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MUARA MUNTAI, Swara Kaltim
Proyek Jalan Oloy di Desa 

Kayu Batu Kecamatan Muara 
Muntai, Kabupaten Kutai Kar–
tanegara (Kukar) ternyata tak se-
bagus seperti yang dibayangkan.

Proyek tahun anggaran 2020 
milik Dinas Pekerjaan Umum 
(PU) Kukar senilai Rp 18 miliar 
itu, telah ditinggal pergi oleh 
kontraktor pemenang lelang.

Ya, saat inspeksi mendadak 
(sidak) oleh DPRD Kukar, Sabtu 
(12/6/2021) pagi tadi. Tidak ter–li-
hat adanya aktivitas pekerjaan di 
proyek tersebut. Padahal ma–sih 
ditemukan jalan yang amblas dan 
belum diperbaiki. 

“Jalan Oloy ini masih dalam 
tahap pengerjaan, namun sudah 
diting-galkan dengan kondisi 
jalan masih rusak,” ucap Wakil 
Ketua DPRD Kukar, H. Alif Tu-

riadi.
Bahkan, ia melihat spek ke–te-

balan aspal juga tidak sesuai. Tidak 
sampai 25 cm. 

“Saya meminta kepada Pemkab 
Kukar, khususnya Dinas PU untuk 
segera memanggil pihak ketiga, 

pelaksana jalan ini. Apabila mereka 
tidak memperbaikinya, saya minta 
jangan dibayar,” tegas Politisi Partai 
Gerindra ini.

Ia sangat menyayangkan de–
ngan kelakuan kontraktor seperti 
ini. Tidak ada tanggungjawabnya. 

Pa-dahal jalan ini merupakan jalan 
yang sangat dibangga-banggakan 
ketika Pemilihan Bupati (Pilbup) 
lalu. “Jalan yang amblas atau rusak 
sekitar 50 meter. Sepertinya mere-
ka (kontraktor, - Red.) ini mencoba 
menyelesaikan titik yang lain dulu. 

Kebanggaan Saat Pilkada, Proyek Jalan Oloy
Masih Rusak Ditinggal Pergi Kontraktor

DPRD
KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Siswo Cahyono, SE
Wakil Ketua

H.M. Alif Turiadi, SE
Wakil Ketua

Abdul Rasid, SE, M.Si
Ketua DPRD Kukar

Didik Agung Eko Wahono
Wakil Ketua

Tapi setelah selesai, lupa dengan 
rusak ini dan ditinggal begitu saja,” 
singgung Alif, yang saat sidak 
didampingi Anggota DPRD Kukar 
Sopan Sopian, Kades Kayu Batu 
Andri Sofyandani dan Ketua BPD 
Kayu Batu. (adv / bio)

CEK JALAN - Wakil Ketua DPRD Kukar H.Alif Turiadi bersama 
Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian beserta Kades dan Ketua 
BPD Kayu Batu saat melakukan sidak di Jalan Oloy, Muara Muntai, 
Kukar, Sabtu (12/6/2021) pagi. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wali Kota Samarinda, Dr 

H Andi Harun mengakui saat 
ini Samarinda mengalami pe–
ningkatan jumlah penduduk 
sebanyak 1 persen setiap tahun. 
Kondisi ini tidak sebanding 

dengan luas lahan pertanian 
yang ada, khususnya di Kota 
Samarinda. Oleh sebab itu, 
Pemerintah Kota (Pemkot) Sa-
marinda mengambil langkah 
cepat yakni dengan mengop–
timalkan luas lahan pangan.

Salah satunya dengan pe–
ngesahan Peraturan Daerah 
(Perda) dalam Rapat Paripurna 
DPRD Kota Samarinda Masa Per-
sidangan ll Tahun 2021 dengan 
agenda Penandatanganan 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Ketua Umum Partai Demok–

rat, Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) menyambangi rumah 
duka Sentosa RSPAD Gatot 
Soebroto, Jakarta Pusat, Jum’at 
(11/6/2021) malam.

Kedatangan AHY yang di–

dampingi Sekretaris Jendral 
Teuku Riefky Harsya untuk 
menyampaikan belasungkawa 
dan duka cita atas mening-
galnya istri Menteri Hukum 
dan HAM RI (Menkum-HAM) 
Yasonna Laoly, yakni 

Istri Menkumham Berpulang,
AHY Melayat ke Rumah Duka

Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Hukum dan HAM RI, 
Yasonna Laoly.

Baca: Istri ... Halaman 15

Lahan Menyempit,
Pemkot Samarinda

Optimalkan Lahan Pangan
Rapat Paripurna DPRD Samarinda

Para Ketua DPC PKS 
Balikpapan geram, minta 

DPD tegas, 3 anggota 
legislatif PKS yang tidak 

loyal dipersilahkan keluar

Baca Berita 

Selengkapnya 

di Halaman 5
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SAMARINDA, Swara Kaltim
Dua kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Timur, yakni Kutai 
Timur dan Paser mendapatkan 
kuota kegiatan Pertanian Kelu-
arga (PK) yang secara nasional 
ditargetkan berada di 100 lo-
kasi.

Penetapan lokasi untuk keg-
iatan PK berdasarkan peta FSVA 
(Food Security and Vulnerability 

Atlas) atau Peta Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan secara 
nasional.

“100 lokasi untuk seluruh 
Indonesia. Kaltim mendapat 
jatah dua kabupaten, Kutai 
Timur (Desa Singkama dan 
Desa Teluk Pandan) dan Kabu-
paten Paser (Desa Muara Samu 
dan Desa Rantau Atas),” kata 
Kepala Dinas Pangan, Tana-

man Pangan, dan Hortikultura 
(DPTPH) Kaltim Siti Farisyah 
Yana di Samarinda.

Indikator keberhasilan keg-
iatan PK dilihat dari keluaran, 
hasil, dan dampak kegiatan.

Untuk keluarannya, katanya, 
tersalurkan dan termanfaatkan 
dana bantuan pemerintah (ban-
per), serta terlaksana kegiatan 
usaha budi daya.

Hasil yang diharapkan, 
yakni meningkatnya keter–
sediaan, keterjangkauan, dan 
pemanfaatan pangan keluarga 
petani yang sesuai dengan ke-
butuhan gizi seimbang.

Selain itu, terentaskan wi–
layah rawan pangan, menguat 
wilayah tahan pangan, serta 
meningkat pendapatan kelu-
arga petani.

“Dampaknya, terwujud pen-
gentasan kemiskinan dan men-
gakhiri kelaparan di kawasan 
rentan rawan pangan,” katanya.

Seperti kegiatan PK di Pok-
tan Setuju Jaya Desa Teluk 

Sangkima, di mana selain ke–
giatan pertanian pangan, juga 
budi daya komoditi padi sawah, 
ternak kecil (ayam/itik), serta 
kambing.

Kegiatan PK di daerah itu, 
ujarnya, berbasis sumber daya 
lokal yang dikelola secara ber–
sama-sama oleh kelompok tani 
dengan melibatkan keluarga 
petani. 

“Kegiatan untuk mening-
katkan ketersediaan, keter-
jangkauan, dan pemanfa-atan 
pangan keluarga petani sesuai 
kebutuhan gizi seimbang,” kat-
anya. (ant)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Menjalankan amanah Un–

dang Undang No 32. Tahun 
2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Peraturan Peme–
rintah RI No 46 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyeleng-
garaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS), maka 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kaltim melaksanakan Rapat 
Validasi Dokumen KLHS RPJMD 
Kota Balikpapan Tahun 2021–
2024 secara langsung dan dar-
ing, Jum’at (11/6/2021).

Pembahasan rapat ini men-
gacu kepada Dokumen KLHS 
RPJMD Kota Balikpapan. “Kami 
harapkan pertemuan ini akan 
menghasilkan perbaikan bagi 
dokumen KLHS RPJMD Kota 
Balikpapan dalam mewujudkan 
Rencana Pembangunan Kede-
pan yang aman, nyaman dan 
berkelanjutan,” sebut Kadis LH 
Kaltim EA Rafiddin Rizal.

Rizal menegaskan, untuk 
memastikan penjaminanan 
kualitas, akuntabel dan dapat 
d iper tanggung jawabkan 
kepada publik, maka KLHS 
RPJMD Kota Balikpapan ini 
dilakukan validasi oleh Gu-
bernur Kalimantan Timur me-
lalui Tim Validasi sesuai Surat 
Keputusan Gubernur Nomor : 
660/K.72/2021 tentang Pem–

bentukan Tim Validasi KLHS 
RPJMD Tingkat Kab/Kota di 
Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Proses Validasi, 
maka penerbitan persetujuan 
validasi berlangsung selama 20 
(dua puluh) hari kerja setelah 
dokumen perbaikan KLHS diteri-
ma oleh Sekretariat Validasi Di-
nas Lingkungan Hidup Provinsi 
Kaltim. 

“Persetujuan Validasi KLHS 
harus diumumkan kepada ma-
syarakat dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja se-
jak diterbitkannya persetujuan 
validasi sebagai salah satu sifat 
KLHS yaitu terbuka dan dapat 
diakses oleh publik,” jelasnya.

Bagi Rizal, bahwa sesuai SK 
Gubernur tersebut di atas, maka 
diharapkan pada pertemuan kali 
ini dihasilkan kesepakatan ber-
sama untuk persetujuan validasi 
tersebut.

Dengan tim validasi yang 
terdiri dari para ahli dan akade-
misi yang sangat menguasai di 
bidangnya. 

Pertemuan ini akan meng-
hasilkan perbaikan bagi doku-
men KLHS RPJMD Kota Balikpa-
pan dalam mewujudkan rencana 
pembangunan kedepan yang 
aman, nyaman, berkelanjutan, 
juga dapat dipertanggung jaw-
abkan kepada publik. (aya / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim
Pemerintah terus berupaya 

mengakselerasi pemulihan 
ekonomi nasional dengan men-
jalankan berbagai kebijakan 
strategis, yang salah satu upay-
anya melalui pemberian in–sen-
tif fiskal berupa penurunan tarif 
Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah Ditanggung Pemerin-
tah (PPnBM DTP) untuk ken–
daraan bermotor.

“Kementerian Keuangan 
sudah senada dengan kami, 
bahwa PPnBM DTP dapat diper-
panjang. Hal ini sesuai arahan 
Bapak Presiden Joko Widodo, 
diperlukan terobosan untuk 
tetap menciptakan iklim usaha 
yang kondusif di tengah kondisi 
pandemi. Ini bertujuan mem-
bangkitkan kembali gairah 
usaha di tanah air, khususnya 
sektor industri, yang selama ini 
konsisten berkontribusi signifi-
kan bagi perekonomian nasion-
al,” kata Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita 
lewat keterangannya di Jakarta, 
Minggu.

Perpanjangan pemberian 
insentif PPnBM DTP diusulkan 
oleh Menperin dan disetujui 
oleh Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indarwati dalam rapat 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) yang dipimpin oleh Men–
teri Koordinator Bidang Per–
ekonomian Airlangga Hartarto, 
Jum’at (11/6).

Kementerian Perindustrian 
mencatat hingga saat ini po–
tensi sektor otomotif didukung 
sebanyak 21 perusahaan, de–

ngan total kapasitas mencapai 
2,35 juta unit per tahun dan 
serapan tenaga kerja lang–
sungnya sebanyak 38 ribu 
orang. Selain itu, lebih dari 
1,5 juta orang turut bekerja 
di sepanjang rantai nilai in-
dustri tersebut. “Artinya, in-
dustri otomotif menjadi salah 
satu penggerak perekonomian 
yang pertumbuhannya harus 
segera dipercepat karena in-
dustri ini melibatkan banyak 
pelaku usaha lokal dalam rantai 
produksinya mulai dari hulu 
hingga ke hilir,” paparnya.

Sejak 1 Maret 2021, peme–
rintah menerapkan kebijakan 
PPnBM DTP terhadap pem–
belian mobil baru. Program ini 
dimulai untuk mobil penum–
pang 1.500cc dengan kandu-
ngan lokal tertentu. Skemanya, 
per tiga bulan diberlakukan pe-
rubahan potongan pajak, yakni 
Maret-Mei diskon 100 persen, 
Juli-Agustus 50 persen, dan 
Oktober-Desember 25 persen.

Seiring perkembangan im–
plementasi kebijakan tersebut, 
kinerja industri otomotif dan 
penjualan mobil di tanah air 
menunjukkan tren yang posi-
tif. “Pemerintah memang akan 
melakukan evaluasi per tiga 
bulan untuk melihat dampak 
dari dis-kon PPnBM DTP un-
tuk pembelian mobil baru,” 
katanya.

Pada Maret saat awal di–
berlakukan diskon PPnBM ini, 
sudah ada kenaikan penjualan 
mobil baru hingga 28,85 pers-
en. Bahkan, pada April 2021, 

lonjakan penjualan mencapai 
227 persen dibanding periode 
yang sama tahun 2020 lalu (year 
on year/yoy).

Merujuk data Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penjualan 
ritel, secara akumulatif, Januari–
April 2021 naik 5,9 persen yoy 
menjadi 257.953 unit. Secara 
bulanan volume penjualan ritel 
telah mendekati level normal 
atau sekitar 80.000 per bulan.

Melihat respons dan efek 
positif tersebut, pemerintah 
akan melakukan perpanjangan 
fasilitas PPnBM DTP 100 persen 
untuk penjualan mobil 4x2 di 
bawah 1.500 cc hingga bulan 
Agustus 2021. Selanjutnya, 
periode untuk diskon PPNBM 
DTP 50 persen diperpanjang 
menjadi bulan Desember 2021.

Usulan perpanjangan diskon 
PPNBM DTP ini sebelumnya 
telah disampaikan oleh Gabu–
ngan Industri Kendaraan Ber–
motor Indonesia (Gaikindo). 
“Pemerintah bisa menilai dan 
mengevaluasi apa yang terjadi 
dalam tiga bulan terakhir ini, 
yaitu Maret, April, dan Mei. 
Kalau kami melihatnya, te-
pat sasaran, dan semua pihak 
happy dengan adanya stimulus 
ini,” ungkap Ketua I Gaikindo, 
Jongkie Sugiarto.

Program diskon 100 persen 
PPnBM DTP ini dinilai berjalan 
sukses, dengan semua pihak 
merasa diuntungkan, baik dari 
segi pelaku usaha otomotif, 
kon-sumen dan pemerintah. 
(ant)

Kutai Timur dan Paser Dapat Kuota 
Kegiatan Pertanian Keluarga

Pemprov Validasi Data
KLHS RPJMD Balikpapan

Pemerintah Perpanjang Diskon 
100 Persen PPnBM Kendaraan Bermotor
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

Komunikasi Baut Longgar

BARONG TONGKOK, Swara Kaltim 
Setelah dua hari melaku-

kan kunjungan kerja bersama 
Gubernur Kaltim H Isran Noor 
ke Kutai Kartanegara dan Kutai 
Barat pada 10-11 Juni 2021, 
Wakil Gubernur Hadi Mulyadi 
menyebut secara umum visi 
Kaltim Berdaulat berjalan on 
the track. 

“Setelah kunjungan ini, kami 
melihat pelaksanaan visi Kaltim 
Berdaulat pada hakikatnya 
masih on the track,” kata Hadi 
Mulyadi, Jumat (11/6/2021).

Hadi tak menampik, bahwa 
pandemi Covid-19 yang me–
nyerang Kaltim sejak Maret 
2020 lalu cukup memberi gang-
guan terhadap peren–canaan 
dan pelaksanaan program pem-
bangunan. 

Imbas berikutnya juga 
menghantam aktivitas sosial 
dan pertumbuhan ekonomi 
daerah. “Pandemi Covid-19 
memang menyebabkan pe–
laksanaan visi Kaltim Berdaulat 
terhambat  dan sedikit melam-
bat,” sambung Hadi.

Namun demikian, secara 
umum Hadi menandaskan Kal-
tim masih banyak menorehkan 

keberhasilan pembangunan. 
Angka kemiskinan Kaltim ma-
sih lebih baik dari rata-rata 
nasional. 

Demikian juga indeks pem-
bangunan manusia (IPM) Kal-
tim terbaik ketiga di level 
nasional. “Kaltim juga sukses 
menorehkan opini WTP se–
banyak delapan kali,” kata Hadi 
Mulyadi.

Berikutnya, Pemprov Kal-
tim akan terus berjuang agar 
mendapat perhatian lebih 
be-sar dalam pembangunan 

infrastruktur jalan yang masih 
banyak dikeluhkan masyarakat.

Khusus untuk Kutai Barat, 
Hadi optimis kabupaten ini 
akan menjadi sentra pertanian 
dan perkebunan unggulan di 
Kaltim karena memiliki tanah 
yang subur.

“Ke depan kami berharap, 
Kutai Barat akan menjadi sen-
tra pertanian dan perkebunan 
unggulan untuk karet, sawit dan 
palawija,” pungkasnya.
(sul / humasprovkaltim / adv 
/ aya / sk)

BARONG TONGKOK, Swara Kaltim
Apakah Gubernur Kaltim 

H Isran Noor alergi terhadap 
kritik? Ternyata tidak. Mantan 
bupati Kutai Timur ini pun 
memberi bukti,  bahwa dirinya  
sama sekali tidak alergi kritik.

Sebaliknya, Gubernur Isran 
Noor berterimakasih atas kritik 
yang disampaikan. Termasuk 
dari masyarakat Kutai Barat. 

“Ada Hanyek kah di sini? “ 
tanya Isran di areal pertanian 
Kelompok Tani Bangun Harja, 
Sumber Bangun, Sekolaq Darat  
usai panen cabai, Jumat tadi.

Isran mengaku menyukai 
komentar-komentar yang di–
sampaikan Hanyek, yang se-
lalu mengaku tinggal di Barong 
Tongkok dalam setiap dialog 
radio, khususnya di RRI.

“Saya suka dengan orang-
orang yang berkomentar, lalu 
marah-marah karena jalan 
rusak, segala macam. Tapi itu 
suara riil dari masyarakat. Harus 
disampaikannya,” aku Isran.

Bukti lain Gubernur Isran 
selalu mendengar kritik ma–
syarakat, dia pun menyebut 
nama selain Hanyek.

“Di Barong Tongkok ada 
juga penelpon perempuan, na-
manya  Hidayah. Di Samarinda 
juga ada Suwandi. Samboja ada 

Hariyanto. Boyolali ada yang 
namanya Pak Udin. Di Medan, 
Simalungun itu ada yang na–
manya Simanungkalit. Mer-
eka itu pendengar-pendengar  
yang kritis,” bebernya.

Sebentar lagi mereka akan 
diundang untuk bertemu gu-
bernur, lokasinya nanti akan 
ditentukan. Untuk rencana 
ini, Gubernur Isran mengaku 
sudah meminta RRI untuk 
menghubungi para penelpon 
kritis tersebut.

“Saya undang mereka. Saya 
mau ucapkan terima kasih  
karena begitu banyak kontri-
busi yang mereka sampaikan 
mewakili daerah masing-ma-
sing. Jangan menganggap itu 
enteng. Karena itu adalah suara 
rakyat yang sesungguhnya,” 
pesan Isran. “Saya akan undang 
mereka, atas biaya bupati Kutai 
Barat,” canda Gubernur dis-
ambut tawa petani dan Bupati 
Kutai Barat FX Yapan. Wagub 
Hadi pun tak kuasa menahan 
senyumnya.

Rencana ini masih diatur 
karena harus menyesuaikan 
dengan kondisi pandemi Co-
vid-19 saat ini. “Tapi pasti saya 
akan undang mereka,” pungkas 
Isran. (sul / humas-provkal-
tim / adv / aya / sk)

Hanyek dan Suwandi
Kaltim Berdaulat On The Track

BARONG TONGKOK, Swara Kaltim 
Bukan Gubernur Isran Noor 

bila tak membuat joke saat be-
rada di mimbar. Itu pula yang ia 
lakukan sepanjang kunjungan 
kerjanya bersama Wakil Gu-
bernur Hadi Mulyadi ke Kutai 
Kartanegara dan Kutai Barat 
(Kubar), 10-11 Juni 2021. 

Joke-joke gubernur terbukti 
sukses membuat suasana men-
cair dan hangat setiap kali di-
lakukan pertemuan dan      dia-
log dengan petani, pekebun 
dan peternak atau saat ra-   mah 
tamah.

Joke-joke itu sekaligus mem–

buktikan pesan Gubernur Is-
ran Noor pada saat melantik 
bupati/wakil bupati. Bahwa 
gubernur bukan atasan bupati/
wali kota atau bupati/wali kota 
bukan anak buah gubernur. 

Karena yang seharusnya di-
lakukan kata gubernur adalah 
koordinasi dan komunikasi 
yang selalu terjalin baik.

Seperti saat malam ramah 
tamah di Balai Agung Aji Julur 
Jejangkat, Barong Tongkok, 
Kamis malam. Mulanya Bupati 
Kubar FX Yapan mengajukan 
banyak permohonan dengan 
bahasa  sindiran yang lucu.

“Saya ingat sambutan Pak 
Gubernur waktu pelantikan. 
Kata beliau, paling banyak per-
mohonan dari Kutai Barat. Sam-
pai penuh meja Pak Gubernur. 
Itu tandanya, Kubar proaktif Pak 
Gubernur,” ucap Yapan disam-
but tawa hadirin.

Sindiran lain juga diutara-
kan Yapan. Seperti soal jalan 
provinsi yang menurutnya tidak 
lebih baik dari jalan kampung di 
Kubar. Dan masih banyak lagi 
canda yang diutarakan Yapan, 
termasuk soal promosi wisata 
terapi Gunung S.

Berikutnya, tiba giliran Gu-
bernur Isran Noor naik mim–
bar. Gubernur langsung me–
ngamati dan memegang mik 
dan penyangga kecilnya. 

“Tahun berapa beli ini. 
Longgar bautnya. Jangan-
jangan minjam ini,” bahasa 
spontan Gubernur Isran Noor 
itu tak ayal membuat seluruh 
ruangan bergemuruh dengan 
tawa mencair. Bisa jadi inilah 
cara Gubernur Isran Noor un–
tuk terus membangun komu–
nikasi yang baik dan seimbang.

Gubernur lalu merespon 

banyaknya permohonan Bupati 
Yapan. “Usulan Kubar ini me–
mang banyak dan besar-besar. 
Ada yang Rp35 miliar, Rp200 
miliar, pokoknya besar-besar 
lah. Kalau kita beri semua, yang 
lain pasti tidak kebagian,” jawab 
Isran.

Karena itu, Pemprov Kaltim 
akan selalu memberikan per–
hatian kepada semua daerah 
sesuai dengan skala prioritas.  
“Yang pasti Kubar masih dapat 
banyak,” tutup Isran. 
(sul / humasprovkaltim / adv 
/ aya / sk)

Hadi Mulyadi

Isran Noor
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BNNP Kaltara Harapkan Malaysia Komitmen 
Dalam Pemberantasan Narkotika

TARAKAN, Swara Kaltim
Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) Kalimantan 
Utara (Kaltara) mengharapkan 
pemerintah Malaysia komitmen 
dalam pemberantasan nar–ko-
tika di perbatasan Malaysia - 
Indonesia, utamanya di wilayah 
perbatasan Tawau - Kaltara.

“Kita tahu semua, narkotika 
yang masuk ke Indonesia pintu-
nya dekat dengan Kaltara yaitu 
Tawau. Kita sangat menyayang-
kan sekali kenapa pemerintah 

Malaysia terkesan acuh dan 
cuek sekali kalau narkoba itu 
masuk ke Indonesia,” kata Ke-
pala BNNP Kaltara Brigjen Pol 
Samudi di Tarakan, Minggu. 
(13/6/2021)

Dia menyayangkan sikap 
tersebut padahal perjanjian an-
tara pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Indonesia sudah 
ada terkait penanggulangan 
penyelundupan narkotika. 
Namun kenyataanya narkotika 
yang masuk ke wilayah Kaltara 

melalui Tawau seperti air yang 
mengalir.

“Kita yang selalu kewalahan 
untuk melakukan pencegahan 
dan pemberantasan. Kalau mis-
alnya Malaysia komitmen dan 
konsisten, saya kira kita akan 
ringan (penanggulangannya),” 
kata Samudi.

Selain itu, tidak terlalu ban-
yak narkotika masuk ke Indone-
sia melalui Tawau. 

Namun mudahnya masuk 
narkotika di perbatasan dengan 

negara tetangga terjadi juga di 
Dumai dan Batam.

“Kita menyayangkan pe–
merintah Malaysia ini tidak 
komit  untuk sama-sama 
mencegah dan memberantas 
narkoba. Faktanya setiap ba-
rang (narkotika) yang masuk 
dan berhasil diungkap semua 
dari Malaysia,” katanya.

Walaupun saat ini pemer-
intah Malaysia menutup to-
tal jalur menuju dan keluar 
wilayah Malaysia karena pan-

demi Covid-19, namun BNNP 
Kaltara bersama aparat lainnya 
masih banyak pengungkapan 
sabu yang dibawa dari Tawau 
(Malaysia).

“Nyatanya kita bulan Mei 
berhasil mengungkap 20 ki-
logram sabu-sabu, belum lagi 
yang berhasil lolos. Memang 
geografis Kaltara menjadi ken-
dala. Kita tidak memiliki sarana 
dan prasarana yang memadai 
seperti speedboat,” kata Samudi. 
(ant)

Pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian lengan
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Ditengah keheningan jam 
istirahat, warga di Perumahan 
Asri Mandiri Jalan Murjani II, 
Kelurahan Gayam, Tanjung Re–
deb dikejutkan oleh api yang 
mengamuk disalah satu rumah 
sekaligus gudang plastik.  Saat 
api mengamuk pada Sabtu 
(12/6/2021) malam sekira pu-
kul 21.00 Wita, pemilik rumah 
diperkirakan sedang istirahat.

Akibat dari kobaran api yang 
mendadak, membuat pemilik 
rumah kaget dan berusaha 
melarikan diri, namun api sem-
pat membakar lengan korban, 
sehingga dia langsung dilarikan 
ke Rumah Sakit. 

Sebanyak 8 unit Mobil pem-
adam kebakaran (Damkar) di-
turunkan, namun karena lokasi 
ada didalam gang sehingga 
hanya 4 unit yang bekerja.

Berdasarkan keterangan dari 
saksi mata di lokasi kejadian, 
Kasim (43), api pertama terlihat 
dari bagian depan rumah pada 
pukul 21.00 Wita, hanya saja 
tetangga memperkirakan, saat 
kejadian pemilik rumah sedang 
dalam keadaan istirahat dan 
tidak mengetahui kalau rumah–
nya terbakar. 

“Tadi kami melihat pemilik 
rumah mengalami luka bakar di 
bagian lengan, sehingga lang-
sung dibawa ke rumah sakit,” 
tutur Kasim. 

Sementara itu saat dikon–fir-
masi mengenai kejadia tersebut, 
Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Berau, 
Thamrin mengatakan bahwa 
satu unit rumah yang sekaligus 
digunakan untuk menyimpan 
barang dagangan ludes terba-

kar. “Awalnya kami memang 
agak kesulitan bekerja cepat, 
karena lokasi kebakaran ada 
didalam gang, namun berkat 
kerja-sama dengan warga, 
kami bisa cepat memadamkan 
api sebelum menjalar ke rumah 
yang lain,“ jelas Thamrin.  

Thamrin juga menjelaskan 
bahwa saat kejadian, BPBD 

menurunkan 8 unit mobil Dam–
kar. Hanya saja karea lokasinya 
sempit, sehingga hanya 4 unit 
yang bisa maksimal bekerja di 
lokasi kebakaran, sedangkan 4 
unit lainnya berada di belakang 
untuk jaga jaga. 

“Kami juga menurunkan 4 
regu pemadam langsung kelo-
kasi, mengingat lokasi kejadian 

merupakan perumahan padat 
penduduk, jadi kami harus 
berusaha keras untuk segera 
memadamkanya, “imbuh Ke-
pala BPBD tersebut.

Terkait sumber api yang 
merupakan penyebab kejadian 
kebakaran, pihaknya masih 
belum bisa memastikanya, pi-
haknya juga masih menunggu 

hasil penyelidikan dari kepoli-
sian untuk mengetahui penye-
bab pasti terjadinya kebakaran. 

“Yang jelas tidak ada korban 
jiwa, soal berapa kerugian juga 
nanti setelah semua diseli-      
diki dan ditaksir berdasarkan 
olah Tempat Kejadian Perkara 
(TKP) pihak Kepolisian,“ pung-
kas Thamrin. (nht)

Suasana ketika terjadinya kebakaran.

8 Mobil Damkar Berau
Kembali Bergelut dengan Si Jago Merah
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Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

3 Anggota legislatif PKS tidak loyal dipersilahkan keluar
BALIKPAPAN, Swara Kaltim

Para Ketua DPC PKS se Kota 
Balikpapan semakin geram 
melihat ulah segelintir anggota 
DPRD Fraksi PKS Balikpapan 
yang sudah tidak loyal dan 
konsisten dengan perjuangan 
garis partai. 

Mereka sangat mendukung 
jika DPD PKS Balikpapan ber-
sikap tegas memanggil Aleg 
(Anggota Legislatif) PKS Balik-
papan yang terindikasi tidak 
ingin lagi membesarkan partai. 

“Kami sangat setuju jika  
DPD PKS bersikap terbuka dan 
tegas. Panggil mereka 3 Aleq 
ini, yang tidak loyal dan eng-
gan mengikuti garis komando 
partai silahkan keluar. Tidak 
usah terlalu berputar-putar. 
Ini persoalan sudah lama usai 
Pileg dan sebelum pilkada, kita 
masih menahan diri. Tunjukkan 
bukti-buktinya bahwa mereka 
sudah terindikasi tak loyal dan 
maunya sendiri. Mereka itu kaya 
penumpang remang-remang di 
PKS. Hanya menunggu momen 
yang tepat menjelang pemilu 
2024. Begitu pas waktunya mer-
eka akan hengkang ke partai 
lain. Buatkan mereka perjanjian 
dan pernyataan. Jangan PKS 
yang diatur, silahkan mundur 
jika tidak berkenan. Bila susah 
diatur segera proses PAW nya. 
Agar semua jelas dan para DPC 
leluasa bersinergi kepada Aleg 
yang ingin membesar kan Par-
tai,” ujar Fathul Firdaus didam-
pingi 5 Ketua DPC PKS H. Agus 
D Balikpapan Utara, H.Ibnu 
Suroso Balikpapan Barat, Faisal 
Balikpapan Kota, Unggul Sukma 
ST Balikpapan Selatan dan H. 
Harsono Balikpapan Timur pada 
media ini, (9/6/2021). 

Seperti diberitakan harian ini 
(6/6/2021) DPC PKS Balikpapan 
Tengah menggelar Rakernas 
(6/6/2021). 

Salah satu poin penting hasil 
Rapat kerja Cabang (Rakercab) 
PKS Kecamatan Balikpapan 
Tengah, Kota Balikpapan adalah 
merekomendasikan nama San-
dy Ardian ST Anggota legislatif 
(Aleg) dari PKS dapil (daerah 
pemilihan) Balikpapan Tengah 
untuk segera diberikan sanksi 
tegas atau di PAW (Pergantian 
Antar Waktu). 

Hal ini diungkapkan Fathul 
Firdaus Ketua DPC PKS Balik-
papan Tengah. 

Setelah berita ini mencuat 
ke publik, sejumlah masyara-
kat, simpatisan, kader dan para 
Ketua DPC PKS se Balikpapan 
ramai membicarakan terkait 
sikap suara Pengurus DPC PKS 
Balteng (Balikpapan Tengah) 
yang begitu tegas dan berdasar. 

Berkaitan akan hal ini, para 

Ketua DPC PKS Balikpapan 
telah melakukan koordinasi 
dan konsolidasi dan memilih 
sikap mendukung sikap Ketua 
DPC PKS Balikpapan Tengah 
dan pengurusnya. 

“Kami mendukung dan seja-
lan dengan pemikiran saudara 
kami di PKS Balikpapan Tengah. 
Kita ingin persoalan Aleg PKS 
yang setengah hati di PKS ini 
dituntaskan. 

Bukan hanya di Tengah 
saja yang di tuntaskan. Aleq 
PKS di Balikpapan Utara yang 
terindikasi bermasalah juga 
ada. Semoga DPD mendengar 
suara aspirasi pengurus DPC 

dan para kader di bawah,” ujar 
H. Agus Dahlan Ketua DPC 
PKS Balikpapan Utara mewakili 
suaranya para Ketua DPC PKS 
Balikpapan. 

Sementara itu dari informasi 
yang diperoleh media ini dari 
salah satu Aleg fraksi PKS yang 
enggan disebutkan namanya 
mengatakan membenarkan 
ada pemanggilan dari DPD 
PKS secara khusus buat dirinya. 
Dengan surat pemanggilan ber-
nomor 030/D/PGL/AR-02-PK/ 
2021 tertanggal 8 Juni  2021 di 
tandatangani Ketua dan Sekre-
taris DPD PKS Kota Balikpapan. 

“Inshaa Allah saya hadir 

memenuhi panggilan DPD PKS 
Sabtu,(12/6/’21). Saya sudah 
siap jika ditanya dari partai soal 
kesetiaan dan loyalitas saya ke 

PKS. Ini yang saya tunggu ada 
penegasan dari partai, jadi saya 
juga dapat lebih fokus,” ucapnya. 
(sis)

Paling kanan Fathul Firdaus Ketua DPC PKS Balikpapan Tengah berfoto bersama ketua DPD PKS kota Balikpapan dan Sekretaris 
DPD dan DPC PKS Tengah.

Fathul Firdaus 
Ketua DPC PKS 

Balikpapan Tengah 
bersama Hendy 
Ferdian Sekre-

taris DPD PKS kota 
Balikpapan.

Rakercab PKS Balikpapan Selatan sukses, hasil Rakecab pe–
ngurus mengusung H.Laisa di Pemilu 2024.

Para Ketua DPC PKS Geram,
Minta DPD Tegas
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Pelataran

Sekolah Tatap Muka Terbatas
Bukan Sekolah seperti Biasa

JAKARTA, Swara Kaltim 
Menteri Pendidikan, Kebu–

dayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbudristek) Nadiem 
Anwar Makarim menyatakan 
bahwa Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) terbatas tidak sama 
seperti sekolah tatap muka 
biasa.

Hal tersebut diutarakan Na-
diem guna meluruskan mis–
persepsi yang terjadi dalam 
beberapa pemberitaan terkait 
pelaksanaan PTM terbatas.

“Apa yang Bapak Presiden 
sampaikan pada Senin lalu 
benar bahwa pembelajaran 
yang kita upayakan bersama 
adalah tatap muka terbatas. 
Sekali lagi, terbatas,” tekan Na-
diem seperti dirangkum dari 
laman Kemendikbud Ristek, 
Kamis (10/6/2021).

Sebelumnya, Presiden Joko 
Widodo memberikan contoh 
praktik baik dalam melaksa–
nakan PTM terbatas, di mana 
satuan pendidikan dapat men-
gatur satu kelas hanya diisi 25 
persen murid, kegiatan belajar 
mengajar hanya dua jam dan 
satu minggu hanya dua kali 
pertemuan.

Nadiem lebih lanjut men–
jelaskan, sekolah yang sudah 
atau dalam proses melakukan 
Pembelajaran Tatap Muka ter-

batas dengan durasi belajar 
dan jumlah murid berbeda 
tetap diperbolehkan selama 
mengikuti protokol kesehatan 
dan di bawah batas maksimal 
yang tercantum dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Em-
pat Menteri tentang Panduan 
Penyelenggaraan Pembelaja-
ran di masa Pandemi Covid-19.

“ Tidak ada perubahan 
dalam SKB. SKB tersebut men-
uangkan aturan maksimal. 
Sekolah bisa menerapkan Pem-
belajaran Tatap Muka terbatas 
dengan sedikit demi sedikit,” 
jelasnya.

Diketahui bahwa sekitar 30 
persen satuan pendidikan kini 
telah melakukan PTM terbatas 
sesuai situasi dan kondisinya 
masing-masing. 

Sebagian baru memulai 
PTM terbatas beberapa bulan 
terakhir, ada pula yang sudah 
melakukan PTM terbatas sejak 
tahun lalu.

“Seperti halnya para guru, 
orang tua, dan murid yang saya 
dengar langsung keluhannya 
dalam melakukan pembelaja-
ran jarak jauh, Bapak Presiden 
juga menyampaikan kepeduli-
annya,” sebut Nadiem.

Sebelumnya, Kemendikbu-
dristek dan Kementerian Aga-
ma (Kemenag) telah menerbit-

kan Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan 

Pendidikan Menengah (PAUD 
Dikdasmen) di masa Pandemi 
Covid-19 yang dapat mem-

bantu kelancaran penyelengga-
raan Pembelajaran Tatap Muka 
Terbatas. (kcm / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim 
Pemerintah akan memu-

lai pembelajaran tatap muka  
(PTM) terbatas pada Juli 2021 
mendatang.

Namun Mendikbudristek 
Nadiem Makarim memastikan 
tidak ada perubahan Surat Ke–
putusan Bersama (SKB) Empat 
Menteri tentang Panduan Pe-
nyelenggaraan Pembelajaran di 
Masa Pandemi Covid-19.

Menurut Nadiem, SKB terse-
but menetapkan batasan untuk 
menggelar pembelajaran tatap 
muka (PTM) PTM ter–batas.

“Tidak ada perubahan dalam 
SKB, yang menuangkan aturan 
maksimal. Sekolah bisa mene–
rapkan PTM terbatas dengan 
sedikit demi sedikit,” ujar Na-
diem melalui keterangan tertu-
lis, Kamis 10 Juni 2021.

Disebutkannya, Presiden Re-
publik Indonesia Joko Widodo 
memberikan contoh praktik 
baik dalam melaksanakan PTM 
terbatas.

Di mana satuan pendidikan 

dapat mengatur satu kelas 
hanya diisi 25 persen murid, 
kegiatan belajar mengajar 
hanya dua jam sehari, dan 
satu minggu hanya dua kali 
pertemuan.

Menurut Nadiem, pernya–
taan Jokowi tersebut sangat 
tepat dengan menekankan 
PTM terbatas.

“Apa yang Bapak Presiden 
sampaikan pada Senin 7 Juni 
2021 lalu benar bahwa pem–
belajaran yang kita upayakan 
bersama adalah tatap muka 
terbatas. Sekali lagi, terbatas,” 
kata Nadiem.

Sekolah, menurut Nadiem, 
boleh melakukan PTM terba-
tas dengan durasi belajar dan 
jumlah murid berbeda selama 
mengikuti protokol kesehat-
an.

Selain itu harus di bawah 
batas maksimal yang tercan–
tum dalam SKB Empat Menteri 
tentang Panduan Penyeleng–
garaan Pembelajaran di Masa 
Pandemi Covid-19. (trbn / sk)

SENDAWAR, Swara Kaltim
Sekolah Dasar Kristen yang 

bernaung di Yayasan Trans–
formasi, Kabupaten Kutai Barat 
(Kubar) menggelar perpisahan 
dan pelepasan siswa kelas VI 
angkatan ke-III, tahun ajaran 
2020-2021.

Kegiatan berkonsep melalui 
prtokol kesehatan ditengah pan-
demi Covid-19 ini, berlangsung 
di Auditorium Aji Tulur Jejangkat 
(ATJ), Kantor Bupati Kubar, Sabtu 
(12/6/2021).

Pelepasan ini juga menjadi 
moment penyerahan kembali 
para siswa dari sekolah kepada 
para orang tua atau wali siswa, 
karena selama ini para orang tua 
atau wali siswa telah memper–
cayakan pendidikan anak-anak 
mereka pada sekolah.

Ketua Yayasan Transformasi 
Widodo Rahayu, mengatakan 
kegiatan ini menjadi moment 
membahagiakan sekaligus meng-
harukan, para siswa telah lulus 
100 persen dengan nilai baik atau 
memuaskan.

“Kami berpesan agar para 
siswa dapat melanjutkan pen–
didikan ke jenjang selanjutnya, 
karena pendidikan merupakan 
kebutuhan penting dalam hidup 
dan walaupun telah lulus jangan 
melupakan sekolah terutama 
guru kalian,” tutur pria akrab 
disapa Widodo dalam kegiatan 
tersebut.

Dijelaskan dia, selama enam 
tahun di tingkat pendidikan dasar 
tentunya peran guru sa–ngat 
besar jasanya dari meng–ajarkan 
membaca, menulis, berhitung, 
bergaul dan lainnya, sehingga 
para siswa menjadi pintar dan 
terampil.

Selain itu, pihak SD Kristen 
Trasnformasi memohon maaf 
apabila selama mendidik ada 
kesalahan dan kekurangan, dan 
berpesan agar para siswa terus 
rajin dan disiplin belajar, uta–
manya dengan terus membaca 
karena membaca merupakan 
gerbang ilmu pengetahuan. 

Ia mengucapkan terimakasih 
kepada Disdik Kubar, yang men-
suport pendidikan yang diba–
ngunnya itu sejak tahun 2009 

lalu, di Kampung Belempung Ulaq, 
Barong Tongkok. 

Sehingga mampu mendidik 
siswa mulai dari tingkat TK hingga 
SD menjadi yang terbaik.  

“Seperti jaman digitalisasi saat 
ini, saya berpesan kepada para 
siswa, untuk terus bejar dan hindari 
bermai game online. Sebab, dam-
pak negatif terhadap prilaku siswa, 
cenderung bersikap hiperaktif den-
gan sulit konsentrasi saat belajar,” 
pesan Widodo.

Ketua Komite SD Kristen Trans-
formasi, Yohanes Mas Puncan 
Karna, mengucapkan terima kasih 
kepada pihak yayasan sekolah dan 
para guru, atas pendidikan yang 
diberikan untuk para siswa. Sebab, 
pendidikan yang bagus, tentu anak 
didik memiliki masa depan yang 
lebih baik pula.

“Atas nama perwakilan orang 
tua siswa, sekali lagi kami meng-
haturkan terima kasih, atas jasa 
para guru dalam mendidik anak-
anak kami. 

Karena SD Kristen Transformasi 
ini, berhasil mendidik siswa yang 
berkebutuhan khusus dapat ber-
interaksi dan belajar bersama siswa 
lainnya,” jelas Puncan.

Dimasa pandemi Covid-19, 
sektor pendidikan tidak bisa melak-
sanakan tatap muka pembelajaran 
di seluruh sekolah. 

Oleh karena itu, kebijakan 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
sebagai solusi agar sektor pendi-
dikan tetap berjalan.

Kata Puncan, kreatifitas guru 
dituntut untuk bisa menggunakan 
berbagai flatporm aplikasi pembe-
lajaran online. 

Sehingga di SD Kristen Trans-
formasi, mengambil langkah pem-
belajaran dengan memanfaatkan 
fasilitas Aplikasi Zoom Meeting 
dan YouTube, guna keberlang-
sungan proses belajar di tengah 
pandemi.

“Dengan metode pengka-
jian kualitatif  dapat dijadikan 
rujukan untuk mengetahui proses 
pembelajaran guru dan respon 
siswa ditiap tingkatan. SD Kris-
ten Transformasi ini tidak kalah 
dengan sekolah lainnya. Mereka 
aktif dalam pembelajaran online 
melalui aplikasi Zoom Meeting. 
Kalau meteri belajar biasnya di 
kirim melalui WhatsApp grup,” 
pungkasnya.

Untuk diketahui SD Transfor-
masi melalui tiga angkatan, telah 
berhasil meluluskan siswa kurang 
lebih 40 murid di tahun pelajaran 
2020-2021. 

Adapun metode belajar, pi-
haknya telah menggunakan kon-
sep dan implementasi kurikulum 
2013 (K-13). (iyn)

Tidak Ada Perubahan SKB Soal
Pembelajaran Tatap Muka  Terbatas

SD Kristen Transformasi Gelar
Pelepasan Siswa di ATJ Kubar
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Petugas Lingkungan Diingatkan
Buang Sampah ke TPS Sesuai Aturan

SAMARINDA, Swara Kaltim
Keberadaan petugas ling-

kungan yang mengumpulkan 
sampah dari rumah tangga 
untuk dibuang ke Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS), 
tentunya membantu warga. 
Namun kepada petugas 
lingkungan diharapkan bisa 
membuang sampah sesuai 
jam yang telah diatur, dari 
pukul 18.00-06.00 Wita.

Harapan ini disampaikan 
Wakil Wali Kota Samarinda 
H Rusmadi dalam kegiatan 
silaturahmi dengam Forum 
Ketua RT kelurahan Sungai 
Pinang Dalam (SPD) keca-
matan Sungai Pinang di jalan 
Gerilya Gang H Ibrahim, Jumat 
(11/6/2021).

“Saya mengajak petugas 
lingkungan agar tidak mem-
buang sampah lingkungan RT 
yang dikumpulkan sebelum 
jam 6 sore. Buang di malam 
hari. Atau ketentuannya dari 
jam 6 sore sampai 6 pagi,” 
ucap Rusmadi yang didam-
pingi Camat Sungai Pinang 
Siti Hasanah.

Oleh karena itu ia me-
nyampaikan agar ketua RT 
yang di lingkungannya me-
manfaatkan petugas lingkun-
gan agar bisa memberitahu-
kannya.

“Tolong dipatuhi aturan 
jam ini. Tujuannya agar kota 
kita bersih dan siang hari tidak 
terlihat sampah di TPS dan 

juga tidak ada aroma yang ti-
dak sedap. Kalau membuang 
sampahnya di siang hari, 
mobil pengangkut sampah 
tidak jalan lagi, sehingga ada 
lagi tumpukan sampah baru,” 
katanya.

Bahkan lanjutnya jika ada 
tumpukan sampah baru akan 
mengundang yang lain untuk 
ikut membuang lagi di waktu 
yang salah itu.

Terpisah kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 

Samarinda Nurrahmani men-
gatakan aturan membuang 
sampah sudah diatur dengan 
Peraturan Daerah (Perda) 
02/2011 tentang Pengelolaan 
Sampah.

“Ada sanksi serius yang 
akan diberikan kepada pelaku 
yang buang sampah tidak 
pada jamnya. Ya termasuk 
petugas lingkungan yang 
membuang sampah tidak 
pada jamnya. Bahkan sam-
pahnya lebih banyak lagi satu 

gerobak,” ancam Yama—
demikian Nurrahmani disapa.

Ia menuturkan, sanksi 
tersebut berupa denda Rp 
50 juta atau kurungan paling 
lama tiga bulan.

Larangan tersebut ada di 
pasal 38 ayat 8, dimana la-
rangan buang sampah di TPS 
pada jam 06.00 – 18.00 Wita.

Berdasarkan Perda terse-
but, kewajiban buang sampah 
diatur di pasal 26 ayat 5 ten-
tang kewajiban masyarakat. 

Yakni, sampah yang dihasilkan 
oleh sampah rumah tangga 
atau pedagang wajib mem-
buang sampahnya dan menge-
luarkan/membuang ke TPS 
pada pukul 18.00 – 06.00 Wita.

Ia berharap, dengan aturan 
tersebut masyarakat bisa lebih 
hati-hati, dan tertib mem-
buang sampah pada jamnya.

“Jika ada yang ketahuan, 
maka segera lapor ke DLH un-
tuk kami tindaklanjuti,” pung-
kasnya. (dho)

Anggota DPR Sebut Sembako 
dan Pendidikan tak Boleh Kena Pajak

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota DPR RI Mukha-

mad Misbakhun mengkritisi 
rencana Kementerian Keuan-
gan memungut Pajak Pertam-
bahan Nilai (PPN) pada sem-
bako dan sektor pendidikan 
melalui perluasan objek PPN.

Misbakhun dalam keteran-
gan tertulisnya, di Jakarta, 
Sabtu mengatakan, sembako 
atau bahan pokok, sektor pen-
didikan, dan kesehatan tidak 
boleh dipungut pajak.

Hal itu lantaran ketiga sek-
tor tersebut merupakan am-
anat konstitusi dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan 
sebagai tujuan negara.

“Kalau beras dijadikan ob-
jek pajak dan dikenakan PPN, 
pengaruhnya pada kualitas 
pangan rakyat. Rakyat bu-
tuh pangan yang bagus agar 
kualitas kehidupan mereka 
juga baik,” kata Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu 

menyebutkan Kemenkeu 
harus bertanggung jawab 
atas polemik soal Rancangan 
Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Per-
pajakan (RUU KUP) yang 
memuat rencana pengenaan 
pajak pertambahan nilai 
(PPN) pada bahan pokok atau 
sembako dan sektor pendidi-
kan itu.

“Polemik yang terjadi dan 
penolakan keras di masyara-
kat atas rencana Kemenkeu 
ini sangat mempengaruhi 
citra Presiden Jokowi dan 
pemerintahan yang dikenal 
sangat pro rakyat kecil,” ujar 
Misbakhun.

Wakil rakyat asal Pasuruan, 
Jawa Timur itu juga menen-
tang ide Kemenkeu tentang 
PPN sektor pendidikan karena 
pendidikan adalah simbol 
pembangunan karakter se-
buah bangsa.

“Pendidikan itu menun-

jukkan kualitas SDM sebuah 
negara. 

Kalau pendidikan sampai 
dijadikan objek pajak dan 
dikenakan tarif PPN, kualitas-
nya akan terpengaruh,” ujar 
anggota Komisi XI DPR ini.

Misbakhun menganggap 
isi RUU KUP yang memuat 
rencana pengenaan PPN ter-
hadap sektor pendidikan dan 
pangan justru membuktikan 
Kemenkeu gagal membuat 
kebijakan yang merujuk pada 
amanat konstitusi.

Alasannya, konstitusi men-
gamanatkan berbagai sektor 
yang harus dijaga dengan 
semangat gotong royong.

Politikus yang dikenal getol 
membela kebijakan Presiden 
Jokowi itu juga memperta-
nyakan argumen Sri Muly-
ani soal Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) untuk sembako 
dan pangan baru diterapkan 
setelah pandemi Covid-19 

berlalu.
Menurut dia, alasan itu 

tidak rasional karena sampai 
saat ini belum ada satu pun 
ahli atau lembaga terpercaya 
yang mampu memprediksi 
akhir pandemi Covid-19.

Seharusnya, kata Misbak-
hun, mantan Direktur Pelak-
sana Bank Dunia itu punya 
ide berkelas global tentang 
cara menaikkan tax ratio dan 
penerimaan pajak tanpa ha-
rus menerapkan Pajak Pert-
ambahan Nilai pada sembako 
dan pendidikan.

“Masih banyak ruang 
kreativitas pengambil ke-
bijakan untuk menaikkan 
penerimaan pajak,” ujar Mis-
bakhun.

Mantan pegawai Direk-
torat Jenderal Pajak itu pun 
menyarankan agar Sri Muly-
ani segera menarik RUU KUP. 

“Tarik dan revisi, karena 
isi RUU KUP itu sangat tidak 

populer,” katanya.
Terkait polemik itu, Men-

teri Keuangan RI Sri Muly-
ani Indrawati pada Kamis 
(10/6/2021) menegaskan, 
rencana itu sifatnya internal, 
sehingga ia menyesalkan 
dokumen draf Revisi UU KUP 
bocor ke publik.

Ia memastikan pemerintah 
masih akan fokus memulihkan 
perekonomian akibat pandemi 
Covid-19.

“Situasinya menjadi agak 
kikuk karena ternyata kemudi-
an dokumennya keluar, karena 
memang sudah dikirimkan 
kepada DPR juga. Yang keluar 
sepotong-sepotong,” kata Sri 
Mulyani.

“Dari sisi etika politik, kami 
belum bisa menjelaskan se-
belum ini dibahas. Karena ini 
adalah dokumen publik yang 
kami sampaikan kepada DPR 
melalui Surat Presiden,” kata 
dia menambahkan. (ant)

Wakil Wali Kota 
Samarinda, H Rusmadi 
berbicara dihadapan 
Forum Ketua RT Kelu-
rahan Sungai Pinang 
Dalam (SPD) kecamatan 
Sungai Pinang di Jalan 
Gerilya Gang H Ibrahim,
Jum’at (11/6/2021).



Swara Kaltim Senin, 14 Juni 2021Halaman 8

Gubernur Kaltim, Resmikan Underpass
PT FKP di Jalan Nasional

SENDAWAR, Swara Kaltim
Gubernur Kalimantan 

Timur (Kaltim) H Isran Noor 
bersama Wakil Gubernur Kal-
tim H Hadi Mulyadi, melaku-
kan kunjungan kerja (kunker) 
ke Kabupaten Kutai Barat 
(Kubar), Jum’at (11/6/2021).

Dalam kunkernya itu sekira 
pukul 8.00 Wita, Isran Noor 
juga didampingi Bupati Kubar 
FX Yapan, meninjau lokasi 
perkebunan karet milik warga 
di Kampung Juaq Asa, Keca-
matan Barong Tongkok dan 
lokasi pertanian milik petani 
cabai di Kecamatan Sekolaq 
Darat, pukul 11.00 Wita.

Kemudian setelah Salat 
Jumat di Masjid All Muttaqim 
Islamic Center Melak Kubar, 
Isran Noor bersama rom-
bongan, menuju Kecamatan 
Damai untuk meresmikan 
jembatan Underpass PT Fir-
man Ketaun Perkasa (FKP), 
yang dibangun sejak 2019 
lalu di badan jalan Nasional 
Trans Kaltim, wilayah Simpang 
Belusuh dan Damai.

Peresmian underpass atau 
jembatan yang membelah 
badan jalan Nasional itu, 
dibangun dengan krangka 
baja beton, guna memudah-
kan unit alat berat pengang-
kut batubara yang melintas 
dibawahnya tidak menggu-

nakan jalan umum. 
Selain itu, memberi kemu-

dahan masyarakat pelintas di 
ruas jalan tersebut.

“Setelah diresmikan, un-
derpass ini selanjutnya akan 
diserahkan kepada Kemen-
terian PUPR melalui BBPJN 
Kaltim. 

Namun system pemilihara-
anya merupakan tanggung 
jawab PT FKP, mengingat un-
derpass tersebut berada pada 
ruas jalan nasional,” tegas 
Isran Noor kepada wartawan.

Sementara itu, Isran Noor 
mengatakan, PT FKP yang 
merupakan member of the 
Bayan Group ini, telah banyak 
membangun infrastruktur 
seperti jembatan underpass 
dan flyover melalui dana Cor-
porate Responsibilty (CSR).

“Underpass ini dibangun 
melalui kerangka baja beton 
dengan uji kelayakan beban 
maksimum 60 ton. 

Semoga pembangunan 
underpass ini bisa bertahan 
lebih lama dan lebih bagus 
dari yang lainnya. Namun 
saya lihat cukup lumayan 
bagus,” canda Isran kepada 
pimpinan perusahan tam-
bang batubara itu.

Isran juga menyebut, PT 
Bayan Group telah banyak 
membangun infrastruktur, 

termasuk sejumlah dermaga 
pelabuhan yang berada di pe-
sisir Sungai Mahakam. Salah 
satunya di Kota Bangun Kutai 
Kartenegara (Kukar).

“PT Bayan Group juga akan 
membangun jalan dan jem-
batan lintas penghubung dari 
Kecamatan Tabang wilayah 
Kukar, sepanjang 100 kilo 
meter. 

Selanjutnya juga akan 
dibangun rel kereta api yang 
saat ini telah dilakukan survey 
oleh PT Bayan Group melalui 

kerjasama dengan Negara 
China,” tutur Isran.

Pantauan Swara Kaltim 
kunker Gubernur dan Wagub 
Kaltim ini, didampingi sejum-
lah pejabat teras Pemprov 
Kaltim. 

Selain itu juga dikawal 
pejabat teras Pemkab Kubar, 
serta peng-amanan ketat 
dari gabungan TNI-Polri dan 
Satpol PP Pemprov Kaltim 
dan Kubar.

Peresmian underpass PT 
FKP ini mengakhiri rangkaian 

kunjungan kerja Gubernur dan 
Wagub Kaltim ke Kubar. Na-
mun Gubernur masih bertahan 
di Ibu Kota Sen-dawar, yang 
rencananya akan mengun-
jungi salah satu objek wisata 
Gunung S di Kampung Lakan 
Bilem, Kecamatan Nyuatan 
Kubar.

Selanjutnya rombongan 
akan mengunjungi langsung 
pelaksanaan visi-misi Kaltim 
Berdaulat di bidang pertanian, 
peternakan dan perkebunan di 
wilayah Kabupaten Kukar. (iyn)

FX Yapan Sambut Kedatangan Gubernur
dengan Ramah-tamah di ATJ Kubar

SENDAWAR, Swara Kaltim 
Bupati Kubar FX Yapan SH 

beserta Wakil Bupati Edyanto 
Arkan SE menjamu Gubernur 
Kalimantan Timur H Isran 
Noor dan Wakil Gubernur H 
Hadi Mulyadi beserta rom-
bongan dalam acara ramah 
tamah dalam rangka kunjun-
gan kerja di Kubar yang dilak-
sanakan di balai Agung  Aji 
Tulur Jejangkat, Kamis malam 
(10/6/2021)

Lebih lanjut dalam ramah 
tamah tersebut, Bupati Kubar 
FX Yapan menyampaikan 
selamat datang di Bumi Tanaa 
Purai Ngeriman.

“Dengan adanya agenda 
kunjungan Pemprov Kaltim, 
Pemkab Kubar mengharapkan 
Gubernur beserta tim bisa 
mengawal percepatan pem-
bangunan yang ada di Kubar,” 
harap Bupati.

Tutut hadir Wakil Bupati 
Kubar,Anggota DPRD Provinsi 
Kaltim, Sekretaris Kabupaten 
Kutai Barat, Dandim 0912 
Kubar, Kepala kejaksaan dan 
Kepala Pengadilan Kubar, Ser-
ta Kepala Perangkat Daerah 

(PD) di lingkungan Provinsi 
Kaltim dan Pemkab Kubar.

Secara khusus Bupati FX 
Yapan menyampaikan ke-
butuhan vital di kubar ma-
sih berfokus pada lingkup 
pembangunan infrastruktur 
jalan, ketersedian listrik dan 
ketersediaan air bersih, seb-

agai faktor utama penopang 
peningkatan perekonomian 
masyarakat berbasis kawasan 
berbasis potensi unggulan 
lokal berkelanjutan. 

Sekali lagi diharapkan ki-
ranya selama kunjungan kerja 
di Kubar dapat melihat hal-hal 
mana yang dapat dipriori-

taskan untuk diusulkan dan 
dima-sukan dalam program 
pem-bangunan berkelanjutan 
skala Provinsi kaltim.

Selanjutnya pada sektor 
pariwisata khususnya wisata 
alam budaya yang terus 
didorong untuk maju dan 
berkembang, karena kami ya-

kin hal ini mampu menopang 
perekonomian kampung untuk 
membantu penghasilan warga. 

Selain itu pada sektor 
kesehatan pemkab kubar juga 
terus mendukung dan beru-
paya meningkatkan derajat 
kesehatan, terlebih konsentrasi 
saat ini terkait pencegahan 
penyebaran Covid-19 dengan 
Prokes.

Bupati juga menceritakan 
kepada Gubernur. “Saya dulu  
sudah menyampaikan ke balai, 
jalan provinsi lebih jelek dari-
pada ke kuburan. Kalau besok 
pagi Gubernur ada waktu bisa 
liat jalan ke kuburan jauh lebih 
baik daripada jalan provinsi. Ini 
jadi beban berat bagi Pemkab 
Kubar, oleh sebab  itu sangat 
diharapkan ada perhatian un-
tuk jalan Trans Provinsi karena 
jalan tersebut merupakan 
nadi perekonomian di Kubar,” 
ujarnya.

Sekali lagi besar hara-
pan meskipun kondisi saat 
ini dalam pandemi Covid-19 
diharapkan tidak menghambat 
pembangunan infrastruktur. 
(*hms10 / iyn)

Gubernur dan Wagub Kaltim didampingi Bupati Kubar menggunting pita peresmian jembatan 
(underpass) yang berada di badan jalan nasional wilayah Simpang Belusuh dan Simpang Damai, 
Jum’at (11/6/2021).
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Bupati: Kedepan digelar ditempat yang mudah didatangi warga
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Sekitar 650 orang yang 
mengikuti vaksin Corona 
Virus Disease 2019 (covid-19) 
digelar perdana oleh Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) 
Berau melalui Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) secara massal 
mengambil tempat di Graha 
Olahraga (GOR) Pemuda, Jl 
Pemuda Kecamatan Tanjung 
Redeb, Sabtu (12/6). 

Nampak antusias masyara-
kat cukup tinggi mengikuti 
vaksin covid-19 tersebut, ter-
lihat bukan hanya warga asal 
Kecamatan Tanjung Redeb, 
tetapi juga dari beberapa 
kecamatan sekitar Kota Sang-
gam ( julukan Kota Tanjung 
Redeb) seperti Kecamatan 
Teluk Bayur, Gunung Tabur 
dan Sambaliung ada turut ikut 
Vaksin itu.     

Nampak Bupati Bumi 
Batiwakkal Sri Juniarsih Mas 
didampingi Wakil Bupati 
(Wabup) Gamalis, Sekda M 
Gazali, Dandim 0902/Trd 
Letkol Inf Fardin Wardhana 
dan Kapolres Berau AKBP Edy 
Setyanto Erning serta Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Berau, Iswahyudi melakukan 
pengecekan langsung ke area 
pelaksanaan vaksinasi mulai 
dari pendaftaran, pengecekan 
kesehatan hingga penyuntikan 
vaksin. 

Pada kesempatan itu Bu-
pati Sri Juniarsih saat diminta 

tanggapannya mengatakan 
besar harapan melalui vaksi-
nasi ini dapat menekan angka 
penyebaran Covid-19 di Ka-
bupaten Berau.

“Apalagi kondisi kini di-
daerah kita kasus sudah mulai 
melandai. Namun saya me-
nyarankan kedepannya kalau 
hal serupa digelar, upayakan 
ditempat yang mudah di-
datangi warga,” ungkap orang 
nomor satu di Berau tersebut. 

Hal itu dimaksudkan, un-
tuk mempermudah masyara-
kat dalam mengikuti vaksi-
nasi, sehingga tidak perlu 
jauh-jauh datang ke GOR. 

Selain itu sebagai langkah 
mencegah terjadinya keru-
munan karena digelar dalam 
satu lokasi. 

“Alhamdulillah antusias 

masyarakat luar biasa dalam 
mengikuti vaksin perdana 
secara massal ini,” ujar Sri 
Juniarsiah, Srikandi pertama 
yang bisa menjadi Bupati di 
Bumi Batiwakkal ini.

Memang lanjutnya, dari 
menurun angka kasus Corona 
ini merupakan kabar sangat 
baik, sekaligus prestasi namun 
tantangan bagi daerah. 

Mengapa demikian, karena 
perlu mempertahankan agar 
kedepannya Berau bisa masuk 
ke dalam zona hijau.

“Yang jelas untuk mampu 
menekan angka Covid-19 ini 
kita harus terus menerapkan 
protokol kesehatan (prokes) 
secara ketat terutama saat 
berada diluar rumah. 

Dan juga melakukan secara 
disiplin dalam hal memakai 

masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak, menjauhi 
kerumunan dan mengurangi 
mobilitas (5M) tersebut. 

Semoga kedepan angka 

penyebaran bisa terus kita 
tekan sehingga daerah kita 
kembali ke zona hijau,” pung-
kas Bupati Sri Juniarsih. 
(nht / ***)

Pandangan Umum Fraksi PKS Tentang Perubahan RPJMD Kaltim dalam Rapat Parupurna,

Sampaikan 2 Kota di Kaltim
Paling Crowded Masalah PPDB

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Hj Fitri Maisyaroh Sekre-

taris Fraksi PKS DPRD Provinsi 
Kaltim dalam pandangan 
Umum Fraksi PKS tentang Pe-
rubahan RPJMD Kaltim dalam 
Rapat Paripurna (9/6/’21) 
menekankan kepada Provinsi 
Kaltim agar memperhatikan 
PPDB (Penerimaan Peserta 
Didik Baru). 

Mengingat dari 10 Kota 
dan Kabupaten yang ada di 
Kaltim, yaitu Balikpapan dan 
Samarinda adalah 2 kota 
yang paling Crowded masalah 
PPDB. 

“Kami memohon perhatian 
Pemprov Kaltim. Kami titip-
kan melalui Bapak Asisten III 
yang hadir dalam sidang rapat 
paripurna ini untuk disampai-
kan kepada Bapak Gubernur 
Kaltim,” katanya.

Kemudian Hj. Fitri 
menjelaskan lebih jauh dalam 
hal PPDB ini kita bisa lihat 
data dan fakta dari 10 Kota, 

Kabupaten yamg  ada di Kal-
tim. Ia ulangi lagi Balikpapan 
dan  Samarinda adalah 2 kota 
yang paling Crowded masalah 
PPDB. 

Disisi lain di 8 Kota, Ka-
bupaten lain justru berebut 
menerima siswa karena daya 
tampung penerimaan siswa 
yang besar. Sedangkan Balik-
papan dan Samarinda cend-
erung menolak siswa karena 
kurangnya daya tampung.

Khususnya Balikpapan, 
pada tahun-tahun sebelum-
nya, lulusan SLTP di Balikpa-
pan dapat ditampung sedikit-
nya 50 persen di SMAN atau 
SMKN.

Namun pada 2 tahun 
terakhir, lulusan SLTP me-
ningkat, tapi daya tampung 
di SMAN dan SMKN tidak 
bertambah. Seperti contoh 
tahun ini. Lulusan SLTP sekitar 
11.158 siswa. Daya tampung 
di SMAN dan SMKN hanya 
5.086 siswa. Hanya 44 sampai 

BUPATI Berau Sri Juniarasih Mas turut memberikan pengara-
han untuk mendaftar mengikuti vaksin Covid-19 secara massal 
kepada para Ojek onilne (Ojol).

SAAT Bupati Berau Sri Juniarasih Mas menyemangati salah satu 
warga yang juga sudah usia lanjut usai di vaksinasi.

Bupati Berau Sri Juniarasih Mas ketika meninjau pelaksanaan 
vaksin Covid-19 di GOR Pemuda. 

Perdana, Vaksin Covid-19 Secara Massal

Hj Fitri Maisyaroh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Kaltim 
berkaca mata.

45 persen saja yang bisa dit-
ampung ke Sekolah Negeri.

Berkaitan melihat kondisi 
yang seperti ini Hj Fitri memo-
hon perhatian Provinsi Kaltim 
dalam jangka pendek tahun 
ini, kiranya dibantu pemban-
gunan tambahan lokal kelas di 
beberapa sekolah yang me-
mungkinkan. 

Serta  kemudian langkah 
terencana berikutnya. Kiranya 
rencana pembangunan SMKN 
7 di Balikpapan Barat menjadi 
prioritas mendesak yang serius 
segera direalisasikan dalam 
waktu dekat.  “Semoga 2 al-
ternatif ini menjadi solusi atas 
masalah crowdednya PPDB 
di Kota Balikpapan. Selain itu, 
juga diharapkan dilakukan 
penambahan guru. Mengingat 
banyaknya guru yang pensiun. 
Siswa bertambah sementara 
guru berkurang. Ini juga me-
nambah Crowded-nya masalah 
sekolah di Kota Balikpapan,” 
tutur Hj. Fitri. (sis)
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Kisah Simon Kjaer Si Pahlawan Lapangan Hijau
yang Berperan Besar Selamatkan Nyawa Eriksen

SEPAKBOLA tidak melulu  
soal skill dan gol indah, 

tapi juga tentang respek dan 
kemanusiaan. Hal inilah yang 
ditunjukkan oleh Simon Kjaer 
saat membantu proses peny-
elamatan nyawa Christian Erik-
sen dalam salah satu laga Euro 
2020. Simon Kjaer melakukan 
tindakan krusial dalam situasi 
darurat yang terjadi pada ten-
gah pertandingan Grup B Euro 
2020, Denmark vs Finlandia, 
di Stadion Parken, Sabtu 
(12/6/2021) malam WIB.

Menjelang akhir babak 
pertama, gelandang Denmark, 
Christian Eriksen, menda-
dak kolaps dan sempat tak 
sadarkan diri ketika hendak 
menerima umpan lemparan 
ke dalam dari rekan setimnya. 
Ambruknya Eriksen tersebut 
menimbulkan kepanikan di 
tengah laga.

Simon Kjaer yang meru-
pakan kapten timnas Denmark 
langsung bersikap sigap dan 
menjadi salah satu orang yang 
memberikan pertolongan 
pertama kepada Eriksen. Se-
belum tim medis datang, Kjaer 
secara sigap memastikan lidah 
Eriksen tidak tertelan. 

Setelah memberikan per-
tolongan pertama, ia lantas 
memimpin rekan-rekannya 
untuk membuat pagar hidup 
di sekeliling Eriksen. Tujuan 
tindakan ini adalah agar ka-
mera dan mata penonton tak 
tertuju kepada Eriksen yang 
tengah mengalami momen 
kritis. 

Tak sampai di situ, Kjaer 
kemudian juga menenangkan 
hati kekasih Christian Eriksen, 
Sabrina Kvist Jensen, yang 
tentunya sangat terguncang. 
Tindakan sigap dan terpuji 
yang dilakukan Simon Kjaer 
tersebut membuatnya diang-
gap sebagai sosok kapten 
sejati dan juga pahlawan 
lapangan hijau. Ia pesepak 
bola yang secara sigap bertin-
dak dalam situasi kritis untuk 
membantu menyelamatkan 
nyawa rekannya yang tengah 
kolaps.
DENMARK KALAH TIPIS

Kronologi penangguhan 
pertandingan yang mewarnai 
duel Denmark vs Finlandia 
pada Piala Eropa atau Euro 
2020, Sabtu (12/6/2021) 
malam tersebut penyebab-
nya, Christian Eriksen kolaps 
menjelang berakhirnya babak 
pertama. 

Denmark menghadapi 
tim debutan, Finlandia, pada 
laga pembuka Grup B Euro 
2020 yang dilangsungkan di 
Stadion Parken, Kopenhagen. 
Menjelang babak pertama 
berakhir, gelandang Denmark, 
Christian Eriksen, tiba-tiba ter-

jatuh dan sempat tak sadar-
kan diri ketika hendak mener-
ima operan dari rekannya. 

Wasit Anthony Taylor 
segera menghentikan per-
tandingan, sementara para 
pemain Denmark dan Fin-
landia yang lain memanggil 
tim medis untuk masuk ke 
lapangan dan memberikan 
pertolongan pertama. Beber-
apa menit kemudian, Eriksen 
dibawa keluar lapangan. 

Pada saat itu, Eriksen 
diketahui sudah sadarkan 
diri. AFP menangkap gambar 
ketika sang pemain sudah 
membuka mata sambil me-
megangi kepalanya. 

Sementara itu, UEFA mel-
aporkan bahwa Eriksen sudah 
dipindahkan ke rumah sakit 
dan berada dalam kondisi 
stabil UEFA menyebut kejadi-
an yang menimpa Christian 
Eriksen merupakan keadaan 
darurat medis.

Adapun, laga Denmark 
vs Finlandia yang sempat 

ditangguhkan kemudian di-
lanjutkan kembali pada pukul 
20.30 CET atau pada Min-
ggu (13/6/2021) pukul 01.30 
dini hari WIB setelah semua 
pemain mendapat kepastian 
Eriksen dalam kondisi sehat.

Saat laga dilanjutkan, 
muncul kabar yang menyebut 
bahwa keputusan itu terjadi 
karena adanya permintaan 
dari Eriksen. Duel Denmark vs 
Finlandia sendiri berakhir den-
gan kemenangan bagi sang 
debutan. Finlandia berhasil 
mengalahkan Denmark den-
gan skor tipis 1-0 melalui gol 
semata wayang Joel Pohjan-
palo pada menit ke-60.
DEDIKASI GOL LUKAKU

Seusai laga, simpati dan 
dukungan untuk Christian 
Eriksen pun terus mengalir 
termasuk dari striker Belgia, 
Romelu Lukaku. Lukaku yang 
mencetak dua gol dalam 
kemenangan Belgia atas Rusia 
mendedikasikan gol perta-
manya untuk Eriksen. “Chris, 

Chris, I love you,” kata Lukaku 
yang berlari ke arah kamera 
setelah menjebol gawang 
Rusia.  Adapun, Christian Er-
iksen merupakan rekan setim 
Romelu Lukaku di Inter Milan. 
Keduanya turut membantu I 
Nerazzuri memenangi scu-
detto Serie A 2020-2021. 

Sebelum bergabung 
dengan Inter pada Januari 
2020, Eriksen menghabiskan 
enam tahun bermain untuk 
Tottenham Hotspur. Musim 

lalu, Eriksen yang merupakan 
pemain didikan akademi Ajax 
Amsterdam bermain pada 34 
laga kompetitif dan mencetak 
empat gol bagi Inter Milan. 

Di level internasional, Er-
iksen sudah menjadi andalan 
timnas Denmark sejak level 
junior, mulai dari U-17 hingga 
U-21. Eriksen melakoni debut 
bersama timnas senior Den-
mark pada 2010 hingga kini 
telah membukukan 109 caps 
bagi Tim Dinamit. (kcm / *Bn)Aksi gelandang Denmark, Christian Eriksen (kanan) tengah 

berusaha menanduk bola, pada laga pembuka Grup B Euro 2020 
kontra Finlandia di Stadion Parken, Kopenhagen.

Kapten Denmark, Si-
mon Kjaer, kala ber-
laga dalam duel Grup 
B Euro 2020 melawan 
Finlandia di Stadion 
Parken, 12 Juni 2021.
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PKS Balikpapan Bantu Korban Kebakaran Baru Ulu
dan Santuni Rusmilawati Warga RT.16 Baru Ilir

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
H.Baharuddin Daeng Kala 

Ketua LPM (Lembaga Pember-
dayaan Masyarakat) Kelurahan 
Baru Ulu, Kecamatan Balikpa-
pan Barat menyampaikan syu-
kur dan terimakasih kepada PKS 
(Partai Keadilan Sejahtera) Kota 
Balikpapan yang memberikan 
bantuan korban kebakaran di 
Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan 
Balikpapan Barat pada Sabtu 
(12/6/’21) sore.

“Terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada keluarga besar 
PKS telah membantu warga 
kami yang berdampak korban 
kebakaran. Semoga apa yang 
di sumbangkan kepada kami 
ini bernilai ibadah dan men-
jadi amal jariyah. Jangan lihat 
banyak dan nilai barang nya. 
Inshaa Allah ada nilai kebaikan 
dan keberkahan tentunya,” ujar 
Daeng Kala. 

Seperti diberitakan media 
belum lama ini, terjadi keba–
karan di RT. 02, RT.03, dan RT.04 
Gunung Bugis Kelurahan Baru 
Ulu, Kecamatan Balikpapan 
Barat (5/6/21) mengakibatkan 
44 Kepala Keluarga, 155 jiwa 
kehilangan tempat tinggal dan 
1 orang warga setempat me–
ninggal dunia. 

Penyerahan bantuan beras 
dari PKS beserta kebutuhan 
pokok lainya di sampai kan 
langsung oleh H.Sonhaji Ketua 
DPD PKS Kota Balikpapan be-
serta Hj.Fitri Maisyaroh Ang-
gota DPRD Provinsi Kaltim dari 
PKS Dapil Balikpapan, H.Ibnu 
Suroso Ketua DPC PKS Balik-
papan Barat, H. La Ode Nasir 
tokoh masyarakat kader PKS, 
Dian Ariati Ketua Bidang Kesra 
DPD PKS dan beberapa ang-
gota BKO PKS yang mengawal. 

H. Sonhaji menyampaikan 
keprihatinannya atas musibah 
ini. PKS partai peduli dan se–
nantiasa memberikan pela–
yanan buat masyarakat yang 
membutuhkan. 

Seperti apa yang diberikan 
PKS untuk korban kebakaran 
di Baru Ulu. Tidaklah seberapa 
yang PKS berikan, namun kiran-
ya kehadiran kami membawa 
semangat para warga yang 
berdampak korban kebakaran 
dan mengobati segala apa yang 
sudah terjadi. 

Sementara itu Hj Fitria men-
gatakan turut berdukacita cita 
atas musibah kebakaran yang 
di alami saudara-saudara kita 
di Kelurahan Baru Ulu. 

Semoga Allah SWT mem-
berikan kesabaran bagi warga 
yang terdampak. 

“Kami turut merasakan apa 
yang dialami warga korban 

kebakaran. Bantuan dari PKS ti-
daklah seberapa besar nilainya. 
Semoga ini dapat meringankan 
beban para korban kebakaran,” 
kata Hj.Fitri dan menambah 
agar warga senantiasa waspa-
da terhadap bahan api. 

Usai menyerahkan bantuan 
tersebut H.Sohaji beserta rom-
bongan langsung bersilaturah-
mi dan menjenguk ke kediaman 
Rusmilawati (60) tahun warga 
RT. 16 nomor 1 Kelurahan Baru 
Ilir Kecamatan Balikpapan Barat 

di Jalan Askit yang menderita 
sakit. 

Pada kesempatan itu H.Ibnu 
Suroso mewakili PKS Balik–pa-
pan dan H. La Ode Nasir me-
nyerahkan dana tunai ke warga 
yang sakit untuk meringankan 

beban keluarga mereka. 
“Ibu Rusmilawati tulang 

punggung keluarga mereka 
berjualan es kelapa. Saat ini 
sakit. Tinggal bersama 4 cucu 
dan suaminya,” ucap Lela Kader 
PKS Balikpapan Barat. (sis)

Rombongan PKS mengunjungi rumah Rusmilawati (60 tahun), warga RT.16 Kelurahaan Baru Ilir No.1 Kecamatan Balikpapan 
Barat yang menderita sakit, Sabtu (12/6/2021).

Hj.Fitri Maisyaroh Aleg DPRD KALTIM dari PKS didampingi H.Ibnu Suroso Ketua DPC PKS Balikpapan Barat, Dian A  Kabid Kesra 
DPD PKS menyerahkan bantuan PKS ke korban kebakaran Baru Ulu, Sabtu (12/6/2021).

Ustadz H.Sonhaji Ketua DPD PKS Kota Balikpapan beserta Aleg PKS DPRD Kaltim Hj. Fitri Maisyaroh menyerahkan bantuan PKS 
untuk korban kebakaran Baru Ulu diterima Ketua LPM setempat, Sabtu (12/6/2021).
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TC Dijadikan Sihran untuk 
Memahami Taktik Pelatih

MENTERI Pemuda dan Olah–
raga Zainudin Amali menye–
butkan badan usaha milik 
negara (BUMN) akan dijadikan  
“bapak angkat” untuk 17 ca-
bang olahraga pilihan.

“Jadi, masing-masing BUMN 
itu menjadi bapak angkat dari 
cabor (cabang olahraga) itu 
masing-masing,” kata Zainudin 
dalam konferensi virtual, Jumat 
malam.

Konferensi pers yang dige-
lar dari Yogyakarta itu dalam 
rangka sosialisasi Instruksi 
Presiden Nomor 3/2019 ten–
tang Percepatan Pembangunan 
Persepakbolaan Nasional.

“Kita sekarang ini akan ja-
lan bareng antara Inpres dan 
mudah-mudahan segera terbit 
Perpres tentang Grand Desain 
Olahraga,” kata dia.

Zainudin menjelaskan bah-
wa dalam grand desain olah-
raga itu hanya ada 14 cabang 
olahraga unggulan, kemudian 
tiga ca–bang olahraga yang 
digemari masyarakat

“Saya beri contoh, bulu 
tangkis itu masuk di 14 cabor 
unggulan, kemudian angkat 
besi, panahan, menembak, dan 
sebagainya karena sasaran kita 
olimpiade,” kata dia.

Meski demikian, kata dia, 

ada tiga cabang olahraga yang 
memang secara pencapaian 
prestasi masih harus bekerja 
lebih keras, tetapi masyarakat 
sangat meminatinya, yakni 
sepak bola, basket, dan voli.

“Jadi, ada 17 cabor kami su-
dah bicara Kementerian BUMN, 
kita juga akan menjalin kerja 
sama,” kata Zainudin.

Dalam Inpres Sepak Bola, 
dia menjelaskan bahwa salah 
satu tugas kementerian yang 
dipimpinnya adalah mengko–
ordinasikan dengan semua 
stakeholder, termasuk kemen-
terian dan lembaga.

“Kami sudah membuat 
MoU yang sekarang sedang 
disiapkan PKS (perjanjian kerja 
sama) antara saya dan Men-
dikbud dan Ristek. Sudah buat 
itu,” kata dia.

Selain itu, kata dia, Kemen-
pora juga sedang memper-
siapkan kerja sama dengan 
Kementerian Dalam Negeri, 
dan dengan kementerian-
kementerian lainnya.

“Jadi, secara teknisnya akan 
dijalankan oleh federasi. Tetapi, 
dukungan dan untuk membuat 
supaya maksimal dari kelem–
bagaan dan kementerian yang 
ada, itu menjadi tugas kami,” 
pungkas dia. (ant)

SERANGKAIAN uji coba su-
dah dijalankan Borneo FC se-
lama pemusatan latihan (TC / 
Training Center) di Yogyakarta. 
Hasilnya memang tak terlalu 
menggembirakan. 

Meski tak pernah mengal-
ami kekalahan, namun ada 
banyak kelemahan tergambar 

dalam setiap uji coba. M Sihran 
Amarullah, salah satu pemain 
muda Borneo FC di sektor 
sayap mengakui kalau timnya 
masih banyak kekurangan. 
Namun ia yakin pembenahan 
yang dilakukan sampai jelang 
kompetisi, akan berakhir den-
gan baik.

“Tim ini masih berkembang 
dalam setiap latihan dan uji 
coba yang kami lakukan. Pelatih 
juga ingin itu dan semua bekerja 
keras untuk bisa mendapatkan 
performa terbaiknya,” ujar pe-
main bertubuh mungil tersebut.

Dikatakan Sihran, dalam 
setiap latihan seluruh pemain 
selalu berusaha memberikan 
kemampuan terbaiknya. 

Selain untuk mendapatkan 
keperca-yaan saat uji coba, 
kesempatan bermain di Liga 1 
juga menjadi bidikan seluruh 
penggawa Pesut Etam. 

Ketatnya persaingan men-
dapatkan tempat, disebut Si-
hran menjadi alasan utama 
pemain bekerja dengan keras 
dalam latihan.

Ia juga mengatakan, dalam 
empat kali uji coba tim pela-
tih sudah bisa mengetahui 
bagaimana kualitas pemain 
dan siapa yang pantas nanti-
nya mendapatkan kesempatan 
bermain.

“Empat kali uji coba sangat 

baik sejauh ini. Kami bisa tahu 
kelemahan dan pelatih maupun 
pemain kerja keras untuk mem-
perbaiki itu,” tambah M Sihran 
Amarullah.

Sihran menyebut, saat ini 
secara umum kemampuan fisik 
pemain sudah semakin bagus. 
Latihan keras yang dijalankan 
setiap harinya, baik di lapangan 
maupun di luar lapangan, di-
jalankan seluruh pemain dengan 
maksimal.

“Saya pikir untuk fisik sudah 
sangat baik saat ini. Tinggal 
bagaimana kami memahami 
taktik apa yang diinginkan pela-
tih biar kami bisa menjalankan 
instruksi dengan baik dan pasti-
nya membawa hasil positif di se-
tiap pertandingan,” kata Sihran 
mengakhiri. (*)

LIMA lifter Indonesia dinya–
takan lolos kualifikasi menuju 
Olimpiade 2020 Tokyo yang 
akan digelar pada 23 Juli-8 
Agustus mendatang.

Berdasarkan daftar rang-   
king Tokyo 2020 yang diri-
lis Federasi Angkat Besi Dunia 
(IWF) melalui laman resminya, 
Sabtu, lima lifter yang lolos itu 
adalah Windy Cantika Aisah 
(49kg), Eko Yuli Irawan (61kg), 
Deni (67kg), Rahmat Erwin 
Abdullah (73kg), dan Nurul 
Akmal (+87kg).

Windy, Eko Yuli, Deni, dan 
Nurul Akmal dinyatakan lolos 
karena mereka menduduki po-
sisi delapan besar dunia, yang 
merupakan batas aman menuju 
Tokyo. Sementara itu, Rahmat 
Erwin Abdullah, yang saat ini 
berada di peringkat ke-11, 
berhak mendapat tiket melalui 
jatah kontinen.

“Khusus untuk Rahmat Erwin 
Abdullah merupakan proses 
yang sangat mende–barkan 
mengingat pada periode awal 
prakualifikasi April 2019 masih 
berjuang untuk masuk 13 besar 
(delapan ranking dunia dan 
lima dilipilih dari wakil setiap 
kontinen),” kata Kepala Bidang 
Pembinaan dan Prestasi PABSI 
Hadi Wihardja dalam keteran-
gan tertulisnya, Sabtu.

“Namun setelah 6 Juni 2021, 
IWF terus menyesuaikan poin 
poin setiap lifter, dan akhirnya 

Rahmat bisa menjadi wakil 
Asia bersama China, Jepang, 
Korea Selatan untuk Olimpiade 
Tokyo,” sambung dia.

Selain itu, menurut Hadi, 
Rahmat Erwin juga cukup di-
untungkan dengan posisi itu 
setelah lifter Kolombia disanksi 
larangan bertanding di Olim–
piade Tokyo karena kasus dop-
ing. Kondisi serupa juga terjadi 
pada Nurul Akmal yang hingga 
akhir 2020 masih berada di 
posisi ke-14 dunia. Namun ia 

kemudian berhasil masuk enam 
besar dunia setelah mengikuti 
beberapa turnamen kualifikasi 
pada tahun ini.

Menurut keterangan IWF, 
daftar peringkat yang telah 
dirilis tersebut belum final hing-
ga seluruh proses antidoping 
selesai. “IWF telah membuat 
keputusan sangat cermat karena 
memperhatikan kondisi lifter 
khususnya lift clean dan lifter 
harus bebas dari doping,” tutup 
Hadi. (ant)

Indonesia Loloskan Lima 
Lifter ke Olimpiade Tokyo

Menpora Sebut BUMN Jadi 
“Bapak Angkat” 17 Cabang Olahraga

Zainudin Amali
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Langkah Mulus Belgia 
Awali Piala Eropa

JOEL POHJANPALO mencetak 
gol bersejarah untuk mengantarkan 
Finlandia menang 1-0 atas Denmark. 
Namun, ia tak merayakan golnya 
demi Christian Eriksen.

Denmark menghadapi Finaldia 
pada duel pembuka Grup B Piala 
Eropa 2020, Sabtu (12/6) malam. 
Insiden mengerikan terjadi di menit 
akhir babak pertama saat Christian 
Eriksen tiba-tiba kolaps di lapangan.

Eiksen langsung mendapat 
penanganan tim medis. Setelah 
mendapat perawatan tim medis cu-
kup lama di lapangan, pemain Inter 
Milan ini akhirnya sadarkan diri dan 
langsung di bawah ke rumah sakit.

UEFA sempat mengumumkan 
untuk menunda duel Denmark vs 
Finlandia akibat insiden Eriksen 
tersebut. 

Namun kemudian, duel ini dipu-
tuskan tetap dilanjutkan.

Usai duel bergulir kembali, Fin-
landia mampu mengunci kemenan-
gan 1-0 berkat gol tunggal Joel 
Pohjannpalo di menit ke-60. Ini 
merupakan kemenangan pertama 
Finlandia di turnamen besar.

Meski demikian, Pohjanpalo 
yang menjadi pahlawan keme–
nangan Finlandia memilih untuk 

tak merayakan golnya ke gawang 
Kasper Schmeichel. Hal tersebut 
dilakukan untuk menghormati Er-
iksen. 

“Pertama-tama pikiran saya 
tertuju kepada teman-teman dan 
keluarga Christian Eriksen dan saya 
berharap semuanya berjalan den-
gan baik,” ujar Pohjanpalo dikutip 
dari situs UEFA.

“Saat kami mendapat informasi 
bahwa dia stabil dan tersadar, kami 
berharap kami akan terus bermain. 
Kami lalu membuat keputusan 
dengan tim Denmark.”

“Sungguh menakjubkan me–lihat 
bagaimana sepak bola menghubung-
kan orang-orang dan bagaimana 
semua suporter dari Finlandia dan 
Denmark ada di sini meneriakkan 
namanya dan mencintai permainan,” 
jelasnya.

Kemenangan atas Denmark ini 
membawa Finlandia saat ini menem-
pati peringkat kedua Grup B dengan 
tiga angka. 

Poin Finlandia sama dengan Bel-
gia di puncak klasemen. Namun, ka-
lah selisih gol karena Belgia mampu 
menang 3-0 atas Rusia. (dts)

Cetak Gol Bersejarah, Pohjanpalo 
tak Selebrasi Demi Eriksen

TIMNAS Belgia mengawali Pia-
la Eropa 2020 dengan menjan–
jikan. Mereka tampil menawan 
untuk mengalahkan Rusia 3-0.

Belgia membuka kiprah 
mereka di Piala Eropa 2020 
dengan sangat baik. De Rode 
Duivels menang 3-0 atas Rusia 
pada matchday pertama Grup 
B di Kretovsky Stadium, Min-
ggu (13/6) dini hari WIB. Belgia 
mampu tiga kali membobol 
gawang Rusia berkat brace dari 
Romelu Lukaku, dan Thomas 
Munier.

Pelatih Belgia, Roberto Mar-
tinez, sangat puas dengan 
penampilan anak asuhannya di 
laga ini. Eden Hazard dkk me-
mang tampil dominan sepan-
jang 90 menit.

Mereka mencatatkan pe–
nguasaan bola sebesar 62 
persen dibanding 38 persen 
milik Rusia. Negara peringkat 
pertama FIFA ini tampil efektif 
dalam menggempur lini per–
tahanan Beruang Merah.

Pada laga ini, Belgia mampu 
melepas sembilan percobaan 
dengan empat mengarah ke ga-

wang. Tak hanya tajam dalam 
menyerang, Belgia juga sangat 
solid dalam bertahan. Rusia 
yang melepas lima percobaan 
di laga ini hanya mampu men-
catatkan satu tembakan on 
target.

Kemenangan ini juga men-
jadi modal berharga bagi Bel-

gia untuk melaju jauh di Euro 
2020. Martinez yakin timnya 
bakal terus berkembang men-
jadi lebih baik lagi,

“Performanya sangat me–
nyenangkan. Tidak pernah mu-
dah untuk memulai turnamen 
sebesar ini. Namun, kami me-
lihat tim sangat berkonsentrasi 

selama 90 menit,” kata Marti-
nez dikutip dari Independent.

“Kami menjaga clean sheet 
dengan cara yang sangat baik. 
Kemenangan akan membuat 

kami terus berkembang di tur–
namen ini,” jelasnya.

Hasil ini membawa Belgia 
untuk sementara memuncaki 
klasemen Grup B dengan raihan 
tiga poin. Torehan angka mereka 
sama dengan Finlandia namun 
unggul selisih gol.
WALES IMBANG

Sementara itu Wales ha-
rus puas dengan hasil imbang 
dengan Swiss di partai pertama 
Euro 2020. Gareth Bale menye-
but satu poin bukan start yang 
buruk buat timnya.

Wales berimbang 1-1 de–
ngan Swiss dalam lanjutan Grup 
A Euro 2020, Sabtu (12/6) ma–
lam WIB. 

Tertinggal duluan usai di-
bobol Breel Embolo, Wales 
memaksakan hasil imbang usai 
menyamakan skor melalui Kief-
fer Moore. Wales selanjutnya 
akan menghadapi Turki, Rabu 
(16/6) malam WIB pada lanjutan 
Grup A Piala Eropa 2020. (dts)

Romelu Lukaku dan rekannya merayakan gol bagi Belgia.
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Gubernur Isran Noor Panen Cabai
di Sekolaq Darat

SEKOLAQ DARAT, Swara Kaltim 
Setelah bertemu para pe–

kebun karet di Kampung Juaq 
Asa, Gubernur Kaltim H Is-
ran Noor dan Wakil Gubernur 
(Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi 
melanjutkan kunjungan kerja 
mereka ke lahan pertanian milik 
Kelompok Tani Bangun Harja 
di Kampung Sumber Bangun, 
Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai 
Barat.

Di areal seluas 25 hektare 
itu, Gubernur Isran Noor dan 
Wagub Hadi Mulyadi melaku-
kan panen cabai bersama para 
petani.

“Tolong cabai yang saya 
panen jangan diambil ya.  Mau 
saya bawa pulang buat laporan 
ke istri, kalau saya benar-benar 
kerja di sini,” canda Gubernur 
Isran Noor usai panen, dikutip 
Swara Kaltim melalui berita Biro 

Humas Setprov Kaltim, Jum’at 
(11/6/2021).

Secara khusus Gubernur Is-
ran Noor mengucapkan terima 
kasih kepada para petani, ke-
lompok tani dan gabungan ke-
lompok tani yang tetap bekerja 
meski bangsa ini masih dilanda 
pandemi Covid-19.

“Kerja para petani sangat 
kontributif membantu peme–
rintah memenuhi kebutuhan 
pangan masyarakat. Saya 
ucapkan terima kasih kepada 
para petani,” ucap Isran.

Motivasi juga diberikan Gu-
bernur Isran Noor kepada para 
penyuluh pertanian yang setia 
mendampingi petani dalam 
kondisi sulit sekalipun.

“Aku ini penyuluh jua. Cuma 
nasib aja jadi gubernur,” canda 
Gubernur Isran Noor lagi di-
sambut tawa para penyuluh 

dan petani.
Pada kesempatan tersebut 

Gubernur dan Wakil Gubernur 
menyerahkan sejumlah ban–
tuan kepada kelompok tani 
setempat berupa bibit tanaman 

hortikultura, pupuk dan alat 
mesin pertanian.

Sementara Kepala Dinas 
Pangan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura (DPTPH) Kaltim 
Siti Farisyah Yana menyam–pai-

kan lahan pertaniannya di Kubar 
sangat potensial. 

Siti Farisyah Yana melapor-
kan kinerja pertanian Kubar khu-
susnya hortikultura mengalami 
peningkatan dua kali lipat. 

Ke depan DPTPH akan me–
lakukan pemantauan lebih ketat 
terhadap bibit-bibit yang disa-
lurkan.

“Agar laporan dan pertang–
gungjawaban lebih akuntabel 
kami akan awasi perkemba-
ngan penyaluran bibit minimal 
hingga tiga tahun,” kata Farisyah 
Yana.

Rangkaian acara panen dii-
kuti Wakil Gubernur Hadi Mu-
lyadi, Bupati Kubar FX Yapan, 
Wakil Bupati Edyanto Arkan, 
Ketua TGUP3 Adi Buhari Muslim 
dan para kepala OPD Pemprov 
Kaltim dan Pemkab Kubar. 
(aya / sk)

Hadirkan Telkomsel Awards 2021
Ajang Apresiasi Talenta Kreatif Indonesia

SAMARINDA, Swara Kaltim
Sebagai bagian dari mile-

stone, Telkomsel yang telah 
mencapai transformasi sebagai 
perusahaan telekomunikasi 
digital terdepan di Indonesia, 
pada tahun ini ingin terus me-
macu spirit bagi seluruh insan 
agar dapat terus berkarya untuk 
negeri dengan memberikan 
apresiasi melalui Telkomsel 
Awards 2021. 

Ajang puncak penghargaan 
yang dihadirkan oleh Telkomsel 
dalam rangka 26 tahun melay-
ani Indonesia, akan diselengga-
rakan pada 18 Juni 2021 di ICE 
BSD, Tangerang Selatan.

“Telkomsel memberikan apr-
esiasi kepada para insan yang 
telah banyak menginspirasi 
melalui karya dan prestasi den-
gan menghadirkan Telkomsel 
Awards 2021. 

Semoga apresiasi yang di-
berikan Telkomsel menjadi 
bara semangat baru bagi siapa 
pun agar ke depannya dapat 
konsisten berkontribusi mem-
berikan hal positif bagi bangsa,” 
ucap Vice President Brand 
and Marketing Communica-
tions Telkomsel Abdullah Fahmi 
dalam siaran persnya, Sabtu 
(12/6/2021).

Ia mengatakan Telkomsel 
Awards 2021 merupakan wu-
jud nyata Telkomsel sebagai 
leading digital telco company 
yang berkomitmen untuk terus 
melakukan berbagai terobosan 
baru ke depan, tak hanya ter-

batas dalam hal produk dan 
layanan, melainkan juga pada 
berbagai aksi kolaborasi den-
gan seluruh pihak yang dapat 
membuka peluang lebih luas 
untuk segala kemungkinan.

Pada ajang penghargaan 
tersebut, katanya Telkomsel 
akan memberikan apresiasi 
kepada para musisi, para pe-
main film yang berakting pada 
konten original MAX stream, 
dan tim e-Sports yang akan 
terbagi ke dalam 8 katego-
ri nominasi untuk diberikan 
pengharga- an. 

Terdapat empat kategori 
nominasi untuk musik, di an-
taranya Favorite Song, Favorite 
Male Singer, Favorite Female 
Singer, Favorite Group/Duo.

Kemudian terdapat tiga kat-
egori nominasi untuk pemain 
film original MAX stream, di 
antaranya Favorite MAXstream 
Content, Favorite Male MAX-
stream Talent, Favorite Female 
MAXstream. 

Sementara itu, satu nomi-
nasi tersisa akan diperebutkan 
oleh tim e-Sports Indonesia 
untuk nominasi Favorite e-
Sports Team.

Untuk pemilihan nominasi, 
seperti pada kategori musik 
didasarkan pada beberapa as-
pek penilaian, seperti kualitas, 
popularitas social media en-
gagement, radio airtime, dan 
dampak yang dihasilkan dari 
karya-karya para musisi. 

Kemudian untuk kategori 

MAXstream, penilaiannya di-
lakukan melalui Lembaga Sur-
vei Saiful Mujani Research & 
Consulting dengan mengambil 
sample dan menganalisis data 
pelanggan MAXstream di be-
berapa kota besar di Indonesia.

Nantinya para pemenang 
yang berhak mendapatkan 
apresiasi tertinggi dari Telkom-
sel ini dipilih langsung oleh 
masyarakat melalui mekanisme 
vote yang dibuka pada 11 Juni 
2021 dan akan ditutup pada 18 
Juni 2021. 

Vote dilakukan melalui me-
dia sosial dengan syarat dan ke-

tentuan yang sudah ditetapkan 
oleh Telkomsel.

Malam kemeriahan Tel–
komsel Awards 2021 akan 
ditayangkan live secara eks–
klusif di aplikasi MAXstream 
dan channel YouTube Telkom-
sel pada 18 Juni 2021, pukul 
19.00 WIB.

“Telkomsel berharap, ajang 
penghargaan ini bisa menjadi 
salah satu kegiatan yang dapat 
membuka peluang lebih luas 
bagi talenta kreatif di seluruh 
Indonesia untuk dapat lebih 
produktif ke depannya. 

Kami pun berharap pesan 

utama yang ingin disampai-
kan melalui Telkomsel Awards 
2021 dapat diterima dan dira-
sakan dengan baik oleh seluruh 
masyarakat Indonesia, bahwa 
Telkomsel akan selalu hadir 
bagi siapa pun yang ingin terus 
bergerak maju melalui karya-
karya yang dapat menginspirasi 
dan khususnya memberikan im-
pact secara luas bagi kemajuan 
bangsa,” ucap Fahmi menutup.

Informasi lengkap mengenai 
daftar nominasi dan mekanisme 
vote Telkomsel Awards 2021 
dapat diakses di www.telkom sel.
com/awards2021. (dho)
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Nota Kesepakatan terhadap 
Rancangan Awal Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Tahun 2021-
2026 dan Persetujuan Bersama 
DPRD Kota Samarinda dengan 
Pemerintah Kota Samarinda 
terhadap Raperda Menjadi 
Perda Kota Samarinda di Ruang 
Rapat Paripurna DPRD Kota 
Samarinda, Jum’at (11/6/2021).

“Banyak penyababnya. Per–
tama lahan-lahan di Kota Sa-
marinda sebagian besar milik 
perorangan. Yang kedua seba-
gian juga milik perusahaan, dan 
ketiga adalah jumlah produksi 
belum optimal dan dimaksimal-
kan,” ungkap Wali Kota.

Orang nomor satu di Kota 
Samarinda ini juga mengatakan 
bahwa RPJMD ini merupakan 
dokumen politik yang nantinya 
menjadi acuan bagi Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD). 

Perencanaan RPJMD Tahun 

2021-2026 yang harus disusun 
secara komprehensif data-data 
dan informasi yang disajikan 
benar-benar valid dan harus 
sesuai dengan keadaan ses-
ungguhnya. 

Perencanaan sendiri memi-
liki kontribusi bertaraf maksi-
mal dalam upaya membangun 
Kota Samarinda ke arah yang 
lebih baik.

“Langkah ke depan adalah 
pertama kita akan memproses 
lahan-lahan pertanian kita agar 
tidak semakin kecil dengan 
adanya Perda ini. 

Yang kedua kita akan me-
lakukan langkah pendeka-
tan dengan perusahaan agar 
tanah-tanah negara bisa kita 
manfaatkan serta ditambah 
luasan lahan pangan kita. 

Selanjutnya yang ketiga 
kita akan memanfaatkan tek–
nologi pertanian sehingga 
nantinya bisa bernilai tambah 

Lahan ............................................................................................................................................................................................................... Dari Halaman 1
untuk nilai produksi pangan 
kita,” kata Wali Kota.

Selanjutnya yang tak ka-
lah penting lanjut Wali Kota, 
Pemkot Samarinda akan ber-
sinergi dengan daerah-daerah 

perbatasan seperti Kutai Kar-
tanegara (Kukar) yang juga 
memiliki lahan yang cukup 
luas. Sehingga kerja sama an-
tar daerah khususnya sektor 
pertanian dapat dioptimalkan. 

“Insya Allah dengan ber–
lakunya Perda ini, saya akan 
mengarahkan OPD teknis ter–
kait untuk menggagas dan 
memprakarsai kerja sama antar 
daerah,” pungkasnya. (kmf)

OPINI

Istri ................................................................................................................ Dari Halaman 1
Elisye Widya Ketaren.

“Malam ini saya menyam–
paikan duka cita yang men–
dalam secara langsung kepada 
Menteri Yasonna Laoly di rumah 
duka RSPAD Gatot Subroto, 
atas kepergian Ibu Elisye Widya 
Ketaren,” cuit AHY di Twitter @
AgusYudhoyono.

“Semoga beliau diberi tem-
pat terbaik di sisi Tuhan YME & 
Pak Menteri diberikan kekuatan 
serta ketabahan,” sambungnya.

Tak hanya dari AHY, di Bumi 
Etam Kalimantan Timur, ucapan 
belasungkawa juga datang dari 
Ketua Fraksi Partai Demokrat  

DPRD Kaltim Puji Setyowati 
menyampaikan duka men–
dalam.

Ia mendoakan kepergian 
istri Menteri Yasonna diberikan 
tempat terbaik di sisi Tuhan.

“Kami dari Fraksi Demokrat 
DPRD Kaltim juga menyam–
paikan duka yang mendalam 
atas kepergian Ibu Elisye Wid–
ya Ketaren,”ucap Puji peraih 
suara terbanyak di Dapil Sa–
marinda ini.

Begitu pula dengan ketua 
DPD Partai Demokrat Kaltim 
Syaharie Jaang atas nama DPD 
Kaltim, pribadi dan keluarga 

menyampaikan duka cita atas 
berpulangnnya istri Menkum–
HAM. 

“Kita doakan yang terbaik 
untuk beliau dan semoga beliau 
mendapatkan tempat terbaik 
di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” 
tutur wali kota Samarinda peri-
ode 2010-2021 dan periode 
2016-2021 juga wakil wali kota       
periode 2000-2005 dan 2005-
2010.

Seperti diketahui, istri Ya–
sonna, meninggal dunia pada 
Kamis 10 Juni 2021 sekitar pu-
kul 15.25 WIB di RS Medistra 
Gatot Subroto. (dho)

Koreksi Keamanan Data, Rakyat Makin Percaya

BULAN lalu, kabar soal  
kebocoran data milik BPJS 

Kesehatan yang diperjualbeli-
kan data tersebut ditemukan 
pada situs raidforums.com 
oleh akun reseller bernama 
Kotz. Data tersebut semisal, 
nomor induk kependudukan 
(NIP), nama, alamat, email, 
nomor telepon, sampai gaji. 

Kasus kebocoran juga ter-
jadi pada data Tokopedia yang 
membuat pengguna internet 
semakin waswas. 

Sebanyak 91 data peng-
guna Tokopedia kini sudah 
dijual oleh oknum. Toko pedia 
hanyalah satu dari sekian ban-
yak kasus kebocoran data. 

Pencurian data juga pernah 
terjadi ditahun-tahun sebe-
lumnyadi antaranya adalah 
91 juta data pengguna dan 
13 juta akun Bukalapak maret 
2019, dan jutaan data kepen-
dudukan dari Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) Pemilihan Umum 
2014.

Keamanan Kendor?
Berdasarkan kejadian 

tersebut, beberapa pejabat 
negara menyikapi hal ini 
sesuai dengan masing-mas-
ing penilaiannya. Kesadaran 
perlindungan data harus 
disikapi secara serius. Agar 
minimnya kesadaran warga 
akan kepentingan keamanan 
data yang masih rendah bisa 
diatasi. Jikalau tidak sangat 
membahayakan, semisal 
berkaitan dengan data sen-
sitif dan bisa jatuh ke tangan 
pihak yang tidak bertang-
gung jawab. Diantaranya 
meningkatkan kejahatan Cy-
ber seperti penipuan online, 
pornografi, akses perjudian, 
pemerasan, peretasan sistem 
elektronik perbankan dan 
gangguan sistem manipulasi 
data, dan lain-lain.

Di Indonesia pengguna 
internet pada awal 2021 ini 
mencapai 202,6 juta jiwa. 
Jumlahnya meningkat 15,5 

persen atau 27 juta jiwa jika 
dibandingkan pada Januari 
2020 lalu. Penduduk Indonesia 
saat ini adalah 274,9 juta jiwa, 
maknanya pengguna internet 
di Indonesia mencapai 73,7 
persen. Dimuat dalam laporan 
terbaru yang rilis di layanan 
manajemen konten HootSuite, 
dan agensi pemasaran media 
sosial We Are Social dalam 
laporan bertajuk “Digital 
2021”. Dari data tersebut, kita 
bisa melihat besarnya peluang 
bisnis jual beli big data. Di-
antaranya orang-orang yang 
aktif di dunia e-commerce.

Terbentuklah peluang dan 
persaingan pasar besar digital. 
Jikalau para pebisnis digital 
membeli data, besar peluang 
untuk menentukan produk, 
dan strategi pasar untuk 
meraup keuntungan bisnis 
lebih besar. Keamanan yang 
kendor menjadi peluang aksi 
simbiosis mutualisme antara 
penambang data dan pebisnis 
digital. Berlaku pada kasus ini 
ungkapan bijak “Jika ada kes-
empatan disitu ada peluang”.

Jaminan Perlindungan Siste-
mis

Permasalahannya adalah 
data pribadi bukanlah milik 
umum. Tentu tak bisa dibena-
rkan mengambil tanpa izin 
dengan cara meretasnya lalu 
memanfaatkannya dengan 
memperjualbelikan data terse-
but. Kekhawatiran akan ke-
amanan data pribadi harusnya 

bisa dihilangkan, tidak hanya 
melalui mekanisme pen-
ingkatan perlindungan dan 
keamanan data siber dengan 
sejumlah aturan maupun 
perundang-undangan.

Negara hadir mengore-
ksi masalah keamanan data, 
dengan mekanisme khas dan 
mendasar untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan menjauh-
kan masyarakat dari kekha-
watiran saat menjalankan ak-
tivitas di dunia siber. Negara 
juga hadir melakukan edukasi 
ke tengah-tengah masyara-
kat agar terpahamkan terkait 
batasan kepemilikan dan pe-
manfaatan data pribadi. Agar 
mudah mencegah terjadinya 
peretasan data dan meman-
faatkannya untuk keuntungan 
bisnis, ataupun kepentingan 
tertentu. Sehingga dalam 
menjalankan mekanisme 
perlindungan data, negara 
benar-benar memaksimalkan 
penjagaannya, sesuai dengan 
fungsinya sebagai junnah 
(pelindung) rakyatnya.

Tentu dibutuhkan visi 
politik negara dalam men-
jalankan perannya menjawab 
tantangan teknologi yang 
semakin berkembang pesat. 
Jika berkaca pada masa Rasu-
lullah sebagai Kepala Negara, 
masa di mana bangsa Ro-
mawi menguasai teknologi 
perang, maka Rasulullah SAW 
menyuruh beberapa sahabat 
untuk mempelajari teknologi 
perang pada masanya.

Langkah yang diambil 
seperti yang telah di jelaskan 
dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal: 
60, “Dan siapkanlah untuk 
menghadapi mereka kekuatan 
apa saja yang kamu sanggupi, 
dan dari kuda-kuda yang dit-
ambat untuk berperang (yang 
dengan persiapan itu, kamu 
menggetarkan musuh Allah, 
dan musuhmu, dan orang-
orang selain mereka yang 
kamu tidak mengetahuinya, 
sedang Allah mengetahuinya).”

Seyogyanya Pemerintah 
menggambil mekanisme dari 
Islam ini, yang ditempuh untuk 
mewujudkan keamanan data 
penduduk di tengah arus 
digital. Jika simbol kekuatan 
negara mengalami pergeseran 
ke ranah digital seperti era 
ini, maka negara pun wajib 
menunjukkan kapasitasnya 
sebagai negara pertama 
yang menguasai teknologi 
digital yang tentunya ditopang 
dengan ekonomi dan manu-
sia (SDM) mumpuni. Secara 
sistemis, tidak hanya menjamin 
keamanan secara preventif tapi 
juga melalui peraturan dan 
peningkatan penjagaan data 
digital melalui penguasaan 
teknologi digital, dalam rangka 
mewujudkan kemaslahatan 
rakyat dan meningkatnya ke-
percayaan pada negara.

Wallahu a’lam. ***
(Penulis Sarjana Perikanan 

Unmul, berdomisili di Jl. P. 
Panjang Tanjung Redeb, Ka-
bupaten Berau, Kaltim)

Oleh : Astuti, S.Pi (Pemerhati Sosial Masyarakat)

Pencurian data tak hanya di Indonesia. 
Baru-baru ini pembuat game kenamaan, 

Electronic Arts (EA), menanggapi peristiwa 
pencurian data oleh hacker yang menem-

bus jaringan mereka.Dalam kasus ini hacker 
mencuri kode sumber (kode program/source 

code) sebesar 780GB dan tools untuk FIFA 21. 
Demikian menurut sebuah posting yang diterbit-

kan awal pekan ini di forum kejahatan Cyber.
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Warga Sambutan Asri Tetap Ngalir Bergiliran,
Bonus Wali Kota Pembayaran Juni Gratis

SAMARINDA, Swara Kaltim
Silaturahim warga Peruma-

han Sambutan Asri Jalan Pelita 
4, Kecamatan Sambutan terkait 
tidak lancarnya pasokan air ber-
sih selama beberapa bulan ini, 
memutuskam tetap memakai 
pola bergiliran dan tangki isi ke 
boster jika kurang airnya setiap 
hari 10 ret.

Tak hanya itu, dalam sila–
turahim warga dengan Wali Kota 
Samarinda Andi Harun yang 
berlangsung Perumahan Sam-
butan Asri, Jum’at (11/6/2021) 
malam itu, kabar gembira dengan 
memberikan bonus penggra-             
tisan pembayaran untuk bulan 
Juni.

Tak hanya itu, dalam per–
temuan yang juga dihadiri Di–
rektur Perumdam Samarinda 

Nor Wahid Hasyim, Direktur Umum 
Yusfian Noor, Direktur Teknik Ali 

Rahman AS dan jajaran Dewan 
Pengawas memutuskan juga bah–

wa pemakaian nol (0) kubik bebas 
abodemen. 

“Distribusi sesuai jadwal aliran 
tetap seperti awal, yakni 4 hari 
mati dan 2 hari mengalir, Insya 
Allah mulai jam 5 sore,” ucap Andi 
Harun.

Kemudian lanjutnya distribusi 
malam normal seperti jadwal se-
belumnya.

Ia menerangkan, perma-       
salahan pasokan air bersih di 
daerah Kecamatan Sambutan 
tidak akan selesai selama pro-   
ses Instalasi Pengolahan Air 
(IPA) Sungai Kapih belum tersele-
saikan. 

Namun, solusi sementara 
seperti disampaikan tadi.

Perumdam Tirta Kencana 
Samarinda dalam kesempatan itu 
memberikan CSR sebesar Rp 10 
juta untuk masjid di Perumahan 
Sambutan Asri. (dho)

SIMPANG BLUSUH, Swara Kaltim 
Kunjungan kerja Gubernur dan 

Wakil Gubernur Kaltim ke Kutai Barat 
hari ini ditutup dengan peresmian 
Underpass Simpang Blusuh-Sim-
pang 3 Damai. Underpass ini diban-
gun oleh PT Firman Ketaun Perkasa 
(FKP).sejak 2019 setelah mendapat 
restu dari Pemprov Kaltim.  

Sebelum diresmikan, underpass 
yang dibangun dengan rangka baja 
dan beton sepanjang 30 meter 
dan lebar 10 meter itu sudah pula 
dilakukan pengecekan oleh Balai 
Besar Pembangunan Jalan Nasional 
(BBPJN).  

“Atas nama Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur dan masyarakat, 
khususnya para pengguna jalan, 
saya ucapkan terima kasih kepada 
PT Firman Ketaun. Insya Allah san-
gat bermanfaat,” kata Gubernur 
Isran Noor saat meresmikan Under-
pass Simpang Blusuh - Simpang 3 
Damai, dikutip Swara Kaltim melalui 
berita Biro Humas Setprov Kaltim, 
Jum’at (11/6/2021).

Setelah diterima Pemprov Kal-
tim, underpass selanjutnya akan 
segera diserahkan kepada Ke-
menterian Pekerjaan Umum (PU) 
melalui BBPJN. Penyerahan kepada 
Kementerian PU harus dilakukan 
karena underpass berada tepat di 

ruas jalan nasional yang menjadi 
tanggung jawab pusat. 

Gubernur mengapresiasi lang-
kah unit Bayan Group ini mem-
bangun underpass. Gubernur men-
gakui, Bayan Group sangat banyak 
membangun infrastruktur melalui 
CSR mereka.

Infrastruktur yang dibangun 
Bayan Group antara lain dermaga, 
jalan dan jembatan. Termasuk jalan 
sepanjang 100 km dari Tabang 
hingga Senyiur. 

“Saat ini mereka sudah lakukan 
survei untuk rencana jalan 100 km 
itu. Nanti mereka juga akan lanjut-
kan dengan membangun rel kereta 
api,” ungkap Isran.

Peresmian underpass dilaku-
kan dengan pengguntingan pita 
diikuti Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, 
Manager Bayan Group Leyong 
dan pimpinan PT FKP Alexander. 
Sebelum peresmian underpass, Gu-
bernur dan Wakil Gubernur bertemu 
petani karet di Kampung Juaq Asa, 
Barong Tongkok dan melakukan 
panen cabai di Kampung Sumber 
Bangun, Sekolaq Darat. 

“Gubernur dan Wakil Gubernur 
juga menunaikan shalat Jumat di 
Masjid Islamic Center Melak,” sebut 
Kepala Biro Humas Setda Provinsi 
Kaltim HM Syafranuddin. (aya / sk)

Wali Kota Samarinda Andi Harun saat berdialog dengan warga Perumahan Sambutan Asri, 
Jum’at (11/6/2021).

SAMARINDA, Swara Kaltim
Kontroversi perpindahan 

SMAN 10 Samarinda antara 
Yayasan Melati dan Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kalimantan 
Timur (Kaltim) membuat bim–
bang bagi orang tua siswa.

Diketahui, Penerimaan Pe–
serta Didik Baru (PPDB) akan 
dilaksanakannya pada 15 Juni 
2021 mendatang, dan SMAN 
10 Samarinda dibagi menjadi 2 
zona yakni Zona Kampus A jalan 
H.A.M.M Rifaddin serta Zona 
Kampus B jalan Perjuangan. 

Agar masyarakat menge-
tahui dan tidak salah paham, 
Ketua Yayasan Melati Murjani 
membuat pernyataan dalam 
konferensi pers melalui meeting 
zoom, pada Sabtu (12/6/2021) 
dan mengatakan bahwa tahun 
ini SMAN 10 Samarinda Kampus 
A tidak menerima kembali calon 
siswa PPDB. 

“Kami menolak dengan keras 
pelaksanaan PPDB oleh SMAN 
10 Samarinda Kampus Melati 
Samarinda (Kampus A), karena 
tidak sejak Tahun 2010 pihak 
SMAN 10 sudah menyatakan 
untuk memisahkan diri dari kami” 
tegasnya.

“Jelas kegiatan PPDB ini 
bertentangan dengan perintah 
Gubernur Provinsi Kaltin dan 
juga diduga kuat sebagai lang-
kah menduduki secara paksa 
bangunan milik Yayasan Melati,” 
ucapnya.

“Hal ini berdasarkan kejadian 
mediasi antara Yayasan Melati 
dan Kepala Sekolah SMAN 10 
terdahulu Agus Ghazali 2 tahun 
silam,” katanya.

“Sebelumnya kami telah koor-
dinasi bagaimana cara me–min-

dahkan sekolah supaya tidak ada 
yang terluka, yaitu tidak ada PDBB 
lagi di Kampus Melati dan meng-
habiskan terdahulu seluruh siswa 
yang masih mengemban ilmu di 
Kampus Melati ini,” ujarnya.

“Sudah 11 tahun, kami sudah 
berikan toleransi agar bisa segera 
berbenah diri dan mempersiapkan 
gedung untuk bisa digunakan 
oleh siswa SMAN 10, namun dari 
pihak Pemkot belum bisa menyele–
saikannya (molor),” ucapnya. 

Pihak yayasan melati tidak 
memperkenankan adanya ke–

giatan PPDB di Kampus A dengan 
membuat spanduk yang bertu-
liskan 

“Yayasan Melati Tidak Mem-
perkenankan Siswa SMAN 10 
Bersekolah di sini” untuk tahun ini. 
“Jika tetap memaksa, maka kami 
dari pihak Yayasan akan memberi-
kan tindak tegas apabila PPDB 
di kampus A tetap berjalan, dan 
akan menuntut pihak manapun 
yang memaksa kehendak untuk 
menduduki Gedung Milik Yayasan 
Melati tanpa dasar hukum,” pung–
kasnya. (* / ai)

Underpass Simpang Blusuh
Diresmikan Gubernur

Isran Noor saat peresmian Underpass Simpang Blusuh-Sim-
pang 3 Damai. 

Yayasan Melati Tolak PPDB,
Jika Dipaksa Pihaknya akan Tuntut

Meeting Zoom, Sabtu (12/6/2021).
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