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INDOPOSCO - Wakil Presiden ke-10 
dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan 
sistem pemilihan proporsional terbuka 
saat ini sudah tepat diterapkan dalam 
pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

JK menambahkan yang perlu dihindari 
adalah dampak negatif dari penerapan 
sistem pemilu proporsional terbuka 
itu. “Timbul negatifnya yang (pemilu 
proporsional) terbuka itu, jeruk makan 
jeruk. Jadi, sudah benar itu terbuka, yang 
harus dihindari soal negatifnya itu,” kata 
JK, di Jakarta, Senin (9/1), dikutip dari 
Antara.

Menurut JK, dia merupakan pihak yang 
dahulu mengusulkan perubahan sistem 
pemilu dari proporsional tertutup menjadi 
terbuka supaya masyarakat mengetahui 
sosok calon pemimpin pilihannya.

“Dulu kan tertutup ya; yang pertama kali 
mengusulkan terbuka, saya. Itu supaya 
orang mengetahui siapa yang dia pilih,” 
ujarnya pula.

Selain itu, penerapan sistem pemilu 
proporsional terbuka juga membuat calon 
berupaya melakukan kampanye supaya 
memperoleh suara dari pemilih.

“Kalau tertutup, calon cenderung tidak 
berkampanye, partai yang berkampanye. 
Jadi, segala kegiatan oleh partai, yang 
paling sulit menentukan nomor-nomor 

(urut calon),” ujar JK.

Sikap Parpol
Pertemuan delapan elite partai politik 

menghasilkan pernyataan sikap soal sistem 
proporsional tertutup dalam pelaksanaan 
Pemilu 2024.

 “Pada siang hari ini, kita 8 partai 
politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. 
Tentu pertemuan ini bukan merupakan 
pertemuan pertama saja, namun tadi 
bersepakat bahwa pertemuan ini akan 
dilanjutkan secara berkala, untuk 
mengawal sikap partai politik ini,” 
ujar Ketua Umum Partai Golongan 
Karya (Golkar) Airlangga Hartarto usai 
pertemuan di Hotel Dharmawangsa, 
Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

 Hadir dalam pertemuan itu, Ketua 
Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Muhaimin Iskandar, Presiden Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, 
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

 Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh 
tidak hadir dan diwakili oleh Sekretaris 
Jenderal Johnny G Plate dan Wakil Ketua 
Umum Ahmad Ali. Begitu juga dengan 
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum

Pemilihan Proporsional Terbuka Sudah Benar

FOTO: ANTARA/SYAIFUL HAKIM 

Para petinggi dari delapan partai politik saat foto bersama sebelum pertemuan yang membahas sistem 
proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).  Baca Pemilihan Hal 7

 Baca Emosi Serumpun Hal 7

INDOPOSCO - Anggota DPR dari Fraksi Partai 
Demokrat Anwar Hafid menilai, penerbitan Perppu 
nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) 
telah menunjukkan esensi demokrasi yang diacuhkan. 
Pasalnya, Perppu tersebut tidak menjalankan Amar 
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait 
dengan pelibatan publik.

Padahal putusan MK tersebut menghendaki 
pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. 
Selain terbatasnya pelibatan publik elemen 
masyarakat sipil, juga mengeluhkan terbatasnya akses 
terhadap materi UU Cipta Kerja selama proses revisi. 

“Keluar Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan 
dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak 
partisipatif. Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. 
Hukum dibentuk melayani kepentingan rakyat, 
bukan melayani kepentingan elite. Janganlah kita 
menyelesaikan masalah dengan masalah,” kata Anwar 
di Jakarta, Senin,(9/1/2023).

Ia mengemukakan, sejumlah persoalan yang ada di 
dalam Undang-Undang Ciptaker. Seperti soal skema 
upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan 
PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. 

“Misalnya persoalan pegawai kontrak Dalam UU 

PERPPU CIPTA KERJA

Esensi Demokrasi Diacuhkan

ILUSTRASI: GIMBAL ISWANTO/INDOPOSCO

 Baca Esensi Demokrasi Hal 7

INDOPOSCO -  “INDONESIA itu sudah seperti 
negerinya yang kedua,” ujar sahabat Disway 
asal Malaysia.

Saya bertanya kepadanya: bagaimana bisa 
Anwar Ibrahim, perdana menteri Malaysia itu, 
berpidato dalam bahasa Indonesia yang begitu 
baik. Hampir tidak terasa logat Melayu-nya.

Saya termasuk yang hadir di acara kemarin 
sore itu. Di auditorium Bank Mega Jakarta. 
Chairul Tanjung, konglomerat pemilik Bank 

Mega, memang mengundang 
Anwar untuk mampir. 
Anwar lagi berkunjung ke 
Jakarta. Bertemu Presiden 
Jokowi kemarin pagi.

Ke Jakarta adalah 
k u n j u n g a n 
pertama Anwar 

ke luar negeri 
setelah menjabat 

perdana menteri akhir November lalu. Begitulah 
sopan santun hubungan persahabatan antar 
negara. Mengutamakan sahabat sejati. Seperti 
juga presiden Amerika Serikat yang selalu ke 
Inggris dulu sebelum ke negara lain –kecuali 
Donald Trump.

Atau juga perdana menteri baru Jepang 
yang selalu harus  ke Amerika dulu sebelum 
ke lainnya. 
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Sejumlah 
wisatawan 

setelah 
mencoba 

jembatan di 
Nimo Highland, 

Pangalengan, 
Kabupaten 

Bandung, Jawa 
Barat.

Merasakan Sensasi Rebahan di Awan Bukit Pangalengan Bandung

Dikunjungi 5.000 Orang Per Hari
INDOPOSCO - Daerah Bandung selatan 

memendam potensi wisata yang unik dan 
menjadi daya tarik masyarakat dari berbagai 
daerah untuk mengisi agenda di hari libur.

Di Bandung selatan atau Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat, objek wisata terbaru yang biasa 
dikunjungi masyarakat ada di kawasan Ciwidey 
atau Rancabali, seperti Glamping Rancabali, 
Jembatan Rengganis, hingga ragam fasilitas 
baru wisata di Ranca Upas.

Kini ada objek wisata baru yang mulai ramai 
diperbincangkan orang. Lokasi itu sebelumnya 
merupakan perbukitan kebun teh biasa, 
kemudian disulap hingga menarik orang-
orang untuk berkunjung.

Tujuan wisata yang dibuka sejak Mei 2022 
itu bernama Nimo Highland, berada di Desa 
Banjarsari, Kecamatan Pangalengan.

Berada di ketinggian lebih dari 1.600 meter 
di atas permukaan laut (mdpl), area wisata 
itu memiliki suasana sejuk, bahkan kerap 
diselimuti kabut pada siang hari.

Andalan utama wisata itu adalah jembatan 
berbentuk huruf U yang berada di puncak bukit 
kebun teh. Dengan bentuk itu, wisatawan 
yang berjalan di jembatan bisa melihat 
pemandangan 360 derajat, bahkan terlihat 
pula Danau Situ Cileunca yang merupakan 
ikon Pangalengan.

Akses ke lokasi
Objek wisata itu tak begitu sulit untuk 

ditemukan karena petunjuknya sudah bisa 
diakses melalui aplikasi peta daring. Hanya 
saja, akses menuju lokasi itu tidak semuanya 
merupakan jalan besar dan mulus.

Apabila keluar dari Gerbang Tol Soreang, 
lokasi wisata itu berjarak sekitar 36 kilometer 
dengan waktu tempuh sekitar dua jam jika 
menggunakan mobil. Sementara jika ditempuh 
dari pusat Kota Bandung, lokasi itu berjarak 
sekitar 50 kilometer, tanpa melewati jalan tol.

Jalan menuju Pangalengan, biasanya 
ditempuh melalui kawasan Banjaran, lalu 
masuk ke wilayah Cimaung di Jalan Raya 
Pangalengan.

Wisatawan yang akan menuju ke lokasi 
wisata itu perlu mengantisipasi kemacetan 
yang kerap terjadi, di antaranya di kawasan 
Kopo, Katapang, Buahbatu, hingga Banjaran. 
Kemacetan di kawasan itu biasanya terjadi 
pada pagi menjelang siang, dan sore menjelang 
malam.

Kemudian akses menuju lokasi setelah 

keluar dari Gerbang Tol Soreang, mayoritas 
merupakan jalan yang lebarnya hanya bisa 
dilalui oleh dua mobil dua arah.

Selain itu, belum semuanya jalan tersebut 
mulus, baik sejak keluar jalan tol, hingga 
beberapa kilometer sebelum sampai di objek 
wisata. Sekitar 500 meter sebelum sampai 
lokasi, aksesnya sudah mulus karena telah 
dipasang paving block.

Harga tiket
Untuk bisa masuk ke area Nimo Highland, 

para wisatawan akan menemui gerbang utama 
berjarak sekitar 100 meter dari tempat parkir. 
Di gerbang itu petugas akan menghitung orang 
yang ada di kendaraan dan mengenakan biaya 
untuk tiket.

Harga tiket yang dikenakan untuk wisatawan 
itu sebesar Rp35 ribu untuk orang dewasa dan 

Rp25 ribu untuk anak-anak. Harga itu berlaku, 
baik di hari biasa atau akhir pekan. Harga tiket 
akan naik apabila menginjak waktu-waktu 
libur, seperti di Natal 2022 dan Tahun Baru 
2023, harga tiket naik menjadi Rp40 ribu untuk 
dewasa dan Rp35 ribu untuk anak-anak.

Kalau wahana lainnya tidak termasuk 
dengan tiket masuk. Jadi ketiak di dalam 
lokasi berbayar kembali, variatif dari Rp10 

ribu sampai Rp175 ribu.
Jumlah wisatawan pada akhir pekan biasanya 

berjumlah sekitar 2.500 orang per hari. 
Ketika masuk ke musim liburan, kunjungan 
wisatawan melonjak menjadi sekitar 5.000 
orang per hari.

Ribuan orang yang berdatangan itu biasanya 
berasal dari daerah Bandung Raya, Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (bro)

INDOPOSCO - Lokasi wisata 
itu berdiri di kebun teh seluas 
6 hektare, memiliki dua bukit 
bernama Bukit Nini di sebelah 
timur dan Bukit Putra di sebelah 
barat. Di tengah kedua bukit itu 
merupakan lahan serbaguna yang 
bisa digunakan lahan parkir atau 
acara-acara tertentu.

Ketika di lokasi, wisatawan 
bisa melihat jembatan melingkar 
yang berada di puncak Bukit Nini. 
Untuk mencapai lokasi itu, para 
wisatawan diarahkan oleh petugas 
untuk diangkut menggunakan 
ontang-anting.

Ontang-anting merupakan 
mo bil bak terbuka yang di-
mo difikasi, se hing ga bisa me-
ngangkut wisatawan. Ken da-
raan pengangkut wisatawan itu 
berjumlah 11 unit dan bolak-balik 
me ngangkut wisatawan dari 

lokasi par kir sejauh 300 meter ke 
jembatan pu sat wisata di puncak 
Bukit Nini.

Setelah tiba puncak, petugas 
ba kal me ngecek tiket wisatawan 
yang su dah dibeli untuk kemudian 
masuk ke area jembatan. Di jem-
batan itu wi satawan bisa berfoto-
foto dan men coba satu area 
jem batan kaca yang dikenakan 
bia ya Rp10 ribu. Di tengah jem-
ba tan yang berbentuk huruf U 
itu terdapat bangunan berkubah 
war na biru. Tak jarang wisatawan 
ber foto de ngan latar belakang ba-
ngunan ter sebut.

Di samping itu semua, ada hal 
yang me narik dan bisa dijadikan 
ga ya baru berwisata, yakni kasur 
ja ring yang ter buat dari tali tam-
bang. Wahana yang terdapat di 
area bawah jembatan tersebut 
ti dak dipungut biaya.

Di kasur jaring itu, wisatawan 
bisa rebahan dan menikmati ham-
pa ran kebun teh. Di area itu juga 
ter dapat jajanan cemilan yang bisa 
di beli oleh wisatawan.

Dalam beberapa saat, kawasan 
wi  sata itu pun diselimuti kabut. 
Se hing ga ketika merebahkan 
badan di ka sur jaring, sensasi re-
ba han di atas awan bisa dinikmati 
oleh wisatawan, di temani cemilan 
yang telah dibeli.

Beberapa wisatawan menyatakan 
m e mang tertarik dan ada minat 
khu sus apabila ada kabut. Jadi 
kua litas foto pun lebih natural 
dan itu menjadi ciri khas.

Apabila di pagi hari, kabut bakal 
be  rada di bawah bukit itu dan me-
nye  limuti perkebunan teh. Selain 
itu momen matahari terbit pun 
bi  sa dinikmati oleh wisatawan di 
jem  ba tan tersebut. (bro) 

Rebahan di Awan, 
Nikmati Hamparan Teh

(ANTARA/BAGUS AHMAD RIZALDI)

Sejumlah wisatawan berswafoto di jembatan Nimo Highland, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

(ANTARA/BAGUS AHMAD RIZALDI)

Wisatawan mencoba kasur jaring di Nimo Highland, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

INDOPOSCO - Objek wisata ten tu-
nya kurang asyik jika tidak ada pro-
gram-program yang dihadirkan oleh 
pengelola wisata. 

Untuk meng hi dupkan suasana 
wisata di kawasan itu, pengelola telah 
menggelar be ra gam kegiatan, salah 
satunya konser mu sik.

Tercatat ada beberapa grup band ter-
sohor yang pernah “manggung” di 
Nimo Highland, yakni Jikustik, Nidji, 
dan Fourtwnty. Para bintang tamu 
grup band itu biasanya tampil pa da 

malam hari, sehingga pengelola wisata 
memberikan fasilitas sewa tenda bagi 
wisatawan yang ingin ber malam di 
lokasi.

Fasilitas tenda itu baru diluncurkan 
pada awal 2023. Untuk biaya yang 
di tawarkan, tenda berkapasitas dua 
orang seharga Rp360 ribu per malam, 
dan tenda berkapasitas empat orang 
se harga Rp840 per malam. Tenda itu 
ada di puncak Bukit Putra dan pe-
mandangannya langsung ke Situ Ci-
leunca. Di tenda ada fasilitas bantal, 

se limut, sandal, tetapi tidak termasuk 
sarapan.

Untuk para wisatawan yang ingin ke 
lokasi, diimbau untuk membawa jas 
hujan dan payung untuk meng an  tisipasi 
turunnya hujan. Selain itu, ia meminta 
wisatawan waspada ter  hadap pijakan 
yang licin di area wi  sata.

Penurunan wisatawan kalau hujan 
memang ada, tapi memang tidak 
mesti. Kadang saat cuaca hujan 
deras pun masih ada wisatawan yang 
berdatangan. (bro)

Menghidupkan Area Wisata
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Sejumlah wisatawan menuju ke area konser 
musik di Nimo Highland, Pangalengan, 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 



Kasus Ini 
Merupakan 
Pelanggaran 
HAM 

INDOPOSCO - Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) mengatakan kasus yang 
dialami Maryam seorang pekerja 
migran Indonesia (PMI) yang 
diduga berada di Uni Emirat 
Arab (UEA) dan tidak diizinkan 
pulang ke Indonesia merupakan 
pelanggaran HAM. 

”Ini kan salah satu bentuk 
kasus pelanggaran hak-
hak pekerja migran,” kata 
Koordinator Subkomisi 
Pemajuan HAM Komnas HAM 
RI Anis Hidayah di Jakarta, Senin 
(9/1/2023). 

Anis mengatakan gaji yang 
tidak dibayar selama tujuh 
tahun, akses komunikasi yang 
terputus hingga tidak diizinkan 
pulang ke Tanah Air merupakan 
bentuk nyata dari pelanggaran 
hak-hak pekerja migran. ”Setiap 
orang berhak atas pekerjaan 
yang layak,” tegas dia.

Aktivis HAM dan buruh migran 
tersebut menjelaskan hak-hak 
pekerja diatur jelas di berbagai 
instrumen HAM internasional 
maupun nasional. Bahkan, 
instrumen HAM internasional 
tentang pekerja migran tersebut 
telah diratifikasi Indonesia.

Khusus di Indonesia aturan 
tentang pekerja migran 
dapat dilihat pada Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia. Selain itu, 
jaminan tersebut juga terdapat 
dalam perjanjian kerja yang 
ditandatangani PMI. “Soal 
gaji itu biasanya disepakati di 

perjanjian kerja dan dibayarkan 
setiap bulan. Tapi kalau ini 
sampai tujuh tahun, itu harus 
dipertanyakan,” kata dia.

Beberapa hal yang perlu 
dipertanyakan juga, misalnya, 
terkait mekanisme pengawasan 
PMI di luar negeri. Termasuk 
situasi pekerjaan yang dilakukan 
PMI tersebut juga harus dipantau 
oleh pihak yang berwenang.

Bisa jadi, sambung Anis, 
pekerjaan yang dilakukan 
Maryam tidak layak atau tidak 
sesuai dengan kesepakatan 
sebelum mengadu nasib ke luar 
negeri. ”Jangan-jangan situasi 
kerjanya tidak layak. Untuk 

yang paling dasar saja tidak 
dipenuhi,” ucap dia.

Kemudian pihak yang 
bertanggung jawab juga harus 
menyelidiki apakah hak-hak 
lain didapatkan oleh Maryam, 
misalnya, soal libur, akses keluar 
rumah dan lain sebagainya. 
Menurut dia, perwakilan RI di 
UEA harus bisa memfasilitasi 
mediasi masalah yang dialami 
Maryam dengan majikan atau 
orang yang mempekerjakan nya. 

Komnas HAM RI juga mendesak 
pemerintah untuk memanggil 
PT atau perusahaan yang 
membawa Maryam asal Jawa 
Barat yang tidak digaji selama 

tujuh tahun oleh majikannya. 
“PT yang memberangkatkan 
di awal juga harus dimintai 
pertanggungjawaban,” kata 
Koordinator Subkomisi 
Pemajuan HAM Komnas HAM 
Anis Hidayah.  

Pertanggungjawaban tersebut 
terkait bagaimana perusahaan 
mengoordinasikan dan 
memantau pekerja migran yang 
telah diberangkatkannya. Anis 
mengatakan perusahaan yang 
memberangkatkan Maryam 
sebagai PMI tidak bisa serta 
merta melepaskan Maryam tanpa 
ada pengawasan.  “Perusahaan 
yang memberangkatkan itu 

punya tanggung jawab. Dalam 
prinsip business human right 
itu melekat tanggung jawab dan 
menghormati HAM,” jelas dia.

Oleh karena itu, pemerintah 
termasuk juga Kementerian 
Ketenagakerjaan harus segera 
memintai keterangan dari 
perusahaan yang membawa 
Maryam ke timur tengah. 
“Kementerian Ketenagakerjaan 
atau BP2MI bisa memanggil PT 
yang memberangkatkan untuk 
dimintai pertanggungjawaban 
atau paling tidak klarifikasi 
mekanisme komunikasi 
dengan PMI yang selama ini 
diberangkatkan,” jelasnya.(gin)

NASIONAL     3

Pekerja Migran RI  
Tak Diizinkan Pulang

Perluas Cakrawala Informasi Anda  
dengan klik:

www.indopos.co.id dan www.indoposco.id

f indoposco   l @indoposco  i indoposco.id  x indoposco channel

KEMENLU

Perkuat Sekretariat ASEAN 
 INDOPOSCO - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi 

mengatakan bahwa Sekretariat Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki peran penting 
dalam memastikan relevansi ASEAN dan berharap agar 
lembaga itu dapat diperkuat di bawah keketuaan Indonesia.

Hal itu dikatakan Menlu Retno saat dijumpai usai acara 
serah terima jabatan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang 
lama dengan Sekjen yang baru di Jakarta, Senin (9/1/2023). 
Menurut Retno, selama masa keketuaan Indonesia di 
ASEAN pada 2023, Indonesia akan meningkatkan kerja 
sama dengan ASEAN untuk memastikan relevansi 
perhimpunan tersebut, baik di tingkat regional maupun 
di tingkat global.

“Karena tantangan tidak hanya dari kawasan, tetapi 
juga dari luar. Untuk menjadikan ASEAN yang kuat dan 
relevan, tidak mungkin Sekretariat ASEAN tidak diperkuat,” 
ujarnya. Ia pun berharap agar selama keketuaan Indonesia, 
Sekretariat ASEAN dapat diperkuat termasuk dari segi data 
dan riset sehingga dapat memberikan masukan yang menjadi 
bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 
para pemimpin anggota ASEAN. “Kita perlu memperkuat 
ASEAN untuk menghadapi tantangan,” tambahnya.

Menlu Retno mengatakan bahwa ASEAN ke depannya 
akan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan 
menguji relevansi organisasi regional itu. Secara internal, 
ASEAN masih menghadapi tantangan terkait krisis di 
Myanmar, di mana implementasi konsensus berisi lima 
poin yang disetujui oleh para pemimpin negara-negara 
ASEAN belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Sementara itu, secara eksternal ASEAN dihadapkan 
dengan rivalitas di kawasan yang kian memanas dan 
menjadi ancaman bagi sentralitas ASEAN.Ada pula 
resesi yang menghantui dan membawa ancaman bagi 
pertumbuhan ekonomi regional.

“Ini adalah alasan besar dibalik keputusan Indonesia 
untuk memilih tema keketuaan “ASEAN Matters: 
Epicentrum of Growth”. Tidak ada pilihan selain untuk 
memastikan bahwa ASEAN tetap relevan guna menghadapi 
berbagai isu politik, regional, dan global,” ucapnya. (gin)

FOTO: ANTARA/ARIA CINDYARA 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat di dijumpai usai acara 
serah terima jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN di Jakarta, 
Senin (9/1/2023).

FOTO: ANTARA/MUHAMMAD ZULFIKAR

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah (di podium) memberikan paparan kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu. 



Menkeu 
Ingatkan Lagi RI 
Perlu Waspada

INDOPOSCO - Indonesia perlu 
waspada terhadap berbagai potensi 
risiko mulai dari resesi, utang, 
geopolitik hingga perubahan iklim 
atau  climate change  yang akan 
mengancam perekonomian global 
pada tahun ini.

“Saya ingin sampaikan beberapa 
alasan untuk kita waspada (pada 
2023, red) sebelum kita optimis (pada 
2023, red),” kata Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam 
CEO Banking Forum di Jakarta, Senin 
(9/1/2023).

Dia menuturkan, potensi resesi 
tahun ini salah satu mulai tercermin 
dari Dana Moneter Internasional 
(IMF) yang memperkirakan ekonomi 
global 2023 hanya tumbuh 2,7 persen.

Perkiraan IMF terhadap ekonomi 
global 2023 tersebut lebih rendah 
dibandingkan perkiraannya untuk 

pertumbuhan ekonomi 2022 yang 
sebesar 3,2 persen bahkan realisasi 
pertumbuhan 6 persen pada 2021.

Melalui perkiraan itu, IMF pun 
memprediksikan 30 persen sampai 
40 persen dari perekonomian negara-
negara di dunia akan mengalami resesi 
pada tahun ini.

Selain ancaman resesi, dunia 
turut  dihadapkan dengan 
adanya utang  negara yang sudah 
tidak sustainable atau berkelanjutan 
pada 2023.

Terdapat lebih dari 63 negara di 
dunia yang utangnya dalam kondisi 
mendekati bahkan sudah tidak 
berkelanjutan hingga hal ini menjadi 
salah satu topik utama dalam gelaran 
Presidensi G20 Indonesia.

“Pada 2023 dunia harus menjinakkan 
inflasi dengan menaikkan suku bunga 
pada saat debt stock-nya tinggi pasti 
berdampak tidak hanya resesi tapi di 
berbagai negara yang utangnya sangat 
tinggi berpotensi mengalami debt 
crisis,” jelas Sri Mulyani dilansir 
Antara.

Terlebih lagi, ia mengatakan utang 
negara-negara di sekitar Asia Selatan 

saat ini semuanya sedang kondisi stres 
mulai dari Bangladesh, Sri Lanka dan 
Pakistan masuk menjadi pasien IMF.

Tak hanya berhenti sampai di situ, 
pergeseran fundamental yang terjadi 
pada geopolitik turut memperparah 
dunia yang sedang dihadapkan dalam 
kondisi risiko ekonomi dan keuangan 
karena akan mengganggu  supply 
chain global.

Sementara krisis yang tak 
kalah mengancam adalah terkait 
perubahan iklim yang saat ini 
aspek tersebut sudah menjadi 
pembicaraan mainstream di dunia 
termasuk dalam financial market.

Sri  Mulyani menjelaskan 
perubahan iklim juga menjadi 
topik utama dalam G20 termasuk 
mengenai sustainable finance dan 
memasukkan risiko perubahan 
iklim terhadap setiap keputusan 
perencanaan penganggaran di sektor 
keuangan.

“Termasuk perbankan, Anda 
akan mengalami regulasi yang 
harus di-consider di mana climate 
change menjadi faktor risiko yang 
di-recognize  bisa mempengaruhi 

tidak hanya  sustainability,  tapi 
juga  sistematically important,” 
tegasnya. 

Di temlat terpisah, Wakil Ketua 
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 
Shinta Kamdani mengatakan, terdapat 
tiga strategi penting yang perlu 
dikembangkan setiap pelaku usaha, 
khususnya dalam menghadapi potensi 
resesi yang disebut 3T.

“Tiga strategi ini saya sebut 3T, yaitu 
Tata kelola perusahaan, Tata kelola 
kas, dan Tata kelola risiko,” katanya 
dihubungi.

Shinta memaparkan, tata kelola 
perusahaan atau corporate governance 
adalah tentang bagaimana pelaku 
usaha mengelola aspek internal 
perusahaan, mulai dari manajemen 
organisasi hingga operasional harian.

Kemudian, tata kelola kas atau 
cashflow, yakni spesifik tentang 
pengelolaan keuangan perusahaan.

“Cashflow ibaratnya darah 
perusahaan, dan ini juga yang akan 
memungkinkan pengusaha dalam 
menerapkan T yang ketiga yakni tata 
kelola risiko atau business risk,” kata 
Shinta. (aro)
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Petugas menunjukan uang pecahan rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (3/1/2023). 

Tips Amankan 
Mobile Banking

INDOPOSCO –  Kehilangan 

handphone kerap dikhawatirkan oleh 
masyarakat seiring berbagai data yang 
tersimpan di dalamnya, termasuk 
mobile banking. Saat kehilangan 
handphone, terdapat beberapa 
langkah yang bisa dilakukan nasabah 

untuk mengamankan mobile banking 
agar rekening tetap aman dan tidak 
dibobol oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab.

Berbagai aplikasi perbankan saat ini 
telah dilengkapi oleh berbagai fitur 
keamanan agar tidak disalahgunakan 
oleh orang atau pihak-pihak yang 
tidak bertanggungjawab. Salah 
satunya adalah super apps BRImo 
yang memiliki beragam fitur dan 
prangkat keamanan.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI 
Andrijanto mengungkapkan Financial 
Super Apps BRImo telah dilengkapi 
oleh fitur keamanan yang kuat untuk 
menghindari terjadinya pembobolan 
rekening. Salah satunya adalah adanya 
pola login dengan menggunakan 
finger print guna memperkuat 
keamanan akses BRImo.

Namun demikian, nasabah juga 

memiliki peran penting untuk menjaga 
rekeningnya apabila menghadapi 
kejadian kehilangan handphone. 
Ketika handphone hilang, nasabah 
diimbau untuk segera melapor melalui 
Contact BRI yang tersedia 24 jam 
selama 7 hari di nomor 14017/1500017.

Hal ini penting dilakukan untuk 
mengantisipasi penyalahgunaan 
BRImo oleh pihak yang tidak 
bertanggungjawab. Langkah antisipasi 
lain adalah dengan melakukan 
penggantian password email, social 
media, dan aplikasi penting lainnya 
untuk antisipasi kebocoran data 
pribadi lainnya.

“BRI melengkapi layanan dengan 
call center yang bisa diakses dan 
dihubungi oleh nasabah kapan saja 
secara realtime untuk memitigasi 
berbagai aduan, termasuk mitigasi 
apabila handphone nasabah 

hilang. Kami berkomitmen untuk 
menghadirkan layanan yang cepat 
sehingga risiko-risiko seperti saldo 
dibobol dapat diminimalisir,” 
terangnya.

Layanan Call Center tersebut juga 
akan membantu nasabah untuk 
menonaktifkan layanan perbankan 
yang terhubung/terinstall di 
handphone yang hilang.  Lebih lanjut, 
Andrijanto juga menyarankan nasabah 
untuk tidak mencatat username 
dan password mobile banking di 
handphone.

BRI juga memiliki asisten virtual 
berteknologi Artificial Intelligence 
(AI) “Smart BRI New Assistant” atau 
“Sabrina”. Adapun Sabrina dari BRI 
layaknya customer service di mana 
nasabah bisa menyapa dan mengajak 
Sabrina berbicara melalui beberapa 
channel, yaitu Facebook Messenger 

dan Whatsapp. Sabrina bisa diakses 
melalui akun Bank BRI yang dimiliki 
nasabah.

Andrijanto juga menyampaikan 
jika nasabah berganti handphone, 
sebaiknya menghapus aplikasi 
mobile banking pada perangkat 
lama. Termasuk, menghapus riwayat 
SMS dan email yang mencantumkan 
kode OTP maupun validasi transaksi 
lainnya.

Andrijanto mengungkapkan BRI 
senantiasa menginformasikan 
seluruh layanan melalui saluran 
komunikasi resmi (verified/ centang 
biru) yang dapat diakses nasabah 
melalui Web: www.bri.co.id, 
Instagram: @bankbri_id, Twitter: 
bankbri_id, kontak bri, promo_bri, 
Facebook: Bank BRI, Youtube: Bank 
BRI, Tiktok: Bank BRI, dan call center 
BRI 14017/1500017. (srv)
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Seorang nasabah membuka aplikasi Mobile Banking BRI.

Handphone Hilang, Saldo Tetap Aman

INDOPOSCO – Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai, Askolani, melakukan 
peninjauan langsung ke industri dalam 
negeri,yaitu PT Karya Tangan Indah 
(KTI) yang berlokasi di Kabupaten 
Badung, Bali, Jumat (06/01/2023). 
Dalam kunjungan tersebut, Askolani 
didampingi Kepala Kanwil Bea Cukai 
Bali Nusra, Susila Brata; Kepala Bea 
Cukai Ngurah Rai, Mira Puspita Dewi; 
dan Kepala Bea Cukai Denpasar, Puguh 
Wiyatno.

PT Karya Tangan Indah adalah salah 
satu perusahaan penerima fasilitas 
kawasan berikat di lingkungan 
pengawasan Kanwil Bea Cukai Bali 
Nusra. Perusahaan ini bergerak di 
bidang kerajinan tangan perak dengan 
memberdayakan perajin perhiasan 
lokal sebagai pekerjanya.

Susila Brata menjelaskan, kawasan 
berikat adalah sebuah tempat yang 
digunakan untuk menimbun barang 
impor atau barang dari daerah pabean 
yang lain dengan tujuan barang 
tersebut akan diolah untuk digunakan 

sebagai bahan ekspor.
“Sehingga, kegiatan utama pada 

kawasan ini adalah pengolahan 
beberapa barang atau bahan menjadi 
bahan jadi yang memiliki nilai tinggi 
dalam ekspor,” imbuhnya.

Barang-barang yang dimasukkan 
ke kawasan berikat meliputi barang 
yang digunakan sebagai bahan 
baku, bahan penolong, pengemas 
dan alat bantu pengemas, barang 
contoh, barang modal, bahan bakar, 
peralatan perkantoran, dan/atau 
untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan perusahaan pada 
kawasan berikat. Serta barang jadi 
maupun barang setengah jadi untuk 
digabungkan dengan hasil produksi, 
barang yang dimasukkan kembali dari 
kegiatan pengeluaran sementara, hasil 
produksi yang dimasukkan kembali, 
dan/atau hasil produksi kawasan 
berikat lain.

“Pengguna fasilitas kawasan berikat 
memperoleh fasilitas fiskal berupa 
penangguhan bea masuk, pembebasan 

cukai, dan/atau tidak dipungut pajak 
dalam rangka impor,” ujar Susila.

Susila menambahkan bahwa 
dengan adanya fasilitas yang 
tersedia pada kawasan berikat tentu 
dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ekonomi. Manfaat 
yang dapat diperoleh antara lain 
efisiensi waktu pengiriman barang, 
menciptakan harga barang yang 
kompetitif berkat fasilitas fiskal, 
dan terciptanya kerja sama antara 
berbagai perusahaan di berbagai level 
melalui kegiatan yang diatur dalam 
perjanjian subkontrak.

“Peninjauan langsung merupakah 
salah satu upaya Bea Cukai untuk 
meningkatkan fungsi sebagai 
fasilitator perdagangan dan 
asistensi industri untuk mendukung 
pertumbuhan industri dalam negeri. 
Kegiatan ini juga bertujuan untuk 
memetakan sejauh mana fasilitas 
kawasan berikat yang diberikan dapat 
menciptakan iklim perdagangan yang 
kondusif,” tutup Susila.(srv)

Dirjen Bea Cukai Tinjau Perusahaan 
Pengguna Kawasan Berikat
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Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, melakukan peninjauan langsung ke industri dalam negeri,yaitu PT Karya Tangan Indah (KTI) 
di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/1).

INDOPOSCO - Kementerian 
K o p e r a s i  d a n  U K M 
(KemenkopUKM) mengungkapkan 
upaya yang bakal dilakukan dalam 
menghadapi potensi resesi global 
yang diproyeksikan terjadi tahun 
ini.

Staf Khusus Menteri Koperasi 
dan UKM bidang Pemberdayaan 
Ekonomi Kerakyatan M. Riza 
Damanik menuturkan, langkah 
yang akan dilakukan guna 
memperkuat ekosistem usaha 
UMKM dan koperasi dalam negeri, 
yakni mulai dari penguatan akses 
pasar baik untuk konsumsi, 
pengadaan barang dan jasa, 
serta masuk dalam rantai pasok 
industri.

Kemudian, agar koperasi dan 
UMKM dapat menahan gelombang 
resesi maka perlu beradaptasi dan 
berinovasi di era digital.

Produk yang diciptakan, 
ujarnya, perlu pembaharuan 
dengan berbasis sains, inovasi 
teknologi, terutama mengarah 
ke produk ramah lingkungan, 
dan pihaknya siap untuk 
memfasilitasi.

“Dari sisi pembiayaan, 
pemerintah menyiapkan akses 
pembiayaan yang mudah dan 
murah untuk UMKM agar 
usahanya terus berjalan dan 

tumbuh,” ujarnya saat dihubungi 
di Jakarta, Senin (9/1).

Anggaran Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) 2023, lanjut dia, bakal 
ditambah sehingga diharapkan 
menjangkau lebih besar lagi 
bagi pelaku UMKM. Bahkan 
pemerintah juga menyiapkan 
inovasi pembiayaan KUR 
Klaster. Begitu pun dengan 
akses pembiayaan pada koperasi 
disiapkan melalui LPDB-KUKM 
(Lembaga Pengelolaan Dana 
Bergulir Koperasi dan UKM).

Lebih lanjut belanja pemerintah 
juga didorong 40 persen untuk 
membeli produk-produk UMKM 
dan koperasi.

“Berdasarkan perhitungan 
Badan Pusat Statistik (BPS), setiap 
Rp400 triliun yang dibelanjakan 
pemerintah pada produk UMKM, 
bisa menciptakan lapangan 
pekerjaan hingga untuk 2 juta,” 
paparnya dilansir Antara.

P i h a k n y a  j u g a  t e r u s 
memperbesar kerja sama UMKM 
dengan BUMN dan swasta, selain 
untuk membeli produk UMKM, 
juga dalam rangka memperkokoh 
kemitraan rantai pasok antara 
UMKM dan koperasi dengan 
BUMN maupun swasta besar.

“Ini akan memperkuat pondasi 
ekonomi kita,” ujarnya. (aro)

KemenkopUKM Perkuat 
Ekosistem UMKM-Koperasi
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Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 
M Riza Damanik. 
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Uji Coba Jelang KTT 
ASEAN 2023

INDOPOSCO - Penjabat Gubernur DKI Heru 
Budi Hartono memastikan delman tidak 
dilarang, namun bisa beroperasi saat akhir 
pekan, yakni Sabtu dan Minggu di sekitar 
kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta 
Pusat.

“Masih bisa Sabtu dan Minggu dan akan 
dibahas instansi terkait,” kata Heru dihubungi 
di Jakarta, Senin (9/1).

Menurut dia, tidak ada pelarangan permanen 
wisata naik delman di sekitar kawasan Monas. 
Pembatasan operasional itu mengingat Jakarta 
sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi 
Tingkat Tinggi ASEAN 2023.

Pertemuan serangkaian KTT ASEAN 
dilaksanakan dengan ratusan pertemuan di 
Jakarta. Indonesia tahun ini menjadi ketua 
ASEAN, setelah menerima tongkat estafet dari 
ketua sebelumnya, yakni Kamboja.

“Ini uji coba menjelang KTT Keketuaan 
Indonesia di ASEAN yang bisa pertemuannya 
cukup banyak, ratusan pertemuan,” katanya.

Di sisi lain, Heru menyebutkan, banyak warga 
atau pengunjung Monas yang mengeluhkan 
bau tidak sedap dari kotoran kuda yang parkir 
di sekitar kawasan Monas.

Selama ini delman tersebut melayani 
wisatawan atau pengunjung untuk 
mengelilingi kawasan Monas melalui sekitar 
Jalan Medan Merdeka. “Warga banyak 
mengeluh bau yang kurang enak,” kata Heru.

Sebelumnya, Koordinator Delman Monas 
Nanang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) 
Jakarta Pusat bisa membina seluruh kusir 
delman agar tetap bisa mencari nafkah untuk 
keluarga.

Nanang menjelaskan, setidaknya ada 45 
kusir yang beroperasi di kawasan Monas 
yang kesehariannya menggantungkan delman 
sebagai mata pencaharian.

Ia kecewa terhadap keputusan Pemerintah 
Kota (Pemkot) Jakarta Pusat yang dinilai 
sepihak terhadap wacana larangan delman 
beroperasi di kawasan Monas dan Jalan MH 
Thamrin hingga Bundaran HI.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana 
melarang delman beroperasi di kawasan 
Monas karena kotoran kuda yang berceceran 
di jalanan dianggap menimbulkan bau tidak 
sedap.

“Kotoran kuda itu terkadang bercecer 
sehingga menimbulkan bau di kawasan 
Monas,” kata Kepala Suku Dinas Perhubungan 
Jakarta Pusat, Wildan Anwar saat 

diwawancarai, Kamis (5/1) dilansir Antara.
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota 

Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin mengatakan, 
pihaknya tengah membentuk gugus tugas 
untuk melarang delman di kawasan Monas.

“Delman memang dilarang dari Surat Edaran 
(SE) Wali Kota Nomor 36 tahun 2016 yang 
berisi larangan pengoperasian delman di 
kawasan Monas,” kata Iqbal dalam keterangan 
tertulis. 

Sebelumnya, Pemkot Jakarta Pusat 
mengeluarkan kebijakan delman sebagai 
kendaraan wisata kawasan Monas hanya boleh 
beroperasi setiap Sabtu dan Minggu selama 
delapan jam.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta 
Pusat Iqbal Akbarudin menjelaskan,  tidak 
ada larangan keberadaan delman di kawasan 
Monas dan Jalan Medan Merdeka, namun 
perlu ada pengaturan agar dapat beriringan 

dengan kendaraan bermotor lainnya sebagai 
pengguna jalan.

“Delman diatur di seputar Monas, (Jalan) 
Medan Merdeka pada Sabtu dan Minggu. 
Ini untuk menunjang lokasi Monas sebagai 
tujuan wisata baik penduduk Jakarta atau pun 
luar. Dan itu kami berikan kesempatan warga 
Jakarta memanfaatkan delman pada hari 
Sabtu dan Minggu,” kata Iqbal saat ditemui 
di Kantor Administrasi Kota Jakarta Pusat, 

Minggu.
Menurut Iqbal, delman kini sudah tidak lagi 

digolongkan sebagai transportasi, namun 
masih dimanfaatkan sebagai kendaraan 
wisata.

Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Pusat 
mengatur kelayakan delman agar bisa 
beroperasi untuk publik, dari segi kesehatan 
kuda, hingga keamanan kereta atau gerobak 
untuk menjamin keamanan pengguna. (aro)
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Delman di Monas Beroperasi Akhir Pekan

INDOPOSCO - Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Bogor 
mendapatkan hibah anggaran 
pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) setempat tahun 2023 
sebesar Rp3,6 miliar untuk 
penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, 
Heri Cahyono di Kota Bogor, Senin 
(9/1) mengatakan, dengan hibah 
anggaran tersebut diharapkan 
KPU bisa melaksanakan pesta 
demokrasi dengan langsung, 
umum, bebas, dan rahasia (Luber) 
serta jujur dan adil (Jurdil).

“Kami berharap Pilkada dan 
Pemilu nanti bisa berlangsung 
dengan Luber Jurdil itu agar pesta 
demokrasi berjalan dengan baik,” 
ujarnya dilansir Antara.

Menurutnya, Komisi I DPRD 
Kota Bogor telah mengawali tahun 
dengan melakukan koordinasi 
bersama Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Bogor agar 
mendapatkan informasi untuk 
pengawasan terkait pelaksanaan 
pemilihan umum (pemilu) dan 

pilkada 2024.
Koordinasi dan diskusi telah 

dilaksanakan Ketua Komisi I DPRD 
Kota Bogor, Heri Cahyono bersama 
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota 
Bogor, Anna Mariam Fadhilah dan 
anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, 
Endah Purwanti, Siti Maesaroh dan 
Ade Azkiah dengan Ketua KPU Kota 
Bogor Samsudin di kantornya, 
Kamis (5/1).

Dalam upaya mengoptimalkan 
kinerja KPU Kota Bogor, Komisi 
I DPRD Kota Bogor pun telah 
meninjau pembangunan gedung 
KPU yang baru.

Berdasarkan peninjauan, gedung 
KPU yang baru memiliki luas 1800 
meter per segi, dengan fasilitas 
berupa pojok JDIH, ruang aula 
serta meja informasi dan bantuan.

Heri mengungkapkan, meski 
saat ini masih menyewa bangunan 
tersebut, besar harapan KPU 
untuk bisa menjadikan bangunan 
yang berlokasi di Jalan Senam, 
Kelurahan Tanah Sareal, 
Kecamatan Tanah Sareal ini bisa 
dipermanenkan. (aro)
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Ketua KPU Kota Bogor Samsudin dan anggota dewan, Kamis (5/1/2023). 

Pilkada 2024, KPU Bogor 
Dapat Hibah Rp3,6 M 
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Warga naik delman di kawasan luar Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (3/5/2022).

INDOPOSCO - “Kalau saya bilang 
Jambakkk, anak-anak bilang keren!”. 
Kemudian terdengar teriakan, 
Jammbakk! Diikuti suara anak-anak 
membalas, kereen!! 

Itulah suasana kecerian saat pertama 
kali Wali Kota Depok Mohammad 
Idris menyapa peserta Jambore 
Anak-Anak Kecil (Jambak) Chapter 
2 di lapangan Letkol (Purn) Idjon 
Djanbi, Perumahan Purn Kopassus 
TNI-AD, Pelita 1, Kel Sukatani, Kec 
Tapos, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), 
Sabtu (7/1/2023).

Jambak diikuti sekitar 70 lebih 
anak-anak mulai usia enam sampai 
12 tahun. Kegiatan ini digelar dengan 
mendirikan sejumlah tenda dan 
kegiatan lainnya selama dua hari dari 
7-8 Januari 2023.

Aksi Idris berikutnya menggelar 
kuis bagi peserta Jambak 2 dan ibu-
ibu kompleks. Wali Kota Depok dua 
periode ini mengajak anak-anak 
untuk menyebutkan nama Camat 
Tapos dan Lurah Sukatani. 

Peserta yang berhasil menjawab 
dengan benar diberikan hadiah 
handuk dan amplop berisi uang. Di 
akhir kuis, Idris sempat memberikan 
handuk kepada semua peserta yang 
berjumlah sekitar 70 anak lebih. 

“Jambak 2 ini memiliki nilai strategis 
karena objeknya anak-anak. Anak-
anak kita persiapkan untuk Indonesia 
Emas 2045. Ini sebagai pengganti 
generasi bangsa. Pengganti saya dan 

lainnya,” ujar Idris kepada Indoposco
Jambak ini sangat bagus untuk 

diteruskan? “O iya ini Jambak dua kan? 
Nanti sampai tiga, empat, lima, enam, 
tujuh, delapan lah,” tandasnya. 

Camat Tapos Abdul Mutholib 
menambahkan,  seperti yang 
disampaikan Wali Kota Depok, Jambak 
ini KEREN, yakni Kreatif, Energik, 
Rajin, Empati, Nasionalis.

“Jambak ini bisa disebut sebagai 
kegiatan kreatif yang ada di 
lingkungan. Biasanya dilaksanakan 
oleh sekolah, tapi ini digelar teman-
teman yang ada di sini (Karang 
Taruna, red),” ujarnya.

“Artinya Sub Karang Taruna di 
Komplek Purn Kopassus proaktif 
menghimpun anak-anak untuk 
diberikan beberapa macam 
pengetahuan, sehingga nanti menjadi 
bekal ke depan menjadi lebih baik,” 
tambahnya.

Lurah Sukatani David Eko Purnomo 
turut menyambut baik kegiatan 
Jambak 2. Ini merupakan inisiatif yang 
mandiri dan sesuai dengan program 
pemerintah, yaitu RW Ramah Anak. 
Disamping itu, bisa bersinergi dengan 
lingkungan dan memacu kreativitas 
anak untuk lebih cinta dengan 
lingkungan

Ketua RW 09 Kel Sukatani M. Nur 
mengatakan, Jambak merupakan 
kegiatan yang strategis dilakukan oleh 
anak-anak Karang Taruna dengan 
memanfaatkan waktu di sisa liburan 

sekolah. Anak-anak mendapatkan 
pengetahuan, pembelajaran, dan 
ilmu-ilmu dasar tentang masalah 
sampah, bencana, masalah 
kedaruratan lainnya. 

“Kegiatan ini strategis karena anak-
anak penerus generasi ke depan,” ujar 
mantan perwira menengah Sat 81/
Kopassus ini didampingi Ketua RW 11 
Endrison Kameswara dan Ketua RW 
12 Taufik Hidayat.

Sementara dalam pembukaan 
Jambak 2 juga disajikan atraksi 
anak-anak yang tergabung dalam 
PPS Betako Merpati Putih Komplek 

Purn Kopassus berupa pemukulan 
bata beton ringan dengan kepala, 
besi dragon dengan paha, tutup 
mata dengan gerakan getaran, dan 
sebagainya. 

Selain Pemkot Depok dan swasta, 
plus perorangan, sejumlah ormas juga 
mendukung Jambak 2 seperti Anak 
Korps Baret Merah (AKBM) Korwil 
Depok Raya, Forum Komunikasi 
Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri 
(FKPPI) Rayon Tapos atau FKPPI SAR 
Kota Depok, PPS Betako Merpati 
Putih Komplek Purn Kopassus, dan 
sebagainya  (aro)

Kecerian Anak-Anak di Jambak 2, Perum 
Purn Kopassus Depok

FOTO: JUNI ARMANTO/INDOPOSCO

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyapa para peserta Jambore Anak-Anak Kecil 
(Jambak) Chapter 2 di lapangan Letkol (Purn) Idjon Djanbi, Perum Purn Kopassus TNI-AD, 
Pelita 1, Kel Sukatani, Kec Tapos, Kota Depok, Jabar, Sabtu (7/1/2023).

INDOPOSCO -  Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa 
Barat mengantisipasi kejadian 
keracunan makanan mengandung 
nitrogen cair atau LN2 atau Chiki 
Ngebul dengan menerbitkan surat 
edaran terkait pelaporan darurat 
medis menyusul temuan kasus di 
beberapa daerah.

“Pemerintah pusat menetapkan 
kasus keracunan makanan ini sebagai 

kejadian luar biasa, maka kami 
segera lakukan langkah antisipasi,” 
kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bekasi 
Alamsyah di Cikarang, Senin (9/1).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi 
menerbitkan surat edaran bernomor 
KS.02.02.00714/DINKES/2022 tentang 
pelaporan kasus kedaruratan medis 
dalam penggunaan nitrogen cair pada 
makanan.

Alamsyah mengatakan edaran ini 
menindaklanjuti surat Kementerian 
Kesehatan RI, SR:01.07/111.5/67/2023 
pada 3 Januari 2023, perihal 
kedaruratan medis dalam penggunaan 
nitrogen cair pada makanan.

“Kejadian luar biasa ini diawali 
konsumsi jajanan pasar Chiki 
Kebul nitrogen atau cikbul yang 
mengakibatkan kasus keracunan 
khususnya pada anak,” ujarnya.

Pihaknya merespon dengan 
menjalankan fungsi pelaporan serta 
pemantauan terhadap kemungkinan 
terjadi kasus serupa di wilayah 
Kabupaten Bekasi.

Seluruh fasilitas pelayanan 
kesehatan di Kabupaten Bekasi 
diminta untuk melaporkan apabila 
terdapat temuan kasus keracunan 

pangan cikbul tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bekasi membuka layanan pelaporan 
melalui Tim Surveilans di nomor 
085817417568 (Andi Suhandi) atau 
Tim Kerja Pelayanan Rujukan Lain 
Dinkes Kabupaten Bekasi di nomor 
0821116888973 (Ece Sucipto).

Pihaknya juga melakukan 
pemantauan kasus secara intensif 
sebagai tindak lanjut temuan Dinas 
Kesehatan Jawa Barat terkait 28 kasus 
keracunan yang dialami anak-anak di 
wilayah Tasikmalaya dan Kota Bekasi.

Ia merinci dari total 28 kasus 
keracunan itu, delapan pasien disebut 
bergejala, 19 tanpa gejala, dan sisanya 
langsung dirujuk ke sejumlah rumah 
sakit terdekat.

Di Kabupaten Tasikmalaya 

ditemukan 24 kasus dengan tujuh 
kasus bergejala, 16 tanpa gejala, 
dan satu dirujuk ke rumah sakit. 
Sementara di Kota Bekasi empat 

kejadian dengan satu pasien bergejala 
dan tiga tanpa gejala. Pasien yang 
keracunan berusia empat hingga 13 
tahun, demikian Alamsyah. (aro)

FOTO: ANTARA/PRADITA KURNIAWAN SYAH

Gerai jajanan chiki ngebul berjualan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 
pada Minggu (8/1/2023).

Bekasi Antisipasi Keracunan Chiki Ngebul
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INDOPOSCO - Sekitar 200 nelayan tra di-
sio nal di pesisir Tanjung Kait, Kabupaten 
Ta ngerang, Banten sudah tidak melaut akibat 
cua ca buruk dengan gelombang tinggi yang 
me landa wilayahnya itu sejak dua pekan te-
r akhir.

“Sudah hampir dua pekan kami tidak bi sa  
m e laut karena gelombang tinggi dan cuaca 
eks trem,” ujar Jumadi (40), salah satu ne-
la yan pesisir Tanjung Kait seperti dilansir 
An tara, Senin (9/1/2022).

Ia mengatakan, para nelayan tradisional 
me milih tidak melaut karena risiko cukup 
ting gi dengan membahayakan keselamatan 
ji wanya, ditambah juga dengan tangkapan 
ikan sangat minim. “Bila dipaksakan kapal 
ki ta bisa pecah, maka kita diliburkan semua,” 
ka tanya.

Ia menyebutkan, dengan tidak adanya ak-
ti vitas melaut untuk menangkap ikan oleh 
ne layan tersebut, sehingga berimbas pada 
ke tersediaan ikan segar di pasar. “Makanya 
ca ri rajungan di tengah laut sampai ke Kronjo 
ca ri udang, kalau lagi musim begini paling 
da pat 2 kilogram, biasanya 90 kilogram,” 
ujarnya.

Ia juga mengaku, jumlah nelayan yang ada 
di Tanjung Kait ini sekitar 200 orang dan se-
la ma cuaca ekstrem dari awal 2023 mereka 
ter paksa meliburkan diri.

Sementara nelayan lainnya Hadi (48) me-
nga ku, bahwa dirinya tetap nekat melaut 
mes ki dalam kondisi cuaca buruk. Namun, 
te tap menjaga keselamatan dengan tidak 
be rani sampai ke tengah laut. “Selama cuaca 
eks trem kami hanya bisa menangkap kepiting 
dan rajungan di pinggir laut dengan jaring,” 
tuturnya.

Ia menambahkan, bila cuaca bagus dirinya 
setiap kali melaut menghasilkan 20 sampai 
90 kilogram ikan hasil tangkapnya. “Kalau 
sampai 20 kilogram di tengah laut sampai ke 
Kronjo. Tapi jarang tidak sampai 2 kilogram,” 
kata dia.

Modifikasi Cuaca
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Provinsi Banten terus memantau 
perkembangan dan efektifitas penerapan 
teknologi modifikasi cuaca di wilayah Banten. 
“Pelaksanaannya sudah sejak awal Januari 
2023,” kata Kepala Pelaksana BPBD Banten 
Nana Suryana.

Ia mengatakan saat ini BPBD masih fokus 
me mantau perkembangan modifikasi cuaca 
ter sebut, mengingat status siaga darurat 
cua ca ekstrem sampai 28 Februari 2023. 
“Kalau Su rat Keputusan (SK) status siaga 
darurat kita sam pai tanggal 28 Februari 
2023,” kata Nana.

Menurut Nana, penerapan teknologi mo di-
fi kasi cuaca tersebut dilaksanakan di seluruh 
wi layah Banten.

Sebelumnya Badan Nasional Pe nang gu -
langan Bencana (BNPB) melalui BPBD Pro-
vin si Banten melakukan operasi teknologi 
mo difikasi cuaca (TMC) di Banten, menyusul 
dae rah lainnya yang sudah melakukan hal 
ter sebut. “Beberapa provinsi lain sudah. Se-
perti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Te-
ngah,” kata Nana.

Ia menjelaskan TMC dilakukan di Banten 
gu na menindaklanjuti imbauan BNPB me-
nge nai curah hujan yang berpotensi ekstrem 
di beberapa wilayah Indonesia. “Sesuai pre-
dik si BMKG, di Banten terjadi curah hujan 
yang tinggi atau ekstrem pada Desember 
2022 hingga Februari 2023” katanya.

Nana mengatakan tujuan operasi TMC 
adalah untuk mengurangi atau bisa dikatakan 
memindahkan (mengalihkan) hujan yang 
akan turun di wilayah itu ke tempat lain (laut) 
guna menghindari dan mencegah bencana 
banjir. “Nanti teknologi itu (TMC) dilakukan 
oleh BRIN yang bekerja sama dengan TNI 
AU,” katanya.

Nana juga mengatakan anggaran tersebut 
sepenuhnya ditanggung oleh pusat (BNPB) 
yang dilakukan BRIN. (wib)

Cuaca Buruk, Nelayan Tangerang Tak Melaut

ISTIMEWA

Sejumlah perahu nelayan bersandar di dermaga di pantai Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang
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INDOPOSCO - Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tangerang, Provinsi 
Banten, menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam memproses 
pengajuan peralihan hak dari Hak 
Guna Bangunan (HGB) ke Hak 
Milik, karena ditenggarai adanya 
bangunan rumah dan toko (Ruko) 
atau Rumah dan kantor (Rukan) 
yang akan dilakukan peralihan hak 
dari HGB ke hak milik tidak sesuai 
peruntukan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan atau BPN 
Kabupaten Tangerang Joko Susanto 
A.Ptnh .M.Si, menyikapi adanya 
pengajuan peralihan hak dari HGB 
ke Hak Milik di BPN Kabupaten 
Tangerang.

“Kami menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam menerbitkan 
legalitas pertanahan atau peralihan 
hak dari HGB ke hak milik,” ujar 
Joko kepada indopos.co.id, Senin 
(10/1/2023).

Menurut Joko, sesuai Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/
BPN) Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2021, tentang tata cara 
penetapan hak pengelolaan dan 
hak atas tanah pada Pasal 149 
ayat (1) menyebutkan, Hak Guna 
Bangunan (HGB) atau Hak Pakai 
yang masih berlaku atau sudah 
berakhir haknya yang dipunyai 
oleh perorangan Warga Negara 
Indonesia (WNI) dan dipergunakan 
serta dimanfaatkan untuk rumah 
tinggal, rumah toko atau rumah 
kantor dapat diberikan Hak Milik.

Dijelaskan, rumah kantor se-
ba gaimana dimaksud pada ayat 
(1) itu merupakan rumah tinggal 
yang dipergunakan untuk rumah 
se kaligus kantor. ”Kenapa kami 
te rapkan azas kehati-hatian, ka-
re na ada juga Ruko atau Rukan di 
penggunaannya tidak sesuai de-
ngan peruntukan,” cetusnya.

Ia mencontohkan, HGB-nya 
un tuk kantor atau Rukan, namun 

faktanya malah digunakan untuk 
sekolah PAUD (Progam Anak Usia 
Dini) atau sekolah TK (Taman 
Kanak Kanak), tempat ibadah. 
”Ini kan tidak sesuai dengan pe-
runtukan Ruko atau Rukan,” 
tegasnya.

Joko menambahkan, tidak hanya 
un tuk peralihan hak dari HGB ke 
Hak Milik yang diterapkan azas 
ke hati hatian, namun dalam pe-
ner bitaan produk sertipikat, baik 
melalui program PTSL (Pen daf ta-
ran Tanah Sistem Lengkap) atau 
melalui pengurusan reguler ju ga 
dilakan azas kehati hatian agar 
tidak timbul permasalahan di ke-
mu dian hari.

“Azas kehati-hatian ini bukan 
be rarti kami menghambat atau 
mem persulit, namun demi ke bai-
kan semuanya. Kami tidak ingin, 
pr o duk yang sudah diterbitkan 
oleh BPN Kabupaten Tangerang 
be lakangan hari ada gugatan dari 
pi hak lain,” tandasnya. (yas)

BPN Kabupaten Tangerang Terapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Peralihan Hak

  

Antisipasi Banjir, Pemkot Tangerang 
Bangun 9 Embung Baru

MTQ Kabupaten Tangerang 
Diikuti 1.197 Peserta

INDOPOSCO - Sebanyak 1.197 peserta dari 29 
kecamatan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran 
(MTQ) ke-53 Tingkat Kabupaten Tangerang yang 
diselenggarakan dari 9 sampai 12 Januari 2023.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil 
Quran (LPTQ) Kabupaten Tangerang Moch 
Maesyal Rasyid mengatakan bahwa MTQ Tingkat 
Kabupaten Tangerang Tahun 2023 mencakup 
sembilan cabang lomba, yang dilaksanakan di 
13 arena yang tersebar di pusat pemerintahan 
Kabupaten Tangerang.

Maesyal berpesan kepada seluruh peserta MTQ 
untuk menjunjung tinggi sportivitas selama 
pelaksanaan lomba. “Kami juga berpesan kepada 

seluruh masyarakat untuk meramaikan dan hadir 
dalam acara MTQ ke-53 Tingkat Kabupaten Ta-
nge rang sebagai upaya membumikan syiar agama 
Islam,” kata Maesyal seperti dikutip Antara, Senin 
(9/1/2022).

Sementara itu, Sekretaris Umum LPTQ Provinsi 
Banten Syibli Sarjaya menyampaikan bahwa MTQ 
Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2023 bisa 
menjadi ajang syiar Islam bagi generasi muda.

“Tidak hanya bersifat mendorong untuk me-
ningkatkan kualitas bacaan, hafalan, dan pe ma-
ha man Al Quran saja, melainkan ju ga me nga-
mal kannya dalam kehidupan ber ma sya ra kat,” 
kata dia. (wib)

Petugas Disbudpar 
Kota Tangerang 

sedang melakukan 
pemangkasan 

pohon yang rawan 
tumbang terkait 
cuaca ekstrem.

YASRIL/INDOPOSCO

Kepala Kantor Pertanahan atau BPN Kabupaten Tangerang Joko Susanto A.Ptnh .M.Si.

ISTIMEWA

Peserta dari wilayah kecamatan tampil dalam acara pembukaan MTQ Tingkat Kabupaten Tangerang, Provinsi 
Banten, Senin (9/1/2023).

INDOPOSCO - Dalam rangka meng-
an ti sipasi terjadinya  banjir, Pemerintah 
Ko ta (Pemkot) Tangerang melalui Dinas 
Pe kerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) membangun sembilan embung 
ba ru yang akan dilaksanakan pada ta hun 
2023. Sembilan embung tersebut nan tinya 
akan berada di tujuh titik di Ko ta Tangerang.

“Sebagai bagian dari master plan pe-
nanganan banjir di wilayah Kota Ta nge-
rang, kami dari Dinas PUPR akan mem-
ba ngun sebanyak sembilan unit embung 
di tujuh titik di Kota Tangerang,” ungkap 
Ke pala Dinas PUPR Kota Tangerang,  Ru-
ta Ireng Wicaksono, Senin (9/1/2023).

“Kita sebelumnya sudah memiliki de-
lapan embung yaitu di Kelurahan Nu sa 
Jaya, Kelurahan Bugel, Cipondoh Mak-
mur, Kampung Darusalam, Embung 
La rangan, Kelurahan Cipondoh Indah, 

Ke lurahan Pondok Bahar,” tambahnya. 
Ia mengungkapkan, embung-embung 

ter sebut dibangun di dekat titik-titik 
yang merupakan daerah rawan banjir dan 
tidak jauh dari saluran air primer mau pun 
sekunder yang ada di Kota Ta nge rang.

“Embung-embung ini akan dibangun di 
dekat titik-titik yang merupakan dae rah 
rawan banjir di Kota Tangerang, dan lo-
kasinya tidak jauh dari saluran air se kun-
der dan primer yang terhubung ke sungai 
ataupun kali. Sehingga, nanti sumber 
air yang masuk ke embung, kemudian 
nanti akan dialirkan ke sungai-sungai 
besar yang ada di Tangerang yaitu sungai 
Cisadane, Cirarab, dan Angke,” ujarnya. 

Dengan adanya tambahan pem ba ngu-
nan embung ini, diharapkan dapat me-
nam bah kapasitas pengendalian banjir 
di Kota Tangerang terutama dalam hal 

manajemen air.
“Mudah-mudahan dengan ter ben-

tuknya embung yang baru di 2023 ini, 
dapat menambah kapasitas pengendalian 
banjir di Kota Tangerang terutama dalam 
hal manajemen air, kapan air harus 
parkir dulu atau dialirkan, karena Kota 
Tangerang konturnya relatif datar. Se-
hing ga, pergerakan air dari hulu ke 
hi lir sangat lambat jadi perlu tempat 
pe nampungan yang dilengkapi dengan 
pi n tu dan pompa,” tutupnya.

Sebagai informasi, sembilan embung 
yang akan dibangun oleh Pemkot 
Tangerang yaitu berada di Kelurahan 
Paninggilan sebanyak dua unit, Embung 
Bugel, Embung Griya Kencana I dan II, 
Embung Kali Sabi, Embung Periuk di Jalan 
M.Toha, Embung Pondok Bahar, dan 
Embung Sekneg Kelurahan Cikokol. (dam)
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Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan 
membangun 9 embung untuk mencegah  banjir.



Cipta Kerja, perjanjian kerja 
waktu tertentu (PKWT) tidak 
dibatasi periode dan batas waktu 
kontrak,” tutur Ketua Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) Partai 
Demokrat Sulawesi Tengah itu.

Ia menyoroti Pasal 81 angka 15 
UU Cipta Kerja, yang mengubah 
ketentuan Pasal 59 pada UU 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pasal 81 angka 
15 UU Cipta Kerja menyebut, 
pekerjaan yang diperkirakan 
penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama. 

“Penggunaan frasa ‘tidak 
terlalu lama’ mengubah 
ketentuan soal batas waktu 
pekerjaan yang penyelesaiannya 
tiga tahun sebagai salah satu 
kriteria PKWT,” ujar Anwar.

“Hal ini diyakini akan 
membuat pengusaha leluasa 
menafsirkan frasa ‘tidak terlalu 
lama’ dan makin menipisnya 
kepastian kerja bagi buruh. Ingat 
azas hukum itu kepastian, frasa 
terlalu lama menghawatirkan,” 
sambungnya.

Anwar menambahkan, dalam 
Undang-Undang Cipta Kerja, 
istirahat bagi pekerja hanya 
diperoleh sekali dalam sepekan. 

Maka pengusaha tidak 
mempunyai kewajiban untuk 
memberikan waktu istirahat 
selama dua hari kepada pekerja 
yang telah bekerja selama lima 
hari dalam sepekan. 

Begitu pula Pasal 81 angka 42 
UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 
154A mengenai alasan pemutusan 
pemutusan hubungan kerja. 
“Salah satu alasannya yakni 
pekerja/buruh mengalami sakit 
berkepanjangan atau cacat akibat 
kecelakaan kerja dan tidak dapat 
melakukan pekerjaannya setelah 
melampaui batas 12 bulan,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Pasal 172 UU 
Ketenagakerjaan menyatakan 
buruh berhak atas dua kali 
pesangon jika mengalami PHK 
karena sakit berkepanjangan 
melebihi 12 bulan. “Namun, 
ketentuan ini dihapus melalui 
UU Cipta Kerja,” kritiknya.

Anwar pun mempertanyakan, 
apa yang menjadi dasar dari 
logika kegentingan untuk 
mengeluarkan dan menerbitkan 
Perppu tersebut. “Karena situasi 
global mesti kita pertanyakan? 
jika ekonomi kita secara 
fundamental kuat jadi mengapa 
perpu ini mesti dijalankan 
secara tergesa-gesa, ini justru 
menganulir berbagai peryataan 
pemerintah sebelumnya,” ucap 
Anwar.

Ia menekankan, dalam 
menjalankan pemerintahan 
mesti taat azas, taat konstitusi 
dan terutama senantiasa 
mempertimbangkan kepentingan 
rakyat. “Karena muara kebijakan 
ini adalah rakyat, untuk apa ada 
konstitusi jika hak-hak rakyat 
utamanya kaum buruh dan kelas 
pekerja justru terinjak-injak,” 
cetusnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco 
Ahmad akan membahas Perppu 
Cipta Kerja dan Perppu Pemilu 
usai pembukaan masa sidang. 

“Ya nanti (Perppu Ciptaker-
Perppu Pemilu) kita akan 
jadwalkan di komisi teknis terkait, 
tentunya setelah pembukaan 
paripurna besok,” kata Dasco di 
Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Senin (9/1).

Ia mengemukakan, sidang 
paripurna besok (hari ini, red), 
Selasa (10/1) besok hanya akan 
ada dua agenda. Dua agenda itu, 
lanjut Dasco, yakni pembukaan 
masa sidang dan pidato Ketua 
DPR RI Puan Maharani.

“Pembukaan paripurna 
besok hanya 2 agenda, yaitu 
pembukaan masa sidang yang 
kemudian dilalui dengan pidato 
Ketua DPR demikian, biasanya 
begitu,” jelas Dasco.

Beda Pendapat
Pembentukan Perppu Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menuai reaksi pro dan kontra 
dari sejumlah pakar hukum tata 
negara.

Pakar Hukum Tata Negara 
Profesor Yusril Ihza Mahendra 
mengatakan Perppu Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja sudah sesuai prosedur, 
dan perintah MK. “Dari segi 
prosedur, tidak ada yang 
salah dari produk hukum itu. 
Karena perintah dari MK itu 
memperbaiki,” kata dia.

Yusril berpendapat dalam hal 
memperbaiki, dapat melalui 
mekanisme DPR atau presiden 
mengambil inisiatif atau 
presiden yang mengeluarkan 
Perppu. “Nantinya Perppu itu 
dipertimbangkan oleh DPR, 
apakah disahkan menjadi 
undang-undang atau tidak,” 
katanya.

Sebagaimana diketahui, MK 
memutuskan UU Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
atau UU Cipta Kerja, cacat secara 
formil.

Lewat Putusan Nomor 91/
PUU-XVIII/2020 tertanggal 
25 November 2021, itu MK 
menyatakan UU Cipta Kerja 
inkonstitusional bersyarat 
dan meminta pemerintah 
memperbaikinya paling lama 
dalam dua tahun.

“MK telah menyatakan 
UU itu inkonstitusional 
secara bersyarat, tapi tidak 
dibatalkan. Pemerintah dan 
DPR diberikan waktu dua tahun 
untuk memperbaiki prosedur 
pembentukan terhadap UU Cipta 
Kerja,” kata Yusril.

Ia menjelaskan, sebenarnya 
pemerintah masih punya waktu 
sampai November 2023. Tetapi, 
tentu ada pertimbangan spesifik 
dari pemerintah sehingga 
menerbitkan Perppu. 

Secara teoritis murni, kata 
Yusril, bukan merupakan langkah 
yang tepat. Tetapi kalau melihat 
kepentingan pemerintah dalam 
melaksanakan satu kebijakan 
dan mengantisipasi satu 
perkembangan, mau tidak mau, 
pemerintah harus bertindak 
cepat.  

“Kalau saya dalam posisi 
menjalankan roda pemerintahan, 
saya tidak memiliki pilihan, 
memang harus bertindak cepat 
dan Perppu merupakan satu 
pilihan,” tambahnya.

Berbeda dengan Yusril, ahli 
hukum tata negara Bivitri 
Susanti mengkritik keras Perppu 
Cipta Kerja.

“Saya katakan ini adalah cara 
culas untuk mengakali aturan 
main pemerintah sendiri. Saya 
tidak bisa menemukan yang 
lebih soft dari itu,” tegas Bivitri 
dalam Forum Diskusi Salemba 
87 yang digelar virtual baru-
baru ini. 

Bivitri menyatakan cara culas 
itu tergambar dari bagaimana 
cara perumusan Perppu yang 
menjadi pengganti UU yang siap 
mengatur materi yang sama 
dengan UU.

Menurutnya, hierarkinya  UU 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas UU 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di 
pasal 7 disebutkan Perppu itu 
tingkatannya sama dengan 
undang-undang.

“Jadi betul Perppu bisa 

menggantikan UU, tapi dia beda 
dengan UU. Makanya yang satu 
namanya undang-undang dan 
peraturan pemerintah pengganti 
Undang-undang,” kata Bivitri.

Menurut Bivitri, UU di dalam 
sebuah negara demokratis 
seperti lazimnya di seluruh 
dunia, tak hanya membutuhkan 
kehadiran eksekutif, tapi juga 
legislatif.

“Mulai dari tahap perencanaan 
sampai ujung sekali ketok 
palu, mereka akan selalu harus 
berdua, eksekutif dan legislatif,” 
ujarnya. 

Sedangkan dalam penyusunan 
Perppu, kata Bivitri, ruang yang 
diberikan oleh para pembangun 
konstruksi hukum secara 
filosofis itu harus berlandaskan 
pada situasi yang memang 
kecenderungannya darurat.

Bivitri mengatakan sebenarnya 
Perppu tidak boleh digunakan 
sebagaimana halnya undang-
undang. Alasannya, Perppu 
adalah sebuah fasilitas yang 
tidak demokratis walaupun 
terkadang diperlukan. 
Seharusnya, pembuatan Perppu 
pun harus dijauhi dalam kondisi 
yang normal.

Tapi dalam praktiknya, 
kata Bivitri, pemerintah bisa 
mengeluarkan Perppu tanpa 
adanya pengawasan dari mana 
pun dan langsung efektif 
berlaku. Baru kemudian di 
masa sidang berikutnya DPR 
membahasnya untuk disetujui 
atau tidak.

“Jadi pahami dulu itu, Perppu 
itu seharusnya enggak boleh 
sembarangan, semata-mata 
karena DPR-nya sudah tidak 
bisa bersidang,” tuturnya.

D i t a m b a h  l a g i ,  d i a 
melanjutkan, Perppu Cipta 
Kerja dikeluarkan saat hari 
kerja terakhir menjelang 
tutup tahun 2022. Saat itu 
situasinya masyarakat sedang 
ingin menikmati malam 
tahun baru. Selain itu, Perppu 
dikeluarkan bersamaan dengan 
pengumuman dihentikannya 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Masyarakat saat itu, kata Bivitri, 
praktis tidak bisa mengakses sama 
sekali dokumen Perppu Cipta Kerja 
yang diterbitkan pemerintah.  
“Padahal sebuah peraturan 
perundang-undangan yang 
diundangkan itu harus terpublikasi. 
Yang sudah diundangkan itu juga 
harus sudah available untuk publik,” 
ujarnya.

Tak hanya bermasalah dalam 
proses pembuatannya, Bivitri 
juga mempersoalkan banyak 
dalam Perppu Cipta Kerja. Ia 
menilai banyak hal yang seakan-
akan benar dalam Perppu 
tersebut, tapi sebenarnya tidak 
berpihak kepada banyak orang.

Menurut Bivitri, membuat 
kebijakan itu tidak bisa hanya 
berbasis data saja, tapi juga 
harus berbasis empati. Sebab, 
jika hanya berbasis data, aturan 
hanya akan menimbulkan 
banyak kebingungan.

Lindungi Pekerja 
Pada konteks ketenagakerjaan, 

Perppu tersebut merupakan 
bukti komitmen pemerintah 
d a l a m  m e m b e r i k a n 
perlindungan tenaga kerja 
dan keberlangsungan usaha 
untuk menjawab tantangan 
perkembangan dinamika 
ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah 
mengatakan, substansi 
ketenagakerjaan yang diatur 
dalam Perpu pada dasarnya 
merupakan penyempurnaan 
dari regulasi sebelumnya, yakni 
UU 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.
“Penyempurnaan substansi 

ketenagakerjaan yang terkandung 
dalam Perppu 2/2022 sejatinya 
merupakan ikhtiar pemerintah 
dalam memberikan perlindungan 
adaptif bagi pekerja/buruh 
dalam menghadapi tantangan 
ketenagakerjaan yang semakin 
dinamis,” ujar Ida Fauziyah 
dalam keterangannya, Senin 
(9/1).

Menurut dia, substansi 
k e t e n a g a k e r j a a n  y a n g 
disempurnakan dalam Perpu 
tersebut di antaranya: ketentuan 
alih daya (outsourcing). Dalam 
UU Cipta Kerja tidak diatur 
pembatasan jenis pekerjaan 
yang dapat dialihdayakan, 
sedangkan dalam Perpu ini, 
jenis pekerjaan alih daya 
dibatasi. “Dengan adanya 
pengaturan ini maka tidak semua 
jenis pekerjaan dapat diserahkan 
kepada perusahaan outsourcing,” 
katanya. 

“Nantinya, jenis atau 
bentuk pekerjaan yang dapat 
dialihdayakan akan diatur 
melalui Peraturan Pemerintah,” 
imbuhnya.

Kemudian, lanjut dia, 
penyempurnaan dan penyesuaian 
penghitungan upah minimum. 
Upah minimum dihitung 
dengan mempertimbangkan 
pertumbuhan ekonomi, inflasi, 
dan indeks tertentu. Formula 
penghitungan upah minimum 
termasuk indeks tertentu tersebut 
akan diatur dalam PP (Peraturan 
Pemerintah).

“Pada Perppu ini ditegaskan 
gubernur wajib menetapkan Upah 
Minimum Provinsi. Gubernur 
juga dapat menetapkan UMK 
apabila hasil penghitungan UMK 
lebih tinggi daripada UMP,” 
ungkapnya.

“Kata ‘dapat’ yang dimaksud 
dalam Perpu harus dimaknai 
bahwa gubernur memiliki 
kewenangan menetapkan 
UMK apabila nilai hasil 
penghitungannya lebih tinggi 
dari UMP,” imbuhnya.

Lalu, masih ujar Ida, penegasan 
kewajiban menerapkan struktur 
dan skala upah oleh pengusaha 
untuk pekerja/ buruh yang 
memiliki masa kerja 1 tahun 
atau lebih. Dan penggunaan 
terminologi disabilitas yang 
disesuaikan dengan UU 8/2016 
tentang Penyandang Disabilitas.

“ P e r b a i k a n  r u j u k a n 
dalam pasal yang mengatur 
penggunaan hak waktu istirahat 
yang upahnya tetap dibayar 
penuh, serta terkait manfaat 
program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, perubahan 
terkait substansi ketenagakerjaan 
tersebut mengacu pada hasil 
serap aspirasi UU Cipta Kerja 
yang dilakukan pemerintah di 
beberapa daerah. Di antaranya 
Manado, Medan, Batam, 
Makassar, Yogyakarta, Semarang, 
Balikpapan dan Jakarta. 

“Berdasarkan hal-hal 
tersebut Pemerintah kemudian 
melakukan pembahasan 
mengenai substansi yang 
perlu diubah. Pertimbangan 
utamanya adalah penciptaan 
dan peningkatan lapangan kerja, 
perlindungan pekerja/ buruh 
dan juga keberlangsungan 
usaha,” terangnya.

Direktur Jenderal Perlindungan 
Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial, Kemnaker Indah Anggoro 
Putri menambahkan, penerbitan 
Perppu Cipta Kerja untuk 
menciptakan dan meningkatkan 
lapangan kerja sebagai upaya 
untuk dapat menyerap tenaga 
kerja Indonesia seluas-luasnya. 
Perppu 2/2022 juga menjamin 
setiap warga negara memperoleh 

pekerjaan, serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil 
dan layak dalam hubungan kerja.

“Pentingnya memahami 
Perppu Cipta Kerja ini secara 
utuh, untuk menghindari 
terjadinya kesalahpahaman. 
Akhir-akhir ini banyak sekali 
berita tak benar dan hoax, akibat 
tak memahami Perppu secara 
utuh. Dalam Perppu 2/2022 ini, 
ketentuan mengenai substansi 
ketenagakerjaan terdapat dalam 
Bab IV,” ujarnya.

Menurut dia, dengan terbitnya 
Perppu Ciptaker tersebut maka 
mengubah, menghapus, dan 
menetapkan pengaturan baru 
terhadap beberapa ketentuan 
yang diatur sebelumnya 
dalam empat UU di bidang 
ketenagakerjaan. Keempat 
UU tersebut yakni UU 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan, 
UU 40/2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN), UU 24/2011 tentang 
Badan Perlindungan Jaminan 
Sosial, dan UU 18/2017 tentang 
Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia.

“Pasal-pasal yang ada dalam 
Undang-Undang eksisting, 
sepanjang tak diubah dan 
dihapus oleh Perppu Ciptaker, 
maka pasal-pasal tersebut tetap 
berlaku,” katanya.

Selain ketentuan pasal-pasal 
yang diubah, lanjut dia, Perppu 
Cipta Kerja juga memuat 
substansi ketenagakerjaan 
lainnya yang diatur dalam UU 
Cipta Kerja. Misalnya seperti 
perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT), waktu kerja dan waktu 
istirahat, pemutusan hubungan 
kerja dan pesangon, jaminan 
kehilangan pekerjaan, dan lain-
lain.

Dia menjelaskan, pelaksanaan 
PKWT ada jangka waktunya 
dan tidak dapat dikontrak 
seumur hidup. Dalam Perppu 
ini, memang tak mengatur 
periode waktu PKWT, tetapi 
mengamanatkan untuk diatur 
lebih lanjut dalam PP 35/2021.

Sebagaimana isi Perppu ini, 
ujar dia, ada dua jenis PKWT 
yakni berdasarkan jangka 
waktu, yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan, 
maksimal 5 tahun dan PKWT 
berdasarkan selesainya suatu 
pekerjaan tertentu. “Jangka 
waktunya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak 
dan dalam waktu PKWT tersebut, 
juga harus disebut ruang lingkup 
selesainya pekerjaan,” bebernya.

Dia menambahkan, sesuai 
Perppu 2/2022, PHK hanya 
dapat dilakukan bila perusahaan 
telah memberitahukan terlebih 
dahulu kepada pekerja/buruh 
dan pekerja/buruh memberikan 
persetujuan atas PHK tersebut. 
“Bila terjadi perselisihan PHK, 
diselesaikan melalui mekanisme 
penyelesaian perselisihan 
h u b u n g a n  i n d u s t r i a l 
sebagaimana diatur dalam UU 
2/2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial (PHI),” ujarnya.

Ditegaskan dia, Perppu 2/2022 
juga tetap mengatur uang 
pesangon, uang penghargaan 
masa kerja, dan uang penggantian 
hak. “Adapun besarannya untuk 
masing-masing alasan PHK 
diatur lebih lanjut dalam PP 
35/2021,” katanya.

 Pada kesempatan yang sama 
Kepala Biro Humas Chairul 
Fadhly Harahap menuturkan, 
pemberlakukan Perppu ini, maka 
otomatis UU Ciptaker tak berlaku 
lagi. “Sehingga pemahaman, 
interpretasi atau khayalan di 
luar konteks yang diatur dalam 
Perppu, kita hindari,” ujarnya. 
(dan/dam/nas)
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Indonesia adalah negara 
serumpun dengan Malaysia. Bisa 
juga dianggap sebagai saudara 
tua. Kata-kata serumpun itu 
memang tidak lagi sesering 
dulu diucapkan di publik. 
Kemesraan antar dua negara 
seperti sudah berlalu. Yang lebih 
sering muncul justru caci-maki. 
Soal perbatasan, soal hak cipta 
budaya, soal TKI dan soal sepak 
bola yang hampir selalu kalah.

Kata ‘’serumpun’’ itu 
sebenarnya riil. Begitu banyak 
orang Minang di Negeri 
Sembilan. Begitu mengakar 
orang Aceh di semenanjung. 
Begitu erat kekeluargaan orang 
Riau dan Melaka. Begitu terasa 
keberadaan orang Bugis di 
Selangor. Pun turunan Banten 
dan Jawa.

Dua negara ini dulunya 

memang satu. Bahkan tiga 
negara –yang satu lagi 
Singapura. Pulau Singapura itu, 
ketika masih bernama Temasek, 
adalah salah satu ‘’provinsi’’ di 
kerajaan Riau. Yang ibu kotanya 
Tanjung Pinang.

Kesatuan serumpun itu pernah 
juga diwujudkan di  tahun 1470-
an. Ketika Portugis kali pertama 
akan menyerang pelabuhan 
besar Melaka. Waktu itu semua 
kerajaan Nusantara sepakat: 
kirim armada ke Melaka. Untuk 
mempertahankan Selat Melaka. 

Kerajaan Aceh, Riau, 
Palembang, Banten dan Bugis 
kirim armada besar-besaran 
ke Melaka. Kerajaan Bugis 
mengirim armada yang terbesar.

Tapi armada Portugis terlalu 
kuat. Dengan senjata meriamnya 
yang tergolong senjata 
termodern saat itu. Melaka 
belum punya teknologi baru itu. 
Melaka jebol. Portugis menjajah 

Nusantara. Pasukan dari 
berbagai kerajaan itu tercerai 
berai. Masuk hutan. Jadilah 
mereka warga Semenanjung 
Melaka.  Kawin-mawin. 
Belakangan keluarga mereka 
pun menyusul. Perdana Menteri 
Najib Razak pernah berterus 
terang: ia keturunan Bugis.

Usaha untuk membangkitkan 
hubungan serumpun itu sudah  
sering dilakukan. Tapi belum ada 
yang terlihat nyata. TVRI pernah 
punya program bersama. Sudah 
lama pula mati.

Anwar Ibrahim termasuk yang 
punya semangat menghidupkan 
emosi serumpun seperti itu. 
Tapi belum ada tokoh puncak 
Indonesia yang punya emosi 
serupa. Jusuf Kalla harusnya 
punya. Tapi, dua kali menjadi 

wapres, tidak menunjukkan 
semangat ke sana.

Sedang teman-teman 
seangkatan Anwar sudah banyak 
yang meninggal. Atau tidak di 
posisi berkuasa.

Anwar sangat akrab dengan 
tokoh-tokoh muda Islam 
modernis Indonesia. Ia boleh 
dikata salah satu murid ideologi 
Kang Imad dari Bandung. 
Almarhum Imaduddin adalah 
tokoh pemikir Islam dari ITB. 
Anwar sering ke Jakarta dan 
Bandung sejak masih mahasiswa. 
Ia seperti dalam satu barisan 
dengan perjuangan angkatan 
muda Islam di Indonesia.

“Banyak yang mengira saya 
pernah sekolah di Indonesia,” 
ujar Anwar kemarin. “Saya tidak 
pernah sekolah di sini. Tapi 

saya punya banyak teman,” 
tambahnya. “Cewek juga tidak 
punya,” guraunya.

Semangat serumpun itulah 
yang ia tunjukkan saat bertemu 
Presiden Jokowi kemarin pagi. Di 
Istana Bogor. “Saya berbincang 
dengan Presiden Jokowi lama 
sekali. Sampai protokolnya 
kelihatan gelisah,” ujar Anwar. 
Tapi mereka terus berbincang. 
Pak Jokowi mengabaikan isyarat 
itu.

T e n t u  b a n y a k  y a n g 
dibicarakan. Mulai dari sawit 
sampai TKI. Termasuk ibu kota 
baru Indonesia bernama Kota 
Nusantara. Anwar menilai ibu 
kota baru itu baik bagi kawasan. 
Maksudnya, baik bagi Malaysia. 
Terutama Malaysia Timur: 
Sabah dan Serawak. Dari Sabah 

ke Nusantara itu memang akan 
lebih dekat dari pada dari Jakarta 
ke Nusantara.

Sebanyak 11 nota kesepahaman 
ditandatangani di depan 
Presiden Jokowi dan PM Anwar 
Ibrahim. Malaysia, diwakili 11 
perusahaan itu, berminat ikut 
membangun Nusantara.

Kedua pemimpin juga sepakat 
untuk menghadapi boikot sawit 
dari Uni Eropa. Indonesia dan 
Malaysia adalah negara nomor 
1 dan nomor 2 penghasil sawit 
terbesar dunia.

Sebelum bertemu Presiden 
Jokowi, Minggu malam, 
Anwar Ibrahim makan malam 
bersama warga Malaysia 
yang ada di Jakarta. Di situ 
Anwar menegaskan: akan 
memberantas korupsi secara 
all out, sampai pun jabatan 
taruhannya. “Banyak orang 
Malaysia yang sudah frustrasi 
menghadapi korupsi ini,” 

ujarnya. “Banyak pemimpin 
yang mengaku membela Islam 
tapi tidak mencerminkan prinsip 
Islam dalam hal   korupsi,” 
tambahnya.

Anwar mengaku telah 
membaca buku karya Muchtar 
Lubis soal korupsi yang sudah 
jadi budaya. Ia juga membaca 
buku penyair Taufiq Ismail soal 
korupsi berjudul Malu Jadi Orang 
Indonesia.

Indonesia dan Malaysia 
jangan-jangan juga serumpun 
dalam hal korupsinya. 

Rasanya Jokowi di Indonesia 
dan Anwar di Malaysia banyak 
yang bisa disepakati. Dengan 
atau tanpa emosi serumpun. (*)

Anda bisa menanggapi tulisan 
Dahlan Iskan dengan berkomentar 
http://disway.id/. Setiap hari 
Dahlan Iskan akan memilih 
langsung komentar terbaik untuk 
ditampilkan di Disway.

yea aina
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Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Muhammad Mardiono 
tidak hadir diwakili oleh Wakil 
Ketua Umum Amir Uskara.

 Sementara Ketua Umum 
Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra) Prabowo Subianto 
dan elite Gerindra tidak hadir. 
Namun, kata Airlangga, Partai 
Gerindra sepakat dengan 
kesepakatan 7 parpol yang hadir.

Airlangga kemudian membacakan 
lima poin hasil kesepakatan delapan 
parpol tersebut. Pertama, mereka 
menolak sistem proporsional 
tertutup dan memiliki komitmen 
untuk menjaga kemajuan demokrasi 
di Indonesia yang telah dijalankan 
sejak era reformasi.

 Kedua, 8 parpol sepakat sistem 
pemilu dengan proporsional 
terbuka merupakan pilihan yang 
tepat dan telah sesuai dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 22-24/PUU-VI/2008 
pada tanggal 23 Desember 2008.

 “Sistem ini sudah dijalankan 
dalam tiga kali pemilu dan 
gugatan terhadap yurisprudensi 
akan menjadi preseden yang 
buruk bagi hukum Indonesia 
dan tidak sejalan dengan asas 
nebis in idem,” paparnya.

 Ketiga, KPU tetap menjalankan 
tugasnya sebagai penyelenggara 
pemilu dengan menjaga 
netralitas dan independensinya 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

 Keempat, lanjut Airlangga, 
delapan parpol mengapresiasi 
pemerintah yang telah meng-
anggarkan anggaran Pemilu 
2024 serta kepada penyelenggara 
Pemilu terutama KPU agar tetap 
menjalankan tahapan-tahapan 
Pemilu 2024 sesuai yang telah 
disepakati bersama.  “Kelima kami 
berkomitmen untuk berkompetisi 
dalam pemilu 2024 secara sehat 
dan damai dengan tetap menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa 
agar tetap memelihara stabilitas 
politik, keamanan dan ekonomi,” 
kata Airlangga.

Sementara itu, Mahkamah 
Konstitusi (MK) menerima gugatan 
uji materi (judicial review) terhadap 
Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, terkait sistem 
proporsional terbuka.

Sebagaimana diketahui, 
sebanyak enam orang, yakni 
Demas Brian Wicaksono (pemohon 
I), Yuwono Pintadi (pemohon 
II), Fahrurrozi (pemohon III), 
Ibnu Rachman Jaya (pemohon 
IV), Riyanto (pemohon V), dan 
Nono Marijono (pemohon VI) 
mengajukan Uji Materi UU Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
terkait sistem proporsional terbuka 
ke MK. Permohonan tersebut 
teregistrasi dengan Nomor 
Perkara 114/PUU-XX/2022.

Apabila gugatan uji materi 
tersebut dikabulkan Mahkamah 
Konstitusi (MK), maka sistem 
Pemilu 2024 akan berubah 
menjadi sistem proporsional 
tertutup, di mana dengan sistem 
tertutup ini para pemilih hanya 
disajikan logo partai politik di 
surat suara, bukan nama kader 
partai yang mengikuti pemilihan 
legislatif.

Delapan fraksi telah menyatakan 
penolakan terhadap sistem pemilu 
proporsional tertutup, yakni 
Partai Golongan Karya (Golkar), 
Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra), Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Partai Demokrat, 
Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), Partai NasDem, Partai 
Amanat Nasional (PAN), dan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 

sementara Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) 
menjadi satu-satunya partai yang 
mendukung penerapan sistem 
pemilu proporsional tertutup.

Cerminan Aspirasi Rakyat
Ketua Dewan Pimpinan Pusat 

(DPP) Partai Golkar Christina 
Aryani menegaskan pertemuan 
delapan pimpinan partai politik 
untuk memastikan dukungan 
tetap mempertahankan 
sistem proporsional terbuka, 
merupakan cerminan aspirasi 
mayoritas rakyat Indonesia.

“Sesungguhnya mayoritas 
rakyat Indonesia tetap ingin 
memilih sendiri siapa wakil rakyat 
yang mereka kehendaki. Golkar 
menangkap aspirasi rakyat itu dan 
kami menilai proporsional terbuka 
tetap jauh lebih baik,” ujarnya, di 
Jakarta, Senin (9/1).    

Dia menjelaskan pilihan sistem 
proporsional terbuka adalah 
bagian dari komitmen menjaga 
demokrasi yang substansinya 
adalah ruang partisipasi rakyat 
yang terbuka lebar.  

Selain itu menurut Christina, 
proporsional terbuka efektif 
dijalankan karena sudah 
digunakan selama tiga kali pemilu 
dan sesuai amanat Putusan MK 
Nomor 22-24/PUU 6/2008.

Selain itu dia menilai dalam 
sistem proporsional terbuka, 
masyarakat bisa memastikan 
seorang calon anggota legislatif 
bukan orang yang hanya muncul 
saat pencalonan tanpa melalui 
proses berpartai secara matang.

Anggota Komisi I DPR RI itu 
mengatakan jangan membatasi 
ruang partisipasi masyarakat 
dalam “pesta demokrasi” karena 
rakyat Indonesia mulai cerdas 
untuk memilih yang terbaik.   

“Saat ini KPU sudah berproses 
dengan tahapan-tahapan 
Pemilu dengan anggaran yang 
sudah disiapkan. Maka tidak 
tepat jika tiba-tiba dilakukan 
perubahan saat KPU sudah 
memulai tahapannya,” katanya.  

Christina mengatakan 
pelaksanaan Pemilu 1999 yang 
dilakukan secara tertutup, 
apakah ada jaminan kualitas 
anggota legislatif yang terpilih.

Menurut dia, sistem terbuka 
maupun tertutup tidak ada yang 
betul-betul sempurna, namun 
dalam konteks berdemokrasi, 
sistem terbuka memberikan hak 
rakyat menentukan pilihannya 
sendiri secara langsung, sebagai 
kehendak rakyat dan bukan elit 
partai.

Lebih Demokratis
Pengamat politik dari 

Universitas Katolik Widya 
Mandira Kupang Dr. Marianus 
Kleden mengatakan, pemilu 
dengan sistem proporsional 
terbuka lebih demokratis 
daripada proporsional tertutup.

Selain lebih demokratis, sistem 
proporsional terbuka juga lebih 
menghargai aspirasi warga yang 
menghendaki jagoan mereka 
menang dalam pemilu, kata 
Marianus Kleden di Kupang, 
Senin (9/1), menjawab pertanyaan 
seputar kontroversi pemilu 
menggunakan sistem coblos partai.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik (FisiP) Unwira Kupang 
ini menambahkan, sejak Pemilu 
2004 kita telah menerapkan 
sistem proporsional terbuka 
dalam pemilu. Menurut dia, 
sistem proporsional tertutup 
di mana orang memilih partai 
memang jauh lebih murah karena 
caleg tidak perlu menggalang 
dana besar untuk melakukan 
mobilisasi konstituen. (arm)
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INDOPOSCO - Ketua Umum 
Pengurus Besar Persatuan 
Menembak Seluruh Indonesia (PB 
Perbakin) Letnan Jenderal TNI Joni 
Supriyanto melaporkan kesiapan 
Indonesia menggelar ISSF World Cup 
Rifle/Pistol 2023 yang akan digelar 
di Jakarta pada 27 Januari hingga 7 
Februari.

Saat menemui Menteri Pemuda 
dan Olahraga Zainudin Amali di 
Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin 
(9/1/2023), Joni menyampaikan 
bahwa ratusan atlet dari puluhan 
negara dipastikan ikut serta dalam 
kejuaraan tersebut.

“Piala Dunia menembak ini saat 
ini masih diikuti 35 negara,” kata 
Joni, seperti dikutip Antara, Senin 
(9/1/2023).

Joni menjelaskan bahwa Indonesia 
mendapat kepercayaan dari Federasi 

Olahraga Menembak Internasional 
(ISSF) untuk menggelar salah satu 
seri Piala Dunia Menembak itu 
setelah sukses melaksanakan ISSF 
Grand Prix Rifle/Pistol pada Februari 
2022.

Ajang Piala Dunia ini lebih besar dan 
lebih bergengsi karena levelnya lebih 
tinggi dibandingkan turnamen Grand 
Prix. Piala Dunia berada dua tingkat 
di bawah Olimpiade dan Kejuaraan 
Dunia.

Joni menambahkan bahwa 
Indonesia juga bakal menjadi tuan 
rumah kejuaraan internasional 
menembak lainnya pada tahun ini, 
yakni Kejuaraan Asian Rifle/Pistol 
Cup yang digelar pada 1-10 Maret 
2023.

Tak hanya itu, Indonesia juga 
mendapat kesempatan untuk 
menggelar turnamen Asia Rifle and 

Pistol Championship pada Februari 
2024, yang merupakan salah satu 
kejuaraan kualifikasi Olimpiade Paris 
2024.

Turnamen Asia Rifle and Pistol 
Championship 2024 di Jakarta itu 
akan memperebutkan total 16 kuota 
untuk Olimpiade Paris. Adapun masa 
kualifikasi untuk cabang olahraga 
menembak telah berlangsung sejak 
14 Agustus 2022 dan akan berakhir 
pada 9 Juni 2024.

Zainudin merasa senang karena 
cabang olahraga kini proaktif 
mendatangkan berbagai kejuaraan 
internasional agar digelar di 
Indonesia.

“Iya saya senang karena kejuaraan-
kejuaraan dunia olahraga ini banyak 
yang digelar di Indonesia, ini sesuai 
dengan arahan Bapak Presiden,” 
katanya. (wib)

PIALA AFF 2023 :

Indonesia Kandas
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Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Seluruh Indonesia (PB Perbakin) Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto (kiri) menyerahkan 
batik kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali setelah membahas persiapan Indonesia dalam menggelar ISSF World Cup 
2023 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (9/1/2023).
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Ilustrasi bintang Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Nets Terancam  
Kehilangan Durrant

INDOPOSCO- Brooklyn Nets meraih kemenangan tipis 102-101 melawan 
Miami Heat dalam lanjutan NBA di FTX Arena, Florida, Senin (9/1/2023), tapi 
mereka dibayangi ancaman bakal kehilangan sang bintang Kevin Durant.

Durant harus memasuki ruang ganti lebih awal ketika mengalami cedera 
pada sisa waktu 36,6 detik kuarter ketiga, setelah tertimpa bintang Miami 
Heat Jimmy Butler dalam sebuah situasi bertahan. Durant terlihat mengerang 
kesakitan memegangi lutut kanannya setelah ketiban Butler.

Itu bukan kali pertama Durant terlihat kesakitan memegangi lututnya di gim 
kali ini, sebab pada sisa tujuh menit 57 detik kuarter ketiga ia juga melakukan 
hal serupa setelah bertabrakan dengan Kyle Lowry dalam situasi menyerang.

Pada akhirnya, meski tanpa Durant, Nets bisa mengunci kemenangan 102-
101 atas Heat berkat dua poin dari Royce O’Neale pada sisa waktu 3,2 detik, 
demikian catatan situs resmi NBA. Nets sendiri berencana mengevaluasi 
kondisi Durant sehari setelah pertandingan dan mereka cukup diuntungkan 
jadwal karena baru memulai penampilan pekan ke-13 pada Jumat (13/1) WIB 
dengan menjamu Boston Celtics.  (wib)

FOTO: ANTARA/AFP

Roberto Martinez diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Portugal di Cidade do Futebol, 
Oeiras pada 9 Januari 2023. 

Roberto Martinez Ditunjuk  
Jadi Pelatih Portugal

INDOPOSCO - Mantan pelatih tim nasional (timnas) Belgia, Roberto Martinez 
ditunjuk sebagai pelatih timnas Portugal, kata federasi sepak bola negara itu 
(FPF) pada Senin (9/1/2023). “Saya menghargai antusiasme dan ambisi yang 
membuat dia (Martinez) menerima undangan. Ini adalah momen penting 
bagi tim nasional,” kata Presiden FPF Fernando Gomes seperti dikutip AFP, 
Senin (9/1/2023). 

Pelatih asal Spanyol itu mengundurkan diri sebagai pelatih Belgia setelah 
timnya tersingkir di fase grup Piala Dunia. Dia sebelumnya mengatakan 
telah membuat keputusan untuk mundur beberapa waktu lalu, bahkan bila 
Belgia bisa menjadi juara Piala Dunia 2022.

Martinez menggantikan mantan pelatih Portugal Fernando Santos, yang 
juga meninggalkan posisinya setelah Portugal tersingkir oleh Maroko di 
perempat final Piala Dunia 2022.

Tugas pertama pelatih asal Spanyol berusia 49 tahun bersama Portugal 
adalah mengklarifikasi situasi kapten Cristiano Ronaldo, yang baru saja 
bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Nassr. “Titik permulaan saya adalah 
skuat berisi 26 pemain yang bermain di Piala Dunia dan Cristiano Ronaldo 
adalah salah satunya,” kata Martinez.

Martinez menambahkan bahwa dia akan membuat keputusan “di lapangan 
dan bukan di kantor.”

Martinez sendiri pernah melatih Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. 
Dia kemudian ditunjuk sebagai pelatih timnas Belgia pada 2016 dan memimpin 
tim itu ke semifinal Piala Dunia 2018. (wib)

Perbakin Laporkan Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah ISSF

INDOPOSCO - Tim nasional 
Indonesia gagal melaju ke final 
Piala AFF 2022 usai ditaklukkan 
tuan rumah Vietnam dengan skor 
0-2 pada laga leg kedua semifinal 
di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, 
Senin (9/1/2023).

Dua gol Vietnam diborong oleh 
penyerang Nguyen Tien Linh. 
Tien Linh juga untuk sementara 
memuncaki daftar pencetak gol 
terbanyak Piala AFF 2022, dengan 
lima gol, bersama “striker” Thailand 
Teerasil Dangda.

Bagi timnas Indonesia, kekalahan 
itu membuat mereka gagal 
memenuhi target PSSI jadi juara 
Piala AFF 2022.

Pada pertandingan tersebut, 
pelatih timnas Indonesia Shin Tae-
yong menggunakan formasi lima bek 
saat bertahan, di mana bek tengah 
diisi Jordi Amat, Rizky Ridho dan 
sang kapten Fachruddin Aryanto. Di 

pertahanan kiri dan kanan masing-
masing dihuni Pratama Arhan serta 
Asnawi Mangkualam.

Di tengah, Shin menugaskan Marc 
Klok dan Marselino 
Ferdinan. Mereka 
diapit Saddil 
Ramdani dan 
Yakob Sayuri di 
sayap serta Dendy 
S u l i s t y a w a n 
sebagai penyerang.

Di kubu Vietnam, 
sang juru taktik Park Hang-seo 
menampilkan semua pemain 
andalannya termasuk bek Doan 
Van Hau, gelandang Do Hung Dung, 
Nguyen Quang Hai dan penyerang 
Nguyen Tien Linh. Demikian 
dilaporkan Antara, Senin (9/12/2023).

Dengan komposisi demikian, 
Vietnam yang membutuhkan 
kemenangan untuk mengunci 
tempat di final langsung mengincar 

gol dan mendapatkannya pada menit 
ketiga melalui tendangan Nguyen 
Tien Linh.

Tien Linh mendapatkan umpan 
jauh dari Do Hung 
Dung sebelum 
menjebol gawang 
Indonesia.

Tertinggal 0-1, 
Indonesia yang 
cuma memerlukan 
hasil imbang 

dengan gol untuk 
ke final terus berusaha keluar dari 
tekanan. Namun, tidak ada gol 
tambahan yang terjadi. Vietnam 
memimpin 1-0 sampai turun minum.

Pada babak kedua, Vietnam 
semakin mengganas dan tidak 
mengendurkan serangan. Hasilnya, 
tak sampai dua menit paruh 
kedua berjalan, Vietnam mampu 
menggandakan kedudukan lagi-
lagi lewat Nguyen Tien Linh yang 

menyundul masuk umpan sepak 
pojok Do Hung Dung.

Melihat timnya kesulitan, Shin 
Tae-yong lalu memasukkan pemain-
pemain menyerang seperti Witan 
Sulaeman dan Ricky Kambuaya. 
Penampilan Indonesia sempat 
membaik. Peluang datang dari Marc 
Klok dan Fachruddin Aryanto, tetapi 
belum menemui sasaran.

Shin sempat memainkan dua 
penyerang lagi dari bangku cadangan 
yaitu Ilija Spasojevic dan Muhammad 
Rafli. Akan tetapi, kebijakan Shin tidak 
menuai hasil. Indonesia pun kalah 0-2 
dari Vietnam dan harus puas sebagai 
semifinalis Piala AFF 2022 saja.

Adapun Vietnam akan menghadapi 
laga final melawan pemenang 
dari semifinal lainnya yang 
mempertemukan Malaysia dan 
Thailand. Pertandingan leg kedua 
semifinal Thailand versus Malaysia 
digelar pada Selasa (10/1). (wib)
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Pesepak bola Timnas Indonesia Fachruddin Aryanto (kedua kiri) bereaksi usai gagal membobol gawang Timnas Vietnam dalam pertandingan leg 2 babak semi final Piala AFF 
2022 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Senin (9/1/2023).
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