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Dipaksa mundurnya Tim Indonesia dari 
pentas all england merupakan 
tamparan keras, bukan saja bagi tim 
bulutangkis Indonesia, tapi bagi rakyat 
dan bangsa Indonesia secara 
keseluruhan. Apapun alasan pihak 
penyelenggara, Badminton World 
Federation (BWF) dan juga national 
Health Service (NHS) sebagai otoritas 
kesehatan inggris, perlakuan mereka 
sudah sangat merendahkan harga diri 
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang 
berdaulat dan berkedudukan setara 
dengan negara manapun di dunia ini. 
Tim Bulu Tangkis Indonesia dipaksa 
mundur dengan alasan penumpang 

satu pesawat positif COVID 19,  
berdasarkan protokol kesehatan yang 
berlaku di Inggris, maka Tim Bulu Tangkis 
Indonesia harus menjalani isolasi selama 
10 hari. Konsekuensi dari hal ini adalah 
Tim bulu tangkis Indonesia dipaksa 
mundur dari turnamen. Selain dipaksa 
mundur, Tim bulutangkis Indonesia 
diperlakukan secara tidak layak dengan 
tidak diberikannya fasilitas transportasi 
kembali ke Hotel sehingga Tim harus 
berjalan kaki. Setiba di hotel pun timnas 
kita disuruh naik tangga tidak boleh naik 
lift. Setelah itu tidak dikasih makan siang 
dan malam. Hal ini tentu saja 
menimbulkan reaksi keras dari Publik 

        Netizen + 62 Bertindak
  Atlet Indonesia Dicurangi

Atlet Indonesia Dicurangi
Nitizen +62 Bertindak
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pecinta Bulutangkis Indonesia, 
Kemenpora, duta Besar, bahkan 
sampai Presiden Joko Widodo 
memberikan perhatian untuk masalah 
ini. Yang menjadi pertanyaan, 
mengapa hal ini sampai terjadi dan 
menggemparkan semua pihak? BWF 
sebagai penyelenggara turnamen 
berkewajiban menyelenggarakan 
turnamen yang lancar dan 
berkeadilan, sehingga persiapan dan 
perencanaan terbaik harus dilakukan. 
Dalam situasi pandemi Global seperti 
ini, protokol kesehatan di negara yang 
bersangkutan tentunya menjadi hal 
yang harus diperhatikan. BWF 
seharusnya menjadi pihak pertama 
yang memahami seluruh prosedur 
protokol kesehatan di Inggris untuk 
kemudian diantisipasi dalam petunjuk 
aturan teknis Turnamen. Jika ada hal 
krusial yang beresiko maka BWF 
wajib terlebih dahulu 
menginformasikan kepada peserta 

turnamen. Sebelum pertandingan dimulai 
atau sebelum acara all england ini 
diselenggarakan. Misal harus ada 
pemberitahuan jika ada negara yang naik 
pesawat umum dengan orang yang tertular 
virus, tidak diperkenankan ikut turnamen. 
Seharusnya itu juga harus masuk dalam 
aturan BWF ini. Masalahnya timnas 
Indonesia sudah vaksin dan sampai 
disana sudah dites negatif dan sudah ikut 
pertandingan. Tiba tiba harus disuruh 
keluar, itu yang menjadi masalahnya. 
Berikut ini kronologi mulai dari waktu 
kedatangan hingga jatuhnya putusan tim 
nasional Indonesia dipaksa Walk Over dari 
All England 2021 : Indonesia berangkat ke 
Birmingham, Inggris, menggunakan 
pesawat Turkish Airlines pada Jumat 
(12/3/2021) malam WIB, dengan berbekal 
hasil negatif swab test PCR. Setibanya di 
Birmingham, Anthony Ginting dkk kembali 
menjalani tes swab PCR dan diharuskan 
karantina selama 12 jam hingga hasil tes 
keluar. "Sekarang kami sedang menunggu 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

pecinta Bulutangkis Indonesia, 
Kemenpora, duta Besar, bahkan 
sampai Presiden Joko Widodo 
memberikan perhatian untuk masalah 
ini. Yang menjadi pertanyaan, 
mengapa hal ini sampai terjadi dan 
menggemparkan semua pihak? BWF 
sebagai penyelenggara turnamen 
berkewajiban menyelenggarakan 
turnamen yang lancar dan 
berkeadilan, sehingga persiapan dan 
perencanaan terbaik harus dilakukan. 
Dalam situasi pandemi Global seperti 
ini, protokol kesehatan di negara yang 
bersangkutan tentunya menjadi hal 
yang harus diperhatikan. BWF 
seharusnya menjadi pihak pertama 
yang memahami seluruh prosedur 
protokol kesehatan di Inggris untuk 
kemudian diantisipasi dalam petunjuk 
aturan teknis Turnamen. Jika ada hal 
krusial yang beresiko maka BWF 
wajib terlebih dahulu 
menginformasikan kepada peserta 

turnamen. Sebelum pertandingan dimulai 
atau sebelum acara all england ini 
diselenggarakan. Misal harus ada 
pemberitahuan jika ada negara yang naik 
pesawat umum dengan orang yang tertular 
virus, tidak diperkenankan ikut turnamen. 
Seharusnya itu juga harus masuk dalam 
aturan BWF ini. Masalahnya timnas 
Indonesia sudah vaksin dan sampai 
disana sudah dites negatif dan sudah ikut 
pertandingan. Tiba tiba harus disuruh 
keluar, itu yang menjadi masalahnya. 
Berikut ini kronologi mulai dari waktu 
kedatangan hingga jatuhnya putusan tim 
nasional Indonesia dipaksa Walk Over dari 
All England 2021 : Indonesia berangkat ke 
Birmingham, Inggris, menggunakan 
pesawat Turkish Airlines pada Jumat 
(12/3/2021) malam WIB, dengan berbekal 
hasil negatif swab test PCR. Setibanya di 
Birmingham, Anthony Ginting dkk kembali 
menjalani tes swab PCR dan diharuskan 
karantina selama 12 jam hingga hasil tes 
keluar. "Sekarang kami sedang menunggu 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

hasilnya paling cepat 12 jam. Sampai 
hasil PCR keluar, kami tidak bisa 
keluar kamar. Jadi, saat ini harus 
menunggu di kamar masing-masing," 
kata Kepala Bidang Pembinaan dan 
Prestasi PBSI, Rionny Mainaky, pada 
Sabtu (13/3/2021). Setelah menunggu 
12 jam, skuad Merah Putih dinyatakan 
negatif Covid-19. Mereka lalu 
menggelar latihan di pusat kebugaran 
yang ada di Hotel Crowne Plaza 
Birmingham City Centre pada Senin 
(15/3/2021). Meski demikian, peserta 
All England termasuk tim bulu tangkis 
Indonesia masih harus menunggu 

kepastian kapan dimulainya turnamen 
level Super 1.000 itu. Sebab, Federasi 
Bulu Tangkis Dunia (BWF) menunda 
jadwal pertandingan All England 2021 
karena adanya keraguan terhadap 
sejumlah hasil tes Covid-19. Situasi 
tersebut kemudian membuat pihak 
penyelenggara melakukan tes ulang 
terhadap peserta All England, baik atlet 
maupun tim ofisial, yang hasil tesnya 
diragukan. "Federasi Bulu Tangkis Dunia 
(BWF) dan Bulu Tangkis Inggris 
mengkonfirmasi bahwa sejumlah tes 
Covid-19 yang dilakukan terhadap tim 
peserta All England 2021 dianggap 'tidak 
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meyakinkan' sehingga tes ulang akan 
dilakukan." "BWF juga memastikan 
bahwa sejumlah kecil tes positif telah 
ditemukan, dan sesuai perjanjian 
dengan Public Health England, kasus 
ini akan diuji ulang. Pihak terkait akan 
terus diisolasi selama pengujian ulang," 
demikian pernyataan BWF. PBSI selaku 
induk bulu tangkis Indonesia 
menginformasikan bahwa pertandingan 
All England pada Rabu (17/3/2021) 
diundur menjadi pukul 14.00 waktu 
Birmingham. Namun, PBSI mengatakan 
bahwa kepastian terkait jadwal 
pertandingan juga harus menunggu 
hasil manager meeting yang akan 
digelar lebih dulu pada pukul 10.30 
waktu setempat. Penundaan terjadi 
karena terdapat hasil swab PCR dari 7 
orang (India, Denmark, Thailand) 
terindikasi Covid-19, sehingga manajer 

meeting dan pertandingan baru bisa 
dimulai setelah menunggu hasil Swab 
PCR kedua dari 7 orang tersebut. Setelah 
dinyatakan negatif, ketujuh orang pun 
dapat melanjutkan pertandingan. Hasil 
manager meeting berbuah positif setelah 
pihak penyelenggara memastikan semua 
peserta yang terindikasi Covid-19 
berdasarkan hasil tes swab PCR kedua 
dinyatakan negatif. All England 2021 pun 
resmi bergulir di Utiliti Arena Birmingham, 
Rabu (17/3/2021) pukul 13.30 WIB waktu 
setempat atau 20.30 WIB. Sebanyak tiga 
wakil Indonesia yang bertanding pun 
berhasil memastikan langkah ke babak 16 
besar. Mereka adalah Jonatan Christie, 
Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya 
Sukamuljo, dan Mohammad 
Ahsan/Hendra Setiawan. Satu wakil 
lainnya, yakni Greysia Polii/Apriyani 
Rahayu, juga mengamankan tiket babak 
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kedua setelah lawannya mengundurkan 
diri. Nah mulai dari sini masalah muncul 
bagi tim Indonesia, setelah semua 
peserta dinyatakan negatif Covid-19, 
muncul kasus di luar circle All England. 
Salah satu penumpang yang berada 
dalam pesawat yang sama dengan 
skuad Merah Putih terindikasi positif 
Covid-19. Hal tersebut terjadi 
menjelang pertandingan tiga wakil 
Indonesia lainnya, yakni Anthony 
Sinisuka Ginting, Praveen Jordan/Melati 
Daeva Oktavianti, dan Fajar 
Alfian/Muhammad Rian Ardianto. 
Situasi itu membuat Anthony, 
Praveen/Melati, dan Fajar/Rian gagal 
bertanding dan status mereka berubah 
menjadi kalah WO alias walkover. 
Terkait dipaksa atau ditarik mundurnya 
tim Indonesia, ofisial Merah Putih 
mengaku mendapat email dari bagian 
tes dan penelusuran terkait Covid-19, 
National Health Service (NHS), di 
bawah Pemerintah Inggris. "Anda telah 
diidentifikasi kontak dengan seseorang 
yang baru-baru ini di tes positif Covid-
19. Jadi, Anda harus tinggal di rumah 
dan mengisolasi diri hingga 23 Maret," 

demikian bunyi e-mail NHS. "Anda harus 
melakukan ini, bahkan jika Anda tidak 
memiliki gejala atau menerima hasil 
negatif saat dites," demikian bagian bunyi 
e-mail dari NHS tersebut. Mengenai e-
mail yang didapat itu pun, telah 
dibenarkan oleh tim dari Humas PBSI, 
Fellya Hartono. Melansir pernyataan 
manajer tim bulu tangkis Indonesia, Ricky 
Subagja, skuad Merah Putih harus 
menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. 
Hal itu sesuai dengan regulasi 
Pemerintah Inggris yang mengharuskan 
orang melakukan karantina jika berada 
dalam satu pesawat dengan penumpang 
lain yang positif Covid-19. "Seluruh tim 
Indonesia terpaksa harus mundur dari 
turnamen Yonex All England 2021 dan 
tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hal 
ini dikarenakan, saat penerbangan dari 
Istanbul ke Birmingham pada Sabtu 
(13/3/2021) lalu, terdapat salah satu 
penumpang yang terkena Covid-19. 
Namun, kami pun tidak diberi tahu siapa, 
berapa orang, dan dari mana asal orang 
yang positif tersebut," kata Ricky Subagja. 
Ricky menjelaskan sampai saat ini, baik 
dari Badminton World Federation (BWF) 
maupun Panitia All England tidak bisa 
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berbuat apa-apa karena hal ini sudah 
menjadi regulasi pemerintah Inggris. 
"Sempat ditanyakan ke panitia, dan 
panitia BWF tidak bisa berbuat banyak, 
karena mereka menyampaikan aturan 
dari pemerintah Inggris. Ini yang juga 
membuat saya menyampaikan ke 
KBRI, karena ini berkaitan dengan 
government to government. Saya 
meminta kejelasan khususnya untuk 
aturan di saat pandemi COVID-19 ini," 
kata Ricky. "Kami semua sebetulnya 
masih berharap, permasalahan ini bisa 
diselesaikan, artinya memungkinkan 
untuk tim Indonesia dapat tampil 
kembali. Namun karena ini sudah 
aturan dari pemerintah Inggris sendiri, 
jadi harus kita ikuti," jelas Ricky. Dari 24 
orang jumlah tim Indonesia di All 
England 2021, sebanyak 20 orang 
mendapat email yang berisi bahwa 
telah terjadi kontak langsung antara 
penerima email dengan seseorang 
yang positif COVID-19. Hal ini 
merupakan kejadian luar biasa 
menyakitkan dan mengecewakan bagi 
kami semua. Para pemain Indonesia 
semua terpukul dengan kondisi ini. 
Mereka tidak mau memberikan 
komentarnya karena merasa kecewa 
dan sedih. "Yang pasti hari ini memang 
kabar yang sangat mengagetkan bagi 
kita semua. Panitia menyampaikan 
langsung kepada saya, bahwa tim 
Indonesia harus menarik diri. Ini 
dikarenakan masalah dari pemerintah 
sebetulnya. Ada satu email yang 
memang masuk kepada tim Indonesia," 
dia menambahkan. "Kerugian ini 
sangat luar biasa dan tidak disangka-
sangka bisa terjadi di All England ini. 
Betul-betul di luar dugaan kita semua. 
Memang sangat merugikan," kata 
Ricky. "Pastinya kita semua, tim dan 
atlet sangat kecewa dengan kondisi 
seperti ini. Kami semua merasakan 
kekecewaan yang luar biasa. Karena 
secara kondisi kami sangat bank dan 
siap bertanding untuk meraih gelar," 
ungkap Ricky. Asal tahu saja mereka 
mendarat sudah di tes dan negatif. 
Terus semua penumpang juga di tes. 
Dan enggak ada pemberitahuan kalau 
ada yang positif. Sebelum bertanding 

pun dites dan dinyatakan negatif. Nah ini 
pertandingan sudah mulai kok tiba tiba 
disuruh mundur semua, kan aneh. Ini 
yang menjadi masalah yang harus 
dijelaskan sejelas jelasnya. Menteri 
Pemuda dan Olahraga (Menpora) 
Zainudin Amali mengatakan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) ikut memantau 
langsung kasus yang dialami atlet 
badminton Indonesia di All England 2021. 
Keingintahuan Jokowi atas kejadian di All 
England bukan tanpa alasan. Menurut 
Amali, dalam desain besar olahraga 
Indonesia, badminton menempati urutan 
teratas dari 14 cabang olahraga (cabor) 
unggulan. "Jadi kami sangat 
berkepentingan dan konsentrasi 
membela ini. Sebagai warga negara 
terlukai, upaya Ibu Menlu [Menteri Luar 
Negeri, Retno Marsudi] luar biasa, di 
monitor langsung bapak presiden," kata 
Menpora, Jumat (19/3/2021). "Presiden 
meminta kami dan Kemenlu melakukan 
langkah cepat dan terbaik. Terutama 
menyelamatkan anak kita yang ada di 
sana. Kemudian Presiden juga minta 
supaya perlakuan-perlakuan tidak baik 
jangan didiamkan," lanjutnya. Amali 
menegaskan pemerintah prihatin dan 
menyayangkan kejadian ini. Secara 
tegas, ia juga mengecam kejadian yang 
menimpa Marcus Fernaldi Gideon dkk di 
All England 2021. Amali meminta 
perlakuan yang adil serta transparan atas 
tim badminton Indonesia yang dipaksa 
mundur dari All England usai 
mendapatkan notifikasi dari otoritas 
kesehatan NHS (National Health Service) 
milik pemerintah Inggris. Terlebih, 
pemain dan ofisial tim Indonesia 
mendapatkan perlakuan tidak adil usai 
dipaksa mundur dari All England 2021. 
Atlet-atlet Indonesia tidak boleh 
menggunakan fasilitas transportasi 
sehingga harus berjalan kaki dari 
Birmingham Arena ke hotel dan tidak 
boleh menggunakan lift hotel untuk akses 
ke kamar. "Bayangkan, tim sudah 
bertanding kemudian dihentikan. Bahkan 
setelah keluar dari arena disuruh jalan 
kaki. Biasanya disiapkan bus. Naik lift 
tidak bisa. Ini sesuatu yang diskriminatif," 
ujar Amali. "Apa penilaian saya, BWF 
tidak profesional. Kemudian BWF tidak 

transparan. BWF diskriminatif karena 
cukup buktinya. Saya berani 
mengatakan kami sangat kecewa. BWF 
tidak boleh buang badan berlindung 
dalam aturan di Inggris." Ketua Umum 
Komite Olimpiade Indonesia (NOC), 
Raja Sapta Oktohari akan melaporkan 
kasus yang dialami Indonesia di All 
England ke Pengadilan Arbitrase 
Olahraga Internasional (CAS). Segala 
upaya dilakukan pihak Indonesia, salah 
satunya NOC, untuk mendapatkan 
keadilan terkait kasus yang menimpa 
tim Indonesia di All England. "Kami 
melihat apa yang dilakukan BWF 
sangat tidak profesional. Kami sudah 
komunikasi dengan PBSI, Kemenpora, 
Kemenlu, Asian Badminton Federation 
dan kami akan teruskan skandal ini ke 
Pengadilan Arbitrase Olahraga 
Internasional," kata Raja Sapta 
Oktohari. "Karena apa yang dilakukan 
[BWF] telah melukai masyarakat 
indonesia, yang notabene merupakan 
aset terbesar cabor badminton. Apa 
begini BWF menjaga aset terbesarnya," 
ucap Raja Sapta Oktohari. Raja Sapta 
Oktohari berharap BWF meminta maaf 
dan bertanggung jawab terhadap atlet 
Indonesia. "Kami akan teruskan 
stakeholder ke OCA [Dewan Olimpiade 
Asia] dan IOC [Komite Olimpiade 

Internasional] supaya kejadian tidak 
terulang. Target utama kita memastikan 
apa yang terjadi di Indonesia tidak 
diulangi oleh BWF dan BWF harus 
tanggung jawab atas kelalaian dan 
keteledoran," ucap Raja Sapta Oktohari. 
Raja Sapta Oktohari menegaskan bahwa 
apa yang dialami atlet Indonesia akan 
menjadi catatan dunia terkait 
ketidakprofesionalan BWF. "Tak ada 
celah bagi mereka untuk saling 
menyalahkan, ini fakta, bahwa anak-anak 
kita diperlakukan seperti yang diketahui. 
Ini jadi catatan dunia dan komplain 
ketidakprofesionalan BWF," kata Raja 
Sapta Oktohari. Raja Sapta Oktohari pun 
yakin arbitrase salah satu opsi yang bisa 
diambil bagi Indonesia untuk 
mendapatkan keadilan. "Kemarin kita 
sudah komunikasi dengan Asian 
Badminton Federation, layangkan surat 
kepada BWF dan NOC Inggris. Kami 
komunikasi dengan OCA dan IOC, terkait 
skandal di All England dan ini tidak akan 
berhenti di sana sampai BWF mengakui 
keteledoran ini disebabkan mereka dan 
mereka wajib minta maaf ke masyarakat 
Indonesia. Kita butuh keadilan dan 
transparansi terkait atlet kita," kata Raja 
Sapta Oktohari. Langkah tegas Presiden 
Jokowi untuk tim Indonesia usai dipaksa 
mundur dari pertandingan All england ini 
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menjadi regulasi pemerintah Inggris. 
"Sempat ditanyakan ke panitia, dan 
panitia BWF tidak bisa berbuat banyak, 
karena mereka menyampaikan aturan 
dari pemerintah Inggris. Ini yang juga 
membuat saya menyampaikan ke 
KBRI, karena ini berkaitan dengan 
government to government. Saya 
meminta kejelasan khususnya untuk 
aturan di saat pandemi COVID-19 ini," 
kata Ricky. "Kami semua sebetulnya 
masih berharap, permasalahan ini bisa 
diselesaikan, artinya memungkinkan 
untuk tim Indonesia dapat tampil 
kembali. Namun karena ini sudah 
aturan dari pemerintah Inggris sendiri, 
jadi harus kita ikuti," jelas Ricky. Dari 24 
orang jumlah tim Indonesia di All 
England 2021, sebanyak 20 orang 
mendapat email yang berisi bahwa 
telah terjadi kontak langsung antara 
penerima email dengan seseorang 
yang positif COVID-19. Hal ini 
merupakan kejadian luar biasa 
menyakitkan dan mengecewakan bagi 
kami semua. Para pemain Indonesia 
semua terpukul dengan kondisi ini. 
Mereka tidak mau memberikan 
komentarnya karena merasa kecewa 
dan sedih. "Yang pasti hari ini memang 
kabar yang sangat mengagetkan bagi 
kita semua. Panitia menyampaikan 
langsung kepada saya, bahwa tim 
Indonesia harus menarik diri. Ini 
dikarenakan masalah dari pemerintah 
sebetulnya. Ada satu email yang 
memang masuk kepada tim Indonesia," 
dia menambahkan. "Kerugian ini 
sangat luar biasa dan tidak disangka-
sangka bisa terjadi di All England ini. 
Betul-betul di luar dugaan kita semua. 
Memang sangat merugikan," kata 
Ricky. "Pastinya kita semua, tim dan 
atlet sangat kecewa dengan kondisi 
seperti ini. Kami semua merasakan 
kekecewaan yang luar biasa. Karena 
secara kondisi kami sangat bank dan 
siap bertanding untuk meraih gelar," 
ungkap Ricky. Asal tahu saja mereka 
mendarat sudah di tes dan negatif. 
Terus semua penumpang juga di tes. 
Dan enggak ada pemberitahuan kalau 
ada yang positif. Sebelum bertanding 

pun dites dan dinyatakan negatif. Nah ini 
pertandingan sudah mulai kok tiba tiba 
disuruh mundur semua, kan aneh. Ini 
yang menjadi masalah yang harus 
dijelaskan sejelas jelasnya. Menteri 
Pemuda dan Olahraga (Menpora) 
Zainudin Amali mengatakan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) ikut memantau 
langsung kasus yang dialami atlet 
badminton Indonesia di All England 2021. 
Keingintahuan Jokowi atas kejadian di All 
England bukan tanpa alasan. Menurut 
Amali, dalam desain besar olahraga 
Indonesia, badminton menempati urutan 
teratas dari 14 cabang olahraga (cabor) 
unggulan. "Jadi kami sangat 
berkepentingan dan konsentrasi 
membela ini. Sebagai warga negara 
terlukai, upaya Ibu Menlu [Menteri Luar 
Negeri, Retno Marsudi] luar biasa, di 
monitor langsung bapak presiden," kata 
Menpora, Jumat (19/3/2021). "Presiden 
meminta kami dan Kemenlu melakukan 
langkah cepat dan terbaik. Terutama 
menyelamatkan anak kita yang ada di 
sana. Kemudian Presiden juga minta 
supaya perlakuan-perlakuan tidak baik 
jangan didiamkan," lanjutnya. Amali 
menegaskan pemerintah prihatin dan 
menyayangkan kejadian ini. Secara 
tegas, ia juga mengecam kejadian yang 
menimpa Marcus Fernaldi Gideon dkk di 
All England 2021. Amali meminta 
perlakuan yang adil serta transparan atas 
tim badminton Indonesia yang dipaksa 
mundur dari All England usai 
mendapatkan notifikasi dari otoritas 
kesehatan NHS (National Health Service) 
milik pemerintah Inggris. Terlebih, 
pemain dan ofisial tim Indonesia 
mendapatkan perlakuan tidak adil usai 
dipaksa mundur dari All England 2021. 
Atlet-atlet Indonesia tidak boleh 
menggunakan fasilitas transportasi 
sehingga harus berjalan kaki dari 
Birmingham Arena ke hotel dan tidak 
boleh menggunakan lift hotel untuk akses 
ke kamar. "Bayangkan, tim sudah 
bertanding kemudian dihentikan. Bahkan 
setelah keluar dari arena disuruh jalan 
kaki. Biasanya disiapkan bus. Naik lift 
tidak bisa. Ini sesuatu yang diskriminatif," 
ujar Amali. "Apa penilaian saya, BWF 
tidak profesional. Kemudian BWF tidak 

transparan. BWF diskriminatif karena 
cukup buktinya. Saya berani 
mengatakan kami sangat kecewa. BWF 
tidak boleh buang badan berlindung 
dalam aturan di Inggris." Ketua Umum 
Komite Olimpiade Indonesia (NOC), 
Raja Sapta Oktohari akan melaporkan 
kasus yang dialami Indonesia di All 
England ke Pengadilan Arbitrase 
Olahraga Internasional (CAS). Segala 
upaya dilakukan pihak Indonesia, salah 
satunya NOC, untuk mendapatkan 
keadilan terkait kasus yang menimpa 
tim Indonesia di All England. "Kami 
melihat apa yang dilakukan BWF 
sangat tidak profesional. Kami sudah 
komunikasi dengan PBSI, Kemenpora, 
Kemenlu, Asian Badminton Federation 
dan kami akan teruskan skandal ini ke 
Pengadilan Arbitrase Olahraga 
Internasional," kata Raja Sapta 
Oktohari. "Karena apa yang dilakukan 
[BWF] telah melukai masyarakat 
indonesia, yang notabene merupakan 
aset terbesar cabor badminton. Apa 
begini BWF menjaga aset terbesarnya," 
ucap Raja Sapta Oktohari. Raja Sapta 
Oktohari berharap BWF meminta maaf 
dan bertanggung jawab terhadap atlet 
Indonesia. "Kami akan teruskan 
stakeholder ke OCA [Dewan Olimpiade 
Asia] dan IOC [Komite Olimpiade 

Internasional] supaya kejadian tidak 
terulang. Target utama kita memastikan 
apa yang terjadi di Indonesia tidak 
diulangi oleh BWF dan BWF harus 
tanggung jawab atas kelalaian dan 
keteledoran," ucap Raja Sapta Oktohari. 
Raja Sapta Oktohari menegaskan bahwa 
apa yang dialami atlet Indonesia akan 
menjadi catatan dunia terkait 
ketidakprofesionalan BWF. "Tak ada 
celah bagi mereka untuk saling 
menyalahkan, ini fakta, bahwa anak-anak 
kita diperlakukan seperti yang diketahui. 
Ini jadi catatan dunia dan komplain 
ketidakprofesionalan BWF," kata Raja 
Sapta Oktohari. Raja Sapta Oktohari pun 
yakin arbitrase salah satu opsi yang bisa 
diambil bagi Indonesia untuk 
mendapatkan keadilan. "Kemarin kita 
sudah komunikasi dengan Asian 
Badminton Federation, layangkan surat 
kepada BWF dan NOC Inggris. Kami 
komunikasi dengan OCA dan IOC, terkait 
skandal di All England dan ini tidak akan 
berhenti di sana sampai BWF mengakui 
keteledoran ini disebabkan mereka dan 
mereka wajib minta maaf ke masyarakat 
Indonesia. Kita butuh keadilan dan 
transparansi terkait atlet kita," kata Raja 
Sapta Oktohari. Langkah tegas Presiden 
Jokowi untuk tim Indonesia usai dipaksa 
mundur dari pertandingan All england ini 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

cukup mengesankan dan mulai 
membuat dunia kagum atas 
Kepemimpinannya. Atas kejadian ini, 
dan tentu saja kita tak boleh 
mengecilkan peran Netizen +62, 
akhirnya BWF memberikan pernyataan 
resmi permintaan maaf kepada 
Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia 
dan seluruh rakyat Indonesia. Pada 
surat resminya tertanggal 21 Maret 
2021, Presiden BWF, Poul -Erik Hoyer, 
menyatakan : "Saya dengan tulus 
menyampaikan permohonan maaf atas 
kesedihan dan frustasi yang dialami 
oleh seluruh pemain dan tim Indonesia. 
Atas nama seluruh jajaran BWF, saya 
menyampaikan permohonan maaf ini 
kepada Presiden Joko Widodo, Menteri 

Pemuda dan Olahraga, Menteri Luar 
Negeri, Duta Besar Indonesia untuk 
Inggris, para pejabat, ketua umum PBSI 
dan jajaran, rakyat Indonesia dan terutama 
seluruh komunitas dan penggemar 
bulutangkis di Indonesia. Kami percaya 
bahwa hubungan luar biasa yang sudah 
terjalin lama antara Indonesia dengan 
BWF akan tetap harmonis dan bahkan 
kuat di masa mendatang". Menanggapi 
permintaan maaf BWF, banyak para 
netizen yang merasa itu tidak adil. 
Seharusnya pertandingan kemarin itu 
harus dibatalkan. Karena jika pertandingan 
dilanjutkan point atlet Indonesia akan turun 
dan mempengaruhi nilai mereka di 
olimpiade Jepang tahun ini. Bukan cuman 
point, biaya yang dikeluarkan oleh para 
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pemain juga sia sia. Seperti para 
pemain profesional yang tidak 
ditanggung negara yaitu ganda putra 
Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra 
Setiawan. Mereka harus menelan pil 
pahit, setelah memutuskan ikut ajang All 
England 2021 sebagai pemain 
independen (profesional). Pasangan 
yang dijuluki the Daddies ini mengalami 
beberapa kerugian. Selain gagal 
bertanding, mereka pun dirugikan 
secara materiil karena turun di ajang ini 
dengan dana sendiri, tak seperti pemain 
lain yang tergabung dalam Pelatnas 
Cipayung. Ahsan/Hendra berangkat ke 
All England tidak menggunakan dana 
PBSI yang berasal dari dana bantuan 
pemerintah (Kemenpora) bersumber 
APBN. Seluruh biaya pesawat dan hotel 
the Daddies murni keluar dari kocek 
pribadi mereka. Diakui anggaran yang 
dikeluarkan Ahsan/Hendra tidak murah, 
apalagi, keduanya harus menambah 
biaya hotel untuk isolasi mandiri selama 
10 hari. “Sebagai pemain independen, 
kami bakal kena tagihan. Pulang bayar 
hotel lagi. Ini merupakan risiko dan 
cukup merugikan karena kami adalah 
pemain profesional yang menanggung 
semuanya dengan biaya sendiri. Nanti 

akan nambah lagi. Berapa biayanya? 
Tanya saja sama manajer (Hendra),” ujar 
Ahsan dalam sesi live Instagram 
bersama Badminton Talk, yang dikutip 
pada Jumat (19/3/2021). Menurut dia, 
kejadian ini seharusnya bisa diantisipasi 
dari pihak penyelenggara agar tak 
merugikan pemain profesional dan 
lainnya. Dengan begitu pastinya 
menambah beban biaya lagi. "Jika 
dirinci, kerugian saya dan Ahsan cukup 
besar. Kurang lebih segitu (Rp 50 juta). 
Visa saja pakai yang kilat dan jadinya itu 
kira-kira lima jutaan ya. Itu memang jadi 
salah satu risiko, cuma harusnya ini bisa 
dikasih tahu dari awal. Mungkin kalau 
peraturannya gitu banyak pemain yang 
gak mau main juga pasti,” ungkap 
Hendra. Ahsan/Hendra mempertanyakan 
aturan yang mengharuskan mereka 
isolasi mandiri di Inggris. Bila memang 
tidak boleh tanding dan negatif Covid-19, 
buat apa bertahan di Birmingham. 
“Paling tidak, kami boleh pulang. Buat 
apa di sini? Buang-buang waktu, buang-
buang uang juga. Kami biaya sendiri. 
Belum sampai Jakarta isolasi lagi,” 
imbuhnya. mencurahkan isi hati setelah 
dipaksa mundur dari All England 2021. 
Pasangan berjuluk The Daddies itu 

mengalami kerugian sampai Rp 50 juta. 
Itu yang cuman 2 orang, bagaimana 
dengan negara yang menanggung 24 
orang. Dan uang itu uang rakyat. Hal 
seperti ini pada akhirnya merugikan tim 
Indonesia, mulai dari biaya dan waktu. 
Biaya yang juga sangat besar pasti 
sudah dikeluarkan oleh Indonesia. Dan 
biaya yang mereka tanggung sendiri 
bukan oleh PBSI. Belum lagi mereka 
harus dikarantina dulu di Crowne Plaza 
Birmingham City Centre sampai tanggal 
23 Maret. Untungnya dengan bantuan 
dan usaha dari pemerintah Indonesia, 
mereka tidak perlu dikarantina selama 
itu dan para atlet telah balik ke 
Indonesia. Meski merasakan 
kekecewaan yang sangat dalam seusai 
dipaksa mundur dari turnamen Yonex 
All England 2021, Ricky Soebagdja 

selaku manajer tim menyebutkan, 
fokusnya saat ini sudah tidak lagi pada 
keikutsertaan dalam berlaga. Melainkan, 
bagaimana tim secepatnya dapat kembali 
ke Indonesia. Setelah berkoordinasi 
dengan berbagai pihak, khususnya 
dengan Duta Besar RI di London, tim 
akan kembali ke Indonesia pada Minggu 
(21/3/2021). Selain membantu untuk 
kepulangan tim Indonesia, KBRI juga 
memfasilitasi tes kit untuk swab secara 
mandiri, yang nantinya dibawa oleh KBRI 
ke laboratorium di Birmingham untuk di 
tes PCR. Proses swab dilakukan oleh 
dokter PP PBSI. “Alhamdulillah, setelah 
Pak Dubes, yaitu Pak Desra bertemu 
dengan pihak NHS, beliau mendapatkan 
izin dan keputusan bahwa kami bisa lebih 
cepat pulang ke Indonesia. Ini semua 
sudah mendapatkan izin baik dari NHS, 
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maupun panitia All England,” tutur 
Ricky saat ditemui di Crowne Plaza 
Hotel Birmingham City Centre, Jumat 
(19/3/2021). Untuk transportasi dari 
Birmingham ke London akan dibantu 
oleh KBRI, kami akan dijemput dan 
diantar hingga ke bandara nanti oleh 
Pak Desra, Dubes RI di London,” kata 
Ricky. Hal ini merupakan kabar baik, 
terutama untuk para atlet. Setelah 
kecewa karena batal berlaga, 
setidaknya tidak perlu berlama-lama di 
Negeri Ratu Elizabeth ini hanya untuk 
berdiam diri di kamar hotel. “Iya Puji 
Tuhan banget kita bisa pulang sebelum 
waktu yang ditentukan, saya juga mau 
berterima kasih untuk pihak KBRI di 
Inggris, Kemenpora, bahkan Bapak 
Presiden juga yang sudah 
memperhatikan dan meminta kasus ini 
untuk ditangani secepat mungkin, 
termasuk kepada PBSI juga yang 
menanggapi dengan sangat cepat,” 
ungkap Jonatan Christie yang sempat 
bertanding mengalahkan Kunlavut 

Vitidsarn pada babak pertama, dengan 
skor 21-13, 24-22. “Ya walaupun kita tidak 
dapat lanjut bertanding, kita ambil 
hikmahnya. Pastinya kita akan lakukan 
yang terbaik untuk pertandingan 
berikutnya,” pungkasnya. Rasa syukur 
juga diungkapkan Melati Daeva 
Oktavianti. Meski belum sempat 
bertanding, setidaknya tidak harus 
membuang waktu sia-sia untuk isolasi di 
kamar saja. “Wah, yang pasti bersyukur 
banget ya kita tidak harus isolasi sampai 
tanggal 23 Maret, dan akhirnya bisa 
kembali ke Indonesia tanggal 21 Maret 
nanti. Sangat berterima kasih untuk KBRI 
dan semuanya yang sudah 
memperjuangkan kami semua di sini 
untuk pulang lebih cepat,” ucap Melati. 
“Senang juga ya akhirnya kita bisa pulang 
lebih cepat, meskipun pulangnya hari 
Minggu, setidaknya itu sudah lebih baik 
daripada harus pulang hingga selesai 
isolasi. Saya juga mau mengucapkan 
terima kasih untuk Pak Dubes yang sudah 
perhatian banget sama kita,” tambah 
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Hendra Setiawan. Skuad Indonesia 
akhirnya kembali pada Minggu 
(21/3/2021) pukul 17.40 waktu London 
dengan Turkish Airlines TK1972 dari 
London ke Istanbul. Setelah transit 
selama dua jam, penerbangan 
dilanjutkan dengan TK56 tujuan Istanbul 
ke Jakarta, dan tiba pada Senin 
(22/3/2021) pukul 18.00 WIB. 
Konferensi pers pun digelar untuk 
menyambut kedatangan tim Indonesia 
yang sempat tertahan beberapa hari di 
Inggris karena peraturan pemerintah 
setempat terkait Covid-19. Dalam 
pernyataannya, Marcus Fernaldi 
Gideon menilai BWF seharusnya 
memberi pertanggungjawaban yang 
lebih konkret, bukan sekadar meminta 
maaf. "Kalau menurut saya, harusnya 
masalah ini diperjelas karena kami 
sudah persiapan buat Olimpiade," kata 
Marcus. "Takutnya nanti ada apa-apa, 
BWF lepas tangan lagi, tinggal kasih 

surat permintaan maaf, beres," ujar 
Marcus. "Maksudnya biar ada 
pertanggungjawaban. Kemarin kan 
benar-benar terlihat ketidakadilannya 
menurut saya dan teman-teman semua." 
"Jadi harus diperjelas dan enggak 
segampang itu bilang minta maaf," tutur 
rekan duet Kevin Sanjaya di nomor 
ganda putra itu. Setelah itu, Greysia Polii 
yang juga berbicara dalam konferensi 
pers menjelaskan lebih rinci soal 
pertanggungjawaban yang seharusnya 
dilakukan BWF. Menurut Greysia Polii, 
BWF seharusnya menjalankan peran 
sebagai pelindung bagi para atlet. 
"Pertanggungjawabannya itu gini, kami 
sebagai orang yang pergi ke sana 
(Inggris), dan NHS sebagai otoritas 
kesehatan, mereka punya aturan itu, ya 
kami harus menuruti itu," kata Greysia. 
"Akan tetapi, BWF sebagai pelindung 
kami, atletnya dia, asetnya dia juga, itu 
harus bisa lebih bertanggung jawab 
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dalam menangani respons awal mereka 
seperti mungkin tindakan yang 
langsung mengeluarkan kami dari Hall." 
"Itu hal-hal yang semestinya harus ada 
perbincangan dua arah dulu, jangan 
sampai memutuskan dalam satu arah." 
"Mereka kemarin memutuskan sendiri 
tanpa ada pembicaraan dengan pihak 
Badminton Indonesia," imbuh Greysia. 
"Itu yang kami minta. Kalau bisa, next 
time, BWF harus lebih bisa komunikasi 
dua arah karena ada NHS, ada aturan 
di Inggris yang mereka harus patuhi, 
dan ada kami yang harus mereka 
lindungi sebenarnya," tutur Greysia. 
"Jadi, menurut saya, BWF harus lebih 
bijak, dan kasih kejelasan, kasih hal-hal 
apa yang kami mau sebagai atletnya 
sehingga atlet juga merasa aman di 
bawah naungan BWF," jelas Greysia. 
Ketidakadilan yang diciptakan oleh 
Federasi Bulu Tangkis Dunia alias BWF 
telah membuat warga +62 bersatu 
padu. Mereka mampu mengacak-acak 
akun-akun resmi Instagram Federasi 
Bulu Tangkis Dunia itu. Mereka 
bersilaturahmi dan berhasil 
menumbangkan akun @bwf.official dan 
termasuk akun resmi turnamen 
bergengsi All England 2021, 
@allenglandofficial. Memang sih, All 
England (AE) membuat akun yang 
baru, dengan segera netizen 
memumbangkan kembali akun ini. Bagi 
netizen Indonesia, pihak yang paling 
disalahkan adalah pihak AE dan juga 
BWF, maka mereka perlu mendapatkan 
hukumannya. Belum lagi di grup 
badminton, banyak orang yang 
mendislike video -video BWF selama 
penyelenggaran AE ini. Netizen 
Indonesia yang terkenal garang dan 
atas dasar persatuan dan kesatuan, 
senasib dan sepenanggungan atas 
tindakan semena-mena dengan 
mengeluarkan tim Bulutangkis 
Indonesia dari turnamen, membuat 
warga netizen marah dan berhasil 
memaksa BWF meminta maaf ke 
pemerintah Indonesia secara terbuka. 
Tahulah watak warganet Indonesia, jika 
sudah merasa bangsanya diremehkan, 
mereka kompak bersatu. Federasi 
Bulutangkis Dunia (BWF) menyadari 

sepenuhnya bahwa Indonesia merupakan 
salah satu raksasa bulutangkis dunia, 
dengan segudang pemain berbakat dan 
bintang-bintang juara bulutangkis dunia 
yang selalu bermunculan. BWF juga 
menyadari bahwa para pemain bulu 
tangkis Indonesia telah menjadi ikon 
nasional dan telah menjadi tumpuan 
harapan bangsa di tingkat internasional. 
Sebagai mantan atlet badminton, Poul-
Erik tentu menyadari seperti apa rasanya 
diperlakukan tidak adil. Sakit. Apalagi 
kalau begitu kentara. Tim bulu tangkis 
Indonesia dipaksa mundur. Maka dari itu, 
tidak perlu heran apabila netizen 
Indonesia gaduh. Menpora ikut berteriak, 
sampai-sampai Presiden Jokowi pun 
bersuara. Siapa suruh NHS, BWF, dan 
panitia penyelenggara berani menyulut 
ricuh. Ternyata penyelenggara gagap. 
Tidak adil. Ada tim yang dipaksa masuk 
karantina, ada yang tetap dibiarkan 
bermain di lapangan. Warganet Indonesia 
kontan beraksi di dunia maya. Media 
sosial BWF dan All England digempur 
habis-habisan. Nasionalisme tersulut 
gara-gara timnas bulutangkis kita 
dipermalukan dan dibuat tidak adil. 
Olahraga kebanggaan Indonesia itu 
memang tidak bisa dianggap sepele. Atlet 
dizalimi, netizen Indonesia bertindak. Hal 
ini menjadi pelajaran kedepan, bahwa kita 
tidak bisa mengandalkan BWF semata 
dalam mengantisipasi faktor faktor resiko 
dalam Turnamen, Pihak PBSI harus juga 
proaktif mempelajari dan memetakan 
resiko resiko dalam turnamen termasuk 
Protokol kesehatan yang berlaku di 
negara penyelenggara. Masalah ini harus 
diselesaikan dengan adil dan transparan. 
Bisa juga buat pelajaran BWF jangan asal 
walkover atau diskualifikasi tim negara 
tanpa dipikir dulu. Kalau yang terkena 
satu orang, dan yang lain negatif kenapa 
harus semuanya di WO atau 
diskualifikasi. Dan kenapa cuman 
Indonesia yang disuruh pulang, kan 
waktu itu Indonesia sudah main dan 
harusnya semua peserta di gedung itu 
juga harus dikarantina. Jadi benar kasus 
ini memang harus diusut dan masuk 
pengadilan supaya semua bisa jelas. 
Maju Terus Bulu Tangkis 
Indonesia!!!

Data penelitian dari Sleep Medicine 
Clinics menyebut bahwa sekitar 40 
hingga 70 persen lansia mengalami 
masalah tidur kronis. Hal ini rupanya 
bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi 
yang kita alami. Tentu saja ini bukan 
disebabkan oleh anggapan bahwa 
orang tua hanya membutuhkan sedikit 
jam tidur.
"Penuaan tidak berarti kita jadi hanya 
membutuhkan sedikit tidur," terang 
Abhinav Singh, MD dari National Sleep 
Foundation, dilansir dari Livestrong.

Seiring bertambahnya usia, terutama 
ketika sudah berusia lanjut, kita bakal 
semakin kesulitan untuk tidur. Semakin 
kita tua, tidur berkualitas dan nyenyak 
biasanya semakin sulit dicapai.
Kondisi tidur pada saat lanjut usia ini 
tentu saja berbeda dengan yang terjadi 
saat kita masih anak-anak. Ketika masih 
kecil, kita bisa tidur dengan sangat 
nyenyak, mudah dan lama.

Alasan Susah Tidur Saat Usia Bertambah

1. Kondisi Kesehatan Tertentu

"Walau menua, tidur yang kita butuhkan 
tetap konsisten," sambungnya.
Hal ini berarti bahwa baik muda atau tua, 
orang dewasa membuatuhkan waktu tidur 
antara tujuh hingga sembilan jam. Lalu 
mengapa kita menjadi sulit tidur ketika 
bertambah tua? Dilansir dari Live Strong, 
berikut sejumlah alasan mengapa kita 
menjadi lebih sulit tidur seiring 
bertambahnya usia.

Banyak penyakit dan masalah kesehatan 
termasuk heartburn, arthritis, gagal 
jantung, dan penyakit paru-paru menjadi 
penyebab sulit tidut di malam hari. Belum 
lagi terjadinya masalah tidur seperti 
apnea tidur serta gerakan-gerakan yang 
kita lakukan pada saat tidur yang sangat 
mengganggu.
Pada wanita, masa-masa menopause 
bisa menyebabkan keringat di malam hari 
serta masalah tidur. Semakin banyak 
masalah kesehatan yang kita alami di 
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penyebab sulit tidut di malam hari. Belum 
lagi terjadinya masalah tidur seperti 
apnea tidur serta gerakan-gerakan yang 
kita lakukan pada saat tidur yang sangat 
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Lansia cenderung lebih sebentar tidur 
lelap serta tidur dalam tahap REM. 
Hingga saat ini masih belum dapat 

Banyak lansia yang tidur lebih awal dan 
kemudia terbangun tengah malam lalu 
tak dapat tidur. Salah satu peenyebab 
hal ini terjadi adalah akibat adaptasi di 
masa lalu dari manusia.

4. Tidur Lelap yang Kurang

Obat yang dikonsumsi seiring 
bertambahnya usia juga bisa menjadi 
penyebab terjadinya hal ini. Selain 
menyebabkan lebih sering buang air 
besar, sejumlah obat yang dikonsumsi 
juga bisa menjadi penyebab insomnia 
dan gangguan tidur.

malam hari, semakin tinggi juga risiko 
masalah kesehatan yang menanti.
2. Sering Buang Air di Malam Hari
Kebiasaan buang air kecil di malam hari 
saat tidur ini biasa dialami lansia dan 
disebabkan masalah kesehatan seperti 
pembesaran prostat. Hal ini biasa terjadi 
seiring bertambahnya usia seseorang.

3. Evolusi

Adaptasi ini dilakukan olah manusia 
demi keberlanjutan spesies mereka. Hal 
ini dilakukan oleh manusia untuk 
berjaga dari serangan yang terjadi.

Seiring bertambahnya usia, bukan 
hanya kuantitas tidur saja yang 
berkurang. Kualitas tidur yang kita miliki 
juga berkurang.

5. Lebih Banyak Rasa Sakit dan Tak 
Nyaman
Sejumlah masalah kesehatan lebih rentan 
kamu alami seiring bertambahnya usia 
terutama pada masalah tulang, otot, dan 
sendi. Hal ini bisa membuatmu merasakan 
munculnya sakit ketika beraktivitas secara 
normal.Seiring bertambahnya usia, kulit 
seseorang juga diketahui bakal semakin 
menipis. Hal ini menyebabkan rasa sakit 
dan tak nyaman di seluruh tubuh yang 
bakal membuat seseorang menjadi sulit 
untuk tidur.

Seluruh hal yang ada pada tubuh seperti 
makan, tidur, dan lain sebagainya memiliki 
jam biologis yang terbagi selama 24 jam. 
Pembagian yang dikenal sebagai ritme 
sirkadian ini sangat mempengaruhi 
sejumlah hal dalam tubuh terutama siklus 
tidur.Ritme sirkadian milik seseorang ini 
berubah seiring bertambahnya usia. Hal 
ini menjadi penyebab mengapa pada 
seseorang yang semakin tua, jumlah jam 
tidur yang dimiliki bisa berubah dibanding 
pada saat muda.

6. Perubahan Ritme Sirkadian

dijelaskan mengapa hal ini terjadi. Hanya 
saja secara kualitas dan kuantitas, jumlah 
tidur lansia terus berkurang.
Perubahan Ritme Sirkadian dan Lebih 
Banyaknya Rasa Tak Nyaman
sirkadian dan lebih banyaknya rasa tak 
nyaman

Muhajdir menyebut pelarangan mudik 
kali ini untuk mendukung program 
vaksinasi Covid-19 yang masih 
berlangsung.
"Sehingga vaksinasi bisa menghasilkan 

Pemerintah memutuskan meniadakan 
mudik lebaran 2021. Keputusan tersebut 
dihasilkan dari rapat tiga menteri yang 
disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir 
Efendi.
"Ditetapkan 
tahun 2021 
mudik 
ditiadakan, 
berlaku untuk 
seluruh ASN, 
TNI, Polri, 
BUMN, swasta 
maupun pekerja 
mandiri juga 
seluruh 
masyarakat," 
kata Muhadjir 
dalam Konpers 
daring, Jumat 
(26/3).

Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

kesehatan maksimal. Aturan yang 
menunjang akan diatur Kementerian 
terkait," ujarnya.Muhadjir memastikan 
akan ada pengawasan ketat mendekati 
hingga setelah hari raya untuk 

memastikan 
penerapan 
larangan 
tersebut 
"Pengawasan 
dari TNI, Polri, 
Menhub dan 
Pemda," 
ujarnya.
Meski demikian, 
lanjutnya, cuti 
lebaran satu hari 
tetap berlaku 
namun dengan 
catatan tidak 

ada aktivitas mudik.
“Cuti bersama Idulfitri satu hari tetap ada, 
namun tidak boleh ada aktivitas mudik. 
Lalu bansos akan disesuaikan waktunya. 
Mekanisme pergerakan orang dan 
barang akan diatur," tandasnya.
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Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Kebijakan tersebut telah diputuskan 
dalam rapat koordinasi terbatas yang 
dipimpin oleh Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto, dihadiri Menteri Perindustrian 
dan Menteri 
Keuangan 
Sri Mulyani 
Indrawati."Po
tongan pajak 
akan 
diberikan 
kepada 
KBM-R4 
dengan 
kapasitas 
tersebut dan 
segmen 4x2 
serta 4x4," 
ujar Menteri 
Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip 
dari laman resminya, Jakarta, Jumat 
(26/3).Ada dua skema pengurangan 
PPnBM yang diberikan kepada 
kendaraan 4x2 dan 4x4. Skema 
pertama untuk kendaraan 4x2, adalah 
diskon PPnBM sebesar 50 persen, 
yang tadinya 20 persen menjadi 10 
persen untuk tahap I (April-Agustus 
2021) dan diskon sebesar 25 persen, 
yang tadinya 20 persen menjadi 15 
persen untuk Tahap II (September-
Desember 2021).Sedangkan skema 
berikutnya untuk kendaraan 4x4 adalah 
diskon sebesar 25 perse, yang tadinya 
40 persen menjadi 30 perse untuk 
Tahap I (April-Agustus 2021) dan diskon 
sebesar 12,5 persen, yang tadinya 40 
persen menjadi 35 persen untuk Tahap 
II (September-Desember 2021).
Kemenperin menilai, sasaran kebijakan 
perluasan PPnBM-DTP adalah untuk 

Pemerintah memutuskan melanjutkan 
insentif pajak Penjualan atas Barang 
Mewah Ditanggung Pemerintah 
(PPnBM-DTP) untuk pembelian 
kendaraan bermotor roda empat (KBM-
R4) dengan kapasitas silinder mesin 
1.501 cc sampai dengan 2.500 cc.

"Dari evaluasi, 
dapat dilihat 
bahwa program 

relaksasi PPnBM efektif untuk 
meningkatkan purchasing power dari 
masyarakat. Hal ini juga berdampak 
positif karena dapat men-jumpstart 
perekonomian. Pulihnya produksi dan 
penjualan industri otomotif akan memiliki 
multiplier effect bagi sektor industri 
lainnya," jelasnya.Sebagai contoh, 
kendaraan model SUV telah 
menggunakan komponen lokal seperti 
body and chassis dan komponen 
pelengkap antara lain velg, exhaust 
system, interior parts, dan sebagainya. 
"Apabila model ini mendapatkan insentif, 
maka dampak ke industri komponen 
cukup besar," ujarnya
Kementerian Perindustrian optimistis 
kebijakan perluasan relaksasi PPnBM 
dapat berjalan baik dan makin tepat 
sasaran, sehingga menguntungkan 
masyarakat sebagai konsumen, industri, 
dan juga pemerintah. 

mendorong peningkatan penjualan dari 
kendaraan bermotor. Pada pekan 
pertama Maret, program ini menghasilkan 
peningkatan jumlah pemesanan sekitar 
hingga 140 perse bagi tipe kendaraan 
yang ditetapkan untuk mendapatkan 
PPnBM DTP tahun anggaran 2021.Untuk 
itu, Kemenperin menyampaikan bahwa 
penerapan program yang sama bagi 
KBM-R4 dengan local purchase di atas 
60 persen diharapkan dapat 

mempercepat 
pemulihan 
sektor otomotif 
dengan 
peningkatan 
utilisasi 
kapasitas 
produksi pada 
batasan 
economic of 
scale produksi 
serta pemulihan 
ekonomi 
nasional.

Skema Pajak Insentif Untuk Mobil 2.500 CC
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Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

 Terusan Suez, arteri perdagangan 
paling vital di dunia yang diblokir 
kontainer berbobot 224.000 ton, 
dilaporkan menampung barang senilai 
USD 9,6 miliar atau sekitar Rp 138 
triliun setiap hari.
Lalu lintas ke arah 
barat kanal terdiri 
dari barang senilai 
USD 5,1 miliar 
atau sekitar Rp 
73,5 triliun per hari, 
sedangkan lalu 
lintas ke timur 
membawa barang 
dan komoditas 
senilai USD 4,5 
miliar atau sekitar 
Rp 64,8 triliun. 
Demikian 
dilaporkan BBC 
mengutip data dari 
pakar pengiriman barang Lloyd's List, 
dikutip dari The Independent, Jumat 
(26/3).
Masalah bermula ketika MV Ever Given, 
kapal berbendera Panama yang 
dioperasikan perusahaan Taiwan 

 Terusan Suez Macet Karena Ada Kapal Nyangkut

Menurut para ahli, dibutuhkan waktu 
"berminggu-minggu" 
agar kapal 
bermuatan kontainer 
besar yang beratnya 
sekitar 200.000 ton 
itu bisa mengapung 
kembali.

Evergreen dan dimiliki Shoei Kisen 
Kaisha Ltd dari Jepang, tersangkut di 
seberang kanal pada Selasa karena 
angin kencang.

Kanal sepanjang 120 
mil atau 193 
kilometer antara Laut 
Merah dan 
Mediterania 
memisahkan Afrika 
dari Timur Tengah 
dan Asia dan juga 
merupakan rute 
terpendek antara 

Asia dan Eropa.Jutaan ton barang 
manufaktur dikirim dari China dan Asia 
Selatan ke Eropa melalui kanal ini. 
Dibuka pada 1869, jalur transportasi air 
buatan manusia ini memudahkan 
perdagangan global dengan menawarkan 
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material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

bersambung ke edisi Minggu depan

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

“Jika tidak segera diselesaikan, hal itu 
akan menyebabkan banyak 
penundaan dan orang harus mulai 
mempertimbangkan pengiriman barang 
melalui Cape of Good Hope,” kata 
Chris Evans, pakar rantai pasokan 
internasional di Colliers International.

rute singkat, sehingga tidak perlu 
mengelilingi Afrika dan sejak saat itu 
menjadi rute utama bagi kapal tanker 
minyak dari dan ke Timur Tengah.
Karena masalah ini, sekitar 160 kapal 
mengantre di kedua sisi kanal yang 
menyediakan jalur ke sekitar 
sepersepuluh dari perdagangan dunia.

Menjelaskan bagaimana tersendatnya 
jalur perdagangan global akan 
memengaruhi harga barang, Samir 
Madani, salah satu pendiri 
TankerTrackers mengatakan kepada 
Financial Times, jika kapal belum bisa 
ditangani, konsekuensinya akan 
berdampak pada harga minyak dan 
tarif pengiriman hingga memaksa kapal 
kontainer untuk mengambil rute yang 
lebih jauh di sekitar Afrika.

“Kami ingin meminta maaf kepada semua 
pihak yang terkena dampak insiden ini, 
termasuk kapal yang melakukan 
perjalanan dan berencana melakukan 
perjalanan melalui Terusan Suez.”

Pemilik kapal Jepang menyampaikan 
permintaan maaf tertulis, karena 
kekacauan yang disebabkan 
tersangkutnya kapal tersebut.
“Kami bertekad untuk terus bekerja keras 
untuk menyelesaikan situasi ini secepat 
mungkin,” jelas Shoei Kisen Kaisha Ltd.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK
Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Ketiga jenis program itu program 
keluarga harapan (PKH), bantuan 
pangan nontunai (BPNT)/program 
sembako, dan bantuan sosial tunai 
(BST). PKH merupakan program 
pemberian bantuan tunai bersyarat 
kepada keluarga kurang mampu yang 
terdaftar pada data terpadu 
kesejahteraan sosial (DTKS). PKH juga 
memiliki komponen sebagai persyaratan 
yang ditetapkan sebagai 
peserta.Anggaran PKH sebesar Rp28,7 
triliun dengan target atau menyasar 10 
juta keluarga penerima manfaat (KPM). 
PKH terdiri dari komponen kesehatan 
(ibu hamil dan anak balita), komponen 
pendidikan (anak usia SD/MI, SMP/MTs 
dan SMU/MAN Sederajat), dan 
komponen kesejahteraan sosial 
(disabilitasi berat dan lansia 70 tahun ke 
atas).Penyaluran dilakukan setiap 3 
bulan sekali dalam 4 tahap yakni pada 
Januari, April, Juli dan Oktober. Dana 
tersebut disalurkan melalui Bank 
Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). 
Indeks tergantung pada komponen 
dalam keluarga. Hingga pertengahan 
Maret 2021 sudah disalurkan sebesar 
Rp6,829 triliun untuk 9.676.845 KPM.
Program BPNT disalurkan pemerintah 
dan diberikan kepada KPM melalui uang 
elektronik setiap bulannya dan 
digunakan untuk membeli bahan pangan 
yang telah ditentukan di elektronik 

Kementerian Sosial (Kemsos) 
meluncurkan tiga bantuan tunai sebagai 
program jaminan sosial tahun 2021 yang 
disalurkan serentak se-Indonesia. Hal ini 
guna mempercepat penyaluran bantuan 
sosial (bansos) untuk membantu 
mendorong pemulihan ekonomi nasional 
(PEN) akibat pandemi Covid-19.

Kemensos Luncurkan 3 Bansos 2021

Sementara program BST merupakan 
bantuan tunai yang diluncurkan pemerintah 
untuk membantu meringankan beban 
masyarakat miskin yang terdampak 
pandemi Covid-19. Anggaran BST sebesar 
Rp12 triliun untuk target 10 juta KPM 
dengan penyaluran setiap bulan, selama 4 
bulan (Januari-April).Penyaluran dilakukan 
pihak Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan 
BTN) dan agen yang ditunjuk. Indeks 
Rp300.000/bulan/KPM. Pada bulan Januari, 
BST sudah disalurkan sebesar Rp3 
triliun.Sebelumnya Menteri Sosial Tri 
Rismaharini juga menyampaikan Kemsos 
telah melakukan perbaikan dan evaluasi 
data bersama pemerintah daerah, bank 
penyalur, dan PT Pos Indonesia (Persero) 
terkait bansos.“Hasilnya saat ini kami sudah 
bisa temukan bahwa untuk pengurus 
(kepala keluarga) yang menerima manfaat. 
Untuk PKH 2021 sebanyak 9.676.845 
keluarga penerima manfaat,” kata Risma 
belum lama ini.

warung gotong royong (e-warong).Untuk 
program BPNT, alokasi anggaran sebesar 
Rp45,12 triliun dengan target 18,8 juta 
KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan, 
selama 12 bulan (Januari-Desember). 
Penyalurnya adalah Bank Himbara (BNI, 
BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang 
ditunjuk. Indeks Rp200.000/bulan/KPM. 
Total anggaran yang disalurkan pada bulan 
Januari sebesar Rp3,76 triliun.
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