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UPGRADE
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BESAR

Generasi sandwich harus
bisa mengatur keuangan
dengan matang. Hati-hati
dalam mencari penghasilan
tambahan untuk memenuhi
kebutuhan orang-orang yang
ditanggungnya.

Lebih ReaLiSTiS 

JaLani hidup

"Tentunya kita semua akan
berusaha semaksimal
mungkin agar seluruh
rangkaian kegiatan dan
aktivitas masyarakat di akhir
tahun (merayakan Natal dan
Tahun Baru 2023) semuanya
bisa berjalan dengan baik.’’

QUotE
OF THE DAY

Listyo sigit Prabowo
KaPoLri

RUANG PERKANTORAN
SEMAKIN SEPI

Pandemi menghadirkan budaya baru bekerja dari 
rumah atau yang dikenal dengan Work From Home 

(WFH). Semakin banyak perusahaan yang menerapkan 
konsep ini sehingga membuat tingkat keterisian ruang 

perkantoran di pusat bisnis atau Central Business 
District (CBD) turun tajam.

PASOKAN RUANG PERKANTORAN BARU

Okupansi (Keterisian) Ruang Perkantoran di 
Pusat Bisnis

JAKARTA

SURABAYA

2022

meter persegi

2023

2021
2022

hingga
2025

350.000 127.000 

64.000 93.950 

125.000

Memutus Rantai Generasi
SANDWICH

PENYEBAB MUNCULNYA 
GENERASI SANDWICH

Kondisi yang Dialami 
Generasi Sandwich

Memutus Generasi Sandwich

Berbagai Jenis Sandwich Generation

Kemampuan 
finansial yang 
rendah

Menggantung-
kan pemenuhan 
hidup kepada 
kerabat 

Perilaku 
konsumtif

n Tingkat stres yang lebih 
    tinggi
n Kelelahan fisik dan 
    mental 
n Perasaan bersalah dan 
    merasa tidak puas
n Mudah merasa khawatir

n Mengelola Keuangan 
    dengan Baik
n Tidak Berutang untuk 
    Konsumtif
n Menyiapkan Dana Pensiun

1 2 3Sandwich 
Generation 
Tradisional

The Club 
Sandwich 
Generation

Open-Faced 
Sandwich 
Generation

n Menyiapkan Dana Darurat 
    dan Asuransi

n Berinvestasi Sejak Dini

INFOGRAFIS: KORAN SINDO/BOBBY FIRMANSYAH  

Silakan komentari headline ini 
di MNCKoranSindo
#GenerasiSandwich

Kedua roti itu diibaratkan sebagai orang
tua (generasi atas) dan anak (generasi
bawah), sedangkan isi utama sandwich be -
rupa daging, mayones, dan saus yang
terimpit di tengah diibaratkan bagai diri
sendiri. Istilah ini diperkenalkan pertama
kali pada 1981 oleh seorang profesor se ka li -
gus direktur praktikum University Ken -
tucky, Lexington, Amerika Serikat, bernama
Dorothy A Miller.  

Banyak faktor yang melatarbelakangi
munculnya generasi ini. Namun, pada
umum nya terjadi karena kegagalan finansial
orang tua yang tidak memiliki perencanaan
finansial. 

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

JAKARTA–Istilah generasi sandwich
yang menggambarkan kondisi
impitan ekonomi yang dialami
seseorang kini semakin populer.
Generasi sandwich merupakan

generasi orang dewasa yang harus
menanggung hidup tiga generasi,
yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan

anaknya. Kondisi tersebut
dianalogikan seperti sandwich,

sepotong daging terimpit 
oleh dua lapis roti. 

inal Piala Dunia 2022
akan menjadi
kesempatan terakhir
bagi Lionel Messi
mencatatkan diri
sebagai “dewa sepak

bola” Argentina. Penentuan itu akan
terjadi saat timnas Argentina
menghadapi Prancis di Stadion
Lusail, Minggu (18/12/2022) pukul
22.00 WIB. 

Selama ini megabintang berjuluk
La Pulga  itu selalu dibandingkan
dengan Diego Armando Maradona.

Sejak awal kemunculannya, pria
kelahiran Rosario itu sudah disebut
sebagai titisan legenda bola yang
berpulang pada 25 November 2020
itu. Namun, mantan ikon Barcelona

ini kesulitan membuktikannya
dengan trofi. Meski banyak titel yang
diraihnya bersama klub, di timnas
Argentina dia baru bisa
mempersembahkan satu trofi Copa
America 2021. 

Tentu itu belum cukup. Messi
harus meraih trofi Piala Dunia untuk
benar-benar pantas menyejajarkan
diri dengan Maradona. Dia hampir
melakukannya saat membawa Tim
Tango ke final Piala Dunia 2014 di
Brasil. 

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

F ABDUL HARIS

Jurnalis KORAN SINDO,

Lusail ,Qatar

LAPORAN LANGSUNG

Lionel Messi (kiri) dari Argentina bersama Julian Alvarez dan Nahuel Molina
merayakan gol kedua mereka. Timnas Argentina akan bertemu Prancis dalam final
Piala Dunia 2022 di Lusail Stadium, Minggu (18/12) pukul 22:00 WIB. Ini bukan
pertama kali kedua tim bertemu di ajang yang sama. 

REUTERS/CaRl RECinE

Kesempatan Akhir Lionel Messi
Jadi Dewa Argentina

Final Piala Dunia 2022
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1A. Fakta   >   1x24 Jam
Akan tetapi, ada yang harus pontang-panting 1x 24 jam untuk mendapatkan uang agar
bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang rutin hingga dadakan. Selain dengan
pekerjaan utama, mereka biasanya melakukan pekerjaan sampingan.

SPESIAL  EPAPER

Jalan hidup dan beban yang
ditanggung setiap orang berbeda-
beda, sekalipun dalam satu keluarga
sedarah. Setelah dewasa, ada yang
hanya menanggung untuk diri
sendiri, istri, dan anak-anaknya saja. 

Ini biasanya orang yang memiliki
latar belakang ekonomi yang mapan.
Namun, tak sedikit ada yang sudah
berkeluarga masih harus
menanggung kebutuhan orang tua
dan keluarganya, seperti adik dan
saudaranya yang lain. Yang terakhir
ini sohor disebut generasi sandwich. 

Ada yang bisa memenuhi
kebutuhan dirinya dan keluarga yang
ditanggung dengan baik. Sebab, yang
bersangkutan memiliki penghasilan
yang besar. Masih bisa menabung
dan leluasa untuk berinvestasi
jangka panjang. 

Akan tetapi, ada yang harus
pontang-panting 1x 24 jam untuk
mendapatkan uang agar bisa
memenuhi kebutuhan keluarga yang
rutin hingga dadakan. Selain dengan
pekerjaan utama, mereka biasanya
melakukan pekerjaan sampingan.
Bahkan, melakukan investasi yang
diharapkan dapat mendapatkan
keuntungan dalam jangka pendek
dan besar. 

Pakar manajemen keuangan
Temy Setiawan mendorong generasi
sandwich untuk bisa berkreasi,
mengembangkan, dan

meningkatkan kemampuan.
“Tahapan awal bukan dia bisa cari
uangnya, tapi bagaimana dia bisa
memperkaya value diri. Itu kadang-
kadang sering dilupain . Orang
kadang-kadang ekspres bagaimana
cari duit dan kerja 1 x 14 jam untuk
memenuhi sana-sini,” ujarnya, saat
dihubungi KORAN SINDO , kemarin. 

Dia menekankan para generasi
sandwich memiliki value yang tinggi
sehingga memiliki daya jual yang
tinggi pula. Bisa melalui jalur
pendidikan yang dibarengi dengan
prestasi yang baik. 

Kemudian, menjalani kegiatan
dan pekerjaan yang diminati, entah
jadi wirausaha maupun perajin. Di
luar pendidikan, siapa pun,
sebaiknya terus berkarya, inovasi,
dan menawarkan ide-ide yang baru. 

Dengan demikian, penghasilan
utama dan sampingan bisa lebih
besar lagi. “One day bisa untuk
menambah income dia dari apa yang
dia minati. Ada pepatah, ketika
bekerja sesuai hobby atau passion
kita, maka tidak akan seperti
bekerja, tetapi seperti melakukan
yang menyenangkan dan
mendapatkan uang,” paparnya. 

Pendapatan tambahannya pun
bisa diperoleh dari beragam
investasi, baik jangka pendek
maupun panjang. Temy
mengingatkan bahwa investasi itu

ada risikonya. Tidak melulu
mendatangkan keuntungan.
Makanya, perlu pengaturan
keuangan yang baik antara untuk
kebutuhan pokok dan yang akan
diinvestasikan. 

“Karena, ada kebutuhan mereka
di masa kini dan ada potensi
kebutuhan di masa depan. Makanya,
alokasikan 70% untuk investasi
jangka pendek dan 30% jangka
panjang. Investasi itu harus dilihat
(lebih detail lagi karena) begitu
banyak penawaran bagi mereka.
Agar investasinya aman, mereka
harus pintar mencermati. Kadang-
kadang mereka masa bodoh amat,”
ucapnya. 

Yang sering terjadi di tengah
himpitan kebutuhan, mereka hanya
melihat untung besar, langsung
membenamkan dana besar tanpa
menghitung risiko. Mereka harus
teliti apakah investasinya resmi atau
bodong. 

“Yang paling penting harus
melihat risiko, peluang, dan cara
mainnya dalam jangka pendek.
Kemudian, harus memperbanyak
value diri di mana belajar terkait
investasi gimana sih running -nya,”
tandasnya. 

Pengamat ekonomi Nuri Resti
Chayyani mengatakan, generasi
sandwich harus memperdalam dan
meningkatkan literasi keuangan.
Juga memilih pekerjaan yang cocok
dengan dirinya. 

Dia menuturkan, orang yang
menanggung biaya untuk
keluarganya harus detail dalam
menghitung pendapatan, pos-pos
pengeluaran, dan berapa yang akan

ditabung. Itu semua dilakukan
seproporsional dan sebijak mungkin. 

Lulusan Universitas Lampung itu
menjelaskan, dalam melakukan
investasi tidak boleh serampangan.
Saat ini, banyak informasi, baik
melalui kelas-kelas yang dibuka oleh
profesional, media mainstream
maupun media sosial (medsos) yang
menerangkan bagaimana  cara
berinvestasi yang baik. 

Setelah dapat ilmunya, mereka
harus membaca detail syarat dan
ketentuan secara cermat. Kalau tidak
dibaca dengan seksama, akan
memberikan dampak buruk bagi
keuangannya. 

“Niatnya mau menambah
keuangan, malah mencelakai diri
sendiri. Niatnya membantu
keluarga, malah menyusahkan
keluarga. Itu enggak boleh. Itu
investasi yang tidak tepat karena dia
tidak melihat kondisi. Bagus
mempunyai investasi untuk
mendapatkan tambahan
(penghasilan). Niat yang baik harus
dibarengi pengetahuan dan literasi
keuangan yang baik,” tutur Nuri. 

Menurut peneliti The Indonesian
Institute (TII) Center for Public
Policy Research itu, tidak ada skema
baku mengenai pembagian
keuangan untuk pos kebutuhan
pokok dan investasi. Alasannya,
setiap orang memiliki kebutuhan
dan jumlah keluarga yang
ditanggung berbeda-beda. 

“Setelah didapatkan perhitungan
(kebutuhan pokok) disisihkan
terlebih dahulu. Sisanya, untuk
ditabung dan bisa digunakan untuk
investasi jangka pendek, panjang,

membuka usaha, atau mencari
pekerjaan sampingan,” paparnya. 

Para generasi sandwich juga perlu
memperhatikan masa tuanya. Ini
memang dilema, saat masa muda
mereka harus habis-habisan
membiayai keluarganya dan kadang
dalam waktu yang panjang. Ini yang
membuat mereka lupa pada
kehidupan mereka di masa tua. 

Bagi yang bisa mendapatkan
pekerjaan utama dan sampingan
dengan penghasilan besar, tak
masalah asalkan pintar
mengelolanya. Bagi mereka yang
penghasilannya selalu pas-pasan,
akan menjadi masalah di masa tua. 

Orang-orang yang bukan generasi
sandwich kemungkinan ketu runan -
nya akan terkena (menjadi) generasi
sandwich apabila dia tidak bisa
mengatur keuangan nya saat ini.
Jadi, generasi sandwich itu warisan. 

“Seseorang yang mengalami ge -
ne rasi sandwich sekarang ini me ru -
pakan warisan dari orang tuanya za -
man dulu. Mohon maaf, bukan me -
nyalahkan nasib orang-orang tua za -
man dulu, karena kondisi orang ber -
be da-beda,” katanya. 

Untuk itu, yang saat ini menjadi
generasi sandwich, menurut Nuri,
tidak hanya menabung untuk di
masa tua. Akan tetapi, harus mem -
per siap kan asuransi kesehatan dan
pendidikan. 

“Selain itu, kita harus dibarengi
dengan gaya hidup. Jadi, percuma
kalau punya angan-angan kalau
menabung dana pensiun, kesehatan,
kalau gaya hidupnya tetap
konsumtif,” tandasnya. 
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JAKARTA - Generasi sandwich harus bisa mengatur
keuangan dengan matang. Hati-hati dalam mencari
penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan
orang-orang yang ditanggungnya.

Upgrade Kemampuan Diri
agar Penghasilan Besar

Persentase Penduduk Indonesia
Menurut Generasi, 2020

Gen Z (1997-2012)

27,94% (74,93 juta jiwa)

Milenial (1981-1996)

25,87%(69,38 juta jiwa)

Gen X (1965-1980)

21,88%(58,65 juta jiwa)

Baby Boomer (1946-1964)

11,56%(31,01 juta jiwa)

Post Gen Z (setelah 2013)

10,88%(29,17 juta jiwa)

Pre Boomer (sebelum 1946)

1,87%(5,03 juta jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Proporsi  Kekuasaan 
di Dunia Berdasarkan

Generasi (2021)

Baby Boomer

38.6%Generasi X

30.4%

Milenial

14.5%

Silent Generation

12.8%

Generasi Z

3.7%

Sumber: Visual Capitalist, Mei 2021

Usaha Sampingan 
yang Bisa Dilakukan 
Generasi Sandwich
KREATOR KONTEN 

Kreator konten kini sudah menjadi salah satu
profesi yang bisa mendatangkan cuan lumayan.
Penghasilan tersebut didapat dari monetisasi
konten yang sudah bisa dilakukan di media sosial
(medsos), seperti TikTok, Instagram, dan Youtube.

GURU KURSUS ONLINE 

Jika suka mengajar dan ahli dalam hal itu, Anda
tidak ada salahnya menjadi guru informal. Anda
bisa tergabung dalam platform pelatihan atau
kursus online sebagai pengajar.

FREELANCER

Usaha sampingan selanjutnya yang bisa Anda
tekuni adalah freelancer. Untuk diketahui,
freelancer masih banyak diminati oleh
perusahaan untuk membantu menyelesaikan
pekerjaan tertentu. Adapun freelancer yang
umumnya dibutuhkan perusahaan adalah
penulis, social media manager, asisten virtual,
kontributor survei online, dan ilustrator.

GAMER

Bagi pehobi game, Anda bisa memilih profesi
gamer sebagai side hustle. Saat ini, gamer
menjadi salah satu profesi yang cukup
menjanjikan. Pasalnya, e-sport di dunia,
termasuk Indonesia, mengalami perkembangan
secara pesat. Anda bisa mendapatkan
penghasilan dengan mengikuti turnamen,
menjadi penguji game, dan game master.

TRADER FOREX 

Anda bisa pula melakukan side hustle dengan
menjadi trader foreign exchange (forex). Untuk
diketahui, trader forex merupakan pelaku kegiatan
jual beli mata uang asing atau valuta asing (valas)
dari negara yang berbeda terhadap satu sama lain.
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“Masih bisa menikmati uang saya untuk menabung dan jalan-jalan. Ketika
punya anak, di situ mulai terasa berat, yang saya ingin bahagiakan lebih

banyak. Penghasilan segini-segini saja, tetapi yang dihidupi banyak.” 1B.
SPESIAL  EPAPER

Hal itulah yang kini dirasakan Rahne
Putri. Segala cerita perjuangannya sela -
ma enam tahun lalu dia bagikan di akun
me dia sosialnya. Bahkan, dia menu lis -
kan #AProudSandwichGeneration di bio
akun Instagram miliknya. 

Cerita enam tahun terakhir saat
berjuang menjadi generasi roti lapis
membuatnya banyak menemukan hal
baru yang seru dan pantas dibagikan
kepada pengikutnya. Menjadi sandwich
generation mengajarinya belajar
merencanakan keuangan dan lebih giat
bekerja dengan penuh perhatian
(mindfully) . 

Rahne mulai merasakan berat
membiayai orang tua saat dia sudah
memiliki anak. Dulu justru dia tidak
merasakan sandwich generation sebelum
menikah. Hanya membandingkannya
dengan teman lain, namun itu masih
tidak masalah. “Masih bisa menikmati
uang saya untuk menabung dan jalan-
jalan. Ketika punya anak, di situ mulai
terasa berat, yang saya ingin bahagiakan
lebih banyak. Penghasilan segini-segini
saja, tetapi yang dihidupi banyak,”
ungkapnya. 

Menjadi sandwich generation
membuatnya lebih realistis menjalani
hidup. Keadaan ini menjadi titik balik
dalam hidupnya. Banyak hal dia harus
sadari penuh mulai rasa cukup, inner
child, hingga misi-misi baru dalam
hidup. Sebab, sebelumnya Rahne selalu
memosisikan diri sebagai korban. 

Sekitar 2017 Rahne mulai
merasakan kesulitan untuk mengatur
keuangan hingga mulai mengganggu
komunikasi dengan pasangan. Padahal,
saat itu masih pengantin baru. Satu hal
yang disyukurinya saat itu ialah
bagaimana suaminya sangat pengertian
akan peran Rahne yang harus
menghidupi kedua orang tua. Tetapi, dia
malah sangat sensitif jika ingin
membicarakan persoalan uang. 

Bukan hanya itu, hubungan dengan
orang tua juga renggang. Rahne selalu
ingin menjauh dari orang tuanya.
“Suami bilang saya seperti orang lain
ketika harus membicarakan keuangan.
Saya juga jadi over soal pengeluaran. Jika
ada penghasilan tambahan saya
berusaha keep tidak boleh jajan. Ketika
orang tua menelepon, saya selalu deg-
degan ada kebutuhan apalagi yang harus
saya penuhi. Padahal, orang tua hanya
ingin mengetahui kabar saya dan cucu
mereka,” ungkapnya penuh haru. 

Rahne semaksimal mungkin ingin
membahagiakan orang tua. Dalam
pikirannya dulu apa yang dia lakukan ini
sebagai bentuk balas budi atas apa yang
sudah orang tua perjuangan. Ternyata,
pemikiran itu malah membuatnya
semakin lelah dengan peran ganda ini. 

Setelah berdamai dengan keadaan,
belajar kembali mengenai prioritas,
mendengar kata hati, Rahne mulai
keluar dari mindset menjadi korban. Dia
tak lagi menyalahkan siapa pun, tidak
lagi ada amarah. Dia sadar amarah
hanya akan melukai dirinya dan orang-
orang yang dicintainya. 

Rahne mulai lebih menerima kondisi
dan melihat sisi lain dari perannya
sebagai sandwich generation . Dia yakin
itu dapat membuatnya tumbuh lebih
sehat. Nyatanya apa yang diyakini itu
terbukti, kini dia belajar dari banyak
orang bagaimana mengatur keuangan.
Dari situ Rahne bekerja lebih giat dan
kini menjadi content creator untuk dapat
berbagi cerita serta menambah pundi-
pundi uangnya. 

Bukan soal besarnya pendapatannya
saat ini, namun bagaimana Rahne
mampu mengatur keuangan lebih baik.
Dimulai dari keterbukaan soal
membahas keuangan dengan pasangan
dan orang tua. “Sebelumnya tabu
membicarakan uang dengan orang tua.
Seperti tidak sopan, takut menyakiti

mereka. Akhirnya saya memberanikan
diri, seperti berkonflik, namun secara
sehat demi jalan tengah. Mulai tanya
berapa jumlah kebutuhan mereka
sehari-hari hingga tujuannya,” papar
Rahne. 

Bukan hanya kepada orang tua. Hal
itu dia terapkan untuk dirinya sendiri.
Rahne menyelami dirinya sendiri agar
tahu apa kebutuhan utama, keinginan,
dan rencana jangka pendek dan
panjang. 

Sejak mulai terbuka ditambah
pengetahuan mengenai pengaturan
keuangan yang semakin baik, Rahne
bukan hanya menabung. Dia kini sudah
memiliki dana darurat, proteksi, hingga

berinvestasi. Jalan terjal menjadi
generasi roti lapis dapat dijalani dengan
lebih mudah dengan adanya
penerimaan, dukungan pasangan, juga
keterbukaan dengan orang tua yang
menjadi kunci. 

Rahne, yang memang sejak lama
sudah bergelut di dunia digital dengan
menjadi blogger , kini menjelma menjadi
selebgram dengan pengikut 40.100. Dia
berbagi pengalaman juga menebar
motivasi bagi para generasi sandwich
juga para ibu untuk tetap memiliki
waktu bagi diri mereka sendiri. Rahne
menyebut dirinya duta “me time”  selain
bangga menjadi generasi sandwich. 
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JAKARTA - Tidak pernah menyesal menjadi generasi 
sandwich alias seseorang yang terjepit karena harus 
membiayai keluarga kecil serta orang tuanya. Memang terasa berat, namun itu
justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi mayoritas generasi roti lapis ini.

Jalani hidup
Lebih ReaLiSTiS

Sumber: OJK

Indeks Literasi dan Inklusi
Keuangan Indonesia (2013-2022)

Tahun Literasi Inklusi

2013 21,8% 59,7%

2016 29,7% 67,8%

2019 38,03% 76,19%

2022 49,68% 85,1%

Menurut riset generasi sandwich lebih
rentan stres karena multiperan dan

banyaknya tekanan, antara lain adalah
masalah keuangan, kesehatan, pendidikan,
di antara kebutuhan rumah tangga dan
orang tua yang harus mereka tanggung

sendirian.

Di Indonesia sendiri, peran generasi
sandwich seolah telah menjadi kata wajib

atau bisa dibilang membiayai hidup
orangtua yang sudah menua merupakan
wujud bakti anak. Hal itulah yang secara
tidak langsung membebankan generasi
sandwich, ketidakstabilan finansial.

Dikutip dari KataData, Data Badan Pusat
Statistik (BPS) mengenai Statistik Penduduk
Lanjut Usia (2017) menyebutkan bahwa
77,82% sumber pembiayaan rumah

tangga lansia ditopang oleh anggota rumah
tangga yang bekerja.

Survei Ekonomi Nasional (Susenas)
menunjukkan 62,64% kaum lanjut usia di
Indonesia tinggal bersama anak cucunya. 

Di sisi lain hasil survei Katadata Insight
Center pada bulan September 2021

terhadap 1.828 responden berusia 25-45
tahun yang tersebar di seluruh Indonesia

menyebutkan, 83,6% Sandwich
Generation di Indonesia percaya kalau
mereka mampu merawat tanggungan

dengan baik

Namun faktanya hanya 13,4% yang
memiliki kesiapan finansial dalam

memenuhi kebutuhan pokok, menabung,
dan berinvestasi.

FAKTA
Generasi Sandwich 

di Indonesia

GENERASIsandwich adalah suatu generasi yang terjadi
karena keadaan, harus menanggung hidup tiga generasi.
Meliputi generasi di atasnya, yaitu orang tua;
generasinya sendiri, yaitu diri sendiri; dan generasi di
bawahnya, yaitu generasi anaknya. 

Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich, yaitu
sepotong daging terimpit oleh dua lapis roti. Generasi ini
banyak ditemukan di negara berkembang seperti
Indonesia, yang kental dengan nilai-nilai
kekerabatannya. 

Faktor finansial merupakan penyebab utama
munculnya generasi sandwich ini. Hal ini terjadi biasanya
karena generasi di atasnya, dalam hal ini orang tua, tidak
menyiapkan dana yang cukup pada saat usia pro duk tif -
nya sehingga saat memasuki usia pensiun tidak memiliki
pemasukan dan harus bergantung dari anaknya untuk
memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya. 

Selain itu, faktor budaya lokal yang kental yang seolah
mengajarkan bahwa anak-anak harus memperhatikan
kehidupan orang tua mereka. Ini sebagai tanda bakti
anak terhadap orang tua yang sudah berjerih payah

membesarkan anaknya sampai mampu berdiri di atas
kedua kakinya sendiri dan menjadi sukses. Alhasil,
membiayai kehidupan orang tua di sisa hidup mereka
adalah suatu kewajiban. 

Dari gambaran itu tampak generasi sandwich harus
memikul beban berat dalam mencari nafkah. Menurut
riset, generasi sandwich lebih rentan terkena stres
karena tekanan multiperan yang
dijalani&mdash;seakan generasi sandwich adalah
fenomena yang tak terhindarkan. 

Perencana keuangan Rista Zwestika mengatakan,
sebetulnya dengan perencanaan keuangan yang baik
sandwich generation tidak perlu takut. Seseorang yang
mampu mengatur keuangannya dengan baik sejak dini
akan bertumbuh dan menciptakan generasi yang kuat
dan berani dalam menghadapi kenyataan apabila dirinya
harus menanggung hidup generasi di atas dan di
bawahnya. “Salah satu bentuk pengelolaan uang yang
baik adalah dengan menumbuhkan kebiasaan
berinvestasi sebagai gaya hidup,” ujar Rista. 
p MNC Media
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(( dariHal 1
Perencana keuangan Safir

Sendukmenyadari setiap
orang harus bijak dalam me -
ngelola keuangan, terutama
bagi mereka yang harus
membantu mengurus
kebutuhan orang tua dan ge -
nerasi muda di bawahnya,
seperti anak atau adik. Tiap
orang harus memahami dari
mana sumber utama peng ha -
silan dan seberapa besar pen -
dapatan tersebut bisa me -
menuhi kebutuhan keluarga.
Jika memang ada lebih,
dananya masih bisa dialoka -
sikan untuk keperluan lain. 
Dalam mengelola keuangan

di dalam keluarga, seseorang
juga harus paham skala prio ri -
tas mana yang lebih di da hu -
lukan. Harus ada porsi pem -
bagian alokasi dana. Hal ini
berlaku juga bagi mereka yang
menjadi generasi sandwich. 
Safir menyarankan

pengeluaran dibagi dalam
empat prioritas. Sekitar 50%
dari total penghasilan di -
alokasikan untuk biaya hidup,
maksimal 30% untuk bayar
cicilan atau utang, 10% untuk
tabungan, dan 10% asuransi.
Jika tidak punya cicilan atau
utang, 30% dapat dialokasikan
untuk kebutuhan lain untuk
tanggungan orang tuanya.
“Fokus pada hal-hal yang wajib
dan kita butuh. Kalau punya
keinginan, kendalikan dulu,
kendalikan pula frekuensi
pembelian keinginan. Bukan
berarti enggakboleh, tapi atur
keinginan dan fokus pada
kebutuhan wajib. Lihat dulu ke
sumber penghasilan kita
sendiri, masih bisa berkembang
atau tidak. Kalau bisa be r kem -
bang itu bagus. Kalau tidak bisa
berkembang, mungkin yang
bisa dilakukan adalah mencari
sumber penghasilan yang
baru,” katanya kepada KORAN
SINDO kemarin. 
Mencari sumber

penghasilan baru tidak berarti
harus keluar dari pekerjaan
sekarang. Bisa mencari sumber
penghasilan tambahan dari
cara lain dari bidang berbeda.
Selain bisa menambah
pendapatan, bekerja dua
bidang ini memberikan
manfaat terhadap kemampuan
(skill ) yang dimiliki. Menurut
Safir, di masa resesi ekonomi,
orang yang mampu bertahan
adalah mereka yang dapat
mengeksplorasi banyak hal. 
Jika hanya memiliki satu

spesialisasi kemampuan,
ketika permintaan dari
konsumen lagi turun maka
akan sulit untuk mengerjakan
pekerjaan yang lain. Pilot,
misalnya, ketika permintaan

penerbangan lagi meningkat
penghasilannya bisa lebih
banyak. Sebaliknya, ketika
pandemi Covid-19, banyak
maskapai pesawat terpaksa
tidak melayani penerbangan,
maka pilot pun kesulitan
mencari pekerjaan lain. “Ini
enggak hanya pilot, spesialis
lain juga bisa. Misalnya hanya
bidang mesin. Pada saat resesi,
mungkin bidang pekerjaan dan
penjualan (automotif) lagi
turun, dia dipecat dari tempat
kerja dan enggakbisa ngerjain
hal lain. Umumnya, para
generalis yang survive yang bisa
selamat saat resesi. Bila satu
bidang lagi turun
permintaannya, dia masih bisa
ngerjain bidang lain,” paparnya. 
Safir melanjutkan, jika di

dalam keluarga memang masih
ada tanggungan dan ada
anggota keluarga yang berusia
produktif dan bisa bekerja,
anggota itu sebaiknya ikut
membantu keuangan keluarga.
Misalnya, adik sudah cukup
usia untuk bekerja, memang
harus cari kesempatan untuk
bekerja sehingga beban
finansial yang ditanggung
berkurang. Jika memiliki istri
dan masih bisa bekerja di
rumah, bisa juga membuka
usaha atau bisnis secara daring
maupun menjadi pekerja lepas
(freelance ). Ada berbagai
profesi yang bisa dilakukan,
seperti virtual assistant ,
customer service virtual untuk
memperkenalkan produk/jasa
perusahaan atau bisnis orang
lain. Peluang ini sangat banyak
di era digital sekarang. Mereka
tidak perlu lagi kerja ke kantor,
tetapi bisa langsung dari
rumah. 
Menurut Safir, per kem -

bangan zaman menuntut
orang masa kini harus lebih
kreatif. Banyak pekerjaan saat
ini yang ternyata tidak sekadar
mengandalkan ilmu yang
didapat ketika masa sekolah
atau kuliah. Jika ingin meraih
pendapatan yang lebih baik dan
sukses dalam persaingan saat
ini, perlu juga belajar atau
menguasai keahlian bidang
lain.  
Perencana Keuangan

OneShildt Consulting, Budi
Rahardjo,  memahami bahwa
menjadi generasi sandwich
memang tidak mudah.
Pengeluaran tidak hanya untuk
kebutuhan pribadi atau
keluarga inti, namun keluarga
besar (orang tua dan mertua)
yang dapat membebani
keuangan. Perencanaan
keuangan ini memang harus
disiapkan oleh kebanyakan
orang karena memang banyak
orang tua yang akhirnya

(( dariHal 1
Sayang, saat itu dia gagal

karena Argentina kalah 0-1
dari Jerman yang meraih gelar
lewat gol semata wayang Mario
Goetze. 
Kini, kesempatan itu

datang lagi saat dia sukses
mengantar Argentina kembali
ke final. Piala Dunia Qatar
2022 ini bisa jadi kesempatan
terakhirnya mengingat
usianya sudah 35 tahun. Dia
pun sudah memberi sinyal
bahwa final nanti bakal jadi
laga terakhirnya bersama
timnas Argentina. “Saya
sangat senang menyelesaikan
perjalanan saya di final Piala
Dunia. Memainkan
pertandingan terakhir di final
itu sangat memuaskan,”

tuturnya seusai Argentina
mengalahkan Maroko di
semifinal. 
“Semua yang saya jalani di

Piala Dunia ini sangat emo -
sional, melihat betapa banyak
hal itu dinikmati di Argentina.
Ada banyak tahun dari tahun
ini ke tahun berikutnya. Saya
rasa saya tidak akan mampu
melakukan itu. Menyelesaikan
dengan cara ini adalah brilian,”
ucap Messi. 
Namun, perjuangannya

bersama timnas meraih trofi
Piala Dunia dipastikan tak
akan mudah. Sebab, Pelatih
Timnas Prancis Didier
Deschamps sudah
menyiapkan strategi yang
berpotensi mengunci
pergerakan Messi pada final

nanti. “Jelas, Messi salah satu
pemain terbaik dunia. Rencana
anti-Messi kami ialah
membatasi pengaruhnya di
lapangan untuk Argentina,”
ujar Deschamps. 
Ini menjadi final kedua

beruntun Les Bleus dalam dua
edisi terakhir di Piala Dunia.
Empat tahun lalu di Rusia,
pasukan Didier Deschamps
sukses membawa trofi Piala
Dunia setelah melibas Kroasia.
Kini Prancis berpotensi
menjadi tim pertama yang
mempertahankan titel Piala
Dunia setelah terakhir timnas
Brasil melakukannya pada
Piala Dunia 1962 di Cile. “Di
final melawan Argentina kita
akan menyaksikan pertemuan
antara dua tim terbaik. Ini

final, jadi harus ada tingkat
kualitas yang sama dari kedua
belah pihak,” tantangnya. 
Pelatih yang saat menjadi

pemain juga pernah membawa
timnas Prancis juara Piala
Dunia 1998 itu menyebut dua
faktor yang dibutuhkan
timnya untuk menjadi juara.
“Tim terkuat akan menang dan
pasti tim yang membuat lebih
sedikit kesalahan. Tim yang
menguasai kedua faktor
tersebut akan memenangkan
trofi,” ucapnya. 
Sementara itu, perebutan

peringkat ketiga akan
mempertemukan timnas
Kroasia vs Maroko di Stadion
Khalifa, Doha, Sabtu
(17/12/2022) pukul 22.00
WIB. Buat Maroko, perebutan

tempat ketiga bisa jadi obat
pelipur lara setelah kisah
“Cinderella” mereka di Piala
Dunia 2022 terhenti lantaran
kalah 0-2 di tangan Prancis
pada semifinal. Namun,
Pelatih Timnas Maroko Walid
Regragui sadar itu tak akan
mudah. “Laga perebutan
tempat ketiga ini akan berat
bagi kami, terutama secara
mental. Kami memiliki banyak
pemain cedera dan kami
kelelahan setelah
pertandingan terakhir kami,”
ujar Regragui. 
Arsitek bagi timnas yang

mengejutkan miliaran pasang
mata itu juga mengalami
kebimbangan dalam
menentukan skuad. Dia
bimbang antara menurunkan

tim utama atau memberi
kesempatan pemain pelapis
tampil. “Saya dalam dua
pikiran. Saya ingin me me -
nangkan permainan, kami
akan melakukan segalanya
untuk memenangkannya; tapi
saya juga ingin memberikan
waktu permainan kepada
pemain yang belum merasakan
Piala Dunia karena mereka
pantas mendapatkannya,” ujar
Regragui. 
“Jadi, kami akan mencoba

mencari jalan tengah untuk
menurunkan tim yang sangat
kuat dan coba rebut tempat
ketiga ini. Bermain sebaik
mungkin,” Regragui
menambahkan. 
Duel Kroasia vs Maroko

akan menjadi pengulangan

pertemuan kedua tim pada
fase grup Piala Dunia 2022
yang berakhir 0-0. Namun,
timnas Kroasia melihat
pertemuan terakhir itu tak bisa
jadi patokan karena kini kedua
tim akan mengerahkan semua
tenaga untuk sama-sama
memburu kemenangan. 
“Pertandingan ini adalah

pertarungan hidup dan mati
bagi kedua tim. Ini akan
menjadi pertandingan di mana
momen akan menentukan,”
ujar penyerang utama timnas
Kroasia, Andrej Kramaric.
“Pemain Maroko ingin
menjadi abadi di negara
mereka. Mereka akan
melemparkan diri mereka
sendiri tidak seperti
sebelumnya.”  p

Memutus Rantai Generasi Sandwich  

Kesempatan Akhir Lionel Messi Jadi Dewa Argentina

membutuhkan dukungan dari
keluarga saat memasuki usia
pensiun. Mungkin tidak
langsung saat memasuki usia
pensiun, namun setelah
beberapa tahun kemudian
ketika tabungan dan uang
pensiun yang mereka terima
sudah menipis atau tergerus
inflasi. 
Dari sisi keuangan, ada

beberapa hal yang harus dila ku -
kan. Pertama, me nye -
imbangkan keuangan agar gaya
hidup sesuai penghasilan atau
tidak berlebihan. “Artinya,
generasi sandwich harus sangat
berhati-hati dengan keuangan.
Gaya hidup harus dijaga tetap
sederhana agar dapat tetap
memiliki kapasitas baik untuk
memenuhi kebutuhan saat ini,
menabung dan investasi untuk
masa depan serta berasuransi,”
ungkap Budi kepada KORAN
SINDO . 
Strategi kedua adalah

disiplin anggaran. Generasi
sandwich harus bisa berdisiplin
dengan anggaran yang sudah
dibuat. Ketiga, menyiasati
ketika ternyata pengeluaran
sangat mepet dengan
penghasilan. Misalnya, jika dia
dan orang tuanya tinggal
berpisah sehingga ada
pengeluaran ganda, maka
dapat disiasati dengan
mengupayakan tinggal
bersama (satu rumah). Adapun
rumah lain yang kurang
produktif dapat disewakan
sebagai penghasilan
tambahan. 
Langkah lainnya, berhati-

hati dengan pengeluaran gaya
hidup, apalagi gaya hidup serta
aset konsumtif yang dibiayai
dengan utang. Utang ini harus
dikembalikan berikut bunga
dan akan semakin membebani
arus kas bulanan. Karenanya,
ambil utang apabila memang
berdampak positif pada arus
kas. Entah itu utang untuk
membeli aset atau bisnis yang
meningkatkan penghasilan
atau utang untuk membeli aset
yang akhirnya dapat
mengurangi pengeluaran. 
Kelima, miliki proteksi.

Generasi sandwich harus was -
pa da apabila terjadi penge luar -
an besar akibat risiko ke se hat -
an keluarga atau risiko jiwa.
Maka, penting memiliki pro -
teksi yang memadai untuk
men jaga agar arus kas tetap
sta bil dan menghindari ke -
sulitan keuangan ketika terjadi
ri siko kehidupan (sakit, an -
cam an jiwa, maupun cacat
tetap). 
Budi juga menganjurkan

perlunya kelola keuangan
untuk mengantisipasi potensi
resesi tahun depan. Generasi

sandwich dapat melakukan cek
keuangan terlebih dulu.
Melakukan serangkaian
simulasi dampak keuangan
akibat resesi. Apakah berakibat
pada gangguan penghasilan
atau meningkatnya
pengeluaran akibat kenaikan
kebutuhan pokok. Memeriksa
pula efek resesi global pada
kenaikan suku bunga cicilan. 
Sebagaimana kita ketahui,

Bank Indonesia beberapa kali
sudah meningkatkan tingkat
suku bunga acuan. Jika terus
berlanjut, apakah itu
berdampak pada pengeluaran
cicil an yang berbunga me -
ngam bang (floating ) seperti
KPR. Kecukupan dana darurat
juga perlu diperhatikan.
“Seberapa mampu keluarga
dapat bertahan apabila tiba-
tiba penghasilan berhenti
akibat gelombang PHK jika
resesi menghampiri. Dana
darurat bukan jaminan peng -
hasilan, namun paling tidak
dengan dana darurat keluarga
memiliki jaring pengaman
ketika ekonomi berbalik. Jika
diperlukan, sebaiknya generasi
sandwich melakukan cek
kesehatan keuangan dibantu
oleh perencana independen,”
paparnya. 
Budi menjabarkan beberapa

pilihan arus kas yang dapat
menyesuaikan dengan tingkat
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PENGUMUMAN PUTUSAN PAILIT DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR
PT. CITRA ANDALAS BERSATU (DALAM PAILIT) 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (4) Jo. Pasal 86 Jo. Pasal 113 Jo. Pasal 114 Undang 
– Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
dengan ini diumumkan kepada khalayak ramai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Surabaya Nomor: 67/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby. tertanggal 25 Oktober 2022 Jo. Putusan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 67/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.
Sby. tertanggal 13 Desember 2022, dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut: 

“M E N G A D I L I :
1. Menyatakan PT. CITRA ANDALAS BERSATU, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan 

hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Kedung Cowek No. 86 C, Bulak - Kenjeran, 
Surabaya (60134), PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk Sdr. I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai 
Hakim Pengawas;

3. Menunjuk dan mengangkat:
a. BAGUS YUDIANTO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan 
Pengurus No. AHU-337.AH.04.05-2022 tertanggal 23 September 2022;

b. HERY PRASETYO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan 
Pengurus No. AHU-340.AH.04.05-2022 tertanggal 23 September 2022;

 Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan ini;
4. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian dan 

dibebankan pada harta Pailit;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp. 3.409.000,- (tiga juta 

empat ratus sembilan ribu Rupiah).”

Selanjutkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 67/Pdt.Sus-PKPU/2022/
PN.Niaga.Sby. tanggal 14 Desember 2022 telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

Untuk itu kami mengundang Debitor dan para Kreditor untuk menghadiri rapat-rapat tersebut dan 
bagi para Kreditor yang hendak mengajukan tagihan agar disertai dengan bukti-bukti pendukung 
yang cukup, serta dengan memperlihatkan bukti asli sebagaimana dimaksud pada hari dan jam 
kerja di kantor Tim Kurator yang beralamat di:

Kantor Tim Kurator
PT. Citra Andalas Bersatu (Dalam Pailit)

Jalan Perak Barat No. 231 – Pabean Cantikan, Surabaya 60165
Whatsapp: 081217360441 | Email : timkuratorcitraandalasbersatu@gmail.com

Demikian Putusan Pailit beserta dengan Penetapan ini diumumkan, sekaligus sebagai 
pemberitahuan dan undangan bagi para Kreditor, Kantor Pajak dan Debitor Pailit, serta pihak-
pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 17 Desember 2022

TIM KURATOR
PT. CITRA ANDALAS BERSATU (DALAM PAILIT)

                    Ttd                  Ttd
BAGUS YUDIANTO, S.H.                          HERY PRASETYO, S.H.

No

1.

2.

3.

Jenis Rapat

Rapat Kreditor Pertama

Batas Akhir Pengajuan 
Tagihan Kreditor dan Pajak

Rapat Pencocokan 

Hari / Tanggal

Jumat,
23 Desember 

2022

Rabu,
11 Januari 2023

Jumat,
20 Januari 2023

Waktu

09.00 WIB

16.00 WIB

09.00 WIB

Tempat
Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No.16-18 

Surabaya
Jl. Perak Barat 231 – 

Pabean Cantikan, Surabaya
Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No.16-18 

Surabaya

kebutuhan keluarga serta
tingkat pendapatan. Jika
dibagi persentasenya, 40%
untuk kebutuhan hidup, 30%
untuk cicilan produktif, 20%
untuk tabungan dan investasi,
10% untuk proteksi. Alternatif
lain yaitu 50% untuk
kebutuhan hidup, 30% untuk
cicilan utang produktif, dan
20% untuk tabungan dan
investasi. “Jika kebutuhan
hidup sudah mencapai 70%
dari income  sebaiknya tidak
memiliki cicilan atau lebih
mengutamakan menabung
sebelum membeli sesuatu,”
pesannya. 
Jika ternyata pengeluaran

kebutuhan dasar sudah
mencapai 70% pendapatan,
pada prinsipnya keluarga ini
akan hidup dari gaji ke gaji. Hal
itu akan menyebabkan sulit
baginya mempersiapkan diri
jika ada pengeluaran masa
depan yang besar. Misalnya,
biaya kuliah anak atau
pengeluaran kesehatan. Di saat
seperti ini, sebaiknya keluarga
meningkatkan penghasilan
dengan memiliki double income
(suami dan istri
berpenghasilan). 

Berpengaruh terhadap
Kesehatan Mental 
Psikolog Universitas

Indonesia (UI), Efriyani
Djuwita, menilai fenomena
sandwich generation sebagai
sesuatu yang perlu
mendapatkan perhatian.
Alasannya, jika kualitas hidup
dari para sandwich generation
tersebut rendah, itu bisa
berdampak pada kesehatan
mentalnya. Bahkan, hal itu pun
kelak berdampak pada pola
interaksinya dengan orang tua,
anak, dan lingkungan
sosialnya. Bagi Efriyani,
sebenarnya menjadi generasi
sandwich tidak bisa dihindari. 
“Yang bisa dilakukan

sandwich generation adalah
mencoba untuk mengatasi
masalah yang dihadapinya
karena sandwich generation
berada pada situasi di mana
indi vidu harus menye im -
bangkan antara kebutuhan me -

reka sendiri, kebutuhan orang
tua, anak, dan waktu, uang,
dan energi yang terbatas.
Maka, yang bisa dilakukan ada -
lah mencoba mengalokasikan
sumber-sumber ini dengan
proporsi yang cukup,” tegas Ef -
riyani saat dihubungi KORAN
SINDO di Jakarta kemarin. 
Dia berpandangan,

perencanaan yang baik tentang
keuangan akan sangat
membantu individu dalam
menghadapi masa di mana
mereka menjadi sandwich
generation . Berikutnya, karena
berada pada masa ini menguras
energi dan waktu, perlu sekali-
sekali sandwich generation
menjaga dirinya sendiri secara
fisik dan psikis. Selain itu,
dukungan sosial juga penting.
“Contohnya dukungan dari
pasangan dan keluarga besar
untuk bisa menjaga
keseimbangan tuntutan yang
dihadapi oleh para sandwich
generation ini,” ujarnya. 
Memang perlu upaya untuk

memutus mata rantai orang-
orang di sekitar sandwich
generation sehingga orang-
orang itu bisa mandiri dan
tidak lagi bergantung pada
yang lain. Menurut Efriyani,
latihan kemandirian ini harus

dicicil dan tidak tiba-tiba. 
Munculnya generasi

sandwichtak terlepas dari
budaya yang ada di Tanah Air.
Sosiolog UIN Syarif Hida ya -
tullah Jakarta Tantan Her -
mansah menyatakan, di In -
donesia, ada satu pandangan di
masyarakat bahwa kalau se -
seorang sudah bekerja berarti
dia terkategori sejahtera.
“Mereka (masyarakat) tidak
pernah mempermasalahkan
pekerjaan orang itu apa dan
penghasilannya berapa. Jadi,
bekerja itu dinilai sebagai
profesi mulia karena itu
dianggap seseorang sudahon
the right trackuntuk menuju
sejahtera,” ujar Tantan saat
dihubungi KORAN SINDO, di
Jakarta, kemarin.
Akibat dari penilaian dan

anggapan tersebut, tutur Tan -
tan, memunculkan masalah
lain yang berkaitan erat dengan
nilai-nilai tradisi di Indonesia.
Seseorang yang sudah bekerja
dan berapapun pendapatan
pekerjaannya itu seperti harus
memiliki kewajiban menang -
gung saudara-saudaranya yang
kurang mampu atau keluar -
ganya yang kurang mampu. 
pfaorick pakpahan/
sabir laluhu

istimewa

Fokus pada 
hal-hal yang wajib

dan kita butuh.
Kalau punya
keinginan,

kendalikan dulu,
kendalikan pula

frekuensi
pembelian
keinginan.

SAFIR SENDUK
Perencana Keuangan
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BEBAN FINANSIAL BERLAPIS
GENERASI SANDWICH

Jutaan orang di dunia kehilangan pekerjaan 
karena pandemi Covid-19. Kondisi ini 

membuat beban keuangan masyarakat 
bertambah karena dipengaruhi ketiadaan 
pendapatan. Beratnya beban finansial ini 

salah satunya dialami generasi sandwich yang 
harus menanggung hidup 3 generasi yaitu 

orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. 

Peran ganda generasi 
sandwich tidaklah mudah. 
Terlebih, bila penghasilan 
mereka pas-pasan. Bisa saja 
penghasilan tersebut hanya 
cukup untuk memenuhi 
kebutuhan primer semata. 
Sementara, kebutuhan untuk 
menabung, dana darurat, dan 
investasi tidak bisa dipenuhi.

Mengutip hasil survei 
Katadata Insight Center untuk 
Astra Life yang dilakukan pada 
September 2021, sebanyak 
83,6% generasi sandwich di 
Indonesia mengaku mampu 
merawat tanggungan, baik 
keluarga inti maupun 
orangtua, dengan baik.

  
Sayangnya, generasi sandwich 
yang memiliki kesiapan 
finansial dalam memenuhi 
kebutuhan pokok, menabung, 
dan berinvestasi di Indonesia 
hanya berjumlah 13,4%.

  

BEBAN 
KEUANGAN 

GENERASI 
SANDWICH

DI INDONESIA

Perkara keuangan 
yang dihadapi generasi 
sandwich pun dapat 
berdampak buruk bagi 
relasi personal dengan 
pasangan, anak, dan 
orangtua.

  
Imbasnya, berkat 
tuntutan berbagi 
peran, sejumlah 
generasi ini berpotensi 
mengalami gangguan 
kesehatan mental.

  
Adapun gangguan 
kesehatan mental yang 
kerap dialami adalah 
burnout (kelelahan 
fisik dan mental), 
gangguan tidur 
(banyak tidur atau 
kurang tidur), perasaan 
bersalah, khawatir 
terus-menerus, 
kecemasan (anxiety), 
serta depresi.
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5
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FAKTOR PEMICU 
TERBANYAK 

KESEHATAN MENTAL 
PENDUDUK INDONESIA 

(PER OKTOBER 2022)
 Sumber: riset Populix

   
Generasi sandwich adalah 
sebutan bagi orang-orang 
tertentu yang umumnya berusia 
matang alias produktif (setengah 
tua) yang memiliki peran ganda.

• Ini menyebabkan sejumlah 
konsekuensi. Status generasi 
sandwich membuat 
seseorang memiliki jumlah 
tanggungan keluarga yang 
lebih banyak apabila 
dibandingkan dengan 
non-generasi sandwich.

• Inilah salah satu dampak 
generasi sandwich. Pasalnya, 
jumlah tanggungan keluarga 
yang lebih banyak tersebut 
menyebabkan generasi 
sandwich memiliki kewajiban 
finansial yang cenderung 
lebih tinggi dan proporsi 
waktu luang yang lebih 
sedikit dibanding 
non-generasi sandwich.
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APA ITU 
GENERASI 

SANDWICH?

    
Peran ganda pada generasi 
sandwich artinya yaitu bertanggung 
jawab terhadap anaknya yang masih 
tinggal bersama di rumah dan juga 
bertanggung jawab atas orang tua 
serta mertuanya

  
Dengan demikian, orang-orang yang 
termasuk dalam generasi sandwich 
maksudnya yaitu generasi yang tidak 
hanya mengurus diri dan pasangan 
sendiri. Lebih dari itu, mereka juga 
turut menanggung beban generasi 
sebelum dan sesudahnya.
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DAMPAK 
GENERASI 

SANDWICH
Keberadaan status generasi sandwich tidak terlepas dari adanya kewajiban menjaga keluarga di luar 

keluarga intinya. Lalu apa dampak generasi sandwich terhadap lingkungan dan dirinya?

• Solberg dan sejumlah rekannya 
pernah menyepakati, status 
sebagai generasi sandwich juga 
memberikan dampak negatif 
terhadap kondisi pernikahan, 
kesehatan, menimbulkan stres, 
kecemasan, dan kesedihan.

• Sejalan dengan hasil studi 
tersebut, penelitian Hopps dan 
kawan-kawan pada 2017 di 
Amerika Serikat menemukan 
bahwa kelompok individu yang 
memiliki tanggung jawab 
merawat orang tua lebih 
banyak yang merasa tertekan 
apabila dibandingkan dengan 
yang tidak memiliki tanggung 
jawab serupa.

• Di negara lain, Juin pada 2015 di 
Prancis menemukan bahwa 
tanggung jawab merawat orang 
tua memiliki efek negatif 
terhadap tingkat kesehatan, 
terutama apabila tanggung jawab 
perawatan tersebut adalah 
intensif lebih dari 20 jam per 
minggu.

• Ahmad dan koleganya di 
Malaysia pada tahun 2016 
bahkan menemukan, potensi 
konflik ini semakin tinggi pada 
kelompok individu 
berpendapatan rendah dan 
mempengaruhi kualitas hidup 
generasi sandwich dalam hal 
tingkat kepuasan terhadap 
pekerjaan dan keluarganya.

Posisi yang berada di antara dua 
generasi itulah yang kemudian 
membuat seseorang diibaratkan seperti 
sandwich dimana sepotong daging 
terhimpit oleh dua roti bagian atas dan 
bawahnya. Roti atas dianalogikan 
sebagai orang tua, roti bagian bawah 
diibaratkan anak, sedangkan daging 
isinya adalah diri kita sendiri.

   
Kesimpulannya generasi sandwich 
adalah seseorang yang menanggung 
beban tiga generasi, yakni orang tua, 
dirinya sendiri, dan anaknya.

Jutaan orang di dunia kehilangan pekerjaan 
karena pandemi Covid-19. Kondisi ini 

membuat beban keuangan masyarakat 
bertambah karena dipengaruhi ketiadaan 
pendapatan. Beratnya beban finansial ini 

salah satunya dialami generasi sandwich yang 
harus menanggung hidup 3 generasi yaitu 

orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. 

Peran ganda generasi 
sandwich tidaklah mudah. 
Terlebih, bila penghasilan 
mereka pas-pasan. Bisa saja 
penghasilan tersebut hanya 
cukup untuk memenuhi 
kebutuhan primer semata. 
Sementara, kebutuhan untuk 
menabung, dana darurat, dan 
investasi tidak bisa dipenuhi.

Mengutip hasil survei 
Katadata Insight Center untuk 
Astra Life yang dilakukan pada 
September 2021, sebanyak 
83,6% generasi sandwich di 
Indonesia mengaku mampu 
merawat tanggungan, baik 
keluarga inti maupun 
orangtua, dengan baik.

  
Sayangnya, generasi sandwich 
yang memiliki kesiapan 
finansial dalam memenuhi 
kebutuhan pokok, menabung, 
dan berinvestasi di Indonesia 
hanya berjumlah 13,4%.
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Generasi sandwich adalah 
sebutan bagi orang-orang 

• Ini menyebabkan sejumlah 
konsekuensi. Status generasi 
sandwich membuat 
seseorang memiliki jumlah 
tanggungan keluarga yang 
lebih banyak apabila 
dibandingkan dengan 
non-generasi sandwich.

• Inilah salah satu dampak 
generasi sandwich. Pasalnya, 
jumlah tanggungan keluarga 
yang lebih banyak tersebut 
menyebabkan generasi 
sandwich memiliki kewajiban 
finansial yang cenderung 
lebih tinggi dan proporsi 
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Peran ganda pada generasi 
sandwich artinya yaitu bertanggung 
jawab terhadap anaknya yang masih 
tinggal bersama di rumah dan juga 
bertanggung jawab atas orang tua 
serta mertuanya

  
Dengan demikian, orang-orang yang 
termasuk dalam generasi sandwich 
maksudnya yaitu generasi yang tidak 
hanya mengurus diri dan pasangan 
sendiri. Lebih dari itu, mereka juga 
turut menanggung beban generasi 
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Keberadaan status generasi sandwich tidak terlepas dari adanya kewajiban menjaga keluarga ri 

keluarga intinya. Lalu apa dampak generasi sandwich terhadap lingkungan dan di

• Solberg dan sejumlah rekannya 
pernah menyepakati, status 
sebagai generasi sandwich juga 
memberikan dampak negatif 
terhadap kondisi pernikahan, 
kesehatan, menimbulkan stres, 
kecemasan, dan kesedihan.

• Sejalan dengan hasil studi 
tersebut, penelitian Hopps dan 
kawan-kawan pada 2017 di 
Amerika Serikat menemukan 
bahwa kelompok individu yang 
memiliki tanggung jawab 
merawat orang tua lebih 
banyak yang merasa tertekan 
apabila dibandingkan dengan 

• Di negara lain, Juin pada
Prancis menemukan bah
tanggung jawab merawa
tua memiliki efek neg
terhadap tingkat kese
terutama apabila tang
perawatan tersebut ad
intensif lebih dari 20 j
minggu.

• Ahmad dan koleganya
Malaysia pada tahun 2
bahkan menemukan, 
konflik ini semakin ting
kelompok individu 
berpendapatan rendah 
mempengaruhi kualitas

Posisi yang berada di antara dua 
generasi itulah yang kemudian 
membuat seseorang diibaratkan seperti 
sandwich dimana sepotong daging 
terhimpit oleh dua roti bagian atas dan 
bawahnya. Roti atas dianalogikan 
sebagai orang tua, roti bagian bawah 
diibaratkan anak, sedangkan daging 
isinya adalah diri kita sendiri.

   
Kesimpulannya generasi sandwich 
adalah seseorang yang menanggung 
beban tiga generasi, yakni orang tua
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Direktur Utama Perum Bu -
log Budi Waseso atau yang ak -
rab disapa Buwas menga ta kan,
beras yang didatangkan dari
negara-negara asing ini di beli
seharga Rp8.800 per kg. Buwas
pun mengatakan, harga terse -
but sudah termasuk biaya lain -
nya dari pengiriman hingga
ma suk ke Gudang Perum
Bulog. 

Adapun hitung-hitungan -
nya, Rp8.800 per kilogram ke -
mudian dikali 200.000 ton
yang dikonversi menjadi kilo -
gram 200 juta kg. Maka, Rp8.800
per kg dikali 200 juta kg, de ngan
kata lain biaya yang akan dike -
luarkan negara untuk im por
beras ini sebesar Rp1,76 triliun. 

“Yang jelas, nanti bisa lihat
bahwa paling mahal rata-rata
beras premium yang kita da -
tangkan sampai di gudang kita
cost -nya dari pelabuhan sampai
gudang itu harganya Rp8.800
per kg. Nah, itu harga
internasional. Kita mengikuti
harga internasional kita beli,”
ujar Buwas, kepada awak media
di Pelabuhan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, kemarin. 

Sementara itu, Buwas me -
ngatakan, untuk harga beras
impor yang akan dijual ke pe -
dagang dari Bulog yakni sebe -
sar Rp8.300 per kg. Karena pa -
sokan beras ini untuk cadangan
beras pemerintah (CBP), selisih
harga Rp500-nya akan diganti
pemerintah pusat. 

“Itulah nanti setelah kita
minta izin dari negara untuk di -

ubah menjadi CBP, maka seli -
sih nya akan diganti oleh ne -
gara. Jadi, kita belinya Rp8.800
dan itu karena ketentuannya
Rp8.300, maka ada selisih
Rp500 kan , itu akan diganti
pemerintah,” tuturnya. 

Buwas menyampaikan, saat
ini biaya untuk membeli beras
impor masih menggunakan
dana mandiri Bulog yang 
dida patkan dari pinjaman
bank. “Gini deh anggaran itu
kali kan sampai gudang kita
Rp8.800 ini kan belinya segitu ,
dialihkan CBP diganti peme -
rintah,” tandasnya. 

Dia pun menjelaskan, ter -
dapat empat negara yang 
sepa kat memasok atau meng -
ekspor 200.000 ton beras ke
Indonesia untuk CBP hingga
akhir De sem ber 2022. Keem -
pat negara tersebut adalah
Vietnam, Thai land, Myanmar,
dan Pakistan. 

Buwas menyebut dua ne -
gara telah mendatangkan
10.000 ton beras premium ke
Indonesia. Salah satunya Viet -
nam yang mengirimkan 5.000
ton beras dan sudah tiba di Pe -
la buhan Tanjung Priok pada
Jumat (16/12). Sementara
5.000 ton beras lainnya diim -
por langsung dari Thailand 
dan tiba di Pelabuhan Merak,
Cile gon, Banten, di hari yang
sama. Sementara itu, Myanmar
dan Pakistan dalam proses pe -
ngi riman. “Vietnam, Thai land,
Myanmar, dan Pakistan seba -
gian kecil karena kesiapan per -

sediaannya,” ungkap Buwas. 
Buwas memastikan keem -

pat negara dari Asia itu akan
mengekspor beras ke Indone -
sia secara bertahap. Namun,
Pakistan membatasi porsi
impornya untuk persediaan
negaranya sendiri. 

Skema pengiriman dilaku -
kan secara langsung dari ne -
gara produsen beras ke bebe -
rapa wilayah di Indonesia. Ka -
rena itu, Buwas memastikan
sampai dengan akhir Desem -
ber tahun ini akan masuk beras
impor sebanyak 200.000 ton. 

Beras premium itu untuk
menambah cadangan beras pe -
merintah ke 14 titik pelabuhan

di Indonesia, yaitu Pelabuhan
Malahayati dan Lhokseumawe
(Aceh), Belawan (Medan), 
Du mai (Riau), Teluk Bayur 
(Padang), dan Boom Baru
(Palembang). 

Lalu, Panjang (Lampung),
Tanjung Priok (Jakarta), Merak
(Banten), Tanjung Perak (Sura -
baya), Tenau (Kupang). Kemu -
dian, sisanya akan direal isasi -
kan tahun depan sampai de -
ngan sebelum panen raya. 

Ia mengatakan, beras impor
itu selanjutnya akan terus dida -
tangkan ke 14 titik pelabuhan
besar yang ada di seluruh wila -
yah Indonesia. Menurutnya,
pe ngiriman ke 14 titik pela -

buhan itu akan jauh lebih efek -
tif mendistribusikan beras un -
tuk cepat sampai ke wilayah-
wilayah Indonesia. Dibanding -
kan mendatangkan impor be -
ras hanya di beberapa pela buh -
an, yang di mana itu bisa me ng -
akibatkan penumpukan stok. 

“Kita belajar dari 2018. Kita
mendatangkan 1,8 juta ton im -
por beras itu langsung dipusat -
kan di DKI dan Surabaya, seba -
gian ada yang di Medan, akhir -
nya terjadi penumpukan. Terus
kita dua kali kerja kan , nah abis
itu kita bagikan ke berbagi
wilayah,” ujarnya. 

Secara terpisah, Menteri
Pertanian (Mentan) Syahrul

Yasin Limpo mengatakan, per -
tanian memberikan kontribusi
yang cukup besar dalam men -
jalankan roda perekonomian.
Di dalam sektor pertanian ter -
sedia lapangan kerja cukup luas. 

Oleh karena itu, pertanian
di Indonesia harus di didukung
untuk mendorong perekono -
mian nasional. Salah satu cara -
nya dengan membatasi komo -
ditas impor jika bisa diproduksi
di dalam negeri. 

“Paling penting kita berani
mengatakan sepanjang rakyat
masih bisa menanamnya di sini
berhentilah pada importasi,
berani tidak kita mengatakan?”
ujar Mentan SYL, dalam dis kusi

publik di Jakarta, kemarin. 
Menurut Mentan, ketika

ada harga komoditas yang me -
ngalami kenaikan, impor bu -
kan menjadi sebuah solusi
untuk mendukung para petani.
Kebijakan tersebut dinilai ber -
orientasi pada konsumen, tapi
merugikan petani. 

“Pertanian berada pada
pen dekatan yang untuk ma -
kan, lapangan kerja, dia akan
memutar ekonomi, sektor in -
dustri lain, karena semua ber -
asal dari tanaman ditambah de -
ngan perikanan. Itu semua ada
di Indonesia,” sebut Mentan. 

Oleh sebab itu, dia berharap
ketika ada polemik sedikit ter -
hadap kenaikan harga beras,
Mentan meminta masyarakat
bisa memaklumi. Sebab, ada
mu sim tanam dan musim pa -
nen untuk komoditas tersebut
sehingga tidak setiap saat kon -
disi cadangan beras bisa terus
stabil. 

“Kalau semua harus men   -
cari yang instan, bagai mana,
pertanian itu kan me mu tar la -
pangan kerja, memu tar per eko -
nomian. Kalau harga beras
naik, katakanlah Rp2.000, pe -
tani dapat uang, dia membayar
uang sekolah dan membeli
baju,” katanya. 

Dia juga mengatakan harga
komoditas impor memang le -
bih murah jika dibandingkan
dengan harga komoditas di In -
do nesia jika tidak dalam musim
panen. Namun, impor mem -
buat produk dalam negeri tidak
terserap di pasar. 

“Ini menjadi tantangan baru
yang harusnya menyadari kita
bahwa resources dan kekuatan
utama dari negara ini ada di per -
tanian. Dia juga menjadi kekuat-
an (ekonomi) yang ada,”
tandasnya.  p suparjo
ramalan/advenia elisabeth

emerintah
Provinsi
(Pemprov)
DKI Jakarta
kemarin
meng ganti

slogan dari sebelumnya “Maju
Kotanya, Bahagia Warganya”
menjadi “Sukses Jakarta
untuk Indonesia”. 

Penggantian sebuah slogan
atau logo daerah  (place brand)
adalah sesuatu yang sangat
fundamental, strategis, dan
substantif. 

Bukan sebatas bergantinya
deretan kata indah-puitik atau
desain gambar cantik-estetik. 

Untuk mengubah brand
diperlukan kajian strategis
eksternal-internal untuk
meng audit relevansi brand-
nya terhadap berbagai per -
ubahan lingkungan bisnis
yang terjadi. 

Kajian tersebut mencakup
antara lain, stakeholders re -

view, market shifts di tiga sek -
tor (trade, tourism, invest -
ment), value proposition da -
erah, competitive advantage
daerah, dan sebagainya. 

Setelah melakukan ber ba -
gai kajian ini, perubahan brand
dilakukan karena alasan stra -
tegis dan fundamental. 

Pertamina misalnya, me -
ng  ubah brand (logo/ tagline)
karena alasan sangat strategis,
yaitu trans formasi bisnis
besar-besaran dari perusa -
haan minyak men jadi per -
usahaan energi. 

Daerah Istimewa Yogya -
karta mengubah brand -nya
dari “Jogja: Never-Ending
Asia” menjadi “Jogja Isti -
mewa” karena berubahnya
ling kungan bisnis dan berge -
sernya value proposition Jogja. 

Sementara brand pari -
wisata Indonesia “Wonderful
Indonesia” sudah dipakai oleh
empat menteri dan sampai
sekarang masih terus dipakai
karena secara strategic brand
value dan brand identity- nya
masih relevan. 

Yang saya risaukan, peng -
gantian slogan baru Jakarta
saat ini tidak dilandasi pertim -
bangan fundamental dan 
stra tegis di atas. Tapi karena
ada nya pejabat gubernur baru. 

‘Ganti gubernur, ganti

slogan’. 
Yang lebih saya

risaukan, ketika
setahun lagi Ja karta
punya gubernur
baru lagi, maka
gubernur baru
akan melun curkan
brand baru lain
lagi. 

Faktor kunci
sukses branding
adalah istiqo mah,
konsis tensi,
persis tensi. 

Kalau brand
Ja karta
‘mencla-men -
cle’, maka tiga

target konsu men -
nya trader, tourist,
in vestor (TTI) akan
bi ngung. Warga Ja -
karta pun akan bi -
ngung. 

Sampai ka pan pun
brand po sitioning Ja -
karta ti dak akan

pernah
terbentuk. p

JAKARTA -Setelah melewati
masa pandemi yang berlang -
sung lebih dari dua tahun, per -
ekonomian Indonesia telah
me nunjukkan pemulihan. Ter -
masuk industri properti sudah
semakin mengarah ke kondisi
normal di mana tahun 2022 di -
anggap menjadi tahun pulih nya
industri properti di Tanah Air. 

Country Manager Ru mah.
com Marine Novita men jelas -
kan bahwa seiring dengan pu -
lih nya perekonomian sete lah
pandemi dan didukung oleh
mo bilitas masyarakat yang su -
dah kembali normal, tren pem -
belian properti kem bali dilirik
oleh para pembeli nya, baik kon -
sumen akhir maupun investor. 

“Namun demikian, situasi
pasar properti pada tahun 2023
akan kembali mengha dapi
tantangan. Ancaman re sesi dan
kenaikan suku bunga global
akan membuat penjual dan
penyedia suplai hunian
berhati-hati dalam membuat
keputusan,” kata Marine, di
Jakarta, kemarin. 

Penguatan dolar Amerika

Serikat (AS) diperkirakan ma -
sih akan berlangsung lama, ka -
rena kondisi makroekonomi
masih dalam ketidakpastian
akibat perang Rusia-Ukraina
serta kenaikan suku bunga
federal AS. Dolar AS menguat
tidak hanya terhadap rupiah,
melainkan juga mata uang
lainnya. Namun, rupiah jadi
salah satu mata uang yang pa -
ling kuat bertahan dengan pe -
lemahan yang relatif sedikit. 

Salah satu kunci kuatnya
rupiah adalah posisi Indonesia
sebagai produsen komoditas,
khususnya terkait energi se -
perti batu bara, gas, dan mi -
nyak nabati. Masalahnya, ko -
moditas energi ini juga diper -
lukan dalam produksi bahan-
bahan konstruksi bangunan se -
perti besi dan semen. Ka rena
itu, para pengembang pro perti
sudah mulai mela por kan dan
mengeluhkan naik nya ongkos
produksi yang ber imbas pada
kenaikan harga properti. 

Marine mengatakan bahwa
kenaikan harga bahan kons -
truksi bangunan hanya salah

satu faktor dalam kenaikan in -
deks harga properti. Setidak -
nya, ada dua faktor lain,  per ta -
ma adalah permintaan ter    ha -
dap properti juga mening kat
selama tiga kuartal ter akhir
mengiringi pulihnya ekonomi
dari pandemi dan selesainya be -
berapa infra struktur. 

Faktor kedua pendorong
kenaikan indeks harga pro perti
adalah suku bunga per bankan.
Kebijakan suku bunga acuan
BI-7 Day Reverse Repo Rate
(BI7DRR) di tingkat 3,5%
selama 18 bulan hingga awal
semester II/2022 mendorong
perbankan untuk ikut menu -
runkan suku bunga KPR dan
KPA menjadi sekitar 7,7% se -
cara rata-rata di tahun 2022 se -
hingga memudahkan me re ka
yang ingin membeli rumah. 

“Dalam data terakhir yang
kami himpun, suku bunga KPR
per Oktober 2022 secara agre -
gat masih belum meng alami
ke  naikan, walaupun tren penu -
runannya kemung kinan tidak
akan berlanjut,” tandasnya. 
p heru febrianto

BEKASI  - Warga Kecamatan
Rawalumbu, Kota Bekasi,
Jawa Barat, kini mulai menik -
mati gas bumi yang dialirkan
oleh PT PGN Tbk, selaku Sub -
holding Gas Pertamina. Di
kecamatan tersebut, PGN
mem bangun 9.200 sam -
bungan rumah tangga (SR) 
di Perumahan Taman Naro -
gong Indah. 

Realisasi penyaluran pro -
duk PGN yang dinamakan
GasKita tersebut merupakan
bagian program jaringan gas
sebanyak 400.000 SR pada
tahun ini dengan investasi in -
ternal. Adapun sumber pa -

sokan gasnya sama seperti
rumah tangga dan industri
lainnya yang ada di Bekasi,
yaitu berasal Pagardewa dan
MEDCO. 

“Apresiasi kami kepada
PGN bersama warga. Akan 
ada layanan gas di rumah-
rumah yang nantinya memu -
dahkan saat memasak.
Mudah-mu dahan diberi ke -
lancaran, ka rena nanti man -
faatnya untuk masya rakat
Rawalumbu,” ujar Camat
Rawa lumbu Nia Amina
Kurniati saat meres mikan
pengoperasikan jargas di Pe -
rumahan Taman Narogong

Indah belum lama ini. 
Area Head PGN Bekasi

Reza Maghraby menjelaskan,
PGN menargetkan dapat
mem ba ngun 20.775 SR di
seluruh wilayah PGN Area
Bekasi  pada 2022. Area yang
disasar antara lain meliputi
Perumahan Pon dok Pekayon
Indah, Kemang Pratama, dan
Galaxy. Selain itu, layanan
Gaskita PGN juga hadir di
Perumahan Taman Naro gong
Indah dan Perumahan Pondok
Hijau Permai. 

“Melalui GasKita, kami
menawarkan kemudahan-ke -
mudahan yang dapat dirasa -

kan langsung oleh warga.
Paling dirasakan, warga tidak
perlu khawatir kehabisan gas,
karena gas mengalir 24 jam,”
ujar Reza. 

Dia menambahkan, PGN
menyediakan layanan Gaskita
berupa gratis pemasangan
pipa dari meteran hingga kom -
por maksimal sepanjang 15
meter. Pelanggan juga men -
dapatkan gratis konversi kom -
por dua tungku. Berdasarkan
perhi tungan PGN, rata-rata
jumlah pemakaian GasKita
untuk rumah tangga rata-rata
4 - 50 meter kubik.  
pyanto kusdiantono 
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PGN Targetkan  20.775 Sambungan
Gas Rumah Tangga di Kota Bekasi    

JAKARTA -Beras impor sebanyak 200.000
ton telah datang ke Indonesia yang akan terus
mengalir hingga akhir Desember 2022. Adapun
dana yang harus dikeluarkan peme rintah
untuk impor beras ini mencapai Rp1,76 triliun. 

“Paling penting kita berani mengatakan sepanjang 
rakyat masih bisa menanamnya di sini berhentilah 

pada importasi, berani tidak kita mengatakan?”

SYAHRUL YASIN LIMPO
Menteri Pertanian (Mentan) 

Pasar Properti Kembali
Hadapi Tantangan

KORAN SINDO/HASIHOLAN SIAHAAN 

(Kiri ke kanan) Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) I
Made Sukajaya, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies, Direktur PT Bumi Serpong
Damai Tbk (BSDE) Lie Jani Harjanto, Direktur BSDE Hermawan Wijaya, dan Direktur BSDE Syukur
Lawigena berfoto bersama setelah penandatanganan pemberian fasilitas kredit BNI dan BSDE di
Jakarta, kemarin. Fasilitas kredit BNI ini akan menunjang secara langsung pengembangan usaha
perusahaan.

Dana Impor Beras Rp1,76 Triliun

ANTARA/GALIH PRADIPTA 

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. Perum Bulog mengimpor
5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap
sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. 

Slogan Baru Jakarta 
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resensI Buku

oekarno sering
berpidato dan
berseru orang-orang
bersumpah untuk
memasti kan Irian
Barat itu Indonesia.
Kita pun ingat buku

antropologi berjudul Penduduk Irian
Barat (1963) dengan editor
Koentjaraningrat dan Harsja W
Bachtiar. Dulu, Haji Masagung
malah mengadakan pameran buku
di sana, pembuktian kerja-kerja
politik dan perbukuan demi
Indonesia. 

Kita mungkin geleng-geleng
kepala mengaitkan (pameran) buku
dan Irian Barat. Kita tambah ber ge -
leng puluhan puisi digubah me nge -
nai Irian Barat. Buku itu diterbitkan
oleh Dua R, Bandung. Kita menduga
buku kecil itu tak sampai ke Irian
Barat. Sekian eksemplar mungkin
dibawa ke sana meski dibaca sedikit
orang. Puisi propaganda politis
belum terlalu diperlukan. 

Pada masa lalu, kumpulan puisi
dan pameran buku diselenggara kan
demi pemastian NKRI. Pada masa
berbeda, kita mengetahui itu Irian
Jaya. Tahun-tahun berlalu, nama
teringat Papua. Pada ta ta nan politik
berubah, kita me nge tahui Papua,
Papua Barat, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, Pap ua Selatan, dan
Papua Barat Daya. Kita menghadapi
rumit sejarah politik, bertambah
bingung bila memikirkan sastra
“modern” di sana dalam pengertian
dicetak di koran, majalah, atau buku. 

Kita memikirkan lagi Papua saat
membaca buku puisi ber judul
Bertemu Belalang (2022). Buku
memuat puisi-puisi gu bah an Gody
Usnaat, mengantar pembaca ke
halaman-halaman cerita menge nai
dan berlatar Papua. Di Ubrub, 2021,
Gody menulis puisi berjudul “Bu
Yakala”. Puisi menggoda pem baca
datang ke tempat indah dan
berjumpa manusia-manu sia
sederhana. Kita perlahan terlena
dengan puisi dan Papua: matamu
adalah air danau sentani:/ tak hanya
tawar dan jernih/ tapi juga agung/ di
sana yowi berenang dan menyelam
macam dorang wisatawan/ dan
nelayan datang deng perahu dan
buang jala, tangan ikan/ pulau-pulau
kecil tumbuh bagai/ buah dada
perawan kecil . Alam itu terbaca.
Alam itu tertulis. 

Puisi mengajak bergerak. Diam
bakal menjemukan. Bergerak
dengan kata-kata ditulis Gody, kita
berperistiwa: usai jalan jauh

sebagaimana haboi dan wali/ kita
baketemu di puncak gunung Cycloop/
kita pulang seperti air terjun/ turun
dan tinggal di danau sentani/ bak
matamu, saya cari damai di sana/
sebelum air bah datang sebagai akibat
saya langgar larangan:/ berburu babi
hutan saat pulang/ namun sebagai -
mana anak laki-laki wali, saya me -
nyelam/ dan mati tenggelam macam
batu/ agar jernih air dan nasib banyak
orang . Puisi dipersembahkan pada
abad XXI tapi merasa ada cita rasa
lama. Kita mungkin sadar sedang
bertemu “bagai”, “seperti”, dan
“bak”. Kita berurusan dengan majas
atau kiasan. 

Pada 1932, Sutan Takdir Alis jah   -
bana memberi pen je las an: “Oen -
toek mengoetjapkan pe ra saan dan
pikirannja manoesia itoe sering
haroes memakai kiasan. Jang
terasa, terpikir, terlihat ke pa da nja
itoe dikias, dibanding, atau diibarat -
kan nja sesoeatoe jang men  jeroepai,
jang ada persamaan nja dengan
perasaan, pikiran atau
penglihatannja itoe.“ Dulu, Sutan
Takdir Alisjahbana membahas kias -
 an berkaitan puisi lama dan baru. 

Pada masa 1930-an, situasi
sastra di Indonesia tampak beru -
bah, memunculkan be ra gam corak
dikuatkan debat-debat. Sosok suka
berpolemik itu mengingat kan:
“Kiasan itoe hendaknja terlahir dari
hati kita, boekan ditjari-tjari. Apa
jang dikatakannja itoe hen dak nja
terlihat oleh mata kalboe kita.
Hanjalah demikian dapat timbul
sjair jang sempoerna meresap
kedalam hati.” 

Tulisan dari masa lalu, ter baca
lagi mumpung kita mem baca buku
puisi persembahan Gody. Sejak
puisi awal, kita sering menikmati
keseder ha na an dan ketulusan
meng hi dang kan majas. Kita bakal
memiliki catatan di puluhan
halaman: yang matanya bercahaya/
laksana fajar ; yang kini bagai sangkar
burung kosong ; bak batang tubuh
pohon matoa ; hidupnya seperti mata
lampu jalan/ padam seketika ; sekolah
seumpama sangkar maleo ; laju bagai
kecepatan peluru serdadu ; dan lain-
lain. Kita menikmati siasat berpuisi
mengajak pembaca sadar
menempuhi jalan panjang kiasan.   

Di Ubrub, 2020, Gody menulis
puisi berjudul “Setelah Sampai Usia -
ku yang Pertama.” Puisi ber hak
dianggap lugu dan paling me nge -
sankan bagi pem baca telah lelah
dengan su guh an ribuan puisi di
Indonesia, sejak awal abad XX sam -

pai se ka rang. Sutan Takdir Alis -
jahbana bila membaca mung kin
mem beri anggukan. Puisi me nan -
dai babak-babak hidup manusia. 

Gody menulis: setelah sampai
usiaku yang pertama/ - dua gigi seri
muncul/ ibarat kacang tanah
berkecambah setiap pagi/ aku
tersenyum pada bapak dan mama/
yang hampir sebagian hidupnya
adalah doa dan kerja/ tulang kaki dan
tanganku tumbuh dan bergerak, bagai
akar/ sesekali kucoba berdiri/ kaki dan
tulang belakang menopang tubuh/
tangan dan jari-jariku, serupa dahan
dan ranting/ meraih langit-langit dan
gagang pintu/ membuka dan
membongkar/ isi lemari dan hati
mama . Sutan Takdir Alisjahbana
tentu menjelaskan kiasan-kiasan
itu “terlahir dari hati kita” dan
“terlihat oleh mata kalboe kita”. 

Para pembaca mengaku
beruntung bila saat membaca puisi-
puisi dalam buku Bertemu Belalang
diselingi membuka buku berjudul
Diksi dan Gaya Bahasa (1984)
susun an Gorys Keraf. Kita ingin
menjadi pembaca tulus, lugu, dan
pe na sa ran. Kita berhak membuat
tafsir sampai seribuan dan ke le lah -
an. Kita pun bisa jeda dan me nam -
bahi bekal ket er a ng an dengan
membaca buku-buku mengenai
bahasa atau sastra. Diksi dan Gaya
Bahasa  itu membuat ke sang gupan
membaca bisa terjelaskan. 

Gorys Keraf mengung kap kan:
“Gaya bahasa kiasan ini pertama-
tama dibentuk ber dasarkan
perbandingan atau persamaan.
Membandingkan sesuatu dengan
sesuatu yang lain, berarti mencoba
menemukan ciri-ciri yang

menunjukkan kesamaan antara
kedua hal tersebut.” Kita mungkin
merasa menjadi siswa atau
mahasiswa lagi. 

Dulu, kita mengalami hari-hari
di sekolah: jemu dan sulit belajar
bahasa Indonesia. Ko non, bahasa
Indonesia jarang menjadi mata pe -
la jar an idaman dan mengesankan
sepanjang masa. Kini, kita mengerti
sekian hal dipelajari dalam buku-
buku membosankan masa lalu bisa
berfaedah dalam menikmati
gubahan sastra. 

Di buku Bertemu Belalang, Gody
serius dalam menuliskan masalah-
masalah pendidikan. Ia berulang
mengurusi sekolah. Sosok-sosok se -
ba gai murid dan guru tak rampung
dibuatkan pengertian. Kebijakan
politik dan adat kadang sulit selaras
dalam pemajuan pendidikan. 

Puisi berjudul “Cita-cita”
menampilkan kesungguhan murid
belajar. Kita mengutip sebait,
terbaca berbeda di bandingkan
membaca puluhan berita bertema
sama. Gody menulis: setiap pagi ia
pergi ke sekolah/ seperti berjalan di
atas dahan gomo yang rapuh/ kelas
tanpa guru/ tapi ia selalu belajar baca,
dan tulis,/ dan hitung dan menyalin
cerita . Hasrat siswa belajar sering
tak ditanggapi sempurna oleh
pihak-pihak bertanggung jawab.     

Kita beralih menjumpai guru
dalam puisi berjudul “Guru dan
Murid”. Gody itu mengantarkan
biografi kepada sidang pembaca.
Biografi tak selalu terang dan
girang. Sosok-sosok murid dan guru
dituliskan sebagai ingatan dan
peringatan. Kita membaca: banyak
guruku bergaji enam bulanan/ tapi dia
punya wajah cerah macam langit biru/
pada setiap pagi yang berkabut/
berderap langkah kakinya bagai rusa
pu kaki/ di jalan setapak yang
berlumpur/ dari rumah ke sekolah//
tepat jam delapan ia masuk kelas/ tiga
bangku masih kosong/ sebagaimana
gaji guru kontrak: tiga temanku
terlambat datang/ bapak guru tak
ganas serupa babi hutan terluka. 

Pada masa Orde Baru, penguasa
biasa meminta publik maklum
dengan keterlambatan pemajuan
pendidikan di sana. Kita keseringan
membaca be ri ta dan mendapat
cerita tapi ma sih penasaran
pendidikan te tap menanggung
seribu ma sa lah meski sudah
melewati abad XX.  

Keharuan terasakan saat kita
membaca puisi berjudul “Hari
Selasa di Ruang Kelas.” Para murid
berbahagia dengan ibu guru suka
bercerita setiap Selasa. Murid-
murid berkumpul “macam tum puk -
an daun kering sarang maleo”. Ibu
guru itu mahir bercerita, menim bul -
kan ketakjuban. Gody menulis: kami
dengar itu cerita, berembus macam
angin/ kami hirup, lewat rongga
hidung/ masuk ke paru-paru . 

Cerita demi cerita mem be ri kan
kekuatan hidup dan mem ba talkan
segala keluhan. Ibu guru itu bijak.
Gody melan jut kan: kami selalu
dengar/ dia punya cerita dan nasihat
sebagai bunyi tebasan parang/ pada
rumput dan semak belukar/ buka
jalan untuk kami ke kampung tua .
Hari-hari indah itu berlalu. Murid-
murid sedih saat ditinggalkan ibu
guru. Mereka pun ditinggalkan
cerita-cerita. 

Rampung membaca Bertemu
Belalang , kita bertemu diri, bertemu
bahasa, bertemu Papua, bertemu
murid, bertemu guru, bertemu bu -
rung, bertemu danau, bertemu pagi,
dan bertemu Yesus. Di akhir, kita
ingin bertemu Gody. Perte mu an un -
tuk berbagi cerita dan doa. Begitu. p

bandung mawardi 
bapak rumah tangga  

Puluhan tahun lalu, Irian Barat itu puisi. Pada 1961, terbit
buku kecil berjudul Sandjak Irian Barat: Taman Pusaka
Indonesia. Buku berisi puisi-puisi mengenai Irian Barat itu
Indonesia. Persembahan puisi mencipta imajinasi bersama
untuk melawan kekuatan-kekuatan asing. Indonesia
sedang membara. 

S
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ung Karno adalah feno -
me na. Sosoknya adalah
sejarah. Walaupun Sang
Proklamator telah tiada,
ide dan imajinasi Pre si -
den pertama Indonesia
itu terus menggema.

Cita-citanya untuk Indonesia yang
mer deka, adil, dan sejahtera terus di -
per juangkan oleh anak-anak biologis
dan ideologisnya serta segenap rakyat
Indonesia. 

Pemikiran Bung Besar memang
melampaui zamannya. Itu mengapa
ide dan imajinasi Bung Karno
berdampak luas, mengilhami banyak
bangsa terutama Asia Afrika dan
Amerika Latin untuk melawan
kolonialisme dan imperialisme. Ada
banyak forum diskusi, pengkajian,
hasil penelitian yang diterbitkan baik
dalam bentuk buku, jurnal, dan
artikel tentang Bung Karno. Dan, itu
datang dari sarjana dalam dan luar
negeri. Fenomenal! 

Jasa Bung Besar bagi “Republik
Indonesia” memang tak perlu diper ta -
nya kan lagi. Dan, bagi Sekretaris
Jenderal Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto
Kristiyanto, Bung Karno adalah sosok
ideal pemimpin negara di masa itu dan
masih relevan sampai saat ini karena
kaya akan ide, imajinasi, gagasan,
keberanian, prinsip, dan banyak hal
positif lainnya yang bisa diteladani.
Tentu, apa yang dikatakan Hasto
Kristiyanto itu bukan tanpa alasan
yang kuat, ada realitas empiris yang

menunjukkan itu. 
Sebagai politikus qum cerdik

pandai, Hasto Kristiyanto telah
paripurna menempuh pendidikan,
sampai jenjang Strata 3 dan paling
penting lagi sosoknya mampu
menuangkan berbagai ide dan
gagasannya dalam bentuk tulisan.
Salah satu produknya berupa buku
berjudul “Suara Kebangsaan”. Buku
yang diterbitkan Gramedia Pustaka
Utama (2022) ini mengonstruksikan
secara epik dan mendalam ide dan
imajinasi geopolitik Bung Karno. 

Hasto Kristiyanto menulis buku
ini pasti diilhami Bung Karno yang
rajin menulis. Hal yang jarang kita
temukan dalam ekosistem politik
Indonesia pascareformasi. Di sini,
Hasto betul-betul mafhum bahwa
sepandai apa pun individu itu, kalau
ia tidak menulis, akan hilang oleh
zaman. Seperti pepatah klasik,
menulis itu bekerja untuk keabadian.
Lebih dari itu, menulis akan
mengasah kemampuan berpikir kita
bekerja secara sistematis dan
membuat perdebatan politik kita
menjadi lebih bermutu. 

Suara kebangsaan adalah
manifestasi atau cerminan atas
penindasan dan kemiskinan yang
dialami rakyat Indonesia. Apa yang
dialami petani bernama “Marhaen”
menjadi kristalisasi perasaan senasib
karena keterjajahan. Inilah yang
menggelorakan hati dan pikiran
Bung Karno yang membawanya
melakukan pendidikan politik agar

terbebas dari mentalitas inferior,
menjadi mentalitas yang memer -
dekakan, berdiri di atas kaki sendiri. 

Dan, lebih jauh, sebagai imajinasi
menuju cita-cita umat manusia
sedunia, Indonesia harus mengambil
peran, menjadi pemimpin negara-
negara di dunia (hlm,15) Bung Karno
menyelenggarakan Konferensi Asia
Afrika di Bandung di tengah situasi
dunia masih terpola di dua kutub.

Bung Karno berhasil dengan
gemilang menyelenggarakan
pertemuan itu bahkan bisa disebut
pertemuan antarbangsa terbesar
abad ke-20 yang mengilhami banyak
negara Asia Afrika dan Amerika Latin
untuk merdeka. Itulah salah satu ke -
besaran Bung Karno, ia bukan hanya
tokoh dan milik rakyat Indonesia,
Bung Besar adalah tokoh dunia, milik
rakyat bangsa-bangsa di dunia. 

Bung Karno selalu berpikir mem -
bentang jauh dan multidimensional.
Semua dimensi itu dalam pandangan
geopolitik Bung Karno sebagai per ta -
han an dan modal untuk survive dan
sekaligus proses transformasi di dalam
pembangunan, mewujudkan Indo ne -
sia berdikari. Dalam pidato Bung Kar -
no berjudul “Tahun Vivere Pericoloso
(Tavip)”, apa yang disebut konsep
Trisakti adalah berdaulat dalam
politik, berdikari dalam ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan
adalah bentuk revolusi suatu bangsa.   

Relevansi Trisakti dalam
pertahanan dewasa ini diuraikan
dengan jernih oleh Hasto Kristiyanto
melalui kasus perang Rusia-Ukraina,
bagaimana kekuatan pangan, teruta -
ma gandum dan minyak, bahkan ke -
delai bisa dijadikan senjata meng ha -
dapi sanksi ekonomi negara-negara
Barat. Singkatnya, pertahanan suatu
negara bukan saja ketersediaan
senjata, namun perspektifnya sangat
luas yang dalam buku ini dirumuskan
sebagai apa yang disebut “Astagatra”
(hlm,7) meliputi Trigatra (geografi,

demografi, sumber daya alam) dan
Pancagatra (ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan
pertahanan keamanan). Dan, seiring
perkembangan zaman, aspek hukum
dan teknologi menjadi penting. 

Seperti dikatakan Hasto Kris tiyan -
to bahwa Bung Karno meng hadapi ke -
kuatan militer Belanda dengan d i plo -
ma si luar negeri dan pertahanan, ter -
ma suk menggalang kekuatan dari
bang sa-bangsa Asia Afrika dan Ame -
rika Latin. Jadi, pertahanan negara
harus dibangun dengan paradigma
geo politik yang basisnya adalah pe ma -
haman atas tanah airnya, manusianya,
sumber daya, dan kekuatan budaya.
Inilah kekuatan ide dan imajinasi Bung
Karno yang dibalut dalam prinsip dan
keberanian melawan kolonialisme dan
imperialisme. 

Contoh nyata keberanian lain
Bung Karno bagaimana di sidang PBB
dengan lantang menyuarakan
kesetaraan hak semua negara di
dunia. Itulah kepemimpinan visioner
Bung Karno bahwa seorang
pemimpin yang pemberani adalah
yang bisa mengambil keputusan,
tidak membebek begitu saja. 

Wajib Dibaca 
Generasi Muda  

Buku “Suara Kebangsaan” ini
adalah 44 artikel yang pernah ditulis
dan tayang di Harian Pos Kota , lalu
dikompilasi menjadi buku tanpa
mengurangi substansi tulisan. Dari
44 artikel itu, ada 14 tema yang

terkait dengan ilmu pertahanan dan
geopolitik Bung Karno. Buku ini
sudah dua kali cetak. Pertama, bulan
Juni dan cetakan kedua September
2022, yang menunjukkan animo
pembaca cukup tinggi. 

Bagi generasi muda Indonesia,
pelajari dan resapilah api perjuangan
Bung Karno, niscaya kita akan
mendapatkan spirit kehidupan
berbangsa dan bernegara Bung
Karno. Mulailah menjadikan buku-
buku Bung Karno sebagai referensi,
terutama politik kebangsaan atau
dalam bahasa Hasto Kristiyanto
sebagai “Politik Pemberdayaan”,
bukan “Politik Mobilisasi (hlm,359). 

Pahami pikiran Bung Karno, lalu
kontekstualisasikan dengan tanta ng -
an dewasa ini dan agar makin kuat la -
ku kan riset, buat inovasi, dan terobos -
an terutama dalam konteks ke dau lat -
an pangan, energi, dan sains teknologi.  

Terakhir, walau di dunia ini tidak
ada yang sempurna, izinkan saya
meng apresiasi karya ini. Buku ini di -
tu lis dengan bahasa populer, disa ji -
kan dengan bahasa rakyat, padahal
materinya berat. Itulah PDIP, partai
wong cilik yang senantiasa hadir di
tengah-tengah masa rakyat, berjuang
bersama rakyat untuk Indonesia
yang adil dan sejahtera sebagaimana
amanat konstitusi, Undang-Undang
Dasar 1945.  p

Tia Rahmania MPsi 
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan
Banten, Ketua DPD BMI Banten 
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nasional
“Dengan pengesahan KUHP, kebutuhan Indonesia untuk menjaga
sendi-sendi demokrasi di tengah merebaknya tren global tentang

politik identitas, ujaran kebencian, serta politik hoaks harus menjadi
rujukan utama dalam praktik diplomasi Indonesia.”

ANDI WIDJAJANTO, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
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JAKARTA –Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dikabarkan
akan menerima hadiah rumah
setelah menyelesaikan jabat -
annya sebagai presiden Repu -
blik Indonesia. Rumah tersebut
berada di Colomadu, Karang -
anyar, Jawa Tengah. 

Camat Colomadu Sriyono
Budi Santoso membenarkan
kabar rumah hadiah negara
untuk Jokowi. Lokasi persis nya
di timur Rumah Makan Taman
Sari, Jalan Adi Sucipto, Colo -
madu, Karanganyar. “Betul, Pak
Jokowi itu sudah dengar,
lokasinya berada di timur
Taman Sari,” kata Sri yono saat
dihubungi wartawan kemarin. 

Hasil pantauan lapangan ke -
marin pukul 14.55 WIB, lokasi
yang dimaksud Sriyono saat ini
masih berupa lahan kosong
yang dipenuhi tum buh an liar.
Lo ka sinya di Jalan Adi Sucipto,
Blu kukan Dua, Blulu kan, Keca -

matan Colomadu, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah. Di
atas tanah tersebut tertulis la -
rangan untuk tidak mendirikan
bangunan dan ter dapat patok
cor warna kuning dengan tulis -
an “Pemprov Jateng”. 

Sriyono menjelaskan, luas
tanah hadiah dari negara untuk
Jokowi itu sekitar 2.000-3.000
meter persegi. “Bapak (Bupati)
bilang, Presiden Jokowi akan
jadi warga Colomadu. Karena
rumah negara itu dapat dari
pemerintah, di Colomadu
seperti itu,” katanya. 

Hadiah rumah dari negara
un  tuk Jokowi itu bukan hal ba -
ru. Sebab, pemberian rumah
ba gi presiden diatur di dalam
Per aturan Presiden (Perpres)
No mor 52/2014 tentang Peng -
ada an dan Standar Rumah bagi
Man tan Presiden dan/atau
Man  tan Wakil Presiden Repu -
blik Indo nesia. Presiden Susilo

Bam  bang Yudhoyono (SBY)
juga men  dapatkan hadiah ru -
mah dari negara di Jalan Mega
Ku ning   an Timur VII, Jakarta
Sela tan. 

Di tempat terpisah, Bupati
Karanganyar Juliatmono me -
nye   but, lokasi rumah hadi ah
un tuk Jokowi masih berupa la -
han kosong. “Pengadaan tahun
ini, be lum lama, tepat nya bulan
apa saya lupa, tapi tahun ini.
Yang se dang, yang sudah pasti,
dan su dah dibayar kan BPHTB-
nya. Ten tu ada pajaknya, sudah
di ba yar sehing ga sudah clear,”
kat a nya.Lahan yang diapit oleh
dua tempat kuliner, Grandis
Barn di sisi timur dan Rumah
Makan Taman Sari di sisi barat,
terse but total berukuran 8.000
me ter persegi. “Luasnya sekitar
8.000 meteran lebih,” katanya. 

Meski begitu, Slamet tidak
mengetahui proses pembelian
lahan untuk pembangunan

rumah bagi presiden. Dia ha -
nya mendengar adanya ren ca -
na itu. Proses perizinan untuk
penggunaan lahan masih ber -
gulir. “Itu lahannya milik pri ba -
di, perorangan, Mas, tapi mau
ada perluasan ke sebelah barat
dan saat ini masih mencari
siapa pemilik lahan yang ada di
sebelah barat itu,” ungkapnya. 

Sementara itu, putra sulung
Presiden Joko Widodo (Joko wi),
Gibran Rakabuming Raka, me -
ngaku belum tahu hadiah rumah
dari negara untuk ayah nya sete -
lah tidak lagi menjabat presiden.
Lokasinya dika bar kan berada di
Colomadu, Karanganyar, Jawa
Tengah. “Belum dengar. Wis
duwe omah dewe ning Sumber
(sudah punya rumah sendiri di
Sumber, Kota Solo),” kilah
Gibran yang kini duduk sebagai
wali kota Solo saat dikonfirmasi
di Balai Kota Solo kemarin. 
onono suwarno/sindonews

“Mengutuk tindakan represif
aparat kepada massa aksi. Mengecam
dengan keras tindakan penangkapan
yang sewenang-wenang serta
melanggar prosedur hukum kepada
massa aksi di Bandung,” kata Badan
Eksekutif Mahasiswa Universitas
Indonesia (BEM UI) dalam pernyataan
resminya, Jumat (16/12/2022).

Dalam pernyataan BEM UI
tersebut, mahasiswa kecewa terhadap
sikap DPRD Provinsi Jabar yang tidak
menemui massa aksi. Mahasiswa juga
dibuat marah karena kepolisian yang
berada di tempat tersebut justru
mener tawakan massa aksi, meng -
ucap kan kata-kata yang meremehkan
mahasiswa, serta menganggap aksi
yang dilakukan oleh mahasiswa tidak
berguna. Hal ini semakin membuat
massa aksi marah karena aparat
kepolisian justru tidak mengayomi
massa aksi. 

“Aparat secara brutal melakukan
kekerasan terhadap massa aksi,
menangkap massa aksi, dan menahan
motor mahasiswa yang terparkir di
Gedung DPRD Jawa Barat. Akibat
kejadian tersebut, beberapa maha -
siswa pun mengalami pingsan, luka-
luka di bagian tubuh mereka seperti
kepala, telinga, wajah, dada, dan kaki,”

tulis pernyataan tersebut.
BEM UI pun mengecam peng guna -

an water canon oleh aparat saat mem -
bubarkan massa aksi. Mahasiswa juga
menuntut agar aparat mengembali -
kan seluruh barang milik mahasiswa
yang disita secara tidak sah, baik alat
elektronik, kendaraan, dan barang
lainnya. “Meminta pihak kepolisian
untuk membebaskan massa yang
ditangkap sebelum 1 x 24 jam dengan
tanpa syarat,” kata BEM UI dalam
tuntutannya.

Polisi mengakui menangkap 29
mahasiswa dan dua pemuda saat aksi
demonstrasi yang berujung ricuh di
depan gedung DPRD Jabar. Polisi
terpaksa membubarkan aksi
demonstrasi mahasiswa mengguna -
kan gas air mata dan water canon.
Kasatreskrim Polrestabes Bandung
Kompol Arief Prasetya mengatakan,
para demonstran merusak kawat
barrier, pagar gedung DPRD, dan
kamera CCTV. “Saat kejadian yang
telah kami amankan ada 29 orang
mahasiswa dari berbagai universitas
kemudian ada dua yang bukan
mahasiswa, kemudian untuk barang
bukti yang kami amankan yaitu satu
buah flashdisk berisi rekaman CCTV di
depan gedung DPRD,” katanya.

Arief mengklaim, pada CCTV
tersebut terdapat aksi pelemparan
benda yang diduga bom molotov ke
arah gedung DPRD. Selain itu
ditemukan dua buah batu, serpihan
pot, bambu dan benda botol berisi
bensin yang diduga bom molotov.
Peristiwa tersebut mengakibatkan
tujuh orang anggota polisi mengalami
kuka seperti lebam karena lemparan
batu. Tiga orang mahasiswa dan satu
orang petugas keamanan mengalami
luka-luka.

Dia menjelaskan, polisi meminta
para mahasiswa yang melakukan aksi

membubarkan diri karena sudah
pukul 18.00 WIB. Namun, menurut
Arief, mereka tidak membubarkan diri
dan melakukan tindakan anarkis. “Di
antaranya melempar dengan batu
kemudian bambu dan ada juga barang
yang diduga bom molotov, kami ulangi
dari hasil analisa CCTV ada kurang
lebih 14 kali pelemparan bom molotov
yang ke arah dalam gedung DPRD,”
katanya.

Arief mengatakan, beberapa mobil
sempat terkena benda yang diduga
bom molotov namun berhasil
dipadamkan. Polisi pun melakukan

pembubaran karena demonstran
tidak membubarkan diri. “Karena
tidak kunjung bubar maka akhirnya
kami dari kepolisian melakukan
tindakan pembubaran sehingga
terjadi bentrokan antara petugas dan
mahasiswa dan ada beberapa yang kita
amankan sebagai saksi karena berada
di lokasi tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, sebanyak 29
mahasiswa yang diamankan itu akan
dipulangkan. Namun, para mahasiswa
dikenakan wajib lapor. Menurutnya,
belum terdapat tersangka dalam aksi
demonstrasi yang berujung ricuh
tersebut. 

Kantor Staf Presiden (KSP)
menyatakan, KUHP yang baru
disahkan tidak ditujukan untuk
menjadi alat kekuasaan pemerintahan
saat ini untuk membungkam
demokrasi. Menurutnya, KUHP
tersebut sebagai sintesis pengalaman
dan harapan demokrasi ke depan.
“KUHP tidak akan membungkam
demokrasi. Formulasi KUHP terkait
kebebasan berpendapat merupakan
refleksi dari pengalaman kita
berdemokrasi yang telah lalu sekaligus
harapan keadaban berdemokrasi di
masa depan,” kata tenaga ahli utama
KSP, Sigit Pamungkas.

Mantan anggota KPU itu
mengatakan, kebebasan berpendapat
saat ini berada dalam situasi yang
berbeda dari masa sebelumnya. Oleh
karena itu, menurut dia, proses
pembaharuan dan pengesahan
RKUHP sudah sesuai dengan aspirasi
publik dan mekanisme demokratis
yang ada. “Dulu, kebebasan
berpendapat masih dibatasi dengan
kontrol terhadap partai, masyarakat
sipil, dan media. Saat ini, pilar-pilar
demokrasi tersebut dibebaskan untuk
beraspirasi. Parlemen juga terbuka
bagi publik. Melalui mekanisme
pemilu yang rutin, supremasi sipil juga
terjamin. Jadi terlalu berlebihan
dengan berpandangan KUHP
mematikan demokrasi,” kata dia.

KUHP baru yang menjadi ‘warisan’
Presiden Joko Widodo ini akan
berlaku secara efektif tiga tahun
mendatang. Adapun dalam perspektif
geopolitik, Gubernur Lembaga
Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto
mengatakan, pengesahan KUHP
adalah bentuk penguatan otonomi
strategis Indonesia. Menurut dia,
keinginan Indonesia untuk
mengadopsi paradigma hukum
pidana modern yang meliputi keadilan
korektif, keadilan restoratif, serta
keadilan rehabilitatif harus menjadi
prioritas baru dalam membangun
kolaborasi dengan negara lain.

Kepentingan nasional tersebut,
kata dia, bertujuan menjaga iklim
demokrasi dan dapat diterjemahkan
menjadi sikap Indonesia dalam
kerangka hubungan luar negeri.
“Dengan pengesahan KUHP,
kebutuhan Indonesia untuk menjaga
sendi-sendi demokrasi di tengah
merebaknya tren global tentang
politik identitas, ujaran kebencian,
serta politik hoaks harus menjadi
rujukan utama dalam praktik
diplomasi Indonesia,” pungkas dia.
onono suwarno/sindonews

PASAL KRUSIAL KUHP 
YANG JADI SOROTAN

Penyerangan kehormatan atau harkat 
dan martabat presiden/wakil presiden
Ancaman pidana: 3-4 tahun.

Pidana penghinaan
Ancaman hukuman: 6 bulan-3,5 tahun.

Penghinaan terhadap pemerintah/
lembaga negara
Ancaman hukuman: 1,5-3 tahun.

Demonstrasi tanpa izin
Ancaman hukuman: 6 bulan.

Ancaman kriminalisasi pers
Ancaman hukuman: 2-6 tahun.

Kesusilaan, pencabulan, dan 
perzinahan
Ancaman hukuman: 6 bulan – 9 tahun.

Hak kesehatan seksual dan aborsi
Ancaman hukuman: 4-12 tahun.

Tindak pidana HAM berat
Ancaman hukuman: 5-20 tahun.

Masih adanya ancaman hukuman mati

PROTES BERLANJUT
Pemerintah perlu lebih masif dalam melakukan sosialisasi Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan 

DPR. Saat ini penolakan terhadap kitab induk hukum pidana 
tersebut terus berlangsung. Setelah mendapatkan sorotan dari 

PBB dan Dubes Amerika Serikat, kini penolakan juga datang dari 
kalangan mahasiswa.
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BANDUNG – Puluhan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat, ditangkap aparat kepolisian saat berunjuk rasa
menolak KUHP yang baru disahkan. Penangkapan dan aksi represif aparat tersebut dikecam banyak pihak.
Akibat kejadian tersebut, beberapa mahasiswa mengalami pingsan hingga luka-luka di bagian tubuh mereka.

Jokowi Pilih Rumah Pensiun 
di Karanganyar

Rakornas Parekraf 2022

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo saat
memberikan sambutan pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pariwisata dan
ekonomi kreatif (Parekraf) 2022 di, Jakarta, kemarin.

OKEZONE/ARIF JULIANTO

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

Penangkapan Mahasiswa 
Demo KUHP Dikecam
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Rekayasa yang disiapkan antara
lain one way, contra flow , dan ganjil-
genap (gage) seperti diterapkan
ketika libur Hari Raya Idulfitri
2022. “Kita sudah menyiapkan for -
mula khusus kapan kita melak sa na -
kan rekayasa itu dilakukan,” kata
Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo, seusai rapat lintas
sektoral di Mabes Polri, kemarin. 
Sigit menekankan, dalam

pelaksanaan rekayasa lalin itu yang
terpenting adalah sosialisasi
terhadap masyarakat. “Yang
penting, sebelum kita laksanakan,
kita akan sosialisasikan agar tidak
membuat masyarakat bingung,”
ujar mantan Kapolda Banten itu. 
Sigit menjelaskan, penerapan

rekayasa lalin juga memiliki
ketentuan tersendiri, di antaranya
ketika jumlah volume kendaraan
yang melintas sudah sangat padat.
“Tapi, kita sudah punya ukuran,
pada saat melebihi 5.000 apakah
kita akan melakukan tahapan one
way  atau contra flow. Kalau lebih
dari 6.000 kita laksanakan one way,
itu akan kita hitung. Kalau nanti
ada, kita putuskan dalam rapat
koordinasi,” ucapnya. 
Sigit memastikan akan

memberikan rasa aman untuk
warga yang akan melakukan
kegiatan Nataru. Sebanyak
166.000 personel akan dikerahkan
untuk menjaga keamanan melalui
Operasi Lilin yang berjalan selama
kurang lebih 11 hari. Ratusan ribu
personel tersebut akan disebar ke
beberapa titik rumah ibadah, objek
vital, hingga lokasi pariwisata. 
Tidak hanya melakukan

pengamanan, mereka juga akan
bertugas mengatur arus lalu lintas
selama liburan akhir tahun. “Kita
semua akan berusaha semaksimal
mungkin agar seluruh rangkaian
kegiatan dan aktivitas masyarakat
di akhir tahun semuanya bisa
berjalan dengan baik,” ucap Sigit. 
Mantan Kabareskrim Polri itu

menegaskan, kepolisian bersama
dengan stakeholders terkait akan
bekerja keras dalam menciptakan
serta mewujudkan rasa aman dan
nyaman bagi masyarakat yang me -
rayakan Nataru. Demi mew u jud -
kan hal itu, pihak kepolisian akan
menyiapkan pos pengamanan dan
pelayanan terpadu yang bersinergi
dengan seluruh pihak terkait. 
“Kemudian, kami memastikan

masyarakat betul-betul bisa merasa
aman dan nyaman saat mudik
nanti. Tentunya, kami juga mendi -
ri kan pos pelayanan, baik pos
pengamanan, pos pelayanan,
sampai dengan pos terpadu di
mana di dalamnya lengkap seluruh
stakeholders terkait untuk
bersama-sama bekerja di
lapangan,” ujar Sigit. 
Dengan adanya pos tersebut

diharapkan dapat mengantisipasi
terjadinya kemacetan yang terjadi
di saat momen Nataru. Kemudian,
mencegah kelangkaan bahan bakar
minyak (BBM) serta petugas dapat
bergerak cepat membantu
masyarakat apabila ada insiden-
insiden yang terjadi di lapangan. 
Sigit pun mengatakan, ber da -

sarkan data Kemenhub, sebanyak
44 juta orang diperkirakan akan
bepergian di momen libur Nataru.
Polri dan pihak terkait telah mela -
ku kan persiapan untuk meng -
aman kan libur akhir tahun. “Ber da -
sarkan data dari Kemenhub, akan
ada peningkatan 44 juta masyara -
kat yang akan melaksanakan mo -
bilitas. Itu juga perlu ada pe r siap -
an,” tuturnya. 
Pada kesempatan yang sama,

Sekjen Kemenhub Novie Riyanto
Raharjo mengatakan, pihaknya
sudah menyiapkan skenario de -
ngan berkoordinasi bersama Kor -
lantas Polri dalam mengantisipasi
kemacetan libur Nataru. “Jadi,

semuanya sudah diatur dan
dihitung, ada skenario yang akan
dilaksanakan oleh Kemenhub dan
Polri. Apabila angka tertentu, nanti
kami laksanakan contra flow, angka
tertentu akan dilaksanakan one
way, ini semua akan secara
fleksibel, tapi kita terikat dengan
suatu SOP-SOP,” katanya. 

Tak Ada Pembatasan
Kegiatan   
Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Ke bu -
da yaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy memastikan tidak ada
pem batasan kegiatan masyarakat
terkait Covid-19 dalam perayaan
Nataru. Namun, Muhadjir mene -
kan kan tetap ada ketentuan yang
mesti dijalani terkait penerapan
protokol kesehatan (prokes). “Tapi,
ketentuan-ketentuan masih
berlaku, termasuk juga di dalamnya
penyelenggaraan ibadah. Tapi,
pada prinsipnya, untuk tahun ini,
perayaan Natal dan Tahun Baru
sudah dibolehkan,” kata Muhadjir,
di tempat yang sama. 
Muhadjir meralat pernyataan

soal tanggal 26 Desember 2022
libur terkait perayaan Nataru.
Menurutnya, tanggal 26 Desember
2022 bukan cuti bersama, tapi
masyarakat boleh mengambil cuti
di tanggal itu. “Maaf, saya khilaf.
Tanggal 26 Desember boleh
mengambil cuti, tapi bukan cuti

bersama,” ujarnya. 
Menteri Agama (Menag) Yaqut

Cholil Qoumas memastikan tidak
ada pembatasan saat melaksana -
kan kegiatan ibadah Natal 2022.
“Secara singkat saja, saya sam pai -
kan pelaksanaan ibadah juga tidak
ada pembatasan. Karena, menurut
instruksi Kemendagri, PPKM su -
dah level satu semua. Artinya, su -
dah dilakukan kebebasan-ke be -
basan yang terukur,” kata Yaqut. 
Meski begitu, Yaqut tetap

melarang gereja-gereja untuk
melaksanakan ibadah dengan
melebihi kapasitas yang sudah ada.
“Untuk tempat ibadah, kita batasi
maksimal 100%. Artinya, tidak
boleh ada tempat ibadah yang
melaksanakan ibadah Natal nanti
membuat tenda-tenda di luar
untuk peribadatan,” ujarnya. 
Menurut Yaqut, hal itu diatur

dalam ketentuan PPKM Level I
yang telah dikeluarkan Ke men -
terian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gus Yaqut mengimbau agar
masyarakat mematuhi ketentuan
yang berlaku. “Karena peraturan di
PPKM Level I begitu, tetap boleh
100%, tapi tidak boleh lebih dari
itu. Ini yang saya kira yang paling
penting dalam peringatan
perayaan Natal,” ucapnya. 

2,73 Juta Kendaraan 
Keluar Jabodetabek   
Sementara itu, Jasa Marga

mem prediksi ada sekitar 2,73 juta
kendaraan yang akan keluar Jabo -
de tabek pada masa liburan Nataru.
Jumlah tersebut meningkat 8,4%
dari volume lalu lintas normal. 
Operation and Maintenance

Management Group Head Jasa
Marga Atika Dara Prahita
menjelaskan, kendaraan tersebut
akan keluar pada periode H-3 Natal
hingga H+3 Tahun Baru. “Pada
periode 18 Desember 2022 sampai
4 Januari 2023 adalah sebanyak
2,73 juta kendaraan, naik 8,4% dari
volume lalu lintas normal,” kata
Atika, kemarin. 
Adapun puncak arus mudik

pada masa ini diprediksi akan ter -
jadi dalam dua hari. Secara rinci
untuk puncak arus mudik men -
jelang Natal, yaitu tanggal 23
Desember 2022 dan sebelum tahun
baru, yaitu 30 Desember 2022. Se -
mentara prediksi jumlah kenda ra -
an masuk wilayah Jabotabek pada
periode yang sama adalah sebanyak
2,71 juta kendaraan, naik 9% dari
volume lalu lintas normal.
Sementara prediksi puncak arus
balik juga terbagi dalam dua hari,
yaitu pada Minggu, 25 Desember
2022, untuk periode Natal dan
Minggu, 1 Januari 2023, untuk
periode Tahun Baru. 
Angka prediksi tersebut

merupakan angka kumulatif arus
lalu lintas dari empat Gerbang Tol
(GT) Utama, yaitu GT Cikampek

Utama dan GT Kalihurip Utama
(arah Trans Jawa dan Bandung),
GT Ciawi (arah Puncak), dan GT
Cikupa (arah Merak). Adapun
mayoritas distribusi volume lalu
lintas baik yang keluar maupun
masuk wilayah Jabodetabek pada
periode tersebut adalah menuju
Timur/Trans Jawa dengan angka
distribusi mencapai 47%. 
Jasa Marga memastikan ke siap -

an strategi dan layanan operasi
jalan tol di seluruh ruas Jasa Marga
Group berjalan optimal. Hal itu
untuk mengantisipasi meningkat -
nya kendaraan yang akan keluar
Jabodetabek. Dalam upaya meng -
antisipasi peningkatan volume lalu
lintas, Jasa Marga bersama dengan
kepolisian dan Kemenhub untuk
memaksimalkan kapasitas jalan tol
dengan rekayasa lalu lintas seperti
contra flow, khususnya di Jalan Tol
Jakarta-Cikampek. 
Selain itu, pihaknya memfung -

si kan penambahan satu lajur di
Jalan Tol Jakarta-Cikampek, baik
arah Cikampek maupun arah Ja -
kar ta (dari tiga lajur menjadi empat
lajur) mulai Km 50 sampai Km 67
sepanjang 16,3 Km. Kemudian,
mempersiapkan pengoperasian
fungsional Jalan Tol Jakarta-
Cikampek II Selatan (Sadang sd
Kutanegara) sepanjang 8,5 Km. 
Terpisah, Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif
(Menparekraf) Sandiaga Uno
menginstruksikan semua pelaku
pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk mempersiapkan segala
sesuatu dengan baik. “Siapkan
dengan baik dan manfaatkan
secara maksimal. Inovasi dan
adaptasi serta kolaborasi karena
situasi krisis yang lalu, sekarang
tergantikan dengan suasana
potensi cuaca ekstrem,” ujar Sandi. 
Dia mengimbau agar pengelola

destinasi wisata dan sentra eko no -
mi kreatif serta fasilitas pen du -
kung nya dapat menghadirkan
wisata yang aman, nyaman, dan
menyenangkan. Menurut Sandi,
berdasarkan data Kemenhub,
potensi pergerakan nasional pada
tahun baru 2023 adalah 22,4% dari
total populasi 60 juta. “Ini sangat
besar, diprediksi di Jabodetabek
sendiri 12,3%,” katanya. 
Dia mengatakan, sejumlah des -

tinasi wisata favorit yang ber po -
tensi paling banyak diserbu wi sa ta -
wan saat liburan Nataru antara lain
Ancol, Ragunan, dan Taman Mini
Indonesia Indah (TMII). TMII
sendiri saat ini “wajahnya” sudah
lebih baik dan diharapkan akan
membuat nyaman para
pengunjung. “Mudah-mudahan
TMII bisa menampung sebagai
bagian dari kunjungan,” tandasnya. 
pnovie fauziah/jonathan
simanjuntak/puteranegara
batubara  

(Dari kiri ke kanan) Menko PMK Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat lintas sektoral terkait libur Nataru di Mabes Polri, kemarin. 

ISTIMEWA

JAKARTA - Polri dan Ke-
menterian Perhubungan
(Kemenhub) menyiapkan se-
jumlah rekayasa lalu lintas (lalin)
untuk mencegah terjadinya
kemacetan saat libur Natal dan
Tahun Baru (Nataru). 
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”Kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar
seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat 
di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik.”

JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO, Kapolri

Penahanan Tersangka Suap Dana Hibah Jawa Timur

Petugas menunjukkan barang bukti hasil kegiatan tangkap tangan KPK disaksikan Wakil Ketua
KPK Johanis Tanak (atas tengah) didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Juru
Bicara Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin. Hasil kegiatan tangkap
tangan 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menahan empat tersangka, yaitu
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak, Staf Ahli Rusdi, Kepala Desa Jelgung
Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi terkait dugaan tindak pidana
korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur. 

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Sistem One Way, Contra Flow,
dan Gage Disiapkan

JAKARTA - Kejaksaan Agung
(Kejagung) menetapkan ter -
sang  ka baru kasus dugaan tin -
dak pidana korupsi proyek pe -
ngadaan satelit slot orbit 123°
Bujur Timur (BT) di Ke men te ri -
an Pertahanan (Kem han) 2012-
2021. Ter sang ka berini sial TVH,
se orang warga ne ga ra (WN)
Amerika Serikat (AS). “Ter da pat
pengembangan penetapan ter -
sangka baru, yaitu seorang war -
ga negara AS atas nama TVH,”
kata Kapuspenkum Ke ja gung
Ketut Sumedana, kemarin. 
Sebelumnya, tim telah di te -

tap kan tiga orang tersangka.
Artinya, sampai saat ini total
tersangka berjumlah empat
orang. Ketut menerangkan,
keempat tersangka tersebut
telah dilakukan proses cegah
tangkal, di mana mereka tidak
boleh bepergian ke luar wila -
yah Indonesia serta masing-
ma sing melakukan wajib la por.
“Dalam proses penyi dik an, tim
penyidik telah melaku kan
koordinasi secara in ten sif

dengan berbagai ke men terian
dan lembaga, baik di dalam
maupun luar negeri,” ucapnya. 
Dalam perkara ini, tim pe nyi -

dik telah melakukan penyi ta an
terhadap beberapa aset ta nah
dan bangunan yang me ru pakan
milik para tersangka dalam rang -
ka kepentingan pengem ba lian
kerugian negara. Proses
penyidikan masih terfokus pada
dugaan korupsi proses sewa
satelit Artemis milik Avanti. 
Dari laporan hasil audit

peng hitungan kerugian ke uang -
 an negara, laporan Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pem bangunan (BPKP) Nomor:
PE.03.03/SR-607/D5/02/2022
tanggal 12 Agustus 2022 ter da -
pat kerugian negara dengan
nilai sekitar Rp453 miliar. 
Selain itu, tim masih terus

bekerja untuk melengkapi alat
bukti, berikut syarat formal dan
syarat material lainnya guna
melengkapi berkas per ka ra
korupsi tersebut. Hal itu agar
dalam waktu dekat bisa

dilimpahkan untuk diperiksa
dan diadili di pengadilan. 
Akibat perbuatannya, ke -

empat tersangka disangkakan
dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 jo. Pasal 18 Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi seba gai mana
diubah dengan Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pem be ran tasan
Tindak Pidana Ko rup si jo. Pasal
55 ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Sebelumnya, dalam kasus ini

telah ditetapkan tiga ter sang ka.
Salah satunya pur na wirawan
Jenderal TNI dengan pangkat
Laksamana Muda (Purn) AP
yang menjabat seba gai Direktur
Jenderal Ke kuat an Pertahanan
Kemenhan pada 2013 hingga
2016. “Diperoleh bukti per mu -
laan cukup untuk menetapkan
tiga orang tersangka,” kata Di -
rek  tur Penindakan pada Jaksa
Agung Muda bidang Pidana
Militer Brigjen Edy Imran.   
Dia menyebutkan, dua ter -

sangka lain yang turut di je rat
ialah Direktur Utama PT Dini
Nusa Kesuma (PT DNK) be r ini -
sial SCW dan Komisaris Uta m a
PT Dini Nusa Kesuma (PT DNK)
berinisial AW. Me nu rutnya,
penetapan ter sang ka dilakukan
seusai penyidik memeriksa total
47 saksi yang terdiri atas
delapan prajurit aktif di TNI,
kemudian 10 pur na wirawan
TNI dan sisanya ber asal dari
unsur sipil dan ahli. 
Edy mengatakan bahwa para

tersangka tidak ditahan sejauh
ini lantaran masih kooperatif.
Namun, kata dia, penyidik me la -
kukan upaya pencekalan terha -
dap para tersangka sehingga
tidak bisa keluar negeri. “Ter -
sang ka Laksamana Muda
(Purn) AP bersama sama de -
ngan SCW dan AW secara me la -
wan hukum merencanakan dan
mengadakan kontrak sewa sa te -
lit dengan pihak Avanti ber ten -
ta ngan dengan beberapa per -
atur an perundang-undangan,”
tandasnya.   perfan maaruf  

Warga Negara Amerika Serikat 
Tersangka Kasus Satelit Kemhan   

Cegah Kemacetan, 44 Juta Orang Diperkirakan Bepergian saat Libur Nataru 
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SYIFA KAMILAH
GEN SINDO
UIN Jakarta
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GEN SINDO
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Junho 2PM dan YoonA SNSd
Keduanya akan bermain dalam drama Korea

komedi romantis berjudul King the Land. Film ini
akan menyoroti kehidupan Goo Won, pewaris

kerajaan bisnis hotel mewah The King Group, yang
tidak pandai berpura-pura. Ia lalu bertemu dengan

Cheon Sa-rang, yang sangat berkebalikan
dengannya. 

Park Seo-Joon dan han So-hee 
Dua bintang muda ini akan bersatu dalam drama
sageuk thriller Gyeongseong Creature. Ini adalah
kisah tentang dua orang yang melawan makhluk
mengerikan untuk bertahan hidup. Latar waktu

drama ini pada tahun 1945. 

Kim Soo-hyun dan Kim Ji-Won 
Aktor dengan honor termahal Kim Soo-hyun akan
kembali lagi, kali ini bersama bintang My Liberation
Notes, Kim Ji-won. Mereka akan bermain dalam
serial Queen of Tears yang ditulis oleh Park Ji-eun
(My Love from the Star, The Legend of the Blue Sea,
Crash Landing on You). Dalam drama Korea ini, Kim
Soo-hyun dan Kim Ji-won akan menjadi pasangan
suami istri yang berjuang untuk menyelamatkan
pernikahan mereka di tengah tekanan dari pihak

keluarga dan masyarakat sekitar. 

Lee Joon-Gi dan Shin Se-Kyung
Lee Joon-gi dan Shin Se-kyung akan menjadi

pemeran utama dalam sekuel Arthdal Chronicles.
Mereka akan memerankan Eun-seom dan Tan-ya

versi dewasa yang dulunya diperankan Song Joong-
ki dan Kim Ji-won. Arthdal Chronicles 2 akan
berlatar waktu delapan tahun setelah drama
pertamanya. Arthdal sukses menekan para

pemberontak dari suku yang dibasmi oleh Targon
dalam musim pertama. Meski begitu akan ada

perang besar lagi yang akan terjadi. 

Lee Min-ho dan Gong hyo-Jin 
Bintang hallyu Lee Min-ho akan berkolaborasi

dengan Gong Hyo-jin lewat drama Korea komedi
romantis Ask The Stars. Cerita dramanya adalah

tentang seorang astronaut dan turis yang bertemu
di stasiun luar angkasa. 

Jeon Yeo-Bin dan Ahn hyo-Seop
Aktor Business Proposal Ahn Hyo-seop dan aktris
Vincenzo Jeon Yeo-bin akan bermain bersama
dalam drama adaptasi serial Taiwan populer,

Someday or One Day (Into Your Time). Kisahnya
tentang seorang perempuan yang masih berduka

setelah setahun pacarnya pergi. Namun suatu
ketika, ia mengalami perjalanan lintas waktu dan

kembali ke tahun 1998. Di sana ia bertemu dengan
seorang pemuda yang sangat mirip dengan

pacarnya. 

hwang Min-hyun dan Kim So-hyun
Bintang Alchemy of Souls Hwang Min Hyu akan

disatukan dengan Kim So-hyun lewat drama misteri
romantis berjudul Useless Lies. Ceritanya tentang

seorang perempuan yang bisa mencium
kebohongan dari pelaku pembunuhan yang

kelihatannya tidak berdosa.

pasanGan
Drama Korea

palinG DitunGGu
paDa 2023 

Sejumlah film dan serial Barat hingga
Korea sudah siap memeriahkan tahun

baru dan sepanjang tahun 2023.

Film-film dari studio besar seperti Disney serta drama-drama Korea dengan
para pemain idola sudah terkonfirmasi akan mengisi dunia hiburan pada 2023.

Tentunya ini jadi berita menyenangkan buat penikmat film dan serial.
Kisah berbagai genre, dari fantasi, drama romantis, hingga thriller akan

dihadirkan lewat ragam film dan serial tersebut. Siap-siap saja untuk menunggu
tanggal mainnya. p

Drama Korea
Genre Fantasi
tayanG 2023 

Tale Of The Nine-Tailed 1938
Drama sekuel ini mengisahkan tentang Lee Yeon
(Lee Dong-Wook), seorang penjaga gunung dan
juga seekor rubah yang bisa menyerupai manusia.
Ia membasmi makhluk gaib yang ingin
merusak kesejahteraan Bumi. Lee Yeon
berhasil kembali ke tahun 1938 dan
menemui Ryu Hong-joo, penjaga
gunung selatan. 

A Time Called You 
Kisahnya tentang Han Jun-hee (Jeon Yeo-
been) yang belum bisa melupakan kematian
pacarnya, Ko Yeon-jun. Tak disangka, Han Jun-
hee bisa berteleportasi dan kembali ke masa lalu,
yaitu tahun 1998. Ia kembali menjadi anak SMA,
dan bertemu dengan Nam Si-heon yang sangat
mirip dengan mendiang pacarnya. 

This Relationsip Is Force Majuere 
Drama ini menceritakan kisah asmara antara
seorang perempuan yang mendapatkan buku
terlarang yang sudah disegel selama 300 tahun,
dan pria yang menjadi korban buku terlarang
tersebut. Drama ini akan dibintangi oleh Rowoon
dan Jo Bo-ah. 

King of Saju 
Serial ini menceritakan tentang Geum Tae-young
(Seo Ji-hoon) yang belajar tentang saju, yaitu
meramal berdasarkan tanggal kalender agar bisa
menulis novelnya. Sayangnya, novel tersebut
gagal. Akhirnya ia pergi menemui seorang
pertapa dan ia diperbolehkan untuk
menggunakan kantor sang peramal. Dari sini, ia
malah jadi peramal sungguhan. 

See You In My 19th Life 
Kisahnya tentang Ba Ji-eum (Shin Hye Sun) yang
memiliki kemampuan reinkarnasi dan mampu
mengingat seluruh kehidupan sebelumnya. Pada
kehidupannya yang ke-19, ia bertemu dengan
Moon Seo-ha (Ahn Bo-hyun) yang pernah dekat
dengannya pada kehidupan sebelumnya.

Film Dan serial
superhero yanG

aKan tayanG
paDa 2023 

Guardians of the Galaxy
Vol. 3 

Peter Quill (Chris Pratt) masih terguncang
karena kehilangan Gamora (Zoe Saldana).
Peter Quill mengerahkan timnya untuk
mempertahankan alam semesta dan juga diri
mereka. Mereka membawa misi yang jika
tidak diselesaikan dengan baik, maka the
Guardians akan menuju kehancuran. Film ini
akan tayang di bioskop mulai 5 Mei 2023 dan
akan menjadi film terakhir dari Guardians of
the Galaxy. 

loki 2
Serial ini melanjutkan kisah Loki, seorang

penjahat yang melanjutkan perannya
sebagai Dewa Kerusakan. Serial ini terdiri
dari enam episode dan akan tayang pada

pertengahan 2023 di Disney+ Hotstar. 

the marvels 
Merupakan sekuel dari Captain Marvel yang
tayang pada 2019. Kisahnya tentang Monica
Rambeu (Teyonah Parris), Kamala Khan (Iman
Vellani), dan Carol Danvers (Brie Larson) yang
saling bertukar tempat saat mereka
menggunakan kekuatan mereka masing-
masing. Aktor Korea Park Seo-Joon juga akan
bermain dalam film ini sebagai suami dari
Captain Marvel atau Carol Danvers. Film ini
akan tayang pada 28 Juli 2023 mendatang. 

secret invasion 
Serial ini menceritakan tentang Nick

Fury (Samuel L Jackson) dan Talos (Ben
Mendelsohn) yang mencoba untuk

menghentikan Skrull yang telah
menyusup ke dunia tertinggi Marvel
Universe. Serialnya akan hadir pada

musim semi 2023 di Disney+ Hotstar. 

agatha: Coven 
of Chaos

Serial ini merupakan spin-off
dari WandaVision. Diperankan
oleh Kathryn Hahn, Agatha
adalah penyihir kuat meski tak
sekuat Wanda Maximoff. Belum
diketahui apakah serial ini akan
dimulai setelah kisah dalam
WandaVision atau fokus pada
masa lalu Agatha. Serial ini akan
tayang pada musim dingin
mendatang di Disney+ Hostar. 

5 Film Disney
yanG aKan tayanG
paDa 2023 

ThE LITTLE MERMAId 
Film ini akan menceritakan petualangan
seorang putri duyung bernama Ariel yang
diperankan oleh Halle Bailey, dalam dunia
manusia. Tidak hanya kisah
petualangannya, tapi Disney akan
membumbuinya dengan kisah cinta Ariel
dengan Eric (Jonah Hauer-King). Film ini
dikabarkan akan tayang pada 26 Mei 2023. 

hAuNTEd MANSION 
Film horor komedi ini menjadi adaptasi kedua
kalinya untuk Haunted Mansion. Ceritanya
berpusat pada Gabbie (Rosario Dawson), orang
tua tunggal dengan putra bernama Travis (Chase
Dillon). Mereka pindah ke rumah yang memiliki
harga murah di New Orleans. Sejak pindah,
mereka mulai mendapat teror. Film ini dikabarkan
akan tayang pada 11 Agustus 2023. 

WISh 
Wish merupakan film animasi bergenre
musikal yang menceritakan perjuangan
Princess Asha dan kambingnya yang diberi
nama Valentino, untuk menyelamatkan
rakyat Kerajaan Rosas. Dalam penyelamatan,
mereka akan berpetualangan melintasi
dunia ajaib. Film ini dikabarkan akan tayang
pada 22 November 2023.

INdIANA JONES 5 
Setelah sukses
dengan empat seri
film Indiana Jones,
Disney kembali
menghadirkan film
Indiana Jones terbaru,
dengan seri kelima.
Harrison Ford masih
akan memerankan
karakter ikonis ini.
Film ini berlatar tahun
1960-an, dan
menggunakan
teknologi de-aging
agar Ford terlihat jauh
lebih muda. Film yang
disutradarai oleh
James Mangold ini
akan tayang pada 30
Juni 2023. 

ELEMENTAL 
Film animasi dari Pixar ini mengisahkan tentang dunia yang dilihat
dari empat elemen, yaitu air, api, tanah, dan udara. Keempat elemen
ini diibaratkan sebagai sesuatu yang hidup berdampingan. Pemeran
utamanya, Ember, seorang api sementara Wade yang merupakan
air, akan berusaha mempersatukan diri di tengah perbedaan
mereka. Film yang disutradarai oleh Peter Sohn ini disebut-sebut
akan pula mengangkat isu lingkungan bagi kehidupan manusia.
Elemental dikabarkan akan tayang pada 16 Juni 2023 mendatang. 
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Keseruan berlibur akhir tahun
tersebut bisa juga dilakukan de -
ngan tukar kado. Salah satu
kado yang menarik adalah
koleksi terbaru dari brand
lokal atau internasional. 

Brand lokal asal
Bandung, Minimal ini
meluncurkan Koleksi
Spesial Holiday 2022
dengan sentuhan gaya mewah dan
elegan. Peluncuran koleksi
tersebut ber samaan dengan pem -

bukaan kem bali gerai Mi -
nimal di Sum marecon
Mall Ser pong. Ber -
konsep private event,
acara terse but
menampil kan 13
koleksi terbaru
Minimal dalam sesi
trunk show. 

Brand Mar -
keting Manager
Minimal Silvia
Christiana me -
ngatakan, Koleksi

Spesial Holiday 2022 mengha -
dirkan koleksi ung gulan yang
menggunakan bahan jacquard dan
lace. “Me nonjolkan perpaduan
motif floral dengan detail modern
yang mewah dan elegan, kami
berharap pelanggan dapat
merasakan spirit nuansa liburan
dan kebersamaan pada koleksi
ini,” kata Silvia. 

Minimal Studio mengusung
tema warna merah dan hijau,
dengan siluet dress fit and flare,
shift dress, slim fit dress dengan
balloon puff sleeve yang mem be -
rikan kesan mewah dan menawan.
Busana tersebut sangat cocok
untuk tam pilan formal yang dapat
digunakan untuk ber bagai acara
spesial dan bahkan bisa dijadikan
kado untuk orang tersayang.  

Sedangkan Minimal Everyday
menghadirkan variasi produk
seperti atasan, dress dan one set
dengan perpaduan warna gold,
merah dan navy. Busana
dengan konsep tersebut
sangat cocok untuk
tampilan casual yang
dapat digunakan untuk
acara makan bersama
keluarga ataupun
untuk kegiatan

sehari-hari. 
Sementara itu,  COLOR -

BOX mengha dirkan
koleksi kolaborasi
dengan karakter-
karak ter keka yaan
intelektual lucu dari
grup idola K-
pop BTS dan LINE
FRIENDS; BT21. 

“Dengan adanya kerja sama
COLORBOX dengan BT21, ma -
syarakat Indonesia bisa semakin
mengekspresikan kecintaannya
akan BT21 melalui  fashion,” ujar
Brand Manager COLORBOX Novi
Thomas. 

COLORBOX  merilis tiga ko -
leksi utama, yakni Street Mood,
Flower, dan Doodle. Dalam koleksi

Street Mood, akan dirilis tujuh
desain oversized t-shirt yang me -
representasikan ketujuh karakter
dari BT21. 

Adapun tujuh desain dan
karakter BT21, yaitu yaitu KOYA,
RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY,
TATA, COOKY, dan VAN, akan
hadir dalam tujuh warna berbeda.
Banyaknya warna yang ada diha -
rapkan mampu membantu para
pencinta fashion dalam mengeks -
presikan diri mereka. 

Sementara itu, Uniqlo kembali
menggandeng Marni untuk ko -
leksi terbaru yang menambah
semarak pergantian tahun. Be -
ragam pilihan produk dalam
berbagai macam warna dan pola
bisa menjadi hadiah Natal dan
tahun baru. Setelah suk ses merilis

koleksi Spring/ Summer, Uniqlo
dan Marni meng hadirkan pola
psikadelik khas 1960-an dan
desain color block untuk koleksi
Winter kali ini.  

Dalam koleksi Uniqlo dan
Marni kali ini, terdapat 21 produk.
Pembeli dapat langsung melihat
dan merasakan tekstur koleksi
bertajuk “Timeless Essentials,
Remixed” yang hadir dalam tiga
nuansa, yakni  hijau, biru, dan
terracotta. Ada produk mantel,
rompi, sweter, jaket, kardigan,
jeans, celana rajut, hingga gaun. 

Untuk membuat perayaan Na -
tal dan tahun baru semakin ber -
kesan dan berarti, Kate Spade New
York hadirkan beberapa koleksi
Holiday 2022 terbaru, cocok untuk
menjadi hadiah. Di koleksi Holiday

ini, label ini meng hadirkan koleksi
tas Candy. Ter inspirasi dari bentuk
manisan yang menyenangkan
dengan aksen serta bahan berkilau
untuk sentuhan glamor pada ko -
leksinya. Hiasan permata meng-hi -
dupkan koleksi ini untuk mem be -
rikan kesan playful di kegiatan
sehari-hari.  

Koleksi shoulder bag dari Evelyn
memiliki dua karakter secara ber -
samaan, yakni  chic dan fungsional.
Tas cantik di koleksi ini dapat me -
muat barang-barang essentials,
cocok untuk orang  yang tak gemar
membawa barang banyak saat
berpergian. Tali strap dengan ran -
tai yang panjang juga memberikan
aksen elegan pada koleksi tas ini.  

Klasik, serbaguna, dan elegan
adalah tiga  kata yang mendeskrip -
si kan koleksi tas Katy dari Kate
Spade New York. Memiliki
shoulder strap yang dapat
disesuaikan, siluet yang sleek,
serta bahan kulit yang cantik.
Koleksi tas ini dapat menemani
para penggemar brunch untuk
memberikan kesan girly dalam
penampilannya, ataupun juga
bepergian pesta perayaan di akhir
pekan bersama teman-teman.  
p dwi nur ratnaningsih
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“Me nonjolkan perpaduan motif floral dengan detail modern yang
mewah dan elegan, kami berharap pelanggan dapat merasakan 

spirit nuansa liburan dan kebersamaan pada koleksi ini.”

SILVIA CHRISTIANA
Brand Marketing Manager Minimal 

Akhir tahun merupakan salah satu momen untuk
merayakan natal dan tahun baru bersama orang terdekat

dan keluarga. Berlibur sejenak memang dibutuhkan
untuk rileksasi.  

Inspirasi Liburan 
untuk Rayakan Nataru 

DOK COLORBOX

DOK MINIMAL

DOK MINIMAL

DOK KATE SPADE NEW YORK

DOK KATE SPADE NEW YORK

Es krim menjadi makanan ku -
dapan yang disenangi dari ber -
bagai kalangan umur. Jenis
produknya di Indonesia pun
bervariasi. Es krim dengan ukuran
Family Pack dengan  berbagai
varian rasa yang lezat kini
semakin digemari. 

Bertepatan dengan ulang
tahun ke-15, Cold Stone Crea -
mery Indonesia memperkenalkan
produk terbarunya, yakni Family
Pack ice cream serta mengha dir -
kan gerai Cold Stone di super -
market. “Semoga dengan hadir -
nya Family Pack Ice Cream ini
semakin menambah kepuasan
para pelanggan. Karena sebetul -

nya banyak juga, terutama di
era pandemi kemarin, yang

ingin tetap menikmati
Cold Stone,” kata
Brand Manager Cold
Stone, Dini Alamanda,
beberapa waktu lalu.  

Lebih lanjut, Dini
menjelaskan bahwa kini
Cold Stone juga hadir di
supermarket. Hal tersebut
dilakukan Cold Stone
untuk mewujudkan
keinginan para pelanggan
agar dapat lebih mudah
mendapatkan produk Cold
Stone tanpa harus pergi ke
store Cold Stone. 

“Supermarket memang hal
yang kita planning ketika kita
sudah ada di store. Sebenarnya
ini respons kita atas permintaan
pelanggan juga. Permintaan ini
juga makin banyak selama pan -
demi sebenarnya. Jadi kita
realisasikan, dan kita launching
barengan sama ulang tahun ke-
15,” imbuhnya. 

Tak hanya itu, bertepatan
dengan ulang tahunnya yang ke-15
ini,  pihak Dini  menyuguhkan
berbagai kreasi untuk menyam but
Natal dan tahun baru dengan Holi-
day Product. “Jadi dalam rangka
ulang tahun yang ke-15, selain
supermarket, kita juga menyuguh-
kan berbagai kreasi untuk
menyambut Natal dan tahun baru.
Holiday product ini juga sudah
tersedia di seluruh store Cold Stone
di Jakarta, Ban dung, Tangerang,
Bekasi dan Bali,” sebut Dini. 

Selain menghadirkan produk
Family Package, Cold Stone juga
kini menyediakan berbagai pro -
duk lain yang mempermudah
pelanggan untuk dapat menik -
mati ice cream tersebut. Misalnya
kemasan cup dan ice cream cake

yang ada di
dalam boks. 

“Jadi ada beberapa macam
grab and go ice cream dan family
pack yang kita hadirkan di super -
mar ket. Ada yang kemasan cup,
ada yang kemasan satu liter, ada
juga kemasan ice cream cake di
dalam box. Jadi pelanggan bisa
dengan mudah sekarang
mendapatkan produk Cold
Stone,” kata Dini. 

Varian rasa yang disediakan
Cold Stone untuk produk ini juga
beraneka ragam. Misalnya seperti
cutton candy, strawberry, vanila,
cokelat hingga green tea. Semen -
tara untuk produk ice cream cup,
Cold Stone menyediakan dalam 5
varian rasa yang best seller. 

Produk ice cream cup hingga
family pack yang disediakan oleh
Cold Stone bisa didapatkan di
supermarket yang ada di Jakarta,
Surabaya, Malang dan juga Bali.
Produk ini dibanderol mulai dari
Rp50.000 hingga Rp200.000. 
p dwi nur ratnaningsih

Demam K-Wave (Korean wave)
masih menjadi fenomena di
mayoritas anak muda Indonesia.
Korea terkenal dengan makanan
pedasnya. Salah satunya yang
sedang tren dan banyak pemi -
natnya adalah buldak. 

Marketing Manager Noodle
WINGS Food Katria Arintya
Anindyantari menyebutkan
buldak merupakan sajian ayam
pedas yang populer di Korea 
dan biasanya disantap dengan
tam bahan ekstrakeju sebagai
topping yang diyakini dapat
menam bahkan cita rasa gurih
pada ma kanan. Penambahan
ekstrakeju sebagai topping pada
makanan ini ternyata juga 
sudah akrab di lidah masyara-
kat Indonesia.  

Saat ini contohnya banyak 
ma kanan yang menggunakan
cam puran keju seperti bakso,
olahan ayam, bahkan juga di
minuman. Berdasarkan hal

tersebut, pihak  Katria  mengha -
dirkan  Mie Se daap varian baru
yaitu Korean Cheese Buldak.
Peluncuran ini memperkuat
positioning Mie Sedaap lewat
“Sedaapnya ala Korea”. 

Inovasi mi instan ini  memiliki
sensasi cita rasa khas ayam buldak
yang pedas dan gurihnya keju
yang cheesy berpadu sempurna
dengan tekstur mi tebal dan
kenyal ala Korea. Content creator
asal Negeri Ginseng, Bung Korea,
yang hadir pada saat konferensi
pers menceritakan antusias -
menya terhadap mi instan ini.  

“Wah, ini rasanya benar-benar
kayak buldak yang biasa aku
makan di Korea, sih. Buat yang
belum tahu, bul, dalam bahasa
Korea berarti api, sedangkan dak
dari kata ‘dalg’ berarti ayam.
Buldak ini  sedang tren  di Korea
dan banyak disajikan di restoran.
Cocok dimakan kapan saja ter -
utama kalau lagi kumpul sama

teman-teman,” kata Bung Korea
beberapa waktu lalu. 

Menurut Bung Korea,  pedas
gurihnya mi instan ini  enak di -
makan kapan saja dan bisa me -
nyatukan  momen di segala sua -
sana. “Mau itu happy atau sambil
santai sampai lagi baper nonton 
K-drama pun bakal cocok banget.
Omo sedaapnya meltingin setiap
momen!” ujar Bung Korea. 

Dalam rangka peluncuran
varian baru ini, sekaligus agar
lebih dekat dan memanjakan 
para penikmat setia, pihak 
Katria  juga  menggelar acara 
“Mie Time with Siwon Choi” 
yang digelar di Ge dung Sarinah
Jakarta. Ke giatan Hybrid Fan
Event ini diikuti oleh lebih dari
200 konsumen Mie Sedaap dari
seluruh Indo nesia yang telah
memenangi kompetisi dari 
digital quiz di akun Instagram
resmi Mie Sedaap. 
pdwi nur ratnaningsih

Brand Es Krim 
Rayakan Ultah ke-15

Uniknya Mi Ayam Pedas 
dan Gurihnya Keju 

DOK MIE SEDAP

DOK COLD STONE



residensi G20 di
Indonesia selayak -
nya menjadi
momentum pen -
ting bagi industri
tembakau di
dalam negeri.

Didahului pengumuman ke -
naikan tarif cukai tembakau
tahun 2023 dan 2024, forum
Business 20 (B20) and G20 Sum -
mits juga menjadi tempat ber -
kumpul berbagai elemen gerak -
an antitembakau yang terus
meng intervensi kebijakan
peme rintah. 
Salah satu bukti nyata ada -

lah keberadaan BloombergNEF
(BNEF) Summit di Bali pada 12
November 2022. Business 20
(B20) adalah forum dialog

resmi G20 dengan komunitas
bis nis global. Forum ini men -
jadi salah satu simbol utama
gerakan antitembakau di dunia
yang terus mendorong kebijak -
an-kebijakan ketat. 
Tak hanya itu, baru-baru ini

digelar pula Asia Pacific Cities
Alliance for Health and Develop -
ment di Indonesia pada 1-3
Desember 2022. Merangkul
pemimpin-pemimpin daerah,
gerakan antitembakau yang
disponsori oleh The Union ter -
sebut juga mengusung berba -
gai kisah daerah di Asia dalam
mendorong program pengen -
dalian tembakau. 
Disadari atau tidak, gerakan

antitembakau tidak hanya
gencar dilakukan di Indonesia,
juga telah berkumandang
dalam skala global. Sejak John
Hopkins University melakukan
divestasi portofolio sahamnya
di perusahaan tembakau pada
1990, gerakan antitembakau
mulai marak. 
Pada 1998 John Hopkins

University mulai menginisiasi
sejumlah riset tembakau dan
menyusun skema penanganan
tembakau yang kemudian di -
adopsi oleh World Helath
Orga nisation (WHO). Inilah
yang menjadi cikal bakal ke -
rangka Framework Conven -
tion on Tobacco Control
(FCTC). 

Jaringan global gerakan
antitembakau semakin meng -
gema ketika Michael Bloom -
berg yang merupakan alumnus
John Hopkins University
mengo mandoi aksi penye bar -
luasan informasi soal dampak
negatif tembakau. Posisi
Michael Bloomberg menjadi
lebih strategis lagi ketika ia
berhasil menjadi Wali Kota
New York pada 2001 dengan
dukungan penuh dari John
Hopkins University dan para
alumnusnya yang kebanyakan
adalah pengusaha. 
Dalam posisi yang meng-

untungkan ini, Bloomberg
Philanthropies didirikan pada
2004 sebagai salah satu organi -
sasi filantropi terbesar di AS
yang menerima banyak sum -
bangan dari banyak konglo -
merat AS, terutama dari New
York, tempat Michael Bloom -
berg pernah menjadi wali kota. 
Bloomberg Philanthropies

kini merupakan organisasi
yang memimpin kampanye
antitembakau secara global.
Dana hibah mereka mengucur
ke NGO atau LSM, peme rin -
tah, bahkan lembaga global,
seperti Organisasi Kese-
hatan Dunia (WHO) untuk
mencapai satu tujuan, yaitu
pengendalian tembakau. 
Gerakan antitembakau

mendapatkan perhatian dalam

skala global. Terbukti, gerakan
antitembakau kemudian
dipandang sebagai gerakan
yang mendukung kesehatan
masyarakat. Namun, di balik
itu semua, gerakan
antitembakau yang
dilancarkan Bloomberg diduga
memiliki tujuan terselubung,
yaitu untuk memperluas pasar
produk-produk farmasi untuk
berhenti merokok yang dikenal
dengan Nicotine Replacement
Therapy (NRT)

atau terapi pengganti nikotin.
Caranya, adalah mendorong
negara-negara menerbitkan
regulasi antitembakau dengan
menciptakan fear, uncertainty,
and doubt terhadap produk
tembakau. 
Tak tanggung, dalam satu

dekade terakhir Bloomberg
Philanthropies telah mengu -
cur kan dana USD1,1 miliar
untuk kampanye antitem -
bakau. Sementara pada tiga
tahun setelah berdiri Bloom -
berg Philanthropies tercatat
telah menerima dana sum -
bang an USD1,8 miliar. 
Dana tersebut tak sepe nuh -

nya dikucurkan sebagai dana
hibah karena Bloomberg
Philan thropies sejatinya me -
lakukan kegiatan investasi
aktif. Apalagi mereka juga me -
manfaatkan lokasi-lokasi surga
pajak untuk optimalisasi meng -
hindar dari pembayaran pajak.
Sampai 2008, Bloomberg

Phi lanthropies telah men -
trans fer dana sampai USD300
juta ke lokasi surga pajak,
seperti Pulau Cayman, Siprus,
Kepulauan Bermuda, Mauri -
tius, Brasil, Madagaskar dan
banyak wilayah surga pajak
lainnya. Bahkan, relasi
Bloom berg Philanthropies
seperti Vital Strategies (The
Union) juga tercatat melaku -
kan investasi aktif dengan

membeli surat berharga nega -
ra, sampai memiliki kepemilik -
an saham di sejumlah perusa -
ha an farmasi. 
Secara simultan, kampanye

antitembakau juga mendorong
agar sejumlah ketentuan global
terhadap penanganan kon sum -
si rokok diikuti oleh peme rin -
tah di berbagai negara. Seca ra
praktis di Indonesia, cara ber -
henti merokok didorong untuk
mengikuti layanan ber henti
merokok (Quit Line) dengan
jumlak layanan ber henti mero -
kok mewajibkan konsumsi
NRT dalam terapi berhenti
merokok. Untuk itu, biayanya
juga direkomendasi kan untuk
ditanggung peme rin tah. 
Tragisnya lagi, kampanye an -

ti tembakau belakangan bu kan
hanya menyasar rokok, me lain -
kan juga produk temba kau alter -
natif. Padahal, secara ilmi ah pro -
duk tembakau alter natif telah
terbukti lebih efektif di ban ding -
kan NRT dalam upa ya me ngu -
rangi prevalensi me ro kok. 
Sejalan dengan ini, regulasi

fiskal didorong untuk menge -
rek harga rokok di Indonesia
dengan terus meningkatkan
cukai dan harga jual eceran
(HJE). Ini dilakukan agar harga
rokok bisa menyamai harga
NRT yang jauh lebih tinggi. 
Kebijakan kenaikan cukai

ini seirama dengan keinginan

Bloomberg untuk menaikkan
harga rokok agar menyamai
harga NRT. Inilah yang
diinginkan Bloomberg dalam
usaha bisnisnya. 
Di sisi lain, mobilisasi dana

Bloomberg Philanthropies
berguna untuk mengaburkan
peran para perusahaan farmasi
raksasa yang sebenarnya
berada dalam pusaran utama
dalam menyokong kampanye
antitembakau global. Hal ini
dilakukan Bloomberg dengan
lobi-lobi dan juga kucuran dana
kepada pemerintah dan lemba -
ga nya, sampai pada tingkat
pemerintah daerah. 
Keuntungan yang diterima

Bloomberg dalam kampanye
antitembakau adalah secara
finansial, Bloomberg Philan -
thropies sebagai lembaga filan -
tropi diizinkan untuk meng ha -
pus kewajiban pajak
Bloomberg. 
Praktik ini tentu dapat men -

ce derai potensi perekonomian
nasional. Tentu masyarakat
dan pemerintah punya andil
untuk mengawasi gerak-gerik
gerakan antitembakau dalam
mengintervensi komoditas
strategis Indonesia ini. Jangan
sampai intervensi asing
mengusik upaya pemerintah
menumbuhkan perekonomian
yang terdampak akibat
pandemi. p

erbedaan yang
mencolok antara
organisasi peme -
rintah dan swasta
adalah soal laba,
yang secara umum
didefinisikan se -

ba gai uang. Organisasi swasta
diwajibkan mencari laba seba -
nyak-banyaknya dengan me -
nge luarkan sejumlah modal
ter tentu. 
Untuk mendapatkan laba,

organisasi swasta menjual
produk, bisa barang ataupun
jasa. Laba yang dihasilkan itu
didapat dari upaya keras para
pegawainya. Mereka dibebani
target dan tenggat waktu.
Kalau tidak memenuhi kedua -
nya, para pegawai tentu akan
mendapatkan hukuman admi -
nistrasi berupa: pemotongan
tunjangan, bonus, demosi
jabat an, atau bahkan sampai
pemecatan. 
Hal itu berbeda dengan

orga nisasi pemerintah (terma -
suk pemerintah daerah/pem -
da), yang umumnya tidak ada
kewajiban mencari laba. Para
pegawainya tidak dibebani
secara khusus untuk menjual
produk barang ataupun jasa. 
Malahan, yang diwajibkan

negara adalah menghabiskan
uang setiap tahun melalui daf -
tar isian pelaksanaan anggaran
dalam waktu singkat, minimal
sesuai tenggat waktu yang te -
lah ditentukan. Intinya, sera -
pan anggaran harus habis, tun -
tas dalam periode tertentu se -
tiap tahun anggaran. 
Meski cuma diminta meng -

habiskan uang, organisasi
peme rintah acap tidak bisa.
Inilah yang membuat Menteri
Keuangan, bahkan Presiden
marah, khususnya, kepada
pemda yang selalu lambat dan
menyisakan anggaran yang
sudah diberikan. Negara sudah
susah payah mencari uang yang
berasal dari ekspor komoditas,

pajak, retribusi, dan sebagian
utang tetapi tidak bisa diman -
faatkan dengan baik, malahan
mengendap di bank. 
Kondisi itulah yang terjadi

daerah. Sampai ujung Novem -
ber 2022, daerah-daerah yang
dana APBD-nya masih me -
ngen dap di bank antara lain
Sulawesi Tengah dengan reali -
sasi baru 44%, diikuti Kaliman -
tan Timur 49%, Papua Barat
53%, Bangka Belitung 54%,
Jambi 61%, dan Papua 62%. 

Masalah klasik  
Merujuk data Kementerian

Keuangan, realisasi serapan
APBD sampai akhir tahun
ini tercatat jauh lebih
rendah ketim bang
tahun lalu. Pada 2021,
jumlah kas APBD yang
tersimpan berkisar
Rp226 triliun. Namun,
pada akhir tahun ini,
jumlahnya masih sekitar
Rp278 triliun. 
Secara umum, persoalan

yang acap muncul dan berulang
biasanya adalah, pertama,
lelang yang dilakukan pada ta -
hun yang sama dan pembayar -
an kontrak yang biasanya dila -
ku kan pada akhir tahun. Atau,
terjadi refocusing anggaran
sehingga dana untuk pengerja -
an proyek tidak cukup. Dan,
yang lebih parah lagi adalah ten -
der sudah digelar tetapi gagal. 
Ada beberapa faktor ke -

gagalan lelang pemerintah.
Mulai dari jadwal atau waktu
lelang yang sempit akibat per -
ubahan dalam dokumen peren -
canaan, penyedia barang/jasa
yang memiliki sertifikat badan
usaha tertentu jumlahnya sa -
ngat terbatas, sedikitnya pe -
nye dia barang/jasa yang me mi -
liki dukungan bahan dan per -
alat an dari distributor, terba -
tas nya waktu pelaksanaan pe -
kerjaan, paket pekerjaan per -
nah mengalami gagal lelang,
realisasi penawaran dalam
tender di bawah pagu yang di -
tetapkan, dan/atau paket
peng adaan barang/jasa kurang
diminati. 

Kedua, penyaluran dana alo -
kasi khusus (DAK). Jadwal pe -
re n canaan dan penganggaran
daerah yang tidak sinkron
dengan pemerintah pusat dan
petunjuk teknis (juknis) pelak -
sanaan DAK dari kementerian
terkait sering kali terlambat.
Ma salah lain adalah terdapat
bebe rapa daerah yang men da -
patkan alokasi DAK tidak se -
suai dengan kebutuhan daerah,
dan kurangnya koordinasi dan

keterpaduan dalam pemantau -
an dan evaluasi DAK sehingga
rawan terjadi penyimpangan.
Selain itu, adanya keterlam bat -
an penyampaian laporan dari
kabupaten ke provinsi yang
berakibat penyampaian lapor -
an secara umum kepada peme -
rintah pusat juga terlambat. 

Ketiga, proses pencairan
anggaran via aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD) juga dituding sebagai
penyebab lambatnya realisasi
anggaran.

SIPD ini sejatinya diatur dalam
Permendagri No 70 Tahun
2019 dan Surat Edar an
Mendagri No 137/736/SJ
tanggal 27 Januari 2020 ten -
tang Percepatan Implementasi
SIPD. 
Masalahnya, pemda masih

banyak yang belum akrab
dengan aplikasi SIPD, kendati
sudah diberikan sosialisasi dan
bimbingan teknis. Sejumlah
satuan kerja perangkat daerah
banyak yang belum mensin -
kron kan kodefikasi sehingga
urusan penatausahaan tidak
sesuai dengan kode yang
diminta dalam SIPD. 
Pemda juga acap melakukan

penghapusan/perubahan jad -
wal penganggaran setelah ma -
suk jadwal penatausahaan se -
hing ga proses pengaliran data
dari tahap penganggaran ke
tahap penatausahaan penge -
lolaan keuangan daerah tidak
berjalan dengan baik. 
Selain itu, pemda terkadang

berbeda pemahaman unit dan
sub-unit organisasi dalam SIPD
sehingga bermasalah dalam
ren cana anggaran kas dan vali -
da si dokumen pelaksanaan
ang garan. 
Hal ini juga terjadi pada ta -

hap penatausahaan yang ber -
kaitan dengan pengguna ang -
garan dan kuasa pengguna ang -
garan. Belum lagi hal non tek -
nis seperti kelemahan signal ja -
ringan di daerah yang diakibat -
kan keterbatasan kemampuan
provider jaringan internet
untuk mengakses SIPD. 

Sinergi pusat-
daerah  
Dengan segala

proble ma tika di
atas, sudah
saatnya kita ber -
benah. Pemerintah
pusat dan daerah
harus bersinergi me -
mecahkan masalah ini.
Ada beberapa hal yang
harus diaku kan.  Pertama,
pemda harus se gera
mempercepat lelang dini
pengadaan atas barang dan jasa
yang dimulai sejak penetapan
kebijakan umum APBD (KUA),
prioritas dan plafon anggaran
sementara (PPAS). 
Lelang dini bisa dilakukan

sejak Juli-Agustus tahun sebe -
lum nya, saat KUA-PPAS sudah
ada. Bahkan, pemenangnya
bisa ditetapkan tahun sebe -
lum nya. Hanya, kontraknya
dilakukan awal tahun berjalan.
Sehingga, begitu awal tahun,
ke giatan bisa langsung dilak sa -
na kan. Adapun pembayaran
kon traknya harus betul-betul
diperhatikan, jangan sampai
dibayar pada akhir tahun, teta -
pi harus dibayarkan berdasar -
kan kemajuan fisik. 

Kedua, pengadaan ba rang/
jasa sudah ada MoU antara
Men teri Dalam Negeri, Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
(LKPP), dan Kepala Badan Peng -
awasan Keuangan dan Pemba -
ngunan No 027/6692/ SJ, No 2
Tahun 2021 dan No 8/K/D3
Tahun 2021 tentang Pengadaan
Dini atas Peng ada an Barang/
Jasa di lingkungan pemda yang
sudah ditanda ta ngani sejak 1
Desember 2021 lalu.
Terkait hal itu, semestinya

e-katalog yang biasanya dibuka
mulai Mei, bisa dimulai sejak
Desember tahun sebelumnya
atau paling lambat Januari
pada tahun anggaran berjalan,
sehingga pembelian barang
melalui e-katalog dapat dimulai

pada awal tahun anggaran. 
Untuk nilai pengadaan

barang/jasa yang melalui pe -
nun jukkan langsung agaknya
juga perlu sedikit dilonggarkan
(bisa lebih dari Rp200 juta) de -
ngan disertai juknis yang
memastikan perusahaan yang
ditunjuk betul-betul memiliki
pengalaman, kapasitas, dan
alat mutakhir untuk
melaksanakan pekerjaan. 

Ketiga, soal juknis yang
belum turun, pemda bisa
bersurat ke kementerian
terkait dengan dibuatkan
tembusan kepada Kemen -
terian Dalam Negeri. Inspek -
torat Jenderal di kementerian
pemberi DAK harus ikut men -
dorong agar juknis kegiatan
yang akan dilaksanakan tahun
depan dapat diselesaikan pada
akhir tahun sebelumnya. 
Faktor penting lainnya

adalah pemda perlu diberikan
diskresi yang cukup dalam
mengimplementasikan DAK.
Pemda senyatanya lebih me -
merlukan pedoman yang ber -
ori entasi hasil, juknis yang di -
do minasi oleh pengaturan
input. 

Keempat, SIPD dibuat untuk
terciptanya akuntabilitas,
trans paransi, dan mengikuti
per kembangan zaman, sehing -
ga dapat mempermudah
masyarakat dalam proses
peng ajuan aspirasi. Dengan
begitu, akan terwujud tata
kelola pemerintahan yang lebih
baik dan menciptakan keter -
bukaan informasi keuangan. 
Sepatutnya, pemda serius

melakukan pemutakhiran
referensi atas program, kegiat -
an, sub-kegiatan dan kode reke -
ning secara menyeluruh dalam
SIPD melalui penye suai an pada
tahapan peng ang gar an. 

Kelima, pemerintah pusat
patut memberikan sanksi, teta -
pi yang tepat sasaran, misalnya
dengan penundaan gaji atau
bahkan sampai pemotongan
gaji pejabat pemda dan DPRD,
karena merekalah yang ber -
kewa jiban memberikan fasi -
litas dan membantu daerah
me nuntaskan APBD sesuai
teng gat waktu. 
Selama ini, sanksi berupa

penundaan dana alokasi umum
(DAU) tidaklah tepat dan mem -
beratkan daerah, sebab DAU
adalah instrumen penting bagi
pembangunan. Artinya, yang
merasakan dampak sanksi ada -
lah masyarakat yang mem bu -
tuh kan fasilitas dan peng awas an
intensif dari pemerintah daerah
dan pemerintah pusat.p
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“Jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat dan petunjuk teknis (juknis)
pelaksanaan DAK dari kementerian terkait sering kali terlambat.  Masalah lain adalah terdapat beberapa daerah yang
mendapatkan alokasi DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, dan kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam
pemantauan dan evaluasi DAK, sehingga rawan terjadi penyimpangan. Selain itu, adanya keterlambatan penyampaian laporan
dari kabupaten ke provinsi yang berakibat penyampaian laporan secara umum kepada pemerintah pusat juga terlambat.”

Pemerhati pemerintahan dan
politik, berkhidmat di Pusat
Penerangan Kemendagri

angan mendikte ASEAN dan menganggap  standar
mereka lebih baik! Pernyataan keras yang disam -
pai kan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) di depan
pemimpin Uni Eropa saat menyampaikan pidato di
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45
Tahun Kemitraan Uni Eropa-ASEAN ini seolah
meluapkan uneg-uneg negara-negara di kawasan,

termasuk Indonesia, yang selama ini dipendam. 
Apresiasi tinggi patut diberikan atas ketegaskan sikap Jokowi

dalam hubungan  vis a vis negara-negara Uni Eropa. Betapa tidak,
dalam relasi yang dibangun selama ini, mereka selalu memaksa -
kan  standar nilai yang dianggap benar versi mereka. 
Bukan hanya dalam isu demokrasi maupun HAM, juga

dalam isu bisnis. Di luar itu, kerap kali mereka hanya berorien -
tasi meluapkan kepentingan dan hanya mau menang sendiri. 
Perilaku yang mereka kedepankan dalam konteks kerja

sama, termasuk kemitraan Uni Eropa-ASEAN, tentu sangat
ironis. Mestinya, relasi yang terbangun adalah keseteraan,
saling menghormati, dan win-win solution. 
Benar apa yang disampaikan Jokowi, kemitraan Uni Eropa-

ASEAN telah membuahkan hasil baik dan menyelesaikan ba nyak
tantangan. Tapi, di balik itu tidak semua hal berjalan baik-baik saja.  
Mantan Wali Kota Solo itu pun menegaskan banyak per beda -

an yang harus diselesaikan. Dalam momen yang ber lang sung di
Brussel, Belgia (14/12) itu, Jokowi menggariskan, jika ingin
membangun kemitraan yang lebih baik, maka negara-negara Uni
Eropa  menerapkan prinsip kesetaraan. “Tidak boleh ada pemak -
sa an, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan ber -
anggapan bahwa my standar is better than yours ,” tegas Jokowi
yang akan memegang posisi ketua ASEAN pada 2023 nanti. 
Dari sisi kepentingan Indonesia, konteks pernyataan Joko wi

tentu mengarah pada sikap ambigu dan oportunis Uni Eropa ter -
ha dap komoditas sawit dan nikel yang memicu pertikaian dagang.   
Pada masalah sawit, Uni Eropa melakukan diskriminasi sawit

Indonesia. Walaupun Indonesia sudah memprotesnya, Parlemen
Eropa  kukuh menyetujui penghentian penggunaan biofuel
berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan
pada 2021. Kerusakan lingkungan selalu menjadi alasan klise
negara Benua Biru tersebut. Padahal, Indonesia sudah dianggap
seba gai negara yang taat dan patuh pada isu tentang iklim dunia
karena Indonesia selalu berpartisipasi aktif di  Conference of
Parties (COP) atau Konferensi Perubahan Iklim PBB. 
Fakta sebenarnya, langkah tersebut hanya sebagai bungkus

kemunafikan mereka sebagai bentuk proteksi atas produk bio -
fuel bunga  matahari, yang senyatanya melanggar prinsip per -
saing an usaha yang sehat. 
Lebih ironis lagi, di kala kontroversi sawit belum reda, Uni

Eropa memprotes kebijakan mereka atas sikap Indonesia
menye top ekspor nikel  pada awal 2020. Padahal, produk nikel
di Indonesia bisa diolah menjadi setengah jadi agar bisa
membuka lapangan kerja untuk rakyatnya dan mendapat nilai
tambah. Itu pun membuka kesempatan negara lain untuk
berpartisipasi membangun smelter di Tanah Air. 
Tapi Uni Eropa tak peduli. Mereka pun menggugatnya ke

Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body
(DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menang.
Dan, lagi-lagi hanya untuk memenuhi hawa nafsu menang
sendiri, mereka mengharapkan Indonesia mematuhi
keputusan panel WTO mengenai larangan ekspor bijih nikel
dan tetap membangun hubungan yang saling menguntungkan. 
Walaupun dikalahkan, Indonesia harus tetap pada arah

kebijakan tersebut—dengan berbagai strategi lain—demi
memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kemakmuran
rakyat seperti diamanatkan dalam UUD 1945. 
Apa yang menjadi amanat konstitusi, national interest, yang

harus pemerintah perjuangkan dalam membangun hubungan
dengan negara lain, termasuk Uni Eropa. Tidak ada penge cuali an.
Apalagi kerja sama ekonomi saling menguntungkan dan menjaga
kepentingan strategis Indonesia dalam ekspor sawit, juga nikel,
merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia (Prioritas 4.1). 
Karena itu, sekali lagi sikap yang disampaikan Jokowi sudah

benar dan mengejewantahkan national interest negeri ini. Sebagai
bagian masyarakat Indonesia, kita harus kompak dan bersatu
mendukung langkah positif yang diperjuangkan pemerintah. p
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Corporate Secretary PT Media Nusantara Citra Tbk Cahyarina A Asri menerima penghargaan
Best Corporate Secretary in Broadcasting Industry di Jakarta, kemarin. PT Media Nusantara Citra
Tbk (MNCN) berhasil meraih Best Corporate Secretary in Broadcasting Industry di Indonesia yang
diselenggarakan The Iconomics Media.

foto :  MPI/ALDHI CHANDRA SEtIAWAN

mNCN Raih Best Corporate Secretary

Direktur Utama PT PLN (Persero)
Darmawan Prasodjo menyatakan, saat
ini bumi semakin panas oleh efek gas
rumah kaca. Setiap liter bensin ada emisi,
setiap kilowatt listrik ada emisi, setiap
kilogram daging ada emisi hingga tiap
kilogram beras pun ada gas karbonnya.
Satu ton emisi di Jakarta, New York,
Qatar, Tokyo, hingga Paris punya
dampak kerusakan terhadap lingkungan
yang sama, karena ini adalah masalah
global. 
Untuk itu, PLN berkomitmen penuh

untuk memastikan generasi mendatang
lebih baik daripada hari ini. “Ini bukan
karena perjanjian internasional, bukan
karena tuntutan global. But PLN doing
this because we do really care . Di masa lalu
tugas PLN adalah untuk menyediakan
listrik. Our main job is to provide the
electricity but in the future our main job is to
take care the environment ,” ucap
Darmawan kepada KORAN SINDO di
Jakarta, Kamis (15/12). 
Mantan Deputi I Kepala Staf

Kepresidenan (KSP) Bidang Pengelolaan
dan Pengendalian Program Prioritas
Nasional itu menjelaskan, sektor
ketenaga listrikan memiliki emisi 240
juta ton CO2e pada 2020. Tanpa
intervensi, pada 2060 emisinya akan
mencapai 1 miliar ton CO2e per tahun.
Secara umum, dalam perhitungan emisi
karbon ada tiga scope . Scope 1 adalah
emisi langsung dari proses produksi
ketenagalistrikan dari PLN (64%). 

Scope 2 yaitu emisi tidak langsung dari
pembelian listrik IPP yang dikonsumsi
untuk operasional ketenagalistrikan
(3%). Scope 3 yakni emisi tidak langsung
lainnya dari pembelian energi listrik IPP,
yang disalurkan ke pelanggan (33%).
“PLN tidak hanya all out mengurangi
emisi pada scope 1 , tetapi di seluruh scope
dari emisi langsung maupun tidak
langsung dari supply chain
ketenagalistrikan,” ujarnya. 
Untuk itu, PLN sudah merancang

roadmap agar terwujud net zero emission
(NZE) di sektor ketenagalistrikan. PLN
juga akan menambah pem bang kit energi
baru terbarukan (EBT) sesuai Rencana
Usaha Penye diaan Tenaga Listrik
(RUPTL) 2021-2030 yang menjadi
RUPTL paling hijau sepanjang sejarah.
Dalam menjalankan peta jalan mencapai
NZE pada 2060, PLN tidak hanya
menggunakan satu pendekatan, tetapi
me la ku kan nya secara holistis. “Al ham -
dulil lah, dengan kerja keras yang di la -
kukan, berkolaborasi dengan pe -
merintah, tahun ini PLN sukses
mereduksi 32 juta metrik ton emisi C02.
Ini melampaui target NDC. Tetapi ini
baru awal, jalan transisi energi masih
panjang. PLN memiliki delapan inisiatif
yang sudah dan akan terus dijalankan
untuk menyukseskan transisi energi ini,”
ungkap Darmawan. 
Secara keseluruhan, ada delapan

inisiatif transisi energi PLN. Pertama,
mengurangi penggunaan pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU) atau early
retirement  PLTU. PLN telah menghapus
13 Gigawatt (GW) PLTU dari
perencanaan dan bisa menurunkan
sekitar 1,8 miliar ton CO2 dalam 25
tahun ke depan. PLN telah mengganti 1,8

GW PLTU dengan EBT baseload . PLN pun
mengurangi 800 MW PLTU dengan
pembangkit gas. Tindakan ini
menurunkan emisi hampir 50%.
“Sebanyak 1,3 GW PLTU yang sudah
menanda ta ngani power purchase
agreement  (PPA), berhasil kami
terminasi. Ini menurunkan emisi sekitar
175 juta ton CO2 dalam 25 tahun ke
depan,” kata Darmawan. 
Kedua, implementasi co-firing

biomassa. Dalam masa transisi energi,
maka PLN menggunakan teknologi co-
firing di PLTU se ba gai upaya menekan
penggunaan batubara. Saat ini PLN telah
mengimplementasikan tek nologi co-
firing di 33 PLTU. Dari 33 PLTU tersebut,
PLN sudah bisa memproduksi 653 GWh
energi bersih yang dihasilkan dari
biomassa sehingga melalui teknologi ini
PLN mampu mereduksi emisi karbon
hingga 656.000 ton CO2 dan jumlahnya
akan terus bertambah. 
Dalam satu tahun PLN mem -

butuhkan 10 juta ton biomassa untuk
bisa meng imple mentasikan teknologi ini
di PLTU. Jumlah ini setara dengan 12%
komposisi biomassa pada satu PLTU.
Harapannya, dengan langkah ini PLN
bisa menurunkan emisi karbon
hingga 1,1 juta ton CO2 per tahun.
Teknologi co-firing ini dilakukan
tak sekadar mengurangi emisi,
tetapi juga memberdayakan
masyarakat, ini membangun
ekonomi kerakyatan. “Melalui
co-firing kami mengajak
masyarakat untuk terlibat aktif
dalam penanaman tanaman
biomassa, bahkan ada pula yang
mengelola sampah rumah
tangga wilayahnya untuk
dijadikan pelet sebagai bahan
baku co-firing sehingga dapat
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat setempat,”
bebernya. 
Ketiga, PLN mengembangkan co-

firing menggunakan hidrogen dan
amonia. Kini terdapat tiga
proyek percontohan co-firing
hidrogen dan amonia, yaitu di
PLTU Gresik, PLTU Suralaya,
dan PLTGU Priok. Dalam
konteks ini PLN juga bekerja sama
dengan beberapa pihak, salah satunya
dengan Korea Electric Power
Corporation (KEPCO). Keempat, studi
untuk implementasi carbon capture,
utilizaton and storage  (CCUS). Teknologi
CCUS ini menjadi salah satu jalan keluar
untuk mengurangi emisi karbon yang
dihasilkan oleh PLTU berbahan bakar
batubara. Dengan teknologi CCSU, emisi
karbon yang dihasilkan dari batubara
dapat ditangkap, kemudian bisa
diutilisasi untuk aktivitas industri lain. 
Saat ini PLN melakukan kerja sama

dengan dua perusahaan dan satu
institusi pendidikan untuk
mengembangkan teknologi ini dan
mengimplementasikannya di Indonesia.
Antara lain kerja sama dengan ITB,
Medco Energi, dan Inpex. Dalam jangka
pendek, PLN akan membuat proyek
percontohan pada pembangkit batubara
dan gas. “Dalam jangka panjang, PLN
mengimplementasikan ini pada

pembangkit PLN sebagaimana roadmap
NZE 2060 yang akan PLN laksanakan,
untuk mengurangi emisi karbon,”
ungkap Darmawan. 
Kelima, pengembangan pembangkit

EBT. PLN bersama pemerintah juga telah
menyusun RUPTL 2021-2030 menjadi
RUPTL paling hijau sepanjang sejarah
republik ini. Ada 51,6% dari tambahan
kapasitas pembangkit atau 20,9 GW
akan berasal dari EBT. PLN berkomitmen
untuk menjalankan RUPTL tersebut
dengan disiplin ketat demi mencapai
NZE pada 2060. Keenam, smart grid dan
digitalisasi control system . “PLN
memahami, dulu intermitensi hanya ada
di sisi demand . Namun, dengan
masuknya pembangkit EBT, fluktuasi
juga terjadi di sisi supply . PLN perlu
memastikan sistem kelistrikan siap
untuk itu. Karenanya, kami
membangun smart grid .
PLN melakukan
digitalisasi

pembangkit,
transmisi, jaringan distribusi, hingga

memodernisasi control room ,” tuturnya. 
Ketujuh, carbon cap & trade  dan

implementasi energi hijau sebagai
sebuah layanan. Menurut Darmawan,
PLN sudah mengembangkan ekosistem
hijau dan telah sukses melakukan uji coba
mandiri terkait carbon cap and trade . PLN
sudah memiliki produk listrik hijau
dengan green tariff bagi pelanggan yang
membutuhkan listrik yang berasal dari
listrik EBT. Selain itu, PLN juga
menghadirkan produk hijau renewable
energy certificate  (REC) yang diakui secara
internasional. “Hingga September 2022
sudah lebih dari 900.000 MWh EBT
diklaim kepemilikannya oleh 233
perusahaan melalui REC. Dulu REC
menjadi program internasional, tetapi
sekarang PLN menyediakannya dan
berlaku secara internasional. Ini adalah
kebangkitan Indonesia dan diakui di
taraf dunia,” paparnya. 
Kedelapan, pengembangan

ekosistem kendaraan listrik atau electric
vehicle (EV). Selain sektor kelistrikan,
kata Darmawan, sektor transportasi juga
punya emisi yang tinggi. Pada 2020
emisinya 280 juta ton CO2e. Tanpa

intervensi, pada 2060 emisinya akan
mencapai 860 juta ton CO2e per tahun.
Untuk itu, satu-satunya cara
menurunkan emisi di sektor transportasi
adalah mendorong peralihan kendaraan
BBM ke listrik. 
Perbandingan emisi antara

kendaraan listrik dan kendaraan BBM
yakni 1 liter BBM sama dengan 1,2 kwh
listrik, emisi karbon 1 liter BBM adalah
2,4 kg Co2e, dan emisi karbon 1,2 kwh
listrik adalah 1,3 kg Co2e. Artinya,
menggunakan kendaraan listrik sudah
mengurangi hampir 50% emisi karbon.
Apalagi ke depan, pembangkit PLN akan
berganti dari fosil ke EBT. Dengan
demikian, kendaraan listrik seluruhnya
berasal dari listrik EBT yang emisinya nol.
“Dalam dua tahun ini PLN melakukan

transformasi dan
inovasi. Basisnya
pada digitalisasi.
Salah satu tero bos -
an yang menjadi fo -
kus PLN adalah men -
cip takan ekosistem
kendaraan listrik di
seantero Nusantara,”
ucapnya. 
Darmawan me lan -

jutkan, PLN gencar
melakukan kerja sama
untuk membangun sta -
siun pengisian ken da -
raan listrik umum
(SPKLU). PLN duduk
bersama dengan seluruh
pihak terkait, menying kir -
kan barrier yang meng ham -
bat pertumbuhan kendaraan
listrik dan bersama mencoba
memecahkan masalah pena -
waran dan pasokan kendaraan
listrik. PLN menghadirkan skema

kerja sama untuk bisnis fasilitas
pengisian energi di setiap titik. 
Implementasinya, PLN mengajak

berbagai pihak ikut membangun SPKLU
dan SPBKLU di kantor-kantor, di mal, di
rest area, pusat-pusat keramaian, dan
sebagainya. “Setiap ada pembelian mobil
listrik secara otomatis tim PLN bergerak
cepat pasang homecharging , tambah
daya, dalam layanan terintegrasi dalam
superapps PLN Mobile. PLN juga
memberikan inisiatif promo tarif listrik
untuk pengisian daya EV. Ada diskon
30% tarif pengisian daya di malam hari
sehingga masyarakat paham bahwa EV
identik dengan mudah, praktis, murah,
dan bisa diandalkan. Operasional mobil
listrik menjadi sangat ringan, sangat
murah,” jamin Darmawan. 

Efek Berganda dan Luas 
Guru besar teknik elektro pada

Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
(UI), Iwa Garniwa Mulyana Kartadinata,
percaya bahwa saat penyusunan delapan
inisiatif transisi energi PLN tentu telah
dibahas oleh PLN bersama para pakar
yang berkepentingan agar transisi energi
berjalan dengan baik. Bagi Iwa, ada satu
alasan utama mengapa delapan inisiatif
transisi energi PLN sangat penting
dilaksanakan tanpa henti. Transisi energi
merupakan tuntutan seluruh dunia
dengan beralih dari penggunaan energi

fosil ke energi terbarukan. 
Alasannya semua orang mafhum.

Selain energi, sumber daya fosil juga
menghasilkan emisi CO2, NOx, SOX,
partikel material, dan lain-lain yang
berdampak pada timbulnya efek rumah
kaca. “Untuk mengurangi turunan
tersebut harus dilakukan perubahan
sumber energi menuju energi terbarukan
dan hal ini perlu transisi. Artinya, tidak
dilakukan secara serta-merta, tetapi
melalui proses yang baik dan terukur.
Dan, program ini akan berjalan apabila
dilaksanakan dengan komitmen yang
tinggi dan konsisten,” ungkap Iwa. 
Jika dilihat dari sisi target pemerintah

terhadap transisi energi di Tanah Air, saat
ini memang belum sesuai harapan
karena banyak kendala teknis dan
pendanaan. Menurut Iwa, program
pemerintah yang menargetkan pada
2025 terjadi diversifikasi energi fosil
dengan energi terbarukan sebesar 23%
tidak realistis. Karena itu, program dan
target tersebut perlu dievaluasi agar
dapat dilaksanakan oleh semua pihak,
termasuk PLN. “Program transisi energi
adalah program yang harus dilaksanakan
seluruh bangsa karena kepentingan
negara. Programnya harus efektif, tapi
karena tidak bisa dilaksanakan sendiri
maka hasilnya belum maksimal,”
tuturnya. 
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi

PKS Mulyanto menyatakan, penerapan
transisi energi di Tanah Air merupakan
keniscayaan. Meski demikian,
pemerintah harus menyiapkan proses
transisi energi secara bertahap dan
prudent . Dalam konteks transisi energi,
peran dan kontribusi PT PLN (Persero)
sangatlah dibutuhkan agar listrik dan
harganya dapat terjangkau oleh
masyarakat hingga pelosok. Selama ini
muncul jargon bahwa energi bersih
mahal. Karena itu, menjadi tantangan
bagi Indonesia, khususnya PLN,
bagaimana mewujudkan dan
menghadirkan energi bersih yang
murah. “Kita ingin ketenagalistrikan
dikuasai negara dan diusahakan oleh PT
PLN. Kita tetap masih menginginkan
BUMN kelistrikan ini kokoh, kuat, dan
bisa melayani masyarakat dengan harga
murah terjangkau, andal, (dan) bersih.
Itulah harapan kita,” ucapnya. 
Dalam berbagai rapat Komisi VII DPR

dengan PLN, pihak salah satu BUMN
energi tersebut berjanji akan terus
berinovasi untuk menghadirkan energi
bersih dan disertai berbagai pembangkit
listrik EBT sehingga listrik bisa ter jang -
kau dan bisa dibeli oleh masyarakat. Jika
upaya ini dilakukan secara berkelanjutan,
DPR pun akan terus memberikan
dukungan kepada PLN. 
Karenanya, Mulyanto mengingatkan

agar jangan sampai energi bersih yang
diterapkan malah berbiaya mahal
sehingga mengakibatkan tarif listrik
melonjak, subsidi meningkat,
masyarakat tertekan, dan membebani
negara. “Jangan sampai justru kita sudah
mengintroduksikan EBT, lalu harganya
mahal dan subsidi menjadi meningkat.
Akhirnya masyarakat tertekan, negara
tertekan,” ujarnya. 
p sabir laluhu 

JAKARTA–Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbud)
melalui Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi (Ditjen Diktiristek)
kembali memberikan anugerah
penghargaan. Penghargaan ini
diberikan kepada para pemang -
ku kepentingan dari perguruan
tinggi, Lembaga Layanan Pen di -
dikan Tinggi (LLDIKTI), jur nalis,
media, dan mitra seperti kemen -
terian, lembaga, serta dunia usa -
ha dan dunia industri yang telah
meraih pencapaian tertinggi dan
berkontribusi da lam men du -
kung implementasi trans for ma -
si pendidikan tinggi di Indonesia. 
Pelaksana tugas (Plt) Direk -

tur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi Nizam
menyampaikan apresiasi atas
kinerja perguruan tinggi dan
para mitra kerja sama dari ke -

men terian/lembaga dan mitra
industri untuk mentrans for ma -
si kan pendidikan tinggi In do ne -
sia menuju pendidikan tinggi
masa depan.  “Apresiasi kami atas
kerja sama yang sudah kita ba -
ngun bersama. Karena, memang,
te ma Dikti selama tiga tahun ini
adalah gotong-royong. Semua
bu  tuh gotong-royong kita semua
untuk transformasi Merdeka Be -
la jar Kampus Merdeka (MBKM),”
kata Nizam, dalam keterangan
rilisnya di Jakarta, kemarin. 
Pada tahun 2022 ini, salah

satu mitra terbaik kategori dunia
usaha dan industri yang
mendapat anugerah adalah
Muhammad Yasin, pengusaha
muda asal Semarang yang
bergerak di bidang penyedia IT
untuk dunia pendidikan. 
Founder PT Dua Kawan

Sejahtera Indonesia (DKSI) ini
mendapat penghargaan sebagai

mitra penyedia solusi audio dan
visual untuk pendidikan tinggi
karena kontribusinya dalam
mem berikan dukungan pe nye -
diaan produk-produk IT pen di -
dik an yang berkualitas tinggi
bagi dunia pendidikan tinggi di
Indonesia. “Ini merupakan satu
bentuk kepercayaan dan
penyemangat bagi saya untuk
terus memberi kan yang terbaik
bagi pendidik an Indonesia,”
papar Yasin, seusai menerima
penghargaan tersebut di Hotel
Sultan, Jakarta, belum lama ini. 
Menurutnya, selama ini, dia

fokus memberikan solusi tek no -
logi untuk memajukan mutu dan
kualitas pendidikan di Indonesia. 
Sejumlah perguruan tinggi

negeri maupun swasta dari
berbagai daerah telah dilayani
berbagai kebutuhan teknologi
pendukung sistem pembe la jar -
annya oleh PT DKSI yang

dinakhodai Muhammad Yasin. 
Sebagai pengusaha, Yasin

juga sangat aktif dalam berbagai
kegiatan organisasi. Salah satu -
nya sebagai anggota Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia
(HIPMI). Selain itu, Yasin juga
aktif memberikan pendidikan
wirausaha bagi anak muda dan
santri dari beberapa pesantren di
Jawa Tengah. 
Untuk diketahui, kegiatan

tahunan Ditjen Diktiristek ini
diselenggarakan untuk mem -
berikan apresiasi kepada pe -
mang ku kepentingan dari per -
guruan tinggi, LLDIKTI, jurnalis,
media, dan mitra kementerian,
lembaga, serta dunia usaha dan
dunia industri yang telah meraih
pencapaian tertinggi dan ber -
kontribusi dalam mendukung
implementasi transformasi
pendidikan tinggi. 
p heru febrianto

Ditjen Diktiristek Beri Penghargaan 
ke mitra Terbaik

JAKARTA– PT PLN (Persero) terus mengejawantahkan komitmen mewujudkan generasi mendatang lebih baik daripada saat ini dan menjalankan tugas mulia 
di masa depan, yakni menjaga alam dan lingkungan. Karena itu, PLN tanpa henti menerapkan delapan inisiatif transisi energi PLN.

Tak Putus Terapkan Delapan
Inisiatif Transisi Energi

”Ini bukan karena perjanjian internasional, bukan karena tuntutan global. But PLN doing this because we do really care.
Di masa lalu tugas PLN adalah untuk menyediakan listrik. Our main job is to provide the electricity but in the future our

main job is to take care the environment.”

DARMAWAN PRASODJO, Direktur Utama PT PLN (Persero)
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Sejumlah warga berjalan di depan The Elizabeth Tower, atau lebih dikenal sebagai Big Ben, saat musim dingin di London, Inggris. Musim dingin di Eropa terjadi pada Desember hingga Februari. Jika Anda pergi ke Eropa pada musim dingin, jangan
lupakan pakaian musim dingin seperti jaket atau coat, sarung tangan, kaos kaki, ataupun kupluk untuk menjaga kehangatan tubuh.  

Pemandangan udara Kota
London, Inggris, yang tertutup

hujan salju.

Seorang warga berenang di
Danau Serpentine, saat musim
dingin di London, Inggris.

REUTERS/TOBY MELVILLE

REUTERS/YANN TESSIER

REUTERS/RUSSELL CHEYNE

REUTERS/MAXIMILIAN SCHWARZ

Musim Dingin di EropaMusim Dingin di Eropa

Salju menutupi rumah-rumah
di Braemar, Skotlandia, Inggris.

Es terbentuk di Air Clunie di
Braemar, Skotlandia, Inggris.

Suasana pepohonan yang
tertutup salju di Gunung

Feldberg (Taunus) di Schmitten
dekat Frankfurt, Jerman.

Kendaraan terjebak macet di
jalan tol akibat tertutup salju di
Jerman.

REUTERS/HENRY NICHOLLS 

REUTERS/RUSSELL CHEYNE

REUTERS/LUKAS BARTH



1,4 JUTA
ORANG MENGUNGSI DI SELURUH MYANMAR

1,1 JUTA
ORANG TERUSIR AKIBAT PERANG

330.000
ORANG PERGI PASCAKUDETA

31.000
RUMAH RUSAK ATAU DIBAKAR

PERKEMBANGAN 
KEMANUSIAAN ROHINGYA

Sumber: RSO, OCHA, Relief Web

BANTUAN KEMANUSIAAN

Tahun Anggaran  Anggaran  Selisih  Persentase 
 yang Diperoleh yang Diperlukan   Kekurangan

2017 USD316,5 juta USD434,1 juta USD117,6 juta -27%

2018 USD688,1 juta USD950,8 juta USD262,7 juta -28%

2019 USD691,9 juta USD920,5 juta USD228,6 juta -25%

2020 USD684,1 juta USD1.058,1 juta USD374,0 juta -35%

2021 USD682,4 juta USD943,1 juta USD260,8 juta -28%

2022 USD378,6 juta USD881,0 juta USD502,5 juta -57%

Amerika 
Serikat 

Jepang Kanada Jerman Swedia Norwegia Negara 
lainnya

Uni 
Eropa

Inggris Australia 

50,8%

12,4%
6,9% 4,0% 3,5% 2,8% 2,1% 1,5% 1,2%

14,8%

10 DONATUR TERATAS

212.000
Pengungsi baru 

masuk 
ke Bangladesh

TANTANGAN SITUASI

Sulitnya perolehan izin 
penyaluran bantuan kemanu-
siaan.

Perang masih berlangsung.

Pengawasan ketat.

Pembatasan akses.

NEGARA TUJUAN 
PENGUNGSI

Bangladesh  1,6 juta

Arab Saudi 470.000

Pakistan 450.000

Malaysia  200.000

India   50.000

UEA   50.000

Thailand  5.000

Amerika Serikat  5.000

Australia  5.000

Yordania  1.300

Indonesia  1.200

Kanada  1.100

Nepal   800

Sri Lanka  650

Jepang  560

ROHINGYA
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inTeRnAsiOnAL
“Kami melihat adanya peningkatan perjalanan
berbahaya yang dilakukan pengungsi Rohingya

melalui jalur laut pada tahun ini.” 
LILIANNE FAN, Pendiri Geutanyoe Foundation

Fenomena Sosial Godoksa 

14

eptember lalu
seorang pria ber -
usia enam puluhan
ditemukan tewas di
flatnya di Distrik
Songpa, Seoul
Selatan, Korea Se -

la tan (Korsel). Dia tinggal sen -
dirian di apartemen itu tanpa
satu pun saudara. Kematian nya
baru terkuak dua minggu se te -
lah petugas kepolisian dan p em -
adam kebakaran menelusuri
alarm darurat yang rusak. 

Polisi memasukkan kasus
ter  sebut ke dalam daftar go dok -
sa, seseorang yang meninggal
sendirian dan tidak memiliki
hubungan kekerabatan dengan
siapa pun. Kasus ini bukanlah
fenomena baru di Korsel, juga
Jepang, tapi kini mulai me ng -
alami peningkatan akibat ren -
dahnya angka pernikahan dan

tingginya angka perceraian. 
Seorang janda, Yoon Sook-

hee, 62, juga ditemukan me -
ninggal akibat pneumonia.
Man tan suami Sook-hee tidak
ingin bertanggung jawab saat
diberi tahu rumah sakit tentang
kematiannya. Putra satu-
satunya juga sulit dihu bungi
karena telah lama me mu tuskan
kontak. Sook-hee benar-benar
terisolasi hingga akhir
hayatnya. 

Sebagai upaya untuk me mit -
igasi peristiwa ini meluas, Ke -
menterian Kesehatan dan Ke -
sejahteraan Korsel mulai me -
nyelidiki dan mendalami kasus
ini dengan melakukan pen -
dataan terperinci sejak April
lalu. Langkah baru ini menjadi
terobosan besar yang dilakukan
Korsel mengingat fenomena
godoksa sudah merajalela. 

Sesuai hasil survei men -
jelaskan, jumlah warga Korsel
yang meninggal sendirian

meningkat secara signifikan
dalam lima tahun terakhir.
Sedikitnya 3.378 orang yang
meninggal di Korsel pada 2021
ditemukan beberapa hari sete -
lah hari kematiannya. Korban
juga tidak memiliki saudara
atau kerabat, terlepas satu
rumah ataupun terpisah. 

Pemerintah Korsel patut ce -
mas karena jumlah orang yang
tinggal sendirian kini semakin
meningkat. Risiko godoksa
sangat tinggi. Seperti di lan sir
The Korea Times, sebag i an besar
anak muda yang tinggal di kota
besar memiliki ke inginan yang
kecil untuk me nikah atau
memiliki anak aki bat beratnya
beban ekonomi. 

Pria menjadi korban godoksa
paling banyak di Korsel pada
2021, yakni mencapai 2.187
kasus, lima kali lipat daripada
wanita. Hal itu dapat di mak -
lumi. Pasalnya, selain banyak
yang tidak menikah, sebagian

dari laki-laki di Korsel jarang
yang mendapatkan hak
mengasuh anak saat bercerai
dengan istri mereka. 

Separuh dari orang yang
meninggal sendirian berusia
50-60 tahun, sedangkan
korban 20-30 tahun hanya
men capai 7%. Berbeda dengan
korban dari kalangan orang tua,
mayoritas korban anak muda
lebih banyak tewas dengan cara
bunuh diri dibandingkan
penyakit. Mereka juga rata-rata
mengidap stres akibat dipecat. 

Pemerintah Korsel meng -
akui pentingnya memberikan
dukungan mental dan fisik ke -
pa da warganya yang mengalami
krisis mental. “Orang yang mati
sendirian perlu dicegah. Hal ini
berkaitan dengan menurunnya
martabat manusia karena me re -
ka ditemukan mati dalam kon -
disi membusuk,” kata Kim Mi-
ae, anggota parlemen Korsel. 

Mi-ae menambahkan,

fenomena godoksa merupakan
masalah sosial yang serius yang
perlu segera diatasi bersama.
Dia meminta semua pihak, ter -
utama anggota masyarakat,
meningkatkan interaksi dan
aktivitas sosial. Sebab, sebagian
besar korban juga memiliki
tingkat sosial yang rendah dan
sulit untuk didekati. 

Menteri Kesehatan dan
Kesejahteraan Korsel, Choo
Kyoo-hong, juga mengaku ter -
pukul dengan hasil pen e li tian
ini. Dia berharap pe me rin tah
pu sat dan daerah dapat se ge ra
ber tindak dan ber tang gung ja -
wab dalam pem ben tuk an ke -
bijakan sosial yang me ng arah
pada penyelesaian godoksa se -
hingga tragedi ini tidak
terulang. 

Belakangan Pemerintah Je -
pang juga telah mendirikan
lem baga khusus yang ber -
tanggung jawab menangani
orang yang meninggal sen -

dirian, termasuk melakukan
pencegahan. “Kami juga akan
mendengar suara publik untuk
mencari dan menyiapkan
rencana terbaik guna mencegah
kasus ini,” kata Kyoo-hong. 

Sebelumnya Korsel dikenal
sebagai negara dengan budaya
anak yang sangat berbakti

kepada orang tua dan eratnya
kekeluargaan. Di era modern,
pertumbuhan ekonomi Korsel
memang berkembang sangat
pesat, tapi justru ikatan ke -
keluargaan mereka melemah.
Meski tinggal di kota besar, ma -
yoritas dari mereka sebenarnya
hidup pas-pasan.  p

MUH SHAMIL

S

Seorang perempuan paruh baya duduk sendirian di rumahnya beberapa
waktu lalu. 

Jumlah Orang yang Meninggal Kesepian Meningkat di Korsel

Sesuai laporan sejumlah
organisasi hak asasi manusia
(HAM), jumlah perjalanan laut
yang ditempuh pengungsi
Rohingya telah melonjak akhir
tahun ini. Mereka bukan hanya
orang Rohingya yang hendak
melarikan diri dari Rakhine,
Myanmar, tapi juga yang kabur
dari pengungsian di Cox’s
Bazar, Bangladesh. 

Mayoritas pengungsi
Rohingya yang berlayar di atas
perahu tua dilaporkan telah
melakukan perjalanan menuju
Malaysia dan Indonesia
dengan harapan dapat
mengakses kebutuhan pokok
seperti pendidikan untuk anak-
anak, makanan, dan pekerjaan.
Sebagian dari mereka sudah
tiba dan berlabuh di Aceh,
Indonesia. 

Pengungsi Rohingya yang
berada di Cox’s Bazar telah
putus asa akibat ketidak pas -
tian dan keterbatasan. Selain
tidak dapat bekerja, mereka
tidak dapat mendidik anak-
anak dengan baik. Opsi pulang
ke Myanmar juga tertutup
karena mereka tidak memiliki
kewarganegaraan dan cemas
akan didiskriminasi militer. 

Saat ini situasi di Myanmar
juga tidak kondusif, terutama
bagi Rohingya. Sejak junta
militer melakukan kudeta
terhadap pemerintahan
terpilih pada Februari 2021,
Myanmar jatuh dalam perang
sipil. Konflik bersenjata ini
membangkitkan militan yang
memerangi junta di berbagai
daerah, tak terkecuali dari
militan Rohingya. 

Oposisi Junta yang
membentuk pemerintah
bayangan, National Unity
Government (NUG), baru-baru
ini juga melaporkan adanya
gelombang pengungsian dari
Rakhine, terlepas masih di
negara sendiri ataupun ke

negara tetangga. Beberapa dari
mereka terdampar di tengah
laut karena perahu yang
ditumpangi mogok. “Anak-
anak kami tidak makan selama
lima hari terakhir. Seorang
anak berusia tiga tahun tewas

di atas kapal karena
kelaparan. Kami semua
menderita kelaparan karena
kehabisan bahan makanan.
Tolong kami untuk mencapai
pantai,” kata pengungsi
Rohingya dalam re kaman
telepon yang dise barkan
NUG, dikutip RFA. 

Penelepon itu kemudian
meminta bantuan untuk

menyebarkan informasi ini
kepada UNHCR, Pemerintah
Indonesia, dan Pemerintah
Malaysia karena perahu
mereka terdampar di dekat
perairan Indonesia. Situasi
darurat itu kembali

menggambarkan
betapa
berbahayanya
perjalanan yang
ditempuh
pengungsi
Rohingya. “Kami
melihat adanya
peningkatan
perjalanan
berbahaya yang
dilakukan

pengungsi Rohingya melalui
jalur laut pada tahun ini. Akhir
November lalu sedikitnya
empat kapal yang membawa
Rohingya berlayar
meninggalkan Bangladesh
untuk mencapai pantai Asia
Tenggara,“ kata Lilianne Fan,
pendiri Geutanyoe
Foundation. 

Senada dengan Lilianne,
pendiri sebuah lembaga nirlaba
Beyond Borders Malaysia
(BBM), Mahi Ramakrishnan,
juga mengatakan pengungsi
Rohingya frustrasi dengan
situasi keamanan di Myanmar
dan kamp pengungsian di

INFORMASIA
Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: 0819-9090-0919

INFORMASIAKEHILANGAN
Akan dijual unit sepeda motor : 
B 4426 TUZ, B 3170 KKW, B 4725 
KAL, B 6988 PXW, B 3431 TUV,  
B 3656 ELA, B 3012 UUT, B 4658 
TSZ. oleh PT. KB FINANSIA MULTI 
FINANCE. Untuk info hub : (021) 
22819040

B01290-19-01(19/12)

COX’S BAZAR–Se -
jak ditindas dan di -
usir tentara Myan -
mar Tatmadaw pada
2017 dan diimpit
kesulitan menjalani
kehidupan di tempat
pengungsian, orang-
orang Rohingya yang
eksodus kini
kehilangan arah dan
terombang-ambing
di tengah Laut
Andaman dengan
kondisi yang
memprihatinkan. 

Bangladesh yang semakin
memburuk. Mereka memilih
bertaruh untuk mencari akses
kehidupan yang lebih baik.
“Satu kapal yang mengangkut
200 pengungsi Rohingya telah
meninggalkan Bangladesh,
berlayar ke Malaysia pada akhir
November lalu. Kami juga
mendengar ada banyak kapal
pengungsi Rohingya yang
terapung di laut selama lebih
dari dua pekan, tapi saya tidak
dapat memverifikasi laporan
tersebut,” katanya. 

Mahi menambahkan,
Pemerintah Malaysia se ha -
rusnya mengirimkan petugas
dari badan maritim untuk
mencari kapal-kapal tersebut
dan menyelamatkan para
pengungsi yang terdampar.
Sebab, tanpa upaya pencarian
dan penyelamatan, pengungsi
Rohingya dikhawatirkan akan

tewas bergelimpangan di
perairan Malaysia. 

Awal Desember ini Badan
Pengungsi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNHCR) me -
laporkan hampir 2.000
pengungsi Rohingya me ning -
gal kan Myanmar dan Bang -
ladesh dalam 11 bulan terakhir,
120 dari mereka hilang di laut.
Angka itu jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan setahun
sebelumnya yang hanya
mencapai 287 orang. “UNHCR
dan mitra kemanusiaan kami di
Asia Tenggara menyaksikan
adanya peningkatan dramatis
jumlah orang Rohingya yang
mencoba menyeberangi Laut
Andaman untuk kabur dari
Myanmar dan Bangladesh
tahun ini. Kami mengingatkan
perjalanan ini sangat
berbahaya, berisiko besar, dan
fatal,” ungkap UNHCR. 

Seperti dilansir Reuters ,
ratusan pengungsi Rohingya
ditemukan dan diselamatkan
oleh aparat maritim, staf kapal
pengangkut barang, atau
nelayan lokal. Akhir pekan lalu,
kapal minyak Vietnam, Hai
Duong 29, juga menye la mat -
kan 154 pengungsi Rohingya
setelah kapal yang mereka tum -
pangi tenggelam di Laut An -
daman. 

Hai Duong dilaporkan
menemukan perahu itu setelah
menerima panggilan darurat
sekitar 458,7 kilometer dari
pantai selatan Myanmar.
Perahu itu mengalami
kebocoran. Saat itu Hai Duong
sedang berlayar dari Singapura
menuju Myanmar. Semua
pengungsi itu telah diserahkan
kepada Tentara Angkatan Laut
(AL) Myanmar. 
pmuh shamil 

Pengungsi Rohingya
Terdampar di Laut Andaman
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” Saya memiliki rasa terima kasih yang besar. Itu adalah hak istimewa dan kehormatan yang sangat besar untuk melatih
tim nasional. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi satu lagi di antara jutaan orang yang akan mendukung
Portugal dengan penuh semangat, di mana pun saya berada.”

FERNANDO SANTOS, Pelatih Timnas Portugal

Penampilan Portugal di Qatar memang jauh dari
harapan. Diperkuat pemain-pemain berkualitas,
Santos gagal membawa A Selecao das Quinas
menjadi juara di Piala Dunia. Pasalnya, mereka tak
mampu melewati hadangan Maroko setelah
menyerah 0-1 di perempat final. 

Pelatih berusia 68 tahun tersebut juga berani
membangkucadangkan Cristiano Ronaldo
(CR7) pada pertandingan babak 16 besar
melawan Swiss dan perempat final kontra
Maroko. Hal ini karena Santos sudah
kehilangan kesabaran terhadap pemain
berusia 37 tahun itu menyusul reaksi
negatifnya setelah diganti melawan
Korea Selatan di babak penyisihan grup. 
Selama menangani tim periode

2014-2022, Santos sukses
mempersembahkan gelar Piala Eropa
2016 dan Nations League 2018/2019
bagi Portugal. “Kami percaya bahwa rasa
terima kasih ini juga dirasakan oleh
rakyat Portugal. Manajemen FPF
sekarang akan memulai proses
pemilihan pelatih tim nasional
berikutnya,” tulis pernyataan FPF,
dilansir portugoal.net . 

Keputusan FPF diterima lapang
dada oleh Santos. Dia merasakan
kebanggaan luar biasa mendapatkan
kepercayaan menangani Portugal
dan mempersembahkan dua gelar.
Santos yakin A Selecao das Quinas
akan semakin kuat di masa depan. 
“Saya memiliki rasa terima kasih

yang besar. Itu adalah hak istimewa
dan kehormatan yang sangat besar
untuk melatih tim nasional. Mulai
hari ini dan seterusnya, saya akan
menjadi satu lagi di antara jutaan
orang yang akan mendukung
Portugal dengan penuh semangat, di
mana pun saya berada,” kata Santos. 

Penghormatan juga diberikan
para pemain. Melalui akun Ins -
tagram -nya, bek Pepe meng -
ucap kan terima kasih kepada
San tos. Mantan bek Real Ma -

drid tersebut menuturkan, sang pelatih
telah menorehkan tinta emas bagi per -

sepakbolaan Portugal. “Terima kasih, Tuan
Santos! Terima kasih atas pekerjaan Anda,

kepemimpinan Anda, dan komitmen Anda. Terima
kasih telah melayani sepak bola Portugal dengan
cara yang brilian. Nama Anda akan harum dalam

sejarah sepak bola Portugal,” ungkap Pepe. 
Tidak mengherankan jika sentimen positif

mengalir deras di Portugal mengenai kepergian
Santos dari pekerjaan sebagai pelatih. Penggemar
dan analis pun hampir dengan suara bulat setuju
bahwa memecat Santos adalah sebuah keputusan
terbaik bagi semua pihak. Portugal membutuhkan
sosok berkualitas untuk  memimpin Bruno
Fernandes dkk jelang kualifikasi Piala Eropa 2024,
Maret mendatang. 
Setelah kepergian Santos, FPF tidak kekurangan

calon pelatih untuk Portugal. Bos AS Roma Jose
Mou rinho dan arsitek OSC Lille Paulo Fonseca san -
ter menjadi kandidat kuat memimpin A Selecao das
Quinas. 
Khusus Mourinho, terdapat keraguan apakah

dia mampu mengulangi kesuksesan yang diraihnya
bersama Porto, Chelsea, Inter Milan, dan Madrid.
Tapi, dia masih dianggap sebagai salah satu pelatih
terbaik sepanjang masa, terutama di Portugal. 
FPF akan melihat penunjukan Mourinho

sebagai rekrutan besar meskipun dia kekurangan
gelar dalam beberapa tahun terakhir. Berbicara
kemampuan, The Special One jauh lebih cerdik
secara taktik dibandingkan Santos. 
Hambatannya, Mourinho belum berkomentar

apa pun terkait rumor menangani Portugal.
Terlebih, dia masih terikat kontrak dengan Roma,
sesuatu yang mungkin akan menjadi permasalahan
serius untuk merekrutnya. Minim pengalaman
menangani tim nasional juga menjadi
pertimbangan. Pasalnya, sepanjang kariernya,
Mourinho selalu menangani tim di level klub. 
Sementara itu, dipecatnya Santos menambah

panjang daftar para pelatih yang kehilangan
pekerjaan setelah kegagalan di Piala Dunia 2022.
Sebelumnya, Korea Selatan (Korsel) mengakhiri
kerja sama dengan Paulo Bento. Keputusan diambil
seusai Korsel terhenti di babak 16 besar. 
Lalu, ada Gerardo Martino. Gagal membawa

Meksiko melaju dari fase grup Piala Dunia untuk
pertama kali sejak 1978 membuatnya dipecat.
Roberto Martinez juga menuju pintu keluar setelah
Belgia terhenti di fase Grup F. Begitu juga dengan
Luis Enrique yang dipecat setelah Spanyol
tersingkir di babak 16 besar. 
Terdapat juga para pelatih yang memutuskan

mundur. Dari Brasil, Tite mengundurkan diri
setelah kegagalan timnya di perempat final. Dari
Belanda, Louis van Gaal mantap meninggalkan tim.
Sementara Ota Addo mengundurkan diri dari
jabatannya setelah Ghana menjadi juru kunci di
fase grup Piala Dunia 2022. 
p alimansyah

LISABON–Perubahan dilakukan beberapa tim guna memperbaiki
performa. Mengganti pelatih menjadi tren setelah tersingkir dari Piala

Dunia 2022. Yang terbaru, Federasi Sepak Bola Portugal (FPF)
memutuskan memecat pelatih Fernando Santos. 

LONDON –Upaya Andrey Rublev berpartisipasi
di Wimbledon 2023 mendapat dukungan luas.
Petenis berperingkat delapan dunia tersebut
berharap tidak ada lagi larangan yang masih
menggunakan aturan ketat terhadap petenis asal
Rusia dan Belarusia di dunia olahraga. 
Propaganda operasi khusus Rusia ke Ukraina

masih dilakukan Pemerintah Inggris dalam dunia
olahraga, termasuk tenis. Bahkan, Sekretaris
Kebudayaan Inggris Michelle Donelan sempat
menuduh Asosiasi Pemain Tenis Profesional
(ATP) sebagai pengkhianat karena mendenda
Asosiasi Tenis Inggris (LTA) USD1 juta lantaran
memberikan larangan petenis Rusia dan Belarusia
bermain di Wimbledon. 
Padahal, petenis Rusia juga banyak yang

menge cam terjadinya perang tersebut, termasuk
Rublev. Tapi, Pemerintah Inggris tetap melarang
petenis Rusia dan Belarusia bermain di Wim ble -
don. Hal ini justru menjauhkan prospek gerakan
damai. Karena itu, Rublev sangat yakin Pe me rin -
tah Inggris menggunakan olahraga sebagai ma ni -
pulasi politik. “Mereka benar-benar tidak mau
mem bantu. Pemerintah Inggris mungkin mem -
buktikan bahwa bagi mereka semua adalah ten -
tang politik. Mereka menunjukkan bahwa politik
lebih penting daripada perdamaian. Kami (para
petenis) bisa menunjukkan pesan yang kuat, se ti -
dak nya satu kali, bahwa olahraga bisa dipisahkan
dari isu politik,” kata Rublev, dilansir ubitennis.net . 
Mengenai pendapatnya tentang perang,

Rublev yakin cara terbaik untuk mengekspresikan
dirinya adalah di lapangan. Tak lama setelah Rusia
memulai operasi khusus pada 24 Februari tahun
ini, dia juga sudah melakukan aksi nyata dengan
menulis pesan perdamaian yang berbunyi ‘tolong
jangan ada perang’. Di bawah aturan saat ini,
petenis Rusia dan Belarusia masih diizinkan
bermain di Turnamen ATP, WTA, dan ITF. Tapi,
mereka berada di bawah bendera netral.
Sementara untuk bermain di kompetisi beregu,
seperti Piala Davis, masih dilarang. Belum
diketahui kapan Wimbledon akan membuat
keputusan akhir terkait keikutsertaan petenis dari
kedua negara tersebut pada 2023 mendatang. 
Rublev dilarang bermain di Wimbledon tahun

ini. Pihak penyelenggara dan LTA mengeluarkan
larangan atlet Rusia dan Belarusia karena negara -
nya melancarkan operasi khusus di Ukraina. Pe -
me rintah Inggris menduga Rusia dapat meng -
gunakan atlet mereka sebagai propaganda dalam
turnamen. 
Namun, ATP dan WTA mengutuk langkah ter -

sebut dan menghapus alokasi poin peringkat di
Wim bledon untuk pertama kali dalam sejarah. LTA
juga dikenakan denda besar oleh kedua or ga ni  sasi
itu, meski mereka mengajukan banding atas
hukuman tersebut. Selain itu, laporan baru-baru ini
menunjukkan bahwa ATP dapat menang guh kan
keanggotaan LTA jika kembali melakukan la rangan
seperti itu di Wimbledon untuk kedua kali secara
beruntun. Tapi, ada spekulasi, Wimbledon dan LTA
akan mencabut larangan tersebut. Na mun, Rublev
masih belum yakin dengan ke pu tus an itu. 
Terlepas dari permasalahan yang ada, petenis

berusia 25 tahun ini berharap dapat kembali
berpartisipasi di Wimbledon. Setelah bertemu
dengan ATP dan beberapa direktur turnamen,
Rublev menilai dukungan dari berbagai pihak
sangat besar. “Kami mengadakan pertemuan
dengan Grand Slam dan ATP. ATP lebih terbuka
untuk membantu semua orang, itu sangat bagus.
Jujur, kami mendapatkan banyak pilihan dan
banyak cara untuk membantu. Jika Wimbledon
melarang kami untuk tahun kedua dan tidak ada
perubahan, itu akan menjadi yang terburuk di
dunia tenis,” tandas Rublev. 
p alimansyah

Rublev Kecam
Pemerintah

Inggris

JAKARTA –Pertandingan final
Invitasi Tenis Nasional 2022
dipastikan berlangsung meriah
di lapangan tenis BIN Pasar
Minggu, Jakarta, Sabtu (17/12).
Dua petenis binaan Perkum -
pulan Olahraga Badan Intelijen
Negara (POR BIN) Tennis Club
akan berjumpa. Menariknya,
keduanya merupakan saudara
kembar, yaitu Fitriana Sabrina
dan Fitriani Sabatini. 
Pelatih tim BIN, Suharyadi,

mengaku sangat bersyukur ke -
dua anak asuhnya bisa melaju ke
final. Fitriana melangkah se te -
lah mengalahkan Tiara Naura
Nur Azizah yang juga atlet bi na -
an POR BIN dengan dua set
lang sung 6-3, 6-0 . Fitriani men -
capai final usai menundukkan
wakil Banten, Cylova Zuleyka,
juga dua set langsung 6-1, 6-4. 
Pertemuan Fitriana dan

Fitriani di partai puncak invitasi

yang digelar Yayuk Basuki Ten -
nis School (YBTS) dan POR BIN
serta didukung Kementerian
Pe muda dan Olahraga (Kemen -
po ra) ini merupakan ulangan
partai final tunggal Rajawali Wo -
men Tennis Open awal De sem -
ber ini. Saat itu Fitriana berhasil
keluar sebagai juara setelah
mengalahkan Fitriani 6-4, 6-3. 
Karena itu, Suharyadi yakin

pertemuan kedua petenis
saudara kembar di final nanti
akan berlangsung spektakuler.
“Alhamdulillah, kedua petenis
BIN yang diturunkan saat ini,
Fitriana dan Fitriani, masuk
final semuanya atau all-final
karena berhasil mengalahkan
pemain-pemain baik yunior
maupun senior. Besok (hari ini)
diharapkan pertandingan ini
akan spektakuler,” ucapnya. 
Dengan keberhasilan ini

Fitriana dan Fitriani meng -

ucapkan terima kasih kepada
Ke pala BIN atas segala dukung -
an dan fasilitas yang telah di -
berikan selama menjalani
persiapan dan menjalani
latihan. Mereka menyatakan
bahwa sejauh turnamen yang
diikuti hasilnya bagus dan ke
depan mereka akan jauh lebih
fokus untuk segala persiapan.
“Bulan ini sudah mengikuti dua
turnamen dan hasilnya
menurut saya bagus. Mungkin
nanti habis ini akan latihan lagi
untuk persiapan tahun depan,”
ucap Fitriani. 
Sejauh ini Kepala Badan In -

telijen Negara (BIN) Budi Gu na -
wan sudah banyak memberikan
dukungan dalam mengem bang -
kan olahraga tenis di In do nesia.
Dia juga menambahkan bahwa
pembentukan POR BIN
memang dikhususkan untuk
mendorong peningkatan

prestasi para atlet, termasuk
atlet tenis. 
Supaya mampu terus me -

ngembangkan ekosistem olah -
raga nasional, maka memang
harus ada sebuah wadah bagi
seluruh atlet bertalenta dan
berpotensi. 
“Untuk dapat terus

meningkatkan prestasinya di
tingkat nasional, sebagai salah
satu bentuk kontribusi atlet
kami membentuk Persatuan
Olahraga BIN, yang terdiri atas
delapan cabang olahraga. Kami
menggalang potensi atlet dan
pelatih terbaik di tingkat nasio -
nal untuk terlibat menciptakan
ekosistem pengembangan olah -
raga prestasi di BIN sehing ga
potensi talenta-talenta terbaik
di lembaga ini bisa dikembang -
kan, terutama di kalangan
taruna-taruni STIN,” kata Budi. 
p raikhul amar

JAKARTA–Tim Muay Thai
DKI Jakarta menargetkan lima
medali emas di Kejuaraan
Nasional (Kejurnas) Muay Thai
2022 di Serang, Banten, 17-20
Desember ini. Ajang itu
sekaligus menjadi modal para
atlet masuk Seleksi Pelatnas
Nasional (Seleknas) Muay Thai
Indonesia untuk SEA Games
2023 Kamboja. 
Manajer Muay Thai DKI

Burhan menjelaskan target
lima emas sangat realistis
dengan pengalaman para atlet
meski pemula. Tercatat, Tim
Muay Thai DKI akan mengirim
12 atlet baik dari kelas pelajar,
U23, maupun senior. Ajang ini
juga sangat penting bagi para
atlet karena berkesempatan
masuk Seleknas Road to Sea
Games Kamboja. 

“Kekuatan kita ada 12 atlet
dan targetkan lima emas.
Mudah-mudahan target itu bisa
tercapai dari kelas pelajar putra
dua, lalu dari putri satu, lalu
untuk U23 semoga bisa satu
ataupun dua emas, dan
Seleknas Road To Sea Games
Kamboja, mudah-mudahan
satu. Inilah 12 atlet Muay Thai
DKI yang siap tempur di bawah
kepemimpinan Bapak Audi
Tambunan. Kami optimistis
berprestasi,” ujar Burhan. 
Hal senada juga disampai -

kan pelatih Muay Thai DKI Ja -
karta Imam mengatakan ke ku -
at an 11 putra dan 1 putri op ti -
mis tis emas meskipun baru
tam pil di event nasional. “Un -
tuk pimpinan Pak Audi Tam -
bunan, ini pertama kali terjun di
Kejurnas, karena adanya

pengalihan kepeng urusan se -
belumnya, maka kami op ti mis -
tis. InsyaAllah, target emas,”
ucap Imam. 
Sebelum keberangkatan dari

salah satu hotel di Jakarta, para
atlet sangat semangat untuk
tampil perdana. Aprilando Ru -
mahpasal, yang memiliki pe nga -
laman peraih perak SEA Ga mes
Kick Boxing di Filipina 2019, ber -
janji tampil maksimal demi emas.
“Saya turun di Kejurnas Muay
Thai kelas 54 kg, target emas. Un -
tuk calon lawan ter be rat, se per -
tinya Mitra (Edisyah) dari Lam -
pung, Zul Bimantara dari Sula -
wesi Selatan, dan satu lagi atlet
Muay Thai Bali,” ucap Aprilando. 
Selain itu, atlet putra Muay

Thai lainnya, Angkasa, yang
pernah tampil di Mix Martial
Art (MMA) Amatir, Silat bebas,

dan tinju juga antusias meng -
hadapi kejurnas Muay Thai ini.
“Saya tampil nothing to lose , ka -
rena ini perdana turun kejurnas
Muay Thai. Target meraih hasil
terbaik untuk Muay Thai DKI,”
ucap peraih medali perak
Kejurnas Tinju di Medan,
Agustus lalu. 
Tak mau ketinggalan, atlet

putri satu-satunya Muay Thai
DKI Abrellia juga sudah siap
menjalani setiap pertandingan
di Kejurnas Muay Thai 2022 ini.
Tampil di kelas 48 kilogram, dia
ingin fokus meraih hasil terbaik
untuk DKI. “Ini pertama kali
naik ring, Kejurnas Muay Thai
di Serang, Banten. Fokus per -
tandingan saja untuk meraih
kemenangan, targetnya itu
dulu,” paparnya. 
p raikhul amar

Kejurnas MuaThay Jadi Ajang Seleksi Nasional SEA Games 2023
KEJUARAAN NASIONAL MUAY THAI 2022

Atlet Binaan BIN Dominasi Invitasi Tenis Nasional 2022

Andrey
Rublev

Tim MuayThai DKI Jakarta

foto :  atp

foto :  reuters

foto :  ist

foto :  ist

Fernando Santos

Fitriana Sabrina



elatih Timnas
Maroko Walid
Regragui bim -
bang me nen tu -
kan pilihan
pemain jelang

meng hadapi Kroasia dalam
perebutan tempat ketiga
Piala Dunia 2022 di Stadion
Khalifa, Doha, Sabtu (17/12).
Namun, tim berjuluk Singa
Atlas ini tetap optimisme bisa
merebut peringkat ketiga. 
Langkah fantastis Maroko

di Piala Dunia 2022 dihentikan
oleh Prancis usai kalah 0-2 pada
semifinal di Stadion Al Bayt,
Kamis (15/12).  Namun, per -
juang an Hakim Ziyech dkk be -
lum berakhir di Qatar. Mereka
masih memiliki kesempatan
menutup sebagai yang terbaik
ketiga di turnamen paling
bergengsi di dunia tersebut. 
Kekalahan atas Prancis me -

mang membuat Pelatih Maroko
Walid Regragui sedikit kecewa.
Namun, dia menegaskan
armada nya akan mengalihkan
fokus ke perebutan posisi ke -
tiga. Tapi untuk bisa meraihnya
justru tak akan mudah. Pa sal -
nya, fisik dan mental pemain
terlihat menurun mengingat
kegagalan tim melaju ke final.
“Laga perebutan tempat ketiga
ini akan berat bagi kami, ter uta -
ma secara mental. Kami me -
miliki banyak cedera dan kami
kelelahan setelah per tan dingan
terakhir kami,” ujar Re gragui
saat Konferensi Pers yang juga
dihadiri KORAN SINDO usai

timnya kandas dari Prancis. 
Karena itu, Regragui me ng -

alami kebimbangan dalam me -
nen tukan skuad jelang perebut -
an tempat ketiga. Selain meng -
in car kemenangan, dia ingin
mem berikan kesem pat an ke pa -
da pemain yang belum bermain
di Piala Dunia 2022 ini. Tercatat
ada empat pemain yang belum
merumput di Qatar, yaitu Ilias
Chair, Anass Zaroury (Pe nye -
rang), Bilal El Khannous (Ge lan -
dang), dan Ahmed Reda Tag -
naouti (Kiper). “Saya dalam dua
pikiran: Saya ingin memenangi
per mainan, kami akan melaku -
kan segalanya untuk me me -
nang  kannya. Tapi saya juga
ingin memberikan waktu
permainan kepada pemain
yang belum merasakan Piala
Dunia karena mereka pantas
mendapatkan nya. Jadi kami
akan mencoba mencari jalan
tengah untuk menurunkan tim
yang sangat kuat,” tuturnya. 
Kini, yang harus dilakukan

Regragui adalah cepat me -
mulih kan kondisi pemainnya
secara fisik dan mental setelah
kekalahan dari Prancis. Setelah
itu, dia baru bisa mengetahui
siapa yang siap diturunkan saat

menghadapi Kroasia nanti.
“Untuk saat ini, kami perlu
pulih. Kami baru saja kalah,
dan selalu sulit setelah kalah
untuk memikirkan
pertandingan berikutnya.
Kami perlu pulih dari sudut
pandang mental terlebih
dahulu. Kemudian kami akan

melihat siapa yang bisa mem -
buat Maroko bangga dengan
merebut tempat ketiga,” ung -
kap Regragui. 
Ini merupakan per temu an

kedua Maroko menghadapi
Kroasia di Piala Dunia 2022. Se -
belumnya, kedua tim bersua
pada babak penyisihan Grup F
dengan hasil imbang tanpa gol.
Namun, pertandingan nanti se -
dikit berbeda karena kedua tim -
nya akan menjalani laga pe nen -
tuan mendapatkan medali pe -
runggu di turnamen tersebut. 
Karena itu, penyerang Kroa -

sia Andrij Kramaric berjanji
akan membawa tim mengakhiri
turnamen di peringkat ketiga
se bagai balasan kekecewaan
tim nya gagal melaju ke final.
“Ka mi harus sadar bahwa ini
adalah pertandingan berseja -
rah. Ini akan menjadi pertan -
ding an hidup mati, Jika mereka
(Maroko) memenangi medali,
mereka akan menjadi pahlawan
di negaranya. Jadi, kami akan
ber main dengan cara yang sa -
ma, kami memiliki banyak pe -
main muda yang ingin mem beri
tahu anak-anak mereka bahwa
mereka akan meme nangi
medali,” tegas Kramaric. p

P
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PERBURUAN
SEPATU EMAS
Pertarungan pencetak gol
terbanyak untuk memenangi
Sepatu Emas di Piala Dunia
Qatar 2022 semakin panas.
Lionel Messi dan Kylian
Mbappe sama-sama berada di
posisi teratas dengan lima gol.
Namun, keduanya harus
waspada karena masih bisa
disusul oleh Olivier Giroud dan
Julian Alvarez yang sudah
mencetak empat gol. 

n LIONEL MESSI
LAGA GOL ASSIST MENIT 
6 5 3 570 

n KYLIAN MBAPPE
LAGA GOL ASSIST MENIT 
6 5 2 477 

n JULIAN ALVAREZ
LAGA GOL ASSIST MENIT 
6 4 1 360 

n OLIVIER GIROUD
LAGA GOL ASSIST MENIT 
5 4 0 379 

AturAn top Skor

piAlA DuniA 2022

Hanya ada satu pemain yang
berhak meraih Sepatu Emas atau

penghargaan top skor 
Piala Dunia 2022.

JikA ADA DuA pemAin 
yAng SAmA, berikut
ADAlAh AturAn top

Skor 
piAlA DuniA 2022

1. Trofi Sepatu Emas diberikan
kepada pemain yang mencetak
gol terbanyak di turnamen. 

2. Jika ada dua pemain dengan
koleksi gol sama, pemain
dengan jumlah assist terbanyak
akan menerima penghargaan
Sepatu Emas. 

3. Jika ada dua pemain atau lebih
dengan jumlah gol dan assist
sama, pemain dengan menit
bermain paling sedikit akan
memenangi trofi Sepatu Emas.

ABDUL HARIS
Jurnalis KORAN SINDO,

Doha,Qatar

LAPORAN LANGSUNG

perebutan peringkat Ketiga, 
pelatih timnas maroko malah Bimbang

Walid Regragui

Ini merupakan keempat
kalinya Prancis lolos ke final
Piala Dunia (1998,2006,
2018,2022). Dalam ketiga final
sebelumnya, dua di antaranya
diakhiri dengan juara pada
1998 dan 2018. Sedangkan
pada 2006, Les Bleus  kalah dari
Italia lewat drama adu penalti. 
Selain itu, jika sukses

menaklukkan Argentina di
final, mereka akan menjadi tim
ketiga dalam sejarah meraih
gelar Piala Dunia dua kali
secara beruntun. Sebelumnya,
prestasi langka tersebut
pernah dilakukan Italia (1934,
1938) dan Brasil (1958, 1962). 
Pelatih Prancis Didier

Deschamps mengaku akan
sulit untuk mewujudkan am -
bisi tersebut. Pasalnya, virus
tengah mengganggu ke bu gar -
an beberapa pemainnya jelang
final. Kingsley Coman adalah
pe main ketiga yang terkena
dampak setelah wabah diduga
dipicu oleh AC di stadion, fa -
silitas pelatihan, dan hotel tim. 
Sedangkan gelandang

Adrien Rabiot dan bek tengah
Dayot Upamecano juga masih
diragukan bisa tampil di final
nanti.  Apalagi, mereka sempat
absen saat Prancis meraih ke -
menangan 2-0 atas Maroko di
semifinal karena sakit dengan

gejala mirip flu. “Kami memi -
liki beberapa kasus gejala mirip
flu. Kami berusaha untuk ber -
hati-hati agar tidak menyebar.
Para pemain telah berusaha ke -
ras di lapangan dan jelas sistem
kekebalan tubuh mereka telah
me nurun. Itu terjadi ketika
Anda terlalu memaksakan diri,
dan lebih rentan terkena virus
ini,” kata Des champs dilansir
Dailymail . 
Menariknya,

Karim Benzema
bisa saja kembali
secara me ngej ut -
kan untuk Prancis
pasca-absen men -
jelang turnamen
karena cedera pa -
ha. Benzema ikut
ambil bagian da -
lam pertandingan
latihan 60 menit
untuk Real Ma -
drid. 
Pihak klub

dikabarkan  tidak
akan menghalangi
jalannya jika sang
bomber ingin ter -
bang ke Qatar un -
tuk pertandingan
final. Meskipun
tidak mungkin
Benzema cukup fit
untuk bermain di

per tan ding an. Meski menolak
ber ko mentar, Deschamps
tidak me nutup kemungkinan
tersebut. Apalagi nama bomber
34 tahun tersebut memang
masih terdaftar di skuad Les
Bleus . 
Nah yang jelas, Rabiot, Upa -

mecano dan Coman bisa saja
segera fit di hari pertandingan.
Sedangkan Benzema, kalau -
pun tidak bergabung, Prancis

sejatinya memiliki penyerang
hebat dalam diri Kylian Mbap -
pe, Olivier Giroud, dan Antoine
Griezmann. Di lini belakang,
ketangguhan Raphael Varane
diandalkan untuk melindungi
penjaga gawang Hugo Lloris. 
Dengan kualitas skuadnya,

Deschamps yakin Prancis
dapat tampil optimal melawan
Argentina. Dia mengatakan
tim nya akan berusaha me mi -

ni malisasi agresivitas lawan
yang dikomandoi oleh Lionel
Messi. “Messi adalah salah satu
pemain terbaik di dunia.  Tentu
saja kami akan mencoba dan
melawan ancaman Messi dan
menghentikan dia meme nga -
ruhi permainan. Tetapi,  Ar -
gentina kali ini ber beda dengan
yang kami lawan empat tahun
lalu. Tim yang membuat
kesalahan paling sedikit akan

memenangi per tan -
dingan,” jelas
Deschamps. 
Kewaspadaan

Deschamps didasari
statistik. Argentina
dan Prancis telah
ber main tiga kali
sebelumnya di Piala
Dunia. La Albiceleste
memenangi dua per -
temuan pertama pa -
da 1930 dan 1978.
Sementara Prancis
me nyingkirkan Ar -
gen tina dari Piala
Du nia 2018 di Babak
16 Besar. 
Argentina tidak

memiliki masalah
cedera. Me reka bisa
menurunkan kom -
posisi pemain
terbaiknya me la wan
Prancis. Pelatih

Argentina Lionel Scaloni
didukung para bintangnya
seperti Messi, Julian Alvarez,
Angel di Maria, Nicolas
Otamendi, dan Emi liano
Martinez. 
Scaloni menegaskan

Argentina tidak boleh puas
dengan pencapaian sejauh ini.
Dia mengajak pasukannya
untuk bekerja lebih keras dan
menampilkan permainan
terbaik untuk mengalahkan
Prancis di final. “Sangat
menyenangkan berada di final
tetapi masih ada satu langkah
lagi. Kami menikmati apa yang
telah terjadi. Tetapi kami harus
kembali fokus untuk meng -
hadapi Prancis,” beber Scaloni. 
Semangat juga dilontarkan

Messi. Secara terbuka, dia
mengungkapkan per tan ding -
an melawan Prancis mungkin
menjadi final terakhirnya di
Piala Dunia bersama Ar gen -
tina. Bintang Paris Saint Ger -
main (PSG) tersebut bertekad
menutupnya dengan gelar
juara. “Kami hanya selangkah
lagi. Setelah berjuang keras,
kami akan memberikan
segalanya untuk mencoba
mewujudkan impian kami
menjadi juara dunia,” tegas
Messi. 
p alimansyah

PEMENANG SEPATU EMAS PIALA DUNIA
Trofi Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia pertama kali
dianugerahkan pada Piala Dunia 1982 di Spanyol, berikut para pemenangnya  

PIALA DUNIA PEMAIN NEGARA JUMLAH GOL

1982 PAOLO ROSSI ITALIA 6 
1986 GARY LINEKER INGGRIS 6 
1990 SALVATORE SCHILLACI ITALIA 6 
1994 OLEG SALENKO RUSIA 6 

HRISTO STOICHKOV BULGARIA 6
1998 DAVOR SUKER KROASIA 6 
2002 RONALDO BRASIL 8 
2006 MIROSLAV KLOSE JERMAN 5 
2010 THOMAS MULLER JERMAN 5 
2014 JAMES RODRIGUEZ KOLOMBIA 6 
2018 HARRY KANE INGGRIS 6

PENCETAK GOL TERBANYAK SEPANJANG MASA DI PIALA DUNIA
PEMAIN NEGARA GOL LAGA PIALA DUNIA

MIROSLAV KLOSE JERMAN 16 24 2002, 2006, 2010, 2014 
RONALDO BRASIL 15 19 [1994], 1998, 2002, 2006 
GERD MULLER JERMAN 14 13 1970, 1974 
JUST FONTAINE PRANCIS 13 6 1958 
PELE BRASIL 12 14 1958, 1962, 1966, 1970

LUSAIL –Mempertahankan gelar Piala Dunia menjadi misi utama
Prancis di Lusail Stadium, Minggu (18/12). Selangkah lagi mimpi
itu terwujud. Namun, Les Bleusmendapatkan tantangan dari
Argentina yang berambisi mengakhiri puasa gelar di pentas

tertinggi sepak bola sejagat raya tersebut. 

sama Kuat

Lionel Messi Kylian Mbappe

”Messi adalah salah satu pemain terbaik di dunia.  Tentu saja kami akan mencoba dan melawan ancaman Messi dan
menghentikan dia memengaruhi permainan. Tetapi,  Argentina kali ini berbeda dengan yang kami lawan empat tahun

lalu. Tim yang membuat kesalahan paling sedikit akan memenangi pertandingan.”

DIDIER DESCHAMPS, Pelatih Timnas Prancis
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