
SENIN 21 DESEMBER 2020 RADAR MALANG ONLINE

radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang

HAL

3



Cara Bapenda 
Optimalkan PAD dari 

Sektor Pajak   

MALANG KOTA - Praktek 
kejar setoran digencarkan 
Pemkot Malang untuk 
mengoptimalkan pemasukan 
daerah dari sektor pajak. Di 
pengujung tahun, Badan 
Pendapatan Daerah 
(Bapenda) Kota Malang getol 
jemput bola kepada wajib 
pajak (WP) yang belum 
melaksanakan kewajibannya. 
Meski belum mencapai target, 
setidaknya upaya ngos-
ngosan yang dilakukan 
membuat perolehan PAD 
(pendapatan asli daerah) tak 
jauh-jauh dari target.

Dari hitungan Bapenda 
Kota Malang, total penerimaan 
pajak per 15 Desember 2020 
sudah mencapai Rp 330 
miliar. Kepala Bapenda Kota 
Malang Ade Herwanto 
mengatakan, jumlah 
penerimaan pajak tersebut 
setara 77,83 persen dari 
target. Sam Ade-Sapaan 
akrab Ade Herawanto 
menyebut- target pendapatan 
pajak daerah tahun ini 
sebesar Rp 425 miliar.

Namun  dia mengakui, 
jumlah tersebut mengalami 
penurunan jika dibandingkan 
dengan tahun lalu. ”Biasanya 
per tanggal 15 Desember 
sudah 100 persen,” katanya. 
Dia menambahkan, jumlah 
tersebut tak bisa dicapai 
dengan mudah. Karena 
pihaknya harus berjibaku 
dengan waktu dan kondisi 
serba sulit di tengah pandemi 
Covid-19. Karena itu, pihaknya 
mengerahkan petugasnya ke 
empat penjuru Kota Malang 
untuk menagih pajak yang 
belum terbayar.

Menurutnya, capaian 
mendekati 80 persen tersebut 
masih terbilang wajar. Itu 
dikarenakan pandemi 
Covid-19 yang masih 
berlangsung berdampak ke 
penerimaan pajak daerah. 
”Padahal target pendapatan 
pajak daerah tahun ini sudah 
dikurangi dibandingkan tahun 

lalu yang mencapai Rp 501 
miliar,” tambahnya.

Sam Ade juga 
menyebutkan, pajak restoran 
yang meliputi rumah makan 
dan kafe menjadi penyumbang 
pendapatan asli daerah (PAD) 
terbesar dibandingkan sektor 
lainnya. Untuk pajak restoran, 
sektor tersebut telah 
menyumbang Rp 56,9 miliar 
dari target Rp 60 miliar. ”Paling 
banyak dari sektor kafe, itu 
sudah menyumbang Rp 7,1 
miliar,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua 
Komisi B DPRD Kota Malang 
Trio Agus Purwono STP 
mengatakan, penerimaan 
sektor pajak daerah tersebut 
terbilang bagus. Mengingat 
kondisi saat ini yang masih di 
masa pandemic Covid-19. 
Karena itu, saat ini pihaknya 
mendorong Bapenda Kota 
Malang untuk menyiapkan 
jurus baru untuk tahun 2021. 
Salah satunya dengan 
mengoptimalkan penerimaan 
pajak bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan (BPHTB) 
maupun pajak lainnya. ”Yang 
banyak kan salah satunya 
berasal dari BPHTB,” ujar Trio. 
Termasuk di dalamnya pajak 
hotel dan resto, maupun pajak 
penerangan jalan (PPJ). 

Agar bisa memaksimalkan 
pajak di tahun depan, 
pihaknya setuju rencana 
eksekutif menaikkan nilai jual 
objek pajak (NJOP). Hanya 
saja, tentang angka 
kenikannya diharapkan tidak 
sampai memberatkan 
masyarakat dengan kondisi 
ekonomi ke bawah. 
”Sasarannya lebih ke 
menengah ke atas, lalu juga 
untuk menaikkan PPB dan 
BPHTB, kami akan koordinasi 
lagi dengan bapenda,” kata 
dia. (adn/arl/nay)
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Target PAD sektor 
pajak tahun 2021 

 

 
Capaian PAD sektor 

pajak per 15 
Desember

 

 
Target PAD sektor  
pajak tahun 2019

 

Sumber: Bapenda Kota Malang
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Kabar terbaru bagi penggemar 
game Mobile Legends: Bang Bang 
(MLBB). Aktor Iko Uwais dan Al 
Ghazali kini terjun dalam project 
film singkat Winter Clash, dalam 
film singkat garapan sutradara 
Timo Tjahjanto (Timobros).

MLBB merilis film Winter Clash 
yang bisa ditonton langsung di 
YouTube Mobile Legends: Bang 
Bang Indonesia. Film berdurasi 5 
menit ini menggambarkan 
pertarungan seru antara 2 hero 
legendaris MLBB, yaitu Chou dan 
Gusion, yang ingin menunjukkan 
kekuatan skill bertarungnya. 
Pertarungan berlangsung lama 
hingga datang Angela, hero MLBB 
lainnya, mendamaikan keduanya.

Dalam film ini, Timo Tjahjanto 
(Timobros) bekerja sama dengan 
Iko Uwais dan Al Ghazali yang 
memerankan hero ikonik Chou dan 
Gusion. Kedua aktor tersebut 
sudah banyak membintangi film-
film populer di Indonesia dan 
pastinya bisa membawa karakter 
Chou dan Gusion dari dunia game 
ke dalam film.

’’Kesempatan untuk bekerja 
sama dengan MLBB ini sangat 
menarik. Untuk konsep film ini 
sendiri, saya ingin menggambarkan 
apa yang pengguna rasakan saat 
bermain gim ke dalam film pendek 
ini, dan saya harap semua 
pengguna MLBB di Indonesia bisa 
merasakan hal yang sama,’’ kata 
Timo kepada wartawan baru-baru 
ini, Jumat (18/12).



Sang aktor laga, Iko Uwais berperan 
sebagai Chou. Menurutnya pengalaman 

shooting untuk project MLBB Winter Clash 
sebagai karakter game sangat berkesan.Ini 
pertama kalinya saya berperan sebagai karakter 

game dan saya sempat terkejut melihat 
besarnya ekosistem game ini serta 

antusiasme dari fans MLBB. Saya 
merasa terhormat telah dipilih 
untuk memerankan Chou. Saya 
berharap film ini dapat menghibur 
semua gamers,” jelas Iko.
Hal senada diungkapkan putra 

musisi Ahmad Dhani, Al Ghazali. Dia 
berperan sebagai Gusion. ’’Gusion itu salah satu 
hero favorit saya di MLBB dan pastinya saya 
bangga banget bisa memerankan karakter 
tersebut,’’ ujar Al Ghazali. ’’Bersyukur juga karena 
banyak banget pengalaman yang bisa 
didapatkan dari project ini, dari para senior 
seperti Mas Timo dan Bang Iko,’’ lanjut Al.

Film yang bertema Sci-Fi ini menggabungkan 
elemen-elemen dalam MLBB yang sangat lekat 
dan dibuat masih dalam rangkaian acara Winter 
Gala 2020 yang diadakan MLBB.

Winter Clash merupakan film pendek pertama 
yang menggabungkan real life action dan 
Computer Generated Image (CGI) yang dibuat 
oleh MLBB. ’’Dapat bekerja sama dengan Timo 
Tjahjanto, Iko Uwais dan Al Ghazali merupakan 
kehormatan tersendiri. Dan sutradara Timo 
sangat sukses menggabungkan elemen-elemen 
dalam game ke dalam film pendek ini sehingga 
kami dapat merasakan emosi yang sama seperti 
saat bermain game,’’ kata Brand Director 
Moonton Indonesia Aswin Atonie.
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Di tengah ketidakpastian 
ekonomi akibat pandemic 
Covid-19, Bitcoin mulai 
dilirik oleh para investor. 
Betapa tidak, harganya 
berhasil menembus rekor 
tertinggi sepanjang masa, 
yakni US$22.588 setara 
Rp318,64 juta per koin (kurs 
Rp14.107 per dolar AS). 

Jika dihitung, maka mata 
uang digital melonjak 
213,59 persen sejak 
perdagangan awal tahun 
lalu pada level US$7.203 
per koin. Lonjakan ini 
terpaut jauh dibandingkan 
dengan emas, yang 
disebut sebagai jawara 
investasi di tengah 
pandemi covid-19. Logam 
mulia hanya tumbuh 25,16 
persen dari Rp771 ribu di 
awal tahun menjadi Rp965 
ribu per gram.

Melansir bitcoin.org, 
bitcoin merupakan mata 
uang digital yang 
diperdagangkan lewat 
skema online peer to peer. 
Semua transaksi 

perdagangan Bitcoin 
terjadi secara langsung 
antara pelaku dalam 
jaringan transaksi Bitcoin, 
tanpa perantara untuk 
mengizinkan atau 
memfasilitasi mereka.

Bitcoin pertama kali 
diluncurkan pada Januari 
2020 oleh seseorang atau 
sekelompok orang, yang 
menggunakan nama alias 
Satoshi Nakamoto. Namun, 
hingga saat ini, belum 
diketahui siapa sosok di 
balik lahirnya Bitcoin 
tersebut.

Keuntungan yang 
dijanjikan Bitcoin 
sepanjang 2020, tentunya 
menggiurkan. Namun, 
sebelum memutuskan 
untuk berkecimpung dalam 
transaksi jual beli Bitcoin, 
sebaiknya perhitungkan 
dulu peluang dan risiko 
Bitcoin. Melansir dari 
berbagai sumber, berikut 
keuntungan dan kerugian 
Bitcoin. (fia) 
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Risiko:
 
Fluktuasi tinggi
 
Risiko paling besar dari transaksi Bitcoin adalah 
fluktuasi tinggi. Jadi, harganya bisa naik tajam, 
tapi ancaman jatuh dalam juga ada. Hal ini bisa 
dilihat dari lonjakan harga Bitcoin yang mencapai 
lebih dari 200 persen sejak awal tahun 2020 
hingga saat ini. 
Business Manager Indosukses Futures Suluh Adil 
Wicaksono menuturkan Bitcoin memiliki risiko 
fluktuasi lebih tinggi dibandingkan instrumen 
pasar uang lainnya. Belum lagi, tidak ada aturan 
suspensi atau pemberhentian perdagangan 
sementara, layaknya di pasar saham, apabila 
terjadi kenaikan atau penurunan tajam. 
”Kalau saham masih ada yang namanya Unusual 
Market Activity (UMA), jadi kalau ada gerak tidak 
wajar, turun atau naik tajam, ada otoritas yang 
stop dulu, artinya ada aturan yang jelas, kalau di 
Bitcoin ini tidak,” ucapnya.
 
Tidak memiliki legalitas dan bank sentral
 
Perbedaan kentara Bitcoin dengan mata uang 
fiat lainnya adalah legalitas. Sejumlah negara 
belum melegalkan Bitcoin sebagai alat 
pembayaran sah, termasuk di Indonesia. 
Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) 
menegaskan bahwa mata uang digital, termasuk 
Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran 
yang sah. Imbasnya, pemerintah atau otoritas 
terkait tidak bisa ikut campur terhadap naik 
turunnya nilai Bitcoin. 
”Tidak ada penanggung jawab apabila nilai 
Bitcoin sangat fluktuatif. Karenanya, fluktuasi 
harganya sangat tergantung pada permintaan 
dan penawaran,” ucapnya. 
Suluh menambahkan Bitcoin tidak berada di 
bawah pengawasan bank sentral layaknya mata 
uang fiat lainnya. Karena tidak memiliki bank 
sentral, tidak ada aturan baku dalam 
perdagangan Bitcoin. 
”Bitcoin tidak memiliki bank sentral, artinya dia 
tidak memiliki otoritas yang mengatur,” tuturnya.
 
Rawan peretas (hacker)
 
Teknologi yang ditawarkan Bitcoin memiliki 2 sisi 
mata uang. Selain menawarkan kemudahan bagi 
penggunanya dalam bertransaksi, teknologi ini 
dikhawatirkan juga rawan terhadap peretas atau 
hacker. 
Jika terjadi tindakan hacker, penggunanya pun 
tidak bisa membuat laporan kepada otoritas 
terkait karena Bitcoin tidak berada di bawah 
pengawasan bank sentral.

Peluang:
 

Biaya transaksi murah
 

Salah satu keuntungan transaksi 
Bitcoin adalah biaya transaksi lebih 

murah dibandingkan dengan 
instrumen pasar uang lainnya. 

Pasalnya, Bitcoin berbasis mata uang 
digital sehingga proses transaksinya 

cenderung lebih praktis dan lebih 
cepat.

 
Keuntungan jelas

 
Analis Central Capital Futures Wahyu 
Laksono mengatakan investor mulai 

melarikan uangnya ke Bitcoin atau 
mata uang digital lainnya karena 

menjanjikan keuntungan yang jelas. 
Pasalnya, uang digital tidak berkaitan 

dengan institusi, lembaga, atau 
negara. 

”Bitcoin keuntungannya jelas, 
makanya investor melihat peluang 

pelarian modal dari uang fiat ke aset 
lain, yaitu uang digital,” jelasnya 

seperti melansir dari cnnindonesia, 
Sabtu (19/12).

 
Akses luas ke masyarakat

 
Dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi, banyak pihak bisa 
mendapatkan keuntungan dari 

Bitcoin. Wahyu menuturkan termasuk 
di dalamnya adalah masyarakat yang 

tidak terangkul oleh bank 
(unbankable). 

”Salah satu aspek crypto yang 
menarik bagi saya adalah teknologi 

ini berpotensi menarik orang yang 
tidak memiliki rekening bank dari 

seluruh dunia, ke dalam sistem 
keuangan modern,” ucapnya. 

Masyarakat yang tidak memiliki akses kepada bank 
tersebut, bisa mendulang keuntungan dari Bitcoin melalui 
kecanggihan teknologi. Asal, individu itu mau mempelajari 

jual beli mata uang digital, termasuk Bitcoin. 
”Teknologi itu bebas dan tidak berpihak, jadi punya ruang 

besar bagi banyak orang untuk memanfaatkan secara 
langsung,” katanya. 
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Mulai Jumat, 17 
Desember 2020, 

pengguna transportasi 
umum yang keluar masuk 

Jakarta harus 
menunjukkan surat 

keterangan pemeriksaan 
rapid test antigen. 

Kebijakan ini berlaku 
untuk pengguna pesawat 

terbang, bus, dan kapal 
laut. Sementara, untuk 
wisatawan yang akan 

berkunjung ke Bali, 
diwajibkan terlebih dahulu 

melakukan Swab Test 
atau PCR Test. 

Sebelum mewajibkan 
kebijakan rapid test 

antigen , pemerintah telah 
menerapkan kewajiban 
surat keterangan rapid 
test antibody. Selain itu 

juga ada tes Polymerase 
Chain Reaction (PCR). 

Tiga tes tersebut diketahui 
memiliki beberapa 

perbedaan. Melansir dari 
berbagai sumber, berikut 

perbedaan Rapid Test 
Antibody, Rapid Test 

Antigen dan Swab PCR  
(and/fia) 
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• Rapid Test Antibody 
menggunakan sampel 
darah, biasanya diambil dari 
jari peserta tes. 

• Cara kerja Rapid Test 
Antibody yakni mencari 
antibodi terhadap virus 
corona. Sebelumnya, tubuh 
akan menghasilkan 
antibodi sebagai respons 
terhadap agen infeksi 
seperti virus. Antibodi ini 
umumnya muncul setelah 
empat hari hingga lebih dari 
seminggu setelah infeksi. 

• Rapid Test Antibody 
membutuhkan 10-15 menit 
untuk diketahui hasilnya 

• Rapid Test Antibody 
memiliki akurasi hasil tes 
paling rendah dibanding 
Rapid Test Antigen dan 
Swab PCR. Namun, tes ini 
dapat memberikan 
informasi awal tentang 
tingkat potensi infeksi di 
suatu komunitas. 

• Tarif tertinggi Rapid Test 
Antibody, menurut 
Peraturan Kemenkes RI di 
angka Rp 150.000

• Rapid Test Antigen 
menggunakan sampel 
lendir, yang diambil dari 
hidung atau tenggorakan, 
sama seperti Tes PCR.  

• Cara kerja Rapid Test 
Antigen yakni 
mengidentifikasi virus 
dalam sekresi hidung dan 
tenggorokan. Identifikasi 
dilakukan dengan mencari 
protein dari virus korona. 

• Seperti Rapid Test 
Antibody, Tes ini 
membutuhkan waktu 10-15 
menit untuk diketahui 
hasilnya. 

• Rapid Test Antigen tidak 
akan seakurat tes PCR, 
tetapi para peneliti 
mengatakan, tes antigen 
dapat digunakan untuk 
menentukan pasien mana 
yang mengalami infeksi. 

• Tarif tertinggi Rapid Test 
Antigen masih bervariasi, 
tergantung lab yang 
menyediakan. Sejumlah 
rumah sakit di Jakarta 
menyediakan layanan rapid 
test antigen dengan tarif 
mulai dari Rp 277.000 
hingga Rp 500.000-an.

• Swab PCR menggunakan 
sampel lendir, yang diambil 
dari hidung atau 
tenggorokan. 

• Cara Kerja Swab PCR yakni 
mencari materi genetik dari 
virus corona. Tes ini 
menggunakan teknologi 
yang disebut PCR 
(polymerase chain reaction), 
yang memperkuat materi 
genetik virus jika terdeksi. 
Materi tersebut dapat 
dideteksi ketika seseorang 
terinfeksi secara aktif. 

•  Berbeda dengan Rapid 
Antibody atau Antigen, 
pemeriksaan menggunakan 
metode PCR membutuhkan 
waktu beberapa jam hingga 
beberapa hari untuk 
menunjukkan hasil. 
Tergantung kapasitas 
laboratorium tempat 
pengujian tes tersebut. 

• Swab PCR merupakan 
metode paling akurat dalam 
mendeteksi virus corona 
SARS-COV2. Namun, tes 
tersebut membutuhkan 
waktu yang lebih lama dan 
proses yang lebih rumit. 
Pemeriksaan sampel hanya 
bisa dilakukan di 
laboratorium dengan 
kelengkapan khusus. 

• Tarif tertinggi Swab PCR, 
menurut Peraturan 
Kemenkes RI di angka Rp. 
900.000.
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