya. Forum itu turut
dihadiri pihak Kecamatan Leuwidamar,
Dinas Pariwisata Lebak, Dinas Pariwisata
Banten, akademisi, aktivis, hingga pegiat
dan pemerhati budaya Baduy.

”Mereka semuasepakatbahwapoin-po-
in yang disampaikan akan segera dilak-
sanakan dan ditindaklanjuti,” kata Kepala
Dinas Pariwisata Lebak Imam Rismaha-
yadin.

Tren wisata
Ramainya aktivitas kunjungan orang

luar ke Baduy Dalam terjadi setelah di-
bukanya perkampungan Ciboloeger, Desa
Bojongmenteng, sebagai gerbang masuk
wisatawan pada tahun 1992 (Kompas,
13/10/2004).

Sejak saat itu, Baduy Dalam dikunjungi
ratusan orang setiap harinya. Sepanjang
tahun 2019, Dinas Pariwisata Lebak men-
catat, Baduy menerima kunjungan 42.174
wisatawan domestik dan 54 wisatawan
mancanegara, atau rata-rata 115 kunjung-
an per hari.

Wilayah Baduy terdaftar sebagai satu

dari Tujuh Keajaiban Banten (7 Wonders
of Banten) bersama Kesultanan Banten,
Tanjung Lesung, Sawarna, Anyer-Carita,
Cisadane, dan Ujung Kulon.

Perkampungan Baduy hanya sekitar 38
kilometer dari kota Kabupaten Lebak di
Rangkasbitung. Dari ibu kota Provinsi Ban-
ten, Serang, jaraknya sekitar 80 kilometer.
Dari Jakarta, jaraknya 130 kilometer.

Menurut data Asosiasi Perusahaan Per-
jalanan Wisata Indonesia Banten, kun-
jungan wisatawan tersebar di tiga obyek,
yaitu Baduy Luar, Baduy Dalam, dan acara
Seba Baduy.

Baduymenjadi unik karena pemerintah
tidak mengintervensi tatanan adat budaya
mereka. Pemerintah hanya memfasilitasi
promosi, aksesibilitas, dan pelatihan sum-
ber dayamanusia. ”Wisata adat Baduy pun
tidak masuk ke dalam target pendapatan
asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten
Lebak,” kata Imam.

Sayangnya, aktivitas wisata sulit mem-
bendung degradasi sosial, kultur, dan ling-
kungandiBaduy. Pariwisatamenimbulkan
permasalahan sampah plastik makanan
dan perubahan perilaku masyarakat di
Baduy, termasuk Baduy Dalam (Kompas,
13/10/2004).

Kondisi ini menjadi ironi mengingat
warga Baduy Dalam sangat menjaga alam
dan tradisinya. Masyarakat agraris ter-
sebut selalu mematuhi adat dengan tidak
melanggar berbagai pantangan, seperti
menggunakan peralatan elektronik, me-
numpang kendaraan, dan mengenakan
alas kaki.

Warga Baduy tak pernah melanggar
batas hutan untuk membuat rumah atau
ladang. Kepatuhan mereka terhadap adat
istiadatmembuathutan lestari hinggakini.
Pedoman mereka adalah wasiat buyut
yang dititipkan nenek moyang (Kompas,
17/5/2017).

Pakar kebudayaan Fakultas Ilmu Bu-
daya Universitas Indonesia, Prof Ayat-
rohaedi, dalam Kompas (13/10/2004), me-
ngomentari fenomena masyarakat Baduy
Dalam yang meninggalkan adat mereka
untuk hidup di luar.

Menurut dia, fenomena degradasi ter-
sebut menunjukkan bahwa pola hidup
yang diyakini masyarakat adat tak dil-
indungi oleh pemerintah. Di sisi lain, pe-
langgaran adat bisa terjadi karena pe-
ngetatan adat tidak diimbangi dengan pe-
laksanaan adat yang baik. ”Konservasima-
syarakat Indian di Amerika adalah contoh
bagus,” kata Ayatrohaedi.

Masyarakat Indian sangat terbuka ter-
hadap pengunjung. Namun, mereka tetap
banggamenjadi Indian karena pemerintah
memberikan jaminan perlindungan bagi
pola hidup mereka.

Terkait inisiatif ekstrem untuk meng-
ajukanperlindungankepadaPresiden,He-
ru Nugroho mengaku ingin pemerintah
melindungi masyarakat Baduy seperti Pe-
merintah Amerika Serikat melindungi ko-
munitas Amish dengan konstitusi setara
undang-undang.

Sementara itu, kehidupan masyarakat
Baduy hanya diatur dalam Peraturan Desa
Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
Saba Budaya dan Perlindungan Masya-
rakat Tatar Kanekes (Baduy). Aturan itu
dinilai tidak cukup kuat untuk menjaga
tataran adat Baduy. ”Saya ingin Baduy
dilihat sebagai hal yang besar,” ujarnya.

Pendapat itu didasarkan pada tua dan
sederhananya peradaban di Baduy Dalam.
Peradaban, yang menurut dia, tak ditemui
di banyak tempat di dunia ini diharapkan
bisa dilindungi aturan yang lebih tinggi.

Dengan melihat kondisi Baduy seka-
rang, Heru khawatir, kelestarian tatanan
adat dan masyarakat Baduy Dalam akan
luruh. Bukan hanya pariwisata, ekonomi
modern serta digitalisasi yang mengubah
perilaku manusia semakin kuat merasuk
dan merusak kesederhanaan Baduy.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anak-anak bermain di kampung adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi
Damar, Kabupaten Lebak, Banten, akhir Januari 2020. Masyarakat adat Baduy
dengan kearifan lokalnya mampu menjaga lingkungan tempat tinggal mereka
tetap terjaga (atas). Foto udara hunian masyarakat adat Baduy di Kampung
Cikakal Leuwi Buleud (kanan) dan Cikakal Muara (kiri), di Desa Kanekes. Ada 72
kepala keluarga (KK) yang hidup di Kampung Cikakal Leuwi Buleud dan 35 KK
di Kampung Cikakal Muara yang hanya bisa ditembus dengan berjalan kaki
selama 1 jam.

KOMPAS/PRIYOMBODO



¢ KO M P A S , R A B U , 1 5 J U L I 2 0 2 0

29JENDELA E

Tahun ini, para guru menghadapi dua tantangan besar. Selain dituntut
mampu membagi ilmu dengan optimal, mereka juga berjibaku dengan
penguasaan teknologi untuk mengajar jarak jauh. Sebanyak dua pertiga
responden dalam jajak pendapat Kompas berpendapat, para guru tidak
siap menjalankan kegiatan mengajar jarak jauh karena persoalan
teknologi.

andemi Covid-19
turut mengubah
sistem pendidikan
nasional. Kegiatan
belajar mengajar
yang sebelumnya
melalui interaksi
langsung atau ta-
tap muka menda-
dak harus berjarak
lewat pembelajar-
an jarak jauh
(PJJ). Hal itu di-

lakukan sebagai salah satu upaya pen-
cegahan penularan Covid-19 mengi-
ngat sangat mungkin terjadi kerumun-
an di lingkungan sekolah.

Kegiatan belajar dari rumah ter-
sebut resmi berlaku bagi seluruh se-
kolah di Indonesia sejak terbitnya Su-
rat Edaran Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 4/2020 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan da-
lam Masa Darurat Penyebaran Co-
vid-19 oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada
26Maret 2020. Dalam surat edaran itu
disebutkan pembelajaran dapat dila-
kukan secara daring dan dilaksanakan
untuk memberikan pengalaman bel-
ajar yang bermakna bagi siswa.

Kurikulum yang berlaku selama ini
punmendadak bukan lagi sebagai acuan
capaian pembelajaran. Kondisi tersebut
dapat dikatakanmemberikan efek kejut
bagiparaguru, terutamaguruyang tidak
terbiasa mengajar secara daring. Dalam
praktiknya, sejumlah kendalamewarnai
kegiatan PJJ yang telah berlangsung
sekitar 3,5 bulan terakhir. Pasalnya, tak
semua kegiatan dapat dilakukan secara
daring karena kendala eksternal hingga
internal.

Kendala perangkat
Dalam jajak pendapat Kompas pe-

kan lalu, empat dari 10 responden
mengatakan bahwa problem internal
yang dihadapi banyak guru menjadi
kendala utama pelaksanaan PJJ. Per-
soalan internal yang dimaksud salah
satunya kelayakan perangkat elektro-
nik, seperti laptop, komputer, atau ga-
wai, yang harus dimiliki guru untuk
mengajar secara daring.

Sejatinya, dalam hal komunikasi di
zaman modern seperti saat ini, jarak
bukanpersoalan serius. Teknologi yang
menyediakan fitur tatap muka virtual

bisa menjadi jawaban ketika sebuah
pertemuan harus dibatasi dengan ja-
rak, termasuk untuk kegiatan belajar
mengajar.

Meski demikian, ketika sarana ter-
sebut tidak dimiliki, pembelajaran da-
ring mustahil dilakukan. Selain itu, se-
bagian guru memiliki perangkat tek-
nologimemadai, tetapimasih jugagagap
menggunakannya sehingga pembelajar-
an daring juga sulit dilakukan.

Selain kendala internal, problem
eksternal yang dihadapi para guru
menjadi hambatan tersendiri dalam
PJJ. Empat dari 10 responden mem-
persoalkan jaringan internet yang tidak
memadai sebagai problem eksternal
terbesar. Boleh jadi, tidak sedikit guru
ataupun siswa sudah memiliki perang-
kat elektronik yang dapat mendukung
sistem pembelajaran, dan sudahmelek
teknologi. Namun, ketika jaringan in-
ternet tidak tersedia, boleh dikata
perangkat tersebut menjadi sia-sia.

Hal tersebut menjadi persoalan
mendasar bagi banyak daerah di Tanah
Air, terutama wilayah terpencil, ter-
luar, dan tertinggal. Merujuk publikasi
Statistik Potensi Desa (Podes) 2018
yang dirilis Badan Pusat Statistik
(BPS), dari total 83.931 desa di In-
donesia, 16,3 persen di antaranya tanpa
sinyal internet, bahkan sinyal telepon
seluler.

Daerah Indonesia bagian timur
menjadi wilayah dengan sistem ja-
ringan internet terburuk, seperti di
Papua, Papua Barat, dan Maluku, di
mana lebih dari separuh desa dari total
desa wilayah tersebut tidak tersentuh
jaringan komunikasi jarak jauh.

Beragam metode
Kondisi tersebut secara tidak lang-

sung menuntut guru untuk kreatif.
Pasalnya, anjuran untuk melakukan
pembelajaran daring seperti yang ter-
cantum dalam Surat Edaran Nomor
4/2020praktis tidakdapatdilakukandi
semua daerah. Sejumlah metode pun
diupayakan guru demi menjaga ke-
giatan PJJ tetap berlangsung.

Metode tersebut tentu bukan men-
jadi persoalan bagi guru dengan fa-
silitas lengkap, yakni memiliki perang-
kat elektronik, peka terhadap tekno-
logi, dan tidak terkendala jaringan.
Apalagi, bagi guru yang sudah mulai
menerapkan pembelajaran daring se-

jak sebelum pandemi melanda, dapat
dipastikan hal tersebut mudah dila-
kukan.

Sebagai contoh, dikutip dari pub-
likasi Kemendikbud, seorang guru di
salah satu SMA di Cilegon, Erni Yu-
lianti, mampu memanfaatkan tekno-
logi dengan optimal dalam PJJ. Erni
mengakui salah satu aplikasi, yakni
Zoom, dapatmeningkatkan pemaham-
an siswa karena selain dapat berko-
munikasi secara nyata (real time), Zo-
om juga menyediakan fitur untuk ber-
bagi materi.

Namun, tidak semua guru dapat
menerapkan metode tersebut. Mene-
lusuri lebih dalam hasil jajak pendapat
Kompas, 60 persen pembelajaran da-
ring secara interaktif dengan aplikasi
Zoom ataupun Google Meet masih
terpusat di Pulau Jawa dan 20 persen
di Pulau Sumatera, sedangkan di pulau
lainnya kurang dari 10 persen.

Dipastikan, tidak semua guru dapat
menerapkanmetode tersebut. Separuh
dari responden mengatakan, guru ha-
nya memberikan tugas melalui grup
orangtua atau siswa melalui aplikasi
Whatsapp/Line. Tugas yang telah di-
kerjakan siswa dikirimkan kepada guru
melalui e-mail atau dilaporkan dalam

AGUSTINA PURWANTI
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BEBAN GANDA GURU DI
TAHUN AJARAN BARU

grup terkait.
Hal ini boleh jadi diupayakan oleh

guru yang sejatinya memiliki perangkat
elektronik, tetapi belum dapat meman-
faatkannya secara optimal. Masih se-
batas pada pemahaman dalam meman-
faatkan teknologi guna menyampaikan
pesan dengan teks.

Pembelajaran manual
Meski demikian, guru yang memiliki

fasilitas lengkap tidak serta-merta dapat
mengoptimalkannya jika siswa yang
menjadi tanggung jawabnya tidak di-
lengkapi perangkat memadai. Pada
akhirnya, guru memberikan lembar tu-
gas kepada siswauntuk satuminggu atau
satu bulan.

Lalu, siswa mengumpulkan tugas
yang telah diselesaikan ke sekolah, serta
mengambil tugas untuk minggu atau
bulan berikutnya, begitu seterusnya. Hal
tersebut diungkapkan 4,7 persen dari
responden.

Bahkan, sebanyak 4 persen responden
lainnya mengatakan bahwa guru men-
datangi rumah siswa satu per satu demi
menyalurkan ilmu dan menyemangati
siswa. Contohnya, seorang guru di Su-
menep,JawaTimur,Fathurrahman,men-
datangi rumah siswa satu per satu yang
berjarakhinggapuluhankilometerkarena
siswa tidak memiliki telepon pintar dan
akses internet (Kompas, 21/4/2020). Hal
serupa juga dilakukan sejumlah guru di
Kabupaten Grobogan dan Blora, Jawa
Tengah (Kompas, 30/4/2020).

Metode itu boleh jadi sebagai upaya
maksimal sejumlah guru agarmateri dan
ilmu tetap tersalurkan. Namun, tidak
sedikit siswa yang menjadi terbeban de-
ngan banyaknya tugas yang diberikan,
serta tidak optimalnya PJJ. Keluhan juga
disampaikan sejumlah siswa kepada
Mendikbud Nadiem Makarim melalui
komunikasi virtual (Kompas.com,
18/6/2020).

Perlunya perbaikan
Fakta di lapangan tersebut membuat

dua pertiga responden berpendapat bah-
wa guru di Indonesia tidak siap dalam
menjalankan kegiatan mengajar jarak
jauh. Empat dari 10 responden menga-
takan, pemerataan jaringan internet
mendesak dilakukan.

Pemerataan jaringan internet bukan
hanya bermanfaat bagi dunia pendi-
dikan, tetapi juga untuk perekonomian
secara lebih luas. Padamasa pandemi ini,
boleh dikata internet menjadi kebutuh-
an primer yang dapat menjaga komu-
nikasi meski terbatas oleh jarak.

Tiga dari 10 responden lainnyameng-
usulkan adanya pelatihan bagi guru ten-
tang cara mengajar jarak jauh. Hal ini
menjadi krusial dilakukan mengingat
PJJ masih tetap berlaku, terutama bagi
daerah zona merah penularan Covid-19.

Namun, kebutuhan pelatihan tidak
hanya terbataspadagurudiwilayahzona
merah, melainkan juga bagi seluruh gu-
ru. Agaknya, saat ini menjadi mome-
ntum yang baik untuk menjadikan guru
di Indonesia lebih peka terhadap te-
knologi sebagai langkah penyesuaian
terhadap digitalisasi yang marak terjadi
saat ini.

Penyediaan fasilitas teknologi bagi gu-
ru pun tak luput dari perhatian se-
perempat responden. Perangkat elek-
tronik pada zaman ini bukanlah barang
mewah lagi, melainkan menjadi salah
satu kebutuhan primer manusia, begitu
pun bagi dunia pendidikan.

Tak dapat dimungkiri bahwa peme-
rintah, khususnya Kemendikbud, telah
berupaya keras dalam perombakan si-
stem pendidikan yang secara mendadak
harus dilakukan. Pemanfaatan Lembaga
Penyiaran Publik seperti TVRI pun
menjadi salah satu jawaban agar ilmu
tetap dapat tersalurkan pada siswa.

Namun, harus diingat bahwa guru
bukan hanya bertugas memberikan il-
mu, tetapi pembentukan karakter siswa
juga turut diperjuangkan dengan ko-
munikasi dua arah.
Pembentukan karakter dapat pula di-

lakukan orangtua atau keluarga, tetapi
guru punya kemampuan tersendiri, se-
bagai aplikasi dari apa yang telah di-
pelajari selama proses pendidikan. Per-
soalan pendidikan sejatinya bukan lagi
menjadi tanggung jawab salah satu pi-
hak, tetapi menjadi tanggung jawab ber-
sama. (LITBANG KOMPAS)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Seorang guru di SMP Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi
operator acara pertemuan beberapa guru dengan siswa baru di
sekolahan itu yang digelar daring pada pembukaan masa pengenalan
lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2020/2021, Senin (13/7/2020).
Meski digelar daring, suasana pengenalan dikemas sedekat mungkin
dan mengajak siswa baru mengenal teman, guru, dan lingkungan
sekolahnya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Gurumengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring bersama siswa baru di SMP Negeri 153,
Jakarta Selatan, Senin (13/7/2020). Tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai 13 Juli 2020 terpaksa berlangsung
secara daring karena pandemi Covid-19.
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SEBUAH
SERUAN
BAGI FOO
FIGHTERS

Dengan sembilan album penuh dan 12 Piala Grammy, Foo
Fighters menjadi salah satu band rock terbesar yang
pernah ada. Perjalanan itu bermula dengan album debut
Foo Fighters, yang berulang tahun ke-25 pada Juli ini.
Album itu dikonstruksi dari duka mendalam setelah Kurt
Cobain meninggal dunia.

Herlambang Jaluardi

Barrett Jones, masuk studio yang jaraknya se-
pelemparan batu dari rumah mulai 17 Oktober
1994. Jonesmembantumenggodok sketsa-sketsa
lagu yang pernah ditulis Dave Grohl menjadi 15
trek.

”Empat jam pertama dihabiskan mencari bu-
nyi gitar. Aku dan Jones memakai metode yang
biasa kami lakukan. Dimulai dengan merekam
drum, mendengarnya lagi sambil bergumam,
mengisi dua atau tiga lapis gitar, lalu menambahi
trek bas. Vokal diisi belakangan,” kataGrohl, yang
pada masa itu berusia 26 tahun.

Semua trek dasar dirampungkan dalam waktu
dua setengah hari. Grohl gonta-ganti instrumen.
Hanya ada seorang kontributor yang menyum-
bangkan bunyi noise gitar pada lagu ”X-Static”,
yaitu pentolan band Afghan Whigs, Greg Dulli.
Dulli memakai ampli gitar berselongsong plastik
serupa jeriken, yang suara desisnya parah kalau
kehabisan baterai. Justru bunyi itu yang dicari.

Proses rekaman itu rampung sesuai jadwal:
satuminggu. Lagu-lagunya terekamke dalam 100
kaset, yang dibagikan untuk teman dan handai
tolan. Karena masih agak gamang menampilkan
jati dirinya, Grohl pakai nama alias Foo Fighters,
diambil dari istilah militer untuk UFO. Nama itu
dipakai agar terkesan seperti nama band, padahal
Grohl sendiri yang mengisi semua bagian la-
gunya.

”Kalau saja dari dulu sudah tahu akan ber-
karier dengan band ini, aku tak akan memilih
nama Foo Fighters. Itu nama yang konyol,” kata
Dave Grohl belakangan.

Mengudara
Kaset demo itu jadi omongan di kancahmusik

Seattle. Label rekaman, yang sedang mencari
jagoan grunge baru pasca-Nirvana, berlom-
ba-lomba menawari kontrak. Alih-alih maju
menjalani karier solo, Dave Grohl berketetapan
membentuk band betulan.

Nate Mendel (bas) dan William Goldsmith
(drum) digamit dari band rock setempat, Sunny
Day Real Estate, tepat ketika mereka baru turun
pentas pembubaran band. Pat Smear, mantan
gitaris band hardcore Germs yang juga pernah
jadi gitaris tambahan selama tur Nirvana, diajak
jadi gitaris kedua. Dave Grohl jadi vokalis dan
gitaris utamanya. Pada Natal 1994, Foo Fighters
lahir sebagai band.

Tak lama kemudian, lagu ciptaan band baru itu
mengudara. Pertama kali melalui program radio
Self Pollution asuhan pentolan Pearl Jam, Eddie
Vedder pada 8 Januari 1995. Nomor ”Exhausted”
dan ”Gas Chamber” (lagu kover dari Angry Sa-
moans) dipilih Eddie. ”Aku bebaskan lagu-lagu ini
mengudara. Lagunya keren sekali,” ujar Eddie
Vedder.

Baru pada 4 Juli 1995, pada hari kemerdekaan
AS, album itu resmi lahir di bawah label Roswell
Records bikinan Grohl dan didistribusikan label
besar Capitol Records. Album bersampul gambar
pistol-pistolan itu memuat 12 lagu, dengan no-
mor ”This is a Call” sebagai singel pertama, dan
ditempatkan di urutan pertama pula.

Lagu andalan itu ditulis Grohl ketika menyepi
di Dublin, Irlandia, beberapa bulan setelah ke-
matian Cobain. Bagian bait lagu itu berseliweran
hal-hal acak; kuku, balon, dan obat gangguan
hiperaktif Ritalin. Namun, intinya ada di bagian

chorus, ”This is a call to all my past resignation”,
atau kira-kira ”ini sebuah seruan atas segala
kemunduranku”.

”Aku sengaja menulis lirik asal-asalan karena
terlalu banyak hal yang mau dikatakan. Aku
menulisnya di kamar mandi. Tapi, bagian chorus
itu sangat berarti: aku pisah jalan dengan masa
laluku,” kenang Dave.

Lagu berikutnya adalah ”I’ll Stick Around”,
yang tak kalah kencangnya dengan ”This is a
Call”. Baru pada trek ketiga, tensi album me-
nurun sedikit dengan ”Big Me” yang minim
distorsi itu. ”Big Me” adalah singel ketiga yang
makinmelejitkan namamereka. Promosi lagu itu
dibarengi dengan klip video jenaka yang me-
marodikan iklan permen Mentos.

Duka menyenangkan
Warna musik di album perdana itu kerap

dibandingkan dengan album-albumNirvana. Tak
sepenuhnya salah. Mau bagaimana lagi, referensi
musik Cobain dan Grohl mirip-mirip; rock klasik
dan punk era awal, seperti BlackFlag,HuskerDu,
Led Zeppelin, Black Sabbath, Minor Threat,
maupun pionir indie rock, REM.

Pembedanya, karakter penulisan lirik. Lirik
bikinan Cobain cenderung bertungkus dalam
kesuraman. Sementara lirik Grohl masih me-
nyisakan sisi terang dari persoalan. Dalam lagu
”Good Grief”, misalnya, Grohl menjabarkan per-
asaan berduka, dan bagaimana dia menikmati
kesedihan itu.

Album perdana itu laris. Belum sampai se-
tahun beredar, album itu terjual hingga 2 juta
keping di seluruh dunia. Jagoan baru rock al-
ternatif ini mengimbanginya dengan manggung
di mana-mana; Amerika Utara, Eropa, hingga ke
belahan dunia selatan.

Mereka sempat singgahdi Indonesia dalam tur
ke Australia dan Selandia Baru. Mereka main di
acaraJakartaPopAlternatifFestival garapanJava
Musikindo pada 14 Januari 1996 di Plaza Timur
Senayan, Jakarta, bareng Beastie Boys dan Sonic
Youth.Walau diperkuatmantan drumerNirvana,
FooFighters dimainkanmendahului Sonic Youth
dan Beastie Boys, yang memang sudah tenar
duluan itu.

Kini, Beastie Boys sudah pensiun, Sonic Youth
pun bubar. Sementara Foo Fighters masih kukuh
berdiri walau Grohl pernah tampil dengan gips
karena kakinya patah. Empat dari sembilan al-
bum mereka memetik Piala Grammy kategori
album rock terbaik. Mereka juga telah menjalani
konser terbesar di Stadion Wembley, Inggris,
selama dua malam berturut-turut dengan bin-
tang tamuduapenggawaLedZeppelin; JohnPaul
Jones (bas) dan Jimmy Page (gitar).

Pandemi Covid-19 menahan laju mereka yang
kini berawak enam personel: Dave Grohl, Nate
Mendell (bas), Pat Smear (gitar), Taylor Hawkins
(drum), Chris Shiflett (gitar), dan Rami Jaffee
(keyboard). Tur napak tilas perayaan album
debut itu ditunda hingga akhir tahun. Album
ke-10 menanti beredar.

”Album (baru) sudah selesai dan bakal keren.
Panggung dan lampu sudah dikemas di truk, siap
berangkat. Sedetik setelah kondisi memungkin-
kan, kami akan menghajar panggung seperti
biasanya. Janji. Sekarang, cuci tanganmu dulu
sana,” pesan Dave Grohl.

Penampilan Foo
Fighters dalam konser ”I
Am The Highway: A
Tribute to Chris Cornell”
di Gedung The Forum,
Inglewood, California,
Amerika Serikat,
pertengahan Januari
2019 (atas). Tangkapan
layar dari kanal Beats 1 di
Youtube ketika Dave
Grohl (kanan), pendiri
Foo Fighters, diwawan-
carai Matt Wilkinson.
Video yang menceritakan
proses kelahiran album
perdana band ini
diunggah pada 4 Juli
2020. Gambar layar ini
ditangkap pada Minggu
(12/7/2020) di Jakarta.
Album perdana band
rock asal AS, Foo
Fighters, juga dicetak
dalam format piringan
hitam. Album ini
pertama kali dirilis pada
4 Juli 1995. Foto diambil
pada Minggu (12/7/2020)
di Jakarta (kiri bawah).

REUTERS/MARIO ANZUONI

YOUTUBE/BEATS 1
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etelah Kurt meninggal, ada masa ketika
semua orang mengurung diri. Dunia ka-
mi seperti dijungkirbalikkan,” kata gi-
taris dan vokalisDaveGrohl kepadaMatt
Wilkinson dari Beats 1 Apple Music,
pekan lalu. Kurt Cobain adalah vokalis
band Nirvana, dengan Krist Novoselic di
posisi bas, sementara Dave baru ber-
gabung pada 1990 sebagai drumernya.
Pada 5 April 1994, Cobain mengakhiri
nyawanya sendiri.

Sebelum merantau ke Seattle—kota
asal Nirvana, Dave Grohl remaja telah malang-melintang di
kancah musik punkWashington DC. Dia sempat jadi drumer
band hardcore Scream pada akhir dekade 1980-an. Di band
itu, ia mulai menulis lagu, terutama pada album terakhir
mereka, Fumble. Ketika Nirvana menggelar tur pada 1990,
Grohl bergabung dan pindah ke Seattle.

Trio itu adalah formasi terpaten Nirvana, yang meng-
hasilkan album Nevermind (1991), sebuah ”kitab” bagi gaya
baru musik rock bernama ”grunge”. Lewat album itu, po-
pularitas Nirvana melesat amat cepat. Singel pertamanya,
”Smells Like Teen Spirit” yang dimulai dengan kocokan gitar
empat kunci dan gebukan drum menggebu-gebu sontak
menjadi anthem buat kaum muda yang antikemapanan.

Meski solid bertiga, Dave Grohl selalu merasa inferior di
hadapan Kurt Cobain dan Krist Novoselic. Sebelum Grohl
gabung, Nirvana telah bergonta-ganti drumer. Maka, Grohl
bermain sekencang mungkin supaya tidak dipecat.

“Sebelumnya, aku selalu bergabung dengan band yang
anggota lainnya adalah teman yang sudah kukenal lama.
SementaraKurt danKrist adalah orang baru bagiku. Jadi, ada
semacam kecemasan ’aku kurang oke bagi mereka sehingga
mereka bisa saja menggantiku’,” ujar Dave Grohl.

Kecemasan itu justru memoles permainan drum Grohl.
Pukulannya punya ciri khas: lantang dan sukar ditebak
sehingga posisinya sangat aman di Nirvana. Mereka terus
jalan bertiga hingga merekam album In Utero (1993), dan
menjalani konser akustik yang direkam jadi album MTV
Unplugged in New York (1994).

Rupanya, sampai di situlah perjalanan Grohl bersama
Nirvana. Band yang tiba-tiba jadi band terbesar menying-
kirkanMetallica dan Guns ’N Roses itu tamat setelah Cobain
tiada. Nirvana selesai. Grunge memasuki babak akhir. Dave
Grohl kala itu tertegun.

Dia gamang melanjutkan hidupnya meski banyak band
menawarinya gabung. Dia menolak tawaran posisi drumer di
band idolanya, Tom Petty and The Heartbreakers. Ada juga
rumorGrohl akanditarik gabungkePearl Jam,menggantikan
drumer Dave Abbruzzese.

”Aku sudah terbiasa tur, pulang ke rumah, bikin lagu. Tapi
hasrat itu tiba-tiba lenyap. Aku betul-betul tak ingin menulis
lagu. Bahkan, sekadar mendengar musik pun aku enggan,
apalagi gabung dengan band dan duduk di balik perangkat
drum,” kenang Grohl.

Beberapa saat ia larut dalam kekalutannya, kepayahan
menemukan jalan terang dari depresi dan disorientasi itu.

Penyelamat hidup
Seperti ditulis Paul Brannigan di majalah Kerrang!, ko-

munitas musik Seattle amat erat. Kematian demi kematian
menyambangi kancahmusik di sana. Salah satu band, 7 Years
Bitch, mengirim kartu pos dukacita untuk Grohl. Band itu
pernah ditinggal mati gitaris Stefanie Sargent gara-gara
kebanyakan narkotika, dua tahun sebelumnya.

Pesan di kartu pos itu sederhana, tetapi amat menyentuh:
”Kami merasakan apa yang kamu rasakan. Hasrat bermusik
mungkin hilang untuk saat ini, tetapi akan kembali lagi. Usah
khawatir.” ”Kartu pos sialan itu,” ucap Dave Grohl kepada
Paul Brannigan, ”menyelamatkan hidupku.”

Grohl lantasmenggali kembali hal-hal apa yangmembuat-
nya bahagia. Menjalani tur dan menulis lagu adalah dua hal
terbesarnya. Ia memutuskan memulai lagi, sekadar demi
menyenangkan dirinya.

Penulis biografi Stephen Thomas lewat situs allmusic.com
menuliskan, Dave mengajak rekannya dari band Scream,

S”


