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Terus Putus Covid-19, Senin Depan

Hal ini diungkapkan Wali 
Kota Samarinda Dr H Andi 
Harun saat menghadiri Rapat 
Koordinasi Dalam Rangka Ke-
siapan Vaksinasi Massal di 
Wilayah Kota Samarinda di 
Aula Polresta Samarinda, Senin 
(7/6/2021) siang.

“Kita sangat siap. Pertama 
kesiapan kita dalam sisi vaksin 
kita ada 20.000 vaksin, yang 
kedua kita siap distribusikan 
saat ini ada 17.000 vaksin, 

kemudian ada 45 tenaga vak–
sinator kita juga sudah siap 
dalam satu hari dari jam kerja 
09.00 pagi sampai dengan 
16.00 sore bisa memvaksin 
secara massal sekitar 1.500 
orang,” kata Wali Kota.

Orang nomor satu di Sama–
rinda ini juga mengungkap-  
kan vaksinasi akan dilaksana-
kan selama 2 hari, yakni hari 
pertama dilaksanakan di GOR 
Segiri dan hari kedua dilaksa–

nakan di 10 Kecamatan se-Kota 
Samarinda serta di aula Polres-

ta Samarinda dengan harapan 
mencegah timbulnya klaster 

baru di Kota Samarinda.
“Apabila 10 Kecamatan saja 

rata-rata 1.000 sampai deng-
an 1.500, maka sudah banyak 
masyarakat kita yang bisa kita 
lindungi, selain itu kenapa kita 
laksanakan di 10 Kecamatan 
tujuannya agar masyarakat  lan–
sia 50 sampai 60 tahun keatas 
serta masyarakat penyandang 
disabilitas tidak perlu  jauh-jauh 
ke GOR Segiri,” ungkap Wali 
Kota.

Untuk diketahui ada 6 sasa-
ran yang akan dilakukan vaksi-
nasi yakni lansia umur 60 tahun 
keatas, pra lansia 50 tahun 
keatas, pelayanan publik, pe-
nyadang disabilitas, pendidik 
dan tenaga pendidik mengingat 
dibulan Juli akan dilaksanakan 
belajar tatap muka di sekolah 
serta kelompok masyarakat 
rentan lainnya seperti para tah-
anan narapidana di 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Jajaran Pemkot Samarinda 

Senin (7/6/2021) siang kembali 
menyambangi enam bangu-
nan di Kompleks Citra Niaga 
yang disegel beberapa waktu 
lalu. Sebanyak 100 personel 
ga–bungan Satpol PP, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) dibantu 
per–sonel TNI-Polri, juga lurah 

setempat ikut serta dalam ke–
giatan tersebut.

Mereka ingin menindak–
lanjuti setelah diberi tenggat 
waktu tiga hari pada Kamis 
(3/6/2021) lalu untuk mengo–
songkan barang-barang yang 
masih tertinggal oleh pemilik 
toko.

Jauh sebelumnya, mulai 
bulan April 2021 mereka telah 

mendatangi pemilik bangunan 
untuk memberikan sosialisasi 
dan melayangkan surat tegu-
ran, agar dapat mengosongkan 
bangunan tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Sa–
marinda, Muhammad Darham 
melalui Kepala Seksi Opera-   
sional (Kasi Ops), Boy Sianipar 
membenarkan kegiatan 

Satpol PP ikut membantu pengosongan bangunan yang telah disegel pekan lalu.

Sambangi Enam Bangunan yang Disegel,

Satpol PP Bantu
Kosongkan Barang

Baca: Satpol PP.. Halaman 15

PEMKOT BERSAMA POLRESTA
LAKSANAKAN VAKSINASI MASSAL

SAMARINDA, Swara Kaltim
Tak pernah jeda untuk berupaya memutus pe-

nyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 
Pemkot Samarinda bersama Polresta Samarinda 
akan melaksanakan vaksinasi massal gratis untuk 
seluruh warga di GOR Segiri Samarinda, Senin 
(14/6/2021) pekan depan.

Rapat Koordinasi mempersiapkan vaksinasi massal. Tampak 
Kapolresta Kota Samarinda Arief Budiman. bersama Wali Kota 
Samarinda Dr H Andi Harun di Aula Polresta Samarinda, Senin 
(7/6/2021) siang.

Baca: Pemkot ... Halaman 15

  Terbit 16 Halaman     www.swarakaltim.com    Harga : Rp. 2.500,-



Swara KaltimHalaman 2 Selasa, 8 Juni 2021

Penerbit :  PT. Media Swara Kaltim
Direktur Utama :  Erwin Yuniar
Komisaris  :  Siti Jariah

Penerbit :  PT. Media Swara Kaltim
Direktur Utama :  Erwin Yuniar
Komisaris  :  Siti Jariah

PEMIMPIN REDAKSI : Mohammad Abdun Kuddu. PENANGGUNG JAWAB : Muhammad Syafranuddin. REDAKTUR PELAKSANA : M.Norjaya. REPORTER : Suherman, 
Sri Endang Purniawati, S. Iman Santoso, Doni Ari Wardana, Slamet Riyanto, Arbani, Andi Isnar, Nihayatun Hayati. EDITING : Alfian Nur. FREELANCER : Riki Perdana, Sofie 
Lestari. MARKETING / IKLAN : Andi Isnar (HP. 081249999220). KORESPONDEN DAERAH : Tenggarong : Agus. Kutai Timur : - Jl. P. Diponegoro Gg. Taruna No.3 
(HP. 0811557501). Kutai Barat : Alfian Nur (Jl Damai Raya, RT 05 Barong Tongkok, Sendawar. (HP: 081349444077). Balikpapan : Slamet Iman Santoso (Komplek Taman 
Sari Bukit Mutiara C-2 No.7 (HP. 081250577750). Penajam Paser Utara : Max Rempas (HP. 081350266123). Bontang : Burhanuddin (Jl. Flores No. 10 HP. 082158144444). 
Berau: B. Nihayatun Hayati, Jl. Durian III Perum Berau Indah Blok D 10 No. 4 Tanjung Redeb, Berau (HP. 0811599673). BAGIAN KEUANGAN : Rina Puspita. 
DESIGN GRAFIS / LAYOUT : Arbani, Muhammad Richie Eresty. PERCETAKAN : Swara Kaltim. ALAMAT PERCETAKAN : Jl Gerilya Gg Keluarga, RT. 102, No.027 Kelurahan 
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. ALAMAT REDAKSI / PEMASARAN : Jl Gerilya Gg Keluarga, RT. 102, No.027 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 
Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda (Kaltim). E-mail : mediaswarakaltim@yahoo.com Website / Online : www.swarakaltim.com

Swara Kaltim
KORANNYA ORANG KALTIM

TARIF IKLAN : * Umum/Display (BW) : Rp 12.500,-/mmk. * Spot color :
Rp 17.500,-/mmk. * Full color : Rp 22.500,-/mmk. * Halaman 1 BW :
Rp 25.000,-/mmk. * Halaman 1 FC : Rp 45.000,-/mmk. * Iklan Deret (baris) 
: Rp 5.000,-/mmk. * Iklan Keluarga (Duka Cita) : Rp 10.000,-/mmk

Dalam menjalankan tugas jurnalistik Wartawan Swara Kaltim dibekali tanda pengenal, atau nama mereka tercantum dalam Box Redaksi.

JAKARTA, Swara Kaltim
DPR RI memastikan pen-

gelolaan dana haji aman 
dan tidak digunakan untuk 
pembangunan infrastruk-
tur, sekaligus menepis isu di 
media sosial yang menyebut-
kan dana tersebut digunakan 
untuk proyek pemerintah.

“Yang perlu kami sampai-
kan, tidak benar sama sekali 
kalau uang haji itu dipergu-
nakan untuk hal-hal yang di 
luar kepentingan ibadah haji,” 
kata Wakil Ketua Komisi VIII 
DPR RI dari Fraksi Partai Gol-
kar, Ace Hasan Syadzily, dalam 
keterangan pers yang diterima 
Antara, di Jakarta, Senin.

Ace menjelaskan dana haji 
itu sepenuhnya dikelola oleh 
Badan Pengelola Keuangan 
Haji (BPKH) dan diawasi oleh 
Komisi VIII DPR RI. “Dan seja-
uh yang kami amati, tidak ada 
anggaran haji yang dipergu-
nakan untuk pembangunan 
infrastruktur,” kata dia.

Dia menjelaskan, dana 
haji itu telah disimpan den-
gan mekanisme pembiayaan 
sukuk (obligasi syariah) atau 
Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN). “Karena kan sebetul-
nya dana haji tersebut kalau 
hanya disimpan begitu saja 
tentu kan tidak akan mem-
berikan manfaat yang besar 
buat kepentingan ibadah haji 
juga,” ujarnya.

Jadi, dia menerangkan 
dana haji itu ada yang dis-
impan di bank-bank syariah, 
ada yang diinvesta-sikan atau 
ditingkatkan melalui surat 
berharga. Surat berharga itu 
menurutnya memiliki nilai 
manfaat yang didapatkan dari 
penempatan di sukuk terse-
but.

Ace mengatakan karena 
uang haji ditempatkan de-
ngan skema SBSN maka bagi 
siapa pun yang memper-gu-
nakan SBSN tersebut menjadi 
hak yang menggu-nakannya. 
Namun, lanjut dia, ada kewa-
jiban untuk memberikan nilai 
manfaat bagi penggunaan 
SBSN itu. “Yaitu ya rata-rata 
flat di angkat 7 persen, nah 
karena itu dana haji akan 
mengalami kenaikan dari nilai 
manfaat yang didapatkan 
dari mekanisme pemanfaatan 
di perbankan syariah, ada 

yang diinvestasi dalam negeri, 
investasi luar negeri, terma-
suk di antaranya soal surat 
berharga syariah negara itu,” 
papar-nya.

Dia meyakinkan masyara-
kat bahwa para jamaah 
men-dapatkan nilai manfaat 
dari penempatan dana haji 
terse-but. Contohnya, menu-
rut dia pembiayaan total haji 
per orang untuk 2019 lalu 
se-sungguhnya mencapai 
Rp70 juta sementara jamaah 
haji hanya membayar Rp35 
juta. “Nah dari mana sisa 
pembayaran yang Rp35 juta 
sisanya? Ya itu diambil dari ni-
lai manfaat dana kelolaan haji 
itu. Jadi memang dana haji 
tersebut ya ada, dan aman,” 
ucap Ace.

Dia pun mengimbau ma-
syarakat agar jangan terlalu 
percaya terhadap informasi 
yang kebenarannya belum 
terbukti, termasuk menge-
nai dana haji tersebut. Kalau 
ada sesuatu yang meragukan 
informasi tersebut sebaiknya 
kata dia tabayyun (mencari 
kejelasan) termasuk juga soal 
dana haji ini. “Kalau, misalnya, 

masyarakat menarik dana 
haji, itu diperbolehkan, tapi 
tentu nanti ada konsekuensi, 
konsekuensinya, misalnya, dia 
tidak bisa mendapatkan no-
mor porsi, atau nomor porsi-
nya akan gugur,” kata Ace.

Hal senada juga dikatakan 
oleh Anggota Komisi VIII DPR 
RI dari Fraksi Partai Golkar, 
Endang Maria Astuti yang 
mengatakan dana haji tidak 
digunakan oleh pemerintah. 
Sebab, jika akan digunakan 
BPKH pasti akan menyam-
paikan-nya kepada DPR.

Endang pun mengim-
bau masyarakat untuk tidak 
mudah terprovokasi dengan 
hoaks terkait dana haji terse-
but. “Insya Allah komisi VIII 
DPR akan memastikan dana 
haji dikelola dengan aman 
sesuai dengan syariah Islam,” 
ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII 
DPR dari Fraksi Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB) 
Marwan Dasopang menjelas-
kan, dana haji yang bersum-
ber dari setoran pendaftaran 
haji sesuai amanat Undang-
undang Nomor 34 Tahun 

2014, dikelola oleh BPKH. 
Setoran Rp25 juta itu dikelola 
oleh BPKH selama masa daftar 
tunggu. “Hasil kelolaan BPKH 
itu yang melunasi seluruh ke-
butuhan berangkat haji setiap 
jamaah. Jamaah haji kita pada 
dasarnya hanya membayar 
rata-rata Rp35 juta, padahal 
biaya haji dibutuhkan sekitar 
Rp64 Juta-Rp70 juta setiap ja-
maah. Untuk mencukupi itulah 
BPKH diamanatkan menge-
lola uang haji agar tertutupi 
kekurangannya,” ucap-nya.

Menurut Marwan, dapat 
dipastikan bahwa yang men-
gelola uang haji adalah BPKH. 
DPR selalu mengawasi dan 
meminta perkembangan ke-
lolaan ke BPKH agar uang haji 
dapat dipantau dalam pro-
sedur yang baik dan mengha-
silkan. Mengenai isu di media 
sosial yang menyebut dana 
haji digunakan untuk proyek 
pemerintah, Marwan menilai 
isu itu sengaja dibuat pihak tak 
bertanggung jawab agar ma-
syarakat resah. “Karena selama 
ini uang haji tidak ada masa-
lah, kenapa sekarang gencar 
beritanya?” ujarnya. (ant)

DPR Pastikan Dana Haji 
Aman dan Tepis Hoaks

Anggota DPR Dorong Menteri Bahlil 
Mewujudkan Investasi Bahan Baku Obat

SURABAYA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VI DPR RI 

yang membidangi investasi 
Mufti Anam mendorong Men-
teri Investasi Bahlil Lahadalia 
untuk bisa mewujudkan in-
vestasi skala raksasa di bidang 
bahan baku obat, karena 90 
persen bahan baku obat Indo-
nesia masih impor.

“Hal ini adalah tugas berat 
kedua bagi Bahlil setelah suk-
ses menjadi salah satu pihak 
yang mengawal mulai ter-
wujudnya Indonesia sebagai 
pusat industri baterai kenda-
raan listrik skala dunia, tugas 
mulia baru untuk Pak Bahlil 

saya usulkan adalah mem-
bereskan dan mewujudkan 
investasi industri bahan baku 
obat skala super-super besar. 
Skala super jumbo. Bukan 
yang kelas menengah,” ujar 
Mufti Anam.

Ia mengatakan, pengala-
man pandemi COVID-19 ini 
menyulitkan bagi bangsa 
Indonesia untuk mendapat-
kan bahan baku obat, karena 
perdagangan dunia tergang-
gu pandemi, termasuk dari 
India dan China sebagai salah 
satu sumber bahan baku obat 
terbesar yang diimpor.

”Padahal, Indonesia sangat 

kaya keragaman hayati, baik di 
darat maupun laut, yang bisa 
menjadi potensi untuk bahan 
baku obat,” kata Mufti Anam.

Pandemi, kata Mufti, juga 
menyadarkan bangsa Indone-
sia betapa daya saing industri 
farmasi lokal terutama BUMN 
masih perlu ditingkatkan.

“Belum lagi jika ada gejolak 
kurs, wah bahaya sekali terkait 
stabilitas harga obat, pada-
hal itu kebutuhan penting 
dan mendasar untuk rakyat,” 
ujarnya lagi.

Dia menyebut, setiap tahun 
nilai impor produk bahan 
baku obat telah mencapai 

puluhan triliun rupiah, dan 
devisa negara diboroskan un-
tuk impor bahan baku obat.

“Saat ini mayoritas in-
dustri farmasi bangsa ini 
bergerak pada formulasi atau 
pembuatan obat jadi. Belum 
banyak di kita yang garap 
bahan baku obat. Sehingga 
90 persen impor. Padahal, 
rata-rata pasar farmasi di 
Indonesia tumbuh 10 persen 
per tahun. 

Artinya, kalau kita tidak 
melahirkan investasi industri 
bahan baku obat, nilai im-
por ke depan akan semakin 
besar,” katanya pula.

Dia mendorong Kementeri-
an Investasi bersinergi den-
gan banyak pihak untuk bisa 
mewujudkan investasi industri 
bahan baku obat.

“Pak Bahlil bisa memetakan 
pasarnya. Misalnya pasar 
antibiotik yang sangat tinggi, 
nah perlu industri bahan 
bakunya. Demikian juga obat 
fitofar maka juga perlu di-
fasilitasi untuk melewati uji 
klinis dan standardisasi, kan 
itu bisa untuk aspek promo-
tif dan preventif kesehatan. 
Jadi dipetakan big picturenya. 
Bangun investasinya,” katanya 
lagi. (ant)
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

Kepala LPP TVRI Kaltim
Bersilaturahmi dengan Wagub

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wakil Gubernur Kaltim H 

Hadi Mulyadi menerima kun–
jungan silaturahmi Kepala LPP 
TVRI Kaltim yang baru Arif Su-
riansyah, bertempat di Rumah 
Jabatan Wagub Kaltim, Senin 
(7/6/2021).

Hadi Mulyadi mengucap-
kan selamat datang di Benua 
Etam Provinsi Kaltim, dengan 
harapan dapat betah dan da-
pat melaksanakan tugasnya  
untuk bersama-sama mem–
bangun Kaltim dan  memba–
ngun Indonesia.

“Pemprov Kaltim siap ber–
sinergi dan berkolaborasi den-
gan TVRI Kaltim dengan pro-
gram 12 jam, dan kegiatan 
ini tentunya banyak kontens 
yang harus diisi, dan kami 
siap bekerjasama,”kata Hadi 
Mul–yadi.

Dalam kesempatan terse-
but Wagub Hadi Mulyadi juga 
mengusulkan beberapa pro-
gram seperti konten promosi 
obyek-obyek wisata Kaltim, 
kemudian mengembalikan   

program cepat tepat tingkat 
SMA dan sederajat, dan cepat 
tepat untuk pesantren pada 

bulan suci Ramadhan.
“Kami harapkan TVRI Kal-

tim dapat membuat program 
edukasi dan motivasi cerdas 
cermat atau cepat  tepat dapat 
munculkan lagi, dengan beker-
jasama dengan OPD terkait dan 

Pemprov Kaltim,” tandasnya.
Hadi Mulyadi mengata-  

kan perubahan siaran dari 
analog ke digital juga harus 
disampaikan atau disosialisasi-
kan kepada seluruh lapisan 
masyarakat. 

Masyarakat bisa menyiapkan 
diri menikmati sajian TV digital.

“Mau tidak mau kemajuan 
teknologi harus kita ikuti, kalau 
tidak kita akan ketinggalan,” 
pesan Hadi.

Arif Surianyah memberikan 
apresiasi kepada Wakil Guber–
nur Kaltim H Hadi Mulyadi yang 
telah meluangkan waktu dalam 
menerima kunjungan dan sila-
turahmi  rombongan LPP TVRI 
Kaltim.

“Silaturahmi ini, merupakan 
hal yang sangat luar biasa, 
dengan bersilaturahim kami 
dapat bersinergi antara TVRI 
Kaltim dengan Pemprov Kaltim, 
diharapkan dengan adanya 
kerja sama ini, apalagi peralihan 
analog ke digital akan menam–
bah jam tayang TVRI Kaltimtara 
sudah dimulai sejak 1 Juli 2021,” 
tandas Arif Suriansyah.

Tampak hadir Kepala Bagian 
Kehumasan Setdaprov Kaltim 
Andik Riyanto, Koordinator 
Berita TVRI Kaltim Dadang Lak–
sana. Koordinator Teknik TVRI 
Kaltim Rudiansyah, Koordinator 
Program TVRI Kaltim Jundro 
Daut. (mar / yans / humas-
provkaltim / adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Gubernur Kaltim Dr H Isran 

Noor menegaskan percepatan 
pembangunan daerah mewu–
judkan Kaltim Berdaulat men-
jadi tanggungjawab bersama, 
baik pemerintah provinsi mau-
pun kabupaten dan kota.

“Jangan hanya berpikir 
membangun Kaltim, tang–
gungjawab Pemprov saja. Ini 
tanggungjawab kita semua,” 
kata Gubernur Isran Noor usai 
melantik Walikota Balikpapan 
Rahmad Mas’ud di Pendopo 
Odah Etam, Senin (31/5/2021).

Menurut orang nomor satu 
Benua Etam ini, bupati dan 
walikota selaku kepala daerah 
bukanlah bawahan gubernur.

“Bupati atau walikota mi-
tra gubernur. Kita sama-sama 
memiliki kewajiban dan tang–
gungjawab membangun dan 
memajukan daerah demi kes-
ejahteraan rakyat,” jelasnya.

Karenanya, lanjut suami Hj 

Norbaiti, Ketua TP PKK Kaltim 
ini, jika ada masalah atau ken–
dala pembangunan di daerah, 
maka segera sampaikan dan 
intensif dikomunikasikan.

Semakin cepat dikoordinasi 
dan dikomunikasikan, tentu 
ungkapnya, semakin cepat 
pula permasalahan diatasi 
serta dicarikan solusinya.

“Jangan berpikir macam-
macam dulu, jangan khawatir. 

Tidak ada hal-hal yang meng–
halangi kita untuk berkoordinasi. 
Segera dikomunikasikan dan 
jangan biarkan disimpan dalam 
hati, apalagi sampai berlarut-
larut,” pesannya.

Mantan Bupati Kutai Timur 
ini meyakini para kepala dae-
rah yang baru saja dilantik dan 
dipercaya menduduki jabatan 
bupati dan walikota memi-
liki   visi misi yang sama, yakni 
bagaimana daerahnya semakin 
maju dan maayarakat mening–
kat kesejahteraannya.

“Saya tidak mengatakan tidak 
ada masalah, tapi itu pasti ada. 
Nah, bagaimana kita meng–ha-
dapinya secara bersama-sama,” 
ungkapnya.

Terkait anggaran pemba–
ngunan daerah, baginya, dalam 
kondisi pandemi Covid-19 ini 
tentu terbatas dan lebih fokus 
pada pemulihan ekonomi. 
(yans / sdn / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Kalimantan Timur selain me-

miliki luasan kawasan melebihi 
Pulau Jawa, juga poten-sial 
untuk pengembangan kegiatan 
usaha pertanian dalam arti luas.

Menurut Gubernur Kaltim Dr 
H Isran Noor, potensi agrobisnis 
tersebar di seluruh kawasan 
daratan maupun perairan yang 
bisa diusahakan masyarakat 
didukung pemerintah daerah 
melalui program-program pri-
oritasnya.

“Kalau kita membuat pro-
gram prioritas, maka program 
itu pasti pro rakyat. Seperti 
pengembangan pertanian da–
lam arti luas,” kata Isran Noor 
di Pendopo Odah Etam, Senin 
(31/5/2021).

Kegiatan agribisnis lanjut 
mantan Bupati Kutai Timur 
ini, melalui program pertanian 
dalam arti luas sangat penting 
dan strategis dalam pember–
dayaan ekonomi rakyat.

Dan tidak kalah pentingnya, 
tambahnya, pertanian adalah 
kegiatan usaha ekonomi ter–
barukan sebagai lokomotif 
ekonomi Kaltim kedepan.

Sebab, tegasnya, kekayaan 
sumber daya alam yang dimiliki 

saat ini akan habis, selain tidak 
bisa diperbarui juga setiap saat 
terus dieksploitasi.

“Kita jangan merasa kenya-
manan ada batubara, minyak 
dan gas. Itu habis, tunggui aja, 
habis tu,” ujarnya.

Karenanya, orang nomor 
satu Benua Etam ini mengajak 
kepala daerah melalui pe–
rangkat daerahnya membuat 
program pro rakyat di sektor 
pertanian dalam arti luas.

“Tempat kita ni apanya yang 
tidak bisa diusahakan. Tanam 
padi bisa, jagung bisa. Sayuran 
apa aja tumbuh, pelihara sapi, 
itik, ayam bisa. Mau budidaya 
ikan, banyak kawasannya,” 
ungkanya.

Hanya saja, tambahnya, 
komitmen kepala daerah untuk 
mengoptimalkan pengelolaan 
lahan dan kawasan dengan 
pengembangan agrobisnisnya.

“Perkebunan, pertanian 
pangan, hortik, peternakan, 
perikanan, juga kegiatan ke–
hutanan. Silahkan kembangkan 
sesuai potensi wilayah dan 
lahannya,” ungkap suami Hj 
Norbaiti ini. 
(yans / sdn / humas prov-
kaltim / adv / aya / sk)

Pengembangan Daerah
Sesuai Potensi Daerah

Isran Noor

H Hadi Mulyadi dan Kepala LPP TVRI Kaltim, Arif Suriansyah

Percepat Pembangunan Daerah,
Gubernur Minta Bupati dan

Walikota Intensif Komunikasi
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Warga Dihimbau Patuhi Aturan,

Pentingnya UMKM Mengenal dan Hadirkan Kuliner Halal
PONTIANAK, Swara Kaltim

Founder Kuliner Muslim 
Indonesia, Chelsy Arta me–
ngatakan bahwa pentingnya 
pelaku UMKM mengenal dan 
menghadirkan kuliner ha-   
lal sehingga bisa dinikmati 
semua kalangan.

“Khusus  masyarakat 
Muslim perlu menyadari 
halal-haram dalam industri 
kuliner yang kini tampak 
samar-samar perbedaannya. 
Karena zaman sekarang yang 
terlihat halal dapat menjadi 
haram karena kemajuan 
inovasi. Karena halal-haram 
tak sekadar bukan babi atau 
khamr,” ucapnya di Pontianak 
(Kalbar).

Ia mengatakan bahwa 
syarat makanan itu halal atau 
boleh dimakan kemudian 

tayyiban atau yang berarti baik.
Baik dari segi kemasan, 

kualitas, tidak menimbulkan 
mudarat, baik harganya, karena 
halal dan tayyiban adalah 
syarat makanan terbaik untuk 
seluruh umat. Istilah halalan 
tayyiban itu seperti premium 
quality, ujarnya.

Namun baginya, masya–
rakat sekarang tidak menge–
depankan halalan tayiban 
karena yang penting murang, 
banyak, dan kenyang sehingga 
muncul istilah halal-haram-
hantam.

“Kita perlu menyadari ma–
kanan sehat, halal, dan tay–
yiban karena makanan yang 
kita konsumsi selain menjadi 
sumber tenaga untuk berbuat 
kebaikan dan beramal soleh 
juga menghindarkan kita dari 

penyakit,” tambahnya.
Ia mengatakan, mengon–

sumsi khamr akan menyebab-
kan kerusakan otak dan saraf 
sehingga makanan halal sendiri 
dapat menjaga hati dan akal 
untuk senantiasa mampu ber-
aktivitas dan beribadah.

Baginya, terdapat perma–
salahan karena banyak UMKM 
yang belum melek dan ber–
komitmen halal karena ter–
kadang segelintir orang sudah 
tahu namun berprinsip ‘yang 
penting bukan babi dan khamr’.

Tak hanya itu, ada pula per-
masalahan adanya kemauan 
untuk teguh pada prinsip halal 
namun minim dukungan.

“Masalah lainnya adalah 
kurangnya edukasi perkara 
halal, banyak yang tidak sadar 
bahwa kuas untuk mengoles 

makanan yang di Indonesia 90 
persen impor dari China yang 
berasal dari bulu babi. Kemu-
dian ada pula yang membuat 
kopi yang dasarnya halal di-
campur khamr,” paparnya.

Ia juga mengatakan, apa-
bila UMKM belum mampu 
sertifikasi halal, minimal jaga 
dulu semua bahan dan per–
lengkapan yang digunakan 
halal agar tidak ada keraguan 
pada masyarakat.

Chelsy Arta menambahkan 
bahan makanan haram yang 
sering digunakan pada kuliner 
dan tidak disadari masyara- 
kat, seperti rum pada kopi 
ke-kinian.

“Rum tergolong minuman 
keras kelas C dengan kadar 
alkohol 40 persen, selain dalam 
kopi juga banyak digunakan 

pada roti karena aromanya 
yang wangi. Kemudian ter–
dapat angciu atau saus sari 
tapai yang biasanya diguna–
kan pada nasi goreng dan 
tumisan sayur,” jelasnya.

Ia menambahkan, angciu 
memiliki kadar alkohol yang 
cukup tinggi dan terdapat 
pula mirin yang merupakan 
kecap Jepang yang rasanya 
manis dengan kadar alkohol 
14 persen.

“Fungsi mirin ini untuk 
marinasi daging untuk me–
ngurangi bau amis, biasa juga 
digunakan untuk saus sushi. 
Kemudian kuas bulu babi 
dan frambozen yang kadar 
alkoholnya 63 persen biasa 
digunakan untuk membuat 
minuman dan kue,” pungkas 
Chelsy Arta. (ant)

SENDAWAR, Swara Kaltim
Satuan Lalulintas (Sat Lan-

tas) Polres Kutai Barat gencar 
dalam memberikan imbauan 
dan sosialisasi larangan peng-
gunaan knalpot racing/brong.

Kegiatan sosialisasi ini 
di harapkan bisa membuat 
pemilik kendaraan maupun 
bengkel dikawasan Ibu Kota 
Sendawar, selalu patuh den-
gan aturan yang sudah di 
tetapkan, seperti larangan 
menggunakan knalpot brong.

Kapolres Kutai Barat AKBP 
Irwan Yuli Prasetyo melalui 
Kasat Lantas AKP Alimuddin 
mengatakan, pihaknya akan 
terus melakukan sosialisasi 
larangan penggunaan knalpot 
brong. Salah satunya dengan 
mendatangi bengkel-bengkel 
sepeda motor.

Alimuddin menyebut, se-
lain sosialisasi sembari meng-
himbau, ia juga berharap 
pengendara dapat mematuhi 
UU Nomor 22 Tahun 2009 
ten-tang Lalulintas dan Ang-
kutan Jalan. 

“Kami sosialisasikan seka-
ligus menghimbau dengan 
cara mendatangi bengkel 
kendaraan bermotor tentang 
pelarangan menggunakan 
knalpot brong sesuai pasal 
285 ayat 1,” jelas Alimuddin, 
Selasa (8/6/2021).

Ia sangat mengharapkan 

agar masyarakat pengendara 
bisa menyadari, jika penggu-
naan knalpot brong bisa 
mengganggu kenyamanan 
masyarakat terlebih pada 
saat malam hari. “Pengunaan 
knalpot brong atau racing 

mengganggu kenyamanan 
dan meresahkan masyarakat 
terutama ketika saat malam 
hari,” tutur Alimuddin.

Selain itu, dirinya meminta 
masyarakat pengendara, khu-
susnya kaula muda agar bisa 

lebih disiplin dalam menaati 
peraturan lalulintas terma-
suk pelarangan penggunaan 
knalpot brong.

“Penggunaan knalpot 
yang tidak sesuai standart 
SNI dapat dikenakan pasal 

285 ayat (1) junto pasal 106 
(3) junto pasal 48 ayat (2) dan 
ayat (3) UU No 22 Tahun 2009. 
Dengan pidana kurungan pal-
ing lama 1 bulan atau denda 
paling banyak Rp 250.000,” 
pungkasnya. (iyn)

Satlantas Polres Kubar
Sosialisasikan Larangan Knalpot Brong
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Andi Harun Dukung Rusmadi
jadi Ketua Kwarcab Pramuka Samarinda

SAMARINDA, Swara Kaltim
Semata-mata demi ke-

mudahan berkoordinasi dan 
kemajuan Gerakan Pramuka 
di Kota Samarinda, Wali Kota 
Samarinda Dr H Andi Harun 
menyampaikan dukungan-
nya kepada Wakil Wali Kota 
(Wawali) Dr H Rusmadi untuk 
menjadi Ketua Kwartir Cabang 
(Kwarcab) Gerakan Pramuka 
Samarinda.

“Saya menyampaikan 
dukungan ini karena kami 
berada di satu visi dan misi 
yang sama. Kemudian juga 
demi semata-mata kemuda-
han koordinasi dan mema-
jukan Gerakan Pramuka di 
Kota Samarinda,” ucap Wali 
Kota dalam sambutannya 
ketika membuka Musyawarah 
Cabang (Muscab) Gerakan 
Pramuka Samarinda di Ru-
ang Utama Balaikota, Senin 
(7/6/2021) siang.

Namun lanjut Andi Harun, 
dukungan ini tidak lantas 
menghalangi keberpihakan-
nya terhadap calon lain yang 
juga ingin maju.

“Dukungan yang saya 
sampaikan tidak lantas meng-
halangi keberpihakan ke yang 
lain dalam proses demokrasi. 
Kami tidak membatasi du-
kungan yang lain,” tegas Andi 
Harun.

Harapannya Muscab ini 
hendaknya dilaksanakan 

dengan suasana sejuk, damai, 
penuh persaudaraan seb-
agaimana Tri Satya dan Dasa 
Darma Pramuka.

“Untuk itu, siapapun 
nanti yang dipercaya men-
jadi pengurus, saya harap 
benar-benar berjiwa Pramuka, 
penuh rasa pengabdian, dan 
melaksanakan motto Gerakan 
Pramuka, Satyaku Kudar-
makan Darmaku Kubaktikan,” 
tandasnya.

Andi Harun juga berharap 
siapapun yang terpilih seb-
agai Ketua Kwarcab Pramuka 
Samarinda agar senantiasa 
mendukung program-prog-
ram Pemerintah dalam   
upaya mewujudkan Samarin-
da sebagai Kota Pusat Per-
adaban.

“Saya bersama Bapak 
Wakil Wali Kota dan segenap 

elemen di Pemerintah Kota 
Samarinda berkomitmen kuat 
untuk membawa Samarinda 
menjadi kota pusat perada-
ban, di mana dalam prosesnya 
sangat dibutuhkan dukungan 
dan komitmen yang kuat dari 
semua pihak, tak terkecuali 
Pramuka. Konteks pembangu-
nan yang berhasil tidak hanya 
dilakukan oleh Pemerintah, 
tetapi juga dari seluruh ele-
men masyarakat,” tegas Andi 
Harun.

Andi Harun juga menyam-
paikan komitmen dukungan 
terhadap Kwarcab Samarinda 
untuk membangunkan Sekre-
tariat Kwarcab. 

“Tahun 2022 kita mulai 
perencanaannya dan tahun 
2023 kita mulai pembangunan 
fisiknya di anggaran murni,” 
tegas Andi Harun.

Sebelumnya, mewakili 
Kwarda Gerakan Pramuka 
Provinsi Kaltim, Dr Rusmadi 
menempatkan Muscab pada 
posisi penting, karena me-
nentukan maju mundurnya 
organisasi. 

Rusmadi juga menyam-
paikan pesan dari Kwarda 
terkait permohonan kepada 
Wali Kota agar dibangunkan 
sekretariat permanen, 
tidak lagi hanya pinjaman 

atau bahkan menempel di 
kantor Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD).

Hadir pula dalam kesem-
patan itu Sekda Kota Sama-
rinda Dr Sugeng Chairuddin, 
Kepala Dinas Pemuda dan 
Olahraga (Dispora) Samarinda 
Erham Yusuf, Kepala OPD lain-
nya selaku anggota Mabicab 
Kwarcab Samarinda, serta Plt 
ketua Kwarcab Samarinda Ab-
dul Muis. (dho)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Pemerintah Kota Balikpa-

pan menyediakan mulai dari 
tenda, uang santunan, hingga 
uang bantuan sewa rumah 
bagi para korban kebakaran 
Gunung Bugis, Kelurahan Baru 
Ulu, Balikpapan Barat.

Musibah kebakaran yang 
terjadi Sabtu malam (5/6) 
tersebut, terbakar habis 21 
rumah dan terbakar sebagian 
10 rumah.

Kejadian ini mengakibatkan 
44 keluarga beranggotakan 
155 jiwa kehilangan tempat 
tinggal. Kejadian juga me-
renggut satu korban mening-
gal dunia,

Seorang pria parobaya 
bernama Haruna diduga ter-
jebak di lantai dua rumahnya. 
Tewasnya Haruna baru dik-
etahui setelah api padam dan 
petugas melakukan pendin-
ginan.  

“Kepada keluarga korban 
meninggal dunia, kami sam-
paikan santunan Rp5 juta,” 
kata Sekretaris Kota (Sekkot) 
Sayid MN Fadly.

Untuk yang kehilangan 

rumah, disalurkan 88 paket 
bahan makanan dan perleng-
kapan rumah tangga yang 
disalurkan oleh Dinas Sosial.

“Juga akan ada bantuan 
uang sewa rumah hingga 
perlengkapan anak-anak 
sekolah,” kata Sekkot Fadly.

Sementara itu bagi warga 
Balikpapan yang ingin turut 
membantu bisa langsung 
datang ke pos penerima ban-
tuan di halaman Masjid Jami 
Al Ula di Kelurahan Baru Ulu.

Di pos bantuan itu sejum-
lah warga maupun instansi 
mulai ramai mengantarkan 
bantuan. Bantuan ada dalam 
bentuk bahan makanan dan 
uang tunai. 

Pertamina RU V Balikpa-
pan diantaranya menyerah-
kan bahan makanan yang 
terdiri dari 150 kg beras, 15 

dus air dalam kemasan, 15 kg 
gula, 15 dus mi instan, 15 pak 
kopi sachet, dan 5 dus susu 
kotak, dan 5 kotak masker.

“Agar kita semua tidak lupa 
menerapkan protokol kes-
ehatan,” kata Humas Pertama 
RU V Ely Chandra Perangin-
angin.

Chandra mengharapkan 
agar bantuan tersebut dapat 
dimanfaatkan dan diper-
gunakan untuk warga yang 
memerlukan.

Lurah Baru Ulu Muhammad 
Rizal menyampaikan terima 
kasih atas bantuan yang di-
berikan Pertamina. 

“Semoga bantuan ini dapat 
meringankan,” kata Muham-
mad Rizal.

Lurah Rizal menyampaikan 
bahwa beberapa waktu yang 
lalu Pertamina telah memberi–
kan bantuan siaga bencana 
berupa kompor gas dan ta-
bungnya. 

“Apabila nanti diperlukan, 
kami juga akan mem-pergu-
nakan bantuan tersebut yang 
saat ini telah menjadi inven-
taris kelurahan.”. (ant)

Pemkot Balikpapan Kirim Bahan Makanan 
dan Siapkan Uang Santunan
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Pelataran

Wagub Usulkan Lomba Cerdas Cermat
Diprogramkan Kembali

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wakil Gubernur Kaltim 

H Hadi Mulyadi mengusul-
kan kepada Kepala LPP TVRI 
Kal-tim yang baru Arif Suri-
ansyah, agar Lomba Cerdas 
Cermat (LCC) yang sangat 
khas pada era Orde Baru, 
untuk diprogramkan kembali, 
karena lomba tersebut sangat 
mengedukasi dan memotivasi 
para siswa-siswa.

“Ditengah pendemi Co-
vid-19 saat ini, kita tidak boleh 
menyerah dengan keadaan, 
namun semuanya harus terus 
bekerja, harus berkreasi dan 
berinovasi, oleh karena itu 

kegiatan lomba cerdas cer-
mat kiranya bisa deprogram 
kembali oleh TVRI Kaltim, 
sehingga dapat memberikan 
edukasi dan motivasi ke-
pada para siswa-siswi SMA di 
Kaltim,” pinta Hadi Mulyadi 
saat menerima kunjungan 
silaturahmi Kepala LPP TVRI 
Kaltim beserta jajarannya, 
yang berlangsung di Rumah 
Jawabatan Wagub Kaltim, 
dikutip Swara Kaltim melalui 
berita Biro Humas Setprov 
Kaltim, Senin (7/6/2021).   

Hadi Mulyadi mengatakan 
dengan program 12 jam 
siaran  yang akan dilakukan 

TVRI Kaltim, tentu harus ban-
yak konten yang harus diisi, 
dan Pemprov Kaltim tentunya 
siap bekerjasama dengan 
beberapa usulan yang telah 
disampaikan, misalkan mem-
programkan kembali lomba 
cerdas cermat, tingkat SMA 
dan yang sederajat tingkat 
Kaltim, maupun lomba cepat 
tepat Alquran di bulan suci 
Ramadhan untuk pesantern, 
termasuk kegiatan lain yang 
bisa dikerjakasamakan dalam 
upaya peningkatan kualitas 
pendidikan para siswa-siswi di 
Kaltim. “Selain program cerdas 
cermat, kita juga mengharap-

kan TVRI Kaltim dapat mem-
buat konten-konten obyek 
pariwisata Kaltim, karena dari 
10 kabupaten/kota semuanya 
memiliki obyek wisata ung-
gulan, namun masih banyak 
masyarakat yang belum men-
getahuinya, melalui konten-
konten obyek pariwisata 
tersebut tentu masyarakat 
baik dari dalam maupun luar 
Kaltim bisa mengetahui dan 
mengunjungi obyek wisata 
tersebut,”kata Hadi Mulyadi  

Untuk mewujudkan pro-
gram tersebut, lanjut Hadi 
Mulyadi, diharapkan TVRI 
Kaltim bisa bekerjasama dan 

berkolaborasi dengan Prmprov 
Kaltim melalui dinas instansi 
terkait, seperti untuk program 
lomba cerdas cermat bisa 
bekerjasama dengan Dinas 
Pendidikan Kaltim, begitu juga 
untuk pembuatan konten-
konten obyek pariwisata Kaltim 
bisa bekerjasama dengan Di-
nas Pariwisata Kaltim.  “Pada 
intinya Pemprov Kaltim sangat 
mendukung dan siap beker-
jasama untuk pe-laksanaan 
program-program tersebut 
maupun program lainnya yang 
dapat mendukung pemban-
gunan Kaltim,” tandas Hadi 
Mulyadi. (aya / sk)

Kemendikbud Ristek
Buka Rekrutmen Peneliti Lapangan

JAKARTA, Swara Kaltim 
Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Tekno–
logi (Kemendikbud Ristek) 
mengundang para peneliti 
muda untuk berkontribusi 
dalam peningkatan mutu pen-
didikan di Indonesia melalui 
kegiatan evaluasi Program 
Sekolah Penggerak.

Program ini merupakan 
program kolaborasi antara Ke-
mendikbud Ristek dan Pemer-
intah Daerah yang berfokus 
pada pengembangan hasil 
belajar siswa secara holistik 
melalui peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (kepala 
sekolah dan guru) yang ung-

gul.
Dilansir dari akun Insta-

gram resmi Kemendikbud 
Ristek, rekrutmen terbuka 
sebagai peneliti lapangan ini 
akan dilakukan di 10 lokasi, 
yaitu di Kota Bandung, Kabu-
paten Sidoarjo, Kota Ponti-
anak, Kabupaten Manggarai 
Timur, Kota Kupang, Kabupa-
ten Pesisir Barat, Kabupaten 
Maluku Tengah, Kota Padang, 
Kabupaten Banggai, dan Ka-
bupaten Deli Serdang.

Simak kualifikasi yang 
dibutuhkan mengenai rekrut-
men terbuka peneliti lapan-
gan yang diadakan Kemen-
dikbud Ristek.

KUALIFIKASI
1. Minimum lulusan S1 dari 

jurusan Antropologi, Sosiologi 
atau bidang Pendidikan.

2. Memiliki pengalaman 
penelitian atau pendampingan 
di bidang pendidikan.

3. Memahami dan memi-
liki minat yang kuat terhadap 
permasalahan pendidikan di 
Indonesia.

4. Mampu beradaptasi 
dalam lingkungan yang baru 
dan memiliki kemampuan 
komunikasi yang baik.

5. Memiliki kecakapan 
dalam melakukan penelitian 
dan kualitatif.

6. Memiliki kemampuan 

menulis laporan penelitian 
kualitatif.

7. Bersedia ditempatkan 
di lokasi penelitian (live in) 
selama 2 bulan (September 
hingga Oktober 2021).

8. Mampu bekerja secara 
tim.

9. Memiliki laptop dan 
alat perekam suara (voice 
recorder).

TAHAPAN SELEKSI
Batas pengiriman berkas: 5 

Juli 2021. Pengumuman hasil 
seleksi administrasi: 20 Juli 
2021. Seleksi wawancara: 22 
Juli hingga 30 Juli 2021. 

Pengumuman hasil seleksi 

wawancara: 7 Agustus 2021. 
Pembekalan: 19 Agustus 
hingga 27 Agustus 2021
Bagi yang memenuhi per-
syaratan, silahkan kirimkan 
lamaran ke alamat email: 
evaluasi.psp@gmail.com.
Dengan melampirkan:
- Curriculum Vitae (camtumkan 
pengalaman penelitian dan 
publikasi jika ada)
- Scan kartu Tanda Penduduk 
(KTP)
- Scan ijazah dan transkrip nilai
- Esai tentang hasil penga-
matan pembelajaran se-
lama masa pandemi Covid-19 
maksimal 600 kata. 
(kcm / sk)

Hadi Mulyadi menerima kunjungan silaturahmi Kepala LPP TVRI Kaltim beserta jajarannya, di Rumah Jawabatan Wagub Kaltim, Senin (7/6/2021).   
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SENDAWAR, Swara Kaltim
Dengan tidak adanya pem-

belajaran secara tatap muka 
tentu terjadinya kemerosotan 
mutu belajar mengajar yang 
sangat berdampak terhadap 
siswa, dan jika kita melihat 
siswa di rumah waktunya 
kurang maksimal belajar. Oleh 
sebab itu pada ajaran baru 
2021/2022 diharapkan Kubar 
bisa melakukan proses pem-
belajaran tatap muka secara 
terbatas seperti daerah-dae-
rah lainya, Kamis (3/6/2021).

Kepala Dinas Pendidi-
kan Kubar Silvanus Ngam-
pun menjelaskan walaupun 
di masa pandemi di Kubar 
proses belajar mengajar tidak 
terhenti dengan keterbatasan 
proses belajar mengajar tetap 
berjalan dan kurikulum yang 
dipergunakan adalah kuri-
kulum yang disederhanakan, 
bukan kurikulum full pada 
K13, dan yang diuji adalah 
kompetensi dasar saja, karena 
tidak mungkin menerapkan 
kurikulum full dengan kondisi 
pandemi  dan kondisi belajar 
yang tidak maksimal seperti 
saat ini yang terjadi baik di 
kota maupun dipelaman, 
tentu sangat menghambat.

Kadisdik menambahkan, 
Pemerintah pusat sudah tiga 
kali menerbitkan SKB empat 
Menteri dan yang terakhir  
diumumkan pada 30 Maret 
tentang rencana pembelajaran 
tatap muka di tahun ajaran 
2021/2022 dalam SKB terse-
but dijelaskan seluruh Sekolah 
diharapkan dapat melakukan 
pembelajaran tatap muka 
secara terbatas.

“Pemerintah pusat sudah 
beberapa kali mengeluarkan 
surat edaran pertama yang 
boleh melakukan pembelaja-
ran tatap muka adalah daerah 
yang zona hijau, SKB kedua 
jika daerah sudah zona kuning 
bisa melakukan pembelajaran 
tatap muka dan SKB Ketiga 
untuk memutuskan boleh 
melaksanakan pembelajaran 
tatap muka diserahkan ke-
pada Pemerintah daerah, dari 
awal Januari 2021 dimana 
daerah yang menentukan bisa 
atau tidak bukan pusat lagi, 
namun satgas Covid masih 
menyarankan agar di Kubar 
masih menunda pembelajaran 
tatap muka hingga akhir ma-
ret, dan dengan bertambah-
kah kasus dari Januari-maret 
maka dalam rapat pada April 
diputuskan belum bisa dilaku-
kan pembelajaran tatap muka 

di Kubar,” terang Ngampun.
Saat ini kasus di Kubar 

sudah menurun, sehingga 
Disdik Kubar mengusulkan 
agar tatap muka khusus yang 
Ujian, untuk kelas 6 dan kelas 
9. Namun dari satgas Covid 
belum mengijinkan mengin-
gat resiko masih tinggi.

Ia menambahkan pada 
30 Maret lalu keluar lagi 
SKB empat menteri tentang 
tatap muka di ajaran baru 
tahun 2021/2022 dimana 
berdasarkan SKB tersebut di 
seluruh indonesia didorong 
melalui dinas pendidikan 
melaksanakan pembelajaran 
tatap muka secara terbatas 
dengan syarat semua guru 
dan tenaga pendidik sudah di 
vaksin.

Selanjutnya di sekolah 
memenuhi daftar periksa dan 
protokol kesehatan. Dimana 
sekolah harus memiliki sarana 
toilet yang bersih, thermo-
gun, memiliki tempat cuci 
tangan, desinfektan, serta 
daftar guru/siswa yang me-
miliki riwayat komorbid dan 
sekolah juga sudah menja-
lin kerjasama dengan pihak 
puskesmas agar jika terjadi 
kasus bisa segera ditangani.

Kunci sekolah bisa 
melakukan pembelajaran 
tatap muka secara terbatas 
adalah izin dari kepala dae-
rah serta rekomendasi dari 
tim Satgas Covid.”Sekali lagi 
meskipun Pemkab sudah 
memberikan izin jika sekolah 
belum siap, maka pembelaja-
ran secara tatap muka terba-
tas belum bisa dilakukan, dan 
pertemuan tidak bisa seren-
tak pertemuan dilakukan se-

cara bertahap dan jika terjadi 
kasus maka sekolah tersebut 
langsung ditutup.

Secara ketentuan jika 
dilakukan tatap muka, jam 
belajar tidak full, satu hari 3 
jam dan siswa juga tidak full 
masuk kelas, siswa dibagi 50 
persen, SD 14 orang dan SMP 
16 orang satu kelas. 

Sedangkan untuk TK dan 
PAUD lebih sedikit di ruangan 
hanya boleh diisi 5 orang saja. 

Di ruang kelas harus berja-
rak minimal 1,5 meter, ruan-
gan  juga harus bersih, siswa 
dan guru harus diperiksa 
setiap hari untuk memastikan 
kesehatannya, dan protokol 
kesehatan wajib diterapkan.

Untuk Kubar sendiri, Disdik 
sudah menghimbau sejak 
2020 agar sekolah-sekolah 
mempersiapkan diri melalui 
dana BOS mempersiapkan 
APD, dan sara kebersihan.

”Berdasarkan evaluasi 
dan data yang masuk belum 
semua sekolah siap, sehingga 
Disdik terus mendorong agar 
sekolah-sekolah siap melaku-
kan  pembelajaran tatap 
muka secara terbatas. Pada 
anggaran tahun 2020 sudah 
dianggarkan untuk tempat 
cuci tangan, tandon air, serta 
masker dan pihak sekolah 
diminta melalui dana BOS 
menyediakan sendiri, sebagai 
langkah persiapan,” papar 
Silvanus.

Selanjutnya Disdik juga 
sudah membuat video edukasi 
tentang prosedur ketika di-
lakukan pembelajaran secara 
tatap muka. 

Maka kedepan akan dilaku-
kan uji coba tingkat SD dan 

SMP, sehingga Disdik nanti-
nya akan mengundang satgas 
Covid untuk melihat persia-
pan yang sudah ada agar 
bisa dilakukan evaluasi. Kunci 
yang harus diterapkan adalah 
keselamatan siswa dan guru 
yang menjadi yang utama 
serta psikososial siswa,” ung-
kap Kadisdik.

Meskipun kedepan diiz-
inkan tatap muka terbatas, 
orang tua/wali murid memiliki 
otoritas diberikan kebebasan 
apakan anaknya diperboleh-
kan mengikuti pembelajaran 
tatap muka atau tetap di 
rumah, hal itu tetap dikemba-
likan kepada orang tua. Dan 
kepala sekolah wajib men-
gundang perwakilan orang 
tua untuk meminta persetu-
juan, jika para orang tua 
tidak setuju melalui komite 
sekolah maka proses belajar 
secara tatap muka belum bisa 
dilakukan.

Ia sangat berharap pada 
ajaran baru 2021/2022 di 
kubar sebagian sekolah sudah 
bisa melakukan pembelajaran 
tatap muka secara terbatas 
dan penerapan Protokol kes-
ehatan. 

Sekali lagi untuk pelak-
sanaan pembelajaran tatap 
muka kita masih menunggu 
izin dari Pemkab Kubar, dan 
pada Juni diharapkan ada 
evaluasi dari tim satgas Covid, 
dimana sudah lebih dari satu 
tahun siswa melakukan pem-
belajaran dirumah.

“Dengan tidak adanya 
pembelajaran secara tatap 
muka tentu terjadinya ke-
merosotan mutu/hasil dari 
belajar mengajar yang sangat 

berdampak terhadap siswa, 
dan jika kita melihat siswa 
dirumah waktunya kurang 
maksimal belajar,” ucap Kadis-
dik.

Kedepan jika sudah melaku-
kan pembelajaran secara tatap 
muka terbatas, maka akan ada 
campuran model secara  dar-
ing dan tatap muka, karena 
tidak semua siswa bisa mengi-
kuti tatap muka.

“Kita tentu juga berharap 
masyarakat agar kasus Covid 
di kubar bisa terus menurun 
bahkan tidak ada lagi, karena 
hal ini tentunya akan mem-
pengaruhi kebijakan pemer-
intah terhadap proses belajar 
mengajar, jika kasus meningkat 
otomatis proses belajar tatap 
muka tidak akan diizinkan,” 
terang Silvanus.

Sekali lagi diharapkan 
kepada seluruh masyarakat 
sadar betul, serta memberi-
kan edukasi kepada seluruh 
anak-anak. Jika sudah diizinkan 
belajar tatap muka di sekolah 
bisa diawasi oleh guru, tetapi 
ketika pulang ke rumah siswa 
keluyuran  dan membawa 
penyakit ke sekolah, oleh se-
bab itu orang tua, masyarakat 
dan sekolah harus betul-betul 
bekerjasama/bersinergi den-
gan baik, jika tidak tentu akan 
sulit melakukan pembelajaran 
tatap muka.

Dimana dengan pembelaja-
ran secara terbatas tentu masih 
ada hambatan, tetapi kita 
harapkan dengan pembelaja-
ran tatap muka proses belajar 
siswa akan lebih baik daripada 
dirumah, dan secara psikologis 
siswa tidak tertekan.

“Di sekolah siswa tidak 
diberikan kesempatan istirahat, 
selesai jam belajar siswa harus 
langsung pulang sehingga 
tidak ada waktu bermain dan 
diganti lagi dengan siswa 
berikutnya, dengan sistem sip 
dimana waktu belajar di seko-
lah juga tiga jam dalam setiap 
pertemuan dan diganti juga 
siswa lain, dan berbeda un-
tuk jumlah siswa yang sedikit 
bisa satu kali masuk langsung 
selesai, tapi yang siswa banyak 
maka dibagi,” paparnya.

Ia kembali berharap kepada 
seluruh masyarakat dan orang 
tua supaya terus menjaga 
ke-sehatan dan menerapkan 
Pro-tokol kesehatan, sehingga 
bisa melakukan pembelajaran 
tatap muka, kita tidak disiplin 
tentu tidak akan bisa melaku-
kan proses belajar secara tatap 
muka. (*hms10 / iyn)

Kadisdik Kubar, Silvanus Ngampun

Wacana Belajar Tatap Muka
Terbatas di Kutai Barat
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Warga Maratua Diminta Segera Berbenah
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Pulau Maratua salah satu 
objek wisata bahari yang 
dimiliki Kabupaten Berau, dan 
juga merupakan pulau terluar 
Indonesia yang berbatasan 
dengan negara Malaysia. 

Baru-baru ini disela 
kunjungan utusan khusus 
Republik Seychelles untuk 
ASEAN di Maratua, Bupati 
Bumi Batiwakkal Sri Juniarsih 
Mas menyempatkan untuk 
menampung aspirasi warga 
Maratua melalui para Kepala 
Kampung yang difasilitasi oleh 
Camat Maratua. 

Dikesempatan itu Bu-
pati meminta warga Maratua 
segera berbenah mengantisi-
pasi cepatnya derap langkah 
pembangunan Kabupaten 
Berau, khususnya Kecamatan 
Maratua. 

Hal itu diungkapkan orang 
nomor satu  di Bumi Batiwak-
kal, Minggu (6/6). 

“Kita perlu persiapan sebe-
lum adanya kerjasama dengan 
Seychelles, rencana Ibu Kota 
Negara (IKN) dan  berbagai 
peluang lainnya yang mem-
buat kita harus pro aktif,” 

ungkap Sri Juniarsih. Warga 
ternyata sudah berupaya 
berbenah tambah Politikus 
asal Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) itu, dengan adanya 
pertemuan tersebut beberapa 
hal guna mensuport kema-
juan Maratua warga usulkan. 

Apa saja usulan yang 
disampaikan? tanya Swara 
Kaltim, beliau menjawab, ter-
kait infrastruktur dasar seperti 
listrik, air, fasilitas pelabuhan 
dan berbagai hal lainnya ter-
kait pembangunan kampung. 

“Jadi aspirasi yang ada 
sementara saya tampung 
semua tidak terkecuali masu-
kan warga untuk memajukan 

kampung mereka. Insya Allah 
usulan yang disampaikan 
akan kita coba wujudkan 
bersama dengan dukungan 
semua pihak. Kita berupaya 
tidak hanya di tingkat Kabu-
paten untuk menjawab apa 
yang menjadi mimpi warga 
Maratua tapi juga dukungan 

dari Provinsi dan Nasional. 
Intinya kita tunjukkan dahulu 
keseriusan dengan memper-
siapkan segala sesuatunya 
termasuk berbenah,” ujar Sri 
Juniarsih, Srikandi pertama 
mampu berhasil menjadi 
Bupati di Bumi Batiwakkal, 
Berau ini. Harapan dirinya 

tambah Bupati, berbenah dan 
mempersiapkan segala sesuatu 
bukan hanya untuk masyarakat 
Maratua tapi seluruh msyara-
kat Berau. 

Semoga sukses selalu untuk 
warga Bumi Batiwakkal menuju 
Berau maju dan sejahtera. 
(nht)

Maratua Terpilih Sebagai Pilot Projeck Blue Ekonomi
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Pulau Maratua, di Indone-
sia yang terletak Kecamatan 
Maratua Kabupaten Berau 
Provinsi Kalimantan Timur 
(Kaltim) terpilih sebagai pilot 
project atau percontohan  
oleh Negara Seychelles dalam 
hal kelola pariwisata dengan 

Konsep Blue Economi. 
Hal itu ditetapkan den-

gan pertimbangan, Maratua 
bersih dan masih alami serta 
kawasan perbatasan negara 
terluar. 

Mengungkapkan hal itu 
Bupati Berau Sri Juniarsih 
Mas, Minggu (6/6) via tele-

pon selular.
“Jadi Blue Ekonomi itu 

maksudnya, ekonomi yang 
berasal dari laut yang diban-
gun untuk kesehatan, keber-
lanjutan, kesetaraan dan eko-
nomi masyarakat dengan tiga 
(3) prinsip yakni laut untuk 
manusia, laut untuk ekonomi 
juga laut untuk alam,” kata 
Bupati Berau.

Tambah Beliau, beberapa 
hari lalu tim percepatan 
pengembangan strategis 
kepariwisataan kepulauan 
Maratua meluncurkan kon-
sep Blue Ekonomi Maratua. 
Dimana konsep tersebut resmi 
dilaunching oleh Gubernur 
Kaltim Isran Noor, didam-
pingi utusan khusus Presiden 
Seychelles untuk ASEAN, Nico 

Barito di Pulau Maratua. 
“Saya juga turut hadir 

dalam kegiatan tersebut, saat 
itu diluncurkan juga proyek 
percontohan homestay kelas 
menengah ke atas di Kam-
pung Teluk Harapan dan 
Kampung Teluk Alulu,” imbuh 
Sri Juniarsih.

Masih penjelasan orang 
nomor satu di Berau tersebut, 
kedua program yang di-
launching Gubernur beberapa 
waktu lalu itu merupakan 
tindak lanjut kunjungan tim 
percepatan pengembangan 
strategis kepariwisataan Kep-
ulauan Maratua ke Seychelles 
tahun 2019 silam.

Mengingat sektor pari-
wisata ini merupakan in-
vestasi jangka panjang yang 

diharapkan kedepan nanti 
mampu menjadi pengganti 
sektor pertambangan bagi 
daerah. 

“Besar harapan kami 
melalui konsep Blue Eko-
nomi Maratua bisa membantu 
Pemerintah daerah (Pemda) 
dalam mengembangkan sek-
tor pariwisata terkhususnya di 
Pulau Maratua. 

Karena dari sektor pari-
wisata banyak peluang eko-
nomi yang bisa dikembangkan, 
mulai transportasi, akomodasi, 
kuliner hingga ekonomi kreatif. 
Kami sangat berterima ka-
sih atas dukungan terhadap 
Maratua,” papar Sri Juniarsih, 
Srikandi pertama mampu men-
jadi Bupati di Bumi Batiwakkal, 
Berau itu. (nht)

Suasana kegiatan di Pulau Maratua.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat menyampaikan sambutan.

Suasana pertemuan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dengan Warga Maratua. 

Sri Juniarsih Mas
Bupati Berau

Sri Juniarsih: Persiapan adanya kerjasama dengan Seychelles, rencana IKN dan lainnya
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Gerakan Pramuka Diharapkan Mampu
Mengurangi Penyebaran Covid-19

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Berau ditengah 
pandemi corona virus dis-
ease 2019 (covid-19) punya 
harapan besar dari gerakan 
pramuka.  Memang salah satu 
tantangan yang harus diha-
dapi saat ini yaitu wabah yang 
telah banyak menelan korban 
jiwa, di Bumi Batiwakkal saja 
sampai hari ini (Senin) akibat 
corona telah meninggal dunia 
sebanyak 103 jiwa. Melalui 
gerakan pramuka ini diharap-
kan mampu menjadi bagian 
dalam mengurangi angka 
penyebaran covid-19. 

Hal itu diungkapkan Bupati 
Kabupaten Berau Sri Juniarsih 
Mas, dalam kegiatan pelan-
tikan Pengurus Majelis Pem-
bimbing Cabang (Mabicab) 
dan Kwartir Cabang (Kwarcab) 
gerakan Pramuka Kabupaten 
Berau masa bhakti 2021-2026, 
Senin (7/6) bertempat di Balai 
Mufakat Jl Cendana Keca-
matan Tanjung Redeb. “Mari 
kita bersama perangi covid 
dengan berpe-ran aktif sesuai 
tugas dan fungsi masing-
masing,” kata beliau. Kasus 
memang menu-run, namun 
antisipasi harus tetap jalan 
dan bukan hanya pemerintah 
namun semua pihak harap 

berperan. “Me-mang kondisi 
sekarang ber-beda dengan 
dahulu sehing-ga dalam 
membina pramuka harus me-
lihat situasi yang kita hadapi 
saat ini,” ujarnya.

Masih menurut Sri Juni-
arsih, kepada para pengurus 
yang baru saja dilantik, Ketua 
Mabicab Berau mengajak 
agar tugas yang harus diem-

ban selama lima tahun kede-
pan bisa dijalankan dengan 
tulus dan ikhlas. Saat ini 
gerakan pramuka memiliki be-
ragam tantangan, dengan era 
digitalisasi dan nilai kehidupan 
masyarakat yang berubah 
drastis. 

“Namun saya percaya pen-
gurus yang ada pasti mampu 
menyesuaikan. Karena itu mari 

kita bersama berupaya bisa 
lebih baik lagi dari sebel-
umnya meskipun ditengah 
pandemi,” tutur Politikus asal 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) tersebut.   

Dalam pelantikan Mabicab 
tersebut nampak dilakukan 
langsung oleh Ketua Kwarda 
gerakan Pramuka Kali-
mantan Timur (Kaltim) HM 

Hatta Zainal dengan ditandai 
pengambilan sumpah diikuti 
penyematan tanda jabatan dan 
penandatanganan berita acara 
serta ikrar Trisatya. Kemudian 
kegiatan dilanjutkan untuk 
pengurus Kwarcab oleh Ketua 
Mabicab Berau, Sri Juniarsih 
Mas dimana secara resmi 
Syarifatul Sya’diah dipercay-
akan menjadi Ketua Kwarcab. 
Setelah acara pelantikan di-
lakukan langsung penyerahan 
alat pelindung diri dari Kwarda 
Kaltim kepada Kwarcab Berau.

Ketua Kwarda Kaltim HM 
Hatta Zainal menuturkan, 
dirinya berharap gerakan 
pramuka di Berau semakin 
maju dan berkembang. Kepada 
para pengurus yang baru ia 
berpesan agar kedepannya 
Kwarcab Bumi batiwakkal, 
Berau bisa ikut serta dalam 
penilaian Panji keberhasilan 
pembangunan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Kaltim. 

“Selama ini hanya lima (5) 
daerah saja yang ikut serta. 
Sayang sekali apabila Berau 
tidak ikut serta kedepan, besar 
harapan saya Berau bisa ikut 
serta nantinya. Sebagai bagian 
dalam evaluasi kinerja para 
pengurus,” jelas Hatta Zainal. 
(nht)

OPD Diminta Fokus Capaian Target RPJMD Provinsi
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Mengingat program kerja 
dari RPJMD Provinsi Kaltim 
2019-2023 hingga tersisa dua 
tahun. 

Maka, program kerja dari 
OPD Lingkungan Pemprov 
Kaltim dapat difokuskan ke-
pada program yang berorien-
tasi terhadap capaian-capaian 
target RPJMD Provinsi Kal-
tim.

Artinya, target itu menye-
suaikan program prioritas atau 
kewenangan Provinsi Kaltim.  

Sedangkan program yang 
berkaitan dengan kewenan-
gan Kabupaten/Kota dapat 
dikurangi pengalokasiannya. 

“Jadi, sesuai arahan Gu-
bernur Isran Noor agar OPD 
Lingkungan Pemprov Kaltim 
bersama komitmen untuk 
fokus menuntaskan target 
capaian RPJMD yang tersisa 
dua tahun terakhir ini,” sebut 
Sekprov Kaltim HM Sa’bani 
saat membuka dan memimpin 
Rapat Koordinasi Penyam-
paian atas Rancangan Akhir 
RKPD Provinsi

Kaltim 2022 dan Sosialisasi 
Pergeseran Anggaran Tahun 
2021, di Ruang Ruhui Rahayu 
Kantor Gubernur Kaltim, Senin 
(7/6/2021) .

Sekprov Kaltim HM 
Sa’bani  menegaskan, maksud 
dari fokus capaian target ini 
adalah, perlu adanya komit-
men bersama seluruh Or-
ganisasi Perangkat daerah di 
Lingkup Pemprov Kaltim. 

Karena itu, diperlukan 
adanya penyelarasan tar-

get yang ingin dicapai, baik 
untuk masuk dan keluarnya 
disesuaikan dengan belanja 
yang dituangkan dalam RKPD, 
kemudian pada saatnya men-
jadi APBD. 

“Ditargetkan, RKPD ini 
dapat diselesaikan 30 Juni 
2021,” jelas Sa’bani didam-

pingi Asisten Administrasi 
Umum Setprov Kaltim HM 
Fathul Halim dan Kepala 
Bappeda Kaltim Prof Dr HM 
Aswin ketika memimpin rapat 
dihadiri seluruh Kepala OPD 
Pemprov Kaltim.

Sementara mengenai 
penyusunan Rancangan Akhir 

Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim 
Tahun 2022 dapat mengacu 
pada draf perubahan RPJMD. 
Sehingga ketika RPJMD disah-
kan, maka Pemprov Kaltim 
tidak akan banyak melakukan 
perubahan atau revisi RPJMD. 
(aya / sk)

Suasana pelantikan.

Sekprov Kaltim, HM Sa’bani 

Terungkap dalam pelantikan Mabicab dan Kwarcab Gerakan Pramuka Berau Masa Bhakti 2021-2026
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Penyandang Disabilitas
Wajib Mendapat Kasih Sayang

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
alam rangka menjalankan 

amanat Kaltim Berdaulat ter-
kait misi pertama. 

Pemprov Kaltim melalui 
Dinas Sosial Kaltim beru-
paya memaksimalkan tenaga 
pendamping disabilitas dan 
mempersiapkan panti disabili-
tas. 

Artinya, dengan adanya 
pendampingan tersebut, 
penyandang disabilitas wajib 
mendapat kasih sayang siapa 
saja terutama oleh pemerintah 
daerah. 

“Karena itu, pendampingan 
bagi penyandang disabilitas 
penting dilakukan. Apalagi su-
dah masuk dalam visi dan misi 
Gubernur dan Wagub Kaltim. 
Wajar sikap kasih sayang di-
berikan kepada mereka,” sebut 
Gubernur Kaltim Dr H Isran 
Noor diwakili Kadis Sosial 
Kaltim HM Agus Hari Kesuma 
(AHK) ketika membuka Pen-
guatan Kapasitas Pendamp-
ing Penyandang Disabilitas 
se Kaltim tahun 2021 yang 
juga dihadiri Sekretaris Dinas 
Sosial Kaltim HM Yusuf, Kepala 
Dinas Sosial Kabupaten/Kota 
se Kaltim, serta Kepala Bidang 
dan Kepala UPTD di lingkun-
gan Dinas Sosial Kaltim, di 
Golden Tulip Balikpapan Hotel 
& Suites Balikpapan, Ahad 

(6/6/2021) malam.
Menurut AHK, para 

Pendamping Disabilitas seb-

agai ujung tombak pelayanan 
untuk dapat memberikan 
yang terbaik kepada penyan-
dang disabilitas maupun 
keluarga.

Dalam upaya untuk 
memenuhi kebutuhan pelay-
anan kepada penyandang 
disabilitas, peran pendamp-
ing menjadi peranan penting 
dalam memberikan pelayanan 
dan rehabilitasi sosial mereka 
dengan tepat, penuh tang-

gung jawab dan kasih sa-
yang. 

“Karena itu, perlu komit-
men kita bersama untuk 
menghormati, memajukan, 
melindungi, menyayangi dan 
memenuhi hak penyandang 
disabilitas, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahter-
aan penyandang disabilitas,” 
harapnya. 

Kabid Pelrehsos Moham-
mad Suhaedy yang diwakili 

Plt Kasi Rehabilitasi Disabilitas 
Asriansyah mengatakan, keg-
iatan tersebut diikuti sebanyak 
40 peserta perwakilan yang 
terdiri dari Dinsos Provinsi 
Kaltim sebanyak 10 peserta, 
Dinsos Kabupaten/Kota seban-
yak 10 peserta dan pendamp-
ing penyandang disabilitas 
Kabupaten/Kota sebanyak 20 
peserta.Kegiatan berlangsung 
sejak 6-8 Juni 2021 di Balikpa-
pan. (aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Polresta Samarinda  telah 

mempersiapkan sejumlah per-
sonil kepolisian dan peralatan  
sebagai antisipasi terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan 
(karhulta) memasuki musim 
kemarau tahun ini.

Kasubbag Humas Pol-
resta Samarinda, AKP Annissa 
Prastiwi di Samarinda, Min-
ggu, mengatakan pihaknya 
juga menyiapkan infrastruktur 
dan peralatan seperti pem-
adam yang dimiliki personel 
gabungan.

Bahkan, lanjut simulasi 
peralatan pemadam untuk 
antisipasi karhutla ini telah 
dimulai dari bulan Maret 2021.

“Personel gabungan untuk 
pencegahan dan deteksi dini 
karhutla juga terus melakukan 
sinergi. 

Tentu waspada melihat 
pergerakan cuaca juga, karena 
beberapa hari ini sangat di-
rasakan matahari yang terik,” 
tutur Annissa

Selain menyiagakan prasa-
rana yang ada, lanjut Annissa, 
peran penting Bhabinkamtib-

mas juga turut dimaksimal-
kan. Yakni dengan cara me-
ningkatkan imbauan kepada 
masyarakat ibu kota Kaltim.

“Kami imbau kepada 
masyarakat agar tidak sem-
barang melakukan pembu-
kaan lahan, terlebih memakai 
metode pembakaran yang 
sering menjadi titik awal ke-
jadian,” beber Anisa.

Selain itu, patroli dan 
kelengkapan personel ke-
polisian yang telah dibekali 
aplikasi bernama Lancang 
Kuning juga diharap mampu 
meminimalkan potensi 
musibah karhutla.

Lebih jauh dijelaskan An-
nissa, nantinya dari aplikasi 
Lancang Kuning tersebut 
akan terkoneksi dengan citra 
satelit yang mampu dengan 
dini mendeteksi potensi api 
sekecil mungkin. 

“Integrasi teknologi infor-
masi yang dipakai diharap 
bisa maksi-malkan dalam 
mencegah, dan deteksi dini 
menangani karhutla yang ada 
di Samarinda,” jelas Anisa. 
(ant)

PT POS INDONESIA (Persero) 
menambah jam operasional 
layanan kurir dan logistik pada 
Sabtu dan Minggu untuk me-
ningkatkan pemasukan sektor 
bisnis jasa.

Penambahan jam opera-
sio-nal Pos Indonesia mulai 
berlaku awal Juni 2021 di 
semua Kantor Pos di seluruh 
Indonesia. Operasional Kantor 
Pos juga akan buka selama 24 
jam tanpa libur. 

“Mulai Juni ini, kami (Kan-
tor Pos) buka selama tujuh 
hari seminggu, 24 jam sehari. 
Tidak ada libur, baik untuk 
Sabtu dan Minggu, atau 
tanggal merah,” kata Direktur 
Bisnis Kurir dan Logistik PT 
Pos Indonesia (Persero), Siti 
Choiriana dikutip dari keteran-

gannya, Minggu, 6 Juni 2021.
Menurutnya, penambahan 

jam operasional Pos Indo-
nesia merupakan komitmen 
BUMN meningkatkan layanan 
prima saat hari libur. Saat 
ini, Pos Indonesia didukung 
titik jaringan lebih dari 4.000 
kantor pos dan 28.000 Agen 
Pos yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia.

Di perkotaan, Pos Indo-
nesia juga telah memiliki 
O-Ranger, untuk melayani 
kiriman jemput bola secara 
cepat. 

“Kami bisa pastikan, mulai 
Juni ini Pos Indonesia akan 
melayani konsumen se-
lama 24 jam dan tujuh hari 
seminggu. Kami pastikan 
layanan kami tidak ada istilah 

terputus di hari libur atau 
tanggal merah. Kami berharap, 
masyarakat senang meng-
gunakan layanan kami ini,” 
katanya.

Anna mengakui, perda-
gangan e-Commerce tum-
buh cepat, seiring banyaknya 
platform marketplace dan 
perdagangan via media sosial. 
Potensi peningkatan bisnis itu 
yang akan dimaksimalkan.

“Kami menyadari bahwa 
kiriman barang sangat me-
ningkat justru pada Sabtu dan 
Minggu. Karena kami pahami 
kebutuhan kiriman ini sangat 
besar, termasuk adanya tuntu-
tan customer, sehingga kami 
mencoba melayani tuntutan 
masyarakat ini,” katanya. 
(viva / *Bn)

Tingkatkan Layanan, Mulai Bulan Juni 2021
Kantor Pos Seluruh Indonesia Tidak Pernah Tutup

Polresta Samarinda Siapkan Personil 
dan Peralatan Antisipasi Karhutla
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Solusi Cerdas
agar PAD tak Terjun Bebas

SEMENTARA itu Komisi II  
 DPRD H Haris mengusul-

kan kepada pemerintah kota 
(pemkot) untuk menyerahkan 
pengelolaan parkir kepada 
pihak swasta guna memak-
simalkan retribusi parker. 
Menurutnya, hal ini akan 
mengurangi imbas kebocoran 
anggaran karena besarnya 
beban pemeliharaan yang 
membebani APBN. Selain itu, 
H Haris menilai target PAD 
dari sector perparkiran terlalu 
kecil, yaitu sebesar Rp 3 miliar 
per tahun dengan perkiraan 
potensi lebih dari Rp 10 miliar. 

Pendapatan asli daerah 
adalah penerimaan yang 
diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut ber-
dasarkan Undang-undang 
yang terdiri dari Pendapatan 
pajak daerah, pendapatan 
retribusi daerah (berupa retri-
busi jasa umum, retribusi jasa 
usaha dan retribusi perizinan 
tertentu), lain-lain PAD yang 
sah (penerimaan jasa Giro), 

Persoalan menurunnya PAD 
tidak hanya dialami pemkot 
Balikpapan. Dinas Pariwisata 
Bantul terpaksa merevisi tar-
get pendapatan menyusul tak 
terpenuhinya target pendapa-
tan pada 2020 silam. 

Tak hanya alasan pada 
tahun sebelumya. Revisi ini 
juga diambil karena melihat 
pendapatan selama Januari 
dan Februari 2021 yang juga 
tak memenuhi target. Dari tar-
get awal sebesar Rp 24 miliar 
direvisi menjadi Rp 14 miliar. 
Bahkan Bali, yang dikenal 
sebagai destinasi pariwisata 
berskala Internasional, hanya 
mampu merealisasikan target 
PAD sebesar 18,24 persen dari 
sektor pariwisata.  

Sehingga secara Umum tak 
hanya PAD Balikpapan yang 
terjun bebas. Penurunan PAD 
dirasakan oleh seluruh dae-
rah. Lantas jika ini dirasakan 
oleh seluruh wilayah, apakah 
bisa penyelesaian persoalan 
ini hanya diserahkan kepada 

pejabat setempat? Ataukah 
perlu penyelesaian sistemik? 
Benarkah pandemi Covid-19 
menjadi akar masalah terjun 
bebasnya PAD?

Mencari Biang Masalah
Meski bukan satu-satunya 

sumber pendapatan baik 
daerah maupun nasional, 
pajak menjadi sember utama 
pemasukan daerah dan 
Negara. Pajak adalah kon-
tribusi wajib kepada Negara 
yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasar-
kan Undang-undang, dengan 
tidak mendapat imbalan se-
cara langsung dan digunakan 
untuk membentuk keperluan 
Negara bagisebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Artinya, 
pajak adalah pungutan yang 
bersifat tetap atas subjek 
dan objek pajak. Perubahan 
terjadi hanya pada besaran 
pungutan dan jenis komodi-
tas atau usaha yang dikenai 
pajak. Sementara objek pajak 
bisa meluas sesuai dengan 
kebutuhan.

Sehingga, naik dan turun-
nya pendapatan Negara dari 
sektor ini sangat bergantung 
kepada kemampuan subjek 
pajak. Penanganan Pandemi 
Covid-19 yang berlarut-larut 
membuat banyak perusahaan 
gulung tikar. Pengangguran 
meningkat, konsumsi rumah 
tangga menurun. Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat membuat menu-
runnya kunjungan ketempat-
tempat wisata. Omset pen-
gusaha hotel dan pariwisata 
menurun drastis.

Inilah efek domino dari 
kebijakan setengah-setengah 
yang dilakukan penguasa. 
Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah melalui optimalisasi 
retribusi lahan parkir maupun 
pajak, hanya akan menambah 
beban rakyat. Sudah saatnya 
pemerintah, baik pusat mau-
pun daerah mencari sumber 
pemasukan lain selain pajak 

dan hutang. 
Negeriini kaya akan sum-

ber daya alam, baik berupa 
bahan tambang, hutan, 
maupun keanekaragaman 
hayati lainnya. Dengan po-
tensi sumber daya yang besar 
itu, seharusnya bisa menjadi 
sumber utama pemasukan 
Negara. Selama ini pemerin-
tah hanya menjadi penonton 
dari pengeksploitasian sum-
ber daya alam dalam negeri. 
Dan merasa puas dengan 
dividen yang diberikan para 
korporat. Inilah biangkeladi 
dari sulitnya mencari sumber 
pendapatan Negara. Padahal 
tidak bisa dipungkiri, bahwa 
Negara membutuhkan biaya 
untuk membayar gaji pegawai, 
membangun infrastruktur dan 
fasilitas umum lainnya.

Paradigma liberalisasi eko-
nomi, menghalangi Negara 
untuk mengelola sendiri 
sumber daya alam di negeri 
ini. Liberalisasi ekonomi men-
jadikan siapapun yang memi-
liki modal besar, dialah yang 
berhak untuk mengekspolitasi 
sumber kekayaan alam negeri 
ini. Tak ayal, paradigma inilah 
yang memasung Negara.

Solusi Islam dalam Pembiay-
aan Negara 

Pajak (dharibah) dalam Is-
lam adalah salah satu sumber 
pendapatan hanya sebagai 
solusi dalam keadaan daru-
rat. Kondisi ketika sumber 
pendapatan lain tidak dapat 
mencukupi kebutuhanbaitul 
mal (kas Negara). Artinya, 
jika kebutuhan Negara sudah 
mencukupi, maka pajak wajib 
dihapus. Paradigm inilah yang 
membedakan antara Islam 
dan system kehidupan yang 
lain. Paradigm yang lahir dari 
aturan yang bersumber dari 

wahyu ilahi.
Dalam Islam, sumber 

pemasukan Negara dibagi 
menjadi 3 bagian

1.Bagian fa’Idan kharaj. 
Yaitu sumber pendapatan 
yang didapat dari hasil pena-
klukan sebuah wilayah. Di 
dalamnya terdapat pos ghan-
imah (hasil rampasan perang), 
kharaj (pungutan atas lahan 
pertanian), jizyah (pungutan 
atas diri kafirdzimni), fa’Idan 
dharibah.

2.Bagian kepemilikan 
umum. Terdiri atas bidang 
minyak dan gas bumi, bidang 
listrik, bidang pertambangan, 
bidang laut, sungai, perai-
ran dan mata air, hutan dan 
padang rumput gembalaan, 

bidang tempat khusus (yang 
dipagari Negara dan dikuasai 
Negara)

3.Bagian shadaqah. Ter-
diridaripos zakat mal dan 
perdagangan, zakat pertanian 
dan buah-buahan, serta zakat 
peternakan

Dengan penerapan aturan 
Islam secara paripurna, 
pemerintah daerah tidak akan 
dibebani dengan kewajiban 
menghasilkan Pendapatan Asli 
Daerah. Semua pembiayaan 
keuangan terpusat. Dibiayai 
oleh Negara. Selainitu, Negara 
juga tidak akan membebani 
rakyat dengan pajak yang 
menghimpit. Ataupun jika ter-
paksa memungut pajak, pajak 
hanya dibebankan kepada 
orang kaya danbersifat semen-
tara. Hanya sampai kas Negara 
tercukupi, dan Negara mampu 
melaksanakan kewajiban yang 
dibebankan syariat kepadanya.

Hal terakhir yang seharus-
nya menjadi renungan bersa-
ma para pengambil kebijakan 
yang mengaku beragama Is-
lam, bahwa Rasulullah mencela 
para pemungut pajak. Dalam 
sebuah hadist Rasulullah ber-
sabda : “Sesungguhnya pelaku 
/ pemungut pajak (diadzab) di 
neraka” (HR Ahmad 4/109, Abu 
Dawud kitab Al-Imarah : 7)  
Wallahu a’lam bishowab. ***

Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut, 
membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Balikpapan merosot. Sektor Pariwisata, yang 
selama ini menjadi salah satu sumber PAD 

hanya mampu menyumbang 0,16 persen atau 
sekitar Rp 753.470.000 dari target murni 

sebesarRp 4.630.500.000.

OPINI

Oleh : Ari Nurainun, SE
(Pemerhati Kebijakan Ekonomi dan Politik)
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Seleksi Tahap Kedua 
Timnas Indonesia U-16 Dimulai

TIMNAS Indonesia U-16 
bakal melaksanakan seleksi 
tahap kedua. Agenda terse-
but dilangsungkan di Jakarta 
pada 7 sampai dengan 16 Juni 
mendatang.

Sama seperti seleksi tahap 
pertama yang dilaksanakan, 
pada April lalu, pemain bakal 
dipantau performanya se-
cara bergantian. Tidak semua 
nama yang dipanggil mengi-
kuti agenda tersebut hingga 
selesai.

Sebanyak 34 pemain akan 
mengikuti seleksi di pekan 
pertama. 

Kemudian pada pekan 
kedua, beberapa pemain baru 
dipanggil untuk menjalani 
agenda tersebut.

Para pemain yang dipang-
gil merupakan dari proses 
penjaringan tim kepelati-
han timnas Indonesia U-16. 
Mereka bekerja sama dengan 
beberapa Asosiasi Provinsi 
(Asprov) PSSI, di daerah pada 
penyelenggaraannya.

“Seleksi tahap kedua akan 
terpusat di Jakarta. Sama 
seperti seleksi tahap pertama, 
para pemain yang mengikuti 
seleksi di sini tidak mengikuti 
jadwal seleksi hingga akhir,” 
kata pelatih timnas Indonesia 
U-16 Bima Sakti, dikutip la-
man resmi PSSI.

“Melainkan di pertenga-

han seleksi nanti, akan ada 
pergantian pemain yang ikut 
seleksi. Pekan pertama akan 
diikuti oleh komposisi pemain 
yang berbeda dengan pekan 
kedua,” kata Bima menam-
bahkan.

Sementara ketua umum 
PSSI Mochamad Iriawan, 
mendukung penuh penuh 
seleksi pemain timnas Indo-
nesia U-16. 

Ia berharap nama-nama 
yang dipanggil bisa memaksi-
malkan kesempatan tersebut. 

“Tinggal menghitung 
bulan, kita akan menjadi tuan 

rumah sekaligus peserta pada 
turnamen Piala AFF U-15 pada 
tahun ini. 

Untuk membentuk tim 
yang kuat dan tangguh, tentu 
kita harus mempersiapkan 
sejak dini dengan menggelar 
seleksi ketat,” ucap Mochamad  
Iriawan. 

“Timnas U-16 adalah cikal 
bakal timnas kita di masa de-
pan. Untuk itu, saya akan terus 
mendukung dan memantau 
agar semua program seleksi 
ini berjalan hingga memben-
tuk timnas yang kuat,” Iriawan 
menambahkan. (gk)

BALI UNITED tak berniat me-
nambah pemain baru jelang 
bergulirnya Liga 1 musim ini. 

Skuad yang ada dinilai 
sudah cukup untuk bertarung 
di kompetisi sepakbola kasta 
teratas nasional tersebut.

Setiap klub yang bermain 
di Liga 1 bisa mendaftar-
kan minimal 30 pemain dan 
maksimal 35 nama. 

Jumlah tersebut sudah ter-
masuk sudah termasuk empat 
legiun impor yang mana satu 
di antaranya wajib dari Asia.

Keadaan tersebut mem-
buat Bali United, masih bisa 
mendaftarkan empat pemain 
untuk berlaga di Liga 1. Saat 
ini skuad Serdadu Tridatu ber-
jumlah 31 orang.

“Kita belum diskusi sama 
manajemen. Saya baru tahu 
regulasi ini. Di dalam tim, 
kita sudah punya 31 pemain. 
Semua sudah punya kontrak. 

karib disapa Teco tersebut.
Dijadwalkan Liga 1 mu-

lai berlangsung pada 10 Juli 
mendatang. 

Seluruh pertandingan 
dilaksanakan di Pulau Jawa, 
menggunakan sistem bumble 
to bumble dengan digelar 
enam seri yang dibagi dalam 
tiga klaster.

Adapun seri pertama dan 
keenam akan digelar di klaster 
Banten, Jakarta dan Jawa 
Barat. 

Lalu seri kedua dan kelima 
di klaster Jawa Tengah dan Yo-
gyakarta. Kemudian seri ketiga 
serta seri keempat di klaster 
Jawa Timur.

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

Saya pikir ini sudah cukup,” 
kata pelatih Bali United Ste-
fano Cugurra.

Selain itu, Cugurra mengo-
mentari tidak adanya peruba-
han regulasi pemain asing. 

Menurutnya, keputusan 
yang diambil tersebut sudah 
tepat.

Sebelumnya, sempat ada 
wacana pengurangan kuota 
pemain asing untuk Liga 
1 musim ini. Hal tersebut 
menuai pro dan kontra dari 
para kontestan.

Jumlah pemain asing Bali 
United sudah lengkap. Klub 
asal Pulau Dewata tersebut 
mempunyai Melvin Platje 
(Belanda), Diego Assis (Brasil) 
dan Willian Pacheco (Brasil), 
dan Brwa Nouri (Irak).

“Liga tetap kuat ketika 
jumlah pemain asing tidak 
berkurang,” ucap mantan juru 
formasi Persija Jakarta yang 

Bali United Tidak Berniat 
Tambah Pemain Lagi

Mochamad Iriawan
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Kevin De Bruyne,
Jadi Pemain Terbaik PFA 2021

BINTANG Manchester City, 
Kevin de Bruyne kembali ter-
pilih sebagai Pemain Terbaik 
versi PFA. Sukses ini membuat 
De Bruyne menyamai rekor 
Cristiano Ronaldo.

Pemain top Belgia itu 
mengalahkan rekan-rekan 
setimnya seperti Phil Foden, 
Ilkay Guendogan, dan Ruben 
Dias yang masuk dalam daftar 
enam finalis bersama Harry 
Kane (Tottenham Hotspur) 
dan Bruno Fernandes (Man-
chester United).

De Bruyne tampil memu-
kau untuk membantu City 
memenangi gelar juara 
Premier League ketiga dalam 
empat tahun dan Piala Liga. 
Sebanyak tujuh gol dan 14 
assist menandai kontribusi De 

Bruyne di kompetisi domestik 
musim 2020/21.

Gelar Pemain Terbaik PFA 
ini merupakan yang kedua 
dalam karier Kevin de Bruyne 
setelah 2020. Pesepakbola 
berusia 29 tahun itu menjadi 
pemain pertama yang mem-
pertahankan gelar prestisius 
ini sejak Ronaldo pada 2007 
dan 2008 dalam kostum 
Manchester United.

“Anda ingin memenangi 
seluruh trofi dengan tim dan 
kemudian sudah jelas jika 
Anda memenangi sebuah 
trofi seperti ini, ini mungkin 
yang terpenting sebagai trofi 
individu di liga,” ungkap De 
Bruyne di the Guardian.

“Dengan dipilih oleh pesa-
ing Anda sendiri, yang bersa-

ing dengan Anda di setiap 
pertandingan, ini berarti besar. 
Mereka adalah orang-orang, 
yang menurut pandanganku, 

paling tahu tentang permain-
an ini dan mereka mencoba 
mencapai level terbaiknya.”

Phil Foden merebut peng-
hargaan Pemain Muda Ter-
baik PFA. Foden, yang masih 
berusia 21 tahun, tampil 
sensasional dengan torehan 
13 gol dan tujuh assist untuk 
Man City di ajang domestik 

PRESIDEN Paris Saint-Ger-
main Nasser Al-Khelaifi men-
egaskan klubnya tidak akan 
menjual Kylian Mbappe. 
PSG juga tak akan membi-
arkan Mbappe lepas secara 
gratis.

Masa depan Kylian Mbappe 
di PSG terus jadi bahan spe-
kulasi. 

Penyerang berusia 22 ta-
hun itu makin santer dikabar-
kan akan meninggalkan PSG 
karena kontraknya akan habis 
pada Juni 2022.

Real Madrid jadi klub yang 
paling sering disebut akan jadi 
tujuan Mbappe jika dia me-
ninggalkan Parc des Princes. 

Klub Premier League, Liver-
pool, juga dikabarkan tertarik 
untuk memboyong pemain 
internasional Prancis itu pada 
musim panas nanti.

Meski rumor kepergian 
Mbappe terus bergulir, bos 
PSG Nasser Al-Khelaifi me-
negaskan komitmen klubnya 
untuk mempertahankan 
pemainnya itu.

“Saya akan tegaskan. 
Mbappe akan bertahan di 
Paris,” ujar Al-Khelaifi ke-
pada L’Equipe seperti dilansir 
Marca.

“Kami tidak akan pernah 
menjualnya dan dia tidak 
akan pernah pergi secara 
cuma-cuma. Mbappe punya 
semua yang dia butuhkan di 
Paris.”

“Ke mana dia bisa pergi? 
Soal ambisi, klub apa yang 
bisa bersaing dengan PSG 
sekarang?” kata Nasser Al-
Khelaifi.

Nasser Al-Khelaifi juga 
berharap PSG dan Kylian 

Mbappe bisa segera mencapai 
kesepakatan perpanjangan 
kontrak.

“Yang bisa saya bilang 
adalah semua berjalan baik, 
dan saya harap kami bisa 
mencapai kesepakatan (soal 
kontrak baru),” lanjut Al-Khe-
laifi.

“Ini Paris, ini negaranya. Dia 
punya misi, bukan cuma untuk 
main sepakbola, tapi mempro-
mosikan Ligue 1, negaranya, 
dan ibu kotanya,” katanya.

Kylian Mbappe tampil oke 
bersama Paris Saint-Germain 
pada musim 2020/2021 lalu. 
Meski gagal membawa PSG 
jadi juara Ligue 1 dan Liga 
Champions, Kylian Mbappe 
masih produktif menghasilkan 
gol dengan mencetak 42 gol 
dalam 47 kali penampilan di 
semua kompetisi. (dts)

PSG tak akan Jual Kylian Mbappe

musim lalu. 
“Ada beberapa pemain 

hebat di masa lalu yang telah 
memenanginya, dan aku 
merasa sangat beruntung 
karena ada banyak pemain 
muda yang hebat-hebat di 
tahun ini. Aku sangat gembira 
dan ini adalah momen spesial,” 
sahut Foden. (dts)
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Meningkatkan PAD Balikpapan
dengan Tata Kelola Ekonomi Islam

DATA Dinas Pemuda,  
Olahraga dan Pariwisata 

(Disporapar) Kota Balikpapan, 
pada Januari 2021 kunjungan 
di pantai Manggar menca-
pai 7.559 orang. Kemudian 
turun menjadi 2.935 orang 
pada bulan Februari. Namun, 
ada peningkatan yang cukup 
signifikan pada Maret 2021 
yakni 19.813 orang dan sedikit 
turun pada April 2021 menjadi 
19.401 orang.

Turunnya tingkat kunju-
ngan tersebut tentu berimbas 
pada Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari sektor pariwisata. 
Catatan Disporapar, hingga 
April 2021 PAD sektor wisata 
baru menyentuh angka 
Rp 753.470.000 atau 0,16 
persen dari target murni Rp 
4.630.500.000. 

Selain dari sek-tor pari-
wisata, PAD Balikpapan yang 
berasal dari retribusi parkir 
pun juga tidak menambah kas 
pendapatan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Balik-
papan H Haris mengusulkan 
kepada pemerintah kota agar 
pengelolaan parkir di Balikpa-
pan kepada pihak ketiga atau 
swasta guna memaksimalkan 
retribusi parkir pada beberapa 
titik parkir di jalan-jalan pro-
tokol. Pasalnya, penerimaan 
daerah dari sektor retribusi 
parkir ini dinilai masih banyak 
terjadi kebocoran sehingga 
mengurangi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).

H Haris menilai PAD dari 
retribusi parkir tidak pernah 
tercapai, tetapi anggaran 
pemeliharaan infrastruktur 
dan operasional cukup tinggi. 
Untuk itu, ia mengusulkan 
lebih baik pengelolaan parkir 
ini diserahkan kepada pihak 
swasta.

Begitu pula dengan PAD 
yang berasal dari sektor pajak 
daerah, juga tidak mengalami 
peningkatan.

Dari sini, jika ditilik peliknya 
masalah PAD Balikpapan 

apalagi di masa pandemi 
Covid-19 mengarahkan kita 
pada adanya akar masalah 
yang tidak terpecahkan. Akar 
masalah inilah yang menjadi 
muara munculnya masalah-
masalah cabang dalam pos 
pemasukan PAD Balikpapan. 
Yakni, pengadopsian sistem 
ekonomi kapitalisme.

Pemasukan ekonomi 
kapitalisme berpijak pada 
utang (termasuk investasi), 
pajak, serta pungutan-pung-
utan tempat fasilitas umum. 
Sedangkan sektor riil semisal 
sumber daya alam berupa ba-
tubara, minyak, gas bumi, dll 
justru dimiliki, dikelola, dikua-
sai, serta diserahkan kepada 
korporasi. Walhasil, kekayaan 
alam yang berlimpah ruah 
tidak sedikit pun dirasakan 
oleh rakyat.

Berbeda sekali dengan 
konsep sistem ekonomi Islam. 
Islam dengan syariatnya yang 
paripurna menjawab sumber 
anggaran yang mampu me-
nyejahterakan, memberikan 
jaminan keberkahan, serta 
rahmat bagi seluruh alam.

Pos-pos anggaran dalam 
Islam memiliki institusi khusus 
yang menangani harta yang 
diterima negara dan men-
galokasikannya untuk kaum 
muslim yang berhak meneri-
manya. Institusi itu dikenal 
dengan sebutan Baitulmal.

Baitulmal terdiri dari 
dua bagian pokok. Bagian 
pertama, berkaitan dengan 
harta yang masuk ke dalam 
Baitulmal, dan seluruh jenis 
harta yang menjadi sumber 
pemasukannya. Bagian kedua, 
berkaitan dengan harta yang 
dibelanjakan dan seluruh 
jenis harta yang harus di-
belanjakan.

Di dalam Baitulmal, 
terdapat bagian-bagian 
yang sesuai dengan jenis 
hartanya. Pertama, bagian 
fai’ dan kharaj yang meliputi 
ghanimah, anfal, fai’, khunus, 

kharaj, status tanah, jizyah, 
dan dharibah (pajak).

Kedua, kepemilikan umum 
meliputi minyak, gas bumi, lis-
trik, pertambangan, laut, sun-
gai, perairan, mata air, hutan, 
serta aset-aset yang diproteksi 
negara untuk keperluan khu-
sus. Bagian harta kepemilikan 
umum dibuat tempat khusus 
agar tidak bercampur dengan 
harta lainnya.

Ketiga, sedekah yang disu-
sun berdasarkan jenis harta 
zakat, yaitu zakat uang dan 
perdagangan; zakat pertanian 
dan buah-buahan; zakat unta, 
sapi, dan kambing. Untuk pos 
zakat juga dibuatkan tempat 
khusus agar tidak bercampur 
dengan harta lainnya.

Untuk pemasukan negara, 
Islam memiliki berbagai jenis 
harta yang bisa dikelola untuk 
membelanjakannya sesuai 
koridor syariat. Bagian pem-
belanjaan ini dilakukan Bait-
ulmal.

Merujuk kitab An-Nizham 
al-Iqtishadi fi al-Islam karya 
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, 
pengeluaran atau penggu-
naan harta Baitulmal ditetap-
kan berdasarkan enam kaidah. 
Kaidah tersebut didasarkan 
pada kategori tata cara pen-
gelolaan harta.

Pertama, harta yang 
mempunyai kas khusus dalam 
Baitulmal, yaitu harta zakat. 
Harta tersebut adalah hak 
delapan golongan penerima 
zakat yang disebutkan dalam 
Al-Qur’an. Apabila harta terse-
but tidak ada, hak kepemilikan 
terhadap harta tersebut oleh 
para mustahik tadi gugur.

Kedua, harta yang diberi-
kan Baitulmal untuk menang-

gulangi terjadinya kekuran-
gan, serta untuk melak-
sanakan kewajiban jihad. 
Misalnya, nafkah untuk para 
fakir miskin dan ibnu sabil, 
serta untuk keperluan jihad. 
Untuk semua keperluan ini, 
penafkahannya tidak didasar-
kan pada ada-tidaknya harta 
tersebut di Baitulmal hak 
tersebut bersifat tetap, baik 
ketika harta itu ada maupun 
tidak ada.

Ketiga, mengenai harta 
yang diberikan Baitulmal 
sebagai suatu pengganti atau 
kompensasi (badal/ujrah). 
Yaitu, harta yang menjadi 
hak orang-orang yang telah 
berjasa, seperti gaji tentara, 
pegawai negeri, hakim, tena-
ga edukatif, dan sebagainya.

Keempat, harta yang bu-
kan sebagai pengganti atau 
kompensasi, namun dibutuh-
kan untuk kemaslahatan dan 
kemanfaatan secara umum. 
Misalnya, sarana jalan, air, 
bangunan masjid, sekolah, 
rumah sakit, dan sarana lain-
nya yang dianggap urgen 
(penting atau mendesak).

Disebut urgen karena 
umat akan mengalami pen-
deritaan atau mudarat jika 
sarana-sarana itu tidak ada. 
Penafkahan Baitulmal  untuk 
keperluan ini juga tidak di-
dasarkan pada ada-tidaknya 
harta.

Kelima, pemberian harta 
untuk kemaslahatan dan 

kemanfaatan, bukan sebagai 
pengganti atau kompensasi, 
dan juga tidak bersifat urgen. 
Misalnya, pembuatan jalan al-
ternatif setelah ada jalan yang 
lain, membuka rumah sakit 
baru sementara keberadaan 
rumah sakit yang lama telah 
cukup memadai, dan seb-
againya.

Penafkahan negara untuk 
keperluan ini ditentukan oleh 
ketersediaan harta dalam Bait-
ulmal. Apabila tidak tersedia, 
penafkahan tersebut menjadi 
gugur, dan kaum muslimin 
tidak wajib membayar untuk 
keperluan ini.

Keenam, harta yang disal-
urkan Baitulmal karena unsur 
kedaruratan, seperti pacek-
lik, kelaparan, bencana alam, 
serangan musuh, dan lain 
sebagainya. Untuk kondisi ini, 
ada-tidaknya harta di Baitulmal 
tidak menggugurkan ataupun 
menangguhkan penafkahan-
nya.

Prinsip pengeluaran Baitul-
mal ini akan berjalan manakala 
negara benar-benar menerap-
kan syariat Islam secara kafah. 
Pengelolaan anggaran negara 
juga tidak akan bertumpu 
pada pajak dan utang seperti 
halnya negara kapitalis. 

Negara Islam tidak akan 
kekurangan sumber pendapa-
tan karena sudah memiliki 
berbagai mekanisme dalam 
menghidupi rakyat dan nega-
ranya. Wallahu a’lam. ***

OPINI

Pariwisata merupakan salah satu sektor 
yang sangat terdampak akibat adanya 
pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan 

menurun cukup signifikan. Wisata Pantai 
Segara Sari atau Pantai Manggar di Balik-

papan Timur (Baltim) contohnya. Kunjungan 
ke destinasi favorit warga Kota Balikpapan 

termasuk luar daerah itu turun drastis.

Oleh:
Djumriah Lina Johan

(Lingkar Studi Perempuan 
dan Peradaban)
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tersebut untuk menindaklanjuti 
penyegelan pada pekan lalu 
setelah diberikan tenggat waktu 
selama tiga hari.

“Ini bagian dari tindak lan-

jut yang telah kita laksanakan 
pada minggu lalu, yaitu me–
nyegel enam bangunan yang 
telah diberikan masa tenggat 
waktu selama tiga hari dengan 

Satpol PP ...................................................................................................................................................................................................... Dari Halaman 1
alasan untuk mengosongkan 
barangnya secara pribadi,” tu-
turnya.

Kegiatan tersebut lanjut 
dia, telah sesuai dengan aturan 
yang ada, serta diberikan waktu 
dengan alasan kemanusiaan.

“Seperti yang kita lihat saat 
ini, masih ada tiga toko yang 
belum mengeluarkan barang-
barang miliknya. Hari ini kita 
bantu keluarkan dari dalam 
toko ke halaman toko. Sisanya 

kami serahkan ke pemilik toko,” 
jelas Boy.

Pemkot Samarinda me–
nyatakan pengosongan ba–
ngunan tersebut merupakan 
bagian dari upaya pengaman-
an aset pemerintah, karena 
belum adanya pembayaran 
retribusi ke pemerintah.

Juga berdasarkan sertifikat 
HPL Nomor 02 Tahun 1990 
beserta bangunan di atasnya

Terpisah, Kepala Bidang 

Pengelolaan Aset BPKAD Kota 
Samarinda, Mochammad Arif 
Surochman membeberkan bah–
wa kegiatan ini hanya menindak-
lanjuti enam bangunan yang 
telah disegel Pemkot Samarinda. 

“Secara keseluruhan ini han-
ya bagian dari tindak lanjut 
pemerintah yang telah menye-
gel bangunan dikarenakan tidak 
membayar retribusi kepada 
Pemkot,” terang Mochammad 
Arif Surochman. (kmf-smd)

Pemkot ................................................... Dari Halaman 1
lingkungan Polresta Samarinda.

“Tahanan narapidana kita 
sekarang kurang lebih ada 200 
sampai dengan 300 tahanan, 
karena tidak mungkin tahanan 

kita bawa keluar, oleh sebab itu 
vaksinasi dilaksanakan di Polres 
dan Polsek,” kata Kapolresta 
Kota Samarinda Arief Budiman. 
(kmf-smd)

Moderasi Islam dalam Balutan IKN
akan Damai atau Meresahkan ?

DALAM laporan sambutan  
Ketua Pelaksana kegiatan 

H Mohlis disampaikan, tu-
juan kegiatan sebagai wadah 
komunikasi dan diskusi untuk 
menyelaraskan pemahaman 
tentang toleransi dan mod-
erasi beragama serta menjalin 
kerjasama antar lembaga, Or-
mas keagamaan dan pemer-
intah dalam peran kontributif 
terhadap terciptanya kondisi 
yang kondusif dalam kehidu-
pan beragama yang rukun 
dan harmonis untuk menyam-
but Kalimantan Timur sebagai 
Ibu Kota Negara.

Pada kegiatan ini sudah 
cukup jelas gencarnya arus 
moderasi beragama yang di-
tuangkan sebagai rencana dan 
strategi Kemenag di wilayah 
kaltim untuk menangkal radi-
kalisme dan ekstrimisme agar 
damai dalam rangka IKN dan 
bisa diaplikasikan oleh ma-
syarakat secara luas. 

Fakta dari kegiatan terse-
but toleransi dan moderasi 
selalu bersandingan untuk 
selalu disosialisaikan dengan 
alasan agama adalah salah 
satu identitas yang berpotensi 
besar menimbulkan gesekan 
sosial, baik intern umat be-
ragama maupun antar umat 
beragama, jika tidak disikapi 
dengan arif dan bijaksana. 
Dengan kata lain munculah 
toleransi dengan versi mod-
erat agar dapat menangkal 
radikalisme, terorisme dan 

lainnya, yang lagi-lagi kamb-
ing hitamnya adalah Islam. 
Suasana di Kaltim hari ini 
damai, kalaupun ada perma-
salahan tentang keagamaan, 
dapat diselesaikan dengan 
segera ataupun langsung di-
kaitkan dengan isu terorisme. 
Isu radikal, ekstrim dan tidak 
kondusif adalah isu rekayasa. 
Tidak dibutuhkan arus mod-
erasi beragama ataupun 
moderasi Islam dalam balu-
tan Ibukota Negara (IKN) di 
masyarakat hari ini karena 
justru makin meresahkan dan 
memecah-belah.

Menggaungkan opini 
moderasi dalam beragama 
terutama Islam sendiri ini 
adalah bathil, karena memak-
sakan aturan-aturan syari’at 
dan sudah mengajak kepada 
kemungkaran yang sangat 
jelas dengan asumsi toleran 
dan menganggap islam yang 
terdahulu sudah tidak dapat 
digunakan secara formal, pa-
dahal jika diteliti lebih dalam 
justru mereka membuat 
jargon seperti ini untuk tu-
juan menjauhkan umat islam 
untuk mendalami agamanya 
dan sibuk menawarkan kon-
sep toleransi, Islam damai 
dan mengakomodir pluralitas, 
namun faktanya masif meny-
erang Islam dan umat Islam. 
Atas nama agenda deradika-
lisasi, 

Moderasi Islam mereka 
gunakan salah satu titipan 

design dari barat dengan 
target menjauh dari Islam 
politik dan menjadi pengekor 
keinginan barat. kaum kafir 
sadar untuk menikam Islam 
politik yang hadir ditengah 
umat. Ketakutan ini jika Islam 
politik hadir, akan membuat 
umat makin cerdas mengkritisi 
dan membongkar kebobrokan 
mereka. Kebekuan berpikir 
umat Islam mereka langgeng-
kan dengan jalan moderasi 
Islam. 

Menggandeng Ormas dan 
LSM dalam sosialisasi pe-
mikiran moderasi beragama 
di tengah umat, adalah salah 
satu strategi ini dijalankan 
untuk membuat moderasi 
Islam diterima dan diadopsi 
umat Islam Indonesia. Pada-
hal, sejatinya ide ini adalah 
racun dalam agama yang 
dimasukkan dalam tubuh dan 
benak kaum muslimin untuk 
melumpuhkan kekuatan mer-

eka, sehingga tidak mampu 
melawan dominasi kapitalis 
global.

Islam dan politik tidak 
dapat dijauhkan bahkan 
dipisahkan dari umat karena 
Nabi Muhammad SAW seb-
agai uswah hasanah dalam 
mengatur tata Negarapun 
bedasarkan pada rambu-ram-
bu syari’ah dan politik disini 
mengatur dalam segala lini 
kehidupan yaitu : ekonomi, 
sosial, pendidikan dan lain-
nya.

Tak dapat dipungkiri 
proyek liberalisasi dan kapi-
talisasi dari barat solusinya 
adalah Islam karena ideology 
islamlah yang memiliki cara 
pandang berbeda karena 
bearsal dari Ilahi yang tidak 
dapat dikompromi untuk ke-
pentingan segolongan justru 
ideology ini untuk kemasla-
hatan umat, 

Adalah tugas kita, me-
nyadarkan umat akan situasi 
sebenarnya. Bahwa mereka 
saat ini ada di antara dua 
pilihan. Berislam dengan cara 
barat yang mengundang 
kemudaratan. Atau istiqa-
mah memegang Islam kaffah 
(menyeluruh) dan Institusi 
Khilafah/negara Khilafah, 
yang menjanjikan kemuliaan. 
Hanya dengan kesadaran ide-
ologislah, umat akan mampu 
membaca hakikat kebenaran, 
bahwa semua yang terjadi di 
dunia ini, berjalan dalam ske-
nario Allah dalam benturan 
peradaban yang ujungnya 
ada pada kemenangan Islam 

Alhasil, seseorang yang 
mengidentifikasi dirinya 
sebagai muslim moderat akan 
menolak pemberlakuan hu-
kum Islam kafah, toleran ter-

hadap penyimpangan akidah, 
tidak mendiskriminasi pelaku 
maksiat, menganggap Islam 
tak ada beda dengan aturan 
lain, menentang Islam poli-
tik—Negara Islam dan jihad, 
sekalipun dia menjalankan 
ibadah mahdhah, amat der-
mawan, dan dikenal sebagai 
tokoh Islam.

Ide Islam moderat ini dipro-
pagandakan sebagai pemikiran 
yang tidak radikal dan juga 
tidak liberal, pertengahan 
dan tidak ekstrem. Karenanya, 
banyak diadopsi para tokoh 
agama bahkan para ulama. 
Mereka tidak menyadari ba-
haya pemikiran ini yang akan 
menyimpangkan penerimaan 
mereka terhadap hukum-
hukum Allah hanya di masalah 
ibadah dan akhlak saja, den-
gan meninggalkan hukum-
hukum terkait ekonomi, sosial, 
politik dan sistem sanksi yang 
juga terkandung dalam Al-
Qur’an.

Penolakan terhadap Islam 
politik, yaitu penerapan syariat 
Islam dalam institusi negara, 
akan membuat hukum-hukum 
Islam tidak bisa dijalankan. 
Ancaman yang dikhawatirkan 
Barat pun tidak akan mewujud. 
Dengan kata lain, eksistensi 
kapitalisme global akan terus 
bisa bertahan dengan bantuan 
dari kaum muslimin sendiri. 
Ironis.

Memahami hakikat dari 
Islam moderat dan kesalahan-
nya, menjadi hal yang mesti 
dilakukan umat untuk menjaga 
kemurnian agamanya, agar 
mereka mampu kembali pada 
Islam yang hak sebagaimana 
diturunkan Allah kepada Rasul-
Nya.

Wallahu a’lam Bisawab. ***

OPINI

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi meng-
hadiri Ngopi Morning, Ngopi Toleransi di 

Ballroom Hotel Senyiur Samarinda, Kamis 
(27/5/2021) lalu. Acara ini digagas oleh 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim. 

Oleh : 
Apt. Siti Jubaidah, M.Pd



Swara Kaltim Selasa, 8 Juni 2021Halaman 16

Enam DPC PKS Balikpapan Dukung
Tokoh Masyarakat H.La Ode Nasir Bergabung di PKS
BALIKPAPAN, Swara Kaltim

Sejauh tokoh masyarakat 
itu benar-benar memiliki elek-
tabilitas, apiliasi yang sangat 
jelas dengan PKS, kami sangat 
senang dan terbuka mene–
rimanya bergabung dengan 
PKS sebagai partai Islam Rah–
matan Lilalamin. Demikian 
diungkapkan Asep Ahmad 
Sapturi Sekretaris Dewan Etik 
Daerah (DED) PKS Balikpapan, 
(6/6/2021) menanggapi duku–
ngan penuh enam Ketua DPC 
PKS Kota Balikpapan yang men-
ginginkan H. La Ode Nasir maju 
mengikuti konstalasi politik di 
Pemilu 2024. 

Keterbukaan sikap PKS 
memberikan ruang pada tokoh-
tokoh masyarakat Balikpapan 
untuk bersinergi bersama PKS 
berbuat untuk masyarakat di 
kancah perpolitikan. Disambut 
baik H. La Ode Nasir pengusaha 
sukses dan tokoh masyarakat 
Balikpapan. Dirinya siap bersa–
ma PKS dan siap tampil meng–
hangatkan mesin politik PKS 
Balikpapan untuk menambah 
kader, mendulang suara dan 
menambah kursi di legislatif di 
perhelatan Pemilu 2024.  

“Semoga Allah SWT meri–
dhoinya. Saya pribadi dan atas 
dukungan istri serta keluarga 
sudah melekatkan hati kami 
cinta bersama PKS. Tentunya 
ini semua tidak terlepas dari 
perhatian, dukungan struktur 
PKS kepada saya mulai dari 
Depra, DPC, DPD. Intinya saya 
bersedia, semoga keluarga 
besar PKS juga ridho dan me–
nerima silaturahmi kami,” tutur 

H. La Ode Nasir pada media 
ini di kediamannya usai acara 
syukuran Milad ke 50 dirinya 
pada Minggu, (6/6/2021).

Sementara sejumlah kader 
dan para Ketua DPC PKS Kota 
Balikpapan memiliki respon 
positif dan kesamaan sikap 
bahwa H. La Ode Nasir tepat 
bersama PKS. Fathul Firdaus 
Ketua DPC PKS Balikpapan 
Tengah mengatakan kesediaan 
H. La Ode Nasir bergabung 
dengan PKS sangat di apr-
esiasi oleh kawan-kawan di 
PKS. “Syukur Alhamdulillah, 
Ikhtiar kita untuk menghadir-
kan para tokoh yang memiliki 
elektabilitas yang baik sesuai 
arahan DPD perlahan terus 
kita wujudkan. Semoga ini 
memudahkan dan membawa 
keberkahan buat PKS men-
sukseskan pesta demokrasi 
di 2024,” kata Firdaus dan 
menambahkan Inshaa Allah 5 
Ketua DPC PKS Balikpapan lain 
mendukung bergabung nya La 

Ode Natsir ke PKS. 
Kemudian selanjutnya Asep 

Ahmad Sapturi menjelaskan 
amanat dari DPP itu sudah jelas 
sekali menginginkan penam–
bahan kader dan menambah 
kursi. PKS butuh itu, cara dan 
solusinya PKS perlu mengha–
dirkan saudara-saudara kita, 
sahabat-sahabat kita yang ada 
diluar kader yang tentunya 
mereka tokoh-tokoh yang me-

miliki elektabilitas baik yang 
benar-benar memiliki apliasi 
sangat jelas dengan PKS.

Harapan PKS ini untuk me–
ningkatkan kader, disamping 
itu juga untuk penambahan 
kursi. Tentu langkah ini sa–
ngatlah bagus dilakukan di 
masing-masing wilayah DPC. 
Pengalaman ini telah di laku-
kan sejak 2014 dan 2019 dan 
diteruskan kembali di 2024.   

“Insya Allah yakin ini dapat 
terlaksana dan capaian pening–
katan suara terjadi sepanjang 
struktur bisa memainkan peran–
nya dengan baik dengan mem–
bina jaringan seluas-luasnya 
kepada masyarakat menjelaskan 
yang sejelas-jelasnya bahwa 
PKS merupakan partai terbuka, 
insklusive dimana ciri Islami juga 
nasionalis tetap dalam bingkai 
NKRI,” ujar Asep. (sis)

Foto bersama dari kiri: Faisal (Ketua DPC PKS Balikpapan Kota), H.La Ode Nasir, H.Ibnu Suroso 
(Ketua DPC PKS Barat) dan Fathul Firdaus (Ketua DPC PKS Balikpapan Tengah). 

H.La Ode Nasir, pengusaha dan tokoh masyarakat kota Balik–
papan.

Asep Ahmad Sapturi, Sekretaris Dewan Etik Daerah (DED) PKS 
Kota Balikpapan.

Andi Harun janji siapkan Sekretariat Bersama di lokasi Religi Center
SAMARINDA, Swara Kaltim

Wali Kota Samarinda  Dr 
Andi Harun berikan apresiasi 
dengan kehadiran beberapa 
Forum Binaan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
Kota Samarinda.

Diantaranya sebut dia, se–
perti Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB), Forum Pem–
bauran Kebangsaan (FPK) dan 
Forum Kewaspadaan Dini Ma-
syarakat (FKDM) yang diang-
gap telah berkontribusi ban-
yak terhadap Pemerintah Kota 
(Pemkot) dalam ikut mendu-
kung dan menjaga kedamaian 
dan kerukunan sebagai modal 
utama dalam mewujudkan 
program pembangunan. Hal 
ini disampaikan Wali Kota ke-
tika menerima kunjungan dari 
pengurus FKUB, FPK dan FKDM 

kota Samarinda di Balaikota, 
Senin (7/6/2021) siang.

“Atas nama pribadi dan 
Pemerintah saya mengucapkan 
terimakasih terhadap peran  
forum ini dan kami patut ber-
syukur karena sampai saat ini 
kota Samarinda masih dalam 
keadaan kondusif dan da-
mai, karena setiap agama pasti 
mengajarkan  kebaikan,”kata 
Andi Harun.

Pemkot sendiri sambung 
Wali Kota akan terus berupaya 
memberikan dukungan yang 
terbaik bagi FKUB, FPK dan 
FKDM dalam meningkatkan 
perannya ditengah masyarakat 
sekaligus sebagai garda terde-
pan dalam kerukunan umat be-
ragama baik dari berbagai suku 
dan etnik di kota Samarinda. 
“Terkait untuk sekretariat ber-

sama nantinya akan kita siapkan 
di lokasi Religi Center yang 
telah diprogramkan se–belum-
nya oleh Wali Kota ter–dahulu 
bapak Syaharie Jaang dan akan 
kami lanjutkan kem–bali,” ung-
kapnya.

Harapannya dengan ke–
eradaan sekretariat bersama 
nanti, setidaknya forum ini bisa 
terus berkembang dalam men–
jalankan fungsinya dan bisa 
menjadi perekat bagi kokoh–
nya persatuan dan kesatuan di 

kota Samarinda.
Sementara, Ketua FKUB Kota 

Samarinda, KH Zaini Na’im 
menyampaikan kehadiran para 
pengurus dari berbagai forum 
siang itu selain menyambung 
silaturahmi kepada Wali Kota 
Samarinda juga menyampaikan 
program kerja dalam membantu 
pemerintah menciptakan keru–
kunan dan toleransi dalam ber–
agama agar tidak ada terjadi 
perselisihan.

Hal yang sama juga ditam–
bahkan Ketua FPK Samarinda, 
Rudyanto Sulisthio jika program 
yang sudah dilakukan oleh Fo-
rumnya selama ini yakni ikut 
menjaga keamanan di kota Sa-
marinda dengan  berpartisipasi 
dalam menjaga rumah ibadah 
pada saat hari-hari besar ke-
agamaan. (kmf-smd)

Apresiasi Keberadaan
FKUB, FPK dan FKDM

Bersama pengurus FKUB, FPK dan FKDM.


