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K it a
Virus korona SARS-CoV-2, se-

lama lebih dari 1,5 tahun, ber-
tubi-tubi dan tak henti menye-

rang penghuni bumi. Sebanyak 7,88
miliar penduduk bumi dibuat ko-
car-kacir olehnya. Organisasi Kese-
hatan Dunia (WHO) mencatat, per 28
Juli 2021 sudah 196.553.009 pendu-
duk bumi terkonfirmasi Covid-19 dan
4.200.412 penduduk meninggal du-
nia. Tanda-tanda penurunan kasus
baru maupun kematian belum ter-
lihat di kawasan Amerika, Eropa, Asia
Tenggara, Mediterania Timur, Afrika,
dan Pasifik Barat.

Indonesia, tak terkecuali, bahkan
belakangan ini kian menjadi. Data
WHO per 28 Juli, 3.372.374 terkon-
firmasi Covid-19 dan 92.311 mening-
gal dunia. Negara berpenduduk besar
di atas 100 juta, seperti Indonesia
(276 juta), memiliki tantangan ter-
sendiri. Terkecuali China (1,4 miliar),
negara seperti India (1,3 miliar), Ame-
rika Serikat (333 juta), Brasil (214
juta), Rusia (146 juta), Meksiko (130
juta), dan Filipina (111 juta), semua
pernah mengalami lonjakan kasus lu-
ar biasa. Negara adidaya seperti AS
dan Rusia, tak terkecuali. Hingga saat
ini, AS masih di posisi teratas jumlah
kasus per 1 juta penduduk, yaitu
241,59 kasus.

Negara dengan penduduk lebih se-
dikit tak otomatis lebih berhasil.
Jumlah kasus baru per 1 juta pendu-
duk di Malaysia, Iran, Inggris, juga
Turki lebih tinggi ketimbang Indo-
nesia.

Angka kematian di AS dan Rusia di
kurun tertentu bahkan pernah sangat
tinggi. Begitu pula di Inggris, Italia,
dan Iran. Namun, saat ini, angka
kematian di Indonesia berada di po-
sisi atas, yaitu 6,9 per 1 juta penduduk.
Angkanya lebih tinggi dari yang per-
nah terjadi di Rusia dan India.

Fakta ini menyadarkan sungguh
tidak mudah menangani Covid-19
yang supercanggih ini. Belum lagi
mengatasi dampaknya terhadap eko-
nomi regional dan global. Bank Dunia
dalam artikelnya Juni lalu menilai,
kerusakan ekonomi yang terjadi seba-
gai guncangan terbesar dunia dalam
beberapa dekade. Diperlukan koor-
dinasi global untuk mengakhiri pan-
demi melalui vaksinasi yang meluas
dan pengelolaan makroekonomi yang
cermat untuk mengatasi krisis ini.

Menghadapi situasi yang tidak mu-
dah ini menjadi sangat masuk akal
apabila pesimisme menguat. Hal ini
pun tecermin dari hasil survei Lit-
bang Ko m p a s pada Juli ini.

Namun, sebagai insan manusia ju-
ga bangsa besar, kita tidak boleh me-
nyerah. Kita harus mendayagunakan
kearifan yang kita miliki sebagai ma-
nusia dan bergandengan tangan
mengatasinya mencari berbagai ter-
obosan solusi.

Berikut ajakan dari para anggota
Ko m p a s Collaboration Forum untuk
mengatasi situasi sulit ini. Pemerin-
tah, dunia usaha, dan masyarakat juga
ingin bergerak tepat, cepat, dan juga
serentak. (SUT)

Di mana ada kehidupan, di
situ ada harapan.

Anton J Supit
PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk

Komisaris Utama

Satu hati melawan pandemi,
satu hati merawat NKRI!

Andi Hartanto
PT Astra Honda Motor

Corporate Secretary AHM

Marilah maju tak gentar bersama
bersatu melawan Covid-19 dan
menjadikan Indonesia sehat,
Indonesia tangguh, Indonesia

maju bersatu.

Anne Patricia Sutanto
PT Pan Brothers Tbk

Vice CEO

Saatnya kita berbuat
sesuatu. Bukan untuk

mengadu argumentasi, tapi
berkolaborasi untuk negeri.

Mutiara Diah Asmara
PT Djarum

Director of Public Affairs

Karena harapan, bentuk
syukur paling nyata pada

saat sekarang ini.

Theodorus Wiryawan
Wy rs o l u t i o n

CEO

Pandemi jalan Tuhan agar
umat-Nya lebih bersyukur,
tolong-menolong dan lebih

kuat lagi.

Bob Azam
PT Toyota Motor Manufacturing

I n d o n es i a
D i re ct o r

Di dalam setiap tantangan,
pasti ada hikmah yang

membuat kita menjadi lebih
kuat dan lebih baik.

Haryanto Adikoesoemo
PT AKR Corporindo Tbk

President Director

Dulu dengan bambu runcing
Indonesia merdeka, sekarang
dengan penguasaan teknologi

Indonesia berjaya.

Vi d j o n g t i u s
PT Kalbe Farma Tbk

Presiden Direktur

Bersama kita pasti bisa,
#MariBerbagiPeran untuk

Indonesia tercinta!

Kristy Nelwan
PT Unilever Indonesia Tbk

Head of Communication, Group of
Corporate Affairs

Satu asa, satu karsa,
satu karya untuk Indonesia

j ay a .

Hardianto Atmadja
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

CEO

Bekerja ”nothing to lose”
dan lakukan yang terbaik.

Agung Budi Waskito
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Direktur Utama

Tak ada yang mustahil di
dunia ini, tak ada persoalan
yang tak dapat diselesaikan,

terutama jika dikerjakan
dengan satu padu dan tulus.

Tony Wenas
PT Freeport Indonesia

President Director

Satukan hati, satukan
langkah. Bersama berjuang
untuk negeri #AyoBangkit:

Ikhtiar Untuk Negeri.

Djap Tet Fa
ASTRA Infra Group

CEO

Pandemi Covid-19 adalah
musuh bersama yang hanya

bisa dilawan jika kita
bangkit bersama.

William Tanuwijaya
To ko p e d i a

CEO & Founder

Semangat dan harapan akan
mengalahkan duka kita

untuk maju menjadi bangsa
yang kuat. Jangan takut!

Linus Setiadi
Yayasan Atma Jaya

Ketua Pengurus

Tak ada ujian yang tak
berujung, percayalah dengan
kebersamaan kita akan bisa
melewati masa pandemi ini.

Bersatu untuk Indonesia maju!

Dian Siswarini
PT XL Axiata TBK

Presiden Direktur dan CEO

Merah darahku, putih
tulangku, ”co ro n av i r u s ”

enyah kau.

Su p r iya t n o
Bank Jateng

Direktur Utama

Berjuang, itu pasti. Bersama,
kita bangkit. Bersatu, kita

#MelajuJauh melewati
pandemi.

Parwati Surjaudaja
PT Bank OCBC NISP, Tbk
Presiden Direktur & CEO

Bersama dengan
pemerintah, pandemi

terkendali, ekonomi bangkit
ke m b a l i .

Budiarsa Sastrawinata
Ciputra Group

Managing Director

Bersatu, kita kuat!

Franciscus Welirang
PT Indofood Sukses Makmur Tbk

D i re k t u r

Kita yakin inovasi mampu
melejitkan siapa saja yang
tetap tangguh dan tidak

menyerah untuk mewujudkan
ide-ide cemerlangnya.

Arief Mustain
PT Indosat Ooredoo, Tbk

Director & Chief Strategy and Innovation

Mari kita bersatu dan welas
asih dalam kepedulian dan

ketangguhan bangsa.

Arif Patrick Rachmat
PT Triputra Agro Persada

Komisaris Utama

Mari kita ratakan kurva
Covid-19 ini dan raih kembali

kebebasan kita.

Suhendra Wiriadinata
APP

D i re k t u r

Untuk bisa sukses melalui
krisis akibat pandemi ini,

kita harus bisa merespons
dengan strategi yang tepat.

Su n a rs o
PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk
Wakil Direktur Utama

Hanya harapan dan semangat
juang yang masih bisa kita

nyalakan. PLN hadirkan terang
ke setiap penjuru negeri,

berbagi, berjuang bersama
bebaskan negeri dari pandemi.

Zulkifli Zaini
PT PLN (Persero), Direktur Utama

Dengan gotong royong,
bangsa kita pasti bisa

menghadapi dan melewati
pandemi ini.

Lukito Wanandi
Santini Group

Direktur Utama

Bersama meraih sukses.
Gotong royong, berempati,

dan bersinergi untuk
Indonesia maju!

Ronald Walla
PT Wismilak Inti Makmur Tbk

Direktur Utama

Dalam melawan Covid,
solidaritas kita harus lebih

menular dari virus itu sendiri.
Mari bersatu untuk pemulihan

inklusif dan berkelanjutan.

Shinta Kamdani
Sintesa Group, CEO

Kita bisa, pandemi
membentuk kita untuk
bersatu dan melupakan

perbedaan, kita pasti bisa.

AH Marhendra
Springhill Grup

COO

Dengan bersatu dan
bersinergi, Indonesia akan
semakin kuat dan hebat.

Yustinus Prastowo
CITA Riset Fiskal

Direktur Eksekutif

Tetap bersyukur.

Welly Soegiono
PT Great Giant Pineapple

D i re ct o r

Mari kita, sebagai pengusaha nasional,
berperan aktif dan berkontribusi
langsung bersama-sama dengan

pemerintah memberantas Covid-19
bersama. Saya yakin dan ”co n f i d e n ce ”

kita bisa berhasil.

Garibaldi Thohir
PT Adaro Energy Tbk, Presiden Direktur

Dengan gotong royong serta
didukung digitalisasi, kita akan

berhasil melawan pandemi
Covid-19, bahkan menjadikan

Indonesia lebih baik.

Ririek Adriansyah
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Direktur Utama

Dalam keterpurukan saat ini kita
harus bangun dan menengadah

untuk melihat masa depan
Indonesia yang cemerlang. Ayo,

bangkit bersama!

Jahja Setiaatmadja
PT Bank Central Asia Tbk

Presiden Direktur

Dengan kerja keras tanpa
pamrih yang diiringi doa,

kita yakin Indonesia menang
melawan Covid-19. Yakin

kita bisa.

Arif Suhartono
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Direktur Utama

Dalam menghadapi situasi
berat seperti sekarang, kita
harus kembali kepada nilai
inti bangsa Indonesia, yaitu

gotong royong.

Silmy Karim
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Direktur Utama

Dengan niat baik, kita
bersama-sama mengatasi

pandemi.

Hendra Lukito
PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk

Vice President Strategic Planning
G ro u p

Jangan saling menyalahkan,
saatnya bersatu padu. Kita

perlu ”a ct i o n ” bersama agar
Indonesia segera keluar dari

badai pandemi dan roda
ekonomi kembali berputar.

Jemmy Kartiwa
PT Dhanar Mas Concern, Direktur Utama

Untuk mengubah sesuatu,
bangun sebuah ”model

baru” yang membuat model
saat ini menjadi usang.

Budiarto Abadi
PT Triputra Agro Persada

D i re k t u r

Bersatu saja kita sulit
menghadapi pandemi,

apalagi kalau sendiri-sendiri.
Mari kita bersatu

menghadapi pandemi!

Lilik Oetama
Kompas Gramedia

CEO
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