
Dengan kekayaan bersih sebesar 
US$ 52,7 miliar, Ballmer meng-
geser Mukesh Ambani dari 

India. Ballmer menempati peringkat 
sebagai orang terkaya ke-11 di planet 
ini secara keseluruhan dalam peng-
hitungan miliarder tahunan Forbes, 
yang dipimpin oleh Jeff Bezos (US$ 
113 miliar) untuk tahun ketiga bertu-
rut-turut.

Banyak indeks pasar saham global 
turun setidaknya 20% selama 12 bulan 
terakhir, tetapi raksasa perangkat 
lunak Microsoft naik 30%, bahkan me-
nyumbang kenaikan 18% ke saham se-
lama dua bulan terakhir. Keuntungan 
Microsoft, didorong oleh hasil kom-
putasi awan yang kuat, menambahkan 
US$ 11,5 miliar untuk kekayaan bersih 
Ballmer.

Ballmer telah sepenuhnya men-
gubah Clippers dari bahan tertawaan 
menjadi model waralaba NBA sejak 
dia membayar US$ 2 miliar untuk tim 
pada 2014. Bulan lalu, Ballmer menca-
pai kesepakatan untuk membeli The 
Forum di Inglewood, California, dari 
Madison Square Garden Co. sebesar 
US$ 400 juta. 

Melalui lengan filantropisnya, 
Ballmer Group, dia menjanjikan US$ 
25 juta bulan lalu untuk organisasi di 
Seattle, Los Angeles dan Michigan 
tenggara membantu selama pandemi 
Covid-19, termasuk US$ 10 juta ke 
University of Washington untuk mem-
bantu upaya mereka mengembangkan 
vaksin.

Ada 60 miliarder pemilik tim di liga-
liga olahraga besar di seluruh dunia. 
Mereka memiliki total 80 tim dan 
secara kolektif bernilai US$ 379 mil-
iar. Kelompok ini bernasib lebih baik 

daripada kebanyakan orang selama 
12 bulan terakhir, dengan kekayaan 
bersih rata-rata turun US$ 15 miliar, 
atau hanya 4%. Namun, kekayaan 
bersih gabungannya mencapai US$ 86 
miliar sejak Covid-19 mulai menggu-
ncang pasar global pada pertengahan 
Februari.

Sementara itu, Ballmer adalah 
pemenang terbesar dalam hal jumlah 
terbanyak. Namun, Tom Gores 
memimpin persentase lapangan 
dengan kenaikan 43% pada kekayaan 
bersihnya, menjadi US$ 5,7 miliar. 

Gores yang membeli Detroit Pis-
tons pada 2011, meluncurkan perusa-
haannya, Platinum Equity pada 1995. 
Pada Januari, Platinum menutup dana 
pembelian terbesarnya, dengan total 
komitmen modal US$ 10 miliar.

Kekayaan Ambani merosot US$ 
13 miliar, menjadi US$ 36,8 mil-
iar, karena saham raksasa minyak 
dan gasnya, Reliance Industries 
tenggelam karena kekhawatiran per-
mintaan energi selama resesi global. 
Dia masih menempati peringkat 
sebagai pemilik tim terkaya kedua. 
Ambani memiliki kriket Mumbai In-
dia di Liga Primer India, yang hampir 
dibatalkan tahun ini sebagai akibat 
dari Covid-19.

Micky Arison, yang merupakan 
ketua operator kapal pesiar terbe-
sar di dunia, Carnival Corp CCL.U, 
kehilangan 43% dari kekayaannya 
yang sekarang mencapai US$ 5,1 
miliar. Keruntuhan bisnis pelayaran 
menghancurkan perusahaan yang 
dirintis ayahnya pada 1972. Sahamnya 
mengalami penurunan sebanyak 80% 
year to date.

François Pinault (US$ 27 mil-

iar), Dietrich Mateschitz (US$ 16,5 
miliar) dan Hasso Plattner (US$ 12,4 
miliar) bergabung dengan Ballmer 
dan Ambani di antara lima pemilik 
terkaya. Penambahan baru terkaya ke 
peringkat kepemilikan adalah salah 

satu pendiri Alibaba BABA, Joseph 
Tsai, yang bernilai US$ 10 miliar. Dia 
menyelesaikan pembelian Brooklyn 
Nets dan Barclays Center dari Mik-
hail Prokhorov pada Agustus senilai 
US$ 3,3 miliar.
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JAKARTA – Perusahaan Blockchain 
Tokoin Indonesia melalui gerakan Tokoin 
Care #TokoinPeduli bekerja sama dengan 
Prevent, perusahaan yang bergerak di 
bidang alat kesehatan Rapid Test diagnos-
tik yang terpercaya di Indonesia mengajak 
para milenial Indonesia untuk ikut berpar-
tisipasi dalam gerakan #MilenialMelawan-
Corona secara nasional.

Pada fase pertama, dengan mendo-
nasikan 1000 alat Rapid Test kepada para 
dokter dan tenaga medis melalui organ-
isasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk 
memerangi kasus virus corona Covid-19 
di Indonesia.

Reiner Rahardja, CEO Tokoin, men-
gatakan donasi tersebut bertujuan untuk 
mendukung dan membantu tenaga medis 
Indonesia yang sedang berjuang menga-
tasi virus korona Covid-19 di Indonesia. 
Langkah ke depan, donasi yang masuk 
akan dikontribusikan untuk membantu 
mencukupi kebutuhan alat alat medis 

lainnya. Sebab, pada saat ini alat-alat 
kebutuhan medis juga mengalami kelang-
kaan dan kebutuhan meningkat secara 
signifikan.

“Momen hari ini juga menjadi kick-off 
dari gerakan donasi masal yang kami 
lakukan secara besar melalui sistem 
blockchain, sehingga fase donasi berikut-
nya akan lebih banyak individu maupun 
perusahaan yang bisa ikut terlibat dalam 
mendukung garda medis kita,” ujar Reiner 
dalam keterangan pers, Senin (6/4).

Reiner mengatakan garda terdepan 
yang melawan virus korona Covid-19 
bukan tenaga medis melainkan semua 
orang yang masih merasa sehat, tugas 
peperangan semuanya adalah tetap di 
rumah, jangan keluyuran atau berkumpul 
karena setiap orang bisa saja mengidap 
virus korona Covid-19 namun tubuh kuat, 
sehingga disebut sebagai carrier atau 
pembawa virus lalu menularkan yang 
lemah di rumah kita. (iin)
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 JAKARTA - Steve Ballmer pemilik klub basket ternama 
di Amerika Serikat (AS) Los Angeles Clippers memimpin 
daftar pemilik tim olahraga terkaya dunia 2020 versi 
Forbes.

JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia 
(IAI) telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan 
Covid-19 guna membantu pemerintah dalam upaya penang-
gulangan wabah Covid-19.  

Satgas Covid-19 PP IAI, Selasa (7/4), mendistribusikan 
bantuan ke-34 Pengurus Daerah IAI di seluruh Indonesia. 
Pendistribusian paket bantuan ini bekerja sama dengan PT 
Enseval Putra Megatrading, Tbk.

‘’Paket bantuan ini berupa hand cleanser, masker, sarung 
tangan plastik, vitamin, dan teh celup. Oleh pengurus daerah, 
bantuan ini akan langsung didistribusikan kepada sejawat 
apoteker yang bertugas di pelayanan kefarmasian. Apoteker 
di sarana pelayanan kefarmasian juga sangat rentan tertular 
oleh SARS-CoV-2 ini karena mereka juga langsung berhad-
apan dengan masyarakat umum. Mereka juga membutuhkan 
alat pelindung diri (APD) yang saat ini masih sangat sulit di-
dapatkan,’’ ungkap Drs apt, Nurul Falah Eddy Pariang, Ketua 
Umum PP IAI saat penyerahan bantuan  kepada PT Enseval 
Putra Megatrading di Kawasan Pulogadung, Jakarta, dikutip 
Investor Daily dalam keterangan pers.

Dalam kesempatan itu, Nurul Falah menyampaikan, Satgas 
Covid-19 yang dibentuk PP IAI  bertugas menggali donasi 
dan kemudian menyalurkannya ke berbagai pihak yang mem-
butuhkan, terutama masyarakat yang terkena imbas wabah 
Korona dan juga sejawat apoteker yang berada di garda terde-
pan, yaitu mereka yang bertugas di pelayanan kefarmasian.

‘’Kasus wabah Covid-19 di Indonesia jumlahnya terus 
meningkat, per 7 April 2020 jumlah positif mencapai  2738 
orang dengan korban meninggal mencapai 211 orang dan 
yang sembuh 204 orang. Hal ini memberikan tekanan 
bagi seluruh bangsa Indonesia. Wabah Covid-19 perlu 
dilihat tidak hanya sebagai bencana yang berdampak bagi 
kesehatan saja, tetapi secara paralel juga menimbulkan 
dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara di Indonesia,’’ ungkap Ketua Umum PP IAI, 
Drs apt Nurul Falah Eddy Pariang.

Lebih lanjut, Nurul Falah mengatakan, pengiriman pa-
ket bantuan kepada sejawat apoteker ini merupakan ben-
tuk dukungan PP IAI kepada apoteker yang berperang 
menghadapi Wabah Covid-19 di rumah sakit, apotek, dan 
puskesmas. (nan)

JAKARTA - Dunia hiburan berduka cita. Musisi dan 
penyanyi kenamaan Indonesia Glenn Fredly tutup usia 
pada Rabu (8/4/2020). Glenn Fredly menghembuskan 
nafas terakhirnya di RS Setia Mitra pukul 18.00 WIB. Hal 
tersebut dikonfirmasi oleh sahabat dekat sekaligus rekan 
sesama musisi Tompi kepada wartawan.

“Meninggal tadi jam 6-an di rumah sakit Setia Mitra 
Fatmawati,” kata Tompi.

Penyanyi bernama lengkap Glenn Fredly Deviano Latu-
ihamallo disebut meninggal karena radang selaput otak. 
Hingga saat ini jezanah Glenn masih berada di rumah sakit 
dan belum diketahui akan disemayamkan di mana. Pihak 
keluarga hingga saat ini belum memberikan keterangan. 
Glenn, kelahiran Jakarta 30 September 1975 meninggalkan 
seorang istri, Mutia Ayu dan seorang anak perempuan.

Ucapan duka cita mengalir dari rekan sesama penyanyi. 
Diantaranya dari Melly Goeslaw. “Selamat jalan Glenn 
Fredly, beta takjo..” ucap Melly di instagramnya. “Ber-
nyanyilah di keabadian. Karya dan semangat ale akan 
tetap ada. Tarima kasih sudah menginspirasi banyak hal 
untuk katong selama ini. Katong samua tra bisa lupa,” 
ucap Melly dalam bahasa Ambon, Maluku.

Rekan sekolah Glenn di SMA 46 Jakarta Selatan, 
Hafnida mengenang Glenn sebagai murid yang disayang 
guru. “Selain jago main musik, Glenn juga jago basket 
dan jadi anak kesayangan guru olahraga. Glenn juga 
selalu baik dan melindungi teman-teman cewek,” kenang 
Hafnida yang lulus bareng Glenn tahun 1994.

Mantan suami Dewi Sandra itu mengawali kariernya saat 
dia menjadi vokalis Funk Section, grup band yang dibentuk 
bersama musisi Mus Mujiono. Pada 1995, Funk Section me-
luncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik.

Tiga tahun kemudian, Glenn Fredly bernyanyi solo 
dan meluncurkan album bertajuk ‘GLENN’ dengan hits 
‘Cukup Sudah’ yang bernaung di bawah Sony Music 
Indonesia dengan produser Aminoto Kosin.

Berikutnya Glen makin bersinar dengan lagu hits 
“Kasih Putih, Aterserah, Akhir Cerita Cinta, Sekali Ini 
Saja, dan masih banyak lagi. Glenn juga menyabet peng-
hargaan Anugerah Musik Indonesia 2001, untuk kategori 
lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik 
R&B. (nan/gr/rw)

Pemilik Los Angeles Clippers Steve Ballmer (kanan) saat sesi pemotreran memperkenalkan dua rekrutan anyar klub tersebut,  Kawhi Leonard dan Paul George beberapa waktu lalu. 
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