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Peduli Pendidikan, 
LSM Ksatria Pancasila

Laporkan Yayasan Melati 
ke Polresta Samarinda

Baca Berita 

Selengkapnya 

di Halaman 4

Andi Harun Pimpin Operasi, Temukan

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wali Kota Kota Samarinda, 

Dr Andi Harun menginstruksi-
kan agar Satuan Tugas (Satgas) 
Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) di setiap kecamatan 
mensosialisasikan dan men-
egakkan protokol kesehatan 
(prokes) di wilayahnya masing-
masing sesuai peraturan dan 
ketentuan yang berlaku tanpa 
toleransi.

Penegakan prokes yang 
ketat menjadi salah satu kunci 
dalam memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19.

Seperti yang dilakukan 
dalam kegiatan gabungan dari 
jajaran Satpol PP, Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Diskominfo), serta 
Kecamatan Samarinda Kota, 
Sabtu (19/6/2021) malam. 
Kegiatan yang dipimpin lang-
sung Wali Kota itu diawali 
dari Kecamatan Samarinda 
Kota, Jalan Kartini, Jalan Danau 
Jempang, Taman Samarendah, 
Citra Niaga, serta sepanjang 
Jalan Muso Salim.

Wali Kota didampingi Sek–

retaris Satpol PP Kota Sama–
rinda Syahrir dan Camat Sa-
marinda Kota Anis Siswantini 
manyampaikan berdasarkan 
informasi resmi dari Satgas Co-
vid-19 pusat, beberapa wilayah 
di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 
juga Jawa Timur mengalami 
peningkatan kasus Covid-19 
yang cukup tajam.

Dirinya tentu tidak ingin hal 
itu terjadi di Kota Samarinda. 
Karena itu, operasi yustisi pen-
egakan prokes Covid-19 harus 
lebih diintensifkan. Menurut 
dia, kegiatan ekonomi ma-

syarakat harus tetap berjalan, 
namun di sisi lainnya harus 
memastikan juga prokes makin 
kokoh dan patuh dalam pelak-
sanaannya di lapangan.

“Saya ingin menyampai-
kan bahwa Covid-19 ini tidak 
sederhana. Imbasnya ekonomi 
kita terpuruk dan APBD kita 
melonjak turun drastis. Tidak 
hanya Samarinda tapi seluruh 
Indonesia. Kegiatan pemba–
ngunan juga terhambat sam-
pai di semua sektor, termasuk 
kesehatan dan pendidikan. 
Dan saat sekarang anak-anak 
kita belum sekolah,” tutur Andi 
Harun

Kata dia, kafe dan tempat 
nongkrong memang boleh saja 
dibuka. Tapi dengan syarat, 
harus tetap menjaga prokes 
secara ketat. Terutama dengan 
menggunakan masker, men–

jaga jarak, serta menghindari 
kerumunan. “Saya tadi melihat 
secara keseluruhan telah me–
matuhi dengan menggunakan 
masker. Namun masih belum 
menjaga jarak. Jaraknya sangat 
mepet. Ini sangat berbahaya 
bagi penyebaran Covid-19,” ujar 
Wali Kota.

Pihaknya lanjut mantan wakil 
ketua DPRD Kaltim ini, akan 
menutup kafe yang lalai dan 
terbukti mengabaikan prokes 
Covid-19. “Yang jelas, tidak ada 
opsi penutupan untuk semua 
kafe. Hanya yang bandel, hanya 
kafe yang tidak menaati prokes. 
Kita telah memberi kesempatan 
berusaha, masyarakat juga kita 
beri kesempatan untuk nong–
krong, tapi asas paling tinggi 
bernegara adalah menjaga ke-
selamatan masyarakat,” tegas 
Wali Kota. (kmf-smd)

Edy Russani Tegaskan Hoaks
SAMARINDA, Swara Kaltim

Sekretaris DPD Demokrat 
Kaltim Edy Russani menegaskan 
hoaks adanya dukungan 9 DPC 
Partai Demokrat kepada Abdul 
Ghafur Mas’ud (AGM) menjadi 
ketua Demokrat Kaltim.

“Kalau memang benar sudah 
menyerahkan surat dukungan 
9 PAC langsung ke DPP (De-
wan Pimpinan Pusat), itu jelas 
melanggar mekanisme partai. 
Ini salah,” ujar Edy dihubungi 
Swara Kaltim, Sabtu (19/6/2021) 
malam.

Apalagi lanjutnya hingga 
saat ini belum ditentukan ka-
pan dan dimana dilaksanakan 

Musda DPD Partai Demokrat 
Kaltim terlebih membentuk 

panitia Musda.
“Bicara mekanisme partai 

tadi, seharusnya surat duku–
ngan itu dibawa oleh pani-
tia bukan yang bersangkutan 
maupun DPC. Kalau memang 
benar sudah menyerahkan su-
rat dukungan, jelas itu hoaks” 
tegasnya.

Adapun soal foto yang bere-
dar diklaim adalah foto ber-
sama ketua-ketua DPC dan 
Sekjend DPP Partai Demokrat 
sebagai bentuk dukungan, 
dinilai Edy juga hoaks.

“Coba dilihat dengan jeli 
foto itu, di belakangnya tertulis 
Bersama AHY Partai Demokrat 

Siap Memenangkan Pilkada 
2020. Nah ini juga hoaks,” ka-
tanya lagi.

Tentunya menurut Edy, apa 
yang dilakukan AGM yang juga 
ketua DPC Balikpapan dan 
Bupati Penajam Paser Utara ini 
merupakan manuver.

Lantas Edy mengutarakan 
bahwa ketua DPD Partai De-
mokrat Kaltim saat ini Syaharie 
Jaang pun memiliki niat untuk 
maju sebagai ketua DPD peri-
ode kedua.

“Tapi  tentunya akan me–
nunggu dan mengikuti proses 
yang dilaksanakan panitia 
Musda dan Pemilihan ketua. 

Beliau kembali majulah. 
Kalau bicara dukungan, Pak 
Jaang didukung 8 DPC. Jadi 
kalau berbicara soal dukungan, 
sah-sah saja mengklaim,” ung-
kap Edy.

Edy sendiri meyakini dibawah 
ketua umum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) selalu komitmen dengan 
mekanisme partai.

“Kami tahu bagaimana mas 
AHY bersama jajaran pengurus 
pusat, tahu bagaimana meka–
nisme partai dan taat hukum. 
Tentunya juga etika selalu di–
pegang teguh,” pungkas retaris 
Edy Russani. (dho)

Banyak Pengunjung
Kafe Tak Jaga Jarak

Dukungan DPC ke AGM jadi Ketua Demokrat Kaltim,

Edy Russani 
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JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Ketua Umum 

DPP PAN Viva Yoga Mau-
ladi menilai pihak-pihak 
yang terus mendorong masa 
masa jabatan Presiden Joko 
Widodo tiga periode, maka 
yang bersangkutan menjurus 
lakukan perusakan karakter 
dan pencitraan media yang 
berkonotasi negatif. 

“Jika ada komentar dari 
siapapun bahwa Jokowi 
menginginkan masa jabatan 
presiden tiga periode, maka 
kemungkinan yang bersang-
kutan bukan saja melakukan 
‘framing’ media yang berko-
notasi negatif, tetapi sudah 
menjurus ke ‘character assas-
sination’, perusakan karakter,” 
kata Viva Yoga.

Dia mengatakan “character 
assassination” dan perusakan 
karakter itu seperti melakukan 
manipulasi fakta, mencoreng 
citra, dan membalikkan reali-
tas.

Viva Yoga menjelaskan, 
dalam Pasal 7 UUD 1945 
amandemen pertama 19 
Oktober 1999 menyatakan 

bahwa Presiden dan wakil 
presiden memegang jabatan 
selama lima tahun, dan sesu-
dahnya dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama, 
hanya untuk satu kali masa 
jabatan.

“PAN mendukung per-
nyataan sikap Presiden 
Jokowi yang telah diungkap-
kan setahun lalu untuk me-
nolak amandemen UUD 1945 
untuk masa jabatan presiden 
menjadi tiga periode. Sikap 
presiden sudah jelas, terang, 
konstitusional, dan terekam 
publik,” ujarnya.

Dia mempersilahkan 
apabila ada pihak-pihak 
yang terus mendorong masa 
jabatan presiden tiga periode 
namun harus diingat bahwa 
Presiden Jokowi sudah jelas 
sikapnya yaitu menolak ide 
atau wacana tersebut.

Menurut dia, sebaiknya 
energi anak bangsa di-
curahkan untuk membantu 
pemerintah dalam pemulihan 
ekonomi nasional dan mem-
berantas pandemi Covid-19. 
(ant)

Membangun Sistem Informasi
Pemungutan Retribusi

SAMARINDA, Swara Kaltim
Terkait penyampaian lapo-

ran keuangan Tahun Anggaran 
2020, Pemprov Kaltim sudah 
menyusun dan mengungkap-
kan semua program kegiatan, 
secara akurat dan akuntabel 
sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

Termasuk mengenai upaya 
pemerintah dalam rangka 
mengoptimalkan pencapaian 
Pendapatan Asli Daerah yang 
berasal dari Retribusi Daerah 
dan Hasil Pengelolaan Kekay-
aan Daerah yang dipisahkan, 
yaitu dengan membangun 
sistem informasi pemungutan 
retribusi daerah sebagai lang-
kah pengendalian dan pen-
gawasan penerimaan retribusi 
daerah. 

”Alhamdulillah ini yang 
sedang dilakukan Pemprov 
Kaltim, sehingga pengendal-
ian dan pengawasan se-
lalu dapat dilakukan dalam 
penerimaan retribusi daerah,” 
sebut Wakil Gubernur Kal-
tim H Hadi Mulyadi ketika 
Rapat Paripurna ke 8 dengan 
agenda penyampaian jawa-
ban Pemprov Kaltim terha-
dap pemandangan umum 
Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim 
terhadap Nota Keuangan dan 
Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawa-
ban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2020, di Gedung 
DPRD Kaltim, Selasa 15 Juni 
2021.

Selain itu, Hadi menjelas-
kan, Pemprov berupaya 

melakukan monitoring dan 
evaluasi serta pengawasan 
langsung ke lapangan guna 
mengurangi kebocoran 
penerimaan dari pelaksanaan 
pemungutan retribusi daerah.

Bukan hanya itu, Pemprov 
juga melakukan evaluasi dan 
perbaikan terhadap tata kelola 
serta regulasi BUMD melalui 
Revitalisasi BUMD.

Hal itu, lanjut Hadi, sebagai 
bentuk komitmen Pemprov 
dalam meningkatkan penca-

paian pendapatan asli daerah.
Selain itu, terkait dengan 

LHP BPK tentang kehilangan 
potensi penerimaan atas 
perhitungan PKB dan BBNKB, 
Pemerintah Provinsi akan ter-
us mengembangkan sistem 
pengendalian dan melakukan 
langkah-langkah yang efektif, 
yaitu dengan penyempurnaan 
SOP pemungutan, pelayanan 
dan pelaporan serta penga-
manan akses data melalui 
Aplikasi Samsat.

“Kami juga melakukan 
rotasi secara berkala terhadap 
petugas pelayanan. Melakukan 
rekonsiliasi data secara berkala 
antara Pusat Data Elektronik, 
BPKAD dan Kas Daerah,” te-
gasnya.

Agar, kondisi tersebut dapat 
terkendali, Pemprov juga 
melakukan review, evaluasi 
dan monitoring data peneri-
maan hasil rekonsiliasi, dengan 
melakukan cross check lang-
sung ke lapangan. (aya / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua Komisi III DPR RI 

Herman Hery mengapresiasi 
kinerja Kejaksaan Agung di 
bawah kepemimpinan Jaksa 
Agung ST Burhanuddin yang 
berhasil menangkap buronan 
terpidana kasus pembalakan 
liar Adelin Lis.

“Saya mengapresiasi 
Kejaksaan Agung khususnya 
Jaksa Agung atas kinerja dan 
tekadnya untuk mengangkat 
wibawa institusi Kejaksaan 
dengan tidak ada kompromi 
dengan siapa pun terkait 
penegakan hukum,” kata Her-
man Hery kepada ANTARA di 
Jakarta, Minggu.

Dia menegaskan bahwa 
langkah dan kinerja Jaksa 
Agung tersebut, merupakan 
peringatan bagi semua pihak 
termasuk para buronan untuk 
menyerahkan diri.

Hal itu menurut dia karena 
Jaksa Agung tidak akan ber-
henti untuk mengejar para 
buronan tersebut hingga 
tertangkap.

Politisi PDI Perjuangan 
itu mengatakan, Komisi III 
DPR akan konsisten menga-
wal institusi Kejaksaan dalam 
menjalankan tugasnya sesuai 
amanat Undang-Undang.

“Kami juga meminta 
pemerintah untuk memper-

hatikan kebutuhan biaya 
penyelidikan dan penyidikan 
Kejaksaan se-Indonesia agar 
tugas-tugasnya bisa lebih 
maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung 
Burhanuddin mengatakan 
pemulangan terpidana kasus 
pembalakan liar Adelin Lis 
terwujud berkat kerja sama 
atau sinergitas antara Pemer-
intah Indonesia dan Pemerin-
tahan Singapura.

“Terlaksananya pemulan-
gan terpidana ini berkat du-
kungan dari otoritas Pemer-
intah Singapura dan bekerja 

sama dengan Kedutaan Besar 
Indonesia di Singapura,” kata 
Burhanuddin dalam konferensi 
pers pemulangan terpidana 
Adelin Lis di Kejaksaan Agung, 
Jakarta, Sabtu (19/6) malam.

Sebagaimana diketahui 
buronan Adelin Lis ditangkap 
di Singapura pada 4 Maret 
2021 karena pemalsuan paspor 
atas nama Hendro Leonardi. 
Persidangan Singapura men-
jatuhi hukuman kepada Adelin 
Lis berupa denda 14.000 dollar 
Singapura atau sekitar Rp140 
juta dan dideportasi dari Si-
ngapura. (ant)

Pihak Dorong Jokowi Tiga Periode 
Lakukan Perusakan Karakter

 Rumah 
2 Tingkat  
Lantai 1: 

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

6 Kamar Kost, 
Dapur, WC

DIJUAL 
SEGERA

Sertipikat Hak Milik. Harga Nego. Tanpa Perantara

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

Fasilitas: PLN, PDAM, Telp.Rumah

Hubungi: HP. 081347762211

Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja Kejaksaan 
Tangkap Buronan Adelin Lis
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Kerja keras Gubernur Kaltim 

H Isran Noor di masa pandemi 
Covid-19 membuahkan hasil 
sangat menggembirakan. Bu–
kan hanya melakukan berbagai 
upaya untuk mencegah pe–
nyebaran Covid-19, tapi juga 
dalam kerja-kerja Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN).

Berkat koordinasi intensif 
yang terus dilakukan, tahun 
ini Kaltim mendapatkan alo-
kasi Bantuan Presiden Produktif 
Untuk Usaha Mikro (BPUM) se-
banyak Rp235 miliar yang akan 
disalurkan bagi 195.001 UMKM 
penerima.

BPUM merupakan bantuan 
Presiden Joko Widodo melalui 
Kementerian Koperasi dan UKM 
RI agar kinerja para pelaku 
UMKM tetap eksis di tengah 
gempuran pandemi Covid-19.

“Syukur alhamdulilah, berkat 
perjuangan Pak Gubernur kita 
mendapatkan alokasi BPUM se-
banyak 195 ribu UMKM pener-
ima dengan nominal Rp235 
miliar. Angka yang sangat be-
sar jika harus dibebankan ke 
APBD. Alhamdulillah kita bisa 
mendapatkannya lewat APBN,” 
kata Kepala Dinas Perindus-
trian Perdagangan Koperasi dan 

UKM Kaltim HM Yadi Robyan 
Noor, Sabtu (19/6/2021).

BPUM dialokasikan pemer-
intah untuk membantu pelaku 
usaha mikro  kecil dan menen-
gah  yang terdampak pandemi 
Covid-19. 

Di Kaltim sendiri terdapat 
tidak kurang dari 309.000 
UMKM. Sementara pandemi 
Covid-19 berdampak signifi-
kan terhadap sekitar 60 persen 
UMKM. “Target kita membantu 
60 persen UMKM terdampak 
Covid-19 ini agar tetap sur-
vive,” imbuh Roby.

Kalkulasi awal 60 persen dari 
309.000 UMKM yang terdam-
pak pandemi adalah 165.000 
UMKM. Pemerintah kemudian 
memutuskan untuk memper-
luas cakupan penerima BPUM 
menjadi 195.001 pe–nerima di 
Kaltim.

Secara rinci penerima BPUM 
terdiri dari Samarinda 42.805 
penerima, Balikpapan 25.004 
penerima, Bontang 14.276 
penerima, Kutai Kartanegara 
47.673 penerima,  Kutai Barat 
3.328 penerima, Kutai Timur 
8.457 penerima, Paser 28.056 
penerima, Penajam Paser Utara 
(PPU) 17.410 penerima, Berau 
7.914 penerima, dan Mahakam 

Ulu 78 penerima. “BPUM disa–
lurkan melalui BRI dan BNI,” 
sebut Roby. 

Berdasarkan klasifikasi usia 
rincian terdiri dari usia sampai 
dengan 20 tahun sebanyak 
6.240 orang (3,2%), usia 21-40 
tahun 94.281 orang (48,63%) 
dan usia 43 tahun ke atas se–
banyak 93.940 orang (48,17%). 
Sementara berdasarkan klasifi-
kasi gender terdiri dari 129.416 
penerima laki-laki (66,37%) dan  
65.585 penerima perempuan 
(33,63%).

Sedangkan berdasarkan kla-
sifikasi bidang usahanya ter-
diri dari kuliner 54.997 orang 
(28,2%), kerajinan sebanyak 
2.535 orang (1,3%), industri pe–
ngolahan 7.014 orang (8,06%), 
perdagangan 86.970 orang 
(44,6%), dan jasa 43.485 orang 
(22,3%). 

“Gubernur sangat ingin 
pelaku UMKM kita tetap eksis 
dan tidak menyerah di masa 
pandemi ini. Siapa pun yang 
mampu melewati ujian ini ada-
lah orang-orang yang sukses. 
Terus berinovasi dan tetap se-
mangat,” tutup Roby menerus-
kan pesan Gubernur Isran Noor. 
(sul / humasprovkaltim / adv 
/ aya / sk)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Pemer intah Prov ins i 

Kaltim melalui Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa (DPM 
PD) melaksanakan Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) 
ke-VII Tingkat Provinsi Kaltim 
Tahun 2021, yang dibuka 
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi 
Mulyadi, yang dilaksanakan 
di Atrium Plaza Balikpapan, 
Jum’at (18/6/2021).

Hadi Mulyadi menga–
takan atas nama masyarakat 
dan Pemprov Kaltim, me–
nyambut baik pelaksanaan 
kegiatan gelar TTG tahun 
ini dan berharap semoga 
berlangsung sukses serta 
memberikan manfaat, khu-
susnya dalam memberikan 
informasi dan wawasan ten-
tang teknologi.

“Ditengah pandemi Co–
vid-19 saat ini, semuanya 
tidak boleh menyerah de–
ngan keadaan, akan tetapi 
semuanya harus terus be–
kerja keras, jangan pernah 
berhenti  berkarya dengan 
selalu melaksanakan pro–
tokol kesehatan,” kata Hadi 
Mulyadi dihadapan para 
undanga serta peserta Gelar 
TTG.

Hadi Mulyadi juga me–
ngucapkan selamat kepada 
peserta TTG yang berhasil 
mewakili masing-masing 
daerah, dan diharapkan pada 
gelar TTG tingkat Provinsi 
Kaltim, ke-VII, para peserta 
nantinya dapat mewakili Kal-
tim di tingkat nasional.

“Melalui gelar TTG ini, di-
harapkan masyarakat mam-
pu meningkatkan daya saing, 
nilai tambah, keunggulan 
kreatifitas, dan produktivitas 
menuju keberdayaan dan ke-
mandirian masyarakat desa,” 
pesan Hadi Mulyadi. “Gelar 

TTG yang dilaksanakan ini 
bertujuan untuk menjaring 
dan menumbuhkembang-
kan ide-ide kreatif serta ino-
vasi masyarakat,” tandasnya.

Hadi Mulyadi menga–
takan, pengembangan dan 
penerapan TTG dalam pe–
ngelolaan sumber daya alam 
desa, yang melalui Dinas 
Pemdes melakukan pem–
binaan meliputi monitoring 
dan evaluasi Pos Pelayanan 
Teknologi Tepat Guna (Pos–
yantek) serta memberikan 
penghargaan atas prestasi 
kepada pelaku teknologi 
tepat guna.

Kepala DPMPD Kaltim 
HM Syirajudin dalam la–po-
rannya mengatakan, pelak-
sanaan gelar TTG ke-VII 
tahun 2021, mulai 18-20 
Juni 2021, sebagai wadah 
untuk memasyarakatkan 
sekaligus mempromosikan 
produk-produk TTG ma-
syarakat desa serta men-
ciptakan peluang kemitraan 
dan kerjasama bagi para 
stakeholder baik pemer-
intah daerah pemerintah 
Desa swasta maupun kelom-
pok masyarakat. “Adapun 
maksud dan tujuan adalah 
memberikan rekomendasi 
kebijakan bagi pemerintah 
dalam mendukung pem-
bangunan berkelanjutan di 
desa dan sinergitas provinsi 
dan kabupaten kota terkait 
pembangunan desa dan 
program kegiatan pembi-
naan masyarakat pemerin-
tahan  desa Provinsi Kaltim,” 
kata Syirajudin.

Usai membuka Gelar TTG, 
Wagub Kaltim kemudian 
meninjau stand para peser-
ta TTG dan stand produk 
UMKM dari kabupaten/kota. 
(mar / yans / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

Wagub Buka Gelar TTG Ke-VII
Jangan Pernah Berhenti
Berkarya dan Berinovasi

Alhamdulillah, Kaltim Dapat
Alokasi Rp 235 Miliar
untuk Bantuan UMKM

“Walaupun pelan-pelan dan 
tidak bisa dilaksanakan 100 
persen, paling tidak  hal-hal 
yang prinsip bisa dilakukan 
dengan koordinasi yang baik 
dingkat nasional, provinsi mau-
pun kabupaten/kota,” kata Isran 
Noor, saat membuka Rapat 
Koordinasi Daerah (Rakorda) 
Bidang Komunikasi dan In-
formatika Provinsi Kaltim, ka-
bupaten/kota se-Kaltim, yang 
dilaksanakan oleh Diskominfo 
Kaltim, di Hotel Novotel Balik–

papan, Kamis (17/6/2021).
Isran Noor menegaskan 

sekarang ini era digital tetapi 
masyarakat masih kesulitan 
mengakses informasi. Seha–
rusnya dengan era digital saat 
ini, masyarakat cepat men–
dapatkan informasi

Tapi kenyataannya, lanjut 
Isran masih ada OPD atau dinas 
instansi  yang sudah memiliki 
website tetapi sulit diakses. 
Ke depan hal seperti ini tidak 
boleh terjadi lagi, semuanya 

harus diperbaiki sehingga lebih 
baik lagi.

“Saya berharap  seluruh 
OPD di lingkup Pemprov Kaltim  
dapat melaksanakan  keterbu-
kaan informasi, sehingga ma-
syarakat dapat dengan mudah 
mendapatkan berbagi infor-
masi,” pesannya.

Isran Noor menambahkan, 
sesuai amanat UU Nomor 14 
tahun 2008 tentang keterbukaan 
publik semua badan publik wa-
jib membuka semua informasi 
bagi masyarakat, 

“Dengan keterbukaan in–
formasi publik, kita harapkan 
masyarakat dapat mengakses 
begitu mudah apa saja yang 
mereka butuhkan, sehingga 
transparansi dalam kehidupan 
berbangsa dan bermasyakat 
lebih baik lagi,” jelas Isran Noor. 
(mar / yans / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

OPD Harus Laksanakan
Keterbukaan Informasi

Hadi Mulyadi

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor  mengatakan, 

keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat 
penting untuk mewujudkan Good Governance dalam 
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, 
transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Karena itu, 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pem–
prov Kaltim dapat melaksanakan dan mewujudkan 
keterbukaan informasi.
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SAMARINDA, Swara Kaltim 
Polemik yang tengah terjadi 

antara SMAN 10 Samarinda 
dengan Yayasan Melati Sama–
rinda, menjadi perhatian publik.

Bukan hanya orang tua dan 
masyarakat, juga menjadi per–
hatian para tokoh masyarakat 
terutama Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) di Kaltim. 
Salah satunya LSM Ksatria Pan-
casila DPC Kutai Kartanegara 
(Kukar).

Melalui telepon selular, 
Ketua DPC Ksatria Pancasila 
Ishack Iskandar membenarkan 
adanya surat  yang dilayangkan 
ke Polresta Samarinda guna 
melaporkan tindakan peng–
rusakan dan barang pelajar 
SMAN 10 Samarinda ada yang 
hilang. “Selain itu pula, pihak 
Yayasan Melati Samarinda telah 
melecehkan simbol SMAN 
10, Dinas Pendidikan (Disdik), 
Pemprov Kaltim, serta pelang–
garan privasi siswa dan guru, 
dan Yayasan Melati Samarinda 
telah membangun opini nega-
tif kepada masyarakat tentang 
SMAN 10 Melati Samarinda,” 
lanjutnya.

Disinggung apa motif dari 
surat yang dilayangkan pihak 
DPC Ksatria Pancasila Kukar, 
Ishack kembali menjelaskan 
dirinya telah mengikuti per–
kembangan masalah tersebut.

“Kedua anak saya itu alumni 
SMAN 10 Samarinda, yang 
pertama lulusan 5 tahun lalu 
dan kedua 2 tahun lalu, dan 
saya pun dulu sering meng-
ikuti kegiatan rapat terkait 
masalah ini, jadi saya tau betul 
kronologis kejadiannya seperti 
apa,” tegasnya.

Ia menegaskan pihak Ya–
yasan Melati Samarinda ini 
merugikan orang banyak, teru-
tama dunia pendidikan, apalagi 
sudah mengganggu aktivitas 
pendidikan. “Saya juga mengi-
kuti issue di medsos terkait 
polemik ini, dan atas dasar 
kepedulian dunia pendidikan 
yang membuat kami tergerak 
untuk melaporkan ke pihak 
Kepolisian,” tuturnya.

Adapun dasar lainnya, 

Ishack menambahkan bah-
wa tindakan Yayasan Melati 
Samarinda sudah melampui 
ambang batas, karena pihak 
yayasan tersebut tidak meng–
indahkan keputusan Mahka-
mah Agung (MA).

“Sejak ada keputusan MA, 
pihak Yayasan ini tidak punya 
hak, karena sudah dijelaskan 
sesuai keputusan MA,” katanya.

“Agar lebih jelas nantinya 
pihak Kepolisian bisa mengecek 
langsung di lapangan, dan 
saksi-saksi serta data foto dan 
video sudah ada bahkan terse-
bar di medsos,” ucapnya.

“Dan untuk kebenarannya, 
biar pihak Kepolisian yang 
mengusut tuntas pelaporan 
kami, serta biar hukum yang 
berbicara,” pungkasnya. (ai)

Peduli Pendidikan, LSM Ksatria Pancasila
Laporkan Yayasan Melati ke Polresta

Penembakan Jurnalis adalah 
“Alarm” Kebebasan Pers

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Ketua DPR RI Abdul 

Muhaimin Iskandar menilai 
kasus penembakan jurnalis 
Marsal Harahap di Sumatera 
Utara merupakan “alarm” bagi 
kebebasan pers di Indonesia.

Karena itu dia mendesak 
Polda Sumatera Utara untuk 
mengusut tuntas dan meng–
ungkap motif di balik penem–
bakan tersebut. “Saya minta 
agar kasus ini diusut tuntas. Ini 
adalah preseden buruk bagi 
dunia pers yang kerjanya di–
lindungi dengan Undang-Un–
dang,” kata Muhaimin Iskandar 
atau Gus Muhaimin dalam ket-
erangannya di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, jurnalis 
adalah profesi mulia yang ha-
rus dihormati dan sepatutnya 
mendapat perlindungan dalam 
menjalankan tugasnya. Apalagi 
menurut dia, Indonesia adalah 
negara demokratis yang men–

junjung tinggi kebebasan pers. 
“Saya paham betul besarnya 
risiko seorang jurnalis di la-
pangan namun mereka adalah 
ujung tombak akurasi infor-
masi. Karena itu, saya minta 
polisi segera mengusut kasus 
yang menimpa rekan Marsal 
Harahap,” ujarnya.

Ketua Umum PKB itu me–
nilai, kebebasan pers adalah 
salah satu elemen penting 
dalam negara demokrasi. Na–
mun menurut dia, ada se-
jumlah faktor yang membuat 
kebebasan pers itu terancam, 
salah satunya adalah adanya 
kasus kekerasan terhadap ju-
rnalis. “Perlu ada ada komit-
men nyata untuk memberikan 
perlindungan bagi jurnalis di 
Indonesia. Komitmen bukan 
hanya dari sesama jurnalis dan 
pemerintahan, tapi komitmen 
dari seluruh lapisan masya–
rakat,” katanya.

Gus Muhaimin memberikan 
pesan, belajar dari kasus pen-
embakan di Sumut tersebut, 
para jurnalis lebih berhati-hati 
dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu menurut dia, para 
jurnalis harus selalu memegang 
prinsip-prinsip dan etika yang 
benar sesuai dengan kaidah-
kaidah jurnalistik. “Jangan me-
nyebarkan berita yang tidak 
benar, hoaks, ataupun berita 
fitnah karena pemberitaan te–
man-teman media menyang-
kut pihak lain. Selalu lakukan 
cross check atas setiap infor-
masi yang didapat sebelum 
berita ditayangkan, konfirmasi 
kepada nara sumber terkait,” 
ujarnya.

Selain itu dia juga meng–
imbau kepada semua pihak 
untuk menghargai kerja-kerja 
jurnalistik dan menghormati 
kebebasan pers di Indonesia.

Menurut dia, para jurnalis 

dalam menjalankan tugasnya 
dilindungi Undang-Undang, 
Pasal 8 UU No. 40 tahun 1999 
tentang Pers menjelaskan jika 

ada pihak yang merasa tidak 
puas atau merasa dirugikan 
akibat pemberitaan, hendaknya 
menggunakan hak jawab. (ant)

Aksi damai ratusan orangtua dan siswa SMAN 10 Samarinda, 
baru-baru ini.
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Andi Harun: Terima Kasih Pak Gubernur
SAMARINDA, Swara Kaltim

Koordinasi dilanjutkan Ke–
pala Dinas Perindustrian Per–
dagangan Koperasi dan UKM 
Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan 
Noor kepada Wali Kota Sama–
rinda H Andi Harun. Selain mel-
aporkan langkah-langkah koor-
dinasi antara provinsi dan kota 
untuk menjamin ketersediaan 
bahan kebutuhan pangan dan 
harga yang stabil, mantan Ke-
pala Biro Humas Setda Provinsi 
Kaltim ini juga melaporkan  ter-
kait tiga agenda penting yang 
akan dilaksanakan pada 28 Juni 
mendatang. 

Tiga agenda itu adalah pe-
nyaluran Bantuan Presiden 
Produktif Usaha Mikro (BPUM), 
pelepasan ekspor produk UKM 
Kaltim ke  17 negara tujuan dan 
peningkatan capacity building 
bagi para pelaku UMKM. Ren-
cana kegiatan ini rencana akan 
dihadiri Menteri Koperasi Teten 
Masduki. “Untuk BPUM, tahun 
ini Samarinda mendapat alokasi 
42 ribu UMKM dengan nilai 
total nominal Rp60 miliar,” kata 
Roby di Balai Kota Samarinda, 
Jum’at (18/6/2021). 

Demikian pun untuk ekspor 
produk UKM, Samarinda mem–
berikan kontribusi terbesar. 
Total nilai ekspor produk UKM 
yang akan dilepas nanti ber-
nilai US$ 12,9 juta atau setara 
Rp200 miliar. Produk yang akan 
dilepas ekspornya adalah ko-

moditi minyak jelantah, rumput 
rayung, pisang, damar batu, 
cubeb, long pepper, dan kayu.  

Kegiatan-kegiatan tersebut 
rencananya akan dilakukan di 
dua lokasi, yakni Hotel Mercure 
Samarinda dan Pelabuhan Peti 
Kemas Palaran. 

Wali Kota Andi Harun san-
gat bahagia mendengar lapo-
ran tersebut. “Pertama kita 
bersyukur karena Samarinda 
menjadi kontributor signifikan 

dalam ekspor produk UKM ini. 
Kita akan ekspor produk UKM 
kita ke beberapa negara tujuan, 
termasuk amplang,” ucap Andi 
Harun kepada wartawan. 

Hal yang juga disyukuri Andi 
Harun karena transaksi pasar, 
Samarinda juga tertinggi. Da-
lam catatan Disperindagkop 
dan UKM Kaltim, transaksi di se-
luruh pasar di Kaltim mencapai 
Rp29 miliar setiap hari-nya. Se-
mentara transaksi di Samarinda 

mencapai Rp8,9 miliar per hari.  
“Transaksi pasar Samarinda 
juga  number one. Ini pertanda 
bahwa kerja-kerja kolaborasi, 
sinergi, dan gotong-royong 
yang dilakukan, baik di in-
ternal kota maupun dengan 
provinsi sudah mulai berhasil. 
Mudah-mudahan intensitas 
gotong-royong ini bisa terus 
kita tingkatkan,” harap Andi 
Harun. “Saya ucapkan terima 
kasih kepada Bapak Gubernur 

yang telah memberikan apr-
esiasi atas percepatan akselerasi 
ekonomi Samarinda, terutama 
saat pan–demi Covid-19 saat 
ini,” tandas Andi Harun.

Dia juga menegaskan, untuk 
kepentingan masyarakat, dirinya 
akan selalu mendukung kebi–
jakan Gubernur. 

“Kalau bos di atas perintah, 
kita siap laksanakan,” tegas Andi. 
(sul / humasprovkaltim / adv 
/ aya / sk)

Kasus Terus Merangkak Naik
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Melihat dari infografis Co-
rona Virus Disease 2019 (co-
vid-19) di Kabupaten Berau 
yang dikeluarkan Dinas kes-
ehatan (Dikes) per tanggal 20 
Juni 2021 kasus positif kembali 
bertambah 15 kasus. 

Dengan terus merangkak 
naik kasus sehingga perhari 
Minggu (20/6/2021) kasus 
mencapai 103 yang dirawat 
dan yang meninggal dunia aki-
bat Covid-19 sudah sebanyak 
104 orang. Padahal beberapa 
waktu lalu sempat turun kasus 
yang menjalani perawatan, hal 
tersebut apabila secara terus 
menerus akan mampu memba-
wa Bumi Batiwakkal bisa mema-
suki zona orange, lalu kuning 
dan kemudian bisa hijau. 

Hal itu saat diminta tang–
gapan Bupati Berau Sri Juniarsih 
Mas mengatakan, peningkatan 
kasus terjadi beberapa hari 
terakhir, meski kasus masih 
dibawah angka 100 kasus, 
namun Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Berau akan meng–
ambil langkah tegas dalam upa-
ya percepatan pengenda-lian 
Corona ini yakni dengan sema-
kin memperketat pene–rapan 

protokol kesehatan (prokes). 
Karena itu langkah sesuai in-
truksi Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri). Karena 
bukan hanya Bumi Batiwak-
kal yang kasusnya meningkat 
tetapi juga beberapa daerah 
di Kaltim. 

“Solusi terbaik sekarang ini 
hingga kedepan kita semua 
wajib utamakan prokes kalau 
kita mau perangi Covid-19 ini. 
Artinya meski didaerah tercinta 

kita ini kasus mulai melandai, 
tapi upaya pencegahan penye-
baran harus terus dilakukan,” 
kata Bupati Sri Juniarsih via HP, 

Jumat (18/6). Masih menurut 
orang nomor satu (1) di Berau 
itu, dirinya meminta seluruh 
stakeholder yang tergabung 

dalam satuan tugas (Satgas) 
percepatan penanganan Co-
vid-19 semakin perketat jangan 
pernah kendor. “Mari bersama 
sama kita perangi virus ini, juga 
posko yang terbentuk hingga 
Rukun Tetangga (RT) terus men-
jalin kerja sama dengan ma-
syarakat giat lakukan antisipasi 
otomatis mampu menanggula-    
ngi penyebaran Covid,” kata Sri 
Juniarsih.

Terpenting lagi, peran ser-
ta masyarakat bersama-sama 
menerapkan protokol kesehatan 
dengan ketat dalam berakti-
vitas sehari-hari. Terutama saat 
berada diluar rumah, apap-
un alasannya selalu utamakan 
prokes. Apabila itu bisa bersama 
diwujudkan, tidak akan sulit 
untuk membawa Kabupaten 
Berau bisa berstatus zona hijau. 
Sehingga, aktivitas masyarakat 
bisa kembali normal. 

“Kalau daerah kita sudah 
zona hijau rencana tatap muka 
sekolah yang akan kita canan-
gkan mulai diajaran baru bulan 
Juli mendatang Insya Allah bisa 
terwujud, tapi kalau sebaliknya 
maka ada kemungkinan kembali 
tetap daring,” imbuhnya. 
(nht / ***)

Sri Juniarsih
Bupati Berau

Wali Kota Samarinda H Andi Harun (kiri)

Perkembangan Covid-19 di Bumi Batiwakkal
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Pelataran

Pemprov Bantu BKT bagi Penghafal
Al-Qur’an 30 Juz di SMA Al Izzah

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wagub Kaltim H Hadi Mu-

lyadi diwakili Kadisdikbud Kal-
tim Anwar Sanusi menegaskan, 
Pemprov Kaltim siap membantu 
memberikan di Beasiswa Tuntas 
atau Beasiswa Kalimantan Timur 
(BKT Tuntas) bagi siapa saja para 
pelajar yang menghafal Al-Qur’an 
hingga 30 Juz. 

Terutama bagi santri SMP-
SMA Tahfidz Al-Izzah yang baru-
baru di wisuda atau Khatam 
Al-Qur’an. 

“Kami mendengar ada tiga 
santri SMA Tahfidz Al Izzah yang 
mampu selesai hafalannya hingga 
30 Juz Al-Qur ’an. Insya Allah 
sesuai program Gubernur dan 
Wagub Kaltim, mereka yang hafal 
30 Juz siap dibantu hingga selesai 
kuliahnya, dimana saja mereka 
mau,” sebut Anwar Sanusi me–
wakili Wagub Kaltim Hadi Muly-
adi ketika Wisuda dan Tasyakuran 
SMP-SMA Al Izzah, di Kampus 
Putri SMA Tahfidz Al Izzah, Jalan 
Poros Palaran Samarinda, Sabtu 
19 Juni 2021.

Anwar mengatakan, mereka 

yang diberikan bantuan beasiswa 
tersebut harus merupakan warga 
Kaltim. 

Sementara yang menghafal  
30 Juz langsung tanpa seleksi 
atau prioritas. Sedangkan di 
bawah 30 Juz meraih beasiswa 
harus mengikuti seleksi sesuai 
ketentuan.

Santri yang diwisuda jen-   
jang SMP ada yang sudah meng-
hafal Al-Qur’an dari 3-10 Juz. Se-
dangkan jenjang SMA menghafal 
Al-Qur’an dari 3-30 Juz. 

“Pemprov Kaltim berharap 
lembaga pendidikan atau SMP-
SMA Tahfidz Al Izzah ke depan 
selalu meningkatkan kualitas 
lulusannya. Sehingga mampu 
menjadi generasi muda pembawa 
kebaikan umat,” harapnya.

Sementara, adanya permo–
honan untuk kelengkapan fais-
litas dan sarana prasarana di 
sekolah tersebut. 

Pemprov Kaltim melalui Disdik 
Kaltim akan mengakomodir usu-
lan itu dan melaporkan kepada 
Gubernur maupun Wagub Kaltim. 
(aya / sk)

Wagub Resmikan Pesantren Ribath Al Baghdadi
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Wagub Kaltim H Hadi Mul–
yadi meresmikan Ponpes Ribath 
Al Baghdadi Samarinda, Jalan 
Pangeran Antasari, Ahad 20 
Juni 2021.

Ponpes tersebut dipimpin 
Alhabib Alwi Bin Hamid Ba–
raqbah dan Yayasan Diketuai H 
Abu Thalib Chair Al Baghdadi.

“Pemprov Kaltim menyam–
but baik dan mengapresiasi  
atas diresmikan Pondok Pe–
santren ini. Saya yakin dan 
percaya Pondok Pesantren ini 
akan mencetak generasi muda 
yang berakhlak dan berkuali-
tas,” sebut Hadi Mulyadi.

Bagi Hadi, keberadaan Pon–
pes ini sangat penting agar 
mampu menyiapkan generasi 
muda yang siap mental serta 
spiritual. Artinya, mereka yang 
lulus dari ponpes ini bukan 
hanya unggul spiritual tetapi 
juga intelektual.

Hal itu karena, ke depan Kal-
tim akan menghadapi perkem-
bangan zaman yang semakin 
pesta. Belum lagi ditetapkan 
Kaltim sebagai Ibu Kota Negara 
(IKN), akan menjadi   modal 
besar bagi pemerintah dae-
rah menyiapkan SDM. Salah 
satunya dari Ponpes Ribath Al 
Baghdadi Samarinda. 

“Semoga Ponpes ini se–
makin berkembang. Insya Al-
lah secara pribadi saya bantu 

dukungan pengembangan 
pembangunannya,” jelas Hadi 
Mulyadi. 

Tausyiah menghadirkan KH 
Habib Zaini dan  

KH Yasin Muthohar asal 

Banten serta turut hadir para 
Habaib dan Ulama se Kaltim. 
(aya / sk)
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PMM UMM Kenalkan EFL Anak Desa Jongkang
LOA KULU, Swara Kaltim 

Mahasiswa Universitas Mu–
hammadiyah Malang (UMM) 
lagi-lagi memberikan kejutan 
kepada masyarakat Desa Jong-
kang dengan memperkenalkan 
English Fun Learning (EFL) pada 
kegiatan Pengabdian Masyara-
kat oleh Mahasiswa (PMM) 
Kelompok 97. 

Metode ini diadopsi dari 
English For Young Learner di 
bawah naungan Teaching Eng-

lish for Foreign Language yang 
diajarkan di Prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris UMM.

English Fun Learning adalah 
pembelajaran Bahasa Inggris 
dasar yang diperuntukkan 
kepada anak usia 6-12 tahun. 

Dalam kegiatan ini materi 
yang diberikan  harus beragam 
untuk menarik perhatian anak 
usia itu seperti perkenalan 
dengan saling melempar balik 
bola, mengenal warna dengan 

memasukkan bola ke dalam box 
bunga, stick picture bervarian 
tema, kemudian mengeja kosa 
kata dan bernyanyi bersama. 

“Semua kegiatan itu diberi-
kan tidak lain untuk membuat 
mereka mengenal Bahasa Ing-
gris dengan cara yang menye-
nangkan tanpa harus membawa 
buku dan pensil,” sebut Koor-
dinator PMM 97 Anna kepada 
Swara Kaltim.

Anna mengatakan, keg-

iatan ini dilaksanakan Kamis 
(17/6/2021) di halaman Masjid 
At-Taqwa Desa Jongkang, Ke-
camatan Loa Kulu, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kalimantan 
Timur. 

Sebelum kegiatan ini dimu-
lai, PMM 97 sudah memberikan 
jadwal mengajar sesaat setelah 
berakhirnya kegiatan Sosial-
isasi Parenting Education pada 
senin lalu. 

“Tidak menyangka akan 

dihadiri oleh hampir 30 anak 
pada tahap perkembangan 
silver ages itu, karena di awal 
pengajaran hanya 2 anak saja 
yang mengetahui bahwa ada 
pengajaran di lokasi tersebut,” 
sambung Anna.

Akan tetapi, setelah jam bela-
jar usai dan kembalinya mereka 
berdua ke rumah, justru banyak 
yang berdatangan dan pengaja-
ran pun berlanjut hingga pukul 
11 siang. (*aya / sk)
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Silaturahim Kebangsaan PKS dan PPP Kaltim,
Wacanakan Poros Islam Hadapi Pilkada 2024

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
PKS (Partai Keadilan 

Sejahtera) Kalimantan Timur 
(Kaltim) telah memulai rang-
kaian silaturahim kebangsaan-
nya, Jum’at (18/6/2021). PKS 
mengawalinya ke PPP (Partai 
Persatuan Pembangunan) 
Kaltim. 

Dedi Kurniadi Ketua PKS 
Kaltim beserta pengurus 
diterima langsung oleh Ketua 
PPP Kaltim, Rusman Ya’qub 
dan Sekretaris PPP - Gamalis 
yang juga Wakil Bupati Berau 
didamping pengurus PPP 
Kaltim lainnya.

Suasana pertemuan kedua 
tokoh partai politik ini diwar-
nai dengan sikap kekeluar-
gaan dan keakraban. Rusman 
Ya’qub dalam sambutannya 
mengatakan sangat mengapr-
esiasinya atas silaturahim yang 
dilakukan oleh PKS Kaltim ke 
partai PPP.  

“Kami sangat apresiasi kun-
jungan atas saudara-saudara 
ku dari PKS, hal ini menjadi 
sarana untuk mempererat 
jalinan persaudaraan sesama 
partai,” ujar Rusman Ya’qub 
yang juga anggota DPRD 
Provinsi Kaltim. 

Sementara Dedi Kurniadi 
dalam kesempatan yang sama 
menyampaikan bahwa PPP 
merupakan partai pertama 
yang dikunjungi PKS dalam 
program silaturahim kebang-
saan PKS. 

Hal ini dikarenakan PPP 
sama seperti PKS sebagai Par-
tai dengan asas Islam sehing-
ga menjadi salah satu prioritas 
untuk dikunjungi. 

“Silaturahim kebangsaan 
ini merupakan upaya PKS 
untuk merekatkan berbagai 
entitas untuk bersama sama 
membangun masyarakat dan 
bangsa, dan PPP sebagai 
partai berazas Islam menjadi 
prioritas utama untuk kami 
kunjungi, sekaligus menindak-
lanjuti silaturahim yang sudah 
dilakukan ditingkat pusat dan 
sangat berpeluang mem-
bangun poros islam dalam 
menghadapi pilkada kedepan” 
papar Dedy Ketua PKS Kaltim 
yang baru terpilih tersebut. 

Dalam silaturahim terse-
but, selain mensosialisasikan 
hal-hal baru yang ada di PKS 
seperti logo, mars dan per-
angkat organisasi lain, Dedi 
juga menyampaikan motif 
partainya melakukan silatura-
him kebangsaan, 

“Sesuai dengan ajaran 
islam dan juga nilai nilai yang 
ada pada konstitusi negara 
kita pancasila dan UUD 45, 
kita semua sebagai entitias 
politik harus bekerjasama dan 

bergandengan tangan untuk 
menghadirkan kesejahteraan 
bagi masyarakat,” kata pria 
yang pernah berkarir di peru-
sahaan pupuk nasional.

“Masyarakat sangat 
mengharapkan kita hadir di 

tengah-tengah mereka untuk 
menghadirkan kemanfaatan, 
apabila hal tersebut dilakukan 
bersama sama maka hasilnya 
akan lebih signifikan,” tambah 
Dedi Kurniadi.

Diakhir silaturahim PKS dan 

PPP yang berlangsung sangat 
akrab dan hangat itu, Sekre-
taris PKS Kaltim Abdul Wahab 
Syahrani memberikan spesial 
seutas pantun. 

“Jalan-jalan ke rumah Bang 
Rohim, singgah sebentar di 

simpang empat. PKS dan PPP 
sudah bersilaturrahim, siap 
menyongsong kebangkitan 
ummat 2024,”. 

Sontak para hadirin mem-
berikan disambut tepuk tangan 
yang meriah. (*sis)

Foto bersama Ketua PKS Kaltim dan Ketua PPP Kaltim beserta masing-masing Pengurus usai kunjungan silaturahmi kebangsaan 
PKS ke kantor PPP, Jum’at (18/6/2021).

Ketua PKS Kaltim memberikan cenderamata ke Ketua PPP Kaltim usai kunjungan silaturahmi kebangsaan di kantor PPP, Jum’at 
(18/6/2021).
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Raperda Tentang Pembelian Saham
PT PJB ke DPRD Bakal Ditarik

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Setelah mengikuti Rapat 

Dengar Pendapat (RDP) dige-
lar Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten 
Berau dengan menghadir-
kan langsung manajemen 
PT Indo Pusaka Berau (IPB) 
beberapa waktu lalu, mem-
buat keyakinan Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Berau 
melalui Bagian Ekonomi Sek-
retariat Kabupaten (Setkab) 
Bumi Batiwakkal memutuskan, 
secepatnya profosal berupa 
Rancangan Peraturan daerah 
(Raperda) telah dimasukkan 
ke Lembaga Legeslatif yaitu ke 
Badan Pembentukan Per-
aturan Daerah (Bapemperda) 
tentang rencana pembelian 4 
persen saham PT Pusaka Jaya 
Baru (PJB) bakal ditarik.  

Mengungkapkan hal 
itu Kepala Bagian Ekonomi 
Setkab Berau, Kamaruddin 
saat dijumpai digedung DPRD 
Jl Gatot Subroto Kelurahan 
Sei Bedungun baru baru ini. 
“Rencana penarikan Raperda 
memastikan bahwa kami tidak 
jadi membeli saham PT PJB 
sebesar 4 persen tersebut, 
telah disampaikan ke Ketua 
Bapemperda yakni ibu Elita 
Herlina,” ungkap beliau. Dan 
secepatnya tambah Komisaris 
PT IPB itu, pembatalan ditan-
dai dengan ditariknya Raperda 
telah masuk ke dewan itukan 
ranahnya Bagian Hukum Sekk-

ab Berau, sehingga secepat-
nya akan dikomunikasikan 
untuk memprosesnya. “Mu-
lanya niat menambah saham 
dimiliki di PT IPB bertujuan 
agar Pemkab Berau menjadi 
pemegang saham mayoritas,” 
ujar Kamarudidin. 

Akan tetapi lanjut beliau, 
setelah melalui berbagai per-
timbangan dan perhitungan, 
ditambah dengan mendengar 
masukan para Wakil Rakyat 
terkait prospek kedepan 
terkait perkembangan kelistri-
kan di masa depan membuat 
Pemkab Berau semakin yakin 
untuk membatalkan. 

“Jadi sebelum membeli 
Pemerintah terlebih dahulu 
memperhitungkan untung 
ruginya. Kemudian apa-
bila nantinya akan dilakukan 
interkoneksi, tentu akan 
mempengaruhi produksi. Itu 
sebabnya saya katakan banyak 
pertimbangan dilakukan dari 
pembatalan pembelian saham 
tersebut. Apalagi dengan 

kondisi sekarang, rencana itu 
tidak bisa dilanjutkan,” jelas 
Kamaruddin.

Masih Kamaruddin, ken-
dati batal membeli saham itu 
Pemkab Berau masih menjadi 
pemilik mayoritas dengan sa-
ham 49 persen di PT IPB dari 
dua pemegang saham lainnya 
yakni PT Indonesia Power (IP) 
sebanyak 47 persen dan PT 

PJB sebanyak 4 persen. PT IPB 
ini juga perlu diketahui bukan 
Perusahaan Daerah (Perusda) 
namun merupakan perusahaan 
konsorsium. Artinya karena pe-
rusahaan konsorsium mengacu 
pada UU tentang Perusahaan 
Terbatas (PT), namun kalau 
Perusda mengacu kepada PP 
nomor 54 tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD). 

“Kenapa PT IPB perusahaan 
konsorsium karena ada tiga 
(3) pemegang saham. Namun 
syukur Alhamdulillah Pemkab 
Berau memiliki saham terbesar 
dibanding kedua pemegang 
saham lainnya,” imbuh beliau. 

Selama ini apakah menjan-
jikan keuntungan bagi daerah 
dari perusahaan konsorsium 
tersebut? Kamaruddin men-
jawab dirinya di PT IPB hanya 
sebagai pengawas itu tupoksi 
Komisaris. 

”Jadi saya secara teknis 
tidak bisa menjelaskan, itu ke-
wenangannya pemilik saham, 
bagaimana pembagiannya 
karena menyangkut masalah 
keuntungan,” tuturnya seka-
ligus mengakhiri penjelsan. 
(nht)

Kepala Bagian Ekonomi Sekkab Berau yang juga Komisaris PT IPB, Kamaruddin. 

Kamaruddin: Karena Pemkab Berau batal membeli
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Hasanuddin Hadiri Rakercab PKS,
Isnawati Diusung DPC PKS Balkot jadi Caleg

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
H. Hasanuddin Anggota 

Fraksi PKS DPRD Kota Balik-
papan ikut serta menghadiri 
Rapat kerja cabang (Raker-
cab) DPC (Dawan Perwakilan 
Cabang) PKS (Partai Keadilan 
Sejahtera) Kecamatan Kota 
Balikpapan (Balkot) di Hotel 
Pacifik Balikpapan Minggu, 
(20/6/’21). Kehadirannya 
sesuai undangan Ketua Panitia 
Rakercab sebagai bentuk sila-
turahmi dan sinergi pemikiran 
menyongsong kesiapan Aleg 
(Anggota Legislatif) PKS di 
Pemilu di 2024. 

“Terimakasih kepada 
Bapak Faisal Reeza Ketua DPC 
Balikpapan Kota mengundang 
saya dan istri di Rakercab ini. 
Suatu kehormatan bagi kami. 
Apalagi pada kesempatan di 
Rakercab saya di berikan kes-
empatan berbagi pemikiran di 
depan Ketua DPD, Sekretaris 
PKS Kota Balikpapan, pengu-
rus DPC dan peserta raker,” 
katanya. 

Dalam bincang-bin-
cang dengan media ini 
H.Hasanuddin mengatakan 
PKS adalah satu-satu partai 
oposisi dalam pemerintahan 
saat ini. Potensi PKS lewat 
lembaga-lembaga sur-
vei cukup signifikan untuk 
mendapatkan 2 digit sebagai 
yang disampaikan Ketua 
DPD PKS Kota Balikpapan 
H.Sonhaji optimisme itu bisa 
realistis di Pemilu 2024. Dan 
target Balikpapan minimal dua 
digit dari perolehan sekarang. 
Kalau melihat itu harapan kita 
(red-PKS) ke masyarakat yang 
sekarang sudah dapat meni-
lai. Kedepan ini harusnya bisa 
memposisikan kondisi politik 
seperti apa.

Jadi kita mengharapkan 
masyarakat logis dan rasional 
kedepan dalam menentukan 
pilihan. Jangan lagi frakma-
tis, karena kita ingin mencari 
suara sebagai mana pro-
gram PKS melayani rakyat. 
Keberadaan PKS diharapkan 
meningkatkan perolehan kursi 
atau suara. 

H. Sonhaji sendiri di 
Rakercab Balikpapan kepada 
Swara Kaltim menyampaikan 
dua hal penting yang perlu 
di tekankan dalam Raker-
cab ini. Yaitu meningkatkan 
jumlah kader dan jumlah kursi 
di DPRD yang ada teruslah 
bekerja untuk melayani rakyat. 
“Ini program-program tu-
runan dari Rakerda. Semoga 
dua poin penting tadi dapat 
dipetakan dan dilaksanakan 
dengan baik. Semua ini kita, 
kerjakan masih dalam bing-
kai mencari ridho Allah SWT 

tentunya. Karena kita ingin 
menjadi PKS ini partai Islam 
Rahmatan Lillalamin. 

Selain itu H.Sonhaji di-
tanya terkait kesiapan pra 
calon-calon legislatif PKS 
untuk pemilu 2024. Ia se-
cara terbuka mengatakan 
bahwa saat ini telah berjalan 
penjaringan-penjaringannya, 
lalu dicermati untuk potensi-
potensi yang ada di internal 
untuk memberikan potensi 
terbaiknya dalam melayani 

rakyat ini. 
“Tahapan ini sudah jelas, 

KPU sudah mengisyaratkan 
tahaban mulai Maret 2022. 
Bulan-bulan ini PKS sudah 
mulai melakukan itu, silatura-
him, penjaringan dan lainnya 
sampai pada waktunya apa 
yg di minta KPU PKS sudah,” 
ujar Sonhaji dan menambah 
struktur, kader PKS siapkan 
menyongsong pemilu 2024. 

Sedangkan Faisal Reeza 
Ketua DPC PKS Balikpapan 

Kota belum berkomentar 
banyak terkait berapa jum-
lah pra calon legislatif dari 
Dapil (Daerah Pemilihan) 
Balikpapan kota yang telah di 
persiapkan. Ia baru dapat me-
nyebutkan 2 nama Pra caleg. 
Pertama  bernama Isnawati, 
dan 1 orang nama caleg pria 
masing enggan disebutkan-
nya. 

“Hari ini di rakercab kami 
konsolidasi semua turunan 
program-program dari Rak-

erda sampai ketingkat Depra. 
Semoga target penambahan 
kader dan kursi di wilayah 
kecamatan kota dapat kita re-
alisasikan dengan baik. Terkait 
pra caleg sudah ada nama-
namanya. Namun masih perlu 
dicermati ulang untuk mem-
peroleh Caleg yang profesional 
dan potensial,” ujar Faisal 
yang belum mau berkomentar 
mengusulkan Aleq petahana 
(incumbent) yang ada di Dapil-
nya. (sis)

KETUA DPC Kota Balikpapan Faisal Reeza saat menyampaikan ikrar PKS ke para Ketua-Ketua Depra di acara Rakercab, Minggu 
(20/6/2021).

Berfoto bersama Ketua, Sekretaris DPD PKS kota Balikpapan dengan Aleg PKS, Ketua DPC Balikpapan Kota beserta pengurus 
di acara Rekercab di hotel Pacifik Balikpapan, Minggu (20/6/2021).
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Hadiri Wisuda Putra SMP-SMA Al-Izzah

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wakil Gubernur Kaltim 

H Hadi Mulyadi menghadiri 
Wisuda Putra dan Haflah 
Akhirussanah SMA angkatan 
I - II dan SMP angkatan III. 
SMP - SMA 

Tahfiz Al-Izzah Samarinda 
tahun ajaran 2020-2021, yang 
digelar di kampus putri SMP-
SMA Al -Izzah, Jalan Teratai RT 

11 Kelurahan Simpang Pasir, 
Kecamatan Palaran, Samarin-
da, Ahad (20/6/2021).

Hadi Mulyadi mengu-
capkan selamat kepada para 
orang tua yang putranya 
telah diwisuda. 

Terlebih kepada wisu-
dawan atas prestasi yang 
telah diraih. Semoga Allah 
SWT senantiasa memberikan 

segala usaha, untuk memaju-
kan dan meningkatkan kuali-
tas sumber daya manusia di 
Kaltim.

“Kami memberikan apresi-
asi kepada pimpinan yayasan, 
kepala sekolah SMP-SMA Al 
-Izzah serta kepada para guru 
ustadz 

SMP-SMA Al -Izzah Sa-
marinda, yang telah berkon-

tribusi besar dalam mendidik 
anak-anak generasi penerus 
di Kaltim,” kata Hadi Mulyadi 
dihadapan Ketua DPW Hi-
dayatullah Kaltim H Suwandi. 
Ketua Ponpes Al-Izzah Sa-
marida ustadz Charles Yususf. 
Kepala SMP-SMA tahfidz 
Al-Izzah  Samarinda Khairul 
Bahri, para guru serta para 
wisudawan.

Hadi Mulyadi juga merasa 
bangga dengan tekad para 
guru tahfidz Qur’an yang 
secaran iklas dan istiqomah 
memberikan bimbingan 
kepada calon kader penjaga 
kemurnian Al-Qur’an, tanpa 
kenal lelah, telah mengorbank-
an waktu dan tenaganya, serta 
berkontribusi besar dalam 
mendidik anak-anak generasi 
penerus di Kaltim.

Menghafal Al-Qur’an lanjut 
Hadi, merupakan bagian ter-
penting dari kehidupan umat 
muslim. 

Selain menjaga kemurnian 
kalamullah itu sendiri, meng-
hafal Al-Qur’an juga memi-
liki pengaruh terhadap diri 
seorang muslim.

“Ketika nilai-nilai Al-quran 
dijadikan sebagai pedoman 
hidup dan dijunjung tinggi, 
maka yakinlah bahwa setiap 
langkah hidup kita akan ter-
arah, membawa kearah yang 
lebih baik serta menciptakan 
kehidupan yang penuh dengan 
limpahan keberkahan,” pesan 
Hadi Mulyadi.

Hadi Mulyadi juga me-
nyampaikan motivasi kepada 
pengurus dan maupun santri 
SMP-SMA Al -Izzah, untuk se-
lalu bekerja, tulus ikhlas, beker-
ja keras, bekerja dengan cinta, 
membangun bekerjasama, 
membangun komunikasi, dan 
jangan lupa berdoa sehingga 
apa yany dicita-citakan dapat 
di ridhoi oleh Allah SWT. (mar 
/ yans / humasprovkaltim)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wakil Gubernur (Wagub) 

Kaltim H Hadi Mulyadi meminta 
OPD terkait agar menindak–
lanjuti persoalan illegal mining 
yang terjadi di Benua Etam 
Kaltim.

Kondisi tersebut dinilai san-
gat berdampak pada aktifitas 
masyarakat, terutama masyara-
kat yang wilayahnya menjadi 
lokasi titik aktifitas pertamban-
gan illegal.

“Saya minta OPD terkait, 
baik ESDM dan DLH Kaltim 
segera menindaklanjuti kondisi 
tersebut. Saya sepakat dengan 
dewan, meski izin pertamba–
ngan saat ini berada di pusat, 
kita harus monitor,” sebut Hadi 
Mulyadi ketika menghadiri 
Rapat Paripurna di DPRD Kaltim 
baru-baru ini.

Hadi mengatakan, apa yang 

disarankan anggota DPRD Kal-
tim siap ditindaklanjuti. Sebab, 
kondisi tersebut sangat mem-
prihatinkan. Mulai jalan rusak, 
polusi udara pun terjadi.

Menurut Hadi, persoalan ini 

memang sudah diketahui Gu-
bernur Kaltim Dr H Isran Noor. 
Hanya saja, karena kondisi 
izin dan aturan itu berada di 
pusat, bahkan tidak ada aturan 
yang menjelaskan daerah bisa 

melakukan pengawasan. Ïni 
yang juga disesalkan Gubernur 
Isran Noor. Yang jelas, setiap 
ada keluhan masyarakat ter-
kait masalah itu, saya selalu 
sampaikan pihak terkait, agar 
ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selanjutnya, agar tidak 
mengganggu kenyamanan 
masyarakat dan berdampak 
negatif bagi siapa saja, maka 
perlu dilakukan tindakan, 
sehingga persoalan ini tak 
berkepanjangan. 

“Perlu kita koordinasikan 
dengan pihak Kepolisian dan 
TNI untuk bersama-sama ber-
tindak, termasuk DPRD Kaltim,” 
jelasnya.

Pernyataan ini disampaikan 
mantan legislator senayan ini 
ketika menjawab pertanyaan 
mengenai illegal mining oleh 
DPRD Kaltim. (aya / sk)

Wagub Minta Tindaklanjuti
Soal Illegal Mining

Wagub Doakan jadi Orang Sukses
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Borneo FC Pinjamkan
Wiranto ke Persijap

BORNEO FC menyudahi rang–
kaian pemusatan latihan di Yog-
yakarta akhir pekan lalu, banyak 
perkembangan yang dialami 
tim dan itu diaminin oleh bek 
senior Wildansyah. 

Bahkan dia menyebut jika 
pelatih memberi taktik anyar 
yang akan dipergunakan di Liga 
1 musim ini.

“Alhamdulillah kita telah se-
lesai menjalani serangkain lati-
han di Yogyakarta ini. Hasil dari 
TC ini yang saya rasakan sendiri 

pengaruhi dari rasa percaya diri 
masing-masing, dari hal ko–
munikasi, saling percaya satu 
sama yang lain, dan kompak di 
setiap lini. 

Yang pasti dengan serang-
kaian hasil dari uji coba kita 
selalu berusaha untuk ada 
peningkatan,” lanjutnya.

“Liga sudag di depan mata. 
Kita tetap harus Fokus dan 
harus terus meningkatkan ke–
mampuan masing-masing,” 
pungkasnya. (*)

dari segi fisik dan mental. 
Dari beberapa uji coba saya 

bisa rasakan. Untuk Taktik me-
mang belum banyak yang di 
kasih tapi ada beberapa taktik 
baru yang di beri oleh jajaran 
pelatih,” ujar Wildansyah.

Hasil tak pernah kalah dari 
7 rangkaian ujicoba di Yog-
yakarta disebutkannya turut 
mengangkat mental pemain, 
selain itu rasa percaya satu 
sama lain pun juga meningkat.

“Hasil uji coba sangat mem–

Wildansyah Sebut Pelatih Punya Taktik Baru

UPAYA manjemen Borneo FC 
untuk menambah jam terbang 
pemainnya kembali dilakukan. 
Setelah meminjam bebeapa 
pemain muda ke klub Liga 2, 
terbaru satu nama lagi bakal 
dilepas ke tim Liga 2. Pemain 
tersebut adalah Wiranto yang 
selama ini bermain sebagai 
stopper. 
Tingginya persaingan dalam 
tim saat ini, dikhawatirkan 
membuat Wiranto tak dapat 
menit bermain di Pesut Etam. 
Hal inilah yang mendasari dip-
injamkannya. 

Persi jap Jepara adalah 
pelabuhan anyar Wiranto untuk 
mencari pengalaman di sepak 
bola Indonesia.

Kepastian dipinjamkannya 
Wiranto ini disampaikan ma–
najer tim, Farid Abubakar ke-
pada harian ini. Menurut Farid, 
akan sangat sulit bagi Wiranto 
bersaing dengan pemain lain 
di barisan belakang Borneo FC.

“Kami memikirkan ba–
gaimana pemain muda di tim 
ini bisa berkembang. Makanya 
kami cari jalan dengan memin-
jamkan pemain muda ke klub 
lain. Paling tidak, mereka bisa 
merasakan ketatnya persain-
gan dalam pertandingan meski 
tidak di Liga 1,” sebut Farid.

Di barisaan belakang Borneo 
FC, tepatnya di posisi stopper 
memang bertumpuk pemain 
sarat pengalaman. Selain kap-
ten tim Javlon Guseynov, juga 
ada nama Wildansyah, Andhika 
Kurniawan, Safruddin Tahar 
serta dua pemain muda yakni 
Nurdiansyah serta Komang 
Teguh.

Sebelumnya, Borneo FC 
sudah meminjamkan tiga pe–
main ke Rans Cilegon United. 
Mereka adalah Ilhamsyah, Mu-
hammad Iksan serta Rifal Las-
tori. Satu pemain lagi yakni 
Irsan Rahman Lestaluhu, juga 
menjalani masa peminjaman ke 
Persipura Jayapura.

“Yang jelas kami berharap 
pemain yang dipinjamkan bisa 
menjadi bagian utama di tim 
barunya. Agar saat mereka 
kembali ke Borneo FC, mereka 
sudah memiliki pengalaman 
dan kematangan dalam ber–
main,” kata Farid. (*)

AKUN Instagram Shin Tae-
yong makin menguatkan rumor 
Pratama Arhan mau ke Korea. 
Bek kiri PSIS Semarang itu kini 
dikabarkan diminati klub K 
League 1 Seongnam FC.

Arhan menjadi satu dari total 
dua pemain Timnas Indonesia 
yang di-follow Shin Tae-yong 
di Instagram. Selain Arhan, 
ada juga Asnawi Mangkualam 
yang sudah lebih dulu bermain 
di Korea dengan memperkuat 
Ansan Greeners.

Selain Arhan dan Asnawi, 
Shin Tae-yong cuma sedikit 
mengikuti orang Indonesia lain-
nya di Instagram. 

Untuk saat ini cuma ada 
dua orang lainnya yakni asisten 
pelatih Timnas Indonesia Nova 
Arianto dan Media Officer PSSI 

diperkuat sang pelatih, baik 
sebagai pemain dan juru taktik.

Sebelumnya, CEO PSIS A.S 
Sukawijaya alias Yoyok Sukowi 
sudah angkat bicara menge-
nai rumor Pratama Arhan ke 
Seongnam. PSIS siap mendu-
kung karier Arhan ke arah yang 
lebih baik.

“Bagus dong, membangga–
kan. PSIS akan mendukung 
Arhan bermain di Korea Selatan. 
Kami terbuka untuk itu,” kata 
Yoyok Sukawi kepada detik 
Sport, pada 18 Juni.

“Rumornya kan begitu ya. 
Untuk pembicaraan atau ta–
waran resmi belum ada. Seka–
rang enggak usah berandai-
andai dulu. Yang jelas Arhan 
punya kontrak di PSIS sampai 
tahun 2024,” ucap Yoyok. (dts)

Bandung Saputra.
Bisa jadi Arhan memang 

punya tempat istimewa di hati 
Shin Tae-yong karena kemam–
puan sang pemain muda. Bu-
kan tak mungkin Shin Tae-yong 
juga bakal merekomendasikan 
Arhan seperti saat ia meya-
kinkan Ansan Greeners untuk 
merekrut Asnawi.

Kepercayaan Shin Tae-yong 
terhadap Arhan sudah terlihat 
di Timnas Indonesia U-19 dan 
Timnas Indonesia senior. 

Pemain berusia 19 tahun 
men–jadi andalan di dua ke-
lompok Timnas Indonesia itu.

Apalagi, Shin Tae-yong pu-
nya kedekatan khusus dengan 
Seongnam. Juara Liga Cham-
pions Asia 2010 itu adalah 
satu-satunya klub Korea yang 

Instagram Shin Tae-yong Makin 
Kuatkan Sinyal Pratama Arhan ke Korea

Wiranto
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Harry Kane Melempem di Piala Eropa 2020 karena Kelelahan
HARRY KANE dinilai me-
lempem di Piala Eropa 2020 
karena kelelahan. Pelatih 
timnas Inggris, Gareth South-
gate, diharapkan berani untuk 
membangkucadangkan Kane.

Kane datang ke Piala 
Eropa 2020 dengan status 
sebagai top skor Liga Ing-
gris 2020/2021. Ia mampu 
mengoleksi 23 gol bersama 
Tottenham Hotspur.

Tak heran, ia digadang-
gadang bakal pamer ketaja-
man bersama timnas Inggris 
di Euro 2020. 

Namun harapan tersebut 
jauh dari kenyataan di dua 
laga awal Tim Tiga Singa di 
Grup B.

Harry Kane melempem 
dengan gagal mencetak gol 
saat Inggris menang 1-0 atas 
Kroasia dan tertahan 0-0 oleh 
Skotlandia. 

Penyerang berusia 27 ta-
hun ini bahkan sama sekali tak 
membuat tembakan ke arah 
gawang di dua laga tersebut.

Mantan pemain timnas 
Inggris, Chris Waddle menilai 
faktor kelelahan jadi sebab 
utama Kane tampil tumpul di 

awal ajang Piala Eropa 2020. 
Tenaga Kane terkuras setelah 
hanya tiga kali absen di Liga 
Inggris musim lalu.

Waddle berharap pela-
tih timnas Inggris, Gareth 
Southgate, memberi waktu 
istirahat kepada Kane dengan 
tak menjadikannya starter. 
Kapten timnas Inggris ini 
sebaiknya duduk di bangku 

cadangan terlebih dahulu baru 
kemudian bermain sebagai 
pemain pengganti.

“Harry Kane menjadi bahan 
pembicaraan yang besar. Dia 
pesepakbola yang luar biasa, 
saya suka menontonnya tetapi 
dia terlihat lelah, dia terlihat 
banyak pikiran, jujur saja,” 
kata Waddle kepada program 
Breakfast BBC.

“Dia mungkin bisa lebih 
baik masuk sebagai pemain 
pengganti saat laga tersisa 
setengah jam, beri dia istira-
hat, dia terlihat sangat lelah,” 
jelasnya.

Inggris menyisakan satu 
laga di Grup D yaitu dengan 
menghadapi Republik Ceko. 
Laga ini bakal krusial untuk 
langkah Three Lions ke 16 

besar.
Inggris saat ini berada di 

peringkat kedua Grup D den-
gan empat angka. Poin mereka 
sama dengan Republik Ceko 
di puncak klasemen tapi kalah 
selisih gol.

Kita nantikan saja apakah 
Southgate berani membang-
kucadangkan Kane di laga 
yang sangat penting ini?. (dts)

Cristiano Ronaldo 
Bayangi Rekor Gol Ali Daei

CRISTIANO RONALDO ma-
kin dekat saja dengan rekor 
gol Ali Daei sebagai pemain 
tersubur di level tim nasional. 
Tinggal berapa lagi jaraknya?

Ronaldo baru saja 
mencetak gol paling any-
arnya dalam laga Portugal Vs 
Jerman di Euro 2020. Ia yang 
menginisiasi gol itu lewat 
serangan balik cepat, sebe-
lum kemudian sekaligus jadi 
penuntas serangan.

Portugal pada prosesnya 
memang kalah dengan skor 
2-4 dari Jerman. Tapi Ronaldo 
tetap mampu menambah 
koleksi golnya.

Dengan tambahan gol 
tersebut, CR7 kini sudah 
mengoleksi tiga gol dari dua 
laga Euro 2020. Pesepakbola 
36 tahun dari klub Juventus 
itu juga menjadi salah satu 
pemain tersubur turnamen 
sejauh ini.

Tambahan gol tersebut 
sekaligus mengukuhkan 
dirinya sebagai top skor Euro 
sepanjang masa dengan 12 

gol di babak utama. Makin 
jauh meninggalkan Michel 
Platini, pemegang rekor sebe-
lumnya dengan 9 gol.

Total 12 gol yang dice-

tak Cristiano Ronaldo dalam 
perhelatan babak utama Piala 
Eropa itu dibuatnya dari 23 
penampilan, dari lima edisi 
pesta sepabola negara-negara 

Eropa.
Gol-gol yang dicetak 

Cristiano Ronaldo dari dua 
pertandingan Euro 2020 ini 
sekaligus membuatnya sema-

kin dekat kepada rekor gol Ali 
Daei yang mencetak 109 gol 
dari penampilannya bersama 
timnas Iran.

Daei, legenda sepakbola 
Iran dengan torehan 149 caps, 
adalah pemain paling subur 
dalam sejarah sepakbola di 
level timnas saat ini. Tapi po-
sisinya makin terancam Ron-
aldo.

Saat ini Cristiano Ronaldo 
sudah mengemas 107 gol dari 
177 penampilannya bersama 
timnas Portugal. 

Dengan kata lain, Ronaldo 
cuma butuh tambahan dua gol 
lagi untuk menyamai rekor Ali 
Daei.

Portugal sendiri kini men-
empati posisi ketiga klasemen 
Grup F Euro 2020 denan satu 
laga tersisa untuk mengejar 
tiket lolos ke babak 16 besar. 
12 tim akan lolos langsung 
ke babak itu lewat finis per-
tama dan kedua di klasemen 
akhir grup, dengan 4 slot sisa 
menjadi milik tim-tim dengan 
peringkat ketiga terbaik. (dts)
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Benih Bening Lobster Hanya 
untuk Pembudidayaan Dalam Negeri

JAKARTA, Swara Kaltim
Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) menyatakan 
bahwa benih bening lobster 
(BBL) sudah resmi dilarang un-
tuk diekspor, sedangkan BBL 
yang ditangkap di alam hanya 
boleh untuk pembudidayaan 
di wilayah NKRI. 

“Penangkapan Benih Ben-
ing Lobster (puerulus) atau 
lobster yang belum berpig-
men hanya dapat dilakukan 
untuk pembudidayaan di 
wilayah negara RI,” ujar Sek-
retaris Jenderal KKP Antam 
Novambar di Jakarta, Minggu.

Penangkapan tersebut, lan-
jutnya, harus memper-hatikan 
estimasi potensi sumber daya 
ikan, jumlah tangkapan yang 
diperbo-lehkan, dan tingkat 
peman-faatan sumber daya 
ikan yang ditetapkan oleh 
Menteri Kelautan dan Perikan-
an berdasarkan masukan dan/
atau rekomendasi dari Komisi 
Nasional Pengkajian Sumber 

Daya Ikan. Selain itu, ujar dia, 
penangkapan didasarkan 
pada kuota dan lokasi pen-
angkapan BBL yang ditetap-
kan oleh Menteri Kelautan 
dan Perikanan berdasarkan 
masukan atau rekomendasi 
dari Komisi Nasional Pengka-
jian Sumber Daya Ikan.

Selanjutnya, penangkapan 
hanya dapat dilakukan oleh 
nelayan kecil yang terdaftar 
dalam kelompok nelayan di 
lokasi penangkapan Benih 

Bening Lobster (puerulus) 
yang telah ditetapkan.

Nelayan kecil yang belum 
terdaftar dalam Lembaga On-
line Single Submission (OSS) 
dapat melakukan penangka-
pan sepanjang telah ditetap-
kan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

“Nelayan kecil yang 
menangkap BBL wajib mel-
aporkan hasil tangkapan 
kepada dinas setempat untuk 

selanjutnya dilaporkan ke-
pada direktur jenderal yang 
menangani tugas teknis di 
bidang perikanan tangkap,” 
ucapnya.

Nelayan kecil yang akan 
melakukan penangkapan 
benur harus mengajukan 
pendaftaran kepada Lembaga 
Online Single Submission 
(OSS), baik secara langsung 
atau dapat difasilitasi oleh 
pihak dinas. Selain itu, ujar 
dia, penangkapan benur juga 
harus menggunakan alat 
tangkap yang ramah lingku-
ngan. “Penangkapan Benih 
Bening Lobster (puerulus) 
wajib menggunakan alat pen-
angkapan ikan yang bersifat 
pasif dan ramah lingkungan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan,” ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, 
KKP resmi melarang ekspor 
benih bening lobster, menyu-
sul terbitnya Peraturan Men-

teri Kelautan dan Perikanan 
(Permen KP) Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan 
Lobster (Panulirus spp.), Kepit-
ing (Scylla spp.), dan Rajungan 
(Portunus spp.) di Wilayah 
NKRI. “Permen ini adalah salah 
satu wujud dari janji saya 
usai dilantik menjadi Menteri 
Kelautan dan Perikanan pada 
Desember 2020 lalu. Saat itu 
saya sudah menegaskan, BBL 
sebagai salah satu kekayaan 
laut Indonesia harus untuk 
pembudidayaan di wilayah 
NKRI. Untuk pembudidayaan 
wajib dilakukan di wilayah 
provinsi yang sama dengan 
lokasi penangkapan BBL,” urai 
Menteri Trenggono.

Melalui aturan baru terse-
but, Menteri Trenggono 
berharap semua pemangku 
kepentingan yang terlibat      
dengan BBL bisa menjadi 
sejahtera dalam mengelola 
kekayaan laut berbasis eko-
nomi biru. (ant)

Wakil Ketua DPR RI Dukung KEK Pedesaan Atasi Ketimpangan
JAKARTA, Swara Kaltim

Wakil Ketua DPR RI Abdul 
Muhaimin Iskandar mendu-
kung Kawasan Ekonomi Khu-
sus (KEK) berbasis pedesaan di 
kawasan Teluk Tomini dan dan 
Maluku Utara di Gorontalo 
untuk mengatasi ketimpan-
gan. Abdul Muhaimin Iskan-
dar yang akrab disapa Gus 
AMI dalam rilisnya di Jakarta, 
Senin, menyebutkan menga-
tasi ketimpangan tidak bisa 
dilakukan secara parsial dan 
tambal sulam.

Mengatasi ketimpangan, 
menurut dia, perlu komitmen 
kuat dalam suatu formula, 
inovasi, serta terobosan baru 
mulai dari perubahan paradig-
ma kebijakan pembangunan, 
ditopang kelembagaan yang 
mapan, infrastruktur dan in-
sentif yang mendukung, serta 
pengawasan yang ketat dalam 
implementasi di lapangan.

“Satu hal yang kita tidak 
bisa pungkiri bahwa ketimpa-
ngan pembangunan masih 
menjadi paradoks yang meny-
ertai dalam proses pemban-
gunan bangsa ini. Mengata-
sinya tidak bisa parsial, tapi 
perlu inovasi dan terobosan 
baru,” kata Gus AMI.

Menurut Gus AMI, ket-
impangan nyaris terjadi secara 
multidimensi, antarwilayah, 
antarsektor, dan juga antarke-
lompok pendapatan. Selama 
hampir 30 sampai 40 tahun 

yang lalu, fenomena ketimpa-
ngan spasial yang muncul 
akibat pemusatan kegiatan 
pembangunan.

“Tentu saja ini semua bisa 
dilihat dari kesenjangan Jawa 
dan luar Jawa, pedesaan dan 
perkotaan, kawasan Indo-
nesia Barat dan Indonesia 
Timur, wilayah hinterland dan 
wilayah perbatasan, bahkan 
dalam satu wilayah yang 
sama,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, 
sebuah nilai moral yang tidak 
boleh ditawar bahwa negara 
wajib mengemban peran 
etisnya untuk menyelamat-
kan setiap jengkal wilayah 
dan penduduk yang menjadi 
tanggung jawabnya.

Ketua Umum Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) 
itu menyebutkan program-
program rasional pemban-
gunan pada ujungnya harus 
dihadapkan pada pertanyaan 
mendasar, yakni apakah 
sebuah kebijakan mampu 
mengajak seluruh rakyat 
mengalami mobilitas ber-
sama atau hanya mengajak 
segelintir orang dan pelaku 
ekonomi saja.

Dalam konteks itu, kata 
Gus AMI, sebuah posisi 
keberpihakan yang tak bisa 
ditawar adalah bahwa negara 
melalui kebijakan publiknya 
harus mampu menjebol 
kebuntuan-kebuntuan dalam 

seluruh dimensi pembangu-
nan.

“Agar ketimpangan tidak 
menjadi problem akut yang 
justru menjadi virus ganas 
pembangunan, lalu terjebak 
dalam sangkar besi pemban-
gunan itu sendiri,” katanya.

Gus AMI juga memaparkan 
nilai strategis kawasan eko-
nomi khusus (KEK) berbasis 
perdesaan di kawasan Teluk 
Tomini.

Pertama, sebagai daerah 
dengan pembangunan yang 
berkembang pesat, sumber 
daya alam yang melimpah, 
serta sektor-sektor wisata 
yang bisa diunggulkan, 
pengembangan KEK berba-
sis perdesaan di wilayah itu 
hendak menyuguhkan sebuah 
model pembangunan eko-
nomi yang berbasis partisipa-
tif dengan melibatkan peran 
masyarakat secara aktif.

Kedua, pilihan pengemban-
gan KEK berbasis perdesaan di 
kawasan Teluk Tomini tersebut 
tepat dan menemukan mo-
mentumnya.

Menurut dia, saat kondisi 
ekonomi bangsa ini terpuruk 
akibat hantaman COVID-19, 
keempat provinsi dan kabu-
paten di dalamnya ternyata 
menjadi salah satu daerah 
dengan daya tahan ekonomi 
yang kuat karena basis per-
tanian, kelautan, dan wisata 
yang menjadi salah satu pe-

nyangga wilayah ini.
“Maka dari itu, pengem-

bangan kawasan ekonomi 
khusus yang berbasis perde-
saan harus benar-benar 
mampu menggali potensi 
yang ada di desa-desa se-
hingga mampu menjadi salah 
satu lokomotif pertumbuhan,” 
kata dia.

Ketiga, kata dia, pent-
ingnya pembangunan yang 
menjadikan daerah dan desa 
sebagai titik tumpu adalah 

bergesernya lokus-lokus per-
tumbuhan yang tidak hanya 
terkonsentrasi di kota-kota 
besar. Gus AMI menyebutkan 
lokus pertumbuhan sudah 
saatnya mulai digeser ke desa-
desa. “Oleh karena itu, sudah 
saatnya negara harus mewu-
judkan peran etisnya dalam 
bentuk intervensi kebijakan 
untuk menjaga kesinambun-
gan pertumbuhan eko-
nomi dalam jangka panjang,” 
ujarnya. (ant)
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Lagi, Pemerintah Ubah
Jadwal Libur Nasional 2021

JAKARTA, Swara Kaltim
Pemerintah telah me-

nyepakati dan menetapkan 
perubahan hari libur nasional 
dan cuti bersama tahun 2021.

Kesepakatan tersebut ter-
tuang dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Agama 
(Menag), Menteri Ketenagak-
erjaan (Menaker), Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (Menteri PANRB) No-
mor 712 Tahun 2021, Nomor 
1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersa-
ma Menag, Menaker, Menteri 
PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Hari Libur Nasional dan Cuti 
Bersama Tahun 2021.

Hal itu diputuskan dalam 
Rapat Koordinasi Tingkat 
Menteri Peninjauan SKB 
Hari Libur Nasional dan Cuti 
Bersama tahun 2021 yang 
dipimpin oleh Menteri Koor-
dinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Ef-
fendy, dihadiri oleh Menag 
Yaqut Cholil Qoumas, Mena-
ker Ida Fauziyah, dan Menteri 
PANRB Tjahjo Kumolo.

“Sesuai dengan arahan 
Bapak Presiden untuk men-
gantisipasi hal-hal tidak 
diinginkan berkaitan dengan 
masalah merebaknya penu-
laran dan penyebaran wabah 
COVID-19 yang sampai seka-
rang masih belum bisa tuntas, 
maka kemudian Bapak Pres-
iden memberikan arahan agar 
ada peninjauan ulang terha-
dap masalah libur dan cuti 
bersama,” ujar Menko PMK 
dikutip dari laman Setkab, 
Sabtu (19/6/2021).

Menko PMK menambah-
kan, berdasarkan arahan 
tersebut, pemerintah memu-
tuskan untuk mengubah dua 
hari libur nasional dan me-
niadakan satu hari libur cuti 
bersama.

“Sesuai arahan Bapak 
Presiden dan hasil keputu-
san Rapat Koordinasi Tingkat 
Menteri, maka perlu dilakukan 
tindakan terukur dan efektif 
untuk mengendalikan penye-
baran pandemi COVID-19. 
Pengubahan hari libur diterap-
kan pada hari raya keagamaan 
yang tidak ada ritual ibadahn-
ya. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari terjadinya long 

weekend,” ujarnya.
Menko PMK menambah-

kan, keputusan pemerintah 
ini didasarkan pada pertim-
bangan untuk menghindark-
an kemungkinan berkumpul-
nya masyarakat pada waktu 
tertentu.

“Pemerintah perlu men-
gubah hari libur nasional 
dan menghapus Cuti Ber-
sama Hari Natal 2021 untuk 
menghindari long weekend 
yang berpotensi mendorong 
penumpukan masyarakat 
pada waktu tertentu sehingga 
meningkatkan penyebaran 
Covid-19,” ujarnya.

Adapun perubahan hari 
libur nasional cuti bersama 
tahun 2021 yang tertuang 
dalam SKB yang ditandatan-
gani pada tanggal Jum’at 
18 Juni 2021 adalah sebagai 
berikut:

1. Hari Libur Nasional 
Tahun Baru Islam 1443 Hijriah 
yang semula jatuh pada hari 
Selasa tanggal 10 Agustus 
2021 diubah menjadi hari 
Rabu tanggal 11 Agustus 
2021;

2. Hari Libur Nasional 
Maulid Nabi Muhammad saw. 
yang semula jatuh pada hari 
Selasa tanggal 19 Oktober 
2021 diubah menjadi hari 
Rabu tanggal 20 Oktober 
2021; dan

3. Cuti Bersama Hari Raya 
Natal tanggal 24 Desember 
2021 dihapuskan.

DAFTAR LIBUR NASIONAL 
2021

Berikut daftar lengkap Hari 
Libur Nasional dan Cuti Ber-
sama 2021 berdasarkan SKB 3 
Menteri terbaru:

1. Jumat, 1 Januari, Tahun 
Baru 2021 Masehi

2. Jumat, 12 Februari, Ta-
hun Baru Imlek 2572 Kongzili

3. Kamis, 11 Maret, Isra 
Mikraj Nabi Muhammad SAW.

4. Minggu, 14 Maret, Hari 
Suci Nyepi Tahun Baru Saka 
1943

5. Jumat, 2 April, Wafat Isa 
Al Masih

6. Sabtu, 1 Mei, Hari Buruh 
Internasional

7. Kamis, 13 Mei, Kenaikan 
Isa Al Masih

8. Kamis-Jumat, 13-14 Mei, 
Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah

9. Rabu, 26 Mei, Hari Raya 
Waisak 2565

10. Selasa, 1 Juni, Hari 

Lahir Pancasila
11. Selasa, 20 Juli, Hari 

Raya Iduladha 1442 Hijriah
12. Rabu, 11 Agustus, Ta-

hun Baru Islam 1443 Hijriah
13. Selasa, 17 Agustus, 

Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia

14. Rabu, 20 Oktober, Mau-
lid Nabi Muhammad SAW.

15. Sabtu, 25 Desember, 
Hari Raya Natal

TAK ADA CUTI BERSAMA 
NATAL

Setelah sebelumnya Rabu, 
12 Mei lalu ada Cuti Bersama 
untuk Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah

Tapi kini Pemerintah me-
mangkas satu hari cuti ber-
sama Natal 2021. 

Dengan demikian, cuti ber-
sama Natal pada 24 Desember 
2021 yang telah dijadwalkan 
sebelumnya ditiadakan.

Penghapusan 1 hari cuti 
bersama tersebut disam-
paikan Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Ma-
nusia (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy usai Rapat Koordinasi 
Tingkat Menteri. 

“Untuk libur cuti bersama 
hari Natal 2021 pada tanggal 
24 Desember 2021 ditiada-
kan,” katanya.

Selain itu, pemerintah 
memutuskan mengubah dua 
hari libur nasional. Berdasar-
kan hasil kesepakatan menteri 
terkait, libur nasioal Tahun 
Baru Islam 1543 Hijriah yang 
jatuh pada Selasa, 10 Agustus 
2021 diubah menjadi Rabu, 
11 Agustus 2021. Kemudian, 
libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW digeser menjadi Rabu, 20 
Oktober 2021. 

“Untuk libur Maulid Nabi 
besar Muhammad SAW pada 
tanggal 19 Oktober 2021 
diubah menjadi Rabu, tang-
gal 20 Oktober 2021,” jelas 
Muhadjir.

Adapun menghapus satu 
hari cuti bersama 2021 dan 
perubahan dua hari libur nasi-
onal ini sesuai dengan arahan 
Presiden Joko Widodo atau 
Jokowi karena merebaknya 
penyebaran Covid-19.

Keputusan ini telah dis-
epakati oleh Menko PMK Mu-
hadjir Effendy, Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi 
Tjahjo Kumolo, serta Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

UNTUK CEGAH LONJAKAN 
COVID-19

Pemerintah memutus-
kan untuk mengubah libur 
nasional hari raya keagamaan 
2021. 

Hal ini sebagai upaya 
pemerintah untuk mencegah 
lonjakan Covid-19.

Terkait keputusan tersebut, 
para aparatur sipil negara 
(ASN) atau PNS pun dilarang 
mengambil hak cuti mereka 
di hari ‘kejepit’.

“ASN itu mempunyai 
hak cuti perorangan. Tetapi 
kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam kon-
teks pandemi Covid-19 ini, 
bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan,” jelas 
Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Tjahjo Kumolo 
dalam konferensi pers secara 
virtual, Jum’at (18/6/2021).

Adapun salah satu libur 
nasional yang diubah yakni, 
libur Tahun Baru Islam 1443 
Hijriah dari Selasa 9 Agustus 

2021 menjadi Rabu, 10 Agus-
tus 2021. 

Dengan begitu, Senin 8 
Agustus 2021 adalah hari kerja 
yang kejepit di antara hari 
libur.

“Pengertian ditiadakan, jan-
gan sampai Sabtu libur, Ming-
gu libur, hari besar keagamaan 
Selasa libur. 

Terus, semua ASN semua 
minta cutinya hari Senin. Ini 
dilarang. Cari cuti hari lain,” 
tegas Tjahjo.

Selain itu, dia menekankan 
bahwa saat ini fokus pemerin-
tah adalah menjaga kesehatan 
masyarakat dari penularan 
Covid-19. 

Untuk itu, hak cuti PNS 
ditiadakan sementara di masa 
pandemi Covid-19.

“Istilah cuti bersama itu 
tidak (ada). Semua konsentrasi 
kesehatan masyarakat sesuai 
arahan Bapak Presiden, Bapak 
Menko bahwa semua untuk 
menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi Covid yang ada,” 
katanya. (lip6 / *Bn)

NASIONAL

Hari Cuti Bersama 2021 dihapus, demi tekan penyebaran Covid-19
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Diisi Materi Berkualitas

JAKARTA, Swara Kaltim
Pada 15 Juni 2021 PT Per–

tamina Hulu Mahakam (PHM), 
selaku operator di Wilayah Kerja 
(WK) Mahakam dengan dukungan 
SKK Migas dan PT Pertamina Hulu 
Indonesia (PHI) selaku induk usaha 
yang juga merupakan Regional 
Kalimantan Subholding Upstream, 
kembali mengembangkan inovasi 
mempertahankan produksi minyak 
dan gas bumi dari lapangan-lapan-
gan yang telah mature di WK, den-
gan teknologi HEX Straddle Packer 
(High Expansion Straddle Packer) 
untuk mengatasi masalah produksi 
air di sumur NB-104, di Lapangan 
Sisi Nubi.

Sebagaimana diketahui, laju 
produksi air yang berlebih dapat 
menurunkan produksi migas dari 
sumur sehingga dibutuhkan cara 
untuk menutup zona-zona reservoir 
yang memproduksi air. 

Tantangan di WK Mahakam 
situasi dan karakter reservoir sangat 
unik dan berbeda-beda. 

Dikarenakan lokasinya yang 
berada di mana delta Sungai Ma-
hakam, dikenal dengan deltaic 
system. 

Kondisi sumurnya yang ber–
beda-beda, dimana tidak mudah 
bagi pekerjaan untuk menutup zona 
reservoir. Misalnya, di sumur NB-104 
lokasi reservoir yang memproduksi 
air berada di bawah zona restriksi. 
Dimana cara-cara konvensional 
seperti pemasangan tubing patch 
tidak mungkin diterapkan.  

Untuk itu, tim Well Interven-
tion PHM berkolaborasi dengan 
Sch–lumberger dan Interwell men-
guji–coba teknologi HEX Straddle 
Packer, yaitu satu teknologi dengan 
memasang packer yang memiliki 
dimensi ramping untuk melewati 

restriksi dan kemudian dengan 
kemampuan high expansion 
mengisolasi zona target. 

Dengan teknologi ini, zona air 
bisa ditutup sesuai target dan zona 
gas yang ada di bawah zona air tadi 
bisa kembali diproduksikan. 

Teknologi yang pertama kali 
diterapkan di Indonesia oleh PHM 
ini telah sukses dipasang pada April 
2021 lalu dengan mode SIMOPS 
(simultaneous operation) antara 
Remote operation Well Intervention 

(WLI) dan Hydraulic Workover Unit 
(HWU). 

Kini sumur NB-104 telah dapat 
berproduksi kembali. 

“Inovasi teknologi ini merupakan 
salah satu upaya yang dilakukan di 
PHM untuk mencari cara dalam me-
ningkatkan produksi migas dengan 
harapan dapat terus dikembangkan 
secara berkelanjutan,” kata Agus 
Amperianto, General Manager Per-
tamina Sub Holding Upstream Zona 
8. (*sis)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Tidak hanya melaunching 3 

program baru Dinas Kominfo 
Kaltim, dalam Rapat Koordi-
nasi Bidang Komunikasi dan 
Informatika Tingkat Provinsi 
Kalimantan Timur itu diisi pula 
dengan materi berkualitas, di 
Balikpapan, pekan tadi.

Materi disampaikan empat 
narasumber utama dianta-
ranya Direktur E-Government 
Kemenkominfo Bambang Dwi  
Anggono, SSos, M.Eng, CEH 
walaupun hanya menyampai-
kan secara virtual melalui zoom 
namun sajian menarik menam-
bah wawasan peserta kegiatan 
dengan materi Transformasi 
Digital Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan,

“Mas Ibenk ini memang 
terkenal low profile sekali se–
hingga sajian yang disampaikan 
menjadi hangat dan mudah 
dipahami, sangat menginspirasi 

dan luar biasa materinya,” ujar 
Kadiskominfo Provinsi Kaltim, 

Muhammad Faisal.
Materi berikutnya disam–

paikan berduet dengan judul 
materinya Program Kemitraan 
BUMDes, sebuah solusi per–
cepatan penetrasi konektivitas 
internet di pedesaan yang 
disampaikan Budi Setiadi dan 
Juni Supriyono dari Direktorat 
LTI Badan Usaha BAKTI,

“Di sesi ini tanggapan 

peserta cukup banyak terutama 
soal konektivitas internet di 
desa maupun soal kualitas jarin-
gan yang sudah dipasang oleh 
BAKTI, hanya waktu saja yang 
membatasi, menunjukan bah-
wa perihal ini sangat penting 
bagi kabupaten dan kota di Kal-
tim, dilain waktu bisa lagi nanti 
dipanggil untuk diskusi lebih 
mendalam,” kata Faisal serius.

Sedangkan materi terakhir 
adalah Direktur CBQA Global 
Anwar Sanusi, yang menyam–
paikan hal luar biasa update 
tentang Kaltim Toward Resil-
ience Province, Kaltim Menuju 
Priovinsi Yang Tangguh.

“Sebuah materi yang update 
sekali dan sangat bermanfaat 
bagi perkembangan TI di Kaltim, 
terima kasih dan luar biasa pak 
Anwar, begitu saya sampaikan 
kepadanya setelah menyele–
saikan materi,” kata Muhammad 
Faisal.

Pada sesi siang hingga sore 
hari, peserta dibagi menurut 
desk yang telah ditetapkan se-
belumnya untuk pembahasan 
lebih detail dan spesifik lagi 
sesuai dengan tupoksi masing-
masing. (dho)

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

Pertamina Hulu Mahakam Kembangkan
Inovasi Teknologi HEX Straddle Packer


