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SAMARINDA, Swara Kaltim
Wali Kota Samarinda Dr H 

Andi Harun menjenguk kondisi 
kesehatan mantan Gubernur 
Kaltim tahun 2008-2013 dan 
2013-2018 DR H Awang Faroek 
Ishak yang kini lagi dirawat di 
Rumah Sakit (RSPAD) Gatot 
Soebroto, Jakarta.

Wali Kota Samarinda ini ha-
dir di RSPAD, Rabu (2/6/2021) 

pagi didampingi Asisten III 
Sekretariat Kota Samarinda Ali 
Fitri Noor.

“Pagi ini, alhamdulillah ber-
kesempatan menjenguk Bapak 
Prof Dr Awang Faroek Ishak di 
salah satu RS di Jakarta, beliau 
sehat, begitu beliau melihat 
saya refleks beliau menyapa 
dengan gaya khasnya yang 
ramah. Hai, pak Wali, terima 

kasih. Sambil salam komando,” 
ungkap Andi Harun.

Menurut AH sapaan Andi 
Harun, walaupun dalam kondisi 
sakit, dirinya dan Awang Faroek 
tetap bisa bercerita mengenai 
kondisi kota Samarinda saat ini.

Melihat kondisi anggota DPR 
RI Dapil Kaltim ini, Wali Kota me–
minta kepada warga Samarinda 

Baca: Giliran AGM .. Halaman 15

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

SAMARINDA, Swara Kaltim
Pemerintah Kabupaten Ma–

hakam Ulu, menerima opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Perwakilan Provinsi Kali-
mantan Timur (Kaltim) untuk 
yang keduanya secara bertu-
rut-turut karena hasil positif 
Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) ta-
hun 2020.

Wakil Bupati Mahulu Yo–
hanes Avun didampingi Ke-    
tua DPRD Mahulu Novita Bu-
lan, menerima langsung LHP 
atas LKPD Kabupaten Mahulu 
2020 yang diserahkan oleh Ke-
pala BPK RI Perwakilan Kaltim, 
Dadek Nandemar, di Audito-

rium  BPK Perwakilan Kaltim, 
Jalan M Yamin, Samarinda, Ra–
bu (31/5/2021). “Ini merupa–

kan prestasi penting bagi kami 
dalam usaha untuk membangun 

POLLING Cagub dan Cawagub  
Provinsi Kaltim 2024 per 3 Juni 2021 

kembali mengisi wawasan para pem-
baca Swara Kaltim, baik koran cetak 
maupun online. 

Berdasarkan masukkan dukungan 
polling Cagub dan Cawagub Kaltim 

Cagub :
1. Hadi Mulyadi : 20,00 %
2. Isran Noor : 15,00 %
3. Rudi Mas’ud : 10,05 %
4. Andi Harun : 00,01%
5. Syaharie Jaang : 00,01%
6. Makmur HAPK : 00,01%
7. Mahyudin : 00,01%
8. Awang Ferdian Hidayat : 00,01%
9. Rachmad Mas’ud : 00,01%
10. Irianto Lambrie : 00,01%
Cawagub :
1. H Muhammad Sa’bani : 20,00%
2. Andi Harun : 13,00%
3. Rusmadi : 10,00%
4. Abdul Gafur Mas’ud: 05,00%
5. Muhammad Samsun: 03,00%
6. Hetifah Sjaifuddian : 00,01%
7. Ardiansyah Sulaiman : 00,01%

8. Makmur HAPK : 00,01%
9. Rizal Effendi : 00,01%
10. Awang Ferdian Hidayat : 
      00,01%
Pembaca Swara Kaltim, jika ingin 
mengisi polling, silahkan berlangganan 
SKH Swara Kaltim atau mengisi 
kolom usulan dengan membeli koran 
Swara Kaltim.

Isi Kolom Polling :
Nama  : .................... 
Alamat  : ....................
Dukungan 
Cagub  : ....................
Wagub  : ....................

Polling Cagub dan Wagub Kaltim 2024

Polling pilihan pembaca bisa 
disampaikan ke Nomor 
WA 085246704111.

POLLINGPOLLING Giliran AGM
Merangkak Naik

Tindak lanjut arahan 
BPK RI, DPRD Mahulu 
segera bentuk Pansus

Baca Berita 

Selengkapnya 

di Halaman 5

Jenguk di RSPAD,

Baca: Andi Harun ... Hal. 15

Penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi 
Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Pemerintah Kabupaten Maha–
kam Ulu, di Auditorium  BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, 
Samarinda, Rabu (31/5/2021).

Mahakam Ulu
Raih WTP Kedua Kalinya

Baca: Mahakam Ulu ... Hal.15

Ketua DPRD: Prinsipnya harus transparan dan akuntabel

Andi Harun Mohon Doa
Kesembuhan Awang Faroek

Wali Kota Samarinda Andi Harun 
saat menjenguk Awang Faroek 

Ishak mantan Gubernur Kaltim yang 
tengah sakit dan dirawat di RSPAD) 

Gatot Soebroto, Jakarta, 
Rabu (2/6/2021).

Abdul Gafur Mas’ud 
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DPRD Kaltim Dorong Terbitnya Pergub 
Penyelengaraan Bantuan Hukum

JAKARTA, Swara Kaltim
Sekretaris Jenderal DPP 

Partai Gerindra, Ahmad Mu-
zani menilai Pancasila adalah 
warisan Presiden Pertama RI 
Soekarno yang terbesar dan 
paling fundamental karena ke-
hadirannya, bangsa Indonesia 
bisa bersatu dan menghargai 
semua perbedaan, serta men-
jadi bangsa yang kokoh hingga 
sekarang.

“Tidak ada Pancasila tanpa 
Indonesia, dan tidak ada Indo-
nesia tanpa Pancasila. Mudah-
mudahan kita semua dapat 
menjalankan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam Pancasila,” 
kata Ahmad Muzani dalam ket-
erangannya, di Jakarta, Selasa, 
di sela memimpin keluarga 
besar Partai Gerindra melaku-
kan ziarah ke Makam Presiden 
pertama RI Soekarno, di Blitar, 
Selasa.

Dia mengatakan tanggal 
1 Juni adalah hari bersejarah 
bagi bangsa Indonesia, karena 
menjadi Hari Lahir Pancasila 
dan Bung Karno adalah orang 
yang yang menggali Pancasila.

Menurut Wakil Ketua MPR 
RI itu, Bung Karno adalah orang 
yang menggali Pancasila dan 

nilai-nilai luhur yang terkan–
dung di dalamnya, dan hingga 
saat ini menjadi sebuah lan–
dasan bagi bangsa Indonesia.

“Kini Pancasila menjadi lan-
dasan bagi kehidupan kita 
dalam berbangsa dan ber–
negara. Karena itu, kami mera-
sa Bung Karno adalah milik kita 
semua, milik bangsa Indonesia, 
sehingga ziarah ini bagian dari 
rasa hormat kami yang tinggi 
kepada beliau,” ujarnya.

Muzani selalu ingat pesan 
Bung Karno, yaitu pentingnya 
masyarakat untuk selalu men-
jaga persatuan dan kesatuan, 
karena tidak ada bangsa be-
sar tanpa adanya kerukunan. 
Selain itu menurut dia, tidak 
ada bangsa yang besar tanpa 
ada persatuan dan tidak ada 
pembangunan jika tidak ada 
kerukunan dan kedamaian. 
“Dalam sejarah, negara kuat 
selalu menjaga persatuan dan 
keutuhan negaranya,” katanya.

Ahmad Muzani menegas-
kan bahwa Partai Gerindra 
sebagai kekuatan politik yang 
ikut menjaga negara. maka 
sangat perlu untuk mengambil 
hikmah dari pesan Bung Karno 
tersebut. (dts)

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VII DPR RI 

Mulyanto meminta penghapu-
san pembangunan pembangkit 
listrik tenaga uap (PLTU) dari 
batubara dan menggantinya 
dengan energi baru dan terba-
rukan (EBT) bukan sekadar wa-
cana, namun harus diwujudkan.

“Niat tersebut sudah ha-
rus tertuang dalam Rencana 
Usaha Penyediaan Tenaga Lis-
trik (RUPTL) 2021-2030, yang 
sampai hari ini belum diterbit-
kan,” katanya dalam keterangan 
tertulis di Jakarta, Rabu.

Mulyanto mengatakan Frak-
si PKS setuju dengan ca–tatan, 
pemerintah menghapus secara 
bertahap rencana pembangu-
nan pembangkit listrik batu 
bara ini dari RUPTL.

Hal ini sesuai dengan Ke–
bijakan Energi Nasional (KEN), 
yang menargetkan energi dari 
sumber EBT sebesar 23 persen 
dari bauran energi pada 2025.

“Kita setuju itu, namun bu-
kan tanpa catatan,” ujarnya.

Menurut Mulyanto, peng–
hapusan pembangkit batu bara 
dan pencapaian EBT yang se-
makin tinggi itu haruslah tidak 
menjadi alasan bagi kenaikan 
tarif listrik (TDL).

Selain itu, ujarnya, peng–
hapusan pembangunan PLTU 
secara bertahap itu juga jangan 

sampai membebani PT PLN 
(Persero) dengan mendorong 
mekanisme harga EBT yang 
lebih kompetitif dan sehat.

Mulyanto mengatakan saat 
ini, PLN menemui kendala 
dalam upaya mengejar target 
porsi bauran EBT 23 persen.

Apalagi, lanjutnya, mayo–ri-
tas kontrak dengan pengem–
bang swasta (independent 
power producer/IPP) dan pihak 
ketiga lainnya menggunakan 
asumsi pertumbuhan listrik 
yang tinggi.

Sebelumnya, Direktur Jen–
deral Ketenagalistrikan Ke–
menterian ESDM Rida Mul-
yana mengatakan pemerin- 
tah menjamin perencanaan 
pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan dengan 
mengedepankan pembangkit 
EBT. 

“Kami menargetkan da-lam 

10 tahun ini termasuk 2021, 
kurang lebih ada 41 ribu mega-
watt tambahan pembangkit,” 
kata Rida.

Khusus tahun ini, pemerin-
tah menargetkan penambahan 
kapasitas pembangkit sebesar 
8.915 MW yang terdiri atas batu 
bara mulut tambang 4.688 MW, 
gas 3.467 MW, diesel 22 MW, 
dan EBT 737 MW dari air, panas 
bumi, biohibrid, dan matahari.

Rida menambahkan dari 41 
ribu MW itu, sebanyak 34.528 
MW telah selesai didiskusikan 
dengan PLN, sementara 6.439 
MW masih dalam tahap diskusi 
lanjutan. 

Dalam penyusunan RUPTL 
satu dekade ke depan itu, pe-
merintah masih mengedepan-
kan pembangunan pembangkit 
fosil ketimbang EBT dengan 
komposisi 52 persen berband-
ing 48 persen. (ant)

Anggota DPR Minta Penghapusan 
PLTU Batubara Jangan Sekadar WacanaGerindra Nilai Pancasila

Warisan Terbesar dan
Fundamental Bung Karno

SAMARINDA, Swara Kaltim
Ketua Komisi III DPRD Kaltim 

Hasanuddin Mas’ud mendo-
rong Pemerintah Provinsi Kaltim 
segera menerbitkan peraturan 
gubernur tentang penyelenga-
raan bantuan hukum (Bankum).

Hasanuddin mengatakan 
sudah dalam kurun dua tahun 
ini DPRD Kaltim telah mene–
tapkan Peraturan Daerah Kaltim 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hu-
kum (Bankum).

“Tanpa adanya Pergub maka 

Perda Bankum sulit diaplikasi-
kan karena tidak memiliki pe-
tunjuk teknis,” kata Hasanudin 
Masud.

Sedangkan Bankum meru–
pakan skala prioritas dalam 
pembahasan program pem–
bentukan peraturan daerah 
sebab sangat diperlukan oleh 
masyarakat. 

“DPRD sendiri sudah be–
berapa kali melakukan sosia-
lisasi Perda Bankum kepada 
masyarakat di seluruh kabu-
paten/kota se Kaltim. Tetapi 

ketika diskusi memang ada 
beberapa hal yang sulit dilaku-
kan karena ketiadaan petunjuk 
teknis,” kata Hasanudin Masud.

Tujuan memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat Kal-
tim yang kurang mampu me-
lalui Perda tersebut tidak bisa 
berjalan maksimal.  Akibatnya, 
lembaga bantuan hukum seb-
agai pendamping warga yang 
terkena persoalan hukumpun 
bekerja secara mandiri.  Bantu-
an hukum itu diberi–kan kepada 

warga kurang mampu melalui 
LSM yang kemudian biayanya 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kaltim 
dengan juknis dari Pergub,” 
jelas Hasanudin Masud.

Tanpa Pergub bantuan hu-
kum belum dapat dianggarkan, 
ini menjadi kedala karena ma-
syarakat banyak menanyakan 
proses dan mekanismenya 
agar dapat dibantu ditengah 
problematika kehidupan. 

Ia mencontohkan permasa–

lahan yang seringkali diperta–
nyakan dengan masyarakat 
seperti permasalahan penye–
robotan lahan, penipuan, tim–
pang tindih surat kepemilikan 
tanah, dan lainnya. Oleh sebab 
itu pihaknya berharap Gubernur 
segera membuat Pergub ten-
tang Bankum karena kalau terus 
dibiarkan perda tersebut akan 
terkesan sia-sia dan masyarakat 
sangat mengharapkan segera 
terealisasi. 
(dprd-kaltimprov.go.id)
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

Sambut IKN, Kaltim-Sulteng
Jalin Kerjasama Usaha Perdagangan

PALU, Swara Kaltim 
Pemprov Kaltim mengambil 

inisiatif untuk menjalin kerja–

sama dengan Pemprov Su–
lawesi Tengah (Sulteng) dalam 
hal usaha perdagangan. 

Kerjasama dimaksudkan 
untuk menjamin ketersediaan 
berbagai kebutuhan bahan 
pokok, sekaligus menjaga sta-
bilitas harga. 

Selain untuk memenuhi ke-
butuhan 3,7 juta penduduk Kal-
tim, kerja sama ini juga sebagai 
antisipasi menyusul penetapan 
Kaltim sebagai ibu kota negara 
baru, dimana diperkirakan akan 
ada tambahan penduduk seki-
tar 1,5 juta jiwa ke Benua Etam.

“Sampai saat ini sekitar 85 
persen pemenuhan kebutuhan 
bahan pokok kami berasal 
dari luar Kaltim. Dan sekitar 65 
persen berasal dari Sulawesi, 
termasuk Sulawesi Tengah,” 
ungkap Kepala Dinas Perindus-
trian Perdagangan Koperasi dan 
UKM Kaltim HM Yadi Robyan 
Noor saat membuka Forum 
Koordinasi Temu Usaha Perda-
gangan Antara Provinsi Kali-
mantan Timur dengan Provinsi 

Sulawesi Tengah di Swiss-
Belhotel Palu, Rabu (2/6/2021). 

Yang pasti, kata Roby, kerja 
sama ini harus saling me–
nguntungkan. Menguntung–
kan pengusaha Sulteng dan 
membahagiakan pengusaha 
Kaltim. 

Terpenting lagi, stok bahan 
pokok aman, dan harga stabil. 
Sementara Kepala Di-nas Per-
industrian dan Per–dagangan 
Provinsi Sulteng Richard Arnal-
do mengaku sangat gembira 
dengan inisiatif kerja sama ini. 

Dia mengaku sudah me–
rencanakan kerja sama ini dan 
ternyata Kaltim datang mem–
bawa inisiatif lebih awal.

“Tentu kami sangat senang 
dengan inisiatif kerja sama 
ini. Produk yang mau kita jual 
ternyata sudah ada pasarnya. 
APBD Kaltim mencapai Rp13 
triliun, apalagi sebentar lagi 
Kaltim akan jadi ibu kota ne–

gara,” tegas Richard Arnaldo.
Melihat peluang besar kerja 

sama ini, Richard memastikan 
Sulteng akan memaksimalkan 
semua potensi untuk membantu 
Kaltim.

Setelah penandatanganan 
kerja sama tersebut, para pelaku 
usaha Kaltim dan Sulteng lang-
sung bertransaksi. Nilai transaksi 
yang dihasilkan mencapai Rp2,8 
miliar. 

Terdiri dari barang kebutu-
han pokok (sayur-mayur, ca-
bai, tomat, kentang dan lain-
lain) sebanyak Rp2,3 miliar dan 
komoditi kopra edible senilai 
Rp594 juta. 

Transaksi kerja sama ini be-
lum termasuk transaksi lain  di 
luar kebutuhan bahan pokok. 

Hadir dalam pertemuan ter–
sebut Kepala Biro Perekonomian 
Setda Provinsi Kaltim H Nazrin. 
(sul / humasprovkaltim / adv 
/ aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pandemi Covid 19 yang 

belum menampakan bakal 
mereda, mengharuskan Pem-
prov Kaltim menerbitkan se-
jumlah kebijakan baik kepada 
masyarakat maupun internal 
Pemprov Kaltim. 

Salah satu kebijakan yang 
diterbitkan Gubernur Kaltim 
Isran Noor yakni perubahan 
Pakaian Dinas Harian (PDH).

Berdasarkan Surat Edaran 
(SE) Gubernur Kaltim Nomor 
065/2771/B.Org-TL tanggal 31 
Mei 2021. 

Kepala Biro Humas Setda 
Kaltim HM Syafranuddin me–
nyebutkan, semua pegawai 
Pemprov Kaltim pada Hari 
Senin, Selasa, Kamis dan Jumat 

menggunakan kemeja batik 
dengan celana atau rokok pan-
jang warna hitam, sementara 
pada Hari Rabu memakai ke-
meja putih dengan celana atau 
rok panjang hitam atau gelap.

Perubahan pakaian dinas 
dari Waskat ke Batik ini, terang 
Syafranuddin menyesuikan 
dengan penggunaan pakaian 
dinas di Kementerian Dalam 
Negeri serta salah satu upaya 
pencegahan penyebaran Co–
vid-19. 

“Batik yang digunakan di-
imbau lengan panjang, se-
dangkan PDH untuk Hari Rabu 
sudah lengan panjang,” sebut 
Ivan sapaan Syafranuddin sera-
ya menambahkan PDH Waskat 
yang dipakai Senin dan Selasa 

umumnya lengan pendek.
 Sedangkan lengan panjang 

apabila kunjungan kerja.
Dijelaskan, perubahan PDH 

Senin dan Selasa, mulai berlaku 
sejak tanggal 1 Juni 2021 hingga 
kasus Covid 19 berakhir di Kal-
tim atau hingga ada kebijak–an 
baru.

“Pada hari Sabtu bagi instansi 
yang bekerja hingga Hari Sabtu, 
juga menggunakan ke–meja 
batik,” bebernya seraya me-
nyebutkan penggunaan lengan 
panjang sudah dianjurkan sejak 
tahun 2020 terutama bagi ma-
syarakat yang menggunakan 
transportasi umum seperi bus, 
kereta api dan pesawat udara. 
(jay / yans / humasprovkaltim 
/ adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wakil Gubernur Kaltim H 

Hadi Mulyadi mengatakan salah 
satu elemen penting dalam 
kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara, serta 
dalam kehidupan beragama 
adalah harus memiliki rasa 
empati yaitu kepedulian den-
gan orang lain, kesulitan orang 
lain, maupun pada kesusahan 
orang lain.

“Oleh karena itu, jangan 
harap jadi pemimpin, jangan 
harap jadi siapapun kalau ti-
dak punya rasa empati kepada 
orang lain, merasakan kesulitan 
orang lain. 

Seperti wujud dari pada 
merasakan kesulitan orang 
lain berdirinya Muslimat NU 
Care ini, karena para Musli-
mat NU sadar masih banyak 
orang lain yang harus dito-
long dan dibantu,” kata Hadi 
Mul-yadi saat menghadiri hari 
lahir Muslimat NU ke-75, seka-
ligus meresmikan Muslimat NU    
Care (MNU Care), bertempat di 
Sekretariat Muslimat NU Kaltim 
Jalan Surabaya, No. 14, Blok B, 
RT. 34, Kelurahan Karang Asam 
Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang,  
Samarinda. Selasa (1/6/2021).

Hadi Mulyadi menam–bah-
kan, seorang pemimpin atau 
siapapun dia harus punya em-
pati, memberikan motivasi 
kepada masyarakat atau umat 
terutama dalam situasi sulit. 
Pemimpin itu harus punya 
empati yang luar biasa. Hal ini 
akan mendorong perubahan, 
karena saat ini masih banyak 
masyarakat yang perlu bantuan 
dan pertolongan.

“Empati ini dibutuhkan oleh 
kita karena banyak masyarakat 
yang memerlukan pertolongan 

seperti tertimpa bencana alam 
yang berdampak adanya pen-
deritaan. 

Pemimpin itu harus bisa 
memiliki empati melihat pen-
deritaan masyarakat dan harus 
secapatnya dicari jalan kelu-
arnya, agar beban masyarakat 
yang terkena musibah dapat 
terbantu,” ujarnya.  

Menurut Hadi Mulyadi, 
dalam melaksanakan perintah 
Rasulullah SAW Afsus Salam 
harus mewujudkan tiga hal, 
pertama didalam diri harus ada 
sensivitas (kepekaan), makanya 
Rasullullah memerintahkan 
sering-sering pergi ke kuburan 
atau menengok orang yang 
sakit.

“Ini penting untuk melatih 
dan mengasah diri kita su-
paya terbiasa dengan kesuli-
tan orang lain,” ungkap Hadi 
Mulyadi,.

 Yang kedua lanjut Hadi Mu-
lyadi adalah kapasitas diri bisa 
dalam bentuk ilmu pengeta-
huan, hartawan, keterampilan, 
kapasitas kepemimpinan yang 
dapat bermanfaat bagi orang 
lain, makanya para generasi 
muda harus dilatih sehingga 
mempunyai keterampilan, dan 
itu nantinya akan bermanfaat 
bagi orang lain.

“Yang ketiga, perlunya kole-
ktivitas dan kolaborasi untuk 
bersama-sama membantu 
masyarakat yang terdampak 
musibah, sekecil apapun ban-
tuan yang dberikan, kalau 
dikumpulkan tentu menjadi 
banyak dan itu tentu sangat 
bermanfaat dalam meringank-
an beban masyarakat,” tandas 
Hadi Mulyadi. 
(mar / yans / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

Pemimpin Harus Punya 
Rasa Empati

Gubernur Terbitkan SE Kemeja Batik
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Rusmadi Serahkan Delapan Wastafel
dan Neon Box dari Donasi Jeng Rinda

SAMARINDA, Swara Kaltim
Periode pertama pro-

gram Jelantah Membangun 
Sama-rinda (Jeng Rinda) 
tahun 2021 sudah berakhir 
menjelang program 100 hari 
Kerja Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota (Wawali) Samarinda itu 
mampu mengumpulkan 3.267 
liter minyak jelantah. 

Untuk tahap ini, pendapa-
tan dari Jeng Rinda tersebut 
akan disumbangkan berupa 
delapan wastafel kepada seko-
lah Adiwiyata dan dibuatkan 
satu unit neon box di taman 
Odah Bekesah, Kelurahan Dadi 
Mulya.

Penyerahan donasi Jeng 
Rinda langsung dilaku-
kan Wawali Samarinda Dr 
H Rusmadi bersama Wakil 
Ketua DPRD Samarinda H 
Rusdi, serta Ketua Tim Peng-
gerak (TP) Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
Samarinda Hj Rinda Wahyuni 
Andi Harun di Aula Rumah 
Jabatan Wali Kota, Senin 
(2/6/2021) pagi. 

“Ini merupakan salah satu 
program 100 hari kerja kami. 
Jeng Rinda ini program pent-
ing yang harus bisa memberi-
kan manfaat sebagai program 
inovasi dalam pengelolaan 
sampah,” ucap Rusmadi dalam 
sambutannya.

Manfaatnya lanjut Rus-
madi, seperti yang diserah-
kan berupa wastafel dan neon 
box.

“Ini bentuk manfaat dan 
keseriusan kita terhadap 
lingkungan hidup. Yang pal-
ing penting menyelamatkan 
bumi dari dampak negatif 
pembua-ngan jelantah. Di sisi 
lain, jelantah ini juga memang 
membahayakan kesehatan jika 
digunakan kembali,” tegasnya.

Menurut Rusmadi, Jeng 
Rinda yang masuk di pro-
gram 100 hari kerja itu telah 
menunjukkan keseriusan 
pimpinan di Samarinda dalam 
memperhatikan masalah ling-
kungan.

Dikatakannya, program 
ini merupakan salah satu 
implementasi salah satu misi 
Pemkot yakni mewujudkan 
Samarinda sebagai Kota Pusat 
Peradaban. Rusmadi meng-
apresiasi seluruh Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang 
turut mendonasikan minyak 
jelantahnya. Begitu pula den-
gan dunia usaha.

“Harapan kami bisa terus 
berlanjut. Kalau hari ini baru 
2 liter atau 2,5 liter, ke depan 
lebih banyak lagi. Yang belum 
mendonasikan, ayo semangat 
kita mendonasikannya. Jangan 
lihat jumlahnya, tapi bagai-
mana usaha kita menjaga 
lingkungan dari pencemaran 
jelantah,” pesannya.

Sementara Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
Samarinda Nurrahmani men-
gatakan program ini tidak 
sampai cukup dengan final 
program 100 hari kerja.

“Akan terus berlanjut 
untuk periode selanjutnya. 
Kita pun tetap mendata tiap 

bulannya berapa jumlah do-
nasi tiap-tiap OPD. Yang tidak 
menyumbang, OPD-nya tidak 
kita sebutkan,” ucapnya.

Penyerahan donasi dela-
pan wastafel dan neon box 
ini lanjut Yama -sapaan akrab 
Nurrahmani-, untuk memper-
lihatkan manfaat dari program 

Jeng Rinda dalam memberi 
warna pembangunan di Kota 
Samarinda.

Yama merincikan donasi 
Sahabat Jeng Rinda kategori 
OPD mulai Maret hingga Mei 
sebanyak 1.047 liter dengan 
nominal Rp5.235.000. Se-
mentara Sahabat Jeng Rinda 

kategori pelaku usaha seban-
yak 2.220 liter dengan nominal 
Rp11.100.000.

“Donasi minyak jelantah 
kita ini dikumpulkan dan dibeli 
oleh mitra kita PT Garuda Sinar 
Perkasa (GSP) Grup dengan 
harga per liter Rp5 ribu,” pung-
kas Yama. (dho)
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Tindak Lanjut Arahan BPK RI,
DPRD Mahulu Segera Bentuk Pansus

SAMARINDA, Swara Kaltim
Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten 
Mahakam Ulu (Mahulu) mem-
berikan apresiasi atas raihan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) oleh Pemkab Mahakam 
Ulu untuk yang kedua kalinya 
secara berturut-turut.

Hal tersebut disampaikan 
Ketua DPRD Mahulu Novita 
Bulan, usai acara penyera-
han Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK-RI) perwakilan 
Kaltim, atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (KLPD) 
Pemkab Mahulu tahun ang–
garan 2020, di Auditorium BPK 
RI Perwakilan Kaltim, di Sama–
rinda, Senin (31/5/2021).

“Pada prinsipnya, kita ber–
syukur karena tahun ini Pemkab 
Mahulu kembali meraih opini 
WTP. Namun tetap menjadi 
catatan bahwa WTP ini bukan 
sebuah prestasi, karena ini 
merupakan keharusan yang 
patut dicapai pemerintah dae-
rah. Yang terpenting itu, sep-
erti apa caranya WTP ini bisa 
memberikan output bagi pem–
bangunan daerah dan kese–
jahteraan masyarakat,” ungkap 
Novita Bulan.

Politisi Partai Gerindra ini 
menegaskan, hal ini tak lepas 
dari fungsi pengawasan DPRD 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan di daerah. Meski 
begitu kata dia, dengan di–
raihnya opini WTP ini bukan 
berarti tidak ada permasalahan. 
DPRD akan segera membentuk 
Pansus (Panitia Khusus) untuk 
membahas LHP ini.

“Pansus ini nantinya akan 
memberikan catatan dan re–
komendasi dalam rangka per–
baikan pengelolaan keuan-
gan daerah kedepannya. Jadi, 
setelah LHP ini diterima, DPRD 
Mahakam Ulu akan segera 
melakukan tindak lanjut de-
ngan membentuk Pansus, un-
tuk melihat sejumlah rekomen-
dasi yang disampaikan oleh BPK 
RI tersebut,” tandasnya.

Bulan berharap, dengan 
prestasi yang ada menunjukan 
bahwa Pemkab Mahulu dalam 
melakukan tata kelola peme–
rintahan sesuai aturan meka–
nisme perundang-undangan 
yang berlaku, dilakukan se-
cara transparan dan akuntabel. 
Maka, perlu dipertahankan   
dan ditingkatkan dari setiap 
tahunnya.

“Oleh karena itu ketika 
ada rekomendasi atau catatan 
dalam LHP agar segera di-
tin–daklanjuti  untuk lebih 
meningkatkan kebaikan yang 
sudah ada. 

Maka seluruh OPD agar 
tahun ke tahun bukan hanya 

saja mempertahankan WTP 
nya tetapi semakin meningkat-    

kan layanan tata kelola pemer-
intahan yang baik transparan 

dan akuntabel,” pungkas Novita 
Bulan. (iyn)

Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan saat diwawancarai awak media di Samarinda, Senin (31/5/2021).
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Pelataran

Seleksi BKT 2021 Masih Tahap Proses

SAMARINDA, Swara Kaltim
Sehubungan dengan ban-

yaknya pertanyaan mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan 
proses seleksi Beasiswa Kaltim 
Tuntas (BKT) tahun 2021.

Kepala Badan Pengelola 
Beasiswa Kalimantan Timur 

Tuntas (BP-BKT) H Iman 
Hidayat menjelaskan, bahwa 
saat ini proses seleksi ma-
sih berlangsung. Karena itu, 
bagi masyarakat yang telah 
mendaftar dapat bersabar. 

“Jadi,  saat ini masih 
tahap proses seleksi. Mohon 

kesabarannya,” sebut Iman 
Hidayat dalam rilis diterbitkan 
BP-BKT, Rabu (2/6/2021).

Karena itu, BP-BKT 
menjelaskan beberapa taha-
pan yang kini dilakukan. 
Mulai,  

Pendaftaran BKT telah 
ditutup pada tanggal 12 Mei 
2021. Perhitungan skoring dan 

perangking an (pengurutan 
rangking) telah dilakukan 
pada tanggal 17 – 31 Mei 
2021.

Verifikasi administrasi 
dilakukan mulai tanggal 2 
Juni – 2 Juli 2021. Sementara 
verifikasi faktual akan dilaku-
kan pada tanggal 5 – 29 Juli 
2021.

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Sebanyak 210 guru dari 

kabupaten dan kota di Provin-
si Kalimantan Timur Kaltim 
mengikuti Seleksi Substansi 
Bakal Calon Kepala Sekolah 
(CKS) Jenjang SMA/SMK/SLB.

Kepala Disdikbud Kaltim 
Anwar Sanusi menjelaskan 
seleksi ini seharusnya dilak-
sanakan tahun 2020, namun 
karena pandemi Covid-19 dan 
terkait hal lainnya maka baru 
tahun 2021 ini bisa digelar.

“Seleksi ini berlangsung 
empat hari yakni 1-3 Juni, dan 
pada tahun ini kepala sekolah 
yang pensiun sekitar 11 orang. 
Tapi peserta CKS kita sudah 
ada 210 orang,” kata Anwar 
Sanusi di Balikpapan, Selasa.

Ia mengatakan uji kompe-
tensi bagi 210 calon kepala 
sekolah ini sangat penting un-
tuk kemampuan manajemen 
dan mengelola sekolahnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor 
secara khusus menghadiri 
sekaligus membuka Seleksi 
Substansi Bakal Calon Kepala 
Sekolah (CKS) Jenjang SMA/
SMK/SLB se Kaltim di Ball-
room Swiss-Bellhotel, Balcony 
City, Jalan Jenderal Sudirman 
Balikpapan, Selasa, 1 Juni 
2021.

Menurut Isran Noor, ke-
giatan Disdikbud Kaltim ini 

sangat penting dan strategis 
bagi guru untuk menambah 
dan meningkatkan kapasitas, 
kompetensi dan profesional 
kerjanya.

“Guru atau pun kepala 
sekolah harus berdedikasi, 
agar mampu memberi te-
ladan sekaligus pengajaran 
yang mendidik bagi ma-
syarakat, khususnya siswa 
didiknya,” ungkap Isran Noor.

Isran mengatakan ja-
batan kepala sekolah bukan 
semata mampu bekerja, 
tapi bagaimana mampu 
memotivasi siswa didik serta 
memimpin dan mengelola 
sekolah yang dipercayakan 
kepadanya.

“Kuncinya, guru kah atau 
kepala sekolah kah dia, kunci-
nya kejujuran dan keikhlasan,” 
tegas mantan Bupati Kutai 
Timur ini.

Kalau seseorang, jelasnya, 
bekerja dengan ikhlas maka 
pekerjaan dan dilakukannya 
penuh keberkahan dan yakin 
tidak akan mendapatkan 
masalah. “Guru atau kepala 
sekolah itu, memiliki ladang. 
Ya, ladang amal. Selama 
bekerja dan mengabdikan 
dirinya, selama itu dihitung 
amal jariah, sebab membagi-
kan ilmu pengetahuan,” kata 
Isran Noor. (ant)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Pemerintah Provinsi Kaltim 

belum menyatakan dukungan 
terhadap kebijakan Kemen-
terian Pendidikan untuk 
sekolah menggelar pembe-
lajaran tatap muka di masa 
pandemi Covid-19 pada Juli 
mendatang.

Hal ini ditegaskan Guber-
nur 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 Balikpapan, 
dikutip Swara Kaltim melalui 
berita Biro Humas Setprov 
Kaltim, Selasa 1 Juni 2021.

“Kondisi kita saat ini (kasus 
penyebaran dan penularan 
Covid-19), boleh dikatakan 
melandai. Kita bersyukur, tapi 
tetap hati-hati dan waspada 
tingkat tinggi,” kata Isran 
Noor.

Menurut Gubernur Isran 
Noor, kondisi saat ini belum 
sepenuhnya bisa dikendal-
ikan, terbukti kasus positif vi-
rus Corona masih terjadi dan 
turun naik jumlah kasusnya. 
Walaupun, tingkat kesembu-
han terbilang tinggi.

Bagi mantan Bupati Kutai 
Timur ini, untuk cara aman 
sekaligus jaminan kesela-
matan kesehatan anak-anak 
didik, sebaiknya benar-benar 
dievaluasi dan dikaji kondisi 
dan perubahan serta perkem-
bangan Covid-19.

“Meski pun di Kaltim, pasti 
kasus berbeda antar kabu-
paten dan kota. 

Tapi, Corona masih ada 
dan mengancam. Kita tidak 
ingin ambil resiko,” tegas 
Isran Noor, orang nomor satu 
Benua Etam ini.

Suami Ketua TP PKK Kaltim 
Hj Norbaiti ini pun menyam-
paikan apresiasinya kepada 
seluruh jajaran yang bekerja 

keras dan terus bersinergi 
menanggulangi wabah Corona.

“Ini pandemi, sebab seluruh 
negara merasakannya. Jadi, 
kita semua harus bersinergi 
dalam penanganannya,” jelas-
nya.

Selain itu, para guru di-
harapkan harus bisa mengedu-
kasi siswa didiknya, termasuk 
keluarga dan lingkungannya 
tentang bahaya Covid-19 dan 
pentingnya disiplin protokol 
kesehatan dalam kehidupan 
sehari-hari.

Sementara Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Kaltim Anwar Sanusi men-
gungkapkan dirinya hingga 
saat ini belum membuat kebi-
jakan memberikan ijin kepada 
sekolah melaksanakan pembe-
lajaran tatap muka.

“Masalah belajar tatap 
muka, saya ijin Pak Gubernur, 
saya tidak berani memberi ijin 
dan tidak ada kebijakan itu,” 
ujarnya. (aya / sk)

Sebanyak 210 Guru di Kaltim 
Ikuti Seleksi Bakal CKS

Tatap Muka, Isran Sebut
Evaluasi Dulu Kondisi Daerah

“Pengumuman diren-
canakan akan disampaikan 
pada tanggal 30 Juli 2021 me-
lalui dashboard akun masing-
masing pada website beasiswa.
kaltimprov.go.id,” jelas Iman. 

Iman berharap, informasi ini 
dapat menjadi perhatian bagi 
para pendaftar beasiswa. 
(aya / sk)

H. Iman Hidayat
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Momentum Tekan Penularan Covid-19
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Sekprov Kaltim Muhammad 
Sa’bani mengatakan tanggal 1 
Juni adalah Hari (Harlah) Lahir 
Pancasila. Peringatan hari la-
hir Pancasila bertujuan untuk 
mengingat sejarah perjuangan 
para perumus untuk melahirkan 
Pancasila.

“Peringatan hari lahirnya 
Pancasila menjadi momentum 
yang bisa melandasi semangat 
juang pada seluruh masyara-
kat dalam menghadapi berb-
agai tantangan yang saat ini 
kita hadapi dan mendapatkan 
solusinya,” kata Muhammad 
Sa’bani usai menghadiri pe-
lantikan Walilota Balikpapan 
Rahmad Mas’ud di Pendopo 
Odah Etam Sama–rinda, Senin 
(31/5/2021).

Selain itu, lanjut Sa’bani 
peringatan Harlah Pancasila 
tahun ini, juga menjadi momen-
tum untuk terus bersemangat 
dalam upaya bergotong royong 
menekan angka penularan 
Covid-19 di daerah, yang sam–
pai saat ini masih terjadi. Yaitu 
mamatuhi anjuran pemerintah 
dengan penerapan 5M.

“Pandemi Covid-19, menjadi 
motivasi untuk kita terus bang-
kit dengan melakukan berbagai 
inovasi dan kreasi, dengan ha-
rapan Covid segera menghilang 
dan kita bisa recovery, sehingga 

perekonomian dan peningka-
tan kesejahteraan masyarakat,” 
paparnya.

Peringatan Harlah Pancas-
ila, Sekprov Sa’bani mengajak 
seluruh elemen masyarakat 
untuk kembali meningkatkan 
pemahaman dan mengim–
plementasikan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam sila Pan-
casila.

Dikatakan, Pancasila se–
bagai dasar negara memiliki 
butir-butir nilai yang berkaitan 
langsung dengan aktivitas 
kehidupan masyarakat sehari-
hari.

Apalagi saat ini di tengah 
pandemi Covid-19 yang ma-
sih mewabah, Pancasila dapat 
menjadi perekat dan menguat-
kan persatuan dan kesatuan di 
tengah-tengah masyarakat.

“Ditengah pandemi Cov-
id-19 seluruh lapisan masyara-
kat harus mampu menempat-
kan persatuan dan kesatuan, 
serta kepentingan dan kesela-
matan bangsa,  dengan tidak 
saling menyalahkan. 

Namun semuanya justru di-
harapkan bisa memberikan du-
kungan penuh kepada pemer-
intah yang telah berupaya se-
maksimal mungkin mengatasi 
Covid-19 serta dampaknya,” 
pesan Sa’bani. (mar / yans / 
humasprov kaltim)

Peringatan Hari Lahir Pancasila,
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Penyaluran Dana Desa di Kaltim 
Terealisasi 30,44 Persen

SAMARINDA, Swara Kaltim
Penyaluran Dana Desa (DD) 

2021 di Provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim) hingga Mei 
baru terealisasi 30,44 persen, 
sehingga pihak berwenang 
di Kaltim segera melakukan 
evaluasi guna menemukan 
kendalanya.

“Dari pagu anggaran DD 
2021 yang senilai Rp939,07 
miliar untuk 841 desa di 
Kaltim, laporan hingga 27 Mei 
tersalurkan 30,44 persen atau 
senilai Rp285,82 miliar,” ujar 
Koordinator Program Wilayah 
(KPW) Provinsi Kaltim Alwani 

di Samarinda. Anggaran 
sebesar ini digunakan untuk 
berbagai kegiatan seperti 
pemba-ngunan, pember-
dayaan masyarakat, penan-
ganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19), dan untuk 
bantuan langsung tunai (BLT) 
bagi warga tidak mampu.

Sebaran anggaran antara 
lain Kabupaten Mahakam Ulu 
menerima DD Rp83,14 miliar 
bagi 50 desa, sementara yang 
terealisasi Rp9,39 miliar atau 
11,30 persen, terdiri atas pen-
anganan COVID-19 Rp6,65 
miliar, reguler tahap 1 Rp2,59 

miliar, dan BLT bulan pertama 
Rp151,8 juta.

Kabupaten Penajam Paser 
Utara, lanjut Alwani, diper-
caya mengelola DD sebesar 
Rp38,77 miliar untuk 30 desa, 
sementara yang terealisasi su-
dah Rp14,36 miliar atau 37,03 
persen. Rincian realisasinya 
adalah untuk penanganan 
Covid-19 Rp3,1 miliar, reguler 
tahap 1 Rp9,89 miliar, BLT bu-
lan 1 Rp601,8 juta, BLT bulan 2 
Rp496,8 juta, dan BLT bulan 3 
Rp269,4 juta.

Kabupaten Kutai Kartaneg-
ara menerima DD Rp191,17 

miliar untuk 193 desa, semen-
tara yang terealisasi Rp63,95 
miliar atau 33,45 persen, 
terdiri atas penanganan Co-
vid-19 Rp15,3 miliar, reguler 
tahap 1 Rp44,25 miliar, BLT 
bulan 1 Rp2,7 miliar, BLT bu-
lan 2 Rp1,71 miliar.

Kabupaten Kutai Timur 
dengan pagu Rp194,48 miliar 
bagi 139 desa, sementara 
yang terealisasi Rp46,05 mil-
iar atau 23,68 persen, terdiri 
atas penanganan COVID-19 
Rp15,45 miliar, reguler tahap 
1 Rp29,85 miliar, BLT bulan 1 
Rp753,3 juta.

Untuk Kabupaten Berau 
mendapat kepercayaan men-
gelola DD sebesar Rp122,23 
juta untuk 100 desa. Semen-
tara yang telah tersalurkan 
senilai Rp48,85 miliar atau 
tercatat 39,97 persen.

“Anggaran ini untuk pen-
anganan Covid-19 Rp9,78 
miliar, reguler tahap 1 Rp35,24 
miliar, reguler tahap 2 Rp1,57 
miliar, BLT bulan 1 Rp936,3 
juta, BLT bulan 2 Rp675,3 juta, 
BLT bulan 3 Rp422,4 juta, BLT 
bulan 4 Rp146,1 juta, BLT bu-
lan 5 Rp81,6 juta,” ucap Alwani. 
(ant)

Erick Thohir Angkat Bicara
Soal Rencana Ibu Kota Negara

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri BUMN Erick Tho-

hir angkat bicara mengenai 
rencana Ibu Kota Negara atau 
IKN dikaitkan dengan penam-
bahan penduduk Indonesia 
yang terus terjadi.

“Saya salut kepada bapak 
Presiden Joko Widodo men-
genai Ibu Kota Baru, Ke-
napa? Penambahan jumlah 
penduduk Indonesia sangat 
cepat.  50 juta penambahan 
penduduk di Indonesia mau 
ke mana? Mau ke Jakarta 
lagi? Mau ke Bandung lagi 
atau kota besar lainnya? Tidak 
bisa!” ujar Erick Thohir seperti 
dikutip dalam wawancara di 
sosial media di Jakarta, Selasa.

Erick mengatakan, ada 
dua teori terkait upaya untuk 
mengatasi pertambahan jum-
lah penduduk tersebut yang 
dilakukan oleh dua negara 
berbeda.

Pertama, Amerika Serikat, 
bagaimana kota-kota kecil 
dan desa-desa di negara itu 
ditumbuhkan ekonominya. 
Kampus Columbia University 
sendiri berdiri di sebuah desa 
atau kota kecil, bukan di kota 
besar.

Sementara, China memiliki 
cara lain yaitu membangun 
kota-kota baru di negaranya. 
Menurut Erick, kedua cara ini 
adalah pilihan.

Lalu apakah Indonesia ha-
rus seperti China yang gencar 
membangun semua ibu kota 
baru dan kota-kota baru? 
Indonesia belum tentu kuat 
dalam hal anggarannya.

“Jadi pilihannya, tentu kita 
harus menumbuhkan sebuah 
ibu kota baru, tetapi titik-titik 
pertumbuhan di desa-desa 
dan kota-kota kecil di wilayah 
lainnya harus ikut ditum-

buhkan juga supaya terjadi 
keseimbangan. Jadi keseim-
bangan itu penting,” kata 
Erick Thohir.

Ia juga menambahkan, 
saat ini rakyat Indonesia 
bertanya kepada generasi 

mudanya, sebagian besar 
dari mereka belum tentu mau 
tinggal di Jakarta.

Umumnya, hanya mau 
tinggal di Jakarta kalau ada 
peluang.

Terkait dengan transportasi 

kendaraan di kota-kota besar, 

Erick juga memberikan contoh 
lainnya bahwa kota London 
sendiri sudah memutuskan 
bahwa kendaraan publik itu 
harus kendaraan listrik pada 
2027.

Kemungkinan nantinya 
akan ada negara besar di mana 
mobilnya sudah nirkemudi 
atau autonomous, tidak pakai 
supir.

“Namun apakah karena hal 
itu kita langsung menyerah 
dan memilih tetap meng-
gunakan kendaraan bensin, 
padahal ketersediaan bensin 
akan menurun ke depannya. 
Perubahan ini harus terjadi,” 
ujar Erick Thohir. (ant)
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Gubernur Isran Noor
Bersyukur Kaltim Raih WTP Lagi

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pemprov Kaltim meraih 

Opini Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) berdasarkan Lapo-
ran Hasil Pemeriksaan (LHP) 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI atas Laporan Keuan-
gan Pemerintah Provinsi Kal-
tim Tahun Anggaran 2020. 

Pemyerahan Opini WTP 
atas LKPD Pemprov Kaltim di-
lakukan oleh Anggota VI BPK 
RI Prof Harry Azhar kepada 
Gubernur Kaltim Dr H Isran 
Noor dan Ketua DPRD Kaltim 
H Makmur HAPK pada Rapat 
Paripurna ke-14 DPRD Kaltim  
di Gedung D Lantai 6 DPRD 
Kaltim, dikutip Swara Kaltim 
melalui berita Biro Humas Set-
prov Kaltim, baru-baru ini. 

Anggota VI BPK RI Prof 
Harry Azhar menyampaikan 
ucapan terima kasih dan men-
gapresiasi kepada Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Sekprov 
beserta jajaran Pemprov 
Kaltim atas kerja sama yang 
baik dalam membantu BPK 
RI melaksanakan tugas-tugas 
pemeriksaan meskipun masih 
dalam suasana pandemi Co-
vid-19.  “Menurut saya Kaltim 
ini salah satu provinsi yang 
terbaik di Indonesia, termasuk 
indikator kemakmuran yang 
menjadi konsen saya, yaitu 

kemiskinan, pengangguran, 
gini rasio dan empat indikator 
masih tinggi diatas rata-rata 
nasional. Walaupun kondisi 
pandemi ini kemiskinan dan 
pengangguran ada kenaikan, 
tetapi IPM Kaltim di pering-
kat tiga nasional,” jelas Harry 
Azhar. 

Harry mengatakan WTP 
adalah semacam minimum 

requirement yang menun-
jukkan tata kelola keuangan 
negara. Sedangkan indikator 
kemakmuran, menunjukaan 
tata kelola pemanfaatan 
keuangan negara yang bese-
bar-besarnya untuk peningka-
tan kesejahteraan masyarakat.  
“Indikator kemakmuran ini 
adalah maximum requirement, 
dimana setiap rupiah yang di-

percayakan kepada pemda itu 
bisa mendatangkan pening-
katan optimal bagi kemakmu-
ran dan kesejahteran rakyat,” 
kata Harry. 

Sementara, Gubernur 
Kaltim Dr H Isran Noor men-
gatakan pantas dan wajar 
untuk bersyukur atas telah 
diterimanya Opini WTP atas 

LHP BPK RI terhadap LKPD 
Provinsi Kaltim Tahun Ang-
garan 2020. Tidak lupa, orang 
nomor satu Benua Etam ini 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada jajaran Pemprov 
Kaltim yang telah bekerja den-
gan baik sehingga mencapai 
keberhasilan meraih predi-
kat WTP.  “Mudah-mudahan 
seterusnya dipertahankan. 
Tapi yang jelas Opini WTP 
bukanlah akhir dari perbaikan 
akuntabilitas, ini merupakan 
landasan untuk memunculkan 
kepercayaan masyarakat ter-
hadap pengelolaan keuangan 
negara oleh pemerintah yang 
digunakan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
Terima kasih juga kepada 
jajaran DPRD Kaltim yang telah 
bersinergi dengan Pemprov 
Kaltim, sehingga predikat WTP 
ini diraih selama 8 kali,” urai 
Isran Noor. 

Hadir, Wagub Hadi Mulyadi, 
Wakil Ketua DPRD Muham-
mad Samsun, Seno Aji dan 
Sigit Wibowo, Sekprov Kaltim 
HM Sa’bani, Auditor Utama 
Keuangan Negara VI BPK RI 
Dori Santosa, Kepala BPK RI 
Perwakilan Kaltim Dadek Nan-
demar, serta jajaran DPRD dan 
Pemprov Kaltim. (aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Dinas Pariwisata Kaltim 

pada Juni mendatang meng-
gelar rapat koordinasi teknis 
atau Road to Rakornis Pari-
wisata Kaltim 2021 di Kabu-
paten Kutai Timur.

Kepala Dinas Pariwisata 
Provinsi Kaltim Sri Wahyuni 
menyebutkan Rakornis Pari-
wisata dihadiri pejabat/pimpi-
nan dinas pariwisata atau 
membidangi pariwidata dari 
kabupaten dan kota se Kaltim 
akan digelar pada 2 - 4 Juni 
2021.

“Rakornis Pariwisata kita ta-
hun ini bertema Membangun 
Desa Wisata Masa Pandemi di 
Kaltim,” kata Sri Wahyuni pada 
Dialog Halo Kaltim digelar RRI 
Pro 1 Samarinda bertema Asa 
Desa Wisata Kaltim, dikutip 
melalui berita Humasprovkal-
tim.

Dijelaskan Sri Wahyuni 
bahwa Desa Wisata adalah 
peluang dan harapan untuk 
membangkitkan dan mem-
perkuat wisata domestik 

Kaltim. 
Salah satu keluaran dari 

Rakornis Pariwisata kali ini, 
tambahnya, ditetapkannya 
30 produk wisata Kaltim yang 
didalamnya termasuk desa 
wisata. 

Mengapa istilahnya 
produk wisata? Karena bukan 
sekedar destinasi. 

Menurut Wahyuni, produk 
wisata artinya aspek 3A ada 
di dalamnya. Yaitu Atraksi 
wisatanya tersedia, Aksesibili-
tas menuju atraksi wisata 
tersedia (harus layak).

“Juga, Amenitasnya (fasili-
tas penunjang pariwisata) 
seperti penginapan, home-
stay bagi desa wisata, rumah 
makan, tempat souvenir dan 
fasum dasar seperti toilet 
tersedia secara memadai,” 
tambahnya.

Wahyuni berpesan tidak 
boleh terlewat adalah produk 
wisata Kaltim harus mener-
apkan protokol kesehatan 
yang pada pelaksanaannya 
perlu didampingi oleh dae-

rah masing-masing untuk 
sertifikasi CHSE nya, sebagai 
jaminan wisata aman masa 
pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan dialod, 
Wahyuni apresiasi RRI sudah 
mengangkat Desa Wisata seb-
agai tema Halo Kaltim kali ini. 
Baginya, dialog publik seperti 
ini perlu berkelanjutan. Su-
paya ada update progres juga 
penggalian situasi di lapangan 
yang belum terjangkau. 

“Semoga dukungan dan 
kolaborasi terus mengalir, 
menguat dan tiada henti 
untuk membangun desa 
wisata di Kaltim menuju 
Kaltim Berdaulat,” pungkas Sri 
Wahyuni.

Dialog interaktif dipandu 
Marga Rahayu, dihadiri secara 
telekonferensi Ketua Panja 
Pemulihan Wisata Komisi X 
DPR RI Dr Hetifah Sjaifudian, 
Sekretaris Komisi IV DPRD 
Kaltim Salehuddin dan Pen-
gamat Wisata Kaltim/Dosen 
Politeknik Negeri Samarinda 
M Fauzan Noor. (aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pandemi Covid-19 masih 

terjadi di Benua Etam Kaltim. 
Akan tetapi, aktivitas pem-
bangunan perekonomian 
harus tetap berjalan baik. 

Karena itu, masyarakat 
Kaltim untuk tetap semangat 
mengikuti anjuran pemerin-
tah atau menjalani Protokol 
Kesehatan dengan ketat. 

“Kita tidak bisa berdiam 
diri. Bahkan, saya bersyukur 
Provinsi Kaltim masih bisa 
surplus perdagangan ekspor. 
Ini menandakan pertumbu-
han ekonomi masyarakat 
masih baik,” sebut Gubernur 
Kaltim Dr H Isran Noor ketika 
membuka Workshop Penyu-
sunan RUPM di Hotel No-
votel Balikpapan yang digelar 
Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Kaltim serta 
peresmian atau launching 
aplikasi SI PINTAR (Sistem 
Informasi Potensi Investasi 
Regional), baru-baru ini.

Isran menyadari, jika saat 

ini masih ada daerah yang 
belum bisa menjaga defisit 
perdagangan nasional. Artinya, 
keberadaan Covid-19 dinilai 
sangat mengganggu program 
pemerintah di seluruh dunia 
tak terkecuali NKRI. 

Covid merupakan ujian dan 
tantangan bagi semua bangsa. 
Karena itu, masyarakat mau-
pun pemerintah harus tetap 
eksis agar mampu bersaing 
dan berkompetisi di seluruh 
dunia maupun NKRI. 

Banyak negara-negara di 
dunia merosot perekonomi–
annya. Penduduk miskinnya 
semakin bertambah.  

“Tentu, hal ini bisa dibay-
angkan. Kita bersyukur masih 
mampu bertahan dan tumbuh. 
Karena, semua alokasi angga-
ran terfokus pada penanganan 
Covid-19,” ungkapnya. 

Karena wabah ini belum 
jelas kapan berakhirnya, maka 
seluruh masyarakat dim-
inta tetap menjaga kesehatan 
dengan mengikuti protokol 
kesehatan. (aya)

Meski Pandemi Aktivitas
Perekonomian Tetap BerjalanRoad to Rakornis Pariwisata Kaltim 2021
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KEMUDIAN bocornya data  
 91 juta pengguna Tokope-

dia pada Mei 2020, dan yang 
terbaru adalah data pasien 
Covid-19 yang konon berhasil 
dicuri peretas.

Kejahatan di dunia maya 
kian meresahkan. Diduga, data 
279 juta penduduk Indonesia 
bocor dan dijual di situs sur-
face web Rapid Forum. Situs 
ini dapat diakses siapa saja 
dengan mudah karena bukan 
situs gelap atau situs rahasia.

Kemenkominfo menduga 
sampel data yang beredar 
adalah data dari BPJS Kes-
ehatan.

Wakil Ketua Komisi III 
DPR Ahmad Sahroni menilai, 
perlindungan data pribadi di 
Indonesia belum disikapi se-
cara serius berkaca dari kasus 
dugaan kebocoran data 279 
juta warga negara Indonesia.

“Hal ini menunjukkan 
bahwa Indonesia belum 
serius untuk melindungi data 
pribadi, berbeda dengan 
negara-negara lain yang justru 
sangat serius memikirkan 
perlindungan data pribadi 
warganya,” kata Sahroni dalam 
keterangan tertulis, Jum’at 
(21/5/2021).

Kebocoran Data Warga, 
Rentannya Dunia Siber

Inilah fakta saat kita berada 
diera digital. Kasus kebocoran 
data pribadi begitu mudah 
terjadi. Lalu, siapakah pihak 
yang paling bertanggung 
jawab atas timbulnya kasus 
ini ? 

Kebocoran data pribadi 
adalah hal yang sangat meru-
gikan. Sebab bisa saja data 
seseorang digunakan oleh 
pihak yang tidak bertanggung 
jawab untuk meraih keun-
tungan pribadi. Parahnya lagi 
digunakan untuk melumpuh-
kan kekuatan dan ketahanan 
sebuah negara.  

Sebuah konsekuensi besar 
yang kadang luput dari per-
hatian pihak-pihak berwenang 
yang seharusnya mampu 
melindungi dan memproteksi 
data seseorang yang bersifat 
pribadi. 

Namun sekali lagi, dialam 

kapitalis disistem sekuler 
kapitalisme saperti saat ini, 
dimana sistem kehidupan 
diatur oleh tata nilai untung-
rugi. Kasus kebocoran data 
adalah sesuatu yang sangat 
lumrah terjadi. Sebab pastilah 
ada motif keuntungan dan 
bisnis dibalik terulangnya ka-
sus kebocoran data tersebut. 

Kebocoran data pribadi 
sudah sering terjadi seiring 
berkembangnya teknologi 
informasi. Beberapa peristiwa 
kebocoran data yang pernah 
dialami penduduk Indonesia, 
di antaranya:

Pada bulan maret, dunia 
media sosial dihebohkan 
dengan “bocornya” data prib-
adi netizen Facebook. Disiny-
alir data pengguna Facebook 
bocor menembus angka 87 
juta, 1.096.667 (1.3%) adalah 
akun Indonesia (peringkat 
ke-3 setelah AS dan Filipina), 
yang diduga telah diambil 
dan diolah oleh Cambridge 
Analytica.

Sistem Kapitalisme telah 
menyuburkan prinsip hidup 
“materi adalah standar 
kebahagiaan”, apapun yang 
dapat mendatangkan materi 
maka akan diburu sekalipun 
dengan menghalalkan segala 
cara. 

Maka, kasus “kebocoran 
data” untuk kepentingan poli-
tik dalam hal ini via Facebook 
oleh Cambridge Analytica 
dengan menggunakan “cara 
kuis” menjadi perkara yang 
bisa saja terjadi. 

Karena semua pihak, 
hanya mementingkan kepua-
san pribadi, kelompok atau 
lembaganya tanpa memiliki 
standar yang benar dalam 
menilai suatu perbuatan. 

Netizen Indonesia sekitar 
1.096.667 (1.3%) yang ikut 
terciduk datanya oleh Cam-
bridge Analytica pastilah 
kalangan yang “belum bijak” 
dalam berselancar di dunia 
maya salah satunya Face-
book.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR, 
Hanafi Rais Wiryosudarmo 
mengungkapkan :

“Saat ini data pribadi 
menjadi komoditas yang 

paling dicari, tidak hanya oleh 
pemerintah maupun penegak 
hukum, tetapi juga oleh sektor 
swasta. Dengan data pribadi, 
sektor swasta mampu me-
mahami perilaku masyarakat, 
setelah itu mengelola pref-
erensinya untuk kemudian 
diarahkan sesuai apa yang 
diinginkan oleh kepentingan 
bisnis.

Rentannya dunia digital 
Indonesia terhadap peretasan 
tentu mengkhawatirkan. 

Sebab, kebocoran data 
berpotensi disalahgunakan 
untuk tindak kejahatan seperti 
penipuan, pemalsuan, serta 
kejahatan digital lainnya.

Direktur Tata Kelola Ap-
likasi Informatika Kominfo 
Mariam F. Barata menjelaskan 
kebocoran data disebabkan 
serangan siber, human error, 
outsourcing data ke pihak 
ketiga, kesengajaan orang 
dalam, kegagalan sistem, 
rendahnya awareness, dan 
tidak peduli dengan kewajiban 
regulasi.

Peristiwa ini menjadi alasan 
kuat agar RUU Perlindungan 
Data Pribadi (PDP) segera 
disahkan. RUU PDP dianggap 
menjadi instrumen hukum 
yang dapat menjaga data 
pribadi warga. Banyak pihak 
berharap RUU PDP segera 
diundangkan.

Apakah perlindungan data 
pengguna juga berlaku bagi 
mereka yang kerap meng-
kritisi kebijakan pemerintah? 
Baru-baru ini, akun-akun 
WhatsApp (WA) dan Tele-
gram milik aktivis antikorupsi 
diretas. Peretasan menyasar 
penyidik senior KPK, Novel 
Baswedan dan mantan jubir 
KPK, Febri Diansyah.

Jika RUU ini dinilai mampu 
memperbaiki tata kelola data 
pribadi dan menjerat pihak-pi-
hak yang membocorkan data, 

maka tuntaskan terlebih dulu 
tupoksi masing-masing lem-
baga yang berkaitan dengan 
keamanan data penduduk.

Hal ini harus segera di-
tangani dengan serius oleh 
negara. Sebab kasus kebo-
coran data adalah kasus yang 
sangat merugikan bagi ke-
hidupan bangsa dan negara. 
Adalah hal yang sulit dilacak 
dan sulit untuk diusut tuntas, 
terkait dengan kasus kebo-
coran data yang berulang ini, 
sebab dipastikan kebocora-
nini terjadi bukan sekedar 
kebetulan semata.

Ada yang mengatakan 
kebocoran data tanggung 
jawab Kemenkominfo karena 
keluhan tersebut banyak 
dilayangkan ke sana. Namun, 
Kemenkominfo mengatakan 
sebaliknya. 

Menurut mereka, ke-
amanan data digital adalah 
kewenangan Badan Siber dan 
Sandi Negara. Lalu manakah 
yang benar? 

Sebab jika sebuah kasus 
adalah kebetulan semata 
pasti akan mudah terlacak 
letak kesalahannya dan tidak 
mungkin pula berulang. Hal 
ini pula yang menunjukan 
bahwa kasus kebocoran data 
terjadi sebab kesengajaan 
pihak-pihak pembobol data 
yang beroperasi, pasti sebab 
motif bisnis dan keuntungan, 
berupa bisnis penjualan data, 
yang pasti bernilai fantastis.

Butuh Tata Kelola Digital 
yang Baik

Salah satu fungsi negara 
ialah memberikan kenya-
manan, perlindungan, dan 
keamanan bagi setiap warg-
anya. 

Di era serba digital, ke-
jahatan di dunia maya pasti 
terjadi. Salah satunya ialah 
peretasan data kependudu-
kan warga. Oleh karenanya, 
sudah semestinya negara 
melaksanakan tugasnya den-
gan baik.

Negara membutuhkan 
infrastruktur dan instrumen 
yang menunjang pelaksanaan 
keamanan data pribadi setiap 
warga. 

Ditambah dukungan SDM 
mumpuni seperti para ahli 
dan pakar di bidang teknolo-
gi informasi.

Perlindungan privasi atau 
data pribadi haruslah memi-
liki prinsip berikut:

1. Proaktif, bukan reaktif. 
Artinya, negara fokus pada 

antisipasi dan pencegahan. 
Bukan baru bergerak ketika 
muncul masalah.

2. Mengutamakan per-
lindungan data pribadi 
warga. Negara harus memasti-
kan  data pribadi warga benar-
benar terjaga secara maksimal 
dalam sistem IT yang hebat.

3. Perlindungan yang di-
integrasikan ke dalam desain 
teknologi secara holistik dan 
komprehensif. 

Regulasi dan sinergi antar-
lembaga saling menyempur-
nakan, bukan saling menyalah-
kan.

4. Sistem keamanan total. 
Seluruh lembaga informasi 
harus bersinergi dengan baik, 
yakni melakukan tugas, pokok, 
dan fungsinya dengan jelas. Ti-
dak ada aturan tumpang tindih 
atau bertentangan antara satu 
dengan yang lainnya.

Dengan infrastruktur, instru-
men hukum, serta tata kelola 
yang terintegrasi dengan baik, 
keamanan data pribadi warga 
negara terjamin. Inilah tugas 
negara sesungguhnya.

Dengan kemandirian 
teknologi, rasanya belum perlu 
bagi negara terlalu melibatkan 
pihak luar (swasta/asing) untuk 
menangani keamanan data 
pribadi penduduk. 

Itu pun jika negara benar-
benar berniat menjamin data 
penduduk. Negara harus 
powerful dalam mengurusi 
keamanan rakyatnya. 

Karena itu Menjadi hal yang 
sangat mendesak untuk segera 
mengubah tata nilai pribadi, 
masyarakat dan negara, dari 
tata nilai yang penuh dengan 
hitungan untung rugi menjadi 
tata nilai yang berlandaskan 
halal dan haram. 

Sebab tata nilai halal-haram 
ini akan lebih kuat mendorong 
pribadi, masyarakat dan nega-
ra untuk berupaya melakukan 
dan melaksanakan hal-hal 
yang halal saja dan berusaha 
menghindarkan diri dari hal-
hal yang bersifat haram. 

Semisal mencuri data 
pribadi seseorang tanpa ijin 
pemilik.  

Maka motivasi diri untuk 
berusaha tidak melakukan 
pembobolan data pribadi 
seseorang akan lebih kuat 
dibandingkan tata nilai yang 
bersifat untung rugi. 

Hal ini akan menjadikan 
setiap pribadi masyarakat atau 
negara untuk menahan diri 
dari perbuatan haram misalkan 

Kebocoran Data Pribadi,
Siapa yang Bertanggung Jawab ?

OPINI

Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan 
dengan sejumlah kasus kebocoran data 

pribadi di dunia maya. Sebut saja kasus yang 
menimpa situs e-commerce Bukalapak pada 

2019 lalu, dimana 13 juta data pengguna 
beredar di internet.

Oleh : Emirza, M.Pd

Bersambung Ke Halaman 11
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Integrasi Data Sukseskan
Pembangunan Rumah Layak Huni

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pemprov Kaltim mengapre-

siasi atas pelaksanaan Rapat 
Koordinasi I Sinkronisasi basis 
data PKP, Koordinasi Program 
Ditjen Perumahan dan Sinkro-
nisasi Kegiatan Pokja PKP dan 
Perum PKP Provinsi dan Kabu-
paten/Kota di Provinsi Kaltim 
yang digelar Balai Pelaksanaan 
Penyediaan Perumahan Ka-
limantan II Direktorat Jen-
deral Perumahan Kementerian 
PUPR, di Hotel Bumi Senyiur 
Samarinda, Rabu (2/6/2021).

Melalui kegiatan terse-

but dapat terintegrasi data 
di Provinsi Kaltim, sehingga 
menyukseskan pembangunan 
perumahan, khususnya pe-
rumahan layak huni maupun 
bagi masyarakat berpeng-
hasilan rendah (MBR).

“Pemprov Kaltim prin-
sipnya mengapresiasi rapat 
koordinasi ini. Melalui keg-
iatan ini terintegrasinya data 
yang baik seluruh kabupaten 
dan kota dalam pembangu-
nan rumah layak huni mau-
pun MBR,” sebut Sekprov 
Kaltim HM Sa’bani ketika 

membuka rakor tersebut yang 
dihadiri Direktur Jenderal 

(Ditjen) Perumahan Kemen-
terian PUPR Khalawi Abdul 

Hamid diwakili Kepala Balai 
Pelaksanaan Penyediaan Pe-
rumahan Kalimantan II Nursal.

Menurut, Sa’bani, dengan 
terintegrasi data yang baik, 
maka perencanaan pemban-
gunan juga akan baik atau 
program pembangunan lebih 
mudah. 

Program tersebut dapat 
menjangkau seluruh wilayah di 
Benua Etam Kaltim. 

Begitu juga dengan kualitas 
pembangunan yang dilak-
sanakan.

“Jika kualitas bagus, maka 
pemerintah daerah juga 
senang. Apalagi masyarakat 
yang akan menerima pemban-
gunan tersebut,” jelasnya. 

Sedangkan untuk la-
han, menjadi tanggungjawab 
pemerintah kabupaten dan 
kota untuk memberikan pen-
dataan. 

Termasuk kondisi lahan 
tersebut dan status lahannya. 

Sehingga, Kementerian 
PUPR akan mudah memetakan 
pembangunan perumahan 
tersebut.

Kepala Balai Pelaksanaan 
Penyediaan Perumahan Kali-
mantan II Nursal mengatakan, 
untuk 2021 rencana dibantu 
pembangunan perumahan 
bagi MBR di Kaltim sebanyak 
1.900 unit.

Tetapi, sesuai verifikasi data, 
ternyata yang layak menerima  
bantuan tersebut adalah 975 
unit saja yang siap untuk 
dibangun. (aya / sk)

membobol data pribadi 
seseorang untuk diserah-
kan kepada pihak lain yang 
menginginkannya yang tidak 
bertanggung jawab.

Dan tidaklah mungkin 
merubah tata nilai pribadi 
masyarakat dan negara dari 
untung rugi menjadi halal ha-
ram, jika tidak disertai dengan 
perubahan sistem hidup dari 
sistem sekuler kapitalisme 
yang penuh dengan nilai spe-
kulasi menjadi sistem hidup 
yang menerapkan syariat 

Islam kaffah dalam sebuah 
sistem Islam. 

Sebab hanya sistem Islam 
saja yang mampu meletakan 
tata nilai kehidupan menjadi 
tata nilai halal dan haram bu-
kan tata nilai untung rugi.

Selain sistem Islam akan 
dengan mudah menerapkan 
aturan-aturan yang dapat 
membuat jera para pelaku 
pembobol data pribadi ses-
eorang,  sebab data pribadi 
adalah sesuatu yang harus 
dilindungi sebab terkait den-
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gan privasi dan kehormatan 
seseorang yang wajib dilind-
ungi. 

Sistem Islam memandang 
jika data pribadi seseorang 
adalah aurat yang wajib dijaga 
dan tidak boleh dipublikasi-
kan keruang publik, apalagi 
sampai disalah gunakan oleh 
pihak-pihak yang tidak ber-
tanggungjawab. 

Sebab itu sistem Islam 
akan sangat serius melakukan 
proteksi terhadap data pribadi 
sesorang, sebab data pribadi 

mengandung banyak infor-
masi tentang pribadi ses-
eorang, ras dan bangsa yang 
secara langsung akan sangat 
berpengaruh bagi ketahanan 
dan keamanan juga kekuatan 
sebuah negara. 

Selain itu, sistem Islam 
memandang jika kasus pem-
bobolan data adalah kasus 
serius yang harus segera di-
tangani dan ditelusuri hingga 
dapat dideteksi, diketahui dan 
ditemukan oknum pelaku ka-
sus kebocoran data tersebut, 

dan akan diberikan hukuman 
yang bersifat pasti, yang akan 
membuat jera pelaku sehingga 
kasus tidak kembali terulang. 

Sehingga pelaku pembobo-
lan data akan kembali bertobat 
dan menyesali perbuatannya, 
dan kembali menyadari bahwa 
membobol data pribadi ses-
eorang adalah perbuatan dosa 
dan sangat tidak terpuji apa-
pun motif dan latar perbuatan-
nya. Wallahu a’lam. ***
(Penulis seorang Ibu Rumah 
Tangga)

HM Sa’bani
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Tim-tim Liga 1 dan Liga 2
Ingin Kejelasan Hak Komersil

TIM-TIM Liga 1 dan Liga 
2 akhirnya mendapatkan 
kepastian untuk kompe-
tisi mendatang. Ini setelah 
Polri mengeluarkan izin untuk 
musim ini. Borneo FC pun me-
nyambut antusias keluarnya 
izin tersebut. 
Sebab salah satu penyebab 
kompetisi dihentikan musim 
lalu adalah, tak dikeluarkan-
nya izin dari kepolisian terkait 
merebaknya kasus Covid-19 di 
Indonesia.

Namun kompetisi musim 
ini pun nanti akan berbeda. 
Sebab semua pertandingan 
akan dipusatkan di Pulau 
Jawa. 

Sementara tim-tim Pulau 
Jawa yang home base-nya 
dijadikan venue pertandin-
gan, dipastikan tetap tak bisa 
bermain di kandang untuk 
mengurangi risiko kehadiran 
suporter dalam jumlah besar. 
PSSI dan PT Liga Indonesia 
Baru (LIB) sendiri sudah me-
mastikan, pertandingan bisa 
dihadiri penonton dengan 
jumlah terbatas sesuai kapasi-
tas stadion itu sendiri.

Manajer Borneo FC, Farid 
Abubakar terkait keluarnya 
izin keramaian mengaku, 
sangat senang dengan adanya 
keputusan tersebut. 

Sebab hal terbesar yang 
paling dinanti soal kompetisi 

adalah izin keramaian dari 
Polri. “Jelas kami dan semua 
tim menyambut bahagia 
kabar tersebut. Sekarang 
tinggal menyesuaikan saja 
jadwal yang tersisa dengan 
rencana kickoff,” ujar Farid.

PSSI dan PT LIB ren-
cananya akan melakukan 
pertemuan dengan seluruh 
perwakilan klub pada Kamis 
(3/6) mendatang via virtual 
untuk persiapan menghadapi 
kompetisi nanti.

Hal-hal krusial akan diba-
has di pertemuan tersebut, 
selain jadwal pertandingan 
dan tentu saja protokol kes-
ehatan saat kompetisi ber-
langsung. 

Namun bagi Farid, pi-
haknya di pertemuan terse-
but akan meminta kejelasan 
soal kompensasi tim. Tidak 
dimainkannya laga dengan 
sistem home and away, sudah 
pasti membuat klub tak me-
miliki pemasukan dari tiket. 
Hal ini jelas memengaruhi 
finansial tim.

“Semua masalah jelang 
kompetisi pasti dibahas 
dalam pertemuan virtual 
nanti. Pastinya kami akan 
meminta kejelasan men-
genai hak komersial yang 
kami dapat musim ini. Sebab 
kompetisi secara biaya akan 
tinggi karena tidak memakai 

sistem home away,” kata Farid 
mengakhiri.
KEJELASAN SUBSIDI

Sementara itu, Arema FC 
menyambut kompetisi Liga 1 
2021 yang rencananya akan 
digelar dengan format ber-
beda. Sesuai informasi yang 
banyak beredar, Liga 1 di-
mainkan secara seri dengan 
maksud penyesuaian di masa 
pandem virus corona.

Kabarnya akan ada enam 
seri Liga 1, dan setiap serinya 
dimainkan dengan sistem 
bubble, atau gelembung. Hal 
tersebut dilakukan supaya 
berjalannya kompetisi lebih 
lancar, tanpa khawatir dengan 
potensi terjadinya klaster baru 
Covid-19.

Dengan format seperti itu, 
tentunya klub diharapkan juga 
lebih sanggup menjalani kom-
petisi yang rencananya akan 
digelar hingga Maret tahun 
depan. 

Arema sendiri sangat 
menantikan bagaimana 
proyeksi dari subsidi klub 
untuk musim ini. Hal tersebut 
dianggap krusial oleh Arema, 
karena bagaimana pun klub 
sedang dalam masa sulit, 
terutama masalah ekonomi, 
karena dampak wabah Co-
vid-19. Arema ingin tahu 
kepastian jumlah subsidi, dan 
bagaimana pembagiannya.(*)

PELATIH Persipura Jayapura 
Jacksen F Tiago, menyam-
but positif sistem baru yang 
bakal diterapkan untuk Liga 1 
musim ini. 
Menurutnya, keputusan terse-
but sudah tepat.

Liga 1 musim ini digelar 
di Pulau Jawa dengan meng-
gunakan sistem bumble to 
bumble. Dijadwalkan kom-
petisi sepakbola kasta tera-
tas Tanah Air tersebut mulai 
berlangsung pada 10 Juli 
mendatang.

Walau memakai sistem 
bumble to bumble, Liga 1 
tetap digelar secara penuh. 
Seperti musim-musim sebel-
umnya, ada 306 pertandingan 
yang dilaksanakan di musim 
ini.

Pertandingan tersebut 
bakal dilaksanakan dalam 
enam seri yang diputar di tiga 
klaster. Wilayahnya, meli-

dilaksanakan di tempat netral.
“Saya cuma lihat satu hal 

dan beri apresiasi. 
Saya tidak bicara tempat 

atau apa. Yang saya salut, 
sepanjang kompetisi tidak ada 
tuan rumah dan tim bermain 
di markas. Itu dasar fair play 
meski di wilayah Jawa,” ucap-
nya.

Pria asal Brasil tersebut 
berharap suporter bisa mena-
han diri dengan memberikan 
dukungannya dari rumah 
masing-masing. Jangan ada 
yang nekat datang ke stadion 
untuk mendukung klub ke-
sayangannya bertanding. 

“Saya belum nyaman den-
gan penonton hadir. Alangkah 
baiknya ada kerja sama 
dengan TV, atau di chan-
nel Youtube, sehingga bisa 
menjangkau suporter. Supaya 
keamanan kita dan suporter,” 
ujarnya. (gk)

puti Banten, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Yogya-
karta, dan Jawa Timur.

Adapun seri pertama 
dan keenam akan digelar di 
klaster Banten, Jakarta dan 
Jawa Barat. Lalu seri kedua 
dan kelima di klaster Jawa 
Tengah dan Yogyakarta. 
Kemudian seri ketiga serta 
seri keempat di klaster Jawa 
Timur. 

“Kalau saya, sebenarnya 
dalam masa pandemi [virus 
corona], itu merupakan kon-
sep cukup efektif. 

Bisa dilihat Liga Champi-
ons, Liga Europa. Dari aspek 
kesehatan itu hal positif,” kata 
Jacksen, melalui kanal You-
Tube resmi klub.

Selain itu, Jacksen merasa 
senang selama bergulirnya 
Liga 1 tidak ada klub yang 
bermain di kandangnya 
sendiri. Seluruh pertandingan 

Sistem Baru Liga 1 Dinilai 
Efektif Cegah Infeksi Virus Corona
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Carlo Ancelotti Resmi Balik ke Real Madrid

CARLO ANCELOTTI resmi 
kembali ke Real Madrid. 
Pelatih asal Italia itu bakal 
melatih selama tiga tahun ke 
depan.

“Real Madrid C.F. menyam-
paikan bahwa Carlo Ance-
lotti adalah pelatih tim utama 
untuk tiga musim ke depan,” 

bunyi pernyataan Madrid di 
situs resmi klub.

Ancelotti sebelumnya 
membesut Everton. Kedua 
belah pihak sudah sepakat 
untuk berpisah dan semua 
diselesaikan secara baik-baik.

“Saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Dewan 

Direksi, para pemain, dan pe-
cinta Everton atas dukungan 
luar biasa yang telah mereka 
berikan kepada saya selama di 
Klub. 

Saya sangat menghor-
mati semua orang yang terkait 
dengan Everton dan berharap 
mereka dapat mencapai kes-

empatan yang ada di depan,” 
kata Ancelotti di situs resmi 
Everton.

“Saya menikmati berada di 
Everton, saya telah diberikan 
kesempatan tak terduga yang 
saya yakini adalah langkah 
yang tepat untuk saya dan 
keluarga saya saat ini.”

Carlo Ancelotti bukan sosok 
asing di Real Madrid. 

Dia pernah menjadi pelatih 
pada 2013 hingga 2015, dan 
bisa mempersembahkan gelar 
La Decima atau Liga Champi-
ons ke-10, Copa del Rey, Piala 
Super Eropa, dan Piala Dunia 
Antarklub. (dts)

SERGIO AGUERO menegas-
kan tidak bakal memaksa 
Lionel Messi bertahan di 
Barcelona. 
Dia ingin La Pulga ambil 
keputusan demi kebaikan diri 
sendiri.

Kontrak Messi di Barce-
lona habis pada 30 Juni 2021. 
Artinya nasib pemain 33 tahun 
itu bakal ditentukan dalam 
hitungan hari lagi.

Kubu Barcelona sudah 
menyodorkan kontrak baru 
kepada Messi. 

Presiden Barcelona, Joan 
Laporta, juga telah bertemu 
dengan agen sekaligus ayah 
Messi, Jorge Messi, namun 
belum ada kata sepakat.

Kehadiran Aguero di Camp 
Nou dikabarkan bakal mem-
buat Messi bertahan. 

Hal itu dikarenakan ked-
uanya adalah rekan baik di 
Timnas Argentina.

Di sisi lain, Aguero men-
egaskan tidak bakal meng-
ganggu apa yang mau dipu-
tuskan Messi. 

Dia tidak mau terlibat 
dalam masa depan rekannya 
itu, meski lebih senang Messi 
tak pergi dari Barcelona.

“Terserah dia untuk ambil 
keputusannya. Saya tidak akan 
mendorong Leo untuk ber-

tahan,” kata Aguero di kamp 
latihan Timnas Argentina, 
sehari setelah diperkenalkan 
sebagai pemain Barcelona.

“Dia hebat, kok. Dia harus 
menyelesaikannya bersama 
agennya,” Aguero menam-
bahkan, yang dikutip dari 
Marca.

Aguero dan Messi bakal 
saling bekerja sama untuk 
membantu Albiceleste di 
Copa America. 

Ajang tersebut bergulir di 
Brasil, setelah sebelumnya Ar-
gentina menarik diri sebagai 
penyelenggara karena pen-

ing-katan kasus virus Corona. 
“Hari ini semuanya di sini 
(di Argentina) telah runtuh. 
Ada banyak yang terinfeksi. 
Kami harus menjaga diri kami 
sendiri. Kami tidak tahu kapan 
kami akan terinfeksi,” kata  
Sergio Aguero mengungkap-
kan.

“Butuh beberapa saat 
untuk pulih. Saya mengalami 
masa yang sangat sulit dan 
saya seorang pemain... Kamu 
harus menjaga diri sendiri,” 
kata Aguero selaku pemain 
yang pernah terpapar virus 
Corona. (dts)

Sergio Aguero tak Mau Paksa 
Messi Bertahan di Barcelona
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Menolak Gagasan Moderasi Islam

“PEMERINTAH berkomit-
men dan akan terus berupaya 
untuk mendorong moderasi 
beragama. Sikap keras dalam 
beragama yang menimbul-
kan perpecahan dalam ma-
syarakat tidak boleh ada di 
negeri kita yang kita cintai 
ini. Kehidupan keagamaan 
harus berpedoman kepada 
ajaran keagamaan yang sejuk, 
ramah, serta mengedepankan 
toleransi, bukan yang bersi-
fat tertutup dan eksklusif. 
Untuk itu, pemerintah tidak 
akan membiarkan tumbuhnya 
sikap tertutup dan intoleran,” 
ujarnya.

Berkenaan dengan arus 
moderasi beragama ini, 
disambut baik oleh Pemprov 
Kaltim sebagai bagian dari 
dukungan pada megaproyek 
IKN. Sebagaimana dilansir dari 
kaltim.kemenag.go.id, Kantor 
Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Kalimantan Timur 
menggelar kegiatan Ngopi 
Morning, Ngopi Toleransi den-
gan tema “Umat Beragama 
Kaltim Siap Sambut Ibu Kota 
Negara (IKN)”. Kegiatan terse-
but digelar di Ballroom Hotel 
Bumi Senyiur Samarinda pada 
Kamis (27/5/2021) lalu.

Hadir membuka kegiatan 
tersebut Wakil Gubernur 
Provinsi Kalimatan Timur H. 
Hadi Mulyadi yang didam-
pingi Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi 
Kalimantan Timur H. Mas-
rawan. Hadir pula Kesbangpol 
Provinsi Kalimantan Timur, Fo-
rum Kerukunan Umat Beraga-
ma (FKUB) Provinsi Kalimantan 
Timur, Pimpinan Lembaga 
Tinggi Keagamaan Kalimantan 
Timur, para pejabat di ling-
kungan Kemenag Kalimantan 
Timur serta tamu undangan 
lainnya sebanyak 90 orang.

Wagub mengapresiasi baik 
adanya kegiatan ini. “Sebagai 
wujud kita bersama untuk 
membangun toleransi umat 
beragama yang makin kuat 
dan bersatu, khususnya di 
Bumi Etam ini,” sebutnya.

Ia menambahkan, penting-
nya pembangunan kualitas 
kehidupan beragama untuk 
menjaga perdamaian dan 

keamanan.
Kegiatan ini, sambung 

Wagub, bertujuan untuk 
memperkuat toleransi antar 
umat beragama. Moderasi 
beragama yang merupakan 
misi Kemenag disosialisasikan 
dan diaplikasikan di lingkun-
gan Kemenag dan masyara-
kat secara luas.

“Jaga selalu toleransi be-
ragama yang sudah terjalin, 
tingkatkan dan pertahankan 
suasana Kaltim yang selalu 
rukun dan kondusif,” jelasnya

Namun, patut untuk di-
garisbawahi sejatinya Kali-
mantan Timur bisa dikatakan 
kondusif selama ini karena ti-
dak pernah terjadi kerusuhan, 
khususnya berdasarkan SARA. 
Isu radikal, ekstrim dan tidak 
kondusif nyatanya adalah 
isu rekayasa. Oleh karena 
itu, masyarakat khususnya 
Kaltim tidak membutuhkan 
arus moderasi karena gaga-
san ini justru memicu serta 
menimbulkan keresahan dan 
memecah-belah umat.

Apalagi moderasi beraga-
ma yang hakikatnya me-
nyasar kepada moderasi Islam 
tidak pernah dikenal dalam 
khazanah keilmuan Islam 
klasik (baik dalam terminologi 
pemikiran maupun fikih 
Islam) ataupun dalam konteks 
siyasah (politik) Islam. Para 
pemikir Islam maupun para 
ulama fikih selama berabad-
abad tidak pernah memun-
culkan kedua istilah ini.

Moderasi Islam dikenal 
sebagai upaya menjadikan 
Islam “yang pertengahan”, 
yakni Islam yang lebih tol-
eran, Islam yang tidak “kaku”. 
Istilah moderasi Islam atau 
Islam moderat sendiri selalu 
diversuskan dengan Islam ra-
dikal, Islam fundamental, atau 
ekstremis, yakni Islam yang 
“kaku” yang cenderung tak 
mau menerima perbedaan 
alias intoleran.

Melalui para cendekiawan 
dan ulama yang telah tera-
cuni pemikiran sekularisme, 
gagasan Islam moderat dile-
gitimasi dengan memelintir 
nas-nas Al-Qur’an dan Hadis. 
Di antaranya adalah QS 

Al-Baqarah ayat 143, “Dan 
demikian (pula) Kami telah 
menjadikan kamu (umat Islam) 
sebagai umat yang “wasath” 
agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi 
saksi atas (perbuatan) kamu.”

Ayat ini digunakan tidak 
pada tempatnya. Siapa saja 
yang mereka cap radikal, fun-
damentalis, dan tidak sesuai 
dengan selera mereka, diang-
gap telah melanggar ayat ini. 
Padahal, kata “wasath” memi-
liki makna yang jauh berbeda 
dengan apa yang mereka 
klaim.

Terjemahan Departemen 
Agama RI tentang ayat ini su-
dah tepat, kata “wasath” diter-
jemahkan menjadi “adil dan 
pilihan”, bukan diterjemahkan 
dengan “moderat”.

Imam al-Qurthubi me-
nyatakan, “Al-wasath 
(maknanya) adalah adil.” (Tafsir 
Al-Qurthuby, 2/153)

Selain memelintir ayat, 
penggunaan kemaslahatan 
dalam konsep maqâshid asy-
syarî‘ah dijadikan sebagai ‘illat 
(sebab) penentuan hukum. 
Padahal, ‘illat (sebab) penen-
tuan hukum karena adanya 
nas syar’i, bukan berdasarkan 
kemaslahatan dalam pandan-
gan hawa nafsu manusia. Jadi 
jelas, Islam moderat bukan 
ajaran Islam yang sahih, 
bahkan bertentangan dengan 
Islam itu sendiri.

Sebenarnya dengan ber-
pikir jujur dan objektif, maka 
akan tampak bahwa problem 
utama bangsa ini sejatinya 
bukan intoleransi, radikalisme, 
dan terorisme sebagaimana 
yang ditudingkan. Selain kasu-
istik, fakta-fakta itu nyatanya 
hanyalah satu cabang dari 
masalah besar berupa penera-

pan sistem sekuler kapitalis 
neoliberal.

Sistem ini jelas-jelas telah 
memproduksi berbagai 
keburukan di berbagai aspek 
kehidupan. Termasuk mun-
culnya ketidakadilan, krisis 
ekonomi, krisis moral, krisis 
politik, dan krisis hukum yang 
memperlemah posisi kekua-
saan. Dampak lanjutannya, 
kondisi inilah yang memberi 
ruang lebar bagi munculnya 
aksi-aksi melawan pemikiran 
anti kekuasaan.

Itu pun kalau konklusi 
keberadaan kelompok radikal 
itu benar. Karena tak sedikit 
yang berkeyakinan bahwa 
semua narasi tentang teror-
isme dan radikalisme Islam 
itu hanyalah bagian dari 
konspirasi global.

Sebab, bangkitnya gaga-
san Islam politik atau Islam 
ideologis yang menyodorkan 
solusi Islam atas problem 
keterpurukan dunia, nyatanya 
telah menjadi lonceng kema-
tian bagi hegemoni kapi-
talisme global. Islam politik 
atau Islam ideologis memang 
satu-satunya ideologi yang 
bisa menghancurkan domi-
nasi penjajahan kapitalisme 
atas dunia.

Amerika Serikat (AS) seba-
gai kampiunnya, menggagas 
narasi kebangkitan monster 
teroris internasional demi 
melegitimasi gerakan global 
war on terrorism yang diikuti 
semua negara di dunia. Lalu 
dilanjut sekuelnya, yakni ger-
akan global war on radical-
ism. Maka, bagi umat Islam, 
moderasi beragama tentu tak 
bisa dianggap biasa-biasa. 
Selain ada sisi politis yakni 
kepentingan melanggengkan 
penjajahan, narasi ini pun 
nyatanya telah menyasar hal-
hal yang sangat prinsip dalam 

Islam.
Penanaman nilai-nilai 

toleransi berbasis paham 
sekularisme, pluralisme, dan 
relativisme atas nama mod-
erasi misalnya, jelas-jelas telah 
membuat ajaran Islam terkebiri 
dari jati dirinya yang asli, yakni 
sebagai petunjuk dan solusi 
problem hidup, bukan hanya 
untuk umat Islam sendiri, tapi 
umat manusia secara keselu-
ruhan.

Terlebih, moderasi Islam 
pun sering disebut-sebut ingin 
mengembalikan jati diri Islam 
sebagai rahmatan lil ‘alamin. 
Tapi nyatanya, moderasi telah 
menjadikan Islam sebagai 
agama yang kehilangan power 
untuk mewujudkan rahmat 
bagi seluruh alam itu sendiri. 
Karena sejatinya, kerahmatan 
itu justru akan terwujud saat 
syariat Islam diterapkan secara 
sempurna, bukan malah di-
mandulkan!

Bukankah Allah Swt. telah 
menegaskan dengan firman-
Nya, “Dan tidaklah Kami men-
gutusmu (Muhammad) melain-
kan untuk menjadi rahmat bagi 
seluruh alam.” (QS Al-Anbiya : 
107)

Jelas bahwa kerahmatan 
terkait dengan adanya risalah 
Nabi Muhammad SAW Se-
dangkan risalah Islam, adalah 
seluruh ajaran yang dibawa-
nya, yakni seluruh isi Al-Qur’an 
dan seluruh sunah beliau saw. 
mulai dari urusan bangun tidur, 
hingga urusan bangun negara, 
dan hubungan mancanegara.

Dengan demikian, wajib 
kiranya umat Islam untuk me-
nolak gagasan moderasi Islam. 
Karena selain gagasan tersebut 
selain tidak berasal dari Islam 
juga target wacana tersebut 
yang ingin memandulkan ide 
dan perjuangan Islam kafah. 

Wallahu a’lam. ***

OPINI

Presiden RI Joko Widodo menegaskan
komitmen pemerintah untuk terus 

mendorong moderasi beragama 
di Indonesia sesuai Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2020—2024.

 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

Oleh:
Djumriah Lina Johan

(Lingkar Studi Perempuan 
dan Peradaban)
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2024 yang ditampilkan Swara 
Kaltim kembali berubah. 

Kondisi klasemen sementara 
posisi puncak Calon Gubernur 
Kaltim 2024 memang masih 
ditempati Hadi Mulyadi yang 
masih sangat diinginkan publik. 

Dengan presentase tetap 
20,00 persen, diikuti Isran Noor 
posisi kedua 15,00 persen. 
Sedangkan, kembali menge–
jutkan publik adalah, selain 
adanya dukungan Rudi Mas’ud 
menggantikan posisi ketiga, 
sebelumnya ditempati Makmur 
HAPK.

Dengan posisi ketiga, pre–
sentase 10,05 persen, Rudi 
Mas’ud dinilai wajar mengejar 
posisi atas yang kini ditempati 
Cagub Hadi dan Isran Noor.

Kini, saudara kandung Ru-   
di Mas’ud pun tak kalah juga 

ambil bagian dalam kompeti-
tor Cawagub, yakni Abdul Ga-
fur Mas’ud (AGM) 

awalnya diposisi kelima di 
bawah Seno Aji dan kini men-
empati posisi keempat dengan 
presentase 05,00 persen me-
nyusul Rusmadi diposisi ketiga. 

Sedangkan posisi kelima 
Cawagub juga diisi nama baru, 
yakni Muhammad Samsun 
dengan presentase suara pub-
lik 03,00 persen. 

Kedua tokoh politik ter–
sebut masuk dibursa polling 
Cawagub Kaltim 2024. AGM 
maupun Muhammad Samsun 
dinilai publik memiliki peluang 
untuk maju sebagai kontestan 
Cawagub. 

Selain memiliki track record 
baik di partai masing-masing, 
juga kini menjabat posisi strat-

Giliran AGM ................................................................................................................................................................................................. Dari Halaman 1
egis. AGM sebagai Bupati PPU 
dan masih muda, sedangkan 
Muhammad Samsun Wakil 
Ketua I DPRD Provinsi Kaltim.

Kedua tokoh ini juga patut 
menjadi perhatian kontestan 
lainnya. Sehingga, berbagai 
sumber menyebut gerakan 
politik AGM dan Samsun bisa 
saja mempengaruhi petahana 
saat ini. 

Sementara diposisi Cawagub 
dukungan posisi satu dan dua 
masih saling mengejar. Meski 
posisi pertama tetap ditempati 
Muhammad Sa’bani. 

Yang sebelumnya ditempati 
Andi Harun yang sempat di-
awal polling menempati posisi 
teratas. Presentase dukungan 
Sa’bani naik menjadi 20,00 
persen diikuti Andi Harun di-
posisi kedua dengan presentase 

13,00 persen.
Kemudian dukungan publik 

kepada Hadi Mulyadi diterima 
Swara Kaltim. Begitu juga Mu-
hammad Sa’bani. Kedua tokoh 
ini dinilai publik masih memiliki 
pengaruh besar dalam peren-
canaan pembangunan daerah. 
Bahkan,  dinilai cocok. 

Kondisi ini belum bisa di-
pastikan hanya sebatas pre-
diksi publik. Akan tetapi, jika 
dihubungkan maka secara 
otomatis paket Hadi-Sa’bani 
dikatakan komplit. Yaitu, politik 
dan birokrat. 

Kondisi ini hanyalah sebatas 
prediksi publik saja bukan hasil 
real. Karena, suksesi Pilgub 
Kaltim 2024 masih panjang. 
Semua calon memiliki kesem–
patan dan peluang.  

Presentase ini bisa saja 

berubah setiap harinya, sesuai 
atau berdasarkan dukungan 
yang masuk ke dalam reda-
ksi Harian Swara Kaltim serta 
meng-update media online 
Swara Kaltim dengan berlang-
ganan koran atau mem–beli 
koran Swara Kaltim, ko–rannya 
orang lokal Kaltim.

Ditunggu lagi, para pembaca 
setia Swara Kaltim, bagaimana 
perkembangan posisi polling 
tersebut. 

Silahkan salurkan dukungan 
anda melalui kolom yang ter–se-
dia di halaman yang telah dise-
diakan Swara Kaltim, baik online 
maupun koran cetak. Kemudian 
diberikan atau kirim ke alamat 
redaksi SKH Swara Kaltim di 
dalam bok redaksi. Salam Sehat 
Tetap Ikuti Protokol Kesehatan 
Covid-19. (**aya / sk)

Andi Harun .......................................... Dari Halaman 1
untuk mendoakan Awang 
Faroek agar dipanjangkan 
umur dan diberikan kesela-
matan serta kesehatan.

“Mari kita doakan mantan 
Gubernur Kaltim 2 periode, 

semoga beliau dipanjangkan 
umur yang bermanfaat, men–
dapatkan perlindungan dan kes-
elamatan dunia akhirat. Aamiin,” 
katanya menutup. 
(kmf-smd)

Wagub: Jangan Pernah Menyerah
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Wakil Gubernur Kaltim H 
Hadi Mulyadi mengatakan 
ditengah pandemi Covid-19 
saat ini, semuanya tidak boleh 
menyerah dengan keadaan, 
semuanya harus terus bekerja, 
terus berkarya dengan selalu 
melaksanakan protokol kese-
hatan, sehingga semuanya bisa 
beraktivitas dan terhindar dari 
penularan Covid-19. 

“Meskipun saat ini pelak–sa-
naan vaksinasi Covid-19 sudah 
berjalan, namun diharapkan 
masyarakat jangan pernah 
lalai dan wajib melaksanakan  
protokol kesehatan dengan 
menerapkan 5M. 

Oleh karena itu, kita ha-
rus tetap optimis dan jangan 
pernah menyerah dengan ke-
adaan,” pinta Hadi Mulyadi saat 
menghadiri Hari Lahir (Harlah) 
Muslimat Nahdlatul ‘Ulama 
ke-75 dan sekaligus meresmi-

kan Muslimat NU Care (MNU 
Care), bertempat di Sekretariat 
Muslimat NU Kaltim di Jalan 
Surabaya, No. 14, Blok B, RT. 
34, Kelurahan Karang Asam Ilir, 
Kecamatan Sungai Kunjang Sa-
marinda, dikutip Swara Kaltim 
melalui berita Biro Humas Set-
prov Kaltim, Selasa (1/6/2021).

Mantan Legislator Karang 
Paci dan Senayan mengatakan, 
vaksin memang penting dan 
saat ini sudah distribusikan, 
tetapi jangan  lalai dan len-
gah. Prokes tetap yang utama, 
meski pun sudah mendapatkan 
vaksinasi, masyarakat tetap 
wajib menjalankan Prokes. 
Dan tersedianya vaksin Co-
vid-19 jangan menbuat lalai 
dan lengah. 

“Saat ini, khususnya di 
wilayah Kaltim, masih terjadin-
ya penambahan kasus positif 
Covid-19, kita meminta seluruh 
lapisan masyarakat kiranya 

mendukung dan memiliki tang-
gung jawab yang tinggi untuk 
mematuhi protokol kesehatan, 
sebagai upaya untuk menekan 
angka penambahan Covid-19,” 
katanya.

Hadi Mulyadi meminta agar 
masyarakat tidak kendor da-
lam menerapkan protokol 
kesehatan sehingga positif 
Covid-19 di daerah tersebut 
bisa ditekan.

“Disiplin dalam menerapkan 
protokol kesehatan selama 
pandemi merupakan bukti 
sayang kepada keluarga, ma-
syarakat dan lingkungan seki-
tar kita,” ujarnya.

Hadi Mulyadi juga meminta 
kepada masyarakat Kaltim 
untuk bersyukur, karena wa–
laupun angkat positif terus 
bertambah, namun itu juga 
di ikuti jumlah pasien yang 
sembuh cukup tinggi, bahkan 
angka kesembuhan beberapa 
hari terakhir ini lebih tinggi dari 
yang terkonfirmasi positif.

“Peningkatan kesembuhan 
ini patut kita syukuri, oleh 
karena itu kita jangan sampai 
lengah dalam penerapan pro-

tokol kesehatan dalam berbagai 
aktivitas. 

Mari kita bersama-sama 
membantu pemerintah dalam 
memanimalisir bahkan memu-
tus mata rantai  penularan Co-
vid-19 di seluruh wilayah Kaltim 
dengan selalu menerapkan 5M,” 
pesan Hadi Mulyadi.

Update perkembangan Co–
vid-19 di Kaltim per Rabu 2 Juni 
2021, berdasarkan rilis Satgas 
Penanganan Covid-19 Kaltim. 
Penambahan terkonfirmasi posi-
tif ada 64 kasus, sehingga ber-
jumlah 71.753 kasus.

Untuk pasien sembuh ada 
penambahan 106 pasien, se–
hingga berjumlah  69.018 
pasien. Meninggal dunia ada 
penambahan 5 orang, sehingga 
berjumlah 1.722 orang. 

Sementara pasien dalam 
perawatan ada penambahan 
47 pasien sehingga total 1.013 
pasien. (aya / sk)

birokrasi berkualitas dan pelay-
anan maksimal bagi masyara-
kat, karena LHP atas LKPD ini 
menjadi bagian penting dalam 
roda pemerintahan Kabupaten 
Mahulu kedepannya,” jelas 
Avun kepada wartawan.

Oleh karena itu, mantan 
Sekda Mahulu ini menyampai-
kan apresiasi terhadap seluruh 
pihak yang terlibat aktif bekerja 
sama dalam menuntaskan se-
gala hal yang diperlukan dalam 
kurun waktu yang relative, serta 
cepat dan tepat waktu. 

“Laporan LKPD ini adalah 
hasil kerja sama seluruh pi-
hak baik para Kepala OPD, 
DPRD dan lainnya. Ini bisa dis-
elesaikan dalam kurun waktu 
relative cepat berkat dukungan 

dan kerjasama seluruh pihak,” 
ungkap Avun.

Ia menyebut, pencapain 
WTP ini hasil audit laporan 
keuangan pemerintah daerah 
tahun anggaran 2020. Selain 
itu ia juga mengucapkan teri-
makasih kepada Sekda Ma-
hulu, Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah, 
dan semua pemangku kebi-
jakan di Bumi Urip Keriman, 
Kabupaten Mahulu.

“Pemkab Mahulu telah 
mengambil langkah perbaikan 
anjuran dari BPK RI Perwakilan 
Kaltim. Sesuai dengan arahan, 
seluruh jajaran OPD tentunya 
menginginkan pengelolaan 
dapat terus ditingkatkan setiap 
tahunnya. 

Mahakam Ulu ............................................................................................................................................................................................. Dari Halaman 1
Oleh karena itu diharapkan 

kinerja dan pengelolaan keuan-
gan agar sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku,” imbuhnya.

Ketua DPRD Mahulu Novita 
Bulan mengatakan, dengan per-
aihan WTP yang kedua kalinya 
ini. Hal ini merupakan cambuk 
yang akan memotivasi seluruh 
jajaran OPD Pemkab Mahulu 
untuk terus melakukan perbai-
kan dalam pengelolaan laporan 
keuangan setiap tahunnya. 

“Kita apresiasi atas capaian 
predikat WTP yang kedua ka-
linya. Kita DPRD sebagai mitra 
pemerintah akan membantu 
memberi dukungan setiap 
proses perencanan sesuai tugas 
fungsi DPRD dalam penga-
wasan. 

Harapannya seluruh OPD 
dapat bekerja sesuai koridor 
dan aturan yang berlaku dalam 
pengelolaan keuangan dae-
rah,” tuturnya.

Bulan mengungkapkan, 
Mahulu dinilai sudah me–
menuhi kriteria sesuai standar 
akuntasi pemerintah dalam 
menyajikan laporan keuangan 
pemerintah daerah. 

“Kedepannya perlu diting-

kat lagi pengelolaan keuangan. 
Prinsipnya pengelolaan keuan-
gan harus transparan dan akun-
tabel dipegang oleh seluruh 
pihak,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan terse-
but, Sekda Mahulu, Stephanus 
Madang, didampingi Kabag 
Humas dan Protokol Yosep Sen-
giang, serta para pejabat dan 
Kepala OPD lainnya di kabu–
paten/kota Kaltim. (iyn)

Hadi Mulyadi



Swara Kaltim Kamis, 3 Juni 2021Halaman 16

Wawali Tinjau Hasil Pekerjaan Fisik
Program Sekolah Tangguh

SAMARINDA, Swara Kaltim
Memasuki program 100 hari 

kerja, Wakil Wali Kota Sama–
rinda Dr H Rusmadi menghadiri 
serah terima hasil pekerjaan di 
SD Negeri 008 Samarinda Se-
berang, Rabu (2/6/2021).

Dalam kunjungannya, Wa–
wali meninjau langsung progres 
pekerjaan fisik dalam 100 hari 
kerja melalui program sekolah 
tangguh. Ia memastikan de–
ngan program sekolah tang-
guh tadi, kualitas pendidikan 
bisa menjadi lebih baik di masa 
pandemi, tentunya dengan 
memberi kenyamanan belajar 
yang tidak hanya bagi para 
siswa, tetapi juga guru dan staf 
di dalam lingkungan sekolah. 

“Kalau bicara pendidikan 
ada program yang sangat pent-
ing untuk kemajuan sebuah 
bangsa, karena tidak ada bang-
sa yang besar tanpa dunia pen–
didikan yang maju. Semoga 
dengan program 100 hari kerja 
ini keberadaan sekolah tangguh 
bisa menjadi sebuah prioritas 
untuk memberi kenyamanan 
bagi murid dan guru, karena 
dari mereka cikal bakal bangsa 
yang maju,” ujar Rusmadi.

Sementara, Kepala Dinas 
Pendidikan kota Samarinda Asli 

Nuryadin melaporkan dalam 
100 hari kerja Wali Kota Sa-
marinda Dr H Andi Harun men-
gamanahkan untuk melakukan 
pembenahan terhadap ban-
gunan fisik sekolah agar bisa 

terealisasi dengan cepat. Dalam 
hal ini SDN 008 Samarinda Se-
berang, dimana kegiatan fisik 
yang sudah terbangun dianta-
ranya lapangan Pickleball serta  
Unit Kesehatan Siswa. Serah 

terima hasil pekerjaan sendiri 
dilakukan sore tadi dihadiri 
oleh seluruh kepala sekolah se 
Kota Samarinda, baik meng-
gunakan tatap muka, maupun 
Video Conference menggu-

nakan zoom.
Acara juga dirangkai dengan 

penyerahan  berita acara bantu-
an kepada setiap sekolah tingkat 
SD dan SMP se Kota Samarinda. 
(kmf-smd)

Lepas Keberangkatan Kafilah
ke MTQ Kaltim, Rusmadi Target Juara Umum

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wakil Wali Kota Samarinda 

Dr H Rusmadi memasang target 
juara umum pada Kafilah Musa-
baqah Tilawatil Al Quran (MTQ) 
kota Samarinda di ajang MTQ 
tingkat provinsi Kaltim ke 42 
tahun 2021 yang berlangsung 
5-8 Juni di kota Bontang.

Hal ini disampaikan Rusmadi 
pada saat melepas Kafilah Kota 
Samarinda di ruang utama 
Balaikota, Rabu (2/6/2021). 
Tampak dalam kesempatan 
itu mendampingi Sekretaris 
Daerah Sugeng Chairuddin, 
Asisten I Setkot Tejo Sutar-
noto yang juga ketua Lembaga 
Pengembangan Tilawatil Al 
Quran (LPTQ) Samarinda dan 
Kabag Kesra Abdul Jami. Ter-
catat sebanyak 58 peserta yang 
dilepas Wawali.

“Bismillahirrahmanirrahim, 
secara resmi hari ini Rabu 2 Juni 
2021 saya lepas dan berang–
katkan Kafilah Kota Samarinda 
pada MTQ Tingkat Provinsi 
Kaltim ke 42 tahun 2021,” tutur 

Rusmadi. Dihadapan seluruh 
pengurus LPTQ dan Kafilah 
Kota Samarinda yang akan 
diberangkatkan ke Kota Bon–
tang pada 3 Juni 2021 dari 
GOR Segiri Samarinda, Wawali 
berpesan untuk dapat meraih 

juara umum.
“Jadi, Kota Samarinda bia–

sanya mendapatkan Juara 2 
dalam kegiatan MTQ, tahun ini 
kita doakan agar dapat menjadi 
juara umum,” imbuhnya dalam 
sambutan.

Rusmadi berharap agar 
seluruh kafilah tetap menjaga 
protokol kesehatan sepanjang 
perjalanan dan sepanjang ke-
giatan musabaqah, mulai dari 
Samarinda hingga kembali lagi 
ke Kota Tepian.

Dalam kesempatan lainnya, 
Tejo yang juga menjadi ketua 
rombongan keberangkatan 
kafilah Kota Samarinda me–
nyampaikan, seluruh pengurus 
LPTQ dan Kafilah akan mengi-
kuti rangkaian kegiatan MTQ 
5-8 Juni 2021.

“Saya sebagai ketua rom–
bongan akan berusaha mem–
bawa Kota Samarinda menjadi 
juara umum, seperti yang di-
harapkan bapak Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Samarinda 
bahkan warga Kota Tepian itu 
sendiri,” ungkap Tejo.

Tejo mendoakan kafilah agar 
bisa berjuang maksimal dan 
menjalankan tugas dengan 
sebaik baiknya, untuk meraih 
prestasi juara umum.

“Mudah-mudahan masyara–
kat Kota Samarinda juga ikut 
mendoakan dan Insya Allah per-
jalanan ini menjadi perjalanan 
yang secara fisik menyenang-
kan, nyaman dan mendapatkan 
keberkahan dari Allah SWT,” 
pungkasnya. (kmf-smd)

Mendekati 100 Hari Kerja,


