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Depok, HanTer- Ba-
dan Amil Zakat Nasio-
nal (Baznas) Kota Depok  
Jawa Barat, meluncur-
kan inovasi baru berupa 
anjungan tunai mandiri 
(ATM) beras untuk mem-
permudah warga kurang 
mampu atau kaum dhu-
afa dalam memenuhi ke-
butuhan hidup.

Ketua Baznas Kota 
Depok Endang Ahmad 
Yhani di Depok, Sabtu, 
mengatakan ATM be-
ras ini salah satu bentuk 
kepedulian dan keber-
pihakan Baznas kepada 
masyarakat, dalam hal 
ini orang fakir dan orang 
miskin, jangan sampai 
mereka tidak makan ka-
rena keterbatasan eko-
nomi

“Untuk saat ini Baz-
nas Kota Depok telah 
menyediakan lima unit 
ATM beras di sejumlah 
masjid  yaitu Masjid Al Is-
tiqomah, FK DKM Pasar 
Cisalak, Masjid Al Marjan 
Cipayung, Masjid Al Adz-
kar Cilodong, dan Masjid 
At Taqwa Beji,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, 
penerima kartu ATM be-
ras akan didata yang me-
libatkan pihak masjid dan 

aparatur setempat.
Penerima kartu ATM 

beras, sebut Endang, ada 
delapan pihak yang di-
anggap mendapat ban-
tuan Kartu ATM Beras. 
Setiap pengambilan, pe-
nerima mendapatkan 
satu kilogram beras.

Untuk skala prioritas 
adalah orang fakir dan 
orang miskin. Fakir itu 
adalah orang yang tidak 
memiliki pekerjaan, tidak 
menerima penghasilan 
tetapi dia punya kebu-
tuhan. Miskin adalah 
dia memiliki pekerjaan, 
memiliki penghasilan te-
tapi penghasilannya tidak 
mencukupi untuk meme-
nuhi kebutuhan dia.

Saat ini, ungkap dia, 
penggunaan mesin ATM 
beras telah masuk dalam 
tahapan training atau uji 
coba. Setiap mesin, me-
miliki kapasitas hingga 
100 kilogram beras.

Terobosan ini diha-
rapkan bisa menumbuh-
kan kepedulian, artinya 
kalau ada alat ATM beras 
ini masyarakat yang me-
miliki penghasilan yang 
baik, akan muncul rasa 
kepedulian. 

 Sammy

Baznas Siapkan 
ATM Beras Bagi 
Warga Miskin

KETUA Baznas Kota Depok, Endang Ahmad Yhani. 

Kuasa Hukum 
Wilmar Group 

Indonesia 
Rikrik Rizkiyana 

mengatakan 
peristiwa 

kenaikan harga 
dan kelangkaan 

minyak goreng pada 
akhir 2021 hingga 
pertengahan 2022 

lebih disebabkan 
karena kenaikan 

harga Crude Palm 
Oil (CPO) di pasar 

global.

KRISIS MINYAK GORENG AKIBAT 
NAIKNYA HARGA CPO GLOBAL

Jakarta, HanTer - “Ke-
naikan harga minyak go-
reng dipicu oleh kenaikan 
harga CPO di pasar global, 
mengingat persentase harga 
CPO mencapai 80 hingga 85 
persen dari biaya produksi,” 
kata Rikrik dalam media 
briefing bertajuk “Perkara 
Dugaan Kartel Minyak Go-
reng” di Jakarta, Minggu 
(15/1/2023).

Kuasa Hukum dari kan-
tor hukum Assegaf, Hamzah 
& Partners (AHP) itu mem-
bantah kenaikan harga dan 

kelangkaan minyak goreng 
pada periode tersebut dise-
babkan oleh kesepakatan pe-
laku usaha untuk menaikkan 
harga dan menahan pasokan 
atau biasa disebut kartel.

“Kenaikan harga dan 
kelangkaan minyak goreng 
bukan disebabkan oleh kese-
pakatan pelaku usaha untuk 
menaikkan harga dan mena-
han pasokan,” kata Rikrik.

Dia menjelaskan kelang-
kaan tersebut terjadi hanya 
untuk minyak goreng kemas-

an merek-merek premium di 
ritel-ritel modern, sedang-
kan minyak goreng curah 
banyak tersedia di pasar.

“(Saat itu) harga minyak 
goreng kemasan menjadi 
sama dengan harga minyak 
goreng curah, sehingga ma-
syarakat berebut membeli 
minyak goreng kemasan,” 
kata Rikrik dilansir Antara.

Bukan Produksi
Kuasa hukum Wilmar 

Group lainnya Farid Nasuti-

on menambahkan kenaikan 
harga dan kelangkaan mi-
nyak goreng bukan karena 
masalah produksi, tetapi 
karena kenaikan harga CPO, 
penerapan HET, dan kendala 
distribusi.

“Hal ini diperkuat de-
ngan keterangan para saksi 
yang sudah dihadirkan di 
persidangan baik oleh inves-
tigator maupun terlapor yang 
mengaku tidak mengetahui 
adanya koordinasi antara 
pengusaha untuk menaikkan 

harga jual,” kata Farid.
Dia melanjutkan pro-

dusen minyak goreng tidak 
punya kendali atas rantai 
distribusi minyak goreng 
yang panjang, mulai dari 
produsen, distributor, sub 
distributor, agen, pedagang 
grosir, supermarket/swala-
yan, pedagang eceran, sam-
pai dengan konsumen akhir.

Melanggar
Sebelumnya  Komis i 

Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) menduga sebanyak 
27 perusahaan melakukan 
pelanggaran Pasal 5 dan Pa-
sal 19 huruf c Undang- Un-
dang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (UU An-
timonopoli).

Berdasarkan Laporan 
Dugaan Pelanggaran yang 
disusun oleh Investigator 
KPPU, para terlapor diduga 
melanggar atas dua hal, 
yaitu membuat kesepakatan 
penetapan harga minyak go-
reng kemasan pada periode 
Oktober - Desember 2021 
dan periode Maret – Mei 
2022.

Selain itu  juga memba-
tasi peredaran atau penjual-
an minyak goreng kemasan 
pada periode Januari – Mei 
2022. 

 Safari

Tangerang, HanTer--Menteri 
Badan Usaha Mil ik Negara 
(BUMN) Erick Thohir memper-
kirakan laba BUMN pada tahun 
2022 mencapai Rp200 triliun 
atau naik signifikan dari capaian 
Rp125 triliun di tahun 2021.

 “Kemungkinan laba BUMN 
tahun ini Rp200 triliun, ke-
mungkinan. Ini belum tutup 
buku,” ungkap Erick dalam 
konferensi pers Natal Bersama 

2022 Kementerian BUMN dan 
BUMN di Tangerang, Banten, 
Sabtu.

 Ia membeberkan tingginya 
kemungkinan laba para perusa-
haan pelat merah tersebut me-
rupakan berkat kerja keluarga 
besar BUMN yang telah bersatu 
dalam segala perbedaan saat 
melakukan efisiensi dan gotong 
royong.

 Efisiensi yang dilakukan 

BUMN tak hanya sekedar me-
nekan harga, tetapi efisiensi 
secara operasional.

 PT Per tamina (Persero) 
Tbk. berhasil melakukan efi-
siensi sekitar 1,9 miliar dolar 
AS pada tahun 2021 dan di 
tahun 2022 sebesar 600 juta 
dolar AS.

Begitu pula dengan PT 
Perusahaan Listr ik Negara 
(PLN) yang bisa menekan 

belanja modal alias capital 
expenditure (capex) sampai 
30 persen, sehingga perseroan 
bisa melakukan percepatan 
utang dimana utang PLN sudah 
turun Rp96 triliun dari sebesar 
Rp500 triliun menjadi Rp404 
triliun.

 Menurut Erick, efisiensi 
BUMN harus dilakukan di te-
ngah permasalahan tingginya 
harga pangan saat ini, yang 

menjadi salah satu permasa-
lahan yang harus diwaspadai. 
BUMN kini sedang mempelajari 
guna menjadi pembeli siaga 
atau off taker dalam membeli 
hasil petani, khususnya untuk 
kelapa sawit, gula, hingga padi.

 “Ini yang kami sedang 
akan siapkan, rancangan untuk 
membeli kebutuhan pokok,” 
ungkapnya. 

 Safari

Menteri Erick: Laba BUMN Tahun 2022 Rp200 triliun
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