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Jalan Tol Balikpapan-
Samarinda dapat 

meningkatkan ekonomi 
hingga 7 persen

Baca Berita 

Selengkapnya 

di Halaman 11

Tak Main-main, UKW Kaltim Diikuti 54 Peserta
dengan Penguji dari 6 Provinsi

SAMARINDA, Swara Kaltim
Ingin benar-benar mencetak 

wartawan yang benar-benar 
kompeten, Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Provinsi Kali–
mantan Timur mengadakan Uji 
Kompetensi Wartawan (UKW) 
yang diikuti 54 peserta dari 
wartawan dan awak media di 
Kaltim dengan menghadirkan 
penguji asal 6 provinsi, Kamis 
(3/6/2021).

Kegiatan yang dibuka Wakil 
Wali Kota Samarinda Rusmadi 
ini dilangsungkan di Ballroom 
Hotel Bumi Senyiur Samarinda.

Acara pembukaan UKW an-
gkatan ke-22 ini dihadiri Ketua 
Dewan Pers Agus Sudibyo, 
Ketua PWI Pusat Kamsul Hasan 
dan Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskominfo) 
Provinsi Kaltim M Faisal dan 
kepala Diskominfo Samarinda 
Aji Syarif Hidayatullah.

Rusmadi Wongso menyam–
paikan pentingnya kehadiran 
wartawan dalam agenda pem–
bangunan daerah.

Dikatakannya peran war–
tawan bagi pemerintah sangat 
penting yakni untuk mensosial-

isasikan kegiatan pembangunan, 
termasuk di Samarinda sendiri. 
“Kita tentu saja banyak berharap 
kepada kawan-kawan wartawan 
yang memiliki kompetensi dan 
profesionalitas,” katanya.

Tak hanya itu, sebutnya hitam 
dan putih bangsa dan daerah ini 
tergantung pada wartawan.

“Saya yakin rekan-rekan war–
tawan memiliki tujuan yang sejalan 
dengan pemerintah untuk mewu-

judkan kota Samarinda sebagai 
kota pusat peradaban. Maka saya 
harap wartawan di media bisa ber-
sinergi dengan pemerintah daerah 
agar opini yang ada bisa searah 
dengan tujuan pembangunan,” 
harap Rusmadi.

Ketua PWI Pusat, Kamsul 
Hasan mengungkapkan agenda 
uji kompetensi ini upaya menin-
gkatkan kompetensi wartawan di 
Kaltim, sebagai salah satu daerah 

yang menjadi tempat untuk pelak-
sanaan UKW tahun ini. 

“Kegiatan ini sepenuhnya di-
danai dari APBN, maka kita man-
faatkan dan ikuti sebaik-baiknya, 
target kita 98 persen bisa kom-
peten namun mudah-mudahan 
jadinya bisa 100 persen kompe-
ten,” ujarnya.

UKW Provinsi Kaltim yang ber-
langsung 3-4 Juni terbagi menjadi 
9 kelas masing-masing 2 kelas 

utama untuk jabatan pemimpin 
redaksi dan redaktur pelaksana, 
2 kelas madya untuk jabatan 
redaktur dan 5 kelas muda untuk 
jabatan repoter.

Ketua PWI Kaltim Endro S 
Effendi menyebutkan dari 54 
peserta untuk kategori UKW 
utama dan madya diikuti masing-
masing 12 peserta sementara 
kategori UKW muda diikuti 30 
peserta. (dho)

Rapat yang dipimpin Asisten 
II Sekretariat Daerah (Setda) 
Kota Samarinda dr Nina Endang 
Rahayu itu dihadiri perwakilan 
Dinas Pemadam Kebakaran, 
Badan Penanggulangan Ben–
cana Daerah (BPBD), Satpol PP, 

Dinas Kesehatan, Dinas Ling–
kungan Hidup (DLH), Dinas So-
sial, Dinas Perhubungan, Dinas 
Perumahan dan Permukiman 
(Disperkim), serta perwakilan 
relawan.

Nina mengatakan Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Samarinda 
sangat berharap penuh agar 
bisa melayani masyarakat se–
cara cepat dan tepat. “Oleh ka–
rena itu, pemerintah berinisiatif 
untuk membentuk URC Kota 
Samarinda yang di dalamnya 
melibatkan segenap OPD ter–
kait,” kata Nina.

Sementara Kepala Diskom–
info Kota Samarinda, Aji Syarif 
Hidayatullah berharap agar 
Pemkot Samarinda melalui 
Asisten II bisa menunjuk salah 
satu OPD sebagai leading sec-
tor agar bisa menganggarkan 
segala kebutuhan URC.

“Untuk sementara ini kami 
banyak sekali dibantu oleh 
para relawan yang ada di Kota 
Samarinda, dimana mereka 
melakukan dengan  cepat dan 
sigap.

Dibentuknya URC ini se-
bagai tindak lanjut dari ins–
truksi Wali Kota Samarinda Dr 
H Andi Harun dalam rangka 
percepatan pelayanan bagi 
warga Samarinda, agar segala 
persoalan yang terjadi di ma–
syarakat dapat dilayani dengan 
cepat. URC yang dibentuk ini 
akan satu pintu. Sehingga se–
mua pelayanan kepada masya–
rakat dapat dieksekusi dengan 

cepat,” ujar Dayat – sapaan ak–
rab Aji Syarif Hidayatullah.

Menaggapi permintaan itu, 
Nina mengaku sepakat jika lead-
ing sector-nya nanti ada di BPBD 
Samarinda. Ia bahkan berharap 
ke depan tidak terlalu banyak 
pintu untuk pelayanan. Semen–
tara untuk tempat, nanti bisa 
menggunakan bangunan yang 
ada di Area Taman Samarendah.

Sementara salah satu ang–
gota relawan, Jokis mengaku 
merasa senang dengan diberi–
kan ruang dan dilibatkan secara 
langsung oleh Pemkot Sama–
rinda dalam pembentukan URC 
Kota Samarinda. (kmf-smd)

Libatkan Relawan, 
Pemkot Samarinda Segera

Suasana rapat dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) 
Kota Samarinda, dr Nina Endang Rahayu, Kamis (3/6/2021).

SAMARINDA, Swara Kaltim
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Di-

nas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota 
Samarinda tengah bersiap untuk membentuk Unit 
Reaksi Cepat (URC). Bahkan Kamis (3/6/2021) pagi, 
di bawah komando Dinas Komunikasi dan Infor-
matika (Diskominfo) Kota Samarinda, dilaksanakan 
rapat persiapan pembentukan.

BENTUK UNIT
REAKSI CEPAT
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Rencana Pembangunan Pabrik Metanol di Bontang

JAKARTA, Swara Kaltim
Komisi V DPR RI menegas-

kan akan memperjuangkan 
kenaikan anggaran Kemente-
rian PUPR di tahun 2022 untuk 
membiayai program-program 
prioritas nasional dan program 
berbasis masyarakat, sesuai 
mekanisme pembahasan RUU 
tentang APBN di DPR RI.

“Komisi V DPR RI sepakat 
dengan Kementerian PUPR 
untuk menyesuaikan alokasi 
pagu anggaran belanja dalam 
penyusunan program dan ke-
giatan pada Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian/Lem-
baga (RKA-K/L) RAPBN tahun 
2022 berdasarkan usulan dan 
hasil kunjungan kerja 

Komisi V DPR RI dalam 
memperjuangkan program 
pembangunan yang berskala 
nasional, termasuk program 
pembangunan yang merupak-
an aspirasi daerah pemilihan 
sebagaimana yang diatur dalam 
UU MD3,” ujar Ketua Komisi V 
DPR RI Lasarus dalam keteran-
gan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Kamis.

Sementara itu Anggota 
Komisi V DPR RI Novita Wija–
yanti menambahkan, perjua–
ngan kenaikan anggaran ini 
adalah untuk peningkatan 

infrastruktur, sehingga ber–
dampak pada kesejahteraan 
masyarakat.

“Contohnya (pembangun–
an) jalan. Jalan yang eksisting 
saja butuh dana, yang sudah 
rusak dibetulkan, apalagi ban-
yak pembangunan yang baru 
lagi. Jadi sangat sepakat Komisi 
V rekomendasikan anggaran 
ini bisa dinaikkan,” kata No-
vita.

Diketahui, berdasarkan 
laporan dari Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono, pagu indi-
katif Tahun Anggaran (TA) 2022 
Kementerian PUPR berjumlah 
Rp100,46 triliun.

Pagu anggaran tersebut 
sesuai dengan Surat Bersama 
Menteri Keuangan dan Men–
teri PPN/Kepala Bappenas per 
tanggal 29 April 2021.

Meskipun demikian, pagu 
anggaran tersebut lebih kecil 
daripada yang diusulkan sebe-
lumnya, sebesar Rp176 triliun, 
sebagai dampak dari refocus-
ing anggaran karena pandemi 
Covid-19.

Menteri PUPR juga me–
nyampaikan pada 2022 akan 
lebih fokus pada kegiatan-
kegiatan prioritas untuk pe–
manfaatan infrastruktur yang 
sudah terbangun. (ant)

PEMERINTAH Provinsi Ka–li-
mantan Selatan menyiapkan 
Rp5,4 miliar dari APBD untuk 
menyelenggarakan Pemu–ng-
utan Suara Ulang (PSU) Guber-
nur dan Wakil Gubernur Kalsel 
pada 9 Juni 2021.

Kepala Badan Kesbangpol 
Kalsel Heriansyah di Banjarbaru, 
Rabu, mengatakan dana PSU 
tersebut berasal dari APBD 
Pemprov Kalsel yang telah di-
hibahkan untuk pelaksanaan 
pesta demokrasi tersebut.

“Dana hibah ini, sebagai 
tambahan dari sisa dana di KPU 
untuk penyelenggaraan Pilgub 
Kalsel 2020 lalu,” kata Heri.

Pihak Kesbangpol Kalsel  
juga melakukan monitoring  
dan koordinasi dalam rangka 
mensukseskan penyeleng–ga-
raan PSU yang aman damai 
lancar dan kondusif.

Sebelumnya, Heriansyah 
jua menghadiri rapat Forum 
Ko–munikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Provinsi Kal-
sel, terkait penyelenggaraan 
dan pengamanan PSU, yang 
dipimpin Pj Gubernur Kalsel 
Safrizal ZA dihadiri seluruh 
unsur Forkopimda Kalsel, KPU, 

Bawaslu, Kesbangpol Kalsel, 
dan stakeholder terkait.

Safrizal mengungkapkan, 
poin hasil Rakor yaitu For–
kopimda Kalsel berkomitmen 
mendukung KPU dan Bawaslu 
dalam penyelenggaran PSU 
secara damai, aman, lancar 
demokratis dan gembira.

“Kami juga memastikan 
penyelenggaraan pemungutan 
suara pada saat PSU mene–
rapkan 12 hal terkait protokol 
kesehatan di TPS,” kata Safrizal 
ZA.

Sementara wilayah yang 
menyelenggarakan PSU akan 
diliburkan, namun penetap–
annya menunggu Kepmen–
dagri dalam waktu dekat.

“Kami meminta semua pi-
hak tanpa kecuali menjaga 
sta-bilitas dan kondusifitas 
dae-rah Kalsel, baik di wilayah 
PSU atau bukan, baik di ranah 
dunia nyata maupun dunia 
maya,” kata Safrizal.

Netralitas ASN/TNI/Polri 
juga harga mati dan harus 
dijunjung setinggi-tingginya, 
sehingga PSU bisa berjalan 
dengan baik dengan tetap 
merekatkan nilai-nilai per–

saudaraan.
“Laporkan bila menemukan 

pelanggaran,” katanya.
Forkopimda juga solid dan 

kompak serta tak mentolerir 
segala upaya yang mengan-cam 
stabilitas dan kondusifitas baik 
sebelum maupun sebelum PSU.

“Hasil PSU mari kita hormati 
bersama sebagai wujud pilihan 
masyarakat banua, mari kita jaga 
kesejukan banua, karena pada 
hakekatnya kita bersaudara,” 
pesan Safrizal.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rik–
wanto menambahkan, pihaknya 
siap menjaga keamanan pada 
pelaksanan PSU agar aman da-
mai dan lancar.

“Semua TPS kami anggap 
rawan pada PSU ini, kita akan 
jaga dengan sebaiknya, semua 
bahu membahu agar PSU ber-
jalan aman, damai dan lancar,” 
katanya.

Polda Kalsel dalam hal ini 
menjalankan amanat MK untuk 
mengamankan pelaksanaan 
PSU. “Kita akan jaga proses PSU 
ini berjalan tertib dan lancar 
hingga pemimpin terpilih di–
lantik dan didukung bersama,” 
katanya. (ant)

Pemprov Kalsel Siapkan Rp5,4 Miliar 
untuk Penyelenggaraan PSU

DPR RI akan Perjuangkan
Kenaikan Anggaran Kementerian

PUPR Tahun 2022

SAMARINDA, Swara Kaltim
Ketua Komisi II DPRD Kaltim 

Veridiana Huraq Wang me–
ngaku mendukung rencana 
pembangunan pabrik metanol 
di Kota Bontang.

Pasalnya, keberadaannya 
akan meningkatkan perekono-
mian daerah.

Tidak hanya akan menam–
bah pendapatan asli daerah, 
pabrik tersebut dinilai akan 
banyak memberikan dampak 
positif tidak hanya bagi Bon–
tang dan Kaltim saja melainkan 
negara secara umum. Salah 
satunya dengan banyaknya 
menyerap tenaga kerja.

Pemulihan ekonomi di te–
ngah pandemi merupakan 

komitmen yang harus diban-
gun mulai dari pemerintah 
pusat hingga pemerintah dae-
rah dan satu di antaranya 
bagaimana meningkatkan pro-
gram yang dapat menyerap 
banyak tenaga kerja.

“Harus diakuli bahwa ka-
rena pandemi pemerintah 
provinsi masih melakukan re-
laksasi pajak khususnya pa-jak 
kendaraan bermotor dalam 
rangka memberikan keringa-
nan sebab tidak hanya mengal-
ami kekurangan penghasilan 
saja bahkan banyak yang harus 
kehilangan pekerjaannya. 

Meningkatnya jumlah pen-
gangguran dan pencari kerja 
ini harus dicarikan solusi,” 

sebutnya.
Kendati demikian, pihaknya 

meminta agar dalam penye–
apan tenaga kerja mempriori-
taskan warga lokal. 

“Tidak semua, akan tetapi 
kalau bisa sebagian besar kare-

na bagaimanapun perusahaan 
berkewajiban memberikan 
manfaat positif bagi warga 
lokal,” ucapnya.

Pihaknya mengakui bahwa 
keahlian merupakan persya–
ratan yang menjadi prioritas 

oleh sebab itu pemerintah bisa 
mempersiapkan sumber daya 
manusia yang profesional dan 
unggul melalui sejumlah pela-
tihan dan pendidikan sehingga 
warga lokal memiliki daya saing. 
(dprd-kaltimprov.go.id)

Veridiana Minta Prioritaskan Pekerja Lokal

Veridiana Huraq Wang
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

Norbaiti Resmikan Green House Melon
dan Tanam Bibit Lengkeng

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Ketua TP PKK Provinsi Kaltim 

Hj Norbaiti Isran menghadiri 
sekaligus meresmikan Green 
House Hidayat Farm, Jalan 
Abdul Wahab Syahranie 4, Ka-
wasan Green House Melon Hi-
dayat Farmer Samarinda, Kamis, 
3 Juni 2021.

Peresmian dirangkai panen 
Melon dan penanaman secara 
simbolis bibit buah Kelengkeng, 
dihadiri Wakil Ketua TP PKK 
Provinsi Kaltim Hj Erni Makmur 

Hadi Mulyadi, Sekda Kota Sa-
marinda Sugeng Chaeruddin, 
Direktur Operasional Bank-
altimtara Siti Aisyah, TGUP3 
Provinsi Kaltim, Kepala Bapen-
da Hj Ismiati, jajaran anggota 
dan pengurus TP PKK Kaltim, 
serta pimpinan OPD lingkun-
gan Pemprov Kaltim.

“Saya bangga, sekaligus 
bahagia,” kata Hj Norbaiti Isran 
Noor mengawali sambutannya.

Bagaimana tidak, ujar istri 
Gubernur Isran Noor ini, sebab 

green house spesial tanaman 
Melon ini ditanam hanya di la-
han 20 meter x 20 meter, namun 
mampu berproduksi maksimal 
dengan harga jual tinggi.

“Green house ini berada 
ditengah kota, dan produksinya 
pasti bermanfaat bagi orang 
banyak,” katanya lagi.

Bahkan, diakui istri orang 
nomor satu Benua Etam ini, 
green house Hidayat Farm 

milik pribadi, bukan bantuan 
pemerintah.

“Alangkah bangganya lagi, 
kegiatan ini selain mendukung 
program pemerintah, juga 
melibatkan anak-anak muda,” 
pujinya.

Sementara pemilik GH 
Melon Hidayat Farm, H Ah-
mad Hidayat menyebutkan 
green house berdiri dilahan 
400 meter per segi, didalam-

nya terdapat 500 polibag atau 
1.000 pohon tanaman Melon, 
bibit dari Thailand. “Green house 
dimulai awal Maret dan mulai 
tanam bibit diakhir bulan. 

Dalam waktu 67 hari, tana-
man sudah menghasilkan buah 
Melon premium,” sebut suami 
Hj Ismiati, Kepala Bapenda Kal-
tim ini. 
(yans / sdn / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim 
Wagub Kaltim H Hadi 

Mulyadi mengaku bersyukur 
kondisi keberadaan Guber–
nur Kaltim 2008-2018 Awang 
Faroek Ishak (AFI) dalam 
keadaan baik.

Hal itu, disampaikan Hadi 
Mulyadi usai membesuk 
AFI, di RSPAD Jakarta, Rabu 
(2/6/2021).

“Alhamdulillah kondisi baik,” 
sebut Hadi Mulyadi.

Hadi menyebutkan, selain 
baik, status hasil pemeriksaan 
seluruh tim dokter yang me–
nangani penggagas pemba–
ngunan Jalan Tol Kalimantan 
itu juga dalam keadaan normal 
semua. 

Karena itu, Hadi mengaku 
senang dan mengajak seluruh 

rakyat Kaltim maupun seluruh 
Indonesia untuk bersama 
mendoakan AFI, agar selalu 
diberikan kesehatan. 

“Alhamdulillah semua baik 
dan semua hasil pemeriksaan 
normal. Kita doakan semoga 
pak Awang Faroek Ishak selalu 
keadaan baik,” serunya. ( jay / 
yans / humas-provkaltim / 
adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Asisten II Bidang Perekono-

mian dan Administrasi Pem–
bangunan Setdaprov Kaltim 
Abu Helmi, mewakili Gubernur 
Kaltim membuka sosialisasi 
Perda No 2 Tahun 2021 Tentang 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-
3-K) Provinsi Kaltim.

Abu Helmi mengatakan 
atas nama Pemprov Kaltim 
me–nyampaikan apresiasi dan 
selamat  telah diterbitkannya 
Peraturan Daerah (Perda)  No 2 
tahun 2021 Tentang RZWP-3-K 
Provinsi Kaltim, yang dilak–
sanakan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kaltim.

“Karena itu, proses penyu–
sunan dokumen tersebut me-
lalui tahapan panjang dan 
lama, dimana tahapan-tahap-
an tersebut memerlukan ker–
jasama dan dukungan semua 
pihak yang memanfaatkan  dan 
mengelola wilayah pesisir, laut 
dan pulau-pulau kecil Provinsi 
Kaltim,” kata Abu Helmi diha–
dapan peserta sosialisasi, di 
Hotel Midtown Ballroom Sama–
rinda, Kamis (3/6/2021).

Abu Helmi menambahkan 
Perda No 2 tahun 2021 Ten–
tang RZWP-3-K Provinsi Kaltim 

adalah dokumen yang memuat 
arah dan kebijakan  lintas sek-
tor untuk kawasan perenca-
naan pembangunan melalui 
penetapan visi, misi, tujuan, 
sasaran serta strategi yang 
luas.“Disamping target pelak–
sanaan dengan indikator yang 
tepat dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari 
rencana pembangunan jangka 
panjang pemerintah daerah 
Provinsi Kaltim,” tandasnya.

Dengan terbitnya Perda 
RZWP-3-K Provinsi Kaltim, Abu 
Helmi mengharapkan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil di 
Kaltim merupakan bagian dari 
sumberdaya alam dan meru-
pakan kekayaan yang dapat 
dijaga kelestariannya serta 
dimanfaatkan untuk sebesar-
besarnya  kemakmuran rakyat, 
generasi sekarang dan yang 
akan datang. “Dengan terbit–
nya Perda No 2 tahun 2021 
Tentang RZWP-3-K Provinsi 
Kaltim dapat memberikan 
manfaat bagi generasi seka–
rang tanpa mengorbankan 
kebutuhan generasi yang akan 
datang untuk memanfaatkan 
sumber daya pesisir,” kata Abu 
Helmi. (mar / yans / humas-
provkaltim / adv / aya / sk)

Abu Helmi Buka
Sosialisasi Perda RZWP-3-K

Besuk AFI, Wagub Bersyukur
Semua Hasil Normal
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Menerawang Masa Depan KPK

PENELITI Pusat Kajian  
Antikorupsi Universitas 

Gadjah Mada (Pukat UGM) 
Zaenur Rohman memaparkan 
beberapa dampak alih status 
pegawai Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) menjadi 
aparatur sipil negara (ASN) 
serta pemberhentian 51 
pegawai yang dinilai tak lolos 
dalam tes wawasan kebang-
saan (TWK).

Proses ini akan berdampak 
pada tidak tuntasnya perkara 
yang sedang ditangani oleh 
penyelidik maupun penyidik 
yang dinyatakan tak lolos 
TWK.

“Terhadap kasus yang di-
tangani mereka yang dipecat, 
tentu tidak ada jaminan kasus 
akan tuntas. Bukan karena 
tidak percaya pegawai lain 
yang melanjutkan, tapi poten-
si intervensi pimpinan sangat 
besar seperti dalam hilangnya 
nama politisi di kasus bantuan 
sosial (bansos) Covid-19,” 
sebut Zaenur.

Dampak lainnya, TWK di-
gunakan untuk menyingkirkan 
pegawai yang tidak dinginkan. 
Ke depannya, tidak ada jami-
nan tidak ada lagi TWK. 

“Bisa saja demi menying-
kirkan orang tertentu akan 
dibuat TWK lagi setelah be-
berapa tahun dengan alasan 
penyegaran,” kata Zaenur.

Selain itu, setelah hilan-
gnya 51 pegawai tersebut, 
diduga bahwa KPK sudah ti-
dak independen dan nantinya 
tidak akan menangani kasus 
korupsi besar yang strategis. 
KPK nantinya akan mudah di-
intervensi karena pegawainya 
merupakan ASN. 

Status pegawai KPK yang 
saat ini ASN juga menjadi 
faktor penyebab indepen-
densi lembaga anti rasuah itu 
terganggu.

“Juga risiko pegawai KPK 
sebagai ASN bisa dipindah ke 

lembaga lain. KPK yang tidak 
lagi independen, tidak ada 
lagi bedanya dengan Kepoli-
sian dan Kejaksaan,” ucap 
Zaenur.

Akibat sejumlah hal terse-
but, bukan tidak mungkin ke 
depannya masyarakat akan 
merasa keberadaan KPK tidak 
lagi penting.

Pelemahan KPK, Surga Bagi 
Koruptor

Di bawah rezim sekarang, 
negeri ini menjadi surganya 
para koruptor. Rezim telah 
menciptakan berbagai instru-
men untuk memperlemah 
KPK.

Setelah sebelumnya UU 
KPK direvisi, kini upaya siste-
matis mengeleminir orang-
orang yang berintegritas 
dan berkinerja tinggi dalam 
memerangi para koruptor 
pun dilakukan. 

Mereka yang berintegritas 
dan berkinerja tinggi dising-
kirkan sehingga yang tersisa 
adalah pegawai KPK yang 
ramah terhadap koruptor.

KPK tidak dibubarkan agar 
tidak disebut sebagai rezim 
terkorup, maka eksistensi KPK 
dipertahankan semata-mata 
untuk pencitraan.

Upaya semacam ini 
termasuk model klasik yang 
terus berulang dalam sistem 
demokrasi. 

Penguasa, termasuk partai 
penguasa akan berusaha 
dengan sistematis men-
gendalikan KPK, tentu demi 
kepentingan kekuasaan.

Oleh karena itu, kalau 
satgas/penyidik KPK berhasil 
diganti maka OTT akan tetap 
ada, tetapi dilakukan secara 
tebang pilih sesuai kepentin-
gan politik kekuasaan saat ini.

Sistem Pemerintahan Islam 
Wujudkan Sistem Pemerin-
tahan Bersih, Bebas Korupsi

Jika kita perhatikan 

sepenggal profil penerapan 
sistem Islam secara kafah, 
sungguh merupakan gamba-
ran pemerintahan bersih yang 
sangat mengagumkan. Sangat 
tak sebanding dengan model 
pemerintahan korup produk 
demokrasi.

Abdulllah bin Rawahah, 
ketika menjalankan perintah 
Nabi saw. untuk membagi dua 
hasil bumi Khaibar, datang 
orang Yahudi mencoba 
menyuap dengan sejumlah 
perhiasan agar Abdullah mau 
memberikan lebih dari sepa-
ruh kepada mereka.

Tawaran itu ditolak keras 
seraya berkata, “Suap yang 
kalian tawarkan adalah ha-
ram dan kaum muslim tidak 
memakan suap.” Mendengar 
ini, orang Yahudi menyahut, 
“Karena itulah (ketegasan 
Abdullah) langit dan bumi 
tetap tegak.” (Imam Malik 
dalam Al-Muwaththa’).

Pada masa khulafaur rasy-
idin, Amirul Mukminin Umar 
bin Khaththab menyita sendiri 
seekor unta gemuk milik pu-
tranya, Abdullah bin Umar, 
karena digembalakan bersama 
beberapa unta lain di padang 
rumput milik Baitulmal. Menu-
rut Umar, ini termasuk peny-
alahgunaan kekuasaan negara.

Pada masa Kekhilafahan 
setelah khulafaur rasyidin pun, 
debu-debu korupsi tercegah. 

Demi menjaga agar tidak 
mencium bau secara tidak 
hak, Khalifah Umar bin Abdul 
Azis sampai menutup hid-
ungnya saat membagi minyak 
wangi kesturi kepada kaum 
muslimin. (Al-lhya’, Al-Ghaza-
li). 

Demikianlah sikap kehati-
hatian Khalifah Umar bin 
Abdul Azis.

Keteladanan para pe-
mimpin sangatlah menonjol 
dalam sistem Islam. 

Rakyat bisa melihat tindak 
tanduk penguasa dalam 
kehidupan sehari-hari yang 
sesuai antara kebijakan dan 
implementasi sikap kepe-
mimpinannya.

Sistem Islam juga beru-
paya menjaga sistem pengg-
ajian secara layak dan ma-
nusiawi agar tidak terbersit 
sedikit pun keinginan untuk 
korupsi karena gaji yang kecil 
dan tidak mencukupi kebutu-
han keluarga.

Sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW, “Barang 
siapa yang diserahi pekerjaan 
dalam keadaan tidak mempu-
nyai rumah, akan disediakan 
rumah. Jika belum beristri, 
hendaknya menikah. Jika 
tidak mempunyai pembantu, 
hendaknya ia mengambil 
pelayan. Jika tidak mempun-
yai hewan tunggangan (ken-
daraan), hendaknya diberi. 
Dan barang siapa mengambil 
selainnya, itulah kecurangan 
(ghalin).” (HR Abu Dawud)

Islam juga mengharamkan 
pegawai pemerintah mener-
ima hadiah dan suap, serta 
memberinya sanksi tegas 
terhadap hal demikian.

Rasulullah SAW bers-
abda, “Laknat Allah terhadap 
penyuap dan penerima suap.” 
(HR Abu Dawud)

“Hadiah yang diberikan 
kepada para penguasa adalah 
suht (haram) dan suap yang 
diterima hakim adalah kufur.” 

(HR Imam Ahmad)
Dalam Islam, koruptor pasti 

dikenai hukuman ta’zir berupa 
tasyhir atau pewartaan. 

Prinsip tasyhir adalah mem-
berikan sanksi sosial berupa 
pengumuman kepada kha-
layak, bisa diarak keliling kota, 
pemberitaan media cetak dan 
elektronik, juga melalui media 
sosial. 

Hukuman korupsi juga bisa 
berupa penyitaan harta dan 
hukuman penjara, bahkan 
hukuman mati.

Berikutnya, perhitungan 
kekayaan dan pembuktian ter-
balik untuk mencegah korupsi. 
Amirul Mukminin Umar bin 
Khaththab membuat kebijakan 
menghitung kekayaan para 
pejabat di awal dan di akhir 
jabatannya.

Bila terdapat kenaikan yang 
tidak wajar, yang bersangku-
tan — bukan jaksa atau orang 
lain — diminta membuktikan 
bahwa kekayaan yang dimil-
ikinya itu didapat dengan cara 
yang halal. 

Bila gagal, beliau memer-
intahkan pejabat itu meny-
erahkan kelebihan harta dari 
jumlah yang wajar kepada 
Baitulmal atau membagi dua 
kekayaan itu untuk yang ber-
sangkutan dan sisanya untuk 
negara.

Lapis terakhir upaya pem-
berantasan korupsi dalam Is-
lam adalah kontrol masyarakat. 

Umar bin Khaththab pada 
awal kepemimpinannya 
mengatakan, “Apabila  kalian 
melihatku menyimpang dari 
jalan Islam, maka luruskan aku 
walaupun dengan pedang.” 
Menyambut seruan Umar, 
berdirilah seorang laki-laki 
yang dengan lantang berkata, 
“Kalau begitu, demi Allah, aku 
akan meluruskanmu dengan 
pedang ini.”

Umar ingin mewujudkan 
kondisi suasana amar makruf 
nahi mungkar terhadap pen-
guasa. 

Dengan demikian, sejatinya 
hanya sistem Islam yang 
mampu mewujudkan negeri 
bebas korupsi. 

Maka, tidakkah kita rindu 
akan kehadiran sistem tersebut 
dalam bingkai sebuah negara?. 
Wallahu a’lam. ***

Polemik di tubuh KPK menimbulkan 
berbagai spekulasi. Tak sedikit yang 

melemparkan analisa akan pelemahan 
badan anti rasuah tersebut. Bahkan tidak 

menutup kemungkinan KPK akhirnya 
akan tutup usia.

Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

OPINI
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Pemberangkatan Kafilah
MTQ Kubar oleh Wakil Bupati

SENDAWAR, Swara Kaltim
Kafilah Kabupaten Kutai 

Barat resmi dilepas keberang–
katannya oleh Wakil Bupati Ku–
bar Edyanto Arkan (2/6/2021) 
pagi, di Masjid Al Muttaqin 
Melak. Rencananya rombongan 
menggunakan Kapal Motor 
(KM) Barokah menuju Tengga–
rong Kutai Kertanegara dan  
dilanjutkan menggunakan Bus 
menuju arena MTQ ke 42 Kal–
tim di Kota Bontang.

Wakil Bupati Edyanto Arkan 
berpesan kepada kafilah untuk 
menjaga nama baik Kutai Barat 
selama berkompetisi. terkhusus 
kepada peserta Kubar tentu 
mereka akan bertemu dengan 
peserta dari daerah lain, tetap 

jaga sportifitas dalam ber-
tanding serta ikuti tata tertib 
perlombaan.

Lanjutnya, Mtq merupakan 
sarana syiar dan silaturahmi, 
terus berlatih walaupun usai 
MTQ, berharap prestasi di 
Bontang lebih meningkat dan 
Kubar menambah cabang 
lomba yang diikuti.

Sementara itu ketua I LPTQ 
Kubar H. Muhammad Izzat 
Sholihin pada kesempatan ini 
menyebutkan daftar anggota 
kafilah yang mengikuti keg-
iatan berjumlah 38 kafilah dan 
pendamping official, pelatih, 
dan tak ketinggalan dewan ha-
kim asal kabupaten Kutai Barat. 
Kubar sendiri akan mengikuti 7 

cabang dari 9 cabang yang akan 
ditandingkan dalam MTQ ke-42 
Bontang, kegiatan sendiri akan 
berlangsung dari tanggal 3-9 

Juni 2021, persiapan Kafilah 
Kubar sudah cukup matang 
dengan melakukan TC selama 
3 hari serta persiapan karena 

masih masa pandemi Covid-19 
telah Rapid antigen sudah di-
lakukan kemarin semua nega- 
tif. (hms36)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Mengembalikan semangat 

individu atau keluarga atau 
kelompok pasca kejadian ter–
tentu (bencana) sehingga men-
jadi kuat secara individu, maka 
Dinas Sosial Kaltim melalui 
Bidang Perlindungan dan Jami-
nan Sosial, Seksi Perlindungan 
Sosial Korban Bencana Alam, 
menggelar Kegiatan Pemanta-
pan Layanan Dukungan Psiko-
sosial Tagana, di Hotel Mercure 
Samarinda, Rabu (2/6/2021).

Kepala Dinas Sosial Kaltim 
HM Agus Hari Kesuma (AHK) 
mengatakan, kegiatan ini ber–
tujuan membangun semangat 
kembali individualis seseorang 

agar semangat hidup, se–
hingga dihari-hari selanjutnya 
memiliki kemampuan bekerja. 

“Kami harap individu atau 
keluarga atau kelompok pasca 
kejadian tertentu (bencana) 
sehingga menjadi kuat secara 
individu, berfungsi optimal, 
memiliki ketangguhan dalam 
menghadapi masalah serta 
menjadi berdaya dan produktif 
dalam menjalani hidup selan–
jutnya,” sebut Agus Hari Kesu–
ma ketika membuka pelatihan 
tersebut.

Melalui program kegiatan 
ini dapat meningkatkan wa–
wasan dan pengetahuan se-
luruh peserta agar bagaimana 

memantapkan layanan duku–
ngan psikososial di Kaltim.

Kegiatan diikuti 30 orang 
peserta dari perwakilan Tagana 
se Kaltim dengan menerapkan 
protokol kesehatan selama 3 
hari dipusatkan di Hotel Mercure 
Samarinda sejak tanggal 2-4 
Juni 2021.

“Semoga kegiatan ini ber–
manfaat bagi seluruh peserta 
maupun mereka yang menjalani 
kegiatan penangulangan ben–
cana,” jelasnya. 

Hadir Sekretaris Dinsos Kal–
tim H Muhammad Yusuf dan Ka-
bid Perlindungan dan Jaminan 
Sosial H Ahmadin. (jay / yans / 
humasprovkaltim)

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Perindustrian (Men–

perin) Agus Gumiwang Karta–
sasmita mengatakan Industri 
Kecil Menengah (IKM) produk 
muslim Indonesia berpeluang 
besar untuk masuk pasar dunia.

“Kesempatan pelaku IKM 
Indonesia untuk masuk pasar 
dunia sangat besar, sayang 
apabila kita tidak menggunakan 
potensi ini. Maka itu, kami fasili-
tasi dengan pameran ii-Motion 
agar produk Indonesia bisa 
menembus ekspor,” kata Men-
perin Agus Gumiwang pada 
pembukaan Pameran ii-Motion 
secara virtual, Kamis.

Untuk itu Menperin men–
dorong pertumbuhan IKM 
produk muslim, memperkuat 
citra Indonesia sebagai pe-
main penting dalam industri 
halal dunia, serta mendukung 
upaya Indonesia untuk menjadi 
produsen produk halal terbesar 
di dunia.

Direktur Jenderal Industri 
Kecil, Menengah dan Aneka 
(IKMA) Kemenperin Gati Wi–
bawaningsih mengatakan ke–
butuhan masyarakat terhadap 
produk dan jasa berlabel halal 
semakin meningkat, seiring 
dengan bertambahnya kesa–
daran terhadap kualitas, ke–
amanan dan kesehatan produk 
yang dikonsumsi.

Menurut Gati, legitnya pasar 
industri produk halal global ini 
memang tak hanya dikerubuti 
oleh negara dengan mayoritas 
muslim, seperti Indonesia dan 
Malaysia.

Perusahaan-perusahaan 
dari China, Thailand, Filipina, 
Jepang, Korea Selatan, dan 
Australia, juga ikut berebut 
memproduksi barang-barang 
halal. “Saya yakin kita bisa 
mengambil  bagian pasar 
produk halal, paling tidak se-
bagai pemain utama di Asia,” 
ujarnya. (ant)

Psikososial Kembalikan
Individu Menjadi Kuat

IKM Produk Muslim RI Berpeluang 
Besar Masuk Pasar Dunia
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Pelataran

Guru Pekerjaan Membahagiakan
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Guru adalah pekerjaan mulia 
dan membuat hati bahagia, ser-
ta membawa seseorang meraih 
kebaikan dan keberkahan dunia 
akhirat.

“Jadi ini (guru) adalah bagi 
saya sebuah profesi yang me–
nurut saya, saya sukai,” un-
gkap Gubernur Kaltim Dr H 
Isran Noor dihadapan ratusan 
guru yang mengikuti Seleksi 
Substansi Bakal Calon Kepala 
Sekolah (CKS) Jenjang SMA/
SMK/SLB se Kaltim di Ballroom 
Swiss-Bellhotel, Balcony City, 
Jalan Jenderal Sudirman Balik–
papan, dikutip Swara Kaltim 
melalui berita Biro Humas Set-

prov Kaltim, Selasa, 1 Juni 2021.
Dimana, diakuinya profesi 

sebagai guru sudah dilakoni 
orang nomor satu Benua Etam 
ini sejak kelas 5 sekolah dasar. 
Mengingat di saat itu di Sang-
kulirang, sulit mencari guru 
agama.

“Jadi, saya mengajar tulisan 
bahasa Arab atau khot pada 
waktu itu. Tulisan Arab saya 
bagus dulu,” tambahnya.

Berlanjut, dimasa pergu-
ruan tinggi, dirinya memberi 
pelajaran bahasa Jerman bagi 
siswa-siswi SMA disela seng–
gang kuliah.

“Kalau bahasa Inggris kan 
sudah banyak. Nah, kalau ba-

hasa Jerman masih sedikit yang 
tahu,” jelasnya.

Juga sempat mengajar di 
APDN sejak 1981-1984, ujar 
suami Hj Norbaiti, Ketua TP 
PKK Kaltim ini, serta ditunjuk 
jadi guru non formal, bahkan 
sampai saat ini masih sebagai 
guru, yakni penyuluh pertanian 
bagi para petani (Ketua Umum 
Perhimpunan Penyuluh Per–

tanian), hingga mengajar di 
universitas ternama di negara 
Australia. 

“Jujur, saya suka jadi guru. 
Biar pun jabatan saya guber-
nur, tapi intinya saya mengajak 
dan mengajari masyarakat,” 
ungkapnya.

Bagi mantan Bupati Kutai 
Timur ini, menyandang status 
guru membuat bahagia dan 

JAKARTA, Swara Kaltim
Bagi sekolah yang siap atau 

sedang menyelenggarakan 
sekolah tatap muka, kini ada 
panduan belajar di masa pan-
demi untuk pegangan para 
guru. 

Panduan ini, berlaku bagi 
siswa Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah. 

Menteri Pendidikan, Kebu–
dayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbud Ristek) Nadiem 
Makarim mengatakan perilisan 
panduan belajar ini agar bisa 
mempermudah pembelajaran 
tatap muka (PTM) terbatas.

“Saya pikir kita semua me-
mang membutuhkan panduan 
operasional untuk memper-
mudah melaksanakan PTM 
terbatas sebagai turunan SKB 4 
menteri yang telah disepakati,” 
ungkap dia dilansir dalam la-
man Kemdikbud.go.id 

Nadiem menjelaskan bahwa 
saat ini masih banyak sekolah 
yang tidak memberikan opsi 
belajar tatap muka terbatas. Pa-
dahal, pihaknya telah menawar-
kan opsi bagi daerah dengan 
zona hijau, serta para guru dan 
tenaga pendidik yang telah 

melakukan vaksinasi.
“Sampai hari ini saya masih 

sering membaca dan mende–
ngar keluhan anak-anak di 
media sosial yang ingin PTM 
segera dimulai. Ini menun–juk-
kan masih banyak sekolah yang 
masih belum memberikan opsi 
PTM terbatas. Kami sebenarnya 
telah menyarankan kepada 
satuan pendidikan yang be-
rada di zona hijau dan guru 
dan tenaga kependidikan yang 
sudah divaksin untuk segera 
melaksanakan PTM terbatas,” 
terangnya.

Nadiem menegaskan bah–
wa pelaksanaan PTM terbatas 
harus dilakukan demi masa de-
pan generasi muda yang lebih 
baik. Pasalnya, pembelajaran 
jarak jauh (PJJ) memiliki risiko 
pada kemampuan belajar para 
peserta didik. “Kami paham 
kekhawatiran orang tua guru 
dan tenaga pendidik terbaik 
kesehatan dan keselamatan 
anak. Tapi kita harus mengin-
gat risiko yang telah disampai-
kan oleh Dirjen GTK kalo nggak 
memulai PTM terbatas, dan 
mengingat dampak panjang-
nya (learning loss),” imbuhnya. 
(kcm / sk)

Mendikbud Ristek
Luncurkan Panduan Belajar

Sekolah Tatap Muka Terbatas

penghasilannya besar dari sisi 
manusia, terlebih Allah SWT.

“Happy jadi guru itu, dan 
penghasilan atau pendapatan 
jadi guru itu besar. Bukan hanya 
dari manusia, tapi Allah mem-
berikan keberkahan dan kebai-
kan sebab guru membagikan 
ilmu pengetahuan dan mencer-
daskan orang lain,” pungkas-
nya. (aya / sk)

Nadiem Makarim

Isran Noor
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Perduli Komunitas Oltrad Dispora Kubar
Serahkan Mesin Bubut Pembuat Gasing

SENDAWAR, Swara Kaltim
Dinas Pemuda dan Olah-

raga (Dispora) Kabupaten 
Kutai Barat (Kubar) semakin 
menseriusi upaya pengem-
bangan salah satu cabang 
olahraga tradisional (Oltrad), 
begasing di Bumi Tanaa Purai 
Ngeriman. 

Yakni dengan memfasilitasi 
dan menyerahkan beberapa 
mesin bubut pembuat gasing 
kepada beberapa komunitas 
Oltrad yang tersebar di be-

berapa kecamatan.
“Ada beberapa komunitas 

yang kita serahkan mesin 
bubut ini untuk bisa mem-
buat gasing. 

Sebab selama ini, un-
tuk gasing yang digunakan 
biasanya kita pesan atau beli 
dari luar kabupaten. Tentunya 
dengan harga yang cukup 
tinggi dibanding kalau kita 
buat sendiri,” kata Kepala Bi-
dang Pembudayaan Olahraga 
Dispora Kubar, Alkatib.

Dijelaskannya jumlah mesin 
bubut pembuat gasing yang 
disediakan Dispora ini berjum-
lah 4 buah. 

Dimana 3 buah mesin 
tersebut diserahkan kepada 
komunitas yang berada di 
Kecamatan Damai, Kecamatan 
Bigung dan Kecamatan Pe-
nyinggahan.

Sementara 1 unit mesin 
lainnya berada di kantor 
Dispora Kubar untuk bisa 
membantu memfasilitasi pem-

buatan gasing di Kecamatan 
Barong Tongkok dan Melak.

“Kita mengharapkan mesin 
bubut pembuat gasing ini 
bisa dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya. 

Jadi kedepannya kita tidak 
perlu lagi pesan/beli gasing 
dari luar yang sesuai standar,” 
harapnya.

Sementara itu, ditanya 
mengenai bahan baku kayu 
pembuatan gasing, dikatakan 
Alkatib bahwa bahan baku 
tersebut cukup banyak dite-
mui di Kubar.

Meskipun tidak banyak 
memiliki jenis kayu Banggeris 
tanduk seperti daerah lain. 

Tapi ada beberapa jenis kayu 
yang cukup sesuai, yakni kayu 
Mpas tanduk yang cukup dike-
nal di Kubar dan punya serat 
serta kualitas yang tidak jauh 
berbeda.

“Untuk jenis kayunya me-
mang tidak banyak, tapi ada 
beberapa yang bisa kita pakai. 
Sekarang mesin sudah ada, 
komunitas juga sudah ada. 

Tinggal sumberdaya manu-
sianya saja lagi, kedepannya 
akan kita lakukan pelatihan 
terlebih dahulu dalam hal 
pembuatan gasing. 

Sebab jumlahnya sekarang 
cuma beberapa orang saja,” 
pungkasnya. (hms36)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Momentum Hari Lingkun-

gan Hidup (HLH) se Dunia, 
Provinsi Kaltim berkomitmen 
untuk berupaya wujudkan 
pembangunan ekonomi hijau 
di masa akan datang. 

Konsep komitmen ini 
dilakukan melalui pemban-
gunan kewilayahan dengan 
pendekatan pengelolaan SDA 
yang berkelanjutan.

“Melalui visi Kaltim 2019-
2023 yaitu Berani untuk 
Kaltim Berdaulat. Visi terse-
but mengandung makna 
bahwa Pemerintah Kaltim 
memiliki tekad, komitmen 
dan keberanian menjalankan 
kewenangan secara otonom 
dalam mengatur dan menge-
lola potensi SDA-nya, untuk 
mewujudkan masyarakat 
Kaltim yang mandiri, berdaya 
saing dan sejahtera,” sebut Ke-
pala DLH Kaltim H EA Rafiddin 
Rizal, Kamis (3/6/2021).

Hal ini pun berkesesuaian 
dengan Misi ke 4 Provinsi 
Kaltim yaitu Berdaulat dalam 
pengelolaan SDA yang 

berkelanjutan. Bagi Rizal sa-
paan akrab EA Rafiddin Rizal, 
menyebutkan, melalui misi ini 
sangat jelas, bahwa Provinsi 
Kaltim pengemba-ngan pem-
bangunannya ke arah tranfor-
masi ekonomi berbasis energi 
tidak terba-harukan menuju 
energi terbaharukan dengan 
mewu-judkan keseimbangan 
pilar ekonomi, lingkungan 
dan sosial dalam perenca-
naan pembangunan menuju 
eko-nomi hijau yang ren-
dah karbon, sehingga dapat 
mewujudkan masyarakat 
yang lebih baik dan berke-
adilan sosial serta mengu-
rangi resiko lingkungan dan 
kerusakan ekosistem.  

Karena itu, momentum 
HLH se Dunia yang diperin-
gati setiap 5 Juni, khususnya 
tahun ini dapat menjadi 
semangat baru bagi Provinsi 
Kaltim untuk terus memban-
gun ekonomi hijau.

Menurut Rizal, Provinsi 
Kaltim kaya akan ekosistem 
hutan dan tutupan hutan, 
selain sebagai salah satu SDA 

utama di Kaltim.
Ekosistem hutan juga 

merupakan paru-paru dunia 
yang harus dijaga, sebagai 
rumah besar bagi ribuan spe-
sies flora dan fauna yang kaya 
akan sumber daya genetik 
dengan tipe ekosistem berlim-
pah. 

Provinsi Kaltim tercatat 
memiliki lebih dari 3.000 jenis 
vegetasi, lebih dari 300 jenis 
burung yang hidup secara 
alami, memiliki lebih dari 200 
jenis mamalia yang hidup 
alami dan juga terdata lebih 
dari 100 jenis ampibi dan 
reftil yang hidup secara alami,  
termasuk jenis-jenis mamalia 
perairan.  

“Melalui HLH se Dunia mari 
bersama wujudkan pemban-
gunan ekonomi hijau di Benua 
Etam. 

Dengan menjaga ling-
kungan dengan baik dan tak 
merusak ekosistem,” jelasnya. 

Puncak Peringatan HLH 
se Dunia 2021 dipusatkan di 
Pakistan. ( jay / yans / hu-
masprovkaltim)

Kaltim Komitmen Wujudkan
Pembangunan Ekonomi Hijau

Hari Lingkungan Hidup se Dunia,
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Anggota DPR Bantah Isu Menhan Tunjuk 
TMI Tangani Pengadaan Alutsista

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi I DPR 

RI Yan Permenas Mande-
nas membantah isu yang 
menyebutkan bahwa Men-
teri Pertahanan (Menhan) 
Prabowo Subianto menunjuk 
PT Teknologi Militer Indone-
sia (TMI) menangani proyek 
pengadaan alat utama sistem 
senjata (alutsista) senilai 
Rp1.760 triliun.

“PT TMI adalah wadah 
yang sejalan dengan keingi-
nan Menhan Prabowo agar In-
donesia tidak dibohongi mafia 
Alutsista,” kata Yan Mandenas 
di Jakarta.

Dia menegaskan bahwa 
Kemhan tidak membuat 

perseroan namun yayasan 
membuat perseroan, itu 
sesuai dengan Pasal 7 dan 
Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2004 
tentang Yayasan.

Selain itu menurut dia, 
masyarakat perlu ketahui 
bahwa tidak ada satu pun 
kontrak dari Kementerian 
Pertahanan diberikan kepada 
PT TMI apalagi jika disebut 
mendapat kontrak untuk 
pengadaan atau pembelian 
alutsista. 

“Itu jelas keliru dan tidak 
benar sama sekali. PT TMI 
adalah konsultan, fungsi dan 
perannya hanya untuk itu,” 
ujarnya.

Dia menjelaskan, Kemen-

han khususnya
Menhan Prabowo Subianto 

ingin ada wadah bagi ahli-ahli 
alutista berteknologi canggih, 
ahli elektronika, teknokrat-tek-
nokrat bidang persenjataan, 
insinyur-insinyur anak bangsa 
untuk membantu proses 
“transfer of technology” (ToT), 
agar tidak dibohongi make-
lar-makelar ketika membeli 
alutsista.

Dia menilai biasanya 
teknologi itu dikunci oleh 
prinsipal dalam proses pem-
belian alutsista maupun ketika 
“transfer of technology” (ToT), 
karena itu TMI adalah konsul-
tan untuk membantu men-
cari alutsista terbaik dan agar 

tidak kecolongan dari sisi alih 
teknologinya.

“Bukan untuk pembelian 
atau pengadaan. PT TMI tidak 
berkontrak dengan Kemhan 
sama sekali,” ujarnya.

Yan Mandenas menilai 
selama ini proses ToT be-
lum maksimal dan Menhan 
ingin ToT yang berbobot dan 
berkualitas, serta Pemerintah 
ingin keterlibatan para ahli 
yang mumpuni, yang menga-
wal dan terlibat dalam proses 
ToT.

Dia mengatakan proses 
ToT jangan hanya berbentuk 
hal-hal yang sederhana sep-
erti mengecat atau mengelas.

Yan meyakini semangat 

yang dibangun pemerintah 
saat ini adalah Indonesia 
semakin maju dalam sektor 
pertahanan, agar tidak didikte 
lagi oleh negara lain.

“Jika ToT bisa berjalan baik 
maka perawatan alutsista bisa 
hemat biaya dan lebih maksi-
mal, serta dilakukan oleh anak 
negeri sendiri. Setiap perbaik-
an alutista, tidak perlu lagi 
dibawa ke negara asal pembe-
lian,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu 
menilai masyarakat harus 
memastikan bahwa proses ToT 
dilakukan secara profesional 
dan mencakup hal-hal penting 
atau aspek kunci dari setiap 
alutistas yang dibeli. (ant)

Atlet Indonesia tak Perlu Karantina 
Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo

PARA atlet dan offisial Kontin-
gen Indonesia untuk Olimpi-
ade dan Paralimpiade 2020 
Tokyo akan dibebaskan dari 
kewajiban karantina mandiri 
selama 14 hari setibanya di 
Jepang.

Menurut Wakil Sekretaris 
Jenderal National Paralympic 
Committee (NPC) Indone-
sia Rima Ferdianto, panitia 
penyelenggara Tokyo 2020 
hanya mewajibkan seluruh 
peserta menjalani tes swab 
PCR. “Tidak ada (karantina). Di 
sana nanti akan ada tes swab 
harian langsung, tanpa karan-
tina. Tapi meski tanpa karan-
tina, prosedur prokesnya ketat 
sekali karena setiap hari akan 
ada tes swab PCR,” kata Rima.

“Nanti mereka yang me-
nentukan berapa hari kami ha-
rus tes swab. Jadi ada prose-
dur yang harus dilalui dan itu 
dilakukan di rumah sakit yang 
ditunjuk oleh mereka dan 
laboratorium yang melakukan 
tes PCR,” sambung dia.

Terkait kemungkinan 
karantina atlet sebelum ke-
berangkatan, Rima mengaku 
NPC Indonesia masih memba-
has apakah hal itu diperlukan 
atau tidak.

“Kebijakan soal karantina 
sebelum keberangkatan, kami 
masih menunggu arahan dari 
CLO (Covid-19 License Officer) 
kami. Bagaimana pertimban-
gan CLO nanti kami hanya 
perlu mengikuti arahan,” ucap 
dia.

Hal senada disampaikan 
Sekretaris Jenderal Komite 
Olimpiade Indonesia (KOI) 
Ferry Kono.

Menurut Ferry, para atlet 
yang akan tampil dalam Olim-
piade Tokyo tidak diwajibkan 

menjalani karantina mandiri 
di Jepang, namun KOI mem-
buka opsi untuk melakukan 
karantina atlet di Pelatnas 
masing-masing cabang 
olahraga. “Bukan karantina 
di Jepang, tetapi kami karan-
tina dilakukan di Pelatnas 
masing-masing. Jadi beber-
apa hari sebelum berangkat 
dikarantina lalu cek kesehatan 
bersama-sama. Itu opsi,” ujar 
Ferry.

Panitia Penyelenggara 
Tokyo 2020 memberi kemu-
dahan persyaratan bagi lebih 
dari 1.600 staf dan atlet asing 
yang terlibat dalam Olimpi-
ade dan Paralimpiade Tokyo 
yang akan memasuki Jepang 
selama periode lebih dari 
satu setengah bulan hingga 
pertengahan Mei, demikian 
Kantor Berita Kyodo.

Komite Penyelenggara 
Olimpiade Tokyo mengatakan 
akan ada 1.649 peserta tiba di 
Jepang antara 1 April hingga 
16 Mei. Dari jumlah terse-
but, 1.432 peserta, termasuk 
atlet untuk acara uji coba 
dan personel broadcasting, 
dibebaskan dari persyaratan 
karantina mandiri selama 14 
hari di Jepang.

Orang-orang ini diizinkan 
beraktivitas sesuai dengan 
pekerjaan mereka menggu-
nakan area dan transportasi 
umum, setelah karantina tiga 
hari asalkan mereka melaku-
kan tes Covid-19 pada hari 
ketiga, kedelapan dan ke-14 
kedatangan mereka.
ANGGARAN

Sementara itu, National 
Paralympic Committee (NPC) 
Indonesia hingga kini belum 
mengajukan proposal ang-
garan keperluan kontingen 

Merah Putih menuju Paralim-
piade Tokyo yang bakal dihe-
lat dari 24 Agustus sampai 5 
September tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal 
NPC Indonesia Rima Ferdianto 
mengaku pihaknya belum 
mengajukan proposal ang-
garan karena proses kualifikasi 
masih berlangsung hingga Juli 
sehingga jumlah atlet yang 
lolos belum bisa ditetapkan. 
“Anggaran keberangkatan 
belum (diajukan) karena kami 
belum bisa menentukan bera-
pa atlet yang pasti berangkat. 
Kemudian kami juga belum 
tahu berapa hari nanti kami 
akan tinggal di sana. Nanti 
kalau perkiraannya sudah 90 
persen akan kami ajukan,” kata 
Rima.

Sebagai gambaran, Rima 
menjelaskan ada beberapa 
rincian pendanaan yang perlu 
dimasukkan kepada proposal, 
antara lain tiket pesawat, 
ongkos harian, seragam 
kontingen, hingga biaya sewa 
bantuan tim khusus disabilitas 
di Tokyo nanti.

“Itu belum termasuk kalau 
kami membawa ofisial dan 
asisten berlebih itu nanti tech-
nical official untuk paket ako-
modasi dan makan itu harus 
ditanggung semua,” ucap dia.

Indonesia saat ini memang 
masih mengejar tiket tamba-
han untuk bertanding dalam 
Paralimpiade Tokyo.

Peluang meraih tiket tam-
bahan masih terbuka. Atlet 
cabang renang akan berjuang 
menambah perwakilan atlet-
nya dengan mengikuti ke-
juaraan di Berlin bulan ini.

Ada juga tim panahan dan 
tenis meja yang bakal berang-
kat ke Republik Ceko. Kemu-

dian tim paracycling juga 
akan mengikuti kejuaraan di 
Portugal, sedangkan cabang 
menembak akan bertolak ke 
Peru pada Juli. Namun hingga 
kini, setidaknya sudah ada 18 
atlet Indonesia yang hampir 
dipastikan lolos ke Paralimpi-
ade 2020 Tokyo.

Mereka adalah atlet para 
tenis meja, Dian David Mick-
ael Jacobs dan Komet Akbar, 
Ni Tengah Widiasih (angkat 
berat), Saptoyogo Purnomo, 
Kharisma Evi Tiarani, Putri 
Aulia, Elvin Elhudia Sesa, dan 
Famini dari para atletik. 

Kemudian ada Syuci In-
diani (renang), Mu-hammad 

Fadli Imammuddin (balap 
sepeda), dan dua atlet para 
menembak, Bolo Triyanto serta 
Hanik Puji Astuti.

Sementara sisanya dia-
mankan oleh atlet para bad-
minton, yakni Dheva Anri-
musthi, Hary Susanto, Fredy 
Setiawan, Ukun Rukaendi, 
Leani Ratri Oktila, dan Khali-
matus Sa’diyah. Meski para 
atlet sudah hampir dipastikan 
lolos, NPC Indonesia masih 
perlu menunggu penetapan 
dan pengumuman resmi 
federasi internasional dari 
masing-masing cabang olah-
raga yang diperkirakan dirilis 
pertengahan Juli. (ant)
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SEORANG musafir  
dengan seorang 

Pelayan kesayangannya 
mengadakan perjalanan 
jauh. Dalam perjalanan 
itu mereka membawa 
barang-barang berharga 
untuk dijual, seperti 
seekor kambing, ayam 
jago, serta sebuah obor. 

Di sepanjang per-
jalanan, mereka berdis-
kusi tentang sifat 
Tuhan.”Tuhan itu baik, 
Dia selalu menyertai ke-
mana pun kita pergi,”ujar 
Si Pelayan. “Aku tidak 
yakin dengan apa yang 
kau katakana, lihat saja 
mungkin Tuhan menyer-
tai perjalanan kita,“ ujar 
musafir, sinis. 

Menjelang sore 
tibalah mereka di se-
buah desa. Mereka 
berharap dapat beristi-
rahat sejenak di desa 
itu, tetapi sayang ti-
dak seorang pun yang 
bersedia menerima 
mereka. Penduduk 
di desa itu tidak mau 
menerima orang asing. 
Jadi mereka mengusir 
musafir dan Pelayannya. 
Mendapat perlakuan 
kasar seperti itu, musafir 
menggerutu,”Benar, kan, 
kataku ? Tuhan tidak 
menyertai kita. Buktinya, 
Dia tidak memberi kita 
tempat istirahat.” 

Karena tidak ada tem-
pat untuk beristirahat 
maka musafir dan Pelay-
annya terpaksa pergi 
ke tengah hutan yang 
letaknya tidak jauh dari 
desa. Sampai di sana 
musafir itu memasang 
tenda lalu berbaring 
melepas rasa lelah. Si 
Pelayan berusaha meng-
hibur tuann tuannya, 
“Pasti menurut Tuhan, 
bermalam di tengah hu-
tan ini merupakan yang 
terbaik bagi kita.” 

Tidak lama kemudian 

terdengarlah suara bina-
tang buas. Ternyata seekor 
serigala datang menerkam 
kambing milik sang 
musafir. Karena ketakutan, 
sang Musafir pun lari dan 
memanjat pohon untuk 
menyelamatkan diri. 

Dari atas pohon sang 
Musafir berkata kepada Si 
Pelayan “Masih beranikah 
engkau mengatakan bah-
wa Tuhan itu baik? Lihat 
saja Tuhan sudah membi-
arkan kita kedinginan di 
hutan ini. Tidak hanya itu 
saja, dia sudah membuat-
ku rugi karena tidak dapat 
lagi menjual kambingku 
ke pasar.” Pelayan yang 
bijaksana itu berusaha 
menenangkan majikan-
nya, ”Tuan seharusnya 
bersyukur dan berterima 
kasih karena jika serigala 
itu tidak menerkam kamb-
ing, Tuan dan akulah yang 
diterkamnya. Tuhan me-
mang baik karena su-
dah melindungi kita dari 
maut.” 

Musafir masih berada 
di atas pohon ketika hem-
busan angina kencang 
memadamkan obor yang 
merupakan satu-satunya 
penghangat yang ia miliki 
di tengah cuaca yang be-
gitu dingin. Sang musafir 
itu masih saja mengeluh 
dan tidak memedulikan 
kata-kata Si Pelayan. 

Dengan sindiran sinis 
ia berkata, “Kelihatan-
nya kebaikan Tuhan ke-
pada kita begitu nyata 
di sepanjang malam ini.” 
Keesokan harinya mereka 
bersiap untuk melanjutkan 
perjalanan. Ketika mele-
wati desa yang kemarin 
mereka singgahi, mereka 
terkejut melihat keadaan 
desa yang porak-poranda. 
Setelah bertanya kepada 
para penduduk tahu-
lah sang Musafir bahwa 
semalam sekelompak 
perampok telah menjarah 

desa tersebut. “Telah ter-
bukti bahwa Tuhan itu me-
mang baik. Jika semalam 
kita menginap disana, 
barang-barang Tuan yang 
berharga akan ikut diram-
pok. Dan, kalau saja angina 
kencang tidak memad-
amkan obor, perampok-
perampok itu pasti dapat 
melihat barang-barang 
dengan jelas lalu mengam-
bilnya semua,” ujar Pelay-
an. Sang musafir tertunduk 
malu. Ia lalu menangis 
karena dia sepanjang jalan 
ini ia hanya mengeluh dan 
menggerutu kepada Tu-
han.

Mengeluh hanya akan 
menguras tenaga dan 
membuang waktu kita 
dengan percuma. Meng-
gerutu tidak akan pernah 
menyelesaikan persoalan, 
justru menambah beban. 
Ketika sedang dilanda 
masalah, belajarlah untuk 
tetap bersyurkur. Kata-kata 
positif memang tidak lang-
sung mengubah keada-
an, tetapi setidaknya kita 
memiliki suasana hati 
yang lebih baik. Hati dan 
pikiran yang tenang akan 
membuat kita kuat dalam 
menghadapi masalah apa 
pun.  Mungkin ada yang 

berkata,”Bila keadaan 
sedang kacau, saya tidak 
mungkin mengucapkan 
kata-kata yang baik.”Bila 
tidak dapat berkata-kata 
yang baik, ada baiknya 
Anda juga memutuskan 
untuk tidak berkata-kata 
sama sekali. Diamlah. 

Bukankah sering kali 
diam justru menyelesaikan 
segalanya? Belajarlah 
berdiam diri sejenak dan 
setelah itu lihat apa yang 
akan terjadi.

“Dan janganlah kamu 
iri hati terhadap karunia 
yang telah dilebihkan 
Allah kepada sebagian 
kamu atas sebagian yang 
lain. (Karena) bagi laki-
laki ada bagian dari apa 
yang mereka usahakan, 
dan bagi perempuan (pun) 
ada bagian dari apa yang 
mereka usahakan. Mohon-
lah kepada Allah sebagian 
dari karunia-NYA. Sung-
guh Allah Maha Menge-
tahui segala sesuatu” (QS: 
An-Nisa:32)

“Sungguh, Allah tidak 
akan menzalimi seseorang 
walaupun sebesar Zarrah, 
dan jika ada kebajikan 
(sekecil zarrah), niscaya 
Allah akan melipatganda-
kannya dan memberikan 

pahala yang besar dari 
sisi-NYA.” (QS: An-Ni-
sa:40).

“Allah tidak menghen-
daki untuk memberikan 
kamu sesuatu beban yang 
berat, tetapi ia berkehen-
dak untuk membersihkan 
kamu dan menyempur-
nakan nikmat-Nya ke-
padamu supaya kamu 
berterimakasih.” (QS:Al-
Maidah: 6)

“Apakah manusia 
mengira bahwa mereka 
akan dibiarkan hanya 
dengan mengatakan, 
“Kami telah beriman”, 
dan mereka tidak 
diuji?”(QS: Al-Ankabut:2)

“Maka sesungguhnya 
bersama kesulitan ada 
kemudahan, sesungguh-
nya bersama kesulitan 
ada kemudahan” (QS: Al- 
Insyirah: 5-6).

Allah SWT berfirman 
dalam hadis qudsiy, 
ana `inda dzonni `abdi 
= AKU TERGANTUNG 
BAGAIMANA HAMBA KU 
BERPRASANGKA KEPA-
DAKU. Semua harapan, 
semua prasangka, semua 
hajat makhluknya bisa di-
layani oleh kehendakNya. 
(dari berbagai sumber 
/ *Bn)

Jangan Pernah Mengeluh
Daripada menghitung kesulitan-kesulitan kita, cobalah

menjumlahkan berkah-berkah Allah Swt yang telah kita terima.
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Bisnis Retail akan Habis,
Tergerus Ekonomi Kapitalis

PANDEMI Covid-19 yang  
berkepanjangan sejak 

awal 2020 lalu hingga saat ini 
tentu saja salah satu faktor 
yang memberi dampak paling 
signifikan bagi industri re-
tail. Namun bila dilihat lebih 
belakang lagi ternyata bisnis 
retail ini mulai menunjukkan 
kehancurannya sejak tahun 
2017 lalu.

Amerika yang merupakan 
pusat kedigdayaan bisnis 
retail diberitakan mulai runtuh 
seperti dalam harian online 
kompas.com pada 30 Nopem-
ber 2017, yang memberitakan 
“Awan kelabu ritel menggeray-
angi negeri adikuasa Amerika 
Serikat sepanjang tahun ini. 
Peritel pun remuk redam 
dalam pusaran kekelaman tak 
tahu ujungnya. Banyak analis 
berusaha menerka apa sebet-
ulnya yang terjadi dengan ritel 
Amerika Serikat tahun ini. Satu 
per satu toko gulung tikar.

Sebut misalnya, peritel 
legendaris Sears yang mesti 
merelakan 63 gerainya tu-
tup. Ada pula Bon-Ton yang 
melepas portofolio 40 ger-
ainya, disusul dengan banyak 
industri retail lainnya”.

Indonesia pun turut mulai 
merasakannya ketika pada 
pertengahan tahun 2017 
tutupnya gerai Seven Eleven. 
Padahal ketika baru buka pada 
tahun 2009 hingga tahun-
tahun selanjutnya gerai Seven 
Eleven ini membuka banyak 
gerai di beberapa wilayah di 
Indonesia.

Setelah itu disusul banyak 
retail lagi yang mulai berjatu-
han. Usaha mereka mencoba 
mempertahankan bisnisnya 
tak kunjung membuahkan 
hasil bahkan keuntungan yang 
diharapkan, semakin tergerus 
oleh besarnya hutang dan 
pengeluaran operasional yang 
harus terus dibayarkan.

Penyebab Runtuhnya Bisnis 
Retail

Dikutip dari beberapa sum-
ber, didapatkan data bahwa 
ada beberapa faktor yang 

menyebabkan bisnis retail 
runtuh, beberapa diantaranya 
:

1. Belanja Online
Dengan mudahnya ber-

belanja secara online maka 
konsumen tak perlu lagi 
mendatangi gerai-gerai untuk 
membeli barang yang dimau 
dan yang diperlukan.

2. Pandemi berkepanjan-
gan

Pembatasan berskala 
besar atau jaga jarak dan 
instruksi untuk berkegiatan di 
rumah saja membuat hampir 
seluruh masyarakat tak lagi 
mengunjungi mal, minimarket 
maupun supermarket.

3. PHK dimana-mana
Efek lain dari pandemi 

adalah banyaknya terjadi PHK 
yang membuat terhentinya 
pendapatan para pekerjaan 
sehingga mereka hanya 
membeli barang yang sangat 
dibutuhkan untuk sehari-hari 
di warung atau pasar tradis-
ional dibanding membeli 
barang di retail.

4. Besarnya Hutang dan 
Operasional Retail

Tak dapat dipungkiri den-
gan menurunnya daya beli 
dan persaingan yang ketat 
antar retail dan penjualan 
secara online, di sisi lain be-
ban hutang, operasional dan 
keuntungan yang tak seim-
bang membuat bisnis retail 
tak lagi mampu mempertah-
ankan usahanya.

Rusaknya sistem Ekonomi 
Kapitalis

Indonesia dikenal memi-
liki sistem ekonomi Pancasila 
sehingga setiap kegiatan 
ekonomi yang dilakukan ber-
dasarkan Pancasila dan UUD 
1945. Namun pada kenyata-
annya hampir semua keg-
iatan ekonomi berskala besar 
baik itu nasional maupun 
internasional, lebih menga-
rah kepada sistem ekonomi 
kapitalis.

Hampir semua sumber 
daya alam yang ada di Indo-
nesia yang seharusnya diolah 

dan digunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat 
ternyata telah dijual dan 
dimiliki oleh individu ataupun 
korporat.

Begitu juga dengan semua 
kegiatan ekonomi yang ber-
skala besar, bagi pengusaha 
besar sistem kapitalisme di-
anggap sangat menguntung-
kan kapitalisme merupakan 
sebuah sistem organisasi 
ekonomi yang didirikan oleh 
hak milik privat atas alat-alat 
produksi dan distribusi yang 
pemanfaatannya untuk men-
capai laba dalam kondisi yang 
kompetitif. Sedangkan sistem 
ekonomi kapitalis ialah suatu 
sistem yang memberikan 
kebebasan cukup besar bagi 
pelaku-pelaku ekonomi untuk 
melakukan kegiatan yang ter-
baik bagi kepentingan indivi-
du atas sumber daya ekonomi 
atau faktor-faktor ekonomi.

Sederhananya, kapitalisme 
dapat diartikan sebagai se-
buah sistem yang memberikan 
kebebasan penuh bagi setiap 
orang untuk mengendalikan 
kegiatan ekonomi, dengan 
tujuan mendapatkan keuntun-
gan sebesar-besarnya.

Sistem Kapitalisme dapat 
dilihat dari ciri-ciri berikut :

1. Mementingkan diri 
sendiri (self interest)

Setiap individu memiliki 
kebebasan penuh dalam ber-
saing bisnis dengan menggu-
nakan berbagai metode untuk 
memperoleh keuntungan 
sebanyak-banyaknya. 

Di mana semua aktivitas 
ekonomi dan sosial dilakukan 
sepenuhnya untuk kepentin-
gan diri sendiri.

2. Penjaminan atas hak 
milik perseorangan

Setiap individu berhak 
untuk menimbun kekayaan 
pribadi sebesar-besarnya 
tanpa mengindahkan posisi 
orang lain yang tidak memiliki 
kemampuan untuk melakukan 
hal yang sama.

3. Memberikan kebe-
basan penuh

Kapitalisme memberikan 
kebebasan penuh terhadap 
setiap orang untuk melaku-
kan aktivitas ekonomi. Cam-
pur tangan negara dalam 
aktivitas ekonomi dibatasi 
hanya sebagai penyedia fasili-
tas, maka semua orang dapat 
menjalankan aktivitas eko-
nominya dengan lancar.

4. Persaingan bebas (free 
competition)

Sistem kapitalisme juga 
memungkinkan persaingan 
antar pelaku ekonomi di ma-
syarakat. Persaingan ini bisa 
terjadi antar penjual yang 
dapat memberikan kualitas 
kepada pembeli. Sebaliknya, 
beberapa pembeli juga dapat 
saling bersaing untuk mem-
berikan harga terbaik.

5. Harga sebagai penen-
tu (price system)

Kapitalisme menerapkan 
mekanisme pasar yang beker-
ja menentukan harga keseim-
bangan antara penawaran 
dan permintaan barang atau 
jasa. Oleh karena itu, negara 
tidak boleh melakukan in-
tervensi terhadap pasar. Jika 
terjadi kemerosotan harga, 
maka negara diminta untuk 
diam karena mekanisme 
pasar dengan sendirinya akan 
menentukan harga keseim-
bangan yang baru.

Sehingga dapat dikatakan 
bahwa negara memiliki peran 
yang sangat minim dan hanya 
berfungsi sebagai keamanan 
dan ketertiban, menetapkan 
hak-hak kekayaan pribadi, 
serta menjaga persaingan 
tanpa hambatan.

Maka tak aneh bila bila 
banyak bisnis retail dan bisnis 
lainnya luluh lantak tak mam-
pu bersaing karena memang 
sistem ekonomi kapitalis tak 
dipersiapkan untuk mengha-
dapi gempuran dari sistem itu 
sendiri karena keegoisan dari 
para pengusahanya.

Sistem Ekonomi Islam yang 
Terbaik

Islam tak hanya sebagai aja-
ran agama namun juga men-
gatur seluruh segi kehidupan 
manusia baik sebagai individu 
maupun sebagai makhluk 
sosial. Islam telah banyak 
menurunkan aturan yang 
bila dijalankan secara kaffah 
akan sangat banyak memberi 
kebaikan bagi semua karena 
Islam adalah rahmat untuk 
seluruh alam. Demikian juga 
pada penerapan sistem Eko-
nomi Islam, karena di dalam-
nya terdapat prinsip-prinsip 
yang salah satunya didasar-
kan pada nilai-nilai Islam itu 
sendiri. Sistem ekonomi Islam 
adalah sistem ekonomi yang di 
dasarkan pada nilai-nilai Islam 
berdasarkan Al-Qur’an dan 
Hadist. Prinsip dasarnya adalah 
prinsip tauhid yaitu segala 
sesuatu diciptakan oleh Allah 
dengan tujuan.

Adapun prinsip yang lain 
dalam sistem ekonomi Islam 
dengan sistem ekonomi barat 
memiliki perbedaan yang san-
gat mendasar, bila kapital-isme 
harta kekayaan dikuasai penuh 
oleh manusia. Sosialisme itu 
dikuasai oleh negara, sedang-
kan Islam segala harta apapun 
bentuknya adalah pemberian 
Allah, yang penggunaannya 
diatur menurut aturan-aturan 
Allah.

Manfaat penerapan sistem 
ekonomi Islam adalah karen 
nilai-nilai ekonomi Islam san-
gat kuat dan pelakunya tidak 
akan melakukan kecurangan, 
karena sadar bahwa segala 
perbuatan dan perilaku akan 
dimintai pertanggungjawaban.

Selanjutnya, sistem ekono-
mi Islam sangat memperha-
tikan kepemilikan individu 
dengan batasan-batasan yang 
ditentukan oleh agama. Yang 
mana negara merupakan insti-
tusi penting dalam perekono-
mian sebagai kontroling. Selain 
itu, sistem ekonomi Islam me-
miliki sistem yang baik dalam 
memenuhi pemerataan melalui 
zakat, infak, dan sedekah. 

Dalam sistem ekonomi 
Islam semua individu akan 
termotivasi untuk bekerja keras 
namun tetap dalam jalur yang 
telah ditetapkan oleh Islam 
agar masing-masing individu 
juga bisa berbagi manfaat 
dengan yang lainnya. *** 
(Penulis berdomisili 
di kota Samarinda, Kaltim)

Menjelang akhir Mei 2021 lalu publik seakan 
dikejutkan dengan berita bahwa Supermarket 

Giant akan menutup seluruh gerainya yang ada 
di Indonesia. Namun melihat situasi ekonomi 
yang berkembang saat ini tutupnya Giant dan 
banyak bisnis retail lainnya adalah hal yang 

sudah bisa diduga sebelumnya.

Oleh: Enny Prima Putri, S.Hut, M.Si

OPINI
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Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
Dapat Tingkatkan Ekonomi hingga 7 Persen

SAMARINDA, Swara Kaltim
Pengamat ekonomi dari 

Universitas Mulawarman, 
Samarinda, Kalimantan Timur, 
Aji Sofyan Effendi mengatakan 
Jalan Tol Balikpapan Samarin-
da (Balsam) dapat mendong-
krak ekonomi masyarakat di 
wilayah setempat hingga tujuh 
persen.

“Saya meyakini dengan 
adanya jalan tol Balikpapan 
Samarinda yang sebelumnya 
ekonomi berada di kisaran 
tiga hingga lima persen bakal 
mengalami pergerakan naik, 
prediksi saya lima persen bah-
kan bisa tembus tujuh persen” 
kata Aji Sofyan di Samarinda, 
Rabu.

Dengan tercapainya 
ekonomi lima hingga tujuh 
persen maka akan membuka 
peluang terciptanya lapangan 

pekerjaan baru.
Lebih lanjut Dosen Univer-

sitas Mulawarwan tersebut 
meyakini ketika Lapangan 
pekerjaan terbuka maka akan 
mengakibatkan pendapatan 
perkapita masyarakat menjadi 
lebih baik. Kondisi terse-
but menciptakan daya beli 
masyarakat lebih tinggi dan 
tingkat kesejahteraan ma-
syarakat di Kalimantan Timur 
bakal mendekati kesejahter-
aan.

Sementara, Direktur Teknik 
dan Operasi PT Jasamarga 
Balikpapan Samarinda, Hadi 
Susanto mengatakan dengan 
adanya jalan tol Balikpapan 
Samarinda dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi ma-
syarakat Kalimantan Timur.

Hadi mengatakan keber-
adaan jalan tol dirasakan 

sangat efisien bagi masyara-
kat karena dapat memangkas 
waktu tempuh.

Biasanya pengguna jalan 
arteri Balikpapan - Samarinda 
ditempuh dalam waktu 3 jam, 
namun dengan adanya tol 
Balikpapan Samarinda per-
jalanan menjadi kurang dari 2 
jam.

“Jalan tol ini diharapkan 

menjadi pendongkrak per-
tumbuhan ekonomi UMKM 
karena di kanan kiri pintu tol 
dapat menjadi peluang bisnis 
pengusaha kecil dan menen-
gah” harapnya.

Pelaku UMKM di kawasan 
Citra Niaga Samarinda, Fauzi 
mengaku dengan adanya 
jalan tol Balikpapan Samarin-
da omzetnya mengalami 

kenaikan hingga 60 persen, 
meskipun secara umum sektor 
perekonomian nasional tengah 
lesu dalam kondisi pandemi 
Covid-19.

“Pelanggan kami kini tidak 
dari Samarinda namun banyak 
juga yang datang dari luar 
Kota seperti Balikpapan dan 
Kutai Kartanegara”jelasnya.

Diketahui, Jalan Tol Balik-
papan Samarinda merupakan 
jalan tol pertama di Pulau Ka-
limantan, tol ini digagas pada 
tahun 2010, konstruksi 2017, 
dan dioperasikan awal Januari 
2020.

Jalan Tol Balsam yang me-
miliki panjang 99 KM,namun 
untuk saat ini yang beroperasi 
baru 66 KM di Seksi 2, 3 dan 4, 
sedangkan seksi 1 dan 5 masih 
dalam tahapan penyelesaian. 
(ant)

81 Persen Pemanfaatannya untuk Masyarakat Umum
SAMARINDA, Swara Kaltim

Asisten Perekonomian dan 
Administrasi Pembangunan 
Setdaprov Kaltim Abu Helmi 
menegaskan, terbitnya Per-
aturan Daerah (Perda) No 2 
Tahun 2021 tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)  
Provinsi Kaltim, diharapkan 
wilayah pesisir dan pulau-pu-
lau kecil di Kaltim merupakan 
kekayaan yang dapat dijaga 
kelestariannya dan dimanfaat-
kan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

“Perda RZWP3K Kaltim 
telah mengakomodir semua 
peruntukan pemanfaatan 
ruang laut bagi pemerintah, 
baik itu untuk pelabuhan, 
pertambangan, bandar udara, 
jasa /perdagangan industri 
dan lainnya, serta untuk ma-
syarakat umum sebesar 18,76 
persen, dan mengalokasikan 
pemanfaatan laut untuk ke-
pentingan masyarakat umum 
dan nelayan  seperti  peri-
kanan budidaya, perikanan 
tangkap, pariwisata, maupun 
pemukiman  sebesar 81,24 
persen,” kata Abu Helmi saat 
membuka Sosialisasi Perda  
No 2 Tahun 2021 tentang 
RZWP3K Kaltim, yang dilak-
sanakan Dinas Kalautan dan 
Perikanan Kaltim, di Ballroom 
Hotel Midtown Samarinda, 
Kamis (3/6/2021). 

Abu helmi menambahkan, 
disamping target pelaksanaan 
dengan indikator yang tepat 
dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari ren-

cana pembangunan jangka 
panjang pemerintah daerah 
Provinsi Kaltim. 

Perda RZWP3K ini ditetap-
kan untuk waktu selama 
20 tahun (2021-2041) dan 
sekurang-kurangnya dapat 
ditinjau kembali selama lima 
tahun sekali. 

“Potensi dan perma-
salahan pada RZWP3K sangat 
memerlukan regulasi untuk 
pengaturan dan pemanfaatan 
dan pengelolaannya, antara 
lain sektor pertambangan 
(migas dan mineral) kehuta-
nan, kalautan dan perikanan, 
pariwisata dan jasa pemban-
gunan laut serta sektor lain-
nya,” tandas Abu Helmi. 

Sementara itu, Kapala 
Bidang Pengelolaan Ruang 
Laut Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kaltim M Ali Aripe 
mengatakan sosialisasi 

Perda RZWP3K Kaltim 
adalah untuk menginforma-
sikan Perda RZWP3K Kaltim, 
dimana Perda ini menjadi 
acuan dalam rangka penge-
lolaan maupun pemanfaatan 
wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil  sampai 12 mil di 
wilayah Kaltim.

“Perda RZWP3K Kaltim 
ini, alokasi ruangnya untuk 
wilayah pesisir di Kaltim itu 
81 persen lebih, baik untuk 
kegiatan pariwisata, nelayan, 
maupun untuk pembudidaya, 
dan sisahnya 18 persen lebih, 
itu untuk pemerintah, baik 
untuk membangun pelabu-
han, alur pelayanan dan lain 
sebagainya, dan 

Perda ini, memberikan  

sebesar-besarnya  untuk 
keleluasaan  kepada nelayan 
maupun masyarakat  untuk 

berusaha,” tandas Ali Aripe. 
(mar / yans / humasprovkal-
tim / aya / sk)

 Rumah 
2 Tingkat  
Lantai 1: 

Kamar Tidur, 
Ruang Tamu, 
Dapur, WC 
Lantai 2: 

6 Kamar Kost, 
Dapur, WC

DIJUAL 
SEGERA

Sertipikat Hak Milik. Harga Nego. Tanpa Perantara

Alamat: Jl. Hasan Basri (ex.Jl. Merak) Gang 2 
Kelurahan Temindung Permai - Samarinda

Fasilitas: PLN, PDAM, Telp.Rumah

Hubungi: HP. 081347762211

Sosialisasi Perda RZWP3K Kaltim
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Borneo FC Perkenalkan 
Marcho Snady Meraudje

MUSIM ini Borneo FC dipas–
tikan banyak dihuni pemain 
baru dalam skuadnya. Bahkan 
rekrutan baru masih terjadi 
saat tim sudah menjalani pe-
musatan latihan di Yogyakarta 
sejak pekan lalu. Ya, tadi siang 
manajemen Pesut Etam secara 
resmi memperkenalkan satu 
nama baru lagi akan menghiasi 
tim. Dia adalah Marckho Sandy 
Meraudje, pemain yang musim 
lalu membela Madura United.

Tak hanya Marckho, mana–
jemen juga memperkenalkan 
secara resmi Jonathan Bustos, 
Fransisco Torres, Safrudin Tahar, 
Paulo Sitangang serta Wawan 
Febrianto. Selain Bustos, Tor-
res dan Wawan, dua nama lain 
sebenarnya sudah bergabung 
latihan di Samarinda, namun 
baru kemarin diperkenalkan 
secara resmi kepada publik di 
Hotel Rich, Yogyakarta.

“Ahamdulillah kami sudah 
bisa mendatangkan dua pe–
main asing tambahan dalam tim 
ini. prosesnya cukup cepat, ter-
bukti dengan sudah beradanya 
Torres dan Jonathan dalam tim,” 
ujar Nabil Husein Said Amin, 
Presiden Borneo FC kepada 
awak media.

Nabil mengaku berharap 

kontribusi besar pada Torres 
dan Bustos di Liga 1 men–
datang. Sebab Borneo FC me-
matok target bisa menjadi 
juara musim ini.

“Saya ingin Torres me–
nemukan kembali ketajaman–
nya bersama Borneo FC. Saya 
berharap ia menjadi top skor 
dan bisa membawa tim men-
jadi juara. Sementara untuk 
Jonathan, saya ingin dia enjoy 
dan menikmati kebersamaan 
dalam tim dan tentu saja mem-
berikan kontribusi besar pada 
kami,” ujar Nabil.

Jonathan Bustos sendiri 
mengaku sangat senang bisa 
bergabung dengan Borneo FC. 

Ia menyebut banyak mendapat 
informasi mengenai Pesut Etam. 
Itulah sebabnya saat mendapat 
tawaran oleh agennya, ia lang-
sung berminat dan ingin mera-
sakan pentas Liga 1 di musim 
ini.

Sementara itu Marckho San-
di yang menjadi pemain paling 
baru dalam tim mengatakan, 
ia sangat senang bisa menjadi 
bagian dari Borneo FC di musim 
ini. Ia pun berjanji memberikan 
permainan terbaik, agar tar-
get tim bisa terwujud di akhir 
musim mendatang.

Selama ini Borneo FC me–
mang kerap mendapatkan pe-
main asal Papua. Dan Mar–ckho 
menjadi yang terbaru dan akan 
menemani Terrens Puhiri dalam 
tim. “Saya tak pernah me-
milih pemain dalam tim. Kalau 
memang punya kemampuan 
maka kami rekrut. Kami akan 
menerima pemain dari ujung 
barat dan timur Indonesia, ka-
lau memang kemampuannya 
mumpuni. Dan selama ini kami 
tak pernah membeda-bedakan 
apapun dalam tim. Kami adalah 
satu keluarga dan tujuan tim 
ini adalah bermain bola,” kata 
Nabil mengenai bergabungnya 
Marckho. (*)

HARAP-HARAP cemas dialami 
oleh Robert Rene Alberts terkait 
kondisi Wander Luiz. Striker asal 
Brasil tersebut sedang menjalani 
pemeriksaan karena bermasalah di 
lutut dan engkelnya. 
Sebelumnya Luiz sudah melakukan 
pemeriksaan MRI dan kini bersama 
tim medis bertemu dengan dokter 
spesialis. Pria berpaspor Belanda 
itu pun berharap hasil terbaik didapat 
dan pemain andalannya itu baik-baik 
saja. 
“Saya rasa hari ini dokter Rafi akan 
pergi ke rumah sakit bersama den-
gan Luiz dan fisioterapis untuk ber-
temu dengan dokter spesialis orto-
pedi. Diharapkan kami mendapatkan 
diagnosa yang sepenuhnya hari ini,” 
ujar Robert pada sesi wawancara 
virtual usai latihan, Rabu (2/6).

Dalam sesi latihan Persib sejauh 
ini, tim pelatih memang sudah me-
nyiapkan alternatif jika Luiz absen. 
Karena sudah hampir dua pekan 
berlatih, striker 29 tahun itu secara 
terpisah mendapat penanganan 
fisioterapis di tepi lapangan. 

“Ya karena jika itu terjadi maka 

Robert juga menegaskan dia 
punya kepercayaan penuh pada 
Wander Luiz. Ketika didatangkan 
dengan status trial di pramusim 2020 
dan sempat tampil tidak meyakinkan 
dalam turnamen di Malaysia, sang 
pelatih tetap yakin. Hasilnya kini 
sang striker menjelma menjadi pe-
main andalan.

“Bisa diingat ketika musim lalu 
dia datang dengan status trial ketika 
pergi ke Selangor untuk pramusim. 
Waktu itu kami banyak memberi 
kesempatan untuk pemain yang di 
kompetisi tidak mendapat banyak 
menit bermain dan Luiz ikut dalam 
tim itu. Dia mendapat kritikan dari 
beberapa orang karena dinilai tak 
layak membela Persib Bandung. 
Tapi saya bisa melihat kualitas yang 
dia miliki, tentunya menurut opini 
saya merupakan salah satu striker 
terbaik di Indonesia dan orang-orang 
juga membicarakannya. Kami tahu 
kenyataannya dan harus menyiap-
kan rencana alternatif karena dia 
salah satu striker ter-  baik di Indone-
sia sekarang dan itu disayangkan,” 
tukasnya. (*)

dia tidak bisa dalam kondisi yang 
siap untuk kick off liga. Itu adalah 
ketakukan saya dan itu sudah 
masuk dalam perencanaan kami di 
latihan. Akan sangat di–sayangkan 
tapi kami tidak bisa berbuat apa-
pun,” ujarnya.

Sangat diharapkan cedera sang 
pemain tidak parah hingga tidak 
perlu absen lama. Karena menurut 
Robert, timnya akan sangat dirugi-
kan jika Luiz harus menepi lama. 
Sebab dia punya kontribusi yang 
bagus bagi tim.

Di Liga 1 2020 lalu sang pe–
main mencetak empat gol dari tiga 
laga. Ketajaman dia juga berlanjut 
di Piala Menpora lalu meski kondisi 
fisiknya tidak bugar. Dia mencetak 
dua gol dan dua assist untuk mem-
bantu tim melaju ke final. 

“Jika itu terjadi (cedera parah) 
tentunya membuat kami kehila–
ngan striker yang bagus, yang bisa 
mencetak banyak gol dan memberi 
banyak pengaruh di lapangan. Dia 
juga banyak memberi assist dan 
merupakan pemain yang penting 
bagi tim,” katanya.

Robert Cemas Wander Luiz 
Harus Absen Lama
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Kieran Trippier Salah Satu Prioritas MU

MANCHESTER UNITED terus 
membidik nama-nama baru di 
musim panas ini guna menin-
gkatkan skuad. Kieran Tripper, 
bek kanan Atletico Madrid, jadi 
incarannya.

Manchester United menu-
tup musim 2020/2021 dengan 

kurang manis. Setelah bisa 
menjadi runner up Liga Inggris, 
Setan Merah gagal meraih trofi 
usai gagal di final Liga Europa, 
lantaran kalah adu penalti dari 
Villarreal.

Merombak skuad menjadi 
salah satu pekerjaan Ole Gun-

nar Solskjaer. Dan manajer 
Norwegia itu kabarnya sudah 
membidik beberapa nama.

Salah satunya adalah Ki-
eran Trippier, bek kanan yang 
sekarang membela Atletico 
Madrid. Pemain asal Inggris itu 
tampil apik di musim keduanya 
berseragam Atletico Madrid. 
Ia membantu Diego Simeone 
meraih gelar LaLiga, mengang–
kangi dominasi Real Madrid 
dan Barcelona.

Dan hal itu yang memantik 
minat Solskjaer. Sang manajer 
bermaksud merekrutnya, guna 
meningkatkan persaingan den-
gan Aaron Wan Bissaka.

Selain Kieran Tripper, MU 
juga dikaitkan dengan be-
berapa nama lain. Di antaranya 
adalah Jadon Sancho dan Ra-
phael Varane.

Sancho masih diburu MU, 
meski sempat gagal musim lalu. 
Kendalanya adalah Borussia 
Dortmund mematok pemain–
nya dengan banderol mahal, 
yang sulit disepakati MU.

Adapun MU juga mengin-
car Varane, yang kontraknya 

tinggal tersisa setahun lagi di 
Real Madrid. Bek asal Prancis 
itu diharapkan bisa menambal 
lubang di posisi bek tengah, 
yang dinilai kurang maksimal 
dijaga Harry Maguire.

Beberapa waktu lalu, Solsk–
jaer memang menegaskan 
butuh pemain baru. Tambahan 

kekuatan dibutuhkan skuad–
nya, agar bisa bersaing dengan 
Manchester City.

Selain membeli, Manchester 
United juga akan menjual ban-
yak pemainnya. Laporan terakhir 
menyebut, sembilan pemain MU 
akan coba dilepas pada musim 
panas ini. (dts)

ANTONIO CONTE menjadi 
kandidat manajer baru Tot–
tenham Hotspur. Pria Italia itu 
dinilai bisa meyakinkan Harry 
Kane bertahan.

Conte baru saja mundur dari 
Inter Milan. Namanya langsung 
masuk radar Tottenham, yang 
juga sedang mencari manajer 
baru.

Tottenham sebenarnya di–
kaitkan dengan dua nama, 
yakni Conte dan Mauricio Po-
chettino. Namun nama terakhir, 
yang juga mantan manajernya, 
cukup sulit digaet sebab masih 
terikat kontrak di Paris Saint-
Germain.

Kini, Conte menjadi kandidat 
terdepan melatih Tottenham. 
Kedua pihak kabarnya sudah 
berdiskusi terkait kerja sama 
musim depan.

Conte sendiri merupakan 
pelatih sarat pengalaman. Ia 
pernah mengantar Juventus 
juga Liga Italia, kemudian mem-
bawa Chelsea juara Liga Inggris, 
dan terakhir baru membawa 
Scudetto untuk Inter Milan.

Profilnya yang akrab dengan 
trofi dinilai bisa meyakinkan 
Kane bertahan di Tottenham. 
Penyerang 27 tahun itu sudah 
mendesak keluar dari Totten–
ham, karena ingin meraih trofi.

Kane memang belum per–

nah meraih trofi di Tottenham, 
kendati sudah bikin 200 gol 
di klub. Dan Conte dirasa bisa 
meyakinkan sang striker untuk 
bertahan dan meraih gelar.

“Dia adalah pemenang yang 
sudah terbukti, dia meme–
nangkan Premier League dan 
Serie A. Saya suka cara dia 
bermain dan gayanya permain-
annya. 

Ia bermain 3-5-2, meny-
erang, dan mengeluarkan po-
tensi terbaik striker,” kata eks 
gelandang Tottenham, Jamie 

O’Hara. “Dia begitu berseman-
gat. Saya menyukainya sebagai 
manajer. Saya pikir dia benar-
benar brilian. Jika Spurs bisa 
membawanya ke sini, itu adalah 
rekrutan besar.”

“Saya bahkan akan menga–
takan, dia pasti bisa meyakinkan 
Harry Kane untuk tetap ting-
gal. Kane akan menyukai cara 
dia bermain. Itu menunjukkan 
ambisi nyata dari klub. Saya 
akan memberikan [Conte] apa 
pun yang dia inginkan,” jelas 
O’Hara. (dts)

Antonio Conte Bisa Yakinkan
Harry Kane Bertahan di Spurs
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Bersama Tak Selalu Sama, 
Berbeda Bukan Musuh

ACARA ini dibuka oleh  
 Wagub Kaltim, H Hadi 

Mulyadi dengan didampingi 
Kepala Kantor Wilayah Ke-
menterian Agama Provinsi 
Kaltim H. Masrawan, dan  
dihadiri 90 peserta offline dan 
80 peserta online. Dalam sam-
butannya Wagub menyatakan 
pentingnya pembangunan 
kualitas kehidupan beragama 
untuk menjaga perdamaian 
dan keamanan. Disamping itu, 
hal ini untuk memperkuat tol-
eransi antar umat beragama 
serta misi moderasi beragama 
untuk dapat disosialisasikan 
dan diterapkan  secara mel-
uas, dimana program moder-
asi beragama merupakan misi 
dari Kemenag.

Dan ini semakin diperkuat 
dengan pernyataan Menag 
Yaqut yang menegaskan akan 
pentingnya penguatan mod-
erasi beragama, hingga para 
Da’i dan penceramah agama 
akan disertifikasi wawasan ke-
bangsaan dengan penguatan 
moderasi beragama melalui 
kompetensi penceramah. 
Hal tersebut untuk mening-
katkan kompetensi para Da’I 
dalam menjawab dan mere-
spon isu-isu actual dengan 
strategi metode dakwah yang 
akan dititik beratkan kepada 
wawasan kebangsaan atau 
sejalan dengan slogan Hub-
bul Wathon Minal Iman, yang 
sudah dicanangkan dalam 
Rancangan  Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024.

Dalam Kamus Besar Ba-
hasa Indonesia (KBBI), mod-
erasi adalah 1) Pengurangan 
kekerasan, dan 2) penghinda-
ran keekstreman. Secara 
lebih luas moderasi bermakna 
suatu kegiatan untuk melaku-
kan peninjauan agar tidak 
menyimpang dari aturan yang 
berlaku yang sudah ditetap-
kan. Dan moderasi beragama 
sendiri adalah cara pandang 
terkait proses memahami dan 
mengamalkan ajaran agama 
agar dalam jalur yang mod-
erat, tidak berlebih-lebihan 
ataupun ekstrem. Dan eks-
trem selalu berkaitan dengan 
paham-paham radikalisme, 
ujaran kebencian, intoleransi, 
terorisme dan lainnya yang 
akan menggangu kerukunan 
umat beragama.

Dan ini semua menurut 
pemerintah adalah perma-
salahan yang tengah dihadapi 
di Indonesia, adanya paham 
beragama yang berlebihan 
akan berimbas kepada yang 
lain, bahkan bisa mengham-
bat dalam laju ekonomi, 
investor yang enggan masuk 
karena adanya ekstremisme 
atau paham radikal ini.

Kepala Staf Kepresidenan 
Jendral (Purn) Moeldoko 
mengatakan bahwa isu radi-
kalisme dan terorisme dinilai 
dapat mempengaruhi aliran 
investasi langsung dari luar 
negeri masuk ke Indonesia 
dikarenakan tidak aman.

Jelas saja ini akan sangat 
berpengaruh bagi pemerintah 

yang saat ini sedang meran-
cang untuk memindahkan 
IbuKota dari Jakarta ke PPU, 
Kaltim. Dana yang dibutuhka 
tidaklah sedikit. Dari dokumen 
RPJMN 2020-2024  pemban-
gunan IKN akan menelan 
biaya Rp. 466,98 Triliun, yang 
terdiri dari APBN, swasta dan 
Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU), dimana 
porsi pembayaran dari APBN 
hanya sekitar 19%, dan si-
sanya 81% dilakukan bersama 
investor swasta.

Dari sini dapat ditarik garis 
lurus, bahwa keberlangsungan 
proyek IKN ini tak lepas dari 
para investor baik dalam dan 
luar negeri, jaminan keamanan 
tentu menjadi syarat bagi 
investor untuk mau masuk. 
Untuk itulah Pemprov Kaltim, 
harus menjamin bahwasanya 
wilayah Kaltim aman dari 
paham radikalisme yang bisa 
mengganggu keamanan, 
sehingga proyek dapat ber-
jalan dan keuntungan bagi 
pemilik modal akan masuk. 
Oleh karena itu hal-hal yang 
sekiranya dapat menghalangi 
maka akan disingkirkan atau 
setidaknya diminimalisir. Dan 
salah satu hal yang di anggap 
sebagai biang permasalahan 
adalah tindakan ekstremisme 
sebagai akibat dari tindakan 
yang terlalu keras dalam hal 
berkeyakinan  beragama.

Tetapi sesungguhnya ini 
adalah hal yang berlebihan 
dan tidak benar, apalagi 
ditambah dengan rencana tes 
wawasan kebangsaan bagi 
Da’I dan penceramah yang 
notebene adalah Ustadz dan 
Ustadzah, jelas muslim. Beber-
apa peristiwa yang dihubung-
kan dengan aksi terorisme 
dan paham radikal dengan 
tersangka atau masih dugaan 
yang mengarah kepada Islam, 
maka semakin menguatkan 
bahwa moderasi beragama 

memang diarahkan kepada 
Islam, kepada kaum muslim.

Ini jelas sebuah keke-
liruan ketika mengaitkan 
antara beragama secara kaf-
fah dengan penyimpangan 
dalam beragama. Dua hal 
yang berbeda. Penyimpangan 
dalam agama jelas sebuah 
kekeliruan dalam memahami 
ajaran agama bahkan men-
gada-ngada yang memang 
syariat tidak mengajarkannya. 
Sedangkan berislam secara 
kaffah, secara sempurna dan 
menyeluruh memang adalah 
sebuah keharusan, sebuah 
kewajiban bagi setiap muslim 
untuk menyandarkan perilaku 
dan pikirannya kepada syari-
at. Dan Islam menjamin tidak 
akan ada pemaksaan bagi 
non muslim untuk masuk ke 
dalam agama Islam.

Islam mengakui keberaga-
man beragama di Indonesia 
(Pluralitas), tapi Islam den-
gan tegas menolak bahkan 
mengharamkan mengatakan 
bahwa semua agama adalah 
sama (Pluralisme). Islam 
menegaskan bahwa kita bisa 
bersama dengan beragam 
agama dan keyakinan yang 
berbeda dalam membangun 
negeri dan hidup berdamp-
ingan tetapi kita tidak harus 
sama dalam keyakinan dan 
beribadah. Berbeda juga bu-
kan untuk menjadi musuh.

Permasalahan yang 
sebenarnya terjadi bukan-
lah karena faktor agama 
tetapi karena salah dalam 
pengelolaan, banyaknya 
kasus-kasus besar semacam 
korupsi yang menghabiskan 
uang negara yang notebene 
adalah untuk kepentingan 
rakyat,  pengelolaan sumber 
daya alam yang dikuasai oleh 
para capital, yang harusnya 
milik umat dan dikelola oleh 
negara dengan keuntungan 
yang akan dikembalikan 

kepada umat tetapi dikuasai 
oleh swasta. Infrastruktur yang 
dibangunpun memang untuk 
memudakan jalan bagi inves-
tor untuk masuk dan semakin 
mengeruk keuntungan berlipat 
dari eksplorasi alam yang ada, 
subsidi yang semakin lama di-
kurangi bahkan di cabut, pajak 
yang mulai merayap kepada 
aktifitas apa saja, dan pada 
akhirnya berujung kepada kes-
ejahteraan rakyat yang tera-
baikan ditambah jurang yang 
semakin lebar antara si kaya 
dan si miskin.

Semua ini terbaca oleh 
para pengemban dakwah, 
oleh mereka yang memahami 
bagaimana Islam juga punya 
pengaturan sendiri serta mem-
punyai solusi atas permasala-
han yang tak kunjung selesai, 
yaitu dengan merujuk kepada 
sistem Islam secara kaffah. Is-
lam adalah agama yang fitrah, 
agama yang sesuai dengan 
karakeristik manusia dari bang-
sa, ras, suku dan bahasa mana-
pun. Islam tidak hanya menga-
jarkan bagaimana cara beriba-
dah tetapi juga bagaimana 
dalam menjalankan kehidupan 
social bermasyarakat, berpoli-
tik, ekonomi, pendidikan dan 
lainnya. Maka berjuanglah 
para pejuang Islam kaffah ini, 
untuk memahamkan kembali 
kepada seluruh kaum muslim 
khususnya dan kepada yang 
lain sebagai sebuah informasi 
bahwa Islam punya solusi qtas 
permasalahan bangsa ini.

Hanya saja tindakan ini jelas 
akan membahayakan bagi 
para korporate, kepentingan 
para kapitalis yang menguasai 
SDA akan terganggu karena 
umat mulai menyadari bahwa 
apa yang menjadi hak mereka 
ternyata selama ini dikuasai 
oleh kapitalis. Maka untuk 
meredam semua ini, para 
pengemban dakwah Islam kaf-
fah harus disingkirkan dengan 
berbagai stigma negative yang 
dibuat yaitu radikalisme dan 
ekstremisme.

Maka jelas siapa yang 
membuat permasalahan ini, 
hingga hutang Indonesia 
semakin bertumpuk, para 
pengemban dakwah Islam kaf-
fah kah atau para koruptor dan 
kapitalis yang menguasai SDA. 
Wallahu a’lam. ***
(Penulis berdomisili di kota 
Balikpapan, Kaltim)

OPINI

Arus moderasi beragama seolah tak 
pernah surut untuk dibahas, berbagai cara 

dan upaya dilakukan agar arus ini dapat 
mengakar di tengah masyarakat. Berbagai 

wadahpun digelar, dari seminar hingga 
diskusi bersama. Tujuannya tak lain agar 

tercipta keseimbangan dan meningkatkan 
toleransi di tengah antar umat beragama. 
Sosialisasi ini terus digalakkan dari pusat 

hingga ke daerah-daerah. Baru-baru ini 
(28 Mei 2021), kantor wilayah Kemenag 

Provinsi Kalimantan Timur menggelar Ngopi 
Morning dengan tema “Umat Beragama Ka-
limantan Timur Siap Sambut Ibu Kota Baru 

(IKN)”, yang diadakan di Ballroom Hotel 
Bumi Senyiur Samarinda, pada hari Kamis 

(27/5) lalu.

Oleh : Irma Ismail (Aktivis Muslimah Balikpapan)
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5G di Kota Balikpapan, Walikota 
Balikpapan, Rahmad Mas’ud 
menyampaikan apresiasi ter–
hadap Telkomsel atas hadirnya 
5G di Kota Balikpapan sekaligus 
menjadi kota pertama di Kali-
mantan yang dapat menikmati 
layanan 5G. 

“Ini menunjukkan pen–
tingnya posisi Kota Balikpapan 
dalam peta bisnis di Indonesia 
karena seringnya menjadi salah 
satu spot yang diprioritaskan 
untuk dituju dan sangat strat-
egis bagi perkembangan usaha 
di tanah air,” ungkap Rahmad.

D e n g a n  p e m a n f a a t a n 
broaband berteknologi ter-    
kini lanjutnya menjadi lang-
kah maju bagi perkembangan 

teknologi informasi di Kota 
Balikpapan, sekaligus mendu-
kung keberadaan Kota Balikpa-
pan sebagai salah satu Smart 
City di Indonesia.

Pada fase awal peluncuran 
ini, layanan Telkomsel 5G di 
ketiga kota tersebut tersedia 
di beberapa wilayah yang ca–
kupannya akan terus diperluas 
secara bertahap.

Di Kota Balikpapan, jaringan 
Telkomsel 5G sudah dapat 
dinikmati di GraPARI Balik–pa-
pan.

Selain itu, masyarakat se–
tempat juga bisa mencoba dan 
merasakan secara langsung 
pengalaman menggunakan 
layanan digital terkini yang 
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didukung dengan jaringan 5G 
dari Telkomsel di area GraPARI 
Telkom Group Medan, GraPARI 
Surakarta, dan GraPARI Balik–
papan. 

Hadir di GraPARI tersebut 
berbagai demo yang kede–
pannya dapat dimanfaatkan 
oleh segmen pelanggan umum 
dalam mendukung aktivitas         
keseharian, seperti seperti 
Cloud Gaming, VR, 5G Roam-
ing, dan 5G FWA (Fixed Wireless 
Access).

Bagi pelanggan yang ingin 
menikmati layanan Telkom-
sel 5G, terlebih dahulu harus 
memastikan beberapa hal be- 
rikut:

1. Menggunakan kartu ber-

tipe uSIM (kartu SIM 4G)
2. Berada di lokasi yang 

sudah terlayani jaringan Tel–
komsel 5G

3. Menggunakan perang-
kat smartphone yang telah 
mendukung jaringan dan lay-
anan

Telkomsel 5G, serta me–
mastikan fitur 5G sudah aktif 
pada perangkat tersebut

4. Memastikan nomor pon-
selnya telah aktif fitur 5G Untuk 
saat ini nomor ponsel sejumlah 
pelanggan telah diaktifkan fitur 
5G secara langsung (bertam-
bah secara bertahap). 

Pelanggan juga dapat men-
gunjungi telkomsel. com/5G 
dan mengisi form registrasi 

dan memberikan aspirasi se-
bagai bahan pertimbangan 
pengembangan jaringan Tel-
komsel 5G.

“Kedepannya, Telkomsel 
berkomitmen akan terus men-
jalin kerja sama strategis den-
gan berbagai pihak yang dapat 
memberikan dampak positif 
bagi pengembangan teknologi 
mutakhir untuk dapat menjawab 
kebutuhan masyarakat yang 
terus berkembang. 

Sebagai operator 5G perta-
ma di Indonesia, Telkomsel akan 
mengoptimalkan kesempatan 
ini untuk dapat berkontribusi 
lebih besar bagi kemajuan bang-
sa melalui inovasi terdepan,” 
ucap Hendri menutup. (dho)

Maksimalkan Penerimaan Pajak, 
Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Ketua Komisi XI DPR 

RI Fathan Subchi menyatakan, 
pemerintah perlu betul-betul 
memaksimalkan penerimaan 
pajak guna mendukung pe–
mulihan ekonomi nasional serta 
membantu upaya membang–
kitkan kinerja perekonomian 
bangsa.

“APBN tanpa penerimaan 
tentu sangat mustahil. Panja 
Penerimaan akan meng-high-
light bagaimana penerimaan 
perpajakan bisa maksimal, 
sehingga sesuai dengan state-
ment Gubernur BI, bisa men–
jemput kebangkitan ekonomi 
nasional,” kata Fathan Subchi 
yang juga menjabat sebagai 
Ketua Panja Penerimaan dalam 

rilis di Jakarta, Kamis.
Menurut Fathan, tren ki–

nerja penerimaan perpajakan, 
menjadi bahasan yang tak 
kalah pentingnya.

Untuk itu, ujar dia, target 
penerimaan perpajakan 2022, 
baik dari skenario terburuk 
sampai skenario paling opti-
mis, perlu disiapkan secara 
matang oleh pemerintah, serta 
efektivitas pelaksanaan fasilitas 
perpajakan dalam UU Cipta 
Kerja terhadap target perpa-
jakan juga perlu dibahas.

Sementara itu, Anggota 
Komisi XI DPR RI Anis Byar-
wati menyoroti kondisi utang 
negara yang dicemaskan bila 
semakin banyak akan semakin 
membebani APBN, terlebih 

dengan masih belum optimal-
nya rasio pajak.

“Tax ratio Indonesia selama 
lima tahun terakhir yang jauh 
dari optimal, bahkan di bawah 
10 persen menjadi penyebab 
lebarnya jurang defisit, hingga 
memperparah kondisi utang 
pemerintah,” papar Anis.

Anis yang juga menjabat 
sebagai wakil ketua Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR RI ini menilai, tar-
get pertumbuhan yang tidak 
realistis pada RPJMN 2014-2019 
menyebabkan target pajak 
yang tinggi, sehingga berakibat 
pada shortfall per–pajakan.

Sebelumnya, Menteri Ke–
uangan Sri Mulyani Indrawati 
menargetkan rasio perpajak- an 2022 akan berada pada kisar-

an 8,37 persen sampai 8,42 
persen terhadap PDB atau 
lebih tinggi dibanding target 
dalam APBN 2021 sebesar 8,18 
persen  PDB. 

“Konsistensi dalam melaku-
kan reformasi perpajakan dan 
pemulihan ekonomi diharap-
kan mampu meningkatkan 
rasio perpajakan secara ber-ta-
hap,” kata Menkeu Sri Mulyani 
di Jakarta, Senin (31/5).

Sri Mulyani juga optimis 
penerimaan perpajakan pada 
2022 akan lebih baik diband-
ing 2021 yaitu berdasarkan 
Kebijakan Ekonomi Makro dan 
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 
(KEM PPKF) Tahun Anggaran 
2022.

Dalam KEM PPKF Tahun 
Anggaran 2022 menargetkan 
penerimaan perpajakan men–
capai sekitar Rp1.499,3 triliun 
sampai Rp1.528,7 triliun.

Terkait utang, sebagaimana 
diwartakan, utang luar negeri 

Indonesia hingga akhir triwulan 
I-2021 tercatat sebesar 415,6 
miliar dolar AS atau turun 0,4 
persen (qtq) dibandingkan po-
sisi utang luar negeri (ULN) 
triwulan IV-2020 sebesar 417,5 
miliar dolar AS.

“Perkembangan tersebut di-
dorong oleh penurunan posisi 
utang luar negeri pemerintah,” 
kata Kepala Departemen Ko–
munikasi Bank Indonesia (BI) 
Erwin Haryono dalam keteran-
gan resminya.

Selain itu pemerintah juga 
melakukan penarikan sebagian 
komitmen pinjaman luar negeri 
baik dari bilateral, multilat-
eral, maupun komersial sebagai 
upaya mendukung penanganan 
pandemi Covid-19 dan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN).

“ULN pemerintah tetap dike-
lola secara hati-hati, kredibel, 
dan akuntabel untuk mendu-
kung belanja prioritas,” ujar 
Erwin. (ant)

Anggota DPR Minta KPU Buat 
Jadwal Alternatif Pemilu 2024

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi II DPR RI 

Guspardi Gaus meminta Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) mem–
buat alternatif skenario jadwal 
Pemilu 2024, karena sebelum-
nya lembaga penyelenggara 
pemilu itu mengusulkan pelak-
sanaannya dipercepat dari 21 
April 2024 menjadi 21 Februari 
2024.

“Saya minta kepada KPU jan-
gan skenario itu hanya di bulan 
Februari. Lihat alternatif lain, 
paling tidak dua alternatif,” kata 
Guspardi Gaus di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, usulan KPU 
sudah dikemukakan pada rapat 
dengar pendapat (RDP) secara 
tertutup di DPR pada Senin 
(24/5). 

Dalam RDP tersebut menu–
rut dia, Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) juga 
mengusulkan jadwal pelak–
sanaan pemilu yaitu digelar 
Maret 2024 dengan pertim–
bangan terkait anggaran dan 
kondisi cuaca.

“Februari musim hujan, par-
tisipasi pemilih (dikhawatirkan) 
berkurang. Kemudian tempat 
pemungutan suara (TPS) tidak 
semua bangunan permanen,” 
ujarnya.

Politisi PAN itu menilai tidak 
masalah pelaksanaan pemilu 
tidak berlangsung pada 21 
April 2024, namun skenario 
pelaksanaannya harus diran–
cang secara matang agar tidak 
berbenturan dengan jadwal 

pemilihan lainnya.
Karena itu menurut dia 

Komisi II DPR akan memba-
hasnya pada waktu yang tepat, 
karena perlu masukan saran 
dari berbagai elemen.

“Terutama akan berlang-
sung pemilihan kepala daerah 
(pilkada) serentak yang di–
usulkan 20 November 2024,” 
ucap-nya.

Selain itu menurut dia ad-
anya potensi dua putaran pe-
milu, gugatan sengketa pemilu 
di Mahkamah Konstitusi (MK), 
dan pemungutan suara ulang.

Dia menilai semua hal ter–
sebut akan menyita waktu 
dalam rangkaian proses Pemilu 
sehingga jadwalnya harus disu-
sun secara matang. (ant)

NASIONAL

Aktifitas warga membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
tahunan di kantor Samsat.
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Dukung Sekolah Ramah Anak,

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

Pemkot akan Bangun Playground Tiap Kelurahan
SAMARINDA, Swara Kaltim

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Samarinda mendeklarasikan 
sekolah ramah anak, Kamis 
(3/6/2021) pagi di Aula Rumah 
Jabatan Wali Kota Samarinda, 
Jalan S Parman, Samarinda Ulu. 
Kegiatannya sendiri dilaku-
kan dengan penandatanganan 
komitmen bersama oleh Wakil 
Wali Kota (Wawali) Samarinda 
Dr H Rusmadi, Ketua TP PKK 
Samarinda Hj Rinda Wahyuni 
Andi Harun, serta diikuti Ketua 
Komisi IV DPRD Samarinda 
dr Puji Astuti serta Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang 
terlibat langsung dalam men–
dukung Samarinda sebagai 
kota layak anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DP2PA) Kota Samarinda, 
Fitermen mengatakan deklar-
asi sekolah ramah anak pagi 
itu merupakan sebagai acuan 
pengembangan sekolah yang 
menjadi indikator mewujudkan 
Samarinda sebagai kota layak 
anak.

“Jadi kami harus memastikan 
jika para pendidik di sekolah ini 
mampu dan mempunyai ke–
ahlian dalam pengembangan 
minat anak.

Selain deklarasi, hari ini kami 
juga menggelar bimbingan tek-
nis yang diperuntukan bagi 593 
pengajar PAUD, TK dan SMP se-
Kota Samarinda secara virtual,” 

tutur Fitermen melaporkan 
kegiatan pagi itu.

Senada dengan Fitermen, 
Kepala Dinas Pendidikan (Dis-
dik) Kota Samarinda Dr H Asli 
Nuryadin juga menyampaikan 
untuk mewujudkan sekolah 
ramah anak, harus ada tiga 
OPD di lingkungan Pemkot 
yang terlibat.

Di antaranya Dinas Lingkun-
gan Hidup (DLH) yang berkai-
tan dengan sekolah Adiwiyata, 
Dinas Pendidikan, dan DP2PA 
itu sendiri. Di mana kata dia, 
konten ketiga OPD tadi hampir 
mirip-mirip, sehingga diperlu-
kan koordinasi optimal dalam 
mendukung program yang 
dimaksud.

“Jadi sekolah ramah anak ini 
kita dituntut untuk mengubah 
paradigma dari pengajar men-
jadi pembimbing serta memas-
tikan orang tua terlibat aktif 
dalam memenuhi komponen 
ramah anak,” saran Asli.

Ia juga berharap, setidaknya 
minimal ada dua pendidik di 
sekolah yang terlatih untuk 
menangani program tersebut 
dalam menciptakan proses 
belajar dan mengajar yang 
menyenangkan.

Juga untuk ukuran sekolah 
ramah anak sendiri, setidaknya 
minimal ada satu sekolah yang 
bisa mewakili di setiap jenjang 
pendidikan.

Sementara Wakil Wali Kota 

(Wawali) Samarinda Dr H Rus-
madi dalam arahannya me-
nyampaikan jika anak merupak-
an aset luar biasa bagi bangsa. 
Jadi tak salah bila Pemkot patut 
memberikan perhatian khusus 
bagi mereka. 

Menurutnya, hal itu selaras 
dengan Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945, di mana setiap 
anak berhak atas keberlang-
sungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.

“Jadi Pemkot memberikan 

apresiasi kepada OPD yang 
menggagas deklarasi hari ini 
karena sebagai wujud mem–
berikan perhatian yang besar 
untuk anak-anak kita agar 
tumbuh cerdas dan sehat ro–
haninya serta sejalan dengan 
misi Pemkot untuk mewujud–
kan warga kota yang religius 
dan berbudaya ,” kata Wawali.

Mantan Dekan Fakultas 
Pertanian Universitas Mula–

warman (Unmul) ini menjelas-
kan, dalam membangun seko-
lah ramah anak, harusnya bisa 
sejalan dalam menciptkan kota 
layak anak. Di mana kaitannya 
tidak mesti dengan penilaian 
saja, melainkan semua pihak 
yang terlibat bisa berkontribusi 
ikut membangun secara real 
bagaimana menciptakan seko-
lah yang bukan hanya bersih 
saja, tapi bisa memberikan ru-
ang untuk belajar yang nyaman 
dan aman bagi siswanya.

“Jadi sekolah juga harus 
memberikan ruang bagi siswa 
untuk tumbuh inovasi den-
gan berbagai karakter. Karena 
setengah hari bagi mereka di-
habiskan waktunya di sekolah 
jadi pengajar dan sekolah punya 
peran di sini untuk memberikan 
contoh yang positif agar bisa 
diimplemastikam di lingkungan 
bermainnya,” pesan Rusmadi.

Oleh itu, di kepemimpinan 
Wali Kota Dr H Andi Harun 
beserta dirinya, ditarget jika ke 
depan di setiap kelurahan nanti 
akan dibangun playground se-
bagai wujud dukungan Pemkot 
Samarinda dalam mendukung 
kota layak anak dan kota yang 
nyaman dihuni dengan berbagai 
fasiltas publik yang ramah untuk 
anak. (kmf-smd)

JAKARTA, Swara Kaltim
Setelah melangsungkan 

peluncuran layanan Telkomsel 
5G di Jakarta, Telkomsel me–
lanjutkan komitmennya untuk 
membuka dunia penuh peluang 
dengan meluncurkan 5G di tiga 
kota lainnya, yaitu Balikpapan, 
Medan, dan Surakarta.

Peluncuran dilakukan secara 
serentak di GraPARI Telkom 
Group Medan, Kantor Balai 
Kota Surakarta, dan GraPARI 
Balikpapan Kamis (3/6). Den-
gan demikian, jaringan 5G dari 
Telkomsel kini sudah tersedia 
di beberapa titik di wilayah 
setempat yang cakupannya 
akan terus diperluas secara 
bertahap. Langkah ini meru-
pakan bagian dari upaya ber-
tahap yang dilakukan Telkomsel 
dalam melakukan percepatan 
pengembangan teknologi jar-
ing-an 5G dan menghadirkan 
berbagai produk, layanan, serta 
solusi digital yang lebih inovatif 
dan customer-centric.

“Sebagai the first 5G opera-
tor in Indonesia, Telkomsel terus 
melakukan upaya bertahap dan 
terukur dalam memperluas ket-
ersediaan layanan Telkomsel 5G 
di Indonesia sehingga kedepan-
nya siapa pun dapat merasakan 
the best 5G experience dengan 

dukungan jaringan 5G yang 
andal,” ujar Direktur Utama 
Telkomsel, Hendri Mulya Syam 
dalam siaran persnya.

Ia mengatakan hadirnya 
jaringan 5G di tiga kota ini 
awal dari upaya berkelanjutan 
yang dilakukan secara terukur, 
dengan harapan kedepannya 
dapat mengakselerasi peng–
alaman gaya hidup digital 
masyarakat, serta digitalisasi 
aktivitas yang dilakukan mulai 
dari pemerintah daerah, pelaku 
UMKM, hingga lintas sektor 
industri untuk dapat mening-
katkan produktivitas yang lebih 
tinggi, mendorong efisiensi 
dan menghadirkan ino-vasi 
yang lebih banyak.

“Hadirnya Telkomsel 5G 
ini merupakan simbol komit-

men kami untuk memajukan 
setiap daerah sebagai pondasi 
ekosistem digital nasional yang 
inklusif dan berkelanjutan,” kata 
Hendri.

Hendri juga menyampai-
kan apresiasi kepada seluruh 
pemangku kepentingan yang 
telah turut berkontribusi dalam 
membantu Telkomsel mengim-
plementasi percepatan perlua-
san jaringan 5G di beberapa 
wilayah di Indonesia. 

Dengan ini, peluang kolab-
orasi strategis antara Telkomsel 
sebagai connectivity provider 
dengan seluruh pemangku ke–
pentingan, termasuk masya–
rakat sebagai entitas pendu–
kung terdepan.

Dalam peluncuran layanan 

Wali Kota (Wawali) Samarinda Dr H Rusmadi menandatangani 
komitmen bersama sekolah ramah anak, Kamis (3/6/2021) di Aula 
Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Jalan S Parman, Sama-
rinda, disaksikan Ketua TP PKK Samarinda Hj Rinda Wahyuni 
Andi Harun, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda dr Puji Astuti 
serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Luncurkan Layanan Telkomsel 5G Serentak
di Balikpapan, Medan, dan Surakarta
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