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Mahfud Sebut Pengalihan Tanah Asing Banyak di Era SBY

Irwan yang juga Wakil Sek-
retaris Jenderal DPP Partai 
Demokrat, menegaskan kalau 
Mahfud bahkan tidak bisa 
membedakan antara HPH dan 
HGU.

HPH itu ijinnya di kawasan 
hutan, tukas Irwan. Jadi, bukan 
penguasaan atas tanah di Areal 
Penggunaan Lain, tetapi hanya 
hak untuk mengusahakan hu-
tan atau memanfaatkan potensi 
kayu di dalam kawasan hutan.

“Makanya, sangat aneh 
bicara pengalihan tanah saat 
pemerintahan bapak SBY ke-
pada asing, tapi bicaranya 
HPH,” ucap Irwan dari Dapil 
Kalimantan Timur dalam siaran 
pers yang diterima Swara Kal-
tim, Selasa (8/6/2021).

Irwan yang berlatar be–
lakang aktivis lingkungan dan 
kehutanan ini mengatakan 
jika bicara hak untuk meng–
usahakan tanah itu namanya 

HGU. “Kalau HPH itu ijin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu 
hutan alam atau disebut juga 
IUPHHK-HA. Tanahnya tidak 
menjadi hak pemegang ijin. Jadi, 
sangat jelas bedanya,” tegas 
Irwan.

Ia menyarankan agar Mah–
fud sebaiknya berhenti menya–
lahkan pemerintah sebelumnya. 
“Itu bukan hanya memperma–
lukan dirinya sebagai pejabat 
negara, tapi juga memperma–
lukan atasannya sendiri yaitu 
presiden Jokowi. Kan jadinya 
seperti pemerintahan ini tidak 
bisa kerja, tapi bisanya hanya 
mencari kesalahan pemerin-
tah sebelumnya,” pungkasnya. 
(dho)

Baca: Jawad ... Halaman 15

IRWAN: HARUS BICARA 
BERDASARKAN FAKTA

JAKARTA, Swara Kaltim
Irwan, anggota DPR RI dari Fraksi Partai De-

mokrat yang juga doktor ilmu Kehutanan, me-
minta Menko Polhukham Prof Mahfud MD untuk 
tidak membuat pernyataan ngawur dan tidak 
berdasar fakta.

Irwan, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

SAMARINDA, Swara Kaltim
Babak lanjut perseteruan 

antara Yayasan Melati dan 
Komite Sekolah SMA Negeri 
10 Samarinda tensinya makin 
naik. Komite sekolah langsung 
melakukan Rapat Dengar Pen–
dapat (RDP) bersama Komisi 
IV DPRD Kalimantan Timur di 
gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, 
Selasa (8/6/2021) sore kemarin.

Seperti diketahui, pada Sab-
tu (5/6/2021), beredar video 

pembongkaran asrama Kam-
pus A SMAN 10 Jalan H.A.M.M 
Rifaddin oleh Yayasan Melati 
di sosial media. Hal ini menye-
babkan komite sekolah geram.

Setelah itu, konflik terjadi 
juga karena adanya disposisi 
Gubernur Kaltim Isran Noor 
menginstruksikan untuk me–
mindahkan SMAN 10 Kampus 
A ke Kampus B Jalan Perjuang-
an walaupun fasilitas belum 
memenuhi syarat.

Seusai RDP, Ketua Komite 
Sekolah, Ridwan Tasa menjelas–
kan ada beberapa poin per-
masalahan yang disampaikN 
kepada Komisi IV DPRD Kaltim, 
baik dari Komite, Alumni mau–
pun perwakilan orang tua dan 
warga sekitar.

“Lahan yang di sana ( Kam–
pus A) adalah aset pemerintah 
berdasarkan putusan Mahka–
mah Agung. SMAN 10 belum 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Tragedi pembongkaran 

SMAN 10 Samarinda oleh 
pihak Yayasan Melati sangat 
disesalkan anggota DPRD 
Kaltim Jawad Sirajuddin. Lebih 
mengecewakan lagi, Jawad 
tidak melihat respon peme–
rintah dalam hal ini Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Disdikbud) Kaltim.

“Kejadian sejak Sabtu, hing–
ga Selasa sore ini, tidak ada 
respon atau tindakan yang 
dilakukan Kepala Dinas Pen–
didikan. Sebagai wakil rakyat, 
saya warning beliau dan men–
jadi catatan untuk diperhatikan 
pimpinannya,” tegas Jawad 
kepada Swara Kaltim seusai 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
Komite SMAN 10 Samarinda di 
DPRD Kaltim, Selasa (8/6/2021) 
sore.

Jawad mengaku sedih ada–
nya tindakan yang melanggar 
hukum tersebut, apalagi se-
cara hukum aset tersebut jelas 
milik Pemprov Kaltim.

Sehingga lanjutnya Kadis-
dikbud Kaltim (Anwar Sanusi, 
- Red.) seharusnya bisa men-
gambil sikap, tidak melaku-
kan pembiaran. “Bukan hanya 
komite sekolah, orang tua 

murid, alumni dan warga sekitar 
yang mempertanyakan sikap 
Dinas Pendidikan. Saya  pun 
mempertanyakannya,” tegas 
politisi PAN ini.

Sementara warga sekitar 
SMAN 10 Samarinda Kampus A, 
Hadi Supangat menggantung-
kan harapannya kepada DPRD 
Kaltim agar bisa memberikan 
yang terbaik. “Intinya kami ingin 
anak kami tetap 

Jawad Sirajuddin, anggota Ko-
misi IV DPRD Kaltim.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite Sekolah SMAN 10 dengan Komisi IV DPRD Kaltim.

Rusman Minta Disdikbud
Berpihak ke SMAN 10

Jawad “Warning”
Kadisdikbud Kaltim

Komite Sekolah RDP dengan DPRD Kaltim,

Baca: Rusman.. Halaman 15

Wow.. PSG rayu 
kiper Donnarumma, 

tawarkan gaji Rp 173 
miliar per musim
Baca Halaman 13
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JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi IV DPR, 

Renny Astuti, meminta Ke–
menterian Kelautan dan Per–
ikanan (KKP) untuk segera 
mengevaluasi penggunaan 
anggaran, terutama berkaitan 
program Kegiatan Prioritas KKP 
2021, salah satunya berkaitan 
dengan budidaya ikan.

“Saya ingin penggunaan 
anggaran KKP 2021 dievalu-
asi kembali. Kami ingin mer-

eka yang menjadi sasaran dari 
program tersebut, harapannya, 
jadi bisa lebih aktif dan terus 
berproduksi di masa pandemi. 
Tentu ke depannya, bisa juga 
menggerakan perekonomian 
masyarakat,” kata Renny As-
tuti, dalam siaran persnya, di 
Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal itu perlu 
jadi perhatian agar manfaat 
dari pelaksanaannya langsung 
dirasakan oleh masyarakat, 

khususnya pelaku usaha kelau-
tan dan perikanan.

Dalam rapat yang memba-
has evaluasi pelaksanaan APBN 
tahun anggaran 2020-2021 
dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L 
tahun 2022 bersama Menteri 
Kelautan dan Perikanan, Sakti 
W Trenggono, di Gedung Nus-
antara, Senayan, Jakarta, Senin 
(7/6), 

Politisi Fraksi Partai Gerindra 
itu turut menyoroti soal usulan 
tambahan anggaran KKP tahun 
2022 sebesar Rp8,043 triliun.

Jika diperhatikan, rata-rata 
Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor kelautan dan peri-
kanan setiap tahunnya masih 
dinilai rendah, berkisar Rp600 
miliar. 

“Ke depannya, saya ingin 
KKP segera menemukan stra–
tegi guna memacu PNBP tahun 
2022,” katanya.

Pada kesempatan yang 
sama, ia pun mengingatkan 
agar KKP memperhatikan kese-
jahteraan para tenaga honorer, 
khususnya penyuluh daerah 
setempat. 

Bagi dia, tanpa penyuluh, 
program-program KKP tidak 
akan berjalan dengan efektif 

dan tepat sasaran. Peran pe-
nyuluh sangat penting dalam 
meningkatkan kapasitas pelaku 
usaha dan perikanan budidaya.

Oleh karena itu, dia berha-
rap Tranggono segara mengem–
bangkan kelembagaan KKP di 
daerah dan meningkatkan kes-
ejahteraan penyuluh perikanan. 
“Kami harap ke depannya Pak 
Menteri bisa lebih memperha-
tikan honor serta kesejahteraan 
para tenaga honorer seperti 
penyuluh. Tidak akan berjalan 
dengan efektif program itu, jika 
manusianya tidak diperhatikan,” 
katanya. (ant)

Anggota DPR Minta KKP 
Evaluasi Penggunaan Anggaran

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VI DPR RI 

Evita Nursanty mengungkap-
kan sinergi ekosistem BUMN 
ultramikro akan membantu 
percepatan pemulihan ekonomi 
nasional.

“Sinergi ekosistem sektor 
ultramikro dari tiga perusahaan 
BUMN ini sangat dibutuhkan 
untuk mempercepat proses 
pemulihan ekonomi nasional 
dan manfaatnya dapat dirasa–
kan langsung oleh pelaku ultra-
mikro khususnya dan UMKM, 
serta masyarakat pada umum-
nya,” katanya dalam keterangan 
tertulis yang diterima di Jakarta, 
Selasa.

Evita menyambut baik si–
nergi ekosistem yang dilakukan 
tiga BUMN yakni PT BRI, PT 
Pegadaian, dan PT PNM untuk 
makin luas menjangkau usaha 
mikro dan ultramikro ini.

Ia menyebut saat ini masih 
banyak usaha mikro dan ul-
tramikro yang belum terlayani 
akses pendanaannya dan usaha 
untuk membantu mereka pun 
sangat fragmented dan jalan 
sendiri-sendiri.

Padahal, bangkitnya usaha 
mikro dan ultramikro ini men–
jadi bagian penting untuk per-
cepatan pemulihan ekonomi 
nasional saat pandemi saat ini.

Evita menambahkan bahwa 
BUMN sektor usaha UMKM 
perlu bahu membahu dan 
menyinergikan kekuatan dan 
keahlian dalam integrasi eko-

sistem. “Perlu consolidated ef-
fort agar dukungan dan komit-
men bagi jutaan pelaku usaha 
kecil benar-benar efektif dan 
luas jangkauannya,” ujarnya.

Apalagi, pada masa pan-
demi ini, UMKM adalah sektor 
yang paling membutuhkan 
dukungan. 

Survei BI menunjukkan se-
banyak 87,5 persen UMKM 
terdampak pandemi Covid-19 
dengan rata-rata mengalami 
penurunan penjualan antara 
30-50 persen. Banyak UMKM 
yang gulung tikar dan banyak 
juga yang akhirnya kehilangan 
pekerjaan.

“Dengan sinergi ini, maka 
akses pendanaan lembaga 
keuangan formal akan menin-
gkat, dengan akses pendanaan 
yang makin meningkat maka 
daya saing juga akan mening–
kat, lalu akan menghasilkan 
penguatan ekonomi nasional 
khususnya masa pandemi ini. 
Di sisi lain, tentunya masing 
masing BUMN juga diuntung-
kan dengan makin besarnya 
dan luasnya layanan nasabah,” 
kata Evita.

Menurut dia, UMKM me–ru-
pakan penyangga atau tulang 
punggung ekonomi nasional, 
terutama saat meng–hadapi 
pandemi ini.

Itu sebabnya, Evita percaya 
upaya percepatan pemulihan 
ekonomi nasional saat ini akan 
berjalan dengan baik dan 
UMKM bangkit kembali.. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua MPR RI Bambang 

Soesatyo meminta pemerintah 
menghentikan ketergantungan 
impor penyediaan alat kese–
hatan dari negara lain karena 
sudah saatnya pemerintah 
memberikan perhatian serius 
kepada industri farmasi dan alat 
kesehatan dalam negeri.

“Langkah itu agar Indonesia 
bisa menjadi pemain utama dan 
tuan rumah di negara sendiri,” 
kata Bambang Soesatyo dalam 
keterangannya di Jakarta, Se-
lasa.

Dia menjelaskan di tengah 
pandemi Covid-19, sektor in–
dustri farmasi dan alat kese–
hatan masuk dalam kategori 
“high demand” dan masyarakat 
semakin menyadari pentingnya 
menjaga kesehatan.

Karena itu menurut dia, jan-
gan sampai geliat kepedulian 
masyarakat terhadap sektor 
kesehatan ini justru dinikmati 
oleh negara lain.

Dia menjelaskan, pada tahun 
2021 pemerintah menyiapkan 
anggaran kesehatan hingga 
Rp300 triliun. 

“Menurut Gabungan Alat Ke-
sehatan Indonesia (Gakeslab), 
merujuk data Kementerian 
Keuangan, anggaran dalam 
APBN 2019 untuk pengadaan 

alat-alat kesehatan di rumah 
sakit-rumah sakit pemerintah 
sekitar Rp9 triliun. Pada ta-
hun 2020 meningkat menjadi 
Rp18 triliun karena pandemi 
Covid-19,” ujarnya.

Dia menilai j ika angka 
tersebut digabungkan dengan 
anggaran APBD, BUMN, dan 
swasta total belanja alat-alat 
kesehatan di Indonesia rerata 
berkisar Rp50 triliun per-tahun.

Karena itu menurut dia san-
gat disayangkan jika anggaran 
pengadaan Alkes sebesar itu 
lebih banyak dinikmati oleh 
produsen Alkes luar negeri.

Politisi Partai Golkar itu 
mengutip data Kementerian 
Perindustrian bahwa kemam–
puan industri farmasi di Indo-
nesia saat ini ditopang oleh 
220 perusahaan, sebanyak 
90 persen dari perusahaan 
farmasi tersebut fokus di sek-
tor hilir dalam memproduksi 
obat-obatan. “Tantangannya, 
pemerintah harus terus beru-
paya untuk menekan impor 
pengadaan bahan baku, khu-
susnya di sektor hulu industri 
farmasi,” katanya.

Bambang Soesatyo menilai, 
target pemerintah mengurangi 
impor farmasi dan alat kes-
ehatan mencapai 35 persen 
pada akhir tahun 2022, ha-

rus dibarengi dengan kebijakan 
yang ramah terhadap industri 
farmasi dan alat kesehatan.

Dia juga mengutip riset Pa-
tients Beyond Borders yang 
memperlihatkan warga Indone-
sia sangat gemar berobat ke luar 
negeri, peningkatannya cukup 
tajam, dari 350 ribu warga yang 
berobat ke luar negeri di tahun 
2006 menjadi 600 ribu di tahun 
2015.

“Total pengeluaran per tahun 
yang dikeluarkan penduduk In-
donesia untuk berobat ke luar 
negeri bisa mencapai USD 11,5 
miliar, 80 persennya dihabiskan 
di Malaysia,” katanya.

Bambang Soesatyo men-
gatakan warga Indonesia me-
milih berobat ke luar negeri 
karena alat kesehatannya yang 
sangat lengkap, biayanya yang 
lebih murah dan pelayanannya 
lebih nyaman.

Padahal menurut Bambang 
Soesatyo, dengan sumber daya 
manusia dan sumber daya 
rumah sakit yang dimiliki, Indo-
nesia sebetulnya bisa menjadi 
tuan rumah bagi warganya 
dalam berobat.

Bahkan dia menilai, Indone-
sia seharusnya bisa menjadi pe-
main utama dalam wisata medis, 
menjadi tempat yang nyaman 
bagi warga dunia berobat. (ant)

MPR Minta Pemerintah Hentikan 
Ketergantungan Impor Alat Kesehatan

Sinergi BUMN Ultramikro Bantu 
Percepat Pemulihan Ekonomi
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

Stimulus Bagi Parpol, Bersama Rakyat
Tekan Penyebaran Covid-19

SAMARINDA, Swara Kaltim
Sebagai bentuk perhatian 

Pemprov Kaltim, Gubernur 
Kaltim Dr H Isran Noor me–ne-
gaskan, siap lahir bathin mem-
bantu program keumatan yang 
dibangun Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) Kaltim 
bersama seluruh unsur lembaga 
keagamaan di Benua Etam.

“Apa yang diusulkan mau–
pun diprogramkan FKUB Kaltim 
siap kami bantu. Jika, tidak me-
lalui alokasi anggaran murni, ya 
mungkin di perubahan,” sebut 
Isran Noor ketika menerima 
kunjungan Pengurus FKUB Kal-
tim dipimpin Ketua H Asmuni 

Ali, Kepala Kanwil Kemenag 
Kaltim H Masrawan dan se-
luruh Pemuka Agama Tingkat 
Provinsi Kaltim, di Ruang Kerja 
Gubernur, Selasa (8/6/2021).

Isran mengatakan, Pemprov 
Kaltim wajib mendukung apa 
yang diprogramkan FKUB. 
Apalagi tujuannya untuk keu-
matan. 

Artinya, dengan adanya 
kerja sama pemerintah dan 
Pemuka Agama, maka program 
kerja pemerintah daerah akan 
semakin mudah. 

“Apa saja diusulkan, asal 
baik saja. Kami dukung. Apa–
lagi, juga didukung Kanwil 

Kemenag,” jelas Isran.
Ketua FKUB Kaltim H Asmuni 

Ali mengatakan, tujuan kunju-
ngan tersebut selain silaturrahim 
juga memohon dukungan Pem-
prov Kaltim melalui Gubernur. 

Agar bisa membantu peng–
adaan kendaraan multi fungsi 
bagi seluruh Organisasi Pemuka 
Agama di Tingkat Provinsi dan 
Kendaraan Operasional FKUB 
yang representatif.

“Alhamdulillah Gubernur Is-
ran Noor menyambut baik dan 
mendukung usulan tersebut,” 
jelasnya. 
(jay / yans / humasprovkaltim 
/ adv / aya / sk)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Wakil Gubernur Kaltim H 

Hadi Mulyadi mengatakan, saat 
ini Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) memiliki posisi yang 
sangat strategis, berada gar-
da terdepan dan mempunyai 
peran sentral, serta tugas yang 
sangat berat dalam menjaga 
ketentraman masyarakat dan 
ketertiban umum. Disamping 
tugas lainnya yaitu, berupa 
penegakan Peraturan daerah 
dan tugas-tugas lainnya.

“Kegiatan Bimtek ini adalah 
bentuk usaha dan konsen 
pemerintah melalui BPSDM 
Provinsi Kaltim sebagai usaha 
kita bersama dalam mening–
katkan kapasitas kelembagaan 
dan membangun aparat Sat-
pol PP yang profesional, salah 
satunya adalah melalui ja-
batan fungsional polisi pamong 
praja,” kata Hadi Mulyadi saat 
membuka Bimbingan Tehnik 
(Bimtek) Perhitungan Angka 
Kredit dan Penyusunan SKP 
bagi Jabatan Fungsional Satuan 
Polisi Pamong Praja  di ling-
kungan Pemprov Kaltim dan 
kabupaten/kota se Kaltim, yang 
dilaksanakan Badan Pengem–
bangan Sumber Daya Manusia 
(BPSDM) Kaltim, di Ballroom 
Hotel Bel Swis Balikpapan, Se-
lasa (8/6/2021).

Mantan legislator Karang 
Paci dan Senayan menam–
bahkan, pengembangan kom–
petensi anggota Satpol PP  
secara langsung diintegrasikan 
dengan pengembangan karier 
melalui jabatan fungsional 
polisi pamong praja. “Sehingga 
pemerintah melalui peraturan 

menteri pendayagunaan apa–
ratur negara dan reformasi 
birokrasi nomor 4 tahun 2014 
menetapkan jabatan fung-
sio-nal polisi pamong praja 
dan angka kreditnya, dengan 
demikian pengaturan untuk 
menduduki jabatan fungsional 
pamong praja disetarakan 
dengan jabatan fungsional lain 
yang telah ada sebelumnya,” 
tandasnya.

Hadi Mulyadi juga berharap 
dengan pelaksanaan Bim-
tek ini personil di lingkungan 
Satpol PP dapat memahami 
teknik dan penyusunan SKP 
dan Angka Kredit, disamping 
kita harapkan seluruh ang-
gota Satpol PP se-Kaltim terus 
meningkatkan kinerja secara 
profesional.

Kepala BPSDM Kaltim Nina 
Dewi MAP dalam laporannya 
mengatakan Bimtek Perhitu–
ngan Angka Kredit dan Penyu-
sunan SKP bagi Jabatan Fung-
sional Satuan Polisi Pamong 
Praja  di lingkungan Pemprov 
Kaltim dan kabupaten/kota se 
Kaltim, di Ikuti 40 peserta dari 
anggota Satpol PP Provinsi Kal-
tim dan kabupaten/kota, yang 
dilaksanakan mulai tanggal 8 
sampai 10 Juni 2021.

“Adapun tujuan kegitan 
Bimtek agar peserta Bimtek 
mendapatkan pemahaman 
yang komfrehensif tentang 
mekanisme penyusunan sa–
saran kerja pegawai (SKP) dan 
Perhitungan Angka Kredit ses-
uai prosedur yang ada,” kata 
Nina Dewi. 
(mar / yans / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

Wagub Buka Bimtek
Penyusunan SKP

Gubernur Siap Dukung Program FKUB Kaltim

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pemprov Kaltim Badan Kes-

atuan Bangsa dan Politik (Kes-
bangpol) menggelar Bimbi-
ngan Teknis (Bimtek) Bantuan 
Keuangan Bagi Partai Politik 

Tingkat Provinsi Kaltim, di 
Ballroom Crystal Hotel Mercure 
Samarinda, Selasa (8/6/2021). 

Kegiatan ini dibuka Sek–
retaris Daerah (Sekda) Prov 
Kaltim HM Sa’bani yang di–

tandai dengan pemukulan 
gong, didampingi Kepala Badan 
Kesbangpol Kaltim Sufian Agus 
dan Perwakilan BPK RI Kaltim. 

Dalam arahannya, Sekda 
Prov Kaltim HM Sa’bani menga-
presiasi kegiatan ini yang ber-
nilai penting, karena berkaitan 
dengan terbitnya Permendagri 
No. 78/2020 tentang Peruba-
han terhadap Permendagri 
No. 36/2018 tentang Ban-
tuan Keuangan Partai Politik 
(Bankeu Parpol). Sebagai res–
pon pemerintah, untuk mem–

beri peran parpol untuk ikut 
mengkampanyekan tentang 
kepatuhan masyarakat terha–
dap aturan protokol kesehatan 
(prokes) guna menekan pe–
nyebaran Covid-19 di tanah air, 
khususnya Kaltim. 

“Disini pemerintah hanya 
menstimulus, karena parpol 
juga semakin mandiri. Peme–
rintah daerah menstimulus ini 
juga sesuai dengan kemam–
puan daerah. Kita harapkan 
melalui bantuan parpol ini 
paling tidak dengan dana yang 

sedikit dari pemerintah ini dapat 
digunakan sebaik-sebaiknya un-
tuk belanja penting yang terkait 
dengan masyarakat, khususnya 
untuk konstituen. Guna mem-
bangun narasi positif, terkait 
peran parpol dan rakyat untuk 
bersatu melawan Covid-19 di 
daerah ini,” jelasnya. 

Sa’bani mengingatkan ke–
pada para peserta Bimtek yang 
terdiri dari pengurus parpol 
(ketua, sekretaris, bendahara 
dan pengelola keuangan) agar 
dapat mengikuti Bimtek dengan 
sebaik-baiknya dan memahamo 
materi yang disampaikan lang–
sung oleh nara sumber Direktur 
Politik Dalam Negeri Ditjen 
Politik dan Pemerintahan Umum 
Kemendagri Syarmadani dan 
BPK RI Perwakilan Kaltim. 

“Gunakan dengan sebaik-
baiknya untuk operasional par-
pol. Meskipun dana ini tidak 
besar, tetapi harus dipertang–
gungjawabkan dengan baik 
pengelolaannya dan sesuai 
aturan, serta harus di audit oleh 
BPK RI,” pungkasnya. 
(her / yans / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)
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TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Dari Barang Bukti (BB) 

sejak Juni 2020 hingga Juni 
2021 yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewijsde) akirnya 
pada  Selasa (8/6/2021) 
pukul 09.00 Wita, akhirnya 
dimusnahkan oleh Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Berau.

Kegiatan pemusnahan BB 
tersebut digelar di halaman 
Kantor kejaksaan Jalan Dipine-
goro Tanjung Redeb. 

Hadir dalam acara tersebut, 
Kepala Kejari Berau Nislianu-
din, Kapolres Berau AKBP Edy 
Setyanto Erning Wibowo, 
Wakil Bupati Berau Gamalis, 
dan Dandim 0902 Letkol Inf 
Fardin Wardana.

Dalam pemusnahan barang 
bukti tersebut meliputi BB dari 
berbagai macam kasus yang 
telah selesai ditangani kejak-
saan. 

Menurut keterangan dari 
Kepala Kejaksaan Negeri 
Berau, Nislianuddin bahwa  
pemusnahan barang bukti 
itu berasal dari kasus pidana 
umum sejak Juni 2020 hingga 
Juni 2021 yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum 
tetap (inkracht van gewijsde) 
dimusnahkan.

“Yang dimusnahkan kali ini 
adalah Barang Bukti berupa 
narkotika, obat-obatan kes-
ehatan, senjata api, senjata 
tajam dan minuman keras, 
obat LL sebanyak 1500 bu-
tir” ungkap Nislianuddin usai 
pemusnahan.

Nislianuddin juga menam-
bahkan, bahwa dalam pemus-
nahan tersebut, ada juga 1700 
botol miras berbagai jenis, 
mulai dari pabrikan hingga 
miras tradisional, dimusnah-
kan dengan dihancurkan 
dengan buldoser. “Untuk jenis 
Narkoba, ada juga sabu-sabu 

yang dimusnahkan, Jadi kita 
tinggal sisanya dan alat-
alatnya, seperti bong, alat 
timbangan dan plastik pem-
bungkus,” imbuh Kejari..

Sedangkan tindak pidana 
umum lainnya, lanjut Nislian-
uddin, juga ada barang bukti 
dari kasus perlindungan anak, 
berupa pakaian, seperti kasus 
pelecehan seksual, kekerasan 
hingga pemerkosaan terha-
dap anak. 

Meskipun bisa dikemba-
likan kepada korban karena 
barang pribadi, namun 
pertimbangan dari jaksa 
penuntut umum (JPU) tidak 
dimusnahkan.

“Kalau barang buktinya 
kita kembalikan kepada ko-
rban, itu akan menimbulkan 
trauma yang mendalam, se-
hingga saat penuntutan, kita 
tuntut untuk dimusnahkan 

(barang buktinya),” ucapnya.
Selain itu, menurut Kejari 

kedepannya pihaknya akan 
rutin melakukan pemusna-
han, setiap tiga bulan sekali 
sehingga tidak perlu menung-

gu lama. 
Hal itu untuk menghindari 

adanya penimbunan barang 
bukti yang banyak. 

“Berapapun jumlahnya  
kita akan lakukan pemusna-

han untuk menghindari pen-
umpukan barang bukti dan 
mengghindari adanya per-
buatan yang tidak diinginkan,” 
pungkas mantan Kajari Aceh 
Tengah tersebut. (nht / ***)

Kejaksaan Berau Musnahkan Ratusan
Barang Bukti Setelah Setahun Disimpan

Suasana pemusnahan barang bukti narkoba, pada Selasa (8/6/2021).

 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
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Banyak Potensi di Kaltim 
Harus Dikerjasamakan

SAMARINDA, Swara Kaltim
Kalimantan Timur sejak 

lama sudah dikenal sebagai 
daerah yang memiliki kekay-
aan sumber daya alam ber-
limpah dan potensial, namun 
belum terkelola secara maksi-
mal.

“Selama ini kan kita tau-
nya sumber daya alam tidak 
terbarukan, seperti batubara, 
minyak dan gas. 

Padahal, banyak potensi 
ekonomi kita yang bisa dik-
erjasamakan,” kata Asisten 
Administrasi Umum Setda 
Provinsi Kaltim, HS Fathul 
Halim saat mewakili Gubernur 
Kaltim usai membuka Rapat-
Koordinasi Identifikasi Po-
tensi Ekonomi Daerah Dalam 
Rangka Meningkatkan Kerja 
Sama Daerah untuk Mendu-
kung Pembangunan Daerah, 
di Pendopo Odah Etam, Se-
lasa, 8 Juni 2021.

Dirinya meyakini potensi 
yang dimiliki masing-masing 
kabupaten dan kota di Kaltim 
bisa dikerjasamakan, sehing-
ga memberikan nilai tambah 
yang optimal bagi daerah dan 
masyarakatnya.

“Sekarang kita sudah 
bergeser pada kegiatan 
pengelolaan SDA terbarukan. 
Dan, masing-masing daerah 
pasti memiliki potensi yang 
berbeda, sehingga bisa saling 
menunjang melalui kerjasama 
antar daerah,” ungkap Fathul 
Halim.

Karenanya, dia berharap 

usai Rapat Koordinasi ini, 
masing-masing daerah sudah 
mengenal dan mengetahui po-
tensi daerah lain, serta segera 
menjalin komunikasi, koordina-
si dan membangun kerjasama 
saling menguntungkan.

Sementara Kepala Biro 
Humas Setda Prov Kaltim, HM 
Syafranuddin mengungkapkan 
di era pembangunan cukup 
pesat di segala bidang, tentu 
potensi-potensi daerah yang 
dimiliki dan belum terkelola 
maksimal bisa dikerjasamakan 
antar daerah.

“Ternyata ada potensi di 
suatu daerah tapi tidak dimiliki 
daerah tetangganya, begitu 
pula sebaliknya. 

Maka, potensi ini bisa diker-
jasamakan,” ujar Syafranuddin, 
pria yang akrab disapa Ivan ini.

Dalam acara dihadiri 
Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat Dr Moh 
Jauhar Efendi, para Sekda, 
Kepala Bappeda dan Bagian 
Kerjasama kabupaten/kota se 
Kaltim ini, Ivan mencontohkan 
potensi air baku di Marang-
kayu Kutai Kartanegara dibu-
tuhkan warga Kota Bontang, 
juga potensi air di lahan eks 
tambang PT Indominco dapat 
disuplay untuk daerah lain.

“Termasuk potensi pertani-
an, perikanan, perkebunan dan 
lainnya, bisa dikerjasamakan 
antar daerah,” ungkapnya. 
(yans / sdn / humasprov-
kaltim)

SAMARINDA, Swara Kaltim
DPRD Kaltim menggelar 

Rapat Paripurna ke-16 di Ge-
dung D lantai 6 Kantor DPRD 
Kaltim, dengan tiga agenda, 
yaitu penyampaian laporan 
Bapemperda Prov Kaltim ter-
hadap perubahan Propemper-
da 2021, penyampaian Nota 
Penjelasan Perubahan RPJMD 
2019-2023 dan penyampaian 
Nota Keuangan Raperda 
Pertanggungjawaban Pelaksa-
naan APBD Kaltim 2020. 

Rapat Paripurna kali ini 
dipimpin Wakil Ketua I DPRD 
Kaltim Muhammad Samsun 
didampingi Wakil Ketua Seno 
Aji dan Sigit Wibowo. 

Sementara Gubernur 
Kaltim diwakili Sekprov Kal-
tim, HM Sa’bani didampingi 
Asisten Perekonomian dan 
Administrasi Pembangunan 
Abu Helmi, Asisten Admin-
istrasi Umum Fathul Halim, 
serta pimpinan OPD lingkup 
Pemprov Kaltim. 

Sa’bani mengungkapkan 
dalam perubahan RPJMD 
Kaltim 2019-2023 perlu mem-
pertimbangkan isu strategis 
kedepan sehingga dilakukan 
penyesuaian dan perubahan 
terkait program pembangu-
nan yang dilaksanakan selama 
beberapa tahun kedepan, 
dengan memperhatikan 
kekurangan dan kelebihan 
dari setiap program.

“Nota penjelasan ini mem-

berikan gambaran kepada 
DPRD Kaltim sebagai bahan 
untuk pembahasan terkait 
perubahan RPJMD Kaltim 
2019-2023 yang menjadi 
dasar pembangunan jangka 
menengah yang menggam-
barkan visi misi Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kal-
tim, dengan menyesuaikan 
dengan berbagai kebijakan 
dan situasi terkini,” ungkap 
Sa’bani, dikutip melalui berita 
Biro Humas Setprov Kaltim, 
Selasa (8/6/2021).

Perubahan RPJMD Kaltim 
2019-2023, lanjut Sa’bani, 
salah satunya menyesuaikan 
dengan perubahan kebijakan 
nasional baru diantaranya 
terbitnya Perpres 18/2020 
dimana didalamnya termasuk 
pemindahan ibu kota negara 

(IKN) Indonesia ke Kaltim. 
“Tujuan perubahan ini salah 

satunya untuk menyelaraskan 
strategi dan arah kebijakan 
serta arah program pem-
bangunan beberapa tahun 
kedepan dimasa kepemimpi-
nan Gubernur Isran Noor dan 
Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, 
menyesuaikan dengan isu 
strategis terkini,” jelas HM 
Sa’bani. 

Dalam perubahan RPJMD 
2019-2023 juga ditargetkan 
sejumlah indikator pemba-
ngunan, diantaranya targert 
Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) menjadi 77,75 dari real-
isasi tahun 2020 76,24. 

Indicator lainnya yang di-
targetkan mengalami pening-
katan yaitu indeks gini (0,328), 
indeks kemiskinan (5,90 
persen), tingkat pengang-
guran terbuka (6,50 persen), 
pertumbuhan ekonomi, indeks 
kualitas lingkungan hidup dan 
indeks reformasi birokrasi. 

“Saat ini realisasi dari indi-
kator pembangunan tersebut 
masih terkendala dengan 
pandemi Covid-19, kita harap-
kan beberapa tahun kedepan 
capaian/realisasi tersebut bisa 
sesuai atau melebihi yang kita 
targetkan. 

Tentunya dengan sinergi 
dan kerja sama yang baik dari 
seluruh pihak, terutama antara 
eksekutif dan legis-ltatif,” ha-
rapnya. (aya / sk)

Perubahan RPJMD Sesuaikan
Isu Strategis Pembangunan Terkini

HM Sa’bani

Pemukulan gong menandai pembukaan Rakor Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka 
Meningkatkan Kerjasama Daerah untuk Mendukung Pembangunan Daerah, di Pendopo Odah 
Etam, Selasa, 8 Juni 2021.
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Pelataran

Sekolah dengan Akses Internet
di Provinsi Papua Rendah

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Pendidikan, Kebu-

dayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbudristek) Nadiem 
Makarim mengatakan akses 
internet di Papua masih sa-
ngat rendah. 

Rata-rata pro-porsi sekolah 
yang memiliki akses internet 
di Papua masih rendah yakni 
29 persen dan 37 persen un-
tuk Papua Barat.

“Akses internet masih san-
gat rendah di Provinsi Papua 
dan Papua Barat,” ujar Nadiem 
dalam rapat kerja bersama 
Pansus Rancangan Undang-
Undang Otonomi Khusus 
(RUU Otsus) Papua DPR RI, 
Senin (7/6).

Nadiem mengatakan, 

ketimpangan jumlah sekolah 
yang memiliki akses internet 
sangat jelas terjadi di daerah 
pedalaman, pegunungan, dan 
pulau-pulau. 

Sekolah yang mempu-
nyai akses internet di Kota 
Jayapura mencapai 99 persen, 
berbanding terbalik dengan 
Kabupaten Nduga dan Daiyai 
yang hanya enam persen dan 
delapan persen.

Begitu juga ketimpan-
gan yang terjadi di Papua 
Barat meskipun lebih baik 
dibandingkan Papua. Sekolah 
yang memiliki akses internet 
di Kota Sorong sebesar 90 
persen, tetapi di Kabupaten 
Pegunungan Arfak hanya 18 
persen.

Menurut Nadiem, dampak 
akses internet ini sangat dira-
sakan dalam masa pandemi 
Covid-19 ketika diterapkan 
kebijakan pembelajaran jarak 
jauh (PJJ). 

Namun, akses internet 
bukan hanya untuk kebutuhan 
PJJ melainkan juga kepentin-
gan guru dalam mengakses 
materi pembelajaran terbaik 
dan koordinasi yang lebih 
efektif dengan pemerintah 
daerah maupun pusat.

“Jadi ini merupakan PR be-
rat pemerintah daerah mau-
pun pusat. Kami berkoordinasi 
dengan Menkominfo untuk 
memastikan koneksi internet 
sekolah itu menjadi prioritas,” 
kata Nadiem.

Dia menambahkan, salah 
satu fokus utama program 
Kemendikbudristek adalah 
digitalisasi sekolah seperti 
yang diperintahkan Presiden 
Joko Widodo. Pemberian 

laptop dan WiFi harus menjadi 
fokus utama sebagai persiapan 
penggunaan teknologi infor-
masi komputer paralel dengan 
perbaikan akses internet di 
seluruh wilayah. (rpk / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim 
Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) 
Nadiem Makarim mengatakan 
bahwa ke depannya, kepala 
sekolah harus ikut tergabung 
dalam Program Guru Peng-
gerak sebelum menduduki 
jabatannya.

Menurut, Koordinator 
Nasional Perhimpunan untuk 
Pendidikan dan Guru (P2G) 
Satriwan Salim, hal ini tidak 
tercantum dalam Permen-
dikbud Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Penugasan Guru 
sebagai Kepala Sekolah. ’Kami 
melihat ada ketidaksinkronan 
sebenarnya tentang peng-
lihatan terkait guru penggerak 
sebagai syarat menjadi kepala 
sekolah dengan Kemendikbud 
tentang kepala sekolah,’’ jelas 
dia kepada Wartawan baru-
baru ini. 

Sebagaimana diketahui, 
Permendikbud tersebut tidak 

mensyaratkan untuk mengi-
kut guru penggerak sebelum 
menjadi kepala sekolah. Oleh 
karenanya, hal ini perlu untuk 
disinkronisasi.

’Makanya waktu itu belum 
ada program guru pengge-
rak, karena itu kami minta 
agar pernyataan ini mesti di 
sinkronkan dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
dibuat oleh Kemendikbud 
sendiri,’’ tutur Satriwan.

Apabila tidak ada sinkro-
nisasi atas pernyataan terse-
but, hal ini akan berpotensi 
melanggar aturan. ’’Kalau 
nggak, dia (Guru Penggerak) 
akan berpotensi menjadi pro-
gram yang tidak ada landasan 
hukumnya ini kan berbahaya 
kalau program tidak ada 
landasan hukum atau payung 
hukum,’’ tegasnya.

Mendikbud Nadiem Ma-
karim mengatakan, para guru 
yang tergabung dalam pro-

gram Guru Penggerak memi-
liki kesempatan untuk menjadi 
kepala sekolah. 

Pasalnya, program ini 
dirancang untuk pembekalan 
kompetensi guru di semua 
jenjang guna menyiapkan 
pemimpin pembelajaran masa 
depan. 

’’Ke depan, kalau mau 
punya karir sebagai kepala 
sekolah, tentu harus mele-
wati program Guru Peng-
gerak, karena ini bukan cuma 
program penguatan, tapi 
juga kepemimpinan,’’ terang 
Nadiem dalam keterangannya, 
baru-baru ini.

Program Guru Penggerak 
sendiri dirancang untuk mem-
berikan pembekalan kompe-
tensi kepada para guru mulai 
jenjang TK/PAUD hingga SMA. 
Melalui Program Guru Peng-
gerak diharapkan dapat me-
nyiapkan pemimpin pembela-
jaran masa depan. (fp / sk)

Mendikbud Tetapkan Aturan Terbaru
untuk Kepala Sekolah

Nadiem Makarim
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Ketua DPD RI Dukung Pemda DIY Gerakkan Sektor Pariwisata
YOGYAKARTA, Swara Kaltim

Ketua Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia 
AA LaNyalla Mahmud Mat-
talitti mendukung Pemerintah 
Daerah Daerah Istimewa Yog-
yakarta kembali menggerak-
kan sektor pariwisata dengan 
tetap memperhatikan kes-
ehatan masyarakat di tengah 
pandemi COVID-19.

Ketua DPD RI dalam siaran 
pers pada silaturahmi dengan 
Wakil Gubernur DIY, KGPAA 
Paku Alam X di Kompleks 
Kepatihan, Yogyakarta,

Sabtu (5/6) malam men-
gatakan Yogyakarta memiliki 
ragam potensi budaya yang 
menjadi kekayaan daerah, 
mulai dari peninggalan cagar 
budaya, kebudayaan berupa 
kearifan lokal, nilai-nilai luhur, 
karya seni, sistem sosial hing-
ga perilaku sosial di masyara-

kat. “Karena itulah Yogyakarta 
hampir sama dengan Bali 
yang mengandalkan fiskal 
dan PDRB (produk domestik 
regional bruto) dari sektor 
pariwisata yang berdampin-
gan dengan potensi ekonomi 
kerakyatan melalui UMKM, 
selain sektor pertanian dan 
dunia pendidikan,” katanya.

Meski begitu, senator asal 
Jawa Timur ini menyadari sek-
tor pariwisata saat ini sangat 
terdampak pandemi CO-
VID-19, karena itu kedatan-
gan dan keramaian dibatasi. 
Padahal sektor pariwisata 
hidup dengan mengandal-
kan kedatangan orang atau 
wisatawan.

“Tentu situasi ini langsung 
membuat terpuruk sektor 
pariwisata dan sektor ikutan-
nya, termasuk UMKM. Seperti 
yang dialami Provinsi Bali,” 

katanya.
Oleh karena itu, LaNyalla 

mendukung agar DIY kem-
bali menggerakkan pariwisata 
yang menjadi andalan kota 
Gudeg itu, dan agar Pemda 
DIY bersama pemkab dan 
pemkot setempat mengambil 
langkah strategis agar pari-
wisata bisa kembali bangkit, 
tapi tetap memperhatikan 
kesehatan masyarakat.

“Adaptasi dan kebiasaan 
baru menjadi syarat wajib 
yang harus mulai diterapkan 
di sektor tersebut. Tentu ini 
tugas yang berat bagi aparat 
pemerintah daerah, terutama 
untuk menjaga konsistensi 
pengawasan dan pembinaan,” 
kaya LaNyalla.

Menurut dia, hal itu yang 
bisa dan harus dilakukan 
saat ini untuk menggerakkan 
sektor pariwisata.”Dan Alham-

dulillah, Malioboro sebagai 
salah satu Ikon Yogyakarta 
sudah mulai bergeliat, meski-
pun nilai transaksi barang dan 
kuliner belum normal, tetapi 
sudah ada harapan,” katanya.

LaNyalla juga mengapresi-
asi kebijakan bebas kendara-
an bermotor yang diterapkan 
di kawasan Malioboro, sebab 
sebagai kebijakan fundamen-
tal, karena bermuara pada 
kepentingan lingkungan 
masa depan, terutama terkait 
dengan kampanye dunia 
tentang ancaman pemanasan 
global.

Meski demikian, LaNyalla 
menyarankan agar penataan 
tata ruang dan wilayah di Yo-
gyakarta juga diikuti dengan 
road map menuju daerah 
ramah lingkungan, termasuk 
pentingnya pembangunan hi-
jau dan konstruksi hijau, yang 

juga telah menjadi isu global.
“Sebagai wakil daerah, DPD 

RI bertugas untuk menyuara-
kan kepentingan daerah di 
tingkat pusat. Karena sudah 
menjadi tekad kami untuk 
bekerja maksimal sebagai ‘ad-
vokat’ atau pembela kepentin-
gan daerah,” katanya.

LaNyalla menambahkan, 
sudah menjadi kewajiban 
DPD, terutama senator daerah 
pemilihan DIY, untuk menerus-
kan aspirasi dari daerah yang 
dikenal unggul dengan pendi-
dikannya itu ke pusat.

“Apalagi Senator Yogya-
karta, ada Ibu Gusti Kanjeng 
Ratu Hemas yang berada di 
Keraton. Sehingga sangat tahu 
persis kepentingan Daerah Is-
timewa Yogyakarta yang harus 
diprioritaskan untuk mendapat 
perhatian dari pemerintah 
pusat,” kata LaNyalla. (ant)

(Dalam ribuan rupiah)

LIABILITAS
Liabilitas Segera
Simpanan
a. Tabungan
b. Deposito
Simpanan dari Bank Lain
Pinjaman yang Diterima
Dana Setoran Modal-Kewajiban
Liabilitas Lainnya
Total Liabilitas

Des 20
29,438

847,020
2,689,900
7,146,698

0
0

19,912
10,732,968

Des 19
23,877

616,580
2,962,000
4,155,391

0
0

14,119
7,771,967

(Dalam ribuan rupiah)

EKUITAS
Modal Disetor
a. Modal Dasar
b. Modal yang Belum Disetor -/-
Tambahan Modal Disetor
a. Agio (Disagio)
b. Modal Sumbangan
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya
Ekuitas Lain
a. Keuntungan (Kerugian) dari Per-
    ubahan Nilai Aset Keuangan dalam
    Kelompok Tersedia untuk Dijual
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
c. Lainnya
d. Pajak Penghasilan terkait dengan 
Ekuitas Lain
Cadangan
a. Umum
b. Tujuan
Laba (Rugi)
a. Tahun-tahun Lalu
b. Tahun Berjalan
Total Ekuitas

Des 20

24,000,000
17,000,000

0
0
0
0

0
0
0
0

56,220
2,880

(3,891,902)
348,713

3,515,911

Des 19

24,000,000
18,000,000

0
0
0
0

0
0
0
0

56,220
0

(4,071,444)
182,422

2,167,198

(Dalam ribuan rupiah)

ASET
Kas dalam Rupiah
Kas dalam Valuta Asing
Surat Berharga
Penempatan pada Bank Lain
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Pro-
duktif
Jumlah
Kredit yang Diberikan
a. Kepada BPR
b. Kepada Bank Umum
c. Kepada non bank – pihak terkait
d. Kepada non bank – pihak tidak ter-
    kait
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Pro-
    duktif
Jumlah
Agunan yang Diambil Alih
Aset Tetap dan Inventaris
a. Tanah dan Bangunan
b. -/- Akumulasi penyusutan dan pe-
    nurunan nilai
c. Inventaris
d. -/- Akumulasi penyusutan dan pe-
    nurunan nilai
Aset Tidak Berwujud
-/- Akumulasi amortisasi dan penu-
    runan nilai
Aset Lainnya
Total Aset

Des 20
3,294

0
0

6,626,794

26,453
6,600,341

0
0

6,901

7,257,074

119,511
7,144,464

0

0

0
383,649

285,013
9,900

7,219
399,463

14,248,879

Des 19
74,258

0
0

3,316,157

15,669
3,300,488

0
0
0

6,291,014

70,515
6,220,499

0

0

0
361,902

196,388
9,900

4,744
173,250

9,939,165

(Dalam ribuan rupiah)

POS
TAGIHAN KOMITMEN
a. Fasilitas pinjaman yang diterima 
    yang belum ditarik
b. Tagihan Komitmen lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang 
    belum ditarik
b. Penerusan kredit
c. Kewajiban Komitmen Lainnya
TAGIHAN KONTINJENSI
a. Pendapatan bunga dalam 
    Penyelesaian
b. Aset produktif yang dihapus buku
c. Agunan dalam proses penyelesaian 
    kredit
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya
KEWAJIBAN KONTINJENSI
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA

Des 20
0

0
0
0

0
0
0

793,600

115,985
677,615

0
0
0
0

Des 19
0

0
0
0

0
0
0

783,045

105,430
677,615

0
0
0
0

Nominal Dalam Ribuan RupiahKeterangan

Penempatan pada bank lain
Kredit yang diberikan
a. Kepada BPR
b. Kepada Bank Umum
c. Kepada non bank – pihak 
    terkait
d. Kepada non bank – pihak 
    tidak terkait
Jumlah Aset Produktif
Rasio – rasio (%)
a. KPMM
b. KAP
c. PPAP
d. NPL (neto)
e. ROA
f. BOPO
g. LDR
h. Cash Ratio

             DPK

0
0

0

725.451
725.451

               KL
0

0
0

0

0
0

            L
6.626.794

0
0

6.971

6.256.324
12.890.089

                M
0

0
0

0

107.874
107.874

          Jumlah
6.626.794

0
0

6.971

7.309.565
13.943.330

                 D

0
0

0

219.916
219.916

58.08
2.01

100.00
4.48
3.14
83.73
0.97
17.75

POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERA-
SIONAL
Pendapatan Bunga
a. Bunga Kontraktual
b. Provisi Kredit
c. Biaya Transaksi -/-
Jumlah Pendapatan Bunga
Pendapatan Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
Beban Bunga
a. Beban Bunga Kontraktual
b. Biaya Transaksi
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit
Beban Penyisihan Penghapusan Aset 
Produktif
Beban Pemasaran
Beban Penelitian dan Pengembangan
Beban Administrasi dan Umum
Beban Lainnya
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPE-
RASIONAL
Pendapatan Non Operasional
Beban Non Operasional
Kerugian Penjualan/Kehilangan
Lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBE-
LUM PAJAK PENGHASILAN
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BER-
JALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
b. Lainnya
c. Pajak Penghasilan Terkait
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi
a. Keuntungan (Kerugian) dan Per-
    ubahan Nilai Aset Keuangan Dalam
    Kelompok Tersedia untuk Dijual
b. Lainnya
c. Pajak Penghasilan Terkait
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
SETELAH PAJAK
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN

Des 2

2,005,756
111,644

0
2,117,400

113,054
2,230,454

511,355
0
0

108,498
0
0

1,174,898
70,795

1,865,546
364,908

150

0
16,345

(16,195)

348,713
0

348,713

0
0

0

0
0
0

0

348,713

Des 19

1,607,984
95,944

0
1,703,928

70,361
1,774,289

430,858
0
0

60,063
0
0

1,029,766
71,180

1,591,867
182,422

0

0
0
0

182,422
0

182,422

0
0

0

0
0
0

0

182,422

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN
Laporan Komitmen Kontinjensi
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan :  PT. BPR Danaflash Kalimantan Timur
Posisi Laporan              :  Desember 2020

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN
Laporan Kualitas Aset Produktif
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan  :  PT. BPR Danaflash Kalimantan Timur
Posisi Laporan    :  Desember 2020

(Dalam ribuan rupiah)

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN
Laporan Laba Rugi
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan :  PT. BPR Danaflash Kalimantan Timur
Posisi Laporan               :  Desember 2020

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN
Laporan Posisi Keuangan
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan :  PT. BPR Danaflash Kalimantan Timur
Posisi Laporan              :  Desember 2020

Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10M wajib diaudit oleh Akuntan Publik
Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp 10M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau 
diaudit oleh Akuntan Publik
Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang 
Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan 
tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 
tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan :  Teguh Heru dan Rekan
Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan :  Teguh Heru Irianto
1. 
2. 

3. 

4. 
5.

Anggota Direksi BPR dan 
Anggota Dewan Komisaris BPR

DIREKSI
1. ACHMAD BUDIONO MAULANA
DEWAN KOMISARIS
1.JIMMY TJOKROSUWARNO
2.BUDI SASTRIJA WIDJAJA

Pemegang Saham

1. Jimmy Kardono Lauw (40.00%) 
2. Liyanto Tjokro Suwarno (24.00%)
3. Lauw Gunawan Lesmono (23.00%)
4. Allen Tedy Purnawan (10.00%)
5. Indra Gunawan (3.00%)

Pemegang
Saham 

Pengendali 
(Ya/Tidak)

Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

Ultimate Shareholders

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN
Laporan Informasi Lainnya
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan  :  PT. BPR Danaflash Kalimantan Timur
Posisi Laporan    :  Desember 2020



Swara Kaltim Rabu, 9 Juni 2021Halaman 8

Pemprov Kaltim Dukung 
Pengembangan Agribisnis

SAMARINDA, Swara Kaltim
Gubernur Provinsi Kaliman-

tan Timur Isran Noor men-
egaskan pemerintah provinsi 
setempat sangat mendukung 
pengembangan potensi 
agribisnis melalui program 
prioritas pembangunan baik 
di tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten dan Kota.

Isran mengatakan luas 
wilayah daratan Kalimantan 
Timur melebihi Pulau Jawa 
dan sangat potensial untuk 

pengembangan kegiatan 
usaha pertanian dalam arti 
luas. “Kalau kita membuat 
program prioritas, maka 
program itu pasti prorakyat. 
Seperti pengembangan 
pertanian dalam arti luas,” 
kata Isran Noor di pendopo 
Odah Etam, Kantor Gubernur 
Kaltim, Senin.

Kegiatan agribisnis lanjut 
mantan Bupati Kutai Timur 
ini, melalui program perta-
nian dalam arti luas sangat 

penting dan strategis dalam 
pemberdayaan ekonomi 
rakyat. Dan tidak kalah pent-
ingnya, tambahnya, perta-
nian adalah kegiatan usaha 
ekonomi terbarukan sebagai 
lokomotif ekonomi Kaltim 
ke depan. Sebab, tegasnya, 
kekayaan sumber daya alam 
yang dimiliki saat ini akan 
habis, selain tidak bisa diper-
barui juga setiap saat terus 
dieksploitasi. “Kita jangan 
merasa kenyamanan ada batu 

bara, minyak dan gas. Itu 
habis, tunggui aja, habis tu,” 
katanya.

Isran mengajak kepala 
daerah melalui perangkat 
daerahnya membuat program 
prorakyat di sektor perta-
nian dalam arti luas. “Tanah 
di daratan Kaltim ini cukup 
subur, untuk menanam padi 
bisa, jagung bisa. Sayuran 
apa aja tumbuh, pelihara sapi, 
itik, ayam bisa. Mau budidaya 
ikan, banyak kawasannya,” 

ungkap Isran Noor.
Untuk mewujudkannya, lan-

jutnya, diperlukan komitmen 
kepala daerah untuk mengop-
timalkan pengelolaan lahan 
dan kawasan dengan pengem-
bangan agribisnisnya.

“Perkebunan, pertanian 
pangan, hortikultura, peter-
nakan, perikanan, juga ke-
giatan kehutanan. Silahkan 
kembangkan sesuai potensi 
wilayah dan lahannya,” kata 
Isran Noor. (ant)

Disperindagkop dan UKM Kaltim
Belajar ke Rumah Cokelat Sulteng

PALU, Swara Kaltim 
Rombongan Disperindag-

kop dan UKM Kaltim baru-
baru ini mengunjungi Rumah 
Cokelat Sulteng. 

Rumah Cokelat yang 
menjadi ikon perindustrian 
dan perdagangan Sulteng itu 
berdiri sejak 2017. Namun 
September 2018, Rumah 
Cokelat Sulteng ikut terdam-
pak akibat gempa dan tsuna-
mi yang menghancurkan.

“Awal tahun ini baru selesai 
direnovasi, dan sebenarnya 
belum diresmikan oleh Bapak 
Gubernur Sulteng. Syukur 
alhamdulillah, Kaltim sudah 
datang duluan,” kata Kepala 
Disperindagkop Sulteng Rich-
ard Arnaldo, dikutip melalui 
berita Biro Humas Setprov 
Kaltim, Jumat (4/6/2021).

Rumah Cokelat ini berada 
di bawah pengelolaan salah 
satu UPTD Disperindagkop 
Sulteng. 

Mereka juga sudah 
mendapat bantuan bantuan 
dua mesin pengolah dari 
APBN senilai Rp 800 juta dan 
juga mendapat dukungan 
APBD Sulteng. Mereka men-
golah hasil kakao petani dari 
berbagai penjuru Sulteng 
yang memang dikenal sebagai 
salah satu penghasil kakao 
terbesar di Indonesia. 

“Cokelat produksi kami 
kemudian dibeli dan diolah 
oleh para pelaku UKM di sini. 
Mereka lalu membuat produk 
olahan cokelat dengan berb-
agai varian rasa yang kemu-
dian dipasarkan melalui outlet 
Rumah Cokelat Sulteng ini,” 
beber Richard Arnaldo.

Kepala Disperindagkop 
dan UKM Kaltim HM Yadi 
Robyan Noor mengaku 
sangat tertarik dengan sin-
ergi yang sangat baik antara 
pemerintah dan pelaku UKM 
untuk pengolahan cokelat.

Menurut Roby, semua 
provinsi pasti menginginkan 
pengembangan produk den-
gan integrasi hulu dan hilir. 
Sulteng sukses melakukannya 

untuk produk cokelat 
“Kami akan belajar sep-

erti Sulteng, dimana kita bisa 
mendapatkan banyak manfaat 
ekonomi, peningkatan PAD 
dan serapan tenaga kerja. Mu-
lai dari sentra kakao di hulu 
hingga pengolahan cokelat di 
hilirnya. Masing-masing juga 
menyerap tenaga kerja luma-
yan banyak,” kata Roby.

Rombongan Kaltim juga 

mendapat kesempatan untuk 
melihat proses pengolahan 
sejak dari pemilihan  biji-biji 
kakao hingga menjadi produk 
cokelat.

Para pengusaha Kaltim 
yang ikut dalam kunjungan 
ini sangat optimis Kaltim 
bisa melakukannya seperti 
Sulteng. “Kalau mereka bela-
jar ke Swiss, maka kita cukup 
belajar ke Sulteng. Apalagi 

kakao Kaltim juga potensial. 
Nilai lebihnya lagi, kita akan 
jadi ibu kota negara,” kata 
Koordinator Pedagang Kaki 
Lima Kota Balikpapan Abdullah 
Lijar optimis.

Tampak hadir Kepala Bidang 
Perdagangan Disperindagkop 
dan UKM Kaltim Hj Henny 
Purwaningsih dan beberapa 
pejabat struktural  lainnya. 
(aya / sk)
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Penerimaan Peserta Didik Baru 2021 Terkendala
Data Administrasi Penduduk tak Sesuai

JAKARTA, Swara Kaltim
Suku Dinas Pendidikan 

Jakarta Selatan 2 mencatat 
data administrasi kependudu-
kan yang tidak sesuai men-
jadi salah satu kendala yang 
diajukan masyarakat di posko 
pelayanan Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) 2021.

“Masalah administrasi 
kependudukan misalnya 
terkait Dukcapil karena ada 
salah nama, NIK, alamat tidak 
sinkron, kadang KK tidak sama 
dengan ijazah,” kata Kepala 
Suku Dinas Pendidikan Jakarta 
Selatan 2 Adb Rachem di 
Posko PPDB Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, Selasa.

Untuk itu, petugas dari 
Dinas Pendidikan dan Dinas 
Kependudukan dan Catatan 

Sipil bersiaga di Posko PPDB 
2021 kawasan SMA 70 Jakarta 
guna menangani masalah 
administrasi kependudukan.

Selain persoalan data 
administrasi kependudukan 
yang tidak cocok, pengad-
uan terkait pengajuan akun 
PPDB 2021 yang dihentikan 
sementara karena optimal-
isasi sistem juga disampaikan 
orang tua atau wali siswa.

Suku Dinas Pendidikan 
Jakarta Selatan 2 mencatat 
pengaduan di posko itu pada 
hari pertama atau Senin (7/6) 
mencapai 71 orang yang ha-
dir langsung, 164 pengaduan 
melalui pesan aplikasi “What-
sApp”, dan 241 pengaduan 
melalui telepon.

Sedangkan pada hari ked-

ua ini, di posko yang dibuka 
mulai pukul 07.30 hingga 
16.00 WIB sudah ada puluhan 
orang tua atau wali siswa yang 
mendatangi posko hingga 
pukul 11.30 WIB.

Salah seorang orang tua 
calon peserta didik baru, 
Maulana mengatakan ia 
mendatangi posko itu karena 
mengalami kendala PPDB 
2021 mengingat perbedaan 
alamat saat ini.

Saat ini, ia menjadi warga 
di Kelurahan Cipedak dan 
sebelumnya ia merupakan 
warga Ciganjur, meski masih 
berada dalam satu kecamatan, 

yakni Jagakarsa.
“Solusinya anak saya 

sekolah di daerah yang dulu 
sesuai yang terdaftar di Dinas 
Pendidikan, nanti kalau audah 
tengah semester baru bisa 
ajukan pindah,” katanya.

Sedangkan orang tua 
dan wali calon peserta didik 
lainnya mengadukan kendala 
terkait data yang berbeda 
di antaranya Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), tang-
gal lahir hingga jenis kelamin 
yang berbeda.

“Saya mengubah data jen-
is kelamin adik saya, kemarin 
sempat bermasalah. Dengan 

posko ini cukup membantu 
dan tadi udah dilakukan peny-
elesaian dari Dinas Pendidikan 
dan dicocokkan kembali,” ucap 
wali peserta didik baru, Na-
faldi.

Sebagai informasi, ber-
dasarkan data Suku Dinas 
Pendidikan Jakarta Selatan 2, 
jumlah SD di wilayah itu men-
capai 149 dengan daya tam-
pung mencapai 9.856 orang.

Kemudian, SMP mencapai 
34 sekolah dengan daya 8.388 
orang, SMA ada 13 sekolah 
dengan daya tampung 3.656 
serta SMK ada 10 sekolah daya 
tampung 2.880 orang. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi IX DPR 

RI Muchamad Nabil Haroen 
meminta para pihak mengh-
entikan hoaks dan kesimpang-
siuran terkait dengan polemik 
penundaan haji dan persoalan 
pengelolaan dana haji.

Muchamad Nabil Haroen, 
dalam rilisnya di Jakarta, 
Selasa, mengatakan bahwa 
kebijakan haji itu untuk ke-
maslahatan.

“Beberapa waktu ini, bere-
dar berbagai pernyataan ter-
kait dengan pembatalan haji. 
Ada beberapa pernyataan dari 
politikus dan ustaz yang tidak 
tepat, bahkan menyudutkan 
pemerintah. 

Ketidaktepatan pernyataan 
ini juga dibarengi dengan in-
formasi yang salah,” kata Nabil 
Haroen.

Pemerintah Indonesia 
melalui Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 660 Tahun 
2021 memutuskan memba-
talkan pemberangkatan haji 
2021 dengan kaidah mence-
gah risiko dan mafsadah, se-
raya mendahulukan kebaikan 
atau maslahah. 

Hal itu, menurut Nabil 
Haroen, sangat jelas dan 
gamblang. 

“Maka, para pihak yang 
memberikan pernyataan 
keliru tentang haji hendaknya 
tabayun, kemudian me-
nyampaikan revisi di publik 
agar tidak menjadi pelintiran 
kebencian, bahkan kebohon-
gan,” katanya.

Menurut dia, para pihak 
(baik tokoh parpol maupun 
mereka yang mengaku ustaz) 
yang beberapa hari belakang 
menyebar hoaks dan fitnah 
tentang penyelenggaraan 
haji seharusnya sadar diri dan 
mengkoreksi ucapannya.

“Sayang disayangkan jika 
fitnah, hoaks, dan kebencian 
itu seperti membarakan api 
di media sosial, yang efeknya 
membuat keributan dan 
perselisihan. 

Maka, sebaiknya tabayun, 
cek informasi secara akurat,” 
ucapnya.

Kementerian Agama dan 
pihak terkait, lanjut dia, se-
baiknya memperluas edukasi 
terhadap dana haji dan penge-
lolaannya, baik menggunakan 
media sosial maupun jaringan 
KUA yang telah diberdayakan 
Kemenag dengan wajah baru.

“Selain itu, literasi informasi 
tentang haji melalui ormas-
ormas Islam, di antaranya NU 
dan Muhamamdiyah, sangat 
penting untuk menjangkau 
jemaah dan umat Islam yang 
lebih luas,” kata Ketua Umum 
Pimpinan Pusat Pagar Nusa 
Nahdlatul Ulama itu. (ant)

NASIONAL

Hentikan Hoaks dan 
Kesimpang-siuran Polemik Haji

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Ketua Komisi VI De-

wan Perwakilan Rakyat Repub-
lik Indonesia Gde Sumarjaya 
Linggih menegaskan pihaknya 
akan fokus membantu pemer-
intah memulihkan perekono-
mian yang terdampak pan-
demi COVID-19 ketimbang 
memikirkan masalah politik.

“Pasalnya, masih banyak 
program pemerintah terkait 
pemulihan ekonomi yang be-
lum mencapai target sehingga 
DPR RI perlu terus menga-
wasi dan memberi dorongan 
kepada kementerian dan 
lembaga terkait, “ kata Gede 
Sumarjaya yang akrab disapa 
Demer, sebagaimana dikutip 
dari keterangan tertulis yang 
diterima di Jakarta.

Komitmen Demer yang 
anggota DPR RI Fraksi Par-
tai Golkar itu fokus bekerja 
sejalan dengan instruksi Ketua 
Umum DPP Partai Golkar Air-
langga Hartarto.

“Pak Airlangga Hartarto 
memerintahkan kepada saya 
untuk secepat mungkin mem-
bantu masyarakat. Pertama 
membantu penanganan kes-
ehatan dan kedua penanggu-
langan ekonomi masyarakat,” 
terang Demer saat berbicara 
pada acara Sosialisasi Ultra 
Mikro di Denpasar, Bali. “Bah-
kan, pak Airlangga Hartarto 
menekankan kepada kami 
agar jangan terlebih dahulu 
bicara politik. 2024 karena itu 
masih jauh,” katanya.

Pemulihan ekonomi, kata 
Demer, akan jadi prioritas 
kerja dirinya mengingat sek-
tor usaha kecil, mikro, dan 
menengah (UMKM) meru-
pakan salah satu benteng 
pertahanan ekonomi.

UMKM, merujuk catatan 
Demer, berkontribusi sekitar 
61,1 persen pertumbuhan 
ekonomi nasional dan me-
nyerap 97 persen dari total 
angkatan kerja.

Terkait itu, katanya, 
pemerintah mendorong 
pemulihan UMKM lewat 
alokasi dana bantuan sebesar 
Rp184,83 triliun.

Dana bantuan itu, kata 
dia, merupakan bagian dari 
Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) yang total 
nilainya mencapai Rp699,43 
triliun pada tahun 2021.

Artinya, sekitar 20 persen 
dana PEN dialokasikan untuk 
membantu sektor UMKM.

Kegiatan di Denpasar yang 
dihadiri Demer merupakan 
acara sosialisasi mengenai 
akses permodalan usaha bagi 
para pelaku usaha ultrami-
kro dan program-program 
pemerintah yang prokelom-
pok wirausaha.

Di samping perwakilan 
DPR RI, kegiatan sosialisasi 
tersebut dihadiri Pimpinan 
Kanwil VII PT Pegadaian 
(Persero) Nuril Islamiah, CEO 
Regional BRI Bali Nusra Rudy 
Andimono, dan GM PT PNM 
Bali Jimy Firmansyah. (ant)

Wakil Ketua Komisi VI DPR:

Fokus Pulihkan Ekonomi
Ketimbang Berpolitik
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MINIMNYA pemasukan klub 
akibat pandemi virus Corona 
memaksa pelatih Persib Band-
ung Robert Rene Alberts tidak 
mengagendakan pemusatan 
latihan atau Training Centre 
(TC) sebagai persiapan meng-
hadapi Liga 1 2021/22.

Idealnya, Persib menjalani 
TC untuk meningkatkan 
kebugaran pemain sekaligus 
mematangkan pemaha-
man pemain terhadap taktik 
yang disiapkan pelatih untuk 
sepanjang musim. 

Sebelumnya, Persib bebe-
rapa kali melakukan TC di luar 
Bandung saat pramusim.

Namun hal itu tidak bisa 
dilakukan lagi saat ini. Robert 
Alberts menyadari manajemen 
tak memiliki dana yang cukup 
untuk menggelar TC, sehingga 
latihan dilakukan seperti biasa 
di Stadion Gelora Bandung 
Lautan Api (GBLA).

“Kami menyadari banyak 
klub tidak memiliki banyak 
uang untuk saat ini, tidak ban-
yak pemasukan. Jadi saya pikir 
kami tidak bisa melakukan TC, 
karena itu terlalu mahal untuk 
keuangan klub,” ujar Robert 
Alberts.

Selain itu, lanjut Robert Al-
berts, meniadakan agenda TC 
juga disebabkan waktu yang 
tersedia tidak banyak. 

Praktis seluruh tim hanya 
mempunyai waktu sekitar satu 
bulan, mengingat Liga 1 akan 
digelar pada awal Juli.

Robert Alberts tidak ingin 
pemainnya mendapatkan 

cedera akibat menjalani lati-
han berat. Apalagi juru taktik 
asal Belanda itu akan menin-
gkatkan intensitas latihan di 
pekan kedua.

“Pada dasarnya TC un-
tuk membangun fisik dan 
mental pemain. Kami sekitar 
satu pekan berlatih dua kali 
sehari, dan terkadang diberi 
materi teori juga. Jadi ketika 
kembali dari masa TC, pemain 
pasti kelelahan,” jelas Robert 
Alberts.

“Liga sudah [mau digelar] 
tidak lama lagi. Jadi ketika 
kembali dari TC, pemain pasti 
kelelahan. Kami juga tidak 
bisa memasang target terlalu 
tinggi. Kami menghindari 
adanya cedera.”

Meski hanya menggelar 
latihan di Bandung, Robert 
Alberts menyiapkan agenda 
gim internal di setiap akh-
irnya untuk menjaga atmos-
fer pertandingan pada diri 
pemain. 

Ajang itu juga sekaligus 
melihat perkembangan yang 
diperoleh anak asuhnya.

“Kami siapkan pemain 
untuk menjalani satu game di 
setiap akhir pekan. Di tengah 
pekan pun kami memiliki 
latihan berat. 

Di pekan ketiga Juni, 
intensitas latihan akan lebih 
rendah. Tapi dalam latihan 
bersama akan tinggi. Lalu 
kami akan melihat sudah 
seberapa jauh perkembangan 
yang dimiliki,” beber Robert 
Alberts. (gk)

JACKSEN menyatakan, Per-
sipura kemungkinan tetap ke 
Jakarta untuk menggelar TC 
sambil menunggu penjelasan 
dari AFC.

Pelatih Persipura Jayapura 
Jacksen F Tiago menegaskan, 
persiapan Mutiara Hitam tidak 
terganggu dengan keputu-
san Singapura yang mundur 
sebagai tuan rumah dua grup 
zona ASEAN di Piala AFC 
2021.

Konfederasi sepakbola 
Asia (AFC) sebelumnya telah 
menunjuk Singapura seb-
agai tuan rumah Grup H dan 
I yang berlangsung 29 Juni 
hingga 5 Juli. Grup H berisikan 
Persipura, wakil Singapura, 
Lion City Sailors, Kedah Darul 
Aman (Malaysia), dan Saigon 
FC (Vietnam).

Sedangkan Grup I berisikan 
tuan rumah Geylang Interna-
tional, Kaya Iloilo (Filipina), 
Terengganu FC (Malaysia), dan 
pemenang babak pendahu-
luan antara Visakha (Kamboja) 
dan Lalenok United (Timor 
Leste).

Dalam keterangannya, 
federasi sepakbola Singapura 
(FAS) menyatakan, mereka 
mengikuti kebijakan pemerin-
tah yang sedang menekan an-

gka kasus Covid-19. Apalagi 
kebijakan karantina terhadap 
warga negara yang berkun-
jung ke Singapura menca-
pai 21 hari. AFC juga sudah 
menyampaikan pernyataan 
resmi terkait pengunduran 
diri Singapura di laman resmi 
mereka.

Jacksen menyatakan, pe-
ngunduran Singapura sebagai 
tuan rumah tidak menggang-
gu persiapan anak asuhnya. 
Persipura sebelumnya diren-
canakan bertolak ke Jakarta 
pada 6 Juni sambil menunggu 
kepastian masuk ke Singa-
pura.

“Program kami tetap 
berjalan seperti biasa, tidak 
ada perubahan apapun. Yang 
pasti berubah, seharusnya 
[rencana] kami kemarin ke 
Jakarta [pada 6 Juni] karena 
faktor lapangan sintetis di 
sana,” ujar Jacksen melalui 
kanal YouTube resmi klub.

Kendati demikian, lan-
jut Jacksen, tidak menutup 
kemungkinan Persipura tetap 
bertolak ke Jakarta untuk 
menjalani pemusatan latihan 
(TC) sambil menunggu ket-
erangan lebih lanjut dari AFC. 

“Mungkin kami tetap ke 
Jakarta, tapi faktor lapangan 

sintetis tidak menjadi pokok 
utama. Cuma itu saja yang 
berubah, dari lapangan ar-
tificial ke lapangan rumput 
normal. 

Selebihnya rencana kami 
tetap sama, sampai ada per-
nyataan lain dari AFC,” imbuh 
Jacksen.

Secara keseluruhan, ASEAN 
menjadi satu-satunya zona di 
Piala AFC yang belum mempu-
nyai tuan rumah untuk meng-
gelar pertandingan secara 
terpusat. Sebab, Grup G yang 
diikuti Bali United juga belum 
ada kepastian. AFC sampai 
sekarang belum memutuskan 
tuan rumah pengganti Grup H 
dan I.

Sekjen AFC Windsor Paul 
John sebelumnya mengatakan, 
situasi ini membuat AFC kini 
membuka kembali tawaran 
kepada negara manapun yang 
ingin jadi tuan rumah dengan 
memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan, seperti karantina 
tiga hari bagi tim peserta yang 
datang.

Windsor menambahkan, 
jika belum ada kepastian tuan 
rumah di zona ASEAN, jadwal 
pertandingan di tiga grup ke-
mungkinan besar mengalami 
penundaan. (gk)

Perubahan di Piala AFC 
tak Pengaruhi Persipura

Biaya Terlalu Mahal, 
Persib tak Gelar TC

Mimika Hentikan Seluruh Persiapan 
PON karena Masalah Anggaran

BUPATI Mimika, Papua Eltinus 
Omaleng menegaskan, dae-
rahnya menghentikan seluruh 
persiapan menghadapi PON 
XX hingga Panitia Besar PON 
XX Papua memberikan kepas-
tian terkait anggaran kegiatan 
itu.

“Ini rapat kita yang terakhir 
dan tidak ada lagi aktivitas 
layanan untuk PON XX Papua. 
Jadi kalau ada kunjungan dari 
Papua ataupun dari Pusat ter-
kait PON kita tidak akan layani 
hingga adanya kepastian 
mengenai dana bagi peny-
elenggaraannya,” kata Eltinus 
Omaleng di Timika, Selasa.

Penegasan itu disampaikan 
oleh Bupati Eltinus Omaleng 
yang juga Ketua Sub PB PON 
XX Papua Klaster Mimika usai 
menggelar rapat evaluasi ber-
sama seluruh jajaran pengurus 

Sub PB PON XX Papua Klaster 
Mimika.

Omaleng menyebut per-
siapan Sub PB PON XX Papua 
Klaster Mimika sejatinya 
sudah bagus, hanya saja ia 
menduga pengelolaan dana 
penyelenggaraan pesta olah-
raga empat tahunan tingkat 
nasional yang dikelola oleh 
PB PON XX Papua tidak jelas.

Mimika sendiri mengusul-
kan anggaran sekitar Rp500 
miliar hingga Rp700 miliar, 
namun hanya terealisasi Rp78 
miliar. “Kami akan bergerak 
kembali setelah ada informasi 
berapa hak yang diperoleh 
atau diberikan kepada Kabu-
paten Mimika, apakah sesuai 
dengan kebutuhan Mimika 
atau tidak. Selama itu belum 
ada, semua aktivitas akan 
dihentikan,” ujarnya.

Menyangkut pengerjaan 
arena pertandingan yang 
belum tuntas seperti aero-
modeling dan terbang layang, 
Omaleng menegaskan hal 
itu tetap dilaksanakan karena 
sudah dianggarkan.

“Itu bukan anggaran PON 
tapi anggaran Otsus melalui 
APBD Kabupaten Mimika. 
Anggaplah itu bukan untuk 
PON karena selama ini juga 
pembangunan venue yang 
dilakukan Kabupaten Mimika, 
tidak pernah ada kucuran dari 
PB PON XX Papua,” jelasnya.

Omaleng juga memerin-
tahkan Kepala Dinas PUPR 
Mimika Dominggus RH 
Mayaut untuk menghentikan 

semua kegiatan persiapan 
PON XX Papua di Mimika 
yang pendanaannya dialo-
kasikan dari APBD Mimika. 
Bahkan Omaleng meminta ja-
jarannya menghitung semua 
biaya yang dikeluarkan oleh 
Kabupaten Mimika untuk 
pembangunan berbagai in-
frastruktur PON XX di Klaster 
Mimika. 

“Kalau mau sukses ber-
sama maka semua infra-
struktur yang sudah tersedia 
di Kabupaten Mimika harus 
disewa oleh penyelenggara 
agar semua kerugian yang 
dialami Mimika bisa dikemba-
likan. Kalau PB PON XX Papua 
mau pakai silahkan, tapi harus 
menyewa,” katanya lagi.

Jumlah cabang olahraga 
yang akan dipertandingkan 
pada PON XX Papua yang 
berlangsung pada 2-15 
Oktober 2021 sebanyak 37 
cabang, sembilan di anta-
ranya akan dipertandingkan 
di Timika, yaitu atletik, basket, 
futsal, bola tangan, judo, 
tarung derajat, panjat tebing, 

biliar, aeromodeling, terbang 
layang, dan terjun payung.

Adapun arena PON XX Pap-
ua yang dibangun di Klaster 
Mimika dikerjakan bersama 
oleh PT Freeport Indonesia, 
Pemkab Mimika dan PB PON 
XX Papua.

Arena pertandingan yang 
dibangun oleh PTFI yaitu 
Mimika Sport Complex yang 
mencakup stadion tertutup 
untuk cabang olahraga basket, 
stadion atletik terbuka, dan 
dilengkapi dengan wisma atlet.

Pemkab Mimika menggel-
ontorkan dana untuk mem-
bangun arena pertandingan 
biliar, panjat tebing dan aero-
modeling, terjun payung serta 
fasilitas Gedung Eme Neme 
Yauware untuk pertandingan 
tarung Menko PMK: Mimika 
paling siap jadi tuan rumah 
PON Papuadrajat dan judo.

Sementara fasilitas yang 
dibangun oleh PB PON Papua 
yaitu stadion futsal untuk per-
tandingan futsal dan bola tan-
gan, wisma atlet, dan terbang 
layang. (ant)

OLAHRAGA
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Ketahui Penyebab Kolesterol Naik
dan Cara Pencegahannya

PENYEBAB kolesterol naik  
biasanya dipengaruhi 

oleh konsumsi makanan dan 
gaya hidup tak sehat. Untuk 
mencegahnya, kamu perlu 
menghindari berbagai penye-
bab tersebut agar nantinya 
kolesterol tinggi tidak men-
gakibatkan datangnya penya-
kit jantung.

Kolesterol sebenarnya 
memiliki fungsi alami yang 
dibutuhkan oleh tubuh manu-
sia. Namun, naiknya kolesterol 
dapat menyebabkan koles-
terol tinggi, yang nantinya 
akan mempersempit arteri 
dan membuat aliran darah 
terhambat.

Penyebab kolesterol naik 
harus kamu ketahui untuk 
bisa mencegahnya. Apalagi, 
seseorang dengan kadar 
kolesterol tinggi sering kali 
tidak menunjukkan tanda 
atau gejala. Satu-satunya cara 
untuk mendeteksi apakah 
seseorang memiliki kolesterol 
tinggi atau tidak adalah den-
gan tes darah.

Seseorang yang tidak men-
jalani tes mungkin mengalami 
serangan jantung tanpa perin-
gatan. Ini karena mereka tidak 
tahu bahwa dirinya memiliki 
kadar kolesterol yang tinggi. 
Tes rutin dapat membantu 
mengurangi risiko penyebab 
kolesterol tinggi. Berikut Lipu-
tan6.com rangkum dari berb-
agai sumber, Senin (7/6/2021) 
tentang penyebab kolesterol 
naik.

JENIS KOLESTEROL
Kolesterol dibawa melalui 

darah, melekat pada protein. 
Kombinasi protein dan koles-
terol ini disebut lipoprotein. 
Ada beberapa jenis kolesterol, 
berdasarkan apa yang dibawa 
oleh lipoprotein.

- Low-density lipoprotein 
(LDL). LDL, atau yang dikenal 
kolesterol “jahat”, mengangkut 
partikel kolesterol ke seluruh 
tubuh. Kolesterol LDL menum-
puk di dinding arteri, mem-
buatnya keras dan sempit.

- High-density lipoprotein 
(HDL). HDL, atau kolesterol 
“baik”, mengambil kelebihan 
kolesterol dan membawanya 
kembali ke hati. Profil lipid 
juga biasanya mengukur trig-
liserida, sejenis lemak dalam 
darah. Memiliki kadar trigli-
serida yang tinggi juga dapat 

meningkatkan risiko penyakit 
jantung.

Jika kadar kolesterol LDL 
terlalu tinggi, atau kadar 
kolesterol HDL terlalu rendah, 
timbunan lemak menumpuk 
di pembuluh darah. Deposit 
ini akan mempersulit aliran 
darah yang cukup ke arteri. 
Inilah penyebab kolesterol 
naik yang menyebabkan 
masalah di seluruh tubuh, 
terutama di jantung dan otak 
hingga berakibat fatal.

FAKTOR RISIKO PENYEBAB 
KOLESTEROL NAIK

1. Usia
Usia bisa jadi faktor 

penyebab kolesterol naik. 
Kimiawi tubuh bisa berubah 
seiring bertambahnya usia, 
risiko kolesterol tinggi akan 
naik. Misalnya, seiring bert-
ambahnya usia, hati menjadi 
kurang mampu menghilang-
kan kolesterol LDL.

2. Pola makan tidak 
sehat

Makan terlalu banyak 
makanan yang mengandung 
jumlah lemak tinggi menin-
gkatkan kadar kolesterol LDL 
dalam darah. Mengonsumsi 
lemak jenuh, yang ditemukan 
dalam produk hewani dan 
lemak trans, dapat menjadi 
penyebab kolesterol naik. 
Makanan yang tinggi koles-
terol, seperti daging merah 
dan produk susu penuh le-
mak, juga akan meningkatkan 
kolesterol.

3. Obesitas
Penyebab kolesterol naik 

selanjutnya adalah obesitas 
(kegemukan). Memiliki indeks 

massa tubuh (BMI) 30 atau 
lebih besar menempatkan 
kamu pada risiko kolesterol 
tinggi.

4. Kurang olahraga
Olahraga membantu 

meningkatkan HDL tubuh, 
atau kolesterol “baik,” sambil 
mengurangi ukuran partikel 
yang membentuk LDL, atau 
kolesterol “jahat”.

5. Merokok
Penyebab kolesterol naik 

juga dapat dipengaruhi oleh 
kebiasaan merokok. Rokok 
dapat merusak dinding pem-
buluh darah, membuatnya 
lebih rentan untuk menumpuk 
lemak. Merokok juga dapat 
menurunkan kadar HDL, atau 
kolesterol “baik”.

6. Diabetes
Gula darah tinggi berkon-

tribusi pada kadar kolesterol 
berbahaya yang lebih tinggi 
yang disebut lipoprotein 
densitas sangat rendah (VLDL) 
dan menurunkan kolesterol 
HDL. Gula darah tinggi juga 
merusak lapisan arteri.

MAKANAN PENYEBAB 
KOLESTEROL NAIK

1. Gorengan dan junk 
food

Makanan yang digoreng 
seperti ayam goreng, berbagai 
jenis kue lebaran, dan tentun-
ya berbagai macam gorengan 
mengandung banyak lemak 
yang berbahaya bagi tubuh. 
Junk food seperti seperti 
burger dan kentang goreng 
mengandung banyak lemak 
jenuh yang bisa menjadi pe-
nyabab kolesterol naik.

2. Daging olahan

Daging olahan seperti so-
sis, bacon, ham, daging asap, 
ham, nugget, serta daging 
olahan lainnya adalah makan-
an dengan kolesterol tinggi 
yang harus dibatasi. Konsumsi 
daging olahan yang berlebi-
han telah dikaitkan dengan 
peningkatan angka penyakit 
jantung dan kanker tertentu, 
seperti kanker usus besar. 
Sebuah studi menyatakan, 50 
gram daging olahan per hari 
dikaitkan dengan risiko 42 
persen lebih tinggi terkena 
penyakit jantung.

3. Seafood
Mengonsumsi seafood 

dalam jumlah yang berlebi-
han juga dapat menjadi pe-
nyebab kolesterol naik. Jenis 
seafood seperti udang, cumi 
hingga kerang memiliki kand-
ungan kolesterol yang tinggi. 
Beberapa jenis makanan laut, 
seperti lobster, merupakan 
makanan penyebab kolesterol 
tinggi.

4. Makanan manis dan 
asin

Makanan manis tidak 
hanya menaikkan kadar 
kolesterol jahat, bahkan juga 
dapat memicu obesitas, serta 
menurunkan kolesterol baik. 
Oleh karena itu, makanan-
makanan kemasan yang 
mengandung tambahan gula 
seperti kue kering, permen, 
soda, minuman berenergi 
perlu dihindari.

5. Kuning telur
Makanan yang men-

gandung kolesterol tinggi 
selanjutnya adalah telur. Telur 
ternyata juga mengandung 
cukup banyak kolesterol, 

terutama pada kuning telur. 
Konsumsi terlalu banyak kun-
ing telur akan menyebabkan 
terjadinya berbagai penyakit 
kardiovaskular.

6. Alkohol
Alkohol juga merupakan 

salah satu penyebab kolesterol 
naik. Terlalu banyak alkohol 
dapat meningkatkan tekanan 
darah dan kadar trigliserida, 
sejenis lemak jahat dalam da-
rah. Bahkan, konsumsi alkohol 
juga menyebabkan berbagai 
macam penyakit lainnya.

CARA MENCEGAH KOLES-
TEROL NAIK

Cara mencegah kolesterol 
naik tentunya dengan meng-
hindari berbagai faktor risik-
onya. Selain itu, kamu juga 
bisa menerapkan pola hidup 
sehat dengan memperhatikan 
olahraga dan makanan yang 
dikonsumsi.

Memperhatikan Pemilihan 
Makanan dan Nutrisi

Cara mencegah koles-
terol naik yang paling pent-
ing adalah memperhatikan 
pola makan. Untuk itu kamu 
dianjurkan untuk mengurangi 
asupan lemak total dan lemak 
jenuh, serta meningkatkan 
asupan lemak tak jenuh rantai 
tunggal dan ganda.

Hindari memasak makan-
an dengan cara digoreng. 
Sebagai alternatif, olah makan-
an dengan cara dipanggang, 
direbus, atau dikukus.

Selain itu, harus memper-
banyak konsumsi makanan 
tinggi serat seperti buah dan 
sayuran.

Memperbanyak konsumsi 
ikan dan makanan dengan 
kandungan omega 3, seperti 
alpukat dan kacang-kacangan 
juga bisa dilakukan. Hindari 
makanan penyebab kolesterol 
tinggi seperti kuning telur, 
daging merah, jeroan, susu full 
cream, keju, dan lain-lain.

Olahraga
Olahraga juga dapat dilaku-

kan sebagai cara mencegah 
kolesterol naik. Hal ini disebab-
kan karena olahraga teratur 
dapat menaikkan kadar HDL, 
sekaligus mencegah serangan 
jantung. Lakukan olahraga 
ringan minimal 30 menit dalam 
sehari, seperti jogging, ber-
sepeda, berenang, atau senam 
aerobik.
(** / *Bn)

KESEHATAN
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Sultan Samma Ingin 
Manfaatkan Waktu TC dengan Baik

GELANDANG Borneo FC 
Samarinda, Sultan Samma 
mengaku banyak manfaat 
yang ia dan rekan setimnya 
dapatkan di training center 
kali ini. Pasalnya, selama dua 
pekan terakhir. Para pemain 
diberikan menu latihan inten-
sif dan variatif. Pun dari segi 
taktikal, 3 laga uji coba yang 
sudah dilalui sedikit banyak 
membuat penggawa Pesut 
Etam mulai memahami apa 
yang diinginkan pelatih Mario 
Gomez.

“Secara pribadi sih kondisi 
fisik terasa meningkat. Karena 
latihan yang digelar memang 
banyak melahap porsi fisik. 
Lari dan gym jadi menu (uta-
manya),” kata Sultan Samma.

Soal pemahaman taktik, 
diakui Sultan bahwa seluruh 
pemain belum menemukan 
peak performance-nya. Lan-
taran beberapa pemain anyar 
baru saja bergabung sejak TC 
di Jogja digelar. Meski begitu, 
tetap ada progres yang diraih 
dari hari ke hari selama TC.

“Untuk masalah taktik kita 
sedang bertahap. Apalagi 
baru kedatangan Bustos yang 
punya kemampuan individu 
yang bagus. Saya rasa dia 

bakal membantu banyak tim 
ini,” sambungnya.

Di sisa waktu TC, Sultan 
cs masih akan menghadapi 
dua wakil Liga 1, Persita dan 
Barito Putera dalam laga uji 
coba.  Bagi Sultan Samma, 
dua laga tersebut, yang seka-
ligus jadi rangkaian akhir uji 
coba bertahap yang mereka 
jalani.  Akan memperlihatkan 

seberapa jauh progres yang 
mereka capai. Dari level fisik, 
teknik, serta taktik.

“Dua uji coba terakhir ini 
bagus buat kita. Untuk melihat 
bagaimana tim ini berkem-
bang. Baik taktik maupun fisik. 
Persiapan (menuju Liga 1) 
praktis menyisakan satu bulan 
saja. Kita harus siap,” pungkas 
Sultan Samma. (*)

KETUA Umum PSSI Mocha-
mad Iriawan meminta staf 
pelatih untuk mengevaluasi 
performa tim nasional Indo-
nesia setelah kalah 0-4 dari 
Vietnam dalam laga ketujuh 
Grup G Kualifikasi Piala Dunia 
2022 zona Asia, Senin (7/6).

“Kekalahan ini harus di-
evaluasi oleh tim pelatih dan 
dijadikan pelajaran agar pada 
laga selanjutnya dapat meraih 
hasil positif,” ujar Iriawan, di-
kutip dari laman resmi PSSI di 
Jakarta, Selasa.

Pria yang akrab disapa 
Iwan Bule itu pun mengingat-
kan pemain agar terus fokus 
mempersiapkan diri menuju 
laga selanjutnya di Dubai.

Timnas Indonesia akan 
melawan Uni Emirat Arab 
pada pertandingan terakhir 
mereka di Grup G Kualifikasi 
Piala Dunia 2022 zona Asia di 

karena secara mental sudah 
bekerja keras dan menunjuk-
kan harapan untuk sepak bola 
Indonesia,” tutur juru taktik 
asal Korea Selatan tersebut.

Kekalahan 0-4 dari Vietnam 
membuat Indonesia tetap 
menjadi juru kunci Grup G 
Kualifikasi Piala Dunia 2022 
zona Asia dengan koleksi satu 
poin dari tujuh laga. Adapun 
Vietnam kokoh di puncak 
klasemen dengan 14 poin dari 
enam pertandingan. (ant)

Stadion Zabeel, Dubai, Jumat 
(11/6), mulai pukul 20.45 
waktu setempat.

“Pemain harus tetap fokus, 
disiplin dan bangkit di laga 
terakhir melawan Uni Emirat 
Arab nanti,” kata Iriawan.

Sementara terkait kekala-
han dari Vietnam, pelatih tim-
nas Indonesia Shin Tae-yong 
tetap mengapresiasi daya 
juang anak-anak asuhnya.

“Saya mengucapkan 
terima kasih kepada pemain 

Setelah kalah 0-4 dari Vietnam,

PSSI Minta Pelatih Evaluasi 
Performa Tim Nasional

Sultan Samma
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Wow.. PSG Rayu Kiper Donnarumma, 
Tawarkan Gaji Rp 173 Miliar per Musim

PARIS SAINT-GERMAIN 
dikabarkan sedang negosiasi 
dengan Gianluigi Donnarum-
ma. PSG menawari Donna-
rumma dengan gaji 10 juta 
euro per musim.

Donnarumma dipastikan 
akan meninggalkan AC Milan 
pada musim panas ini. Kiper 
berusia 22 tahun itu tidak 
memperpanjang kontraknya 
di Milan yang habis pada 30 
Juni mendatang.

Juventus sempat santer 
disebut jadi tujuan Donna-
rumma berikutnya. Namun, 
Bianconeri kesulitan men-
emukan solusi untuk penjaga 
gawang utamanya saat ini, 
Wojciech Szczesny, sehingga 
kemungkinan urung men-
datangkan Donnarumma.

Kini Gianluigi Donnarumma 
dikabarkan sedang negosiasi 
dengan PSG. 

Meski sudah memperpan-
jang kontrak Key-lor Navas, 
Les Parisiens akan tetap men-
coba menggaet Donnarumma 
yang kini bisa didapat secara 

bebas transfer.
Menurut laporan Spor-

titalia dan Gazzetta dello 
Sport, PSG menawari Don-
narumma dengan bayaran 10 
juta euro (Rp 173 miliar) per 
musim. Klub raksasa Ligue 1 
itu berharap bisa mencapai 
kesepakatan dengan kiper 
asal Italia itu dalam beberapa 
hari ke depan.

Gaji yang ditawarkan oleh 
PSG itu sesuai dengan an-
gka yang sempat disodorkan 
oleh agen Donnarumma, 
Mino Raiola, kepada Milan 
saat menegosiasikan kontrak 
baru untuk kliennya. Namun, 
Rossoneri hanya mengajukan 
tawaran bayaran 8 juta euro 
kepada Donnarumma.

Tidak tercapainya titik 
temu soal gaji itu lantas 
disebut-sebut jadi penyebab 
Gianluigi Donnarumma tidak 
memperpanjang kontraknya 
di San Siro. Donnarumma 
pergi usai mencatatkan 251 
kali penampilan untuk Milan 
sejak menembus tim utama 

RIYAD MAHREZ disebut-
sebut jadi incaran Arsenal di 
bursa transfer musim panas 
ini. Namun, Mahrez menepis 
rumor itu dengan menegas-
kan komitmennya untuk Man-
chester City.

Mahrez kabarnya jadi 
target Mikel Arteta yang ingin 
merombak skuad Arsenal. 
Arteta pernah bekerja sama 
dengan Mahrez saat manajer 
Arsenal itu jadi asisten Pep 
Guardiola di City.

Arsenal menginginkan 
wajah-wajah baru usai gagal 
total di musim 2020/2021. The 
Gunners hanya finis di per-
ingkat kedelapan di Premier 
League musim kemarin.

Mahrez sudah lama jadi 
incaran Arsenal. Pemain in-
ternasional Aljazair itu pernah 
didekati Arsenal pada 2016, 
tapi tak dilepas oleh klubnya 
saat itu, Leicester City.

Soal masa depannya, Riyad 
Mahrez mengaku masih betah 
di Manchester City. Dia tidak 
berniat hengkang dari Etihad 
Stadium.

“Tidak ada apa-apa soal 
masa depan saya. Saya baik-
baik saja di Manchester,” ujar 

Mahrez kepada DZ Sport 
seperti dilansir Mirror.

“Dengan izin Tuhan saya 
akan bertahan,” ucap mantan 
pemain Leicester City itu.

Mahrez masih terikat 
kontrak dengan City sam-
pai 2023. Winger berusia 30 
tahun itu bahkan berencana 
pensiun di City.

“Saya bahagia di Manches-
ter City dan saya tidak punya 
keinginan untuk melihat ke 
tempat lain,” kata Mahrez 

jelang final Liga Champions 
beberapa waktu lalu.

“Saya belum tahu situasin-
ya akan seperti apa, tapi saya 
bahagia di City dan di sinilah 
saya ingin berada.”

“Orang-orang bicara soal 
saya akan mengakhiri karier di 
Marseille, tapi itu bukan ses-
uatu yang saya pikirkan. Saya 
ingin mengakhiri karier di Ing-
gris bersama City. Saya tidak 
melihat diri saya di Marseille,” 
ucap Mahrez. (dts)

Riyad Mahrez Tegaskan 
Bertahan di Manchester City

pada 2015. (dts)
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Pasca Banjir,
Evaluasi atau Evakuasi ?

BANJIR mulai surut. Kini  
hanya beberapa kampung 

saja lagi yang masih teren-
dam. Aktivitas masyarakat 
sebelumnya lumpuh akibat 
banjir, kini sudah berangsur 
normal.

Namun kerugian diperki-
rakan cukup besar. Dari infor-
masi, 14 kampung terdampak 
banjir atau sekira 2.504 Kepala 
Keluarga (KK). Tidak ada ko-
rban jiwa. Akibat banjir yang 
terjadi, banyak kerugian yang 
dialami. Seperti rusaknya hasil 
panen masyarakat, rusaknya 
buku-buku dan dokumen 
sekolah karena terendam 
banjir, hingga lumpuhnya 
kegiatan masyarakat, seperti 
hasil panen yang didapatkan 
masyarakat Kampung Long 
Beliu dan Merasa banyak ru-
sak akibat terendam air.

Menurut Kepala Pelak-
sana Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) 
Berau, Thamrin, banjir tahun 
ini merupakan banjir terbesar 
yang pernah terjadi. Bah-
kan ada bangunan didirikan 
diharapkankan tidak terkena 
banjir, namun terdampak ban-
jir cukup parah.

Akar Masalah Banjir
Kepala DLHK Berau, Sujadi, 

mengungkapkan ada dua 
dugaan kemungkinan banjir 
ini terjadi.

Pertama, karena curah hu-
jan tinggi. sungai Segah dan 
sungai Kelay yang bertemu 
di Tanjung Redeb biasanya 
meluap setiap tahun. 

Akantetapi, tahun ini 
disebut berbeda. Biasanya, 
warga telah bersiap mengha-
dapi banjir pada Desember 
dan Januari, dimana pada 

bulan-bulan tersebut intensi-
tas curah hujan yang tinggi. 
Kali ini tidak. Sungai meluap 
justru di pertengahan tahun. 
Warga mengatakan tidak siap 
karena banjir kali ini di luar 
siklus tahunan.

Kedua, dugaan ada de-
gradasi lingkungan di hulu 
sungai Kelay dan Segah atau 
hilangnya sebagian hutan  
sebagai resapan air yang 
menyebabkan air langsung 
mengalir ke sungai saat hu-
jan deras terjadi. DAS Kelay 
awalnya adalah hutan primer 
dataran rendah luas. Disamp-
ing pusat keragaman hayati, 
hulu Sungai Kelay berupa 
hutan kapur.

Daerah tangkapan air 
terpenting bagi Berau 6 (Ren-
cana Terpadu dan Program 
Investasi Infrastruktur Jangka 
Menengah Berau, 2016, 
halaman 8). Kondisi sekarang 
hulu sungai berubah fungsi 
memperparah banjir.

Dalam catatan Jaringan 
Advokasi Tambang (Jatam) 
Kaltim, menduga bahwa 
praktik penambangan di hulu 
Sungai Kelay dan Sungai 
Segah adalah biang kerok pe-
micu banjir beberapa tahun 
ini. 

Aktivitas tambang ba-
tubara tak sendirian menurut 
Jatam, alih fungsi kawasan 
menjadi perkebunan sawit 
skala besar di hulu sungai 
turut diduga memperparah 
penyebab banjir. 

Meskipun hanya 7 persen 
dari luas Berau, perkebunan 
dan pertambangan di DAS 
dapat mengurangi kemam-
puan sungai menampung air 
saat hujan, maupun menyim-
pan air saat kemarau.

Evaluasi atau Evakuasi? 
Mengacu kepada Al-Qur’an 

bahwa Allah SWT sudah 
mengabarkan di dalam surah 
Ar-Rum ayat 41 yang artinya 
: “Telah Nampak kerusakan di 
darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan-
tangan manusia supaya Allah 
merasakan kepada mereka, 
sebahagian dari (akibat) per-
buatan mereka, agar mereka 
kembali (kejalan yang benar)”.

Penyelesaian masalah ban-
jir tidak cukup hanya perbai-
kan teknis saja, tapi harus me-
nyentuh sampai kepada akar 
permasalahan, yaitu sistem. 
Untuk mengatasi banjir dan 
genangan, menurut Syam-
suddin Ramadhan An Nawiy 
bahwa Negara Islam memiliki 
kebijakan canggih dan efisien, 
diantaranya ;

Pertama, pada kasus banjir 
yang disebabkan karena 
keterbatasan daya tampung 
tanah terhadap curahan air, 
akibat hujan atau gletser 
(endapan salju) atau Rob dan 
lain sebagainya. Maka dilaku-
kan upaya membuat bendun-
gan yang bisa menampung 
curahan air baik dari aliran 
sungai maupun dari curahan 
hujan, seperti bendungan 
Kebar di Iran, dan beberapa 
bendungan dikota

Irak yang dibangun pada 
masa kekhilafahan ‘Abbasiyyah 
pada abad ke-13 Masehi, yang 
terletak disungai Tigris. Ada-
pun terkait daerah pemuki-
man yang awal nya aman dari 
bencana banjir dan genangan, 
karena sebab-sebab tertentu, 
misalnya terjadi penurunan ta-
nah sehingga terkena genan-
gan atau banjir, maka semak-
simal mungkin menangani 
genangan atau banjir itu, jika 
tidak mungkin, akan menge-
vakuasi penduduk di daerah 
tersebut dan dipindahkan ke 
daerah lain. Dengan memberi-
kan ganti rugi.

Kedua,terkait Undang- Un-
dang atau kebijakan. Untuk 
pembukaan pemukiman atau 
kawasan baru harus meny-
ertakan variabel-variabel, 
drainase, penyediaan daerah 
serapan air, penggunaan ta-
nah berdasarkan karakteristik 
tanah,dan topograpi nya, den-
gan kebijakan mampu mence-
gah kemungkinan terjadi nya 
banjir.

Negara akan mengelu-
arkan syarat-syarat tentang 
izin pembangunan, jika 
seseorang mau membuat 
bangunan-bangunan baik 
rumah ataupun toko dan lain 
sebagainya, dilarang menu-
tup saluran air atau drainase, 
namun tidak pula memper-
sulit rakyat untuk membuat 
bangunan-bangunan. Bah-
kan akan menyederhanakan 
aturan dan menggeratiskan 
surat izin pendirian bangunan 
bagi siapa saja yang hendak 
membuat bangunan. 

Terkait pembangunan 
dilahan umum ditetapkan 
daerah-daerah tertentu untuk 
cagar alam harus dilindungi 
dan di kawasan buffer tidak 
boleh dimanfaatkan oleh 
individu atau sekelompok 
orang yang ingin mengambil 
keuntungan serta merusak 
lingkungan yang menyebab-
kan banjir.

Diberikan sanksi yang be-
rat. Negara juga mendorong 
umat untuk menghidupkan 
tanah-tanah mati (Ihyaa’al- 
ma waat) atau tanah kurang 
produktif, menjadi buffer-
ling (penahan air), sehingga 
tanah-tanah yang kosong 
dapat bermanfaat.

Ketiga, dalam penanganan 
korban-korban bencana alam. 
Negara akan segera bertin-
dak cepat, melibatkan selu-

ruh warga di wilayah terdekat 
daerah bencana. 

Bahu-membahu membantu 
mendirikan tenda, menye-
diakan makanan, pakaian, dan 
pengobatan layak, agar korban 
bencana alam tidak mend-
erita kesakitan akibat penyakit, 
kekurangan makanan, atau 
tempat istirahat yang tidak 
memadai. 

Selain itu, mengerahkan 
para alim ulama untuk mem-
berikan taushiyah-taushiyah 
bagi korban bencana agar 
mereka mengambil pelajaran 
dari musibah yang menimpa 
mereka. Sekaligus menguatkan 
keimanan mereka  agar tabah, 
sabar dan tawakal sepenuhnya 
kepada Allah SWT.

Inilah kebijakan Negara 
dalam Islam untuk mengatasi 
banjir.6 Kebijakan ini tidak saja 
didasarkan pada pertimban-
gan-pertimbangan rasional, 
tetapi juga disangga oleh 
nash-nash syariat Islam.6

Dengan kebijakan ini, 
berharap masalah banjir bisa 
ditangani dengan tuntas. Tidak 
hanya melakukan evaluasi, 
jika ini terus menerus terjadi 
dan memungkinkan tidak ada 
solusi lain maka evakuasi akan 
dilakukan ketempat aman dari 
banjir. Wallahu a’lam. ***

(Penulis Sarjana Perikanan 
Unmul, berdomisili di Kabu-
paten Berau, Kaltim)

OPINI

Sejak hari kedua Idul Fitri lalu, Berau dilanda 
banjir besar. Ribuan rumah terendam, dan ada 
sebuah pit tambang juga diserbu limpasan air. 
Curah hujan tinggi disebut menjadi penyebab 
pertama meluapnya dua sungai yakni sungai 
Segah dan sungai Kelay. Adapun penyebab 

kedua yang turut berperan kondisi alam di hulu 
DAS sungai tersebut yang terjamah aktivitas 
manusia. Banjir diperparah dengan dugaan 

jebolnya tanggul tambang batubara.

Oleh : Astuti, S.Pi
(Pemerhati Sosial Masyarakat)
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pernah dihibahkan kepada 
yayasan,” terangnya kepada 
awak media.

Kedua, lanjut Ridwan, sangat 
tidak memungkinkan SMAN 
10 dipindah karena fasilitas 
belum lengkap. Fasilitas yang 
dimaksud ialah ruang belajar 
yang masih kurang, belum 
adanya tempat beribadah, ge-
dung asrama yang juga belum 
memenuhi kuota pelajar.

Mewakili suara rakyat sekitar 
Kampus A SMAN 10 Samarinda, 
Ridwan mengakui masyarakat 
merasa keberatan. Terutama 
orang tua siswa yang ingin 
mendaftarkan anaknya ke jen-
jang SMA. 

“Sistem PPDB (Penerimaan 
Peserta Didik Baru) sekarang 
zonasi. Di sana hanya ada 2 

SMA negeri, SMAN 4 dan 
SMAN 10. Kalau dipindah, anak 
-anak banyak tidak sekolah 
dan akan merugikan warga,” 
kritiknya.

Ia menyatakan aksi Yayasan 
Melati tersebut adalah pe–
langgaran hukum karena dis-
posisi Gubernur Kaltim tidak 
memiliki kekuatan hukum. 
“Belum bisa dijadikan sebagai 
dasar. Apabila disposisi sedang 
dalam proses menjadi sebuah 
surat itu yang jadi pedoman 
hukum,” ungkapnya. Ia berha–
rap Gubernur Kaltim dan jajar–
annya bisa lebih bijak dalam 
masalah ini untuk mencegah 
kemarahan pihak terkait.

Ketua Komisi IV Rusman 
Ya’qub kepada wartawan se–
usai RDP mengatakan dirinya 

Rusman ............................................................................................................................................................................................. Dari Halaman 1
dan sekretaris Komisi IV juga 
telah melakukan tinjauan la–
pangan ke Kampus B SMAN 10 
Samarinda.

Mereka meminta supaya 
tidak pindah. “Saya sudah lihat 
tempatnya, memang tidak layak 
dan tidak cukup ruangannya,” 
jawabnya.

Komisi IV juga memberikan 
sorotan ialah kepentingan ma-
syarakat sekitar SMAN 10 yang 
seharusnya diperhatikan, yaitu 
pihak yang menyuruh untuk 
pindah ialah Yayasan Melati 
bukan Pemerintah Pro–vinsi 
Kaltim. Padahal sudah diketahui 
bangunan belum bisa dikatakan 
layak. “Pemprov, dalam hal ini 
Dinas Pendidikan dan Kebuday-
aan Kaltim (Disdikbud) harus-
nya berdiri di atas kepentingan 

SMAN 10 Sama–rinda,” kritik 
politisi PPP ini.

Disinggung mengenai dis–
posisi Gubernur, Rusman ha-
nya mempersoalkan asal mula 
surat tersebut bisa ke pihak 
luar. Disposisi ini ialah surat 
internal eksekutif dan bukan 
dasar untuk dijadikan kekuatan 

dalam melakukan tindakan.
Komisi IV tidak hanya ber–

henti di Komite Sekolah saja. 
Pada Rabu (9/6/2021) hari ini, 
pihaknya akan mengundang 
Disdikbud, Biro Hukum Pem-
prov Kaltim, BPKAD Kaltim, dan 
Asisten yang membidangi hal 
ini. (dho)

Jawad .............................................. Dari Halaman 1
bersekolah di SMAN 10 di 
kam-pus A (HAAM Riffadin). 
Bukan dipindah ke kampus 
B di jalan Perjuangan. Kalau 
dipindah, bagaimana transpor-
tasinya anak kami setiap hari 
harus ke sekolah dari Loa Janan 
ke Perjuangan,” tegasnya.

Ia berharap tidak ada kata 
pemindahan sekolah tersebut. 

“Sekarang ini sistem zonasi. Se-
mentara di wilayah kami hanya 
ada SMAN 4 dan SMAN 10 saja. 
Kalau ini dipindah, tinggal satu 
aja,” tandasnya.

Menurutnya mereka juga 
ingin menyekolahkan anak-
anaknya di sekolah negeri yang 
unggul dan berkualitas di zona 
rumah tinggalnya. (dho)

Demi IKN di Kaltim Perlukah Moderasi Digalakkan ?

UNTUK itu, Kemenag Kaltim  
sesuai dengan visi dan misinya 

harus berada pada garda terdepan 
dalam upaya untuk memelihara 
suasana kondusif yang rukun dan 
harmonis di Kaltim dengan melaku-
kan program-program yang nyata 
seperti kegiatan “Ngopi Morning, 
Ngopi Toleransi“.

Dalam laporan sambutan Ketua 
Pelaksana kegiatan H. Mohlis 
disampaikan, tujuan kegiatan ini 
sebagai wadah komunikasi dan 
diskusi untuk menyelaraskan 
pemahaman tentang toleransi dan 
moderasi beragama serta menjalin 
kerjasama antar lembaga, ormas 
keagamaan dan pemerintah dalam 
peran kontributif terhadap tercip-
tanya kondisi yang kondusif dalam 
kehidupan beragama yang rukun 
dan harmonis untuk menyambut 
Kaltim sebagai IKN. 

Dalam kegiatan Ngopi Morning, 
Ngopi Toleransi tersebut Wagub 
dan Kemenag Kaltim mengajak 
umat jaga toleransi dalam me-
nyambut IKN. Kegiatan tersebut 
digelar di Ballroom Hotel Bumi 
Senyiur Samarinda pada Kamis 
lalu (27/5/2021).

Kegiatan tersebut bertujuan 
untuk memperkuat toleransi antar 
umat beragama. Moderasi beraga-
ma yang merupakan misi Kemenag 
disosialisasikan dan diaplikasikan 

di lingkungan Kemenag dan ma-
syarakat secara luas.

Kaltim sejauh ini bisa di-
katakan kondusif, karena tidak 
pernah terjadi kerusuhan, khu-
susnya berdasarkan SARA. Jika 
moderasi digalakkan di tengah 
masyarakat yang sudah damai 
bukankah tidak perlu dan nyam-
bung? Karena kehadiran moderasi 
ditujukan untuk mencounter isu ra-
dikal, ekstrim dan intoleran justru 
makin meresahkan dan memecah 
belah masyarakat Kaltim yang 
heterogen. 

Moderasi beragama dianggap 
sebagai model terbaik memban-
gun kerukunan dalam keberaga-
man agama di negeri ini, khusus-
nya Kaltim. Pada saat yang sama 
dimunculkan pula label ekstrim 
sebagai model buruk pemahaman 
beragama yang bertentangan den-
gan moderasi. Moderasi dianggap 
positif karena pertengahan dari 
terlalu ekstrim alias radikal.

Padahal kalau membaca kritis 
wacana moderasi beragama di 
Indonesia yang baru muncul, 
justru telah menimbulkan pengko-
tak-kotakan dan memecah-belah 
umat. Indonesia atau Kaltim 
khususnya tidak ada persoalan 
SARA. Perekonomian, pertam-
bangan, pembangunan, sosial, 
pendidikan, kriminal dan hukum 

itulah yang seharusnya jadi titik 
tekan persoalan saat ini. Apalagi 
Covid-19 masih menghantui negeri 
ini hingga menambah dampak 
persoalan yang sudah ada.

Jangan kambinghitamkan demi 
kondusif arus moderasi digalak-
kan. Padahal persoalan lain begitu 
nampak di depan mata. 

Jangan terjebak menggalakkan 
Moderasi agama yang sebenarnya 
merupakan proyek global Barat. 
Paham moderasi agama akan 
terus disiarkan sebagai upaya 
menangkal paham ‘radikal’ yang 
sejatinya enggan berkompromi 
dengan nilai-nilai Barat. 

Gerakan politik Islam dan 
kesadaran umat Islam akan 
butuhnya syariat sebagai solusi 
kehidupan menjadi kewaspadaan 
tersendiri bagi Barat dan anteknya 
di Indonesia. 

Moderasi beragama berbahaya 
karena pelabelan Islam moderat 
justru menimbulkan pengkotakan 
Islam, akhirnya memecah belah 
umat Islam. Islam tradisional, 

moderat, dan radikal sebenarnya 
tidak ada dalam Islam, tetapi 
pengkotakan yang disengaja un-
tuk menyamarkan dan memetakan 
Islam mana kawan atau lawan dari 
Barat termasuk prorezim dan kritis 
terhadap kebijakan rezim. 

Pengotak-ngotakan seperti 
ini sebenarnya murni merupakan 
bagian dari strategi Barat untuk 
menghancurkan Islam. Seb-
agaimana dituangkan dalam 
dokumen Rand Corporation. 
Strategi penghancuran ini diban-
gun dengan dasar falsafah “devide 
et impera” atau politik pecah belah 
sehingga penjajahan atas kaum 
muslim tetap langgeng di negeri 
ini.

Umat Islam yang dianggap 
moderat tidak akan protes dan 
akan terus mendukung kebijakan/ 
berada di pihak rezim. 

Sehingga Islam pun berubah 
menjadi sekadar agama ruhiyah 
yang dihilangkan sisi politisnya 
sebagai solusi seluruh aspek ke-
hidupan termasuk dalam menga-
tur rakyatnya.

Dengan cara halus moderasi 
beragama akan melanggengkan 
sistem Kapitalisme Sekulerisme. 
Selanjutnya, akan memecah belah 
persatuan umat, memalingkan 
perjuangan kaum muslimin, dan 
menjauhkan penerapan Islam 
kaffah.

Praktik moderasi beragama 
justru bertentangan dengan 
syariat Islam dan menjauhkan 
umat Islam dari aqidah dan syariat 
Islamnya. 

Penguasa dan umat muslim 
seharusnya menyadari dan meno-
lak moderasi beragama. Jangan 
sampai tanpa sadar menjadi kaki 
tangan kepanjangan Barat dalam 

menjalankan strategi tersebut. 
Bukan siar moderasi beragama 

dijadikan acuan, tetapi fakta sejarah 
ketika Islam diterapkan secara 
kaffah, toleransi dan kedamaian 
antar beda agama dapat terwujud. 
Sebagaimana firman Allah: 

“Hai orang-orang yang beriman, 
masuklah kamu ke dalam Islam 
secara keseluruhannya, dan jan-
ganlah kamu turut langkah-langkah 
setan. Sesungguhnya setan itu 
musuh yang nyata bagimu.” (QS 
Al-Baqarah [2]: 208). 

Allah Swt memerintahkan kita 
untuk mengamalkan Islam secara 
kaffah, ajaran Islam yang dicontoh-
kan dan dibawa Rasulullah Muham-
mad Saw bukan Islam moderat.

Islam tidak mengenal istilah 
moderasi beragama. Moderasi 
adalah istilah asing, bahkan menga-
burkan salah benar atau kuat lemah 
dalam beragama. 

Allah memerintahkan kita men-
gambil seluruh bagian Islam dalam 
Alquran, bukan malah terjebak 
dengan istilah moderat yang Barat 
ciptakan. 

Mencampuradukkan pemaha-
man Islam dengan pemikiran Barat 
justru bertentangan dengan Islam.

Barat atau musuh-musuh Islam 
akan terus menghalangi kebang-
kitan Islam, salah satunya dengan 
siar moderasi beragama. 

Oleh karena itu, jangan sampai 
umat Islam resah dengan persoalan 
yang sengaja dibuat-buat, terjebak, 
apalagi dipecah belah. Nauzubil-
lah..

Dengan demikian, tidak perlu 
moderasi beragama dalam menjaga 
kondusifitas dan kedamaian. Cukup 
amalkan ajaran agama in syaa Al-
lah pasti damai.

Wallahu’alam. ***

OPINI

“Dengan ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai 
Ibu Kota Negara maka diperlukan suasana yang 

rukun dan kondusif guna mendukung pelak-
sanaan kebijakan program Presiden RI dalam 

proses pemindahan Ibu Kota Negara,” 
ucap H. Masrawan, selaku Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim.

Oleh: 
Rahmi Surainah, M.Pd, 
(Alumni Pascasarjana Unlam)
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Samarinda Bakal Bangun Industri
Pengelolaan Sampah jadi Solar Sekelas Dexlite

SAMARINDA, Swara Kaltim
Kota Samarinda bakal mam–

pu memproduksi bahan bakar 
ramah lingkungan berupa so-
lar dari pengolahan sampah 
plastik. Dimana produksi solar 
sekelas Dexlite nanti, melalui 
pengolahan sampah yang akan 
dilakukan oleh PT Geo Trash 
Management bekerjasama de–
ngan Pemerintah Kota (Pemkot) 
Samarinda.

Manager Regional Kaltim PT 
Geo Trash Management, Wiwi 
Kriyadi mengatakan jika tek–
nologi pengelolaan yang akan 
digunakan nanti sama seperti 
sistem yang kini sudah berja-
lan di Provinsi Nusa Tenggara 
Bara (NTB). Yang mana bahan 
baku produksi solar berasal dari 
plastik seperti sampah plastik 
mie instan atau makanan ringan 
yang selama ini dianggap tidak 
menguntungkan.

“Kebetulan hasil keterangan 
dari Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Samarinda kalau 
sampah plastik yang dihasilkan 
di kota ini angkanya bisa men–
capai 20 ton perhari, artinya 
dengan angka tadi kami bisa 
menghasilkan sebanyak 14 ribu 
liter solar per hari. Nilai jual jika 
dikalikan sebulan bisa men-
capai Rp 2 Miliar.” ungkapnya 
ketika mempresentasikan mesin 
pengelolaan sampah, Selasa 

(8/6/2021) di Balai Kota.
Ia menjelaskan, untuk me–

wujudkan tekhnologi tadi maka 
pihaknya membutuhkan lahan 
seluas 4 hektare untuk mem–
bangun pusat industri untuk 
mendukung pengelolaan sam–
pah tersebut. Mengingat nilai 
investasi yang ditanamkan pun 
tidak sedikit dimana angkanya 
mencapai Rp 75 Miliar hingga 
Rp 100 Miliar. Pemkot sendiri 
jelas Wiwi, bakal menerima 
sharing profit sebesar 7 persen 
dari hasil penjualan solar dalam 
satu bulan dan 3 persen untuk 
program CSR (Corporate Social 
Responsibility). 

“Lahan yang nanti direko-
mendasikan oleh Pemkot juga 
sifatnya akan kami sewa. Begitu 
juga dengan sampah-sampah 
plastik yang kita ambil dari 
bank sampah akan kami beli 
seharga Rp 2 ribu per kilo. Jadi 
kami juga menawarkan agar 
pemerintah bisa ikut berin-
vestasi pada proyek ini dalam 
penyertaan modal, sehingga 
jika disetujui maka nilai shar-
ing profit yang ditawarkan 
nantinya bisa diatas 7 persen,” 
jelasnya.

Sementara, Wali Kota Sa–
marinda Dr H Andi Harun 
menyambut baik program pen-
gelolaan sampah yang ditawar-
kan oleh PT Geo Trash Man-

agement. Karena menurutnya 
hal tersebut sejalan dengan misi 
pemerintah dalam mengatasi 
persoalan sampah di kota Tepi-
an. “Jujur saya sangat tertarik 
dengan tawaran ini, bahkan jika 
memungkinkan kita akan ikut 
berinvestasi dalam penyertaan 
modalnya,” tutur Wali Kota.

AH begitu Andi Harun di–
sapa menawarkan, jika nilai in-
vestasi yang diberikan Pemkot 
nanti jika disetujui porsinya 
harus lebih besar dari investor.

Mengingat sambung man–
tan Ketua DPRD Provinsi Kal-
tim ini, secara bisnis to bisnis 
proyek tadi sangat mengun-
tungkan jika melihat tonasi 
jumlah sampah yang dihasilkan 
kota Samarinda setiap hari.

Dimana menurutnya bisa 

mencapai sebanyak 624 ton 
disini sampah plastik menyum–
bang sebesar 16 persennya. 
Artinya jika dikelola kapasi–
tasnya yang dihasilkan dari 
sampah plastik bisa melebihi 
20 ton perhari. 

“Karena sekali lagi ini ba-
rang menarik, jika di ma–na-
jemeni dengan baik investasi 
yang kita tanamkan dalam 
waktu 3,5 tahun pasti sudah 
kembali, sharing yang kita 
terima juga setiap bulan akan 
maksimal dalam menyumbang 
PAD (Pendapatan Asli Daerah),” 
sebutnya.

Selain itu, ia berharap lahan 
yang digunakan untuk mem–

bangun pusat industri nanti 
bisa memanfaatkan area TPA 
(Tempat Pembuangan Akhir) 
Sampah di kawasan Sambu-
tan. Tujuannya agar bisa saling 
bersinergi dalam menunjang 
kinerja dari tekhnologi mesin 
yang digunakan.

“Karena sampah-sampah 
organik TPA nantinya bisa saja 
dimanfaatkan untuk dikelola 
menjadi gas metan oleh inves-
tor sebagai pembangkit mesin-
mesin produksi di pusat industri 
nantinya,”sarannya.

Hal yang sama juga diuta–
rakan oleh Wakil Wali Walikota 
Samarinda Dr H Rusmadi yang 
ikut hadir siang itu ikut meres-
pon positif project tadi. Dirinya 
hanya menyampaikan jika pro-
gram tadi bisa berjalan dengan 
baik, maka tenaga kerja yang 
ikut terlibat dalam pengelolaan 
sampah bisa meman–faatkan 
warga lokal.

“Setidaknya melalui project 
ini perlahan permasalahan ling-
kungan terkait masalah sampah 
mulai teratasi, sehingga melalui 
bank sampah nanti masyarakat 
sudah bisa menilai dan memi-
lah jika ternyata sampah plastik 
pastinya mempunyai nilai eko-
nomis,” ungkapnya. (kmf-smd)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Wakil Gubernur Kaltim H 

Hadi Mulyadi mengharapkan 
di tengah Pandemi Covid-19, 
Ikatan Wanita Pengusaha In-
donesia (IWAPI) Kaltim, dapat 
terus bekerjasama dengan 
semua pihak dalam membina  
UMKM dan membangun  per–
ekonomian Kaltim.

“Atas nama Pemprov Kaltim, 
saya mengucapkan selamat 
melaksanakan Musda IWAPI, 
sebagai upaya revitalisasi  or-
ganisasi, mematangkan pro-
gram kerja, sehingga IWAPI 
Kaltim dapat terus berkarya 
untuk bersama-sama memba–
ngun Kaltim yang berdaulat,” 
Hadi Mulyadi usai membuka  
Musyawarah Daerah (Musda) 
ke-1 DPP IWAPI Provinsi Kaltim 
tahun 2021, yang digelar di Ball 
room Swiss-Belhotel Balikpa-
pan, Selasa (8/6/2021).

Hadi Mulyadi menam–bah-
kan, IWAPI sebagai wanita pen-
gusaha Indonesia memiliki  misi 
untuk memberdayakan dan 
memperkuat wanita di UMKM, 
harus mampu menjadi agen 
perubahan untuk diri sendiri, 
sehingga dapat menjadi pen-
gusaha  yang lebih baik.

“Oleh karena itu, melalui 
Musda  ini, IWAPI Kaltim dapat 
menyatukan persepsi, mem–

buat berbagai program dalam 
upaya mengelola sumber daya 
yang dimiliki, khususnya dalam 
memajukan UMKM, maupun 
bidang perekonomian dan 
usaha-usaha lainnya di Kaltm,” 
tandasnya.

Hadi Mulyadi juga meng–
harapkan pelaksanaan Musda 
IWAPI Kaltim nantinya terpilih 
pemimpin yang amanah dan  
bertanggungjawab serta dapat 
melahirkan kader-kader yang 
luar biasa untuk bersama-
sama membangun Kaltim dan 
Indonesia.

Ketua Umum DPP IWAPI Ir. 
Nita Yudi mengharapkan de–
ngan pelaksanaan Musda ke-1 
ini, akan terpilih seorang pe-

mimpin yang benar-benar bisa 
mengayomi para anggotanya 
serta harus bisa membangkit-
kan para UMKM, khususnya 
dibawah bendera IWAPI, dalam 
menghadapi masa pandemi 
Covid-19. 

“Pemimpin IWAPI Kaltim 
yang terpilih harus miliki pe-
mikiran yang  pisioner, harus 
bisa beradaptasi dengan pan-
demi Covid-19, harus kreatif 
dan inovatif dan harus ter–
hubung dengan digital, dan 
yang terpenting harus bisa me-
manfaatkan stimulus-stimulus 
dari pemerintah, karena dengan 
adanya itu, IWAPI bisa bangkit 
kembali,” papar Nita Yudi. 
(aya / sk)

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

Wagub Minta IWAPI
Berkarya Membangun Kaltim

Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun ketika menerima staf PT 
Geo Trash Management yang mempresentasikan mesin penge–
lolaan sampah, Selasa (8/6/2021) di Balai Kota.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri pembukaan  
Musyawarah Daerah ke-1 DPP IWAPI Provinsi Kaltim tahun 
2021, di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (8/6/2021).


