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Satpol PP Kota 
Samarinda bersama TNI-

Polri bubarkan pentas kuda 
lumping karena menimbul-
kan kerumunan dan minim 

protokol kesehatan.

Andi Harun Minta Warga Kurangi ke Balikpapan

“Saya mengimbau kepada 
masyarakat untuk sementara 
waktu mengurangi mobilitas 
dari dan menuju ke Balikpapan 
karena Balikpapan menjadi 
epicentrum sekarang,” ucap 
Andi Harun seusai meninjau ke-
giatan Vaksinasi Covid-19 mas-
sal serentak dalam rangka Hari 
Bhayangkara di Budhist Center 
Samarinda, Sabtu (26/6/2021) 
pagi.

Andi Harun mengemuka-
kan pula bahwa sempat ber–
bicara dengan Kepala Polresta 
Samarinda Kombes Pol Arif 
Budiman untuk mengaktifkan 
kembali penyekatan terbatas 
di wilayah pintu masuk dengan 
melihat Balikpapan yang men-
jadi epicentrum penyebaran 
Covid-19 saat ini.

“Tapi kunci utama tetap 
Prokes (Protokol Kesehatan, 

red). Bahkan kita didukung  
TNI-Polri terus gencar melaku–
kan penertiban Prokes tiap 

kecamatan. Karena memang 
hanya ini upaya untuk memu-
tus penyebaran Covid-19. Me-

makai masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak dan 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Mengawali hari di akhir 

pekan, Wali Kota Samarinda, 
Dr H Andi Harun menghadiri 
kerja bakti di kawasan Stadion 
Utama Kaltim, Kelurahan Sim-
pang Pasir, Kecamatan Palaran, 
Minggu (27/06/2021) pagi. 
Kerja bakti yang melibatkan 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), 
Dinas Perhubungan (Dishub), 
dan Relawan Damkar merapi-
kan pohon-pohon yang me-
nutupi penerangan jalan serta 
membersihkan area bundaran 
Gerbang Stadion dan median 
jalan sekitarnya.

Wali Kota Andi Harun ter–li-
hat ikut terjun langsung mem-
bantu membabati rumput-
rumput serta berbaur dengan 
para anggota Polsek, tentara, 
lurah, camat, dan warga. 

“Kerja bakti ini adalah ben-
tuk kebersamaan yang tercip-
ta antara setiap OPD (Orga–
nisasi Perangkat Daerah, Red) 
dengan warga, dan itu sesuai 
dengan visi-misi saya dan Pak 
Rusmadi (Wakil Wali Kota Dr 
H Rusmadi, - Red). pejabatnya 
terjun langsung membersih-
kan sekitar lingkungannya. 

SAMARINDA. Swara Kaltim
Wakil Wali Kota (Wawali) 

Samarinda, Dr H Rusmadi te- 
lah mengecek kesiapan akti-
vitas berjualan zona Tepian 
Mahakam. 

Nantinya jika telah siap, ada 
27 Pedagang Kaki Lima (PKL) 
yang sudah diakomodir untuk 
berjualan di kawasan Tepian 
Mahakam. 

Rusmadi yang saat meninjau 
dengan membawa kendaraan-
nya sendiri tanpa didampingi 
itu menginstruksikan lampu 
jalan raya dinyalakan sebagai 
tanda kesiapan beraktivitas di 
kawasan tersebut.

“Saya mengunjungi Tepian 
Mahakam untuk melihat kesia-
pan juga kekurangan apa yang 
terjadi di lapangan, dan juga 
lampu jalanan kita nyalakan ini 
sebagai tanda perekonomian 
kita harus tetap jalan dengan 
aktivitas di Tepian ini,” kata 

Wawali.
Pemerintah Kota (Pemkot) 

Samarinda lanjut dia, telah me-
nyiapkan zona PKL yang diper-
bolehkan, terbagi menjadi dua 
segmen yang telah ditentukan, 
yakni segmen 1 mulai dari de-
pan kantor gubernur sampai 
tugu Pesut Mahakam dengan 

konsep penjual di tengah me-
janya di pinggir menghadap ke 
sungai. Sedangkan segmen 2 
mulai Tugu Pesut sampai taman 
lingkar depan Bank Indonesia 
(BI).

“Seperti yang telah dikon-
sep, nantinya penjual berada 

Wali Kota Andi Harun meninjau pelaksanaan vaksinasi massal.

Ingin pastikan perekonomian tetap stabil,
Wawali Perintahkan Lampu Sepanjang

Tepian Mahakam Dihidupkan

Pimpin Kerja Bakti di Palaran
Wali Kota ajak semua pihak berpartisipasi

Baca: Pimpin ... Halaman 15 Baca: Wawali ... Halaman 15

Baca: Andi Harun ... Hal.15

Akan aktifkan Pos Penyekatan Terbatas
SAMARINDA, Swara Kaltim

Terjadinya lonjakan kasus Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di Kaltim, terlebih di Balikpapan 
yang saat ini menjadi epicentrum, membuat wali 
kota Samarinda Dr H Andi Harun meminta warganya 
mengurangi mobilitas ke Balikpapan.
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JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi IX DPR 

Wenny Haryanto menilai 
pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) 
skala mikro sudah tepat 
untuk mencegah penularan 
Covid-19, hanya saja butuh 
kedisiplinan masyarakat agar 
kebijakan tersebut berjalan 
efektif.

“Konsep PPKM Mikro ini 
sudah sangat tepat dijalankan 
masyarakat Indonesia. Jika 
ada yang mengalami gejala 
Covid-19, masyarakat mel-
apor sendiri kepada RT/RW 
dan puskesmas,” kata Wenny 
Haryanto dalam keterangan 
pers di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, masyara-
kat sebenarnya sudah tahu 
bahaya Covid-19, namun 
kemungkinan persoalannya 
pada masyarakat mulai jenuh 
dengan keadaan saat ini. Ke-
mudian, lanjut dia, juga ada 
euforia vaksinasi.

“Jadi mungkin ada sedikit 
abai dalam menjalankan pro-
tokol kesehatan yang seka-
rang mengakibatkan jumlah 
lonjakan penderita Covid-19 
yang luar biasa se-Indonesia, 
khususnya Pulau Jawa,” kata 
Wenny.

Wenny melihat penegak 
hukum sudah menjalankan 
tugas sesuai prosedur. Jika 
ada pelanggar protokol kes-
ehatan, baik individu maupun 
organisasi atau kelompok di-
berikan sanksi sesuai pelang-
garannya.

Wenny menilai ada hal yang 
perlu masyarakat tingkatkan, 
seperti pentingnya mematuhi 
kebijakan PPKM mikro. Selain 
itu, menurutnya, perlu ko-
munikasi lebih komprehensif 
dan masif dengan masyarakat 
terkait sosialisasi pra bencana 
dan penanganan bencana 
Covid-19.

“Di masyarakat kita masih 
banyak hoaks dan banyak 
mitos. Mitos tentang penyakit 
dan agama, mitos pengobatan, 
hal-hal tersebut sangat pent-
ing untuk segera dibenahi,” 
ucapnya.

Pendekatan komunikasi un-
tuk membenahi hal itu kata dia 
bisa memanfaatkan pemuka 
masyarakat atau figur publik 
yang bisa menjadi contoh, 
media massa, media sosial, 
atau sekolah, sehingga pesan 
kebenaran sampai ke masyara-
kat.

Anggota Komisi IX DPR 
Muchamad Nabil Haroen men-
dorong ada tindakan tegas 
kepada para pelanggar proto-
kol kesehatan. 

Dia juga berharap penera-
pan PPKM mikro juga bisa 
lebih tegas, tetapi tindakan 
tegas jangan sampai mena-
kutkan atau membuat trauma 
masyarakat.

“Ketegasan itu untuk 
membuat semua pihak ber-
satu dan saling bantu. Jangan 
sampai kebijakan hanya tajam 
ke bawah tapi tumpul ke atas, 
nanti rakyat yang akan dirugi-
kan,” ujar Nabil. (ant)

Anggota DPR Nilai
PPKM Mikro Sudah Tepat

Keliling Kaltim Sosialisasikan Perda, 
Marthinus juga Bantu Penyandang Disabilitas

SAMARINDA, Swara Kaltim
Selain menyedekahkan 

70 persen gajinya sebagai 
wakil rakyat, Anggota DPRD 
Kaltim Marthinus juga men-
gusahakan untuk membantu 
warga kesulitan serta dalam 
setiap menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah, Marthinus 
membagikan kursi roda se-

banyak dua buah. 
Politikus muda PDI Per-

juangan ini yang kerap 
melakukan kegiatan peng-
galangan dana. Ia juga 
meyakini pemerintah memi-
liki data lengkap penyandang 
disabilitas. 

Data yang berasal dari 
Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil, BPS serta Dinas 
Sosial memang perlu terus 
di-update.

“Terkait data ini, memang 
beragam permasalahan yang 
mendasari mereka hingga 
menyandang disabilitas. 

Seperti misalnya karena 
bawaan dari lahir, akibat 
penyakit polio, kecelakaan 

dan hal- hal lain. Tak mudah 
menjadi penyandang dis-
abilitas, tentu ada perjuangan 
tersendiri setidaknya untuk 
dapat mandiri dalam melaku-
kan keperluan sederhana 
sehari-hari,” kata Marthinus 
saat menjelaskan awal kepri-
hatinannya untuk fokus mem-
bantu warga disabilitas. 

Ia juga menyinggung, 
anak-anak yang sejak lahir 
hingga dewasa masuk kat-

egori autis, menurut Marthinus 
mereka juga termasuk orang-
orang yang perlu menjadi 
perhatian khusus bagi pemer-
intah. 

“Pemerintah perlu mem-
buka seoptimal mungkin pela-
yanan bagi anak-anak autis, 
setidaknya bagaimana caranya 
agar mereka dapat mengen-
dalikan diri dan bisa mandiri,” 
pungkasnya. 
(dprd-kaltimprov.go.id)

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua DPR RI Puan Maha-

rani meminta perang melawan 
narkoba tidak boleh kendur 
meskipun pandemi Covid-19 
tengah melanda di Tanah Air.

Puan Maharani dalam ket-
erangannya di Jakarta, Sabtu, 
mengatakan virus Covid-19 
memang membahayakan ke-
sehatan, namun narkoba bisa 
membinasakan masa depan.

“Daya rusak narkoba bagi 
sebuah bangsa sudah sangat 
nyata, apalagi banyak korban 
adalah anak-anak muda, ini 
sangat mengkhawatirkan. Ka-
lau generasi muda kita rusak 
oleh narkoba, mau dibawa 
ke mana masa depan bangsa 
ini?,” kata Puan memperingati 
Hari Anti Narkoba Internasi-
onal.

Mantan Menteri Koordi-
nator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan itu 
prihatin karena pada masa 
sulit akibat pandemi dan saat 
semua orang sibuk mencari 
solusi masih ada orang tidak 
bertanggung jawab yang 
memproduksi, menyelun-
dupkan, dan mengedarkan 
narkoba.

“Transportasi lintas neg-
ara sempat terputus, banyak 
negara lockdown selama 
pandemi, tetapi ternyata jar-
ingan penyelundup narkotika 
internasional banyak sekali 
akalnya. Oleh karena itu kita 
tidak boleh melonggarkan 
kewaspadaan,” kata Puan.

Badan Narkotika Nasi-
onal (BNN) melaporkan pada 

Februari 2021 lebih dari 1 
ton narkotika jenis sabu 
yang disita, belum termasuk 
ganja yang jumlahnya cukup 
banyak.

Selanjutnya hingga April 
2021, Direktorat Jenderal Bea 
Cukai mencatat 422 kasus 
upaya penyelundupan nar-
koba dengan berat mencapai 
1,9 ton digagalkan Polri. “Ini 
nilainya sangat tinggi bisa 
lebih dari Rp1 triliun dan bisa 
mengancam 10 juta orang 
Indonesia,” ucap Puan men-
gutip data dari Kementerian 
Keuangan.

Oleh karena itu, politisi 
PDI Perjuangan tersebut me-
minta pemerintah mewaspa-
dai kegiatan ilegal, termasuk 
penyelundupan narkoba. 
Selain mengancam jiwa dan 
masa depan generasi bangsa, 
narkoba mengakibatkan 
kerugian ekonomi dan sosial 
hingga Rp63 triliun per tahun.

“Penyalahgunaan narkoba 
meningkat dari tahun ke 
tahun, artinya belum men-
gena ajakan untuk menjauhi 
narkoba. Masyarakat masih 
banyak yang belum paham 
bahaya narkoba,” kata Puan.

BNN melaporkan pada 
2014 sekitar 4,2 juta warga 
Indonesia menggunakan nar-
koba. Jumlah ini sempat turun 
menjadi 3,3 juta jiwa dengan 
rentang usia 10 sampai 59 
tahun pada 2017, namun tren 
penyalahgunaan narkoba 
kembali naik menjadi 3,6 juta 
pada 2019.

“Para generasi muda kita 

harus diberi edukasi untuk 
tidak pernah mencoba men-
gonsumsi narkoba jenis apa 
pun. Pelajar kita sering jadi 
target, bisa jadi awalnya mer-
eka coba-coba lalu ketagihan. 
Ini harus dicegah,” kata Puan.

Setidaknya 2,29 juta pelajar 
Indonesia menggunakan 
narkoba pada 2018. Peredar-
an narkotika dan orang yang 
terjerat penyalahgunaannya 
masih tinggi. 

Polri melaporkan 24.878 
orang ditangkap dari 19.229 
kasus yang berhasil diungkap 
sepanjang Januari hingga Juni 
2021.

Pada semester pertama 
2021, jajaran Polri menyita 
barang bukti berupa 2,14 ton 
ganja, 6,64 ton sabu, 73,4 
gram heroin, 106,84 gram 
kokain, 34 ton tembakau go-
rila, dan 239.277 butir ekstasi. 
Jumlah penyitaan pada 2019 
untuk bukti sabu mencapai 2,7 
ton yang meningkat menjadi 
4,57 ton bukti sabu per No-
vember 2020. 

“Peredaran narkoba ini 
merupakan kejahatan lintas 
negara sehingga penanganan-
nya harus melibatkan semua 
unsur masyarakat dan kerja 
sama internasional. Harus kita 
putus mata rantai peredaran 
narkoba ini,” kata Puan.

Hari Anti Narkoba Inter-
nasional diperingati setiap 26 
Juni 2021. Adapun tema HANI 
2021 ini adalah “Perang mela-
wan narkoba di era pandemi 
Covid-19 menuju Indonesia 
bersih narkoba”. (dts)

Puan Minta Perang Melawan Narkoba 
Tidak Dikendurkan Meski Pandemi
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Gubernur Kalimantan Timur 

Dr H Isran Noor bersama rom–
bongan kunjungan kerja Pe–
merintah Provinsi Kaltim men-
gakhir rangkaian kegiatan den-
gan beramah tamah di Rumah 
Jabatan Bupati Berau.

Ramah-tamah oleh Bupati 
Berau Sri Juniarsih Sri Juniarsih 
Mas didampingi Wakil Bupati 
H Gamalis dan Sekdakab Berau 
Muhammad Gajali, dihadiri Staf 
Khusus Gubernur, Ketua TGUP3 
Kaltim Dr Adi Buhari dan pim–
pinan OPD lingkup Pemprov 
Kaltim dan Pemkab Berau.

Dipertengahan acara ramah 
tamah, ketika sedang bersan-
tap malam, penyanyi elektone 
tunggal tiba-tiba menyanyikan 
lagu Happy Birthday to You 
dan sontak seluruh yang hadir 
terkejut.

Tidak terkecuali Gubernur 
Isran Noor dan rombongan 
kunker Pemprov Kaltim, terlebih 
sang tuan rumah “Bupati Bati-
wakkal” langsung berdiri dan 
ikut bertepuk tangan dengan 
wajah keheranan dan tidak 
menyangka mendapat kejutan, 
sambil menatap rangkaian 
bunga dan kue berhias ucapan 
Selamat Ulang Tahun Bupati 
Berau ke 45.

Ternyata, lagu ultah, rang–
kaian bunga dan kue meru–
pakan ungkapan tim kunker 
Pemprov Kaltim yang dimo-
tori Biro Infrastruktur dan Biro 
Umum Setda Prov Kaltim.

Dalam kesempatan ini, 
Gubernur Isran Noor selain 
mengucapkan selamat, juga 
menyampaikan apresiasi atas 
dukungan dan penyambutan 
Pemkab Berau sejak kedatan-
gan hingga pelaksanaan ke-
giatan dan berakhir kunker di 
kabupaten paling utara Benua 
Etam.

“Kami terimakasih sudah 
disambut dengan hangat Bu 
Bupati dan Pak Wakil Bupati. 
Terimakasih,” ucap orang no–
mor satu Benua Etam dalam 

acara penuh keakraban dan 
kekeluargaan ini.

Terselip doa dan ucapan 
seluruh rombongan kunker ke-
pada orang nomor satu Barrau, 
semoga panjang umur, selalu 
diberikan kesehatan, kekuatan 
dan sukses menjalankan ama-
nah dibawah lindungan Allah 
Subhanallahu Wa Ta’ala.

Kunker Gubernur Isran Noor 
bersama Wakil Gubernur Hadi 
Mulyadi selama 4 hari (25-28 
Juni) diawali dari Kota Bontang, 
berlanjut Kabupaten Kutai Timur 
dan diakhir di Kabupaten Berau.

Sinergitas terbangun ber–
sama mewujudkan Kaliman-    
tan Timur Berdaulat. 
(yans / sdn / humasprovkaltim 
/ adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim
“Siapa pun yang ingin suk-

ses pastikan kita bekerja de–
ngan cinta dan doa. Kerja yang 
dimaksud adalah termasuk 
di dalamnya belajar, bekerja 
dengan tulus dan ikhlas. Jadi 
mulai dari sekarang bekerjalah 
dengan tulus dan ikhlas,” tutur 
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi 
Mulyadi saat menjadi keynote 
speaker acara talkshow mileni-
als dengan tema be successful 
you deserve it di Rumah Jabatan 
Wagub, Minggu (27/6/2021).

Hadi mengutip ucapan Pak 
Arfan dalam karya film Laskar 
Pelangi yaitu hiduplah untuk 
memberi sebanyak-banyaknya 
bukan untuk meminta seba–
nyak-banyaknya. Dalam kutipan 
tersebut tersirat makna untuk 
selalu bekerja tulus, ikhlas dan 
tanpa pamrih. 

“Yang kedua, tidak cukup 
hanya ketulusan dan keikhla-
san saja, tapi diperlukan kerja 
keras,” ujar Hadi. 

Makanya, lanjut Hadi, sia–
papun yang ingin sukses harus 
belajar keras, bekerja keras. Ti-
dak akan bisa ditemukan orang 
yang sukses tanpa kerja keras. 
Ada yang sukses tanpa kerja 

keras, itu adalah kesuk–sesan 
semu, sementara yang tidak 
akan berjalan lama. 

“Bekerja keras harus kita 
lakukan dengan terus belajar. 
Makanya jangan pernah ber–
henti belajar. Bukan sekadar 
belajar secara formal, tapi juga 
belajar nonformal, organisasi 
dan kepemimpinan,” pesan 
Hadi. 

Selanjutnya, ujar Hadi, be–
kerja dengan cinta. Maksudnya 
mencintai pekerjaan. Kalau 
bekerja tidak dengan cinta, 
yang ada adalah kegelisahan, 
kegalauan, kecapean dan be-
rat. Makanya, mulai sekarang 
belajarlah mencintai pekerjaan. 

“Kalau kita bekerja dengan 
cinta maka hasilnya luar biasa,” 
kata Hadi. 

Terakhir, Hadi mengata-   
kan yang tak kalah penting 
adalah bekerja dengan doa  
dan jangan sampai salah ber–
doa. 

Selain Hadi, narasumber 
dalam acara tersebut yaitu 
Achmad Efendi, Rosna Vidia 
Islamika, Sheila Medina dan 
Zaky Al Fahmi. 
(yuv / yans / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

Tips Sukses, Bekerja
dengan Cinta dan Doa

Ucapan Terimakasih dan Kue Ultah
Tutup Kunjungan Kerja Wilayah Utara

Kutai Timur Sentra Pangan dan Hortikultura
SANGATTA, Swara Kaltim

Kunjungan Gubernur Kali–
mantan Timur Dr H Isran Noor 
ke wilayah utara Benua Etam, 
dirangkai penyerahan bantuan 
tanaman pangan dan hortikul-
tura oleh Pemerintah Provinsi 
Kaltim.

Melalui Dinas Pangan Tana-
man Pangan dan Hortikultura 
(DPTPH) Kaltim diberikan ban-
tuan tanaman pangan dan hor-
tikultura diserahkan Gubernur 
Isran Noor di Kabupaten Kutai 
Timur.

Untuk Kutai Timur lanjut Ke-
pala DPTPH Kaltim Siti Farisyah 
Yana, bantuan yang diberikan 
bersumber dari APBN dan 
APBD provinsi tahun anggaran 
2021.

“Kutai Timur menjadi salah 
satu daerah untuk pengem–
bangan kawasan tanaman 
pangan dan hortikultura Kal–
tim,” ujar Siti Farisyah Yana saat 
mendampingi Gubernur Isran 
Noor di Kabo Jaya, Sangatta, 
Kabupaten Kutai Timur, Kamis 
(24/6/2021).

Bantuan APBN, jelasnya, un-
tuk sarana produksi tanaman 
padi terdiri bantuan budidaya 
padi rawa 850 ha, benih padi 
Inbrida 25.000 kg (1.000 ha), 
pengembangan petani pro-
dusen benih tanaman pangan 
20 ha.

Sedangkan APBD berupa 
bantuan pengembangan ka–
wasan padi 500 ha, terdiri 
benih padi 12.500 kg dan pu-

puk NPK 25.000 kg.
Bantuan sarana produksi 

jagung 1.250 ha, yakni benih 
jagung hibrida umum 7.500 kg 
seluas 500 ha (APBN) dan benih 
hibrida umum 11.250 kg seluas 
750 ha (PEN APBN).

Untuk pengembangan ta–
naman hortikultura, khususnya 
benih pisang  27.000 polybag, 
durian 2.000 batang termasuk 
pupuk NPK 300 kg dan alpukat 
85.000 batang ditambah pupuk 

NPK 2.500 kg. 
“Semua kegiatan bersum-

ber dana APBD,” sebutnya.
Selain itu, bantuan ber–

sumber APBN untuk prasa-
rana pertanian 13 unit, terdiri 
pembangunan embung per-
tanian 1 unit, jaringan irigasi 
tersier 10 unit dan jaringan 
irigasi perpompaan besar 
wilayah tengah 2 unit.

Untuk kegiatan skala ru-
mah tangga, betupa bantuan 

pekarangan pangan lestari ta-
hap penumbuhan 5 kelompok 
dan tahap pengembangan 6 
kelompok.

“Bantuan juga diberikan un-
tuk pengembangan family farm-
ing atau pertanian keluarga 1 
kelompok di Kecamatan Teluk 
Sangkima 19 ha dan 1 kelompok 
di Kecamatan Teluk Pandan 22 
ha,” pungkas Yana. 
(yans / sdn / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

Isran Noor

Hadi Mulyadi saat menghadiri acara acara talkshow milenials.
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Pemprov Kaltim Sebut Pandemi Berisiko 
Naiknya Kekerasan Kepada Anak

SAMARINDA, Swara Kaltim
Kepala Dinas Kependuduk-

an, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DKP 
3A) Provinsi Kaltim Nory-
ani Sorayalita menyebutkan 
pandemi Covid-19 berisiko 
pada naiknya kasus kekerasan 
terhadap anak.

“Kami mencatat ada lima 
risiko yang rentan dialami 
anak akibat pandemi Co-
vid-19, pertama adalah risiko 
meningkatnya kekerasan 
terhadap anak,” ujar Noryani 
Sorayalita di Samarinda, Sabtu 
(26/6/2021).

Untuk risiko kekerasan 
terhadap anak, lanjutnya, 
kerentanan terjadi karena di 
masa pandemi, hampir selu–
ruh aktivitas anak dilakukan 
di rumah, sementara tidak 
semua anggota keluarga siap 
dengan kondisi ini.

Hal itu terjadi karena bisa 

jadi ada anggota keluarga 
yang terkena pemutusan 
hubungan kerja (PHK) dan 
tekanan ekonomi, sehingga 
pelampiasannya kemudian ke 
anak atau anak menjadi kor-
ban kekerasan dalam rumah 
tangga.

Risiko kedua adalah ber-
hubungan dengan psikoso-
sial anak, yakni banyak anak 
yang mengalami gangguan    
psikososial dan kesehatan 
mental, akibat dari mereka 
tidak bisa bermain baik di 
sekolah maupun di lingkun-
gan rumah. 

“Ini terjadi karena ad-
anya pengkondisian belajar 
dari rumah menggu-nakan 
handphone (HP) yang kemu-
diannya anak terbiasa meng-
gunakan HP. 

Jika peran orang tua le-
mah ketika belajar secara dar-
ing, maka akan memperburuk 

kondisi,” tuturnya.
Ketiga adalah risiko hi-

langnya pengasuhan. Akibat 
dari kebiasaan tatanan ke-

hidupan berubah, maka tidak 
semua pribadi siap menjalani, 
sehingga peran pengasuhan 
oleh orang tua juga mengala-

mi perubahan.
Dalam hal ini, ada sebagian 

orang tua membiarkan aktivi-
tas setelah melihat anak diam, 
padahal belum tentu diamnya 
anak itu baik, bisa jadi diamnya 
anak karena kecanduan game 
online, terpapar pornografi 
atau lainnya.

Keempat adalah risiko me-
ningkatnya tantangan untuk 
mengakses layanan bagi anak, 
khususnya aksesibilitas layanan 
kesehatan dan pendidikan, 
karena saat ini angka capa-
ian imunisasi menurun akibat 
kebijakan PPKM.

“Kelima adalah risiko stig-
matisasi pada anak terdampak 
dan keluarganya, yakni terjadi 
stigmatisasi pada anak jika 
dirinya atau anggota ke-
luarganya ada yang terpapar 
Covid-19 sehingga anak kemu-
dian dikucilkan,” ucap Noryani. 
(ant)

Gara-gara Parkir Sepeda Motor Dekat Pohon,
Seekor Ular Masuk ke Dalam Motor

MALANG, Swara Kaltim
UPT Pemadam Kebakaran 

Kota Malang kembali men-
gevakuasi seekor ular yang 
masuk ke sepeda motor. Ular 
tersebut tiba-tiba hendak 
merambat ke tangan saat 
perempuan pemilik motor 
sedang mengendarainya. 

Kepala UPT Pemadam 
Kebakaran Kota Malang, M 
Teguh Budi Wibowo men-
gatakan, insiden ular masuk 
motor matic Honda bermerek 
Beat itu terjadi pada Rabu 
(23/6/2021) sekitar pukul 
14.00 WIB. 

Kejadian menegangkan 
tersebut berlangsung di Pe-
rum Mutiara Residence Blok A 
No 1 Jalan Raya Tebo Selatan 
Kelurahan Mulyorejo, Keca-
matan Sukun, Kota Malang. 

Bermula parkir di dekat 
pohon Awalnya, Eunike An-
diani Sugiarto Putri atau Aan 
(40) memarkir motornya di 
salah satu swalayan. Motor itu 
diparkir di dekat pohon. 

“Dia itu parkir di swalayan, 
parkir di dekat pohon,” kata 
Teguh, Kamis (24/6/2021). 

Saat dalam perjalanan 

pulang, pengendara motor 
mendapati ular di motornya. 
Ular itu nyaris merambat ke 
tangannya. 

“Mau pulang, pas di jalan, 
ular itu mau merambat di 
tangannya,” katanya. 

Belum diketahui dari mana 
ular itu berasal hingga akh-
irnya masuk ke dalam dek 
motor. 

Pihaknya yang mendapat-
kan laporan permintaan 
evakuasi ular lantas mengirim-

kan tim sebanyak tiga orang 
ke lokasi. 

“Tiba-tiba ada laporan dari 
NCC112 mengabarkan bahwa 
ada permintaan evakuasi ular 
di motor,” katanya.

Evakuasi dibantu pekerja 

bengkel Proses evakuasi ular 
dibantu oleh tukang bengkel 
motor. Sebab, ular masuk ke 
dalam dek motor. 

“Karena takut merusak 
motornya, dibawa ke bengkel 
terdekat biar dibantu bengkel 
untuk buka deknya,” katanya. 

Ular itu merupakan ular 
Bandotan Macan atau Ptyas 
mucosa sepanjang 90 sentime-
ter. Ular itu bisa menggigit tapi 
tidak berbisa. 

Musarofah (49) warga Du-
sun Segaran Gang Jowar, Desa 
Kendalpayak, Kecamatan Paki-
saji, Kabupaten Malang kaget 
ketika dari motor matic yang 
dikendarainya muncul ular. 

Ular itu merupakan ular 
koros atau Ptyas korros sepan-
jang sekitar 20 sentimeter. 
(kcm / *Bn)

PERISTIWA

Seorang petugas dari UPT 
Pemadam Kebakaran Kota 
Malang (kiri - tak terlihat) saat 
mengevakuasi ular dari dalam 
motor warga.

*Foto: ilustrasi.
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Sekdaprov Hadiri
Vaksinasi Massal di Balikpapan

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Sekdaprov Kaltim HM 

Sa’bani mengatakan beberapa 
hari teraknir ini, lonjakan 
kasus penularan Covid-19 di 
wilayah Katim terus menin-
gkat, Karena itu, penerapan 
Protokol Kesehatan (Prokes) 
harus diperketat lagi.

“Kita harapkan, semakin 
melonjaknya kasus terkonfir-
masi positif Covid-19 di Kal-
tim, pada semua lembaga dan 
dinas instansi terkait dapat 
memperketat penerapan prot-
okol kesehatan,” sebut Sa’bani 
usai menghadiri pelaksanaan 
vaksinasi massal, di Gedung 
Balikpapan Sport and Con-
vention  Center (BSCC-Dom), 
dikutip Swara Kaltim melalui 

berita Biro Humas Setprov 
Kaltim, Sabtu (26/6/2021).

Selain itu, lanjut Sa’bani 
juga dilakukan monitoring 
terhadap Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) berskala mikro  yang 
diaksanakan oleh kabupaten/
kota masing-masing. 

“Bagi masyarakat yang 
melaksanakan vaksinasi ini, 
diharapkan tetap disiplin dam 
mengutamakan protokol 
kesehatan, maupun masyara-
kat yang belum di vaksin,” 
tandasnya.

Sa’bani menegaskan 
kunci keberhasilan menekan 
penularan dan penyebaran 
Covid-19 adalah melalui kerja 
sama dan koordinasi yang 

baik dari pihak-pihak terkait 
bersama masyarakat.

Sa’bani juga menghimbau 
kepada seluruh lapisan ma-
syarakat, untuk tetap waspada 
dan selalu melaksanakan    
Protokol kesehatan dalam  
berbagai  interaksi, komuni-
kasi, mobilitas dan aktiviatas 
lainnya dengan menerapkan 
5M.      

“Sekali lagi jangan pernah 
lengah dan lalai, karena virus 
Corona itu masih ada di seki-
tar kita dan terus mengancam. 
Terus terapkan 5M yakni me-
makai masker, menjaga jarak, 
mencuci tangan, menghindari 
kerumunan dan mengurangi 
interaksi dan mobilitas,” pesan 
Sa’bani. (aya / sk)

Protokol Kesehatan 
Diperketat

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Sekdaprov Kaltim HM 

Sa’bani mewakili Gubernur 
Kaltim menghadiri acara 
Serbuan Vaksinasi Nasional 
TNI-Polri, sehari 1 juta orang 
serentak di 34 wilayah Polda, 
dalam rangka Hari Bhay-
angkara ke-75 tahun 2021, 
di Gedung Balikpapan Sport 
and Convention  Center 
(BSCC-Dom), dikutip Swara 
Kaltim melalui berita Biro 
Humas Setprov Kaltim, Sabtu 
(26/6/2021).

Sa’bani menjelaskan 
kegaiatan vaksinasi massal ini, 
dengan target 1 juta 1 hari, 

yang juga seiring dengan Hari 
Bhayangkara ke-75 tahun 
2021.

Untuk Kaltim mendapat 
jatah 14.100, kemudian 
ditambah vaksin daerah itu 
menjadi 16 ribuan dan ini 
serentak dilaksanakan seluruh 
kabupaten/kota, salah satun-
ya di Balikpapan yang digelar 
di BSCC-Dom. yang juga 
dihadiri Kapolda Kaltim Irjen 
Pol Drs Herry Rudolf Nahak.

Walikota Balikpapan Rah-
mad Mas’ud. Pangdam VI/
Mulawarman Mayjen TNI Heri 
Wiranto.

“Kita harapkan kegiatan 

vaksinasi massal ini berjalan 
lancar, termasuk droping 
vaksin dari pusat juga lancar 
dan lebih banyak, sehingga 
kita bisa mempercepat pelak-
sanaan vaksin kepada seluruh 
masyakat Kaltim, sehingga 
herd immunity terbentuk lebih 
cepat,” kata Sa’bani.

Kapolda Kaltim Irjen Pol 
Drs Herry Rudolf Nahak dalam 
laporannya kepada Presiden 
Joko Widodo, mengatakan 
hari ini jajaran Polda Kaltim, 
bekerjasama Kodam VI Mu-
lawarman, Pemprov Kaltim, 
kabupaten/kota se Kaltim, 
melaksanakan secara seren-

tak program vaksin massal, 
target yang diberikan Mabes 
Polri sebanyak 14.140 vaksin. 
“Kami juga mendapat dukun-
gan tambahan dari Pemprov 
Kaltim maupun kabupaten/
kota sehingga jumlah kes-
eluruhan sebanyak 16 ribu 
vaksin.

“Kami targetkan pukul 
16.00 Wita sudah selesai. 
sampai saat ini yang sudah 
tervaksinasi 490.000 yang 
sudah selesai,” terang Herry 
Rudolf Nahak.

Presiden Joko Widodo 
secara virtual menyampai-
kan apresiasi kepada seluruh 

Polda, Kodam dan Pemprov 
yang telah berkerjasama dalam 
melaksanakan vaksinasi mas-
sal ini, dengan harapan target 
vaksinasi 1 juta orang dalam 1 
hari bisa tercapai.

“Terimakasikasih banyak 
atas kerjsaama dan partisi-
pasinya dalam pelaksanaan 
program vaksin massal ini. Tar-
get 1 juta vaksin  benar-benar 
kita jaga, sampai nantinya 
bulan Juli. 

Dan pada bulan Agustus 
mendatang kita bisa menca-
pai terget dua kali dari yang 
ada sekarang ini,” pesan Joko 
Widodo. (aya / sk)

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani di Gedung Balikpapan Sport and Convention  Center (BSCC-Dom).

HM Sa’bani
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Pelataran

Astramatika Cetak SDM Berkarakter
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Pemprov Kaltim meminta 
agar ke depan melalui ajang 
kompetisi Asah Terampil Ma–
tematika (ASTRAMATIKA), 
khususnya Astramatika XXVIII 
yang digelar oleh Himpunan 
Mahasiswa Pendidikan Mate–
matika (Himatika) FKIP Unmul 
dapat menghasilkan SDM yang 
berkarakter, berkualitas dan 
memiliki daya saing.

“Pemerintah provinsi sangat 
mengapresiasi atas pelaksa-
naan Astramatika ini. Ke depan 
mampu mencetak generasi 
muda berkarakter dan berdaya 
saing,” sebut Gubernur Kaltim 
Dr H Isran Noor diwakili Staf  
Ahli Gubernur Kaltim Bidang 
Reformasi Birokrasi dan Ke–
uangan Daerah Kaltim Mu–
hammad Kurniawan, ketika 
membuka Astramatika XXVIII 
2021 secara virtual, Sabtu 26 
Juni 2021.

Pemprov juga menyambut 
baik pelaksanaan tersebut, 
meski dimasa Pandemi Co-
vid-19, tetapi tetap semangat 
dalam membangun dunia pen–
didikan terutama Matematika.

Kegiatan ini sejalan dengan 
upaya Pemprov Kaltim. Yaitu, 
upaya Pemprov Kaltim dalam 
memajukan dan meningkatkan 

kualitas yang juga prioritas 
utama, yaitu berani untuk Kal-
tim Berdaulat. 

Bagi Kurniawan, ilmu pe–
ngetahuan dan teknologi de-
wasa ini berkembang sangat 
pesat terlebih masuk berada 
di revolusi industri 4.0. 

“Jika kita tidak mengikuti 
kemajuannya, maka kita akan 
tertinggal dan menjadi tersisih 
dalam kompetisi kehidupan 

peradaban manusia yang se-
makin mengglobal,” sambung 
Kurniawan.

Karena itu, anak-anak didik 
sejak saat ini, generasi muda di 
Pulau Kalimantan pada umum–
nya dan Provinsi Kaltim pada 
khususnya jangan sampai ke–
tinggalan, khususnya di bidang 
Matematika.

Dengan ilmu Matematika 
yang terus berkembang, para 

generasi muda harus dapat 
menyiapkan diri agar mampu 
berkarya, berkreasi dan ber–sa-
ing dengan didasari kemam–
puan penguasaan ilmu yang 
memadai.

“Melalui matematika kita 
akan mampu berhitung secara 
benar. Serta didukung dengan 
berbagai pola dan rumusan 
untuk memecahkan suatu 
permasalahan, sehingga ma–

tematika merupakan alat untuk 
berpikir serta memecahkan dan 
mengatasi masalah,” jelasnya.

Selanjutnya, Kurniawan ber–
pesan agar generasi muda dapat 
menghiasi waktu dan hari-hari 
yang ada dengan kegiatan ber-
manfaat. Jangan sampai terlibat 
dalam pergaulan negatif yang 
akan dapat menghancurkan 
hidup masa depan. 
(aya / sk)

Pemprov Jamin Tahfidz 30 Juz Al Muhajirin Terima BKT

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wagub Kaltim H Hadi Muly-

adi diwakili Kadisdikbud Kaltim 
Anwar Sanusi menegaskan, 
Pemprov Kaltim menjamin 
Beasiswa Tuntas atau Beasiswa 
Kalimantan Timur (BKT Tuntas) 

bagi siapa saja para pelajar 
yang menghafal Al-Qur ’an 
hingga 30 Juz. 

Terutama bagi santri Tah-
fidz Al Muhajirin Perumahan 
Bengkuring Samarinda Asuhan 
Ustadz Sabran Abbas yang di 

wisuda atau Khatam Al Quran 
III, di Masjid Al Muhajirin Pe–
rumahan Bengkuring Sama–
rinda, Minggu 27 Juni 2021.

“Kami mendengar ada dua 
santri Tahfidz yang mampu 
selesai hafalannya hingga 30 

Juz Al Quran. Insya Allah sesuai 
program Gubernur dan Wagub 
Kaltim, mereka yang hafal 30 
Juz siap dibantu hingga selesai 
kuliahnya, di mana saja mereka 
mau tahun depan,” sebut An-
war Sanusi mewakili Wagub 

Kaltim Hadi Mulyadi ketika 
Wisuda Tahfidz Quran III.

Anwar mengatakan, mereka 
yang diberikan  bantuan bea–
siswa tersebut harus merupakan 
warga Kaltim. Bahkan, yang 
menghafal 30 Juz langsung 
tanpa seleksi atau prioritas. Se-
dangkan di bawah 30 Juz meraih 
beasiswa stimulan.

Bagi Anwar, mereka yang 
Hafal Quran 30 Juz dijamin 
kapan mereka kuliah, di mana 
saja. Maka, Pemprov Kaltim 
siap membantu hingga tuntas 
perkuliahannya.

“Sesuai arahan Gubernur dan 
Wagub Kaltim, maka mereka 
yang Hafal Quran 30 Juz dijamin 
sampai tuntas sekolahnya,” jelas 
Anwar.

Selanjutnya, Pemprov Kaltim 
meminta lembaga pendidikan 
Tahfidz Quran Al Muhajirin ke 
depan selalu meningkatkan 
kualitas lulusannya. 

Sehingga mampu mencetak 
generasi muda pembawa kebai-
kan umat.

Peserta Tahfidz Quran Al Mu-
hajirin yang diwisuda 47 santri.

Hadir Ketua MUI Kaltim KH 
Muhammad Rasyid dan Habib 
Hasyim serta para ulama dan 
habaib se Kaltim. (aya / sk)
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Mahulu Gelar Serbuan Vaksinasi
Nasional TNI-Polri di UJoh Bilang

MAHAKAM ULU, Swara Kaltim
Dalam rangka menyambut 

Hari Bhayangkara ke-75 pada 
1 Juli 2021, Pemerintah Kabu-
paten Mahakam Ulu, mengge-
lar vaksinasi Covid-19 massal, 
terpusat di Tribun  Lapangan 
UJoh Bilang, Kecamatan Long 
Bagun, Sabtu (26/2021).

Kegiatan serbuan vaksinasi 
nasional TNI-Polri, dengan 
target sehari satu juta orang, 
serentak di 34 wilayah Polda” 
se-Indonesia hari ini. 

Kabupaten Mahulu memi-
liki target 300 penerima vaksin 
dan serbuan pembagian paket 
sembako melalui Dinas Sosial 
Mahulu.

Bupati Mahulu Bonifasius 
Belawan Geh mengatakan, 
kegiatan ini merupakan target 
dari Presiden Joko Widodo 
atau Jokowi yang diakselerasi 
oleh Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo, terkait satu juta 
dosis per hari se-Indonesia.

“Target pelaksanaan vaksi-
nasi sebanyak 1 juta serentak 
se-Indonesia. Kegiatan ini 
juga sekaligus dalam rangka 
menyambut Hari Bhayangkara 
ke-75, pada 1 Juli mendatang. 
Tentunya sebagaimana tema 
Hari Bhayangkara tahun ini, 
yaitu Transformasi Polri yang 
Presisi Mendukung Percepa-
tan Penanganan Covid-19 

untuk Masyarakat Sehat dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
Menuju Indonesia Maju,” kata 
Bupati.

Kepala Dinkes P2KB Ma-
hulu, drg Agustinus Teguh 
Santoso, mengatakan dengan 
diselenggarakannya vaksinasi 
dengan target satu juta terse-
but, diharapkan terciptanya 
kekebalan kelompok atau 
Herd Immunity terhadap virus 
global tersebut.

“Untuk hari ini ditergetkan 
300 orang yang akan divak-
sin dengan sasaran target 
masyarakat usia lansia, pra 
lansia, kelompok disabilitas, 
tenaga pendidik dan ke-
lompok masyarakat pelay-
anan publik, serta para buruh 
pelabuhan dan matoris taxi 
speed bout,” tutur Teguh ke-
pada Swarakaltim.com.

Kegiatan ini melibatkan 
seluruh petugas kesehatan di 
Ujoh Bilang. Teguh menye-
butkan, pelaksanaan vaksin 
massal ini sesuai dengan 
kebijakan untuk penanganan 
Covid-19 yang sudah diber-
lakukan sejak Januari pada 
seluruh pejabat publik yang 
telah didukung penuh oleh 
TNI-Polri di wilayah ini.

“Tentunya diharapkan 
tercapai Herd Immunity 
di lingkungan masyara-

kat. Meski begitu, kita tetap 
mengimbau kepada masyara-
kat yang sudah divaksin untuk 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan (prokes 5M) dalam 
kehidupan sehari-hari,” jelas-
nya.

Hingga saat ini, sambung 
Teguh, pihaknya telah melak-
sanakan vaksinasi Covi-19, 
terhadap kelompok sasaran 
sebanyak 3.600 orang atau 
35 persen, yang telah masuk 
rengkeng ke-42 secara Nasi-
onal dari 360 lebih kabupaten/
kota se-Indonesia.

“Untuk Mahulu senidiri, 
telah melawati dua tahapan 

vaksiniasi dengan beberapa 
termin, yang pertama tenaga 
kesehatan sudah 99 persen 
divaksin, kemudian berlaku 
bagi pelayanan publik dan 
selanjutnya diperluas bagi pra 
lansia, ODGJ dan disebalitas,” 
terangnya.

Selanjutnya, kata Teguh, 
pada 1 Juli mendatang, vak-
sinasi berlaku bagi kelompok 
sasaran semua penduduk 
yang diperluas untuk taha-
pannya dari usia 18 tahun 
keatas.

“Kita tinggal menunggu 
surat edaran dari Kementrian 
Kesehatan RI, dan kota telah 

siagakan untuk semua Puskes-
mas agar melakukan vaksinasi. 
Hal yang penting kita harus 
memperhatikan pendistribu-
sian ketersedian vaksinasi ini 
kesemua Puskesmas se-Mahu-
lu,” pungkas Teguh yang juga 
Kepala TGT Mahulu ini.

Hadir dalam serbuan vak-
sinasi tersebut, Sekda Mahulu 
Stephanus Madang, Kapolsek 
Long Bagun AKP Purwanto,  
Danramil 03/Long Bagun 
Lettu Inf I Wayan Sudiarsa dan 
sejumlah pejabat teras Pemkab 
Mahulu, yang telah menyaksi-
kan 300 orang vaksinasi massal 
tersebut. (iyn)

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, didampingi Sekda Stephanus Madang, menyerahkan paket sembako bagi penerima vaksinasi secara simbolis.
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Tertib Data, Antarkan  Gurimbang
Masuk 100 Desa Cantik se Indonesia

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Kampung Gurimbang Ke-

camatan Sambaliung, Jum’at 
(25/6/2021) resmi dicanangkan 
menjadi desa cinta statistik (desa 
cantik) oleh Bupati Kabupaten Be-
rau Sri Juniarsih Mas. Turut hadir 
dalam kegiatan itu Kepala Badan 
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Ka-
limantan Timur (Kaltim)  Anggoro 
Dwi Tjahyono juga Kepala BPS 
Bumi Batiwakkal Bahramsyah. 
Prestasi luar biasa berhasil disabet 
kampung dikenal dengan udang 
sungainya tersebut, buah tertib 
data sehingga bawa Gurimbng ma-
suk 100 desa cantik se Indonesia.  

Menurut Bupati Berau Sri Juni-
arsih, latar belakang utama Gurim-
bang di nobatkan menjadi desa 
cantik karena Kepala Kampung 
dan Aparaturnya sangat kooperatif. 
Ditambah lagi bisa diajak bermi-
tra terkait penyediaan data dan 
berkomitmen dalam peningkatan 
kapasitas dibidang statistik. Gurim-
bang cepat menyadari kalau data 
itu mahal, akan mahal lagi apabila 
tampa data. “Jadi pembangunan itu 
tidak akan bisa sempurna diban-
gun kalau tidak dengan data yg 
lengkap dan akurat. Sebab kalau 
pembangunan tanpa data itu tidak 
akan terarah dengan baik, tapi 
kalau berdasarkan dengan data 
pasti akan terarah pembangunan 
dicanangkan,” ungkap Srikandi 
pertama berhasil menjadi pertinggi 
di Bumi Batiwakkal.  

Lanjut beliau, perlu diingat 
selain tertib data pembangunan 
tidak bisa berikan manfaat besar 
tampa membaiknya Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang mumpuni 

dan berkelanjutan. Sebab pem-
bangunan SDM jauh lebih penting 
dari pembangunan infrastruktur. 
Sampai saat ini memang PR yang 
perlu dibenahi nawacita pem-
bangunan dari kampung. Salah 
satu sumbernya dari Anggaran 
Dana Kampung (ADK) yang mana 
telah direalisasikan sejak Bupati 
Bumi Batiwakkal masih Almarhum 
bapak Muharram. “Besar harapan 
saya melalui sumber tersebut 
sehingga kampung kampung bisa 
mempercantik dan memjaukan 
kampungnya masing masing,” ujar 
Sri Juniarsih. 

Masih menurut beliau, besar 
harapan Gurimbang bisa menjadi 
contoh bagi kampung kampung 
lainnya. Sehingga nantinya di 
Berau ada desa desa cantik 
lagi ditetapkan. Mudahan juga 
bukan hanya desanya yg cantik 
tapi prilaku, akhlak serta kreati-
fitas masyarakatnya. “Berupaya 
mempercantik dalam hal apapun 
namun memang kita tidak bisa 
sempurna tapi berusaha meny-

empurnakan semaksimal mungkin. 
Tapi percayalah kalau apa yg kita 
lakukan dengan hati pasti hasilnya 
maksimal, itupun bapak Gunawan 
sebagai kepala kampung mampu 
membangun Gurimbang dari hati 
sehingga hasilnya baik,” tutur 
orang nomor satu di Berau itu. 

Sementara itu Kepala BPS 
Kabupaten Berau Bahramsyah 
mengatakan, tahun 2021 BPS 
mencanangkan program desa 
cantik yang merupakan sebuah 
program peningkatan kompetensi 
aparatur desa atau kampung atau 
kelurahan dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan data statistik sehing-
ga perencanaan pembangunan 
desa lebih tepat sasaran.

Untuk langkah awal BPS 
melakukan pembinaan statistik 
secara berkesinambungan dan 
menyeluruh terhdap 100 desa 
yang tersebar diwilayah Indone-
sia. Untuk menentukan 100 desa 
terpilih, dari 301 usulan yang dis-
amikan BPS Kabupaten atau kota 
se Indonesia. Maka sebelumnya 

dilakukan seleksi terlebih dahulu 
oleh tim kerja desa cantik BPS RI, 
dan hasilnya untuk Provinsi Kaltim 
terpilih Kampung Gurimbang 
Kabupaten Berau, dan Kelurahan 
Teritip di Kota Balikpapan. 

Adapun pertimbangan BPS 
Kabupaten mengusulkan Kam-
pung Gurimbang ikut, dalam 
program percepatan pembinaan 
statistik sektoral desa cantik selain 
karena karena Kepala Kampung 
dan Aparaturnya sangat koop-
eratif bisa diajak bermitra terkait 
penyediaan data dan berkomit-
men dalam peningkatan kapasitas 
dibidang statistik, juga mampu 
memberdayakan masyarakat terh-
adap kegiatan ekonomi warganya, 
dan pernah menjadi juara lomba 
Desa tingkat Kampung Provinsi 
Kaltim tahun 2014 dan 2015 serta 
mewakili ditingkat nasional. Agar 
menjadi kampung yang lebih baik 
lagi maka perlu ada pembinaan 
dalam hal pengelolaan dan pe-
manfaatan data sektoral.

 “Melalui program tersebut, 
kami berharap terwujudnya ket-
erpaduan perencanaan, pelaksa-
naan dan evaluasi pembangunan 
pada level desa atau kampung 
serta menciptakan sistem infor-
masi berbasis masyarakat yang 
akan lebih optimal, pembangunan 
akan lebih terarah dengan data 
data yang berkualitas,” kata Bah-
ramsyah. 

Masih menurut beliau, tujuan-
nya pada akhirnya diharapkan me-
ningkatkan kesadaran dan peran 
aktif aparatur desa atau kampung 
dan masyarakat dalam penyeleng-
garaan kegiatan statistik. 

“Mudah mudahan Kampung 
Gurimbang ini setelah selesai 
pembinaan oleh BPS akan menjadi 
percontohan bagi kampung atau 
kelurahan yang ada di Kabupaten 
Berau,“ Bahramsyah.

Sedangkan Kepala BPS 
Provinsi Kaltim, Anggoro Dwi 
Tjahyono menuturkan, desa meru-
pakan ujung tombak pembangunan, 
karena itu penting ketersediaan 
data statistik ditingkat desa menjadi 
semakin penting dalam mewujud-
kan pembangunan yang lebih baik. 
BPS sebagai lembaga pemerintah 
yang memiliki kewajiban dalam hal 
pengembangan statistik di Indone-
sia tentunya harus mampu berkon-
tribusi dalam penguatan kegiatan 
statistik. 

Oleh sebab itu pada tahun 2021 
BPS mulai merancang suatu pro-
gram pembinaan statistik sektoral 
tingkat desa melalui program cinta 
desa statistik dengan menggan-
deng kementrian desa, pembangu-
nan daerah tertinggal dan transmi-
grasi (KEMENDES-PDTT). 

Pembinaan cinta desa statistik 
merupakan sebuah program pen-
ingkatan kompetensi apartur desa 
yang mengelola dan pemanfaatan 
data, sehingga perencanaan desa 
lebih tepat sasaran. 

“Jadi saat ini, tahapanya adalah 
mengindentifikasi kebutuhan desa 
terhadap data dan mendamingi 
desa dalam mengimplementasikan 
standar dan tata kelola data ber-
dasarkan proses bisnis pendataan 
yang dipakai BPS.  Di Kaltim selain 
Kampung Gurimbang ada 11 desa 
lainnya juga,” kata Anggoro Dwi 
Tjahyono. (nht)

Permintaan Pasar Tinggi, Hasil Produksi Masih Rendah
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Tingginya angka permin-
taan pasar akan produksi telur 
di Kabupaten Berau menjadi-
kan peluang tersendiri bagi 
para pecinta ternak unggas. 
Saat ini di Kabupaten Berau 
permintaan telur menca-
pai 120.000 butir per bulan, 
sedangkan yang terpenuhi 
baru 44.000. tentu ini menjadi 
peluang sekaligus tantangan 
yang harus dipecahkan. 

Hal inilah yang menarik 
minat Gubernur kalimantan 
Timur Isran Noor dan Wakil 
Gubernur kaltim Hadi Muly-
adi berkunjung langsung ke 
salah satu Badan Usaha Milik 
Kampung (BUMK) Surya Jaya 
Abadi beberapa waktu lalu 
yang sudah menangkap pelu-
ang tersebut. 

Berlokasi di Kampung 
Labanan Makarti Kecamatan 

Teluk Bayur. Berau.    
Kedua petinggi di Kaltim 

tersebut tertarik dengan 
BUMK ini karena telah ber-
hasil mengembangkan usaha 
dengan sharing modal dari 
Anggaran Dana Kampung. 
BUMK tersebut dinilai telah 
ikut berkontribusi dalam per-
cepatan roda perekonomia di 
masyarakat. 

Dalam hal ini Bupati Berau 
Sri Juniarsih mengatakan 
bahwa dalam hal ini Pemerin-
tah Kabupaten Berau mem-
beri dukungan penuh dalam 
pengembangan BUMK ini, 
karena potensi peternakan 
ayam petelur sangat menjan-
jikan. 

“Semoga giat BUMK 
semakin laju berkembang 
sehingga dapat menjadi salah 
satu sarana untuk mense-
jahterakan masyarakat,“ jelas 

Bupati Berau.
Senada dengan Bupati Be-

rau, Kepala Dinas Pemberday-
aan Masyarakat Desa (DPMD) 
Provinsi Kaltim M Sirajuddin 
saat mendampingi Gubernur 
dan Wagub Kaltim menceri-
takan kronologi BUMK Surya 
Jaya Abadi, BUMK Surya Jaya 
Abadi dibentuk tahun 2018 
dengan unit usaha peternakan 

ayam telur, pembuatan pakan 
ayam dan kolam ikan air 
tawar. Awalnya sumber dana 
BUMK ini pada tahun 2018 
berasal dari dana desa den-
gan modal awal Rp 300 juta 
untuk pembukaan lahan dan 
pembangunan kandang dan 
pengadaan bibit serta Kantor 
Sekretariat. 

Kemudian berlanjut di 

tahun 2019 dengan penyer-
taan modal melalui Dana Desa 
senilai Rp 100 juta pembua-
tan kandang ayam dan tahun 
2020 senilai Rp 120 juta untuk 
menambah populasi bibit yang 
awalnya 1.000 ekor Jadi 2.200 
ekor. 

“Tahun 2021 ini akan 
mendapatkan penguatan 
modal lagi senilai Rp 100 juta 
untuk menambah pembangu-
nan kandang, sebab saat ini 
permintaan cukup tinggi men-
capai 120.000 butir sementara 
yang terpenuhi baru 44.000 
perbulan. 

Saat ini dengan omset 
Rp 585 juta perbulan kami 
bisa memberi pemasukan ke 
Pendapatan Asli Kampung 
(PAK) senilai Rp 21 juta per bu-
lan, kedepan  potensi ini masih 
sangat besar untuk dikem-
bangkan lagi,“ ujarnya. (nht)

Saat Gubernur Kaltim Isran Noor, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi 
dan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memanen telur dan mem-
perlihatkan hasilnya.  

Saat pemukulan gong tanda dilaunchingnya kegiatan desa 
cantik oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi kepala 
BPS Pemprov Kaltim, Kepala BPS Kabupaten Berau, Camat 
Sambaliung dan kepala Kampung Gurimbang.

Perlu suntikan dana lagi untuk kembangkan produksi ayam petelur
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Lou Bentian Diresmikan
SENDAWAR, Swara Kaltim

Di tepi jalan Trans Kaltim-
Kalteng, tepatnya di Desa Di-
lang Puti, Kecamatan Bentian 
Besar, Kabupaten Kutai Barat 
(Kubar), sejak tahun 2012 lalu 
tiang-tiang dari batang kayu 
ulin mulai dipancang. Ma-
syarakat Dayak Bentian ber-
harap kembali memiliki rumah 
panjang yang telah semakin 
ditinggalkan.

Dan Lou, rumah panjang 
itu akhirnya berdiri dengan 
gagah. Ditopang 371 tiang 
kayu ulin yang menghunjam 
tanah sedalam dua meter, 
bangunan setinggi 8 meter itu 
membentang selebar 25 me-
ter dan sepanjang 50 meter. 
Itulah rumah panjang Bentian 
yang dibangun atas prakarsa 
tokoh Dayak Bentian di Kam-
pung Suakong, Dilang Puti 
dan Penarong dengan dukun-
gan penuh PT Trubaindo Coal 
Mining (TCM).

Meski dipelopori tiga 
kampung, namun Lou Bentian 
adalah persembahan untuk 
seluruh kampung di Keca-
matan Bentian Besar. Itulah 
mengapa di dalam bangunan 
Lou Bentian terdapat sembi-
lan kamar yang merepresen-
tasikan sembilan kampung 
yakni Penarung, Dilang Puti, 
Jelmu Sibak, Sambung, Randa 
Empas, Tende, Anan Jaya dan 
Tukuq.

TCM sejak awal berop-
erasi di Kabupaten Kutai Barat, 
telah mendengarkan as-
pirasi masyarakat sekitar. TCM 
membentuk Forum Konsultatif 
Masyarakat (FKM) yang terdiri 
dari tokoh masyarakat, pemer-
intah dan wakil perusahaan. 
Dari forum inilah gagasan 
pembangunan rumah lamin 
ini lahir.
Peresmian Rumah Panjang

Hari Jum’at, 25 Juni 2021, 
Lou Bentian diresmikan. Bupa-
ti Kutai Barat, FX. Yapan, S.H., 
M.H., didampingi Wakil Bupati 
H Edyanto Arkan, S.E., yang 
secara khusus memimpin 
peresmian itu. Ia berharap 
rumah panjang ini men-
datangkan nilai dan manfaat 
bagi masyarakat bahkan ke-
tika perusahaan sudah selesai 
beroperasi di wilayah ini.

TCM memang mendasar-
kan kegiatan usahanya pada 
Pembangunan Berkelanjutan. 
Dalam pemahaman termu-
dah, TCM ingin mendorong 
masyarakat untuk mampu 
berdikari untuk seterusnya.
Dikarena perusahaan tambang 
ada batas waktu operasinya. 
Pembangunan rumah panjang 
adalah salah satu upaya untuk 
menyiapkan kemandirian 

masyarakat, melalui sektor 
budaya yang bisa mendo-
rong sektor ekonomi kreatif 
nantinya.

Wahyu Harjanto, Kepala 
Teknik Tambang TCM, me-
nyatakan bahwa komitmen 
Perusahan dalam Pengem-
bangan dan Pemberdayaan 
Masyarakat (PPM) adalah 
inheren dengan operasinya. 
“Perusahaan akan kuat jika 
dijalankan dengan bertang-
gung jawab terhadap ma-
syarakat dan lingkungan,” 
ungkapnya.
Budaya Dayak Bagian dari 
Budaya Indonesia

Peresmian Lou Bentian di 
tahun yang penuh tantangan 
ini memberikan pesan pent-
ing. Tekad kuat menyele-
saikan misi dengan mengede-
pankan tata kelola yang baik 
tercermin dari perjalanan 
panjang pembangunan. Lou 
Bentian juga menjadi mo-
mentum bagi kebangkitan 
nilai luhur budaya Dayak di 

Kutai Barat maupun Pulau 
Kalimantan.

Ignatius Wurwanto, salah 
satu Direktur TCM, menjelas-
kan bahwa sejak tahun 2019 
Perusahaan telah setuju untuk 
melanjutkan pembangunan 
Lou Bentian yang sempat 
terhenti.

Perusahaan memandang 
Lou Bentian penting bagi ma-
syarakat Bentian, Kutai Barat, 
bahkan Kalimantan dan Indo-
nesia. “Karena kearifan budaya 
Dayak adalah bagian kearifan 
Indonesia bahkan umat manu-
sia,” ungkap Wurwanto. 

Yang dimaksud, kearifan 
Dayak itu adalah ungkapan 
bolump bueq umur mouq 
takaaq yang berarti hidup 
baik, damai, aman, sejahtera 
dan umur panjang.

Menurut Wurwanto, 
ungkapan itu sesuai dengan 
strategi Perusahaan untuk 
menjalankan usaha secara 
baik dan bertanggung jawab 
serta patuh kepada aturan 

Pemerintah yang berlaku di 
manapun beroperasi.
Lou Bentian Sebagai Pusat 
Pengembangan Masyarakat

Tujuan terpenting diban-
gunnya rumah panjang ini 
adalah untuk mengakselerasi 
pertumbuhan ekonomi kreatif 
masyarakat. Rumah panjang 
yang berdiri di tengah ma-
syarakat adat, tentu akan 
menjadi akomodasi bagi keg-
iatan budaya dan perhelatan 
tradisi.

Lebih lanjut dalam 
penjelasannya, Wahyu Har-
janto juga menyampaikan 
bahwa pengelolaan Lou Ben-
tian akan dilaksanakan oleh 
Kelompok Sadar Wisata yang 
dibentuk dari masayarakat 
dan dibina oleh Pemerintah 
Daerah.

Loresius Balak, Ketua Adat 
Bentian, menyatakan hara-
pannya kedepan masyarakat 
Bentian dapat lebih menun-
jukkan karya dan seman-
gatnya dalam memajukan 

daerah dengan tetap memiliki 
jati diri masyarakat Bentian.

Potensi seni budaya dan 
kerajinan ukir dan rotan 
masyarakat Bentian sangat 
besar. Ukiran pada tiang dan 
sisi-sisi Lou Bentian yang 
baru ini menunjukkan bahwa 
tradisi ukir kayu masih hidup di 
Bentian. Perajin Anjat (tas ber-
bahan rotan), dan ulap (kain 
tenun dari kulit kayu pentun) 
pun masih ada di tengah ma-
syarakat. Potensi seni budaya 
dan kekayaan alam lain seperti 
tanaman hias dan buah lokal 
yang luar biasa, menjadi modal 
bagi terwujudnya cita-cita 
tersebut.

Masyarakat maju dan ber-
daya adalah tujuan program 
pengembangan dan pember-
dayaan masyarakat oleh TCM. 
Lou Bentian adalah perwu-
judan komitmen dukungan 
Perusahaan, kepada masyara-
kat dan Pemerintah sebagai 
pemangku kepentingan utama 
kemajuan daerah. (iyn)

Peresmian Lou Bentian oleh Bupati Kubar FX. Yapan, S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati H Edyanto Arkan, SE. Hadir pula Kepala 
Teknik Tambang TCM, Wahyu Harjanto, dan salah satu Direktur TCM, Ignatius Wurwanto. Juga sejumlah manajemen TCM.

FX Yapan: Rumah panjang ini jadi pusat kesenian Dayak
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Polres Tabur Vaksin Covid-19
850 Warga Berau di Empat Titik

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Mengingat Hari Ulang Ta-

hun (HUT) ke-75 Bhayangkara 
ditengah pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19), 
ditambah ada target dari Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
yang diakselerasi oleh Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 
terkait satu juta dosis per hari 
vaksin Covid-19. Sehingga 
Polres Kabupaten Berau me-
milih tabur vaksin Covid-19 
terhadap 850 warga Bumi 
Batiwakkal dengan empat 
(4) titik lokasi dalam rangka 
peringati HUT Bhayangkara 
yang jatuh pada tanggal 1 Juli 
mendatang.  

Kapolres Berau AKBP Ang-
goro Wicaksono disela sela 
memantau pelaksanaan vaksin 
di salah satu lokasi yakni GOR 
Pemuda saat dijumpai men-
gatakan, pelaksanaan vaksi-
nasi benar dilakukan di empat 
titik. Dimana saja, yakni GOR 
Pemuda dan Balai Mufakat 
di Kecamatan Tanjung Re-
deb. Lalu untuk Kecamatan 
Teluk Bayur di Pasar Sang-
gam Adji Dilayas (SAD) dan 
di Kecamatan Sambalung di 
Naurah Carwash serentak 
dilaksanakan, Sabtu (26/6). 
“Antusias masyarakat untuk 
mengikuti vaksinasi sangat 
luar biasa. Bisa dilihat dari 
banyaknya masyarakat yang 
mendaftar untuk divaksin,” 
ungkap orang nomor satu di 
Polres Bumi Batiwakkal, Berau 
tersebut. 

Lanjut Kapolres Anggoro, 
memang target dalam vak-
sinasi digelar dalam rangka 
HUT ke-75 Bhayangkara ini 
850 orang  yang tersebar di 
empat titik tersebut. 

Harapannya bisa lebih dari 
target, akan tetapi karena 
jatah vaksin yang terbatas 
menjadi kendala. 

Dalam mencegah penyeba-
ran Covid-19 di Bumi Bati-
wakkal ini berbagai langkah 
dilakukan oleh Polri salah 
satunya, menggelar Kegiatan 
Kepolisian Yang Ditingkatkan 
(KKYD). 

Selain itu ada juga mem-
bagikan masker dan sembako 
serta memberikan himbauan 
kamtibmas yang dilaksanakan 
dari tingkat Polres hingga 
Polsek. 

“Dari pelaksanaan vaksi-
nasi ini sendiri kami berharap 
mampu menekan angka pe-
nyebaran Covid-19 di Berau, 
yang belakangan ini terus 
meningkat,” ujar Kapolres 
Anggoro Wicaksono itu. 

Sementara itu, Bupati 
Berau Sri Juniarsih Mas terkait 
kegiatan digelar Polres Berau 

tersebut menanggapi, karena 
semakin tingginya angka 
positif Covid didaerah ini 
sangat mengharapkan agar 
vaksinasi Covid-19 ini bisa 
sering dilakukan. Hal ini agar 
dapat membantu memudah-
kan menekan angka penye-
baran Covid-19. 

“Kedepannya saya harap-
kan bisa sering-sering di-
lakukan vaksin secara massal 
ini. Kalau ada stok kita wajib 

laksa-nakan. Tapi saya maunya 
lebih sering supaya masyara-
kat yang divaksin lebih banyak 
dan memudahkan menekan 
angka Covid-19,” tutur orang 
nomor satu di Bumi Batiwak-
kal, Berau tersebut.  Nampak 
dalam meninjau pelaksanaan 
vaksin di GOR Pemuda Ka-
polres AKBP Anggoro Wicak-
sono selaku tuan rumah 
langsung mendampingi 
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, 

hadir juga Wakil Ketua DPRD 
II Achmad Rifai juga Dandim 
0902 Tanjung Redeb Letkol 

Inf Fardin Wardana sambil 
berbincang bincang dengan 
peserta vaksin. (nht)

Saat Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Ketua DPRD II Achmad Rifai, Kapolres AKBP Anggoro Wicaksono juga Dandim 
0902 Tanjung Redeb Letkol Inf Fardin Wardana meninjau pelaksanaan vaksin Covid di GOR Pemuda. 

Dalam Rangka Peringati HUT Ke-75 Bhayangkara
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OPINI

DARI draf RUU KUP yang  
beredar, ada sejumlah 

aturan perpajakan baru yang 
ditetapkan pemerintah. Mulai 
dari penetapan PPh mini-
mum 1% pada perusahaan 
merugi, menaikkan tarif PPN 
menjadi 12%, hingga tax 
amnesty jilid II. Indonesia 
semakin mengukuhkan diri 
menjadi negara kapitalis. 
Hal ini terlihat dari kebijakan 
ekonomi yang diambil menja-
dikan pajak dan utang seb-
agai pos penerimaan negara 
yang utama dalam APBN. 
Pada 2019, penerimaan pajak 
tercatat sebesar 82,5 persen 
dari total pendapatan negara. 
Artinya, segala ongkos yang 
dibutuhkan pemerintah untuk 
menjalankan roda pemerin-
tahan dan menyediakan akses 
layanan dasar bagi masyara-
kat, sangat bergantung pada 
penerimaan pajak.

Terkait hal ini, tak heran 
kini ada wacana mengenakan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
terhadap sejumlah kebutuhan 
masyarakat, termasuk di anta-
ranya sembako dan sekolah. 
Rencana kebijakan ini bakal 
tertuang dalam perluasan 
objek PPN yang diatur dalam 
revisi Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Keten-
tuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP). Dalam draf 
revisi UU Nomor 6, penge-
naan pajak itu diatur dalam 
Pasal 4A tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan (RUU KUP).

Mengutip draft RUU, 
sembako yang dikenakan 
PPN adalah beras dan gabah, 
jagung, sagu, kedelai, garam 
konsumsi, daging, telur, susu, 
buah-buahan, sayur-sayuran, 
ubi-ubian, bumbu-bumbuan, 
dan gula konsumsi.

Dalam RUU KUP juga 
menghapus beberapa ba-
rang tambang maupun hasil 
pengeboran yang semula tak 
dikenai pajak. Hasil tambang 
yang dimaksud tidak terma-
suk hasil tambang batu bara. 
Pemerintah juga menambah 
objek jasa baru yang akan 

dikenai PPN. Di antaranya, 
jasa pelayanan kesehatan 
medis, jasa pelayanan sosial, 
jasa pengiriman surat dengan 
perangko, jasa keuangan dan 
jasa asuransi. Lalu, jasa pendi-
dikan, jasa penyiaran yang ti-
dak bersifat iklan, jasa angku-
tan umum di darat dan di air, 
jasa angkutan udara dalam 
dan luar negeri, jasa tenaga 
kerja, jasa telepon umum 
dengan menggunakan uang 
logam, serta jasa pengiriman 
uang dengan wesel pos.

Menteri Keuangan Sri Mu-
lyani menyebut defisit APBN 
tahun 2020 tembus 6,1% dari 
PDB. Defisit APBN itu men-
jadi yang tertinggi selama 20 
tahun terakhir. Defisit melon-
jak dibanding rancangan awal 
APBN 2020 sebelum pandemi 
Covid-19 yang ditargetkan 
hanya sebesar 1,76% dari 
PDB. Pemerintah bersiap 
menetapkan kebijakan pajak 
baru yang tertuang dalam 
RUU Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (KUP) 
untuk meningkatkan peneri-
maan pajak pada 2022. RUU 
ini akan segera dibahas DPR 
bersama pemerintah sebelum 
masa sidang yang berakhir 
pada 16 Juli 2021.

Perusahaan atau wajib 
pajak badan akan dikenakan 
PPh minimum jika memiliki 
PPh tidak melebihi 1% dari 
penghasilan bruto. Tarif PPh 
35% akan ditetapkan bagi 
wajib pajak yang memiliki 
pendapatan kena pajak di 
atas Rp5 miliar dalam seta-
hun. Selain menaikkan tarif 
PPN menjadi 12%, peme-
rintah juga akan menghapus 

sejumlah barang dan jasa 
yang selama ini bebas PPN. 
Ada dua kelompok barang 
yang akan dihapus dari kat-
egori bebas PPN.

Keduanya adalah hasil per-
tambangan atau hasil penge-
boran yang diambil langsung 
dari sumbernya - tidak terma-
suk batubara - dan barang 
kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan oleh rakyat ba-
nyak atau sembako. Semen-
tara, untuk kelompok jasa, ada 
sebelas kelompok jasa yang 
akan dihapus dari kategori 
bebas PPN. Di antaranya jasa 
pendidikan sekolah seperti 
PAUD, SD—SMA, perguruan 
tinggi, dan pendidikan luar 
sekolah seperti kursus.

Kemiskinan dan Ketimpan-
gan Ekonomi akan Menin-
gkat

Dampak kenaikan tarif PPN 
yang perlu diwaspadai adalah 
kenaikan angka kemiski-
nan dan ketimpangan eko-
nomi masyarakat. Lokadata 
melakukan simulasi seder-
hana dampak kenaikan PPN 
dengan menggunakan hasil 
survei sosial ekonomi nasional 
(Susenas) Maret 2020 terbitan 
Badan Pusat Statistik. Simulasi 
yang dibuat dengan asumsi ti-
dak ada perubahan pendapa-
tan tersebut, menunjukkan 
kenaikan PPN menjadi 15% 
berpotensi mengakibatkan 
adanya tambahan sekitar 4,4 
juta orang miskin baru yang 
membutuhkan subsidi dari 
negara. Tambahan ini berasal 
dari orang yang hampir miskin 
sebelumnya.

Garis kemiskinan nasional 
juga akan naik dari Rp454.652 
pada Maret 2020 akan men-
jadi Rp 477.385. Di tengah 
kondisi konsumsi masyara-
kat yang masih menyusut, 
rencana kenaikan PPN akan 
menaikkan harga barang, 
sehingga makin menam-
bah beban masyarakat; dan 
tentu saja, menjadikan jurang 
yang makin lebar antara kaya 
miskin. Catatan penerimaan 
pemerintah mungkin mem-
baik, tetapi sebaliknya, catatan 
kas rumah tangga dan jumlah 
orang miskin akan memburuk.

Anggaran Negara Defisit 
karena Bertumpu pada 
Swasta

Konsep dasar ekonomi 
kapitalisme adalah setiap 
orang bebas bersaing un-
tuk memperoleh kekayaan. 
Karena itu, kapitalisme hanya 
mengakui harta kepemilikan 
individu, tidak ada harta milik 
negara atau milik umum. 
Inilah salah satu faktor kes-

alahan mendasar ekonomi 
kapitalisme yang membuat 
ketimpangan kekayaan yang 
luar biasa pada manusia. Ke-
beradaan badan usaha milik 
negara dianggap sebagai 
masalah dan akan didorong 
untuk swastanisasi. Kondisi 
ini menjadikan negara kapi-
talistik bertumpu pada sektor 
swasta. Akibatnya, pemer-
intahan yang berjalan akan 
mudah dikendalikan oleh 
swasta.

Jika sebuah negara 
meletakkan tulang pung-
gung ekonominya pada 
sektor swasta, sebenarnya 
keberadaan pemerintah 
hanyalah sebagai pelengkap 
penderitaan bagi rakyatnya.

Hidup dan mati negara 
kapitalistik itu bisa dilihat 
dari struktur APBN-nya. Ciri-
ciri APBN negara kapitalistik 
adalah pendapatan utamanya 
bersumber dari pajak. Oleh 
karena itu, pendapatan nega-
ra kapitalistik pasti bertumpu 
dari pajak yang dibayarkan 
rakyatnya. Indonesia mem-
buktikan hal itu dengan 
80% pendapatan utamanya 
bersumber dari pajak. Men-
teri Keuangan dan jajarannya 
akan selalu putar otak menc-
ari apa saja yang bisa mereka 
pajaki. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika rakyat 
selalu menerima kebijakan 
pajak yang terus bertambah, 
termasuk di tengah kondisi 
sulit pandemi Covid-19 ini. 
Lantas, apakah ini gamba-
ran ekonomi rakyat yang 
berkeadilan?

Ketakadilan Pajak, Kes-
alahan Paradigma Sistem 
Kapitalisme yang Tidak 
Manusiawi

Karena kekuatan ekonomi 
kapitalisme ada di sektor 
swasta, maka bisnis swasta 
menjadi andalan negara 
untuk membangun ekonomi. 
Pertanyaannya, “Berapa 
banyak orang yang mampu 
menciptakan bisnis?” Di 
Amerika Serikat saja, pelaku 
bisnis jumlahnya hanya seki-
tar 1–2% dari populasi, 98% 
sisanya akan bekerja untuk 
perusahaan itu, serta menjadi 
penyumbang pajak terbesar 
ke negaranya.

Rakyat suatu negara selalu 
lebih banyak yang miskin 
dibandingkan yang kaya raya, 
karena memang seperti itulah 
sistem yang bekerja di negara 
kapitalistik. Itulah alasan ke-
napa pemerintah tidak akan 
menaikkan pajak orang kaya. 
Jika itu yang terjadi, mer-
eka bisa menutup bisnisnya 
kapan pun atau memindah-

kan bisnisnya ke negara lain 
dengan pajak yang lebih kecil. 
Hal itu bisa menciptakan pen-
gangguran besar-besaran yang 
berakibat buruk bagi ekonomi 
negara serta pemerintah itu 
sendiri. Begitulah sistem eko-
nomi kapitalisme didesain.

Tak heran, ketika awal Juni 
2021, situs berita ProPublica 
mengungkap sejumlah orang 
terkaya di dunia, termasuk 
Jeff Bezos, Elon Musk, dan 
Warren Buffett membayar 
pajak sedikit, bahkan tidak 
membayar sama sekali. Situs 
berita ini menduga, pemilik 
Amazon, Bezos, tak membayar 
pajak pada 2007 dan 2011, 
sebagaimana bos Tesla, Elon 
Musk, yang tak membayar 
pada 2018. Situs berita ini 
mengatakan, “Menggunakan 
strategi pajak yang sah secara 
hukum, banyak orang kaya 
dapat menyusutkan tagihan 
pajak federal mereka menjadi 
tidak ada, atau mendekati hal 
itu bahkan ketika kekayaan 
mereka melonjak selama be-
berapa tahun terakhir.”

Inilah realitas ketakadilan 
pajak yang lahir dari sistem 
kapitalisme. Jadi, omong 
kosong pernyataan yang 
menyatakan pajak bisa mewu-
judkan keadilan. Yang terjadi 
justru yang kaya makin kaya 
dan miskin makin melarat. Di 
Indonesia pun banyak insentif 
pajak untuk kalangan pebisnis 
dan investor. Dalam UU Cipta 
Kerja klaster “Pajak”, ada ban-
yak bonus pajak bagi pengusa-
ha untuk bisa meningkatkan 
investasi. Ini jelas menunjukkan 
pajak hanya akan dibebankan 
pada masyarakat ekonomi 
bawah.

Hal ini diperkuat laporan 
Badan amal Oxfam Inter-
national tahun 2019 yang 
menunjukkan sistem pajak 
membebani masyarakat 
miskin guna memenuhi dana 
pelayanan publik. Badan amal 
yang bermarkas di Nairobi itu 
melaporkan, miliarder baru 
diciptakan setiap dua hari 
sepanjang 2018. 

Sama halnya dengan sepa-
ruh penduduk termiskin di 
dunia menyaksikan penurunan 
kekayaan mereka sebesar 11%. 
Badan amal itu mengatakan 
tarif pajak untuk orang kaya 
dan perusahaan telah dipo-
tong dalam beberapa dekade 
terakhir.

Saat pemerintah gagal me-
majaki orang kaya, pemerintah 
justru membebankan pajak 
kepada orang miskin melalui 
pungutan konsumen seperti 
PPN.4 Terbukti, sistem kapi-
talisme memang tidak manu-
siawi. ***

Belum lama ini Indonesia sedang dihebohkan 
dengan adanya wacana tarif Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. 
Tidak berselang lama, wacana rencana pengha-

pusan bebas pajak bagi lembaga pendidikan pun 
bergulir. Hal ini ramai dibicarakan setelah draf 

revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(KUP) ke publik. Dengan munculnya wacana ini, 

bermunculan pula tanggapan dari berbagai lapisan 
masyarakat yang tentunya menuai pro dan kontra.

Oleh: Emirza, M.Pd

Pajak Tulang Punggung Ekonomi Kapitalis : Zalim
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Pemain Borneo FC Nurdiansyah 
Alami Cedera Bahu Jelang Liga 1 2021

PENGAMBILAN keputusan 
penyelenggaraan SEA Games 
2021 Hanoi diundur hingga 
pertengahan bulan depan 
setelah Komite Olimpiade 
Vietnam (NOC Vietnam) dan 
Vietnam SEA Games Organiz-
ing Committee (VOC) merasa 
gamang atas kesediaan 
mereka menjadi tuan rumah 
pada tahun ini di tengah 
lonjakan kasus COVID-19 di 
negaranya.

Dalam rapat virtual SEA 
Games Federation (SEAGF) 
yang dipimpin Dato Seri 
Chaiyapak Siriwat, Kamis, 
Vietnam tetap membuka dua 
opsi terkait penyelenggaraan 
ajang multicabang dua ta-
hunan itu, yakni tetap diada-
kan sesuai rencana pada 21 
November-2 Desember 2021 
atau ditunda hingga perten-
gahan 2022.

“Dalam rapat tadi belum 
ada keputusan definitif dari 
NOC Vietnam dan VOC se-
hingga pimpinan rapat (Dato 
Seri Chaiyapak) mem-berikan 
tenggat waktu dua pekan ke 
depan kepada tuan rumah 
untuk memutuskan apakah 
SEA Games ke-31 ini dis-
elenggarakan tahun ini atau 
tahun depan,” kata Sekretaris 
Jenderal Komite Olimpiade 
Indonesia (KOI) Ferry J Kono 
dalam siaran pers.

Dalam rapat SEAGF dua 
pekan lalu, tuan rumah Viet-

nam menyampaikan usulan 
penundaan SEA Games Hanoi 
ke 2022. Namun, tujuh dari 11 
negara anggota SEAGF, yaitu 
Indonesia, Brunei, Kamboja, 
Malaysia, Filipina, Singapura, 
dan Thailand menolak usulan 
tersebut.

Hanya Myanmar yang 
setuju terhadap penundaan 
SEA Games. 

Sedangkan Timor Leste 
mengikuti apa pun hasil kepu-
tusan dalam rapat SEAGF.

Ferry tetap berharap SEA 
Games bisa digelar sesuai den-
gan agenda awal. Sebab, atlet-
atlet Indonesia sudah mulai 
melakukan pemusatan latihan 
nasional (pelatnas) saat ini.

Selain itu, penundaan juga 
bakal membuat kalender olah-
raga makin padat sehingga at-
let tidak bisa tampil maksimal. 
Belum lagi, soal anggaran yang 
terlanjur dialokasikan.

“Kami harapakan SEA 
Games tetap dilaksanakan ses-
uai agenda awal. Namun, kami 
juga menghargai situasi dan 
kondisi tuan rumah. 

Untuk itu, kami menunggu 
dalam dua minggu ke depan 
untuk keputusan final di rapat 
exco dua pekan ke depan,” ujar 
Ferry.

Sejak SEA Games diseleng-
garakan mulai 1977, Vietnam 
baru sekali menjadi tuan 
rumah SEA Games, yaitu pada 
2003 silam. (ant)

Nasib SEA Games 2021 
Ditentukan Bulan Depan

Persaingan Ketat
di Semua Lini Borneo FC

MUSIM ini Borneo FC dipas-
tikan banyak dihuni pemain 
berkualitas. Selain kehadiran 
pemain dengan status pemain 
nasional, beberapa pemain 
anyar lainnya selama ini dike-
nal sudah malang melintang 
di sepak bola Indonesia. Ter-
baru adalah didatangkannya 
Rifad Marasabessy.

Pemain yang baru pulang 
membela Indonesia di kualifi-
kasi Piala Dunia 2022 tersebut, 
menjadi salah satu pemain 
harapan yang bisa memberi 
prestasi bagi Pesut Etam 
musim ini.

Namun meski menyandang 
status pemain nasional, Rifad 
dipastikan tak akan mudah 
mendapatkan tempat utama 
dalam skuad nanti. Sebab di 
pos bek kanan dimana ia ber-
main, sudah ada nama Marck-
ho Sandy. Marckho adalah pe-
main sarat pengalaman. Selain 
itu juga ada Wildansyah dan 
Safruddin Tahar, dua stopper 
yang posisinya bisa digeser di 
bek kanan.

Presiden Borneo FC, Nabil 
Husein Said Amin kepada 
awak media mengatakan, 
dirinya memang mengingink-
an pemain dengan kualitas 
sama di setiap posisi. Hal ini 
agar pemain yang dipercaya 
bermain, bisa memberikan 
kemampuan terbaiknya di 
lapangan.

“Kalau dibilang pemain 
dengan kualitas sama dalam 
satu posisi, yang terjadi saat 
ini memang begitu adanya. 
Namun hal itu sangat bagus 
untuk pemain. Agar mereka 
bisa bersaing secara sehat 
dalam tim untuk prestasi tim 
ini,” ujar Nabil.

Selain itu ujarnya, dengan 
kualitas sama maka pelatih 
akan mudah memilih siapa 

yang siap dipercaya bertand-
ing. Sebab pelatih perlu pe-
main dengan kondisi terbaik 
dan itu akan memudahkan 
rotasi.

“Jadi kalau ada satu pemain 
tak bisa turun, penggantinya 
punya kemampuan sama. 
Sekarang tinggal bagaimana 
pemain memperlihatkan kuali-
tasnya saat latihan, agar bisa 
mendapat menit bermain di 

pertandingan,” terangnya.
Pemain dengan kemam-

puan sama di Borneo FC 
tak hanya ada di bek kanan. 
Sebab semua terjadi di semua 
posisi, mulai kiper hingga 
depan. 

Posisi striker memang 
hanya ada satu nama Fran-
sisco Torres. Namun pemain 
lain seperti Guys Junior bisa 
dimainkan di posisi tersebut. 
Pun dengan pemain lokal 
seperti Arya Gerryan.

Sementara di tengah, per-
saingan akan semakin terasa. 
Kehadiran Jonathan Bustos 
membuat Wawan Febrianto 
dan Paulo Sitanggang ha-

rus kerja keras mendapatkan 
tempat bermain. Sedangkan 
di posisi gelandang bertahan, 
selain Nuriddin Davronov dan 
Hendro Siswanto, juga ada 
nama Wahyudi Hamisi dan 
Komang Teguh. 

Nama terakhir adalah pe-
main yang biasa ditempatkan 
sebagai stopper, namun bisa 
bermain sebagai gelandang 
bertahan.

“Yang jelas persaingan 
dalam tim ini akan membuat 
mereka bekerja keras untuk 
tim dan semoga apa yang 
kami inginkan, bisa didapat 
pada akhir musim mendatang,” 
tegas Nabil. (*)

PEMAIN Borneo FC Nurdian-
syah mengalami cedera bahu 
saat latihan, padahal Pesut 
Etam tengah bersiap meng-
hadapi kompetisi Liga 1 2021 
yang mulai bergulir pada 9 Juli 
mendatang.

Cedera tersebut membuat 
Nur, sapaan akrab pemain 
muda yang bisa dimainkan 
sebagai stopper dan bek kiri 
itu harus menepi dari tim 
dalam beberapa pekan, sebab 
butuh waktu untuk penyem-
buhannya.

Fisioterapi Borneo FC 
Wanda Prasetyo, dikutip dari 
laman resmi klub, Sabtu, 
membenarkan cedera yang 
dialami Nur tersebut.

“Nurdiansyah terkena 
cedera dislokasi bahu. Itu 

terjadi saat dia duel dengan 
pemain di sesi latihan. Cedera 
didapatnya setelah tumpuan 
jatuhnya pas di bahu,” ujar 
Wanda.

Cedera yang dialami Nur 
tersebut terjadi pekan lalu, 
dan Wanda mengatakan 
dislokasi bahu tersebut bisa 
dikatakan akut.

Faktanya, memang belum 
ada tanda-tanda kesembu-
han dari pemain asal Malang 
tersebut.

“Untuk saat ini kondis-
inya masih akut, belum ada 
perkembangan yang signifi-
kan. Tetapi pada masa akut 
ini tujuan dari rehabilitasinya 
untuk memanajemen nyeri 
dan meminimalisir bengkak,” 
terang Wanda.

Mengenai waktu pemuli-
han cedera yang dialami Nur, 
Wanda mengaku belum bisa 
memastikannya, namun saat 
ini upaya penyembuhan terus 
dilakukan.

Apalagi, kata dia, bulan 
depan kompetisi Liga 1 sudah 
dimulai sehingga tenaga 
Nur bisa saja dibutuhkan tim 
pelatih jika melihat padatnya 
kompetisi mendatang.

“Kami akan mengamati 
terus perkembangannya sem-
bari melakukan langkah yang 
tepat dan cepat untuk peny-
embuhannya. 

Mudah-mudahan saja 
Nurdiansyah cepat membaik 
dan sudah bisa menjalani lati-
han kembali bersama pemain 
lainnya,” harap Wanda. (*)

Presiden Borneo FC, Nabil Husein Said Amin bersama pelatih 
Mario Gomez
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Euro 2020

DENMARK tanpa ampun 
melibas Wales 4-0. Ledakan 
Tim Dinamit ini membukukan 
rekor baru di Piala Eropa 2020. 
Apa itu?

Denmark sebagai runner-
up Grup B menghadapi Wales 
sebagai runner-up Grup A di 
babak 16 besar, Sabtu (26/6) 
malam WIB, yang dihelat di 

Johan Cruyff ArenA.
Denmark sempat kesuli-

tan mengimbangi permainan 
Wale sebelum Kasper Dol-
berg membuka gol di menit 
ke-27. Setelah itu Denmark 
lebih mudah menguasai per-
tandingan.

Babak kedua baru ber-
jalan tiga menit, Denmark 

menggandakan skor lewat gol 
kedua Dolberg. Denmark yang 
dalam kendali akhirnya bisa 
menambah gol di menit ke-88 
lewat kaki Joakim Maehle dan 
Martin Braithwaite di menit 
ke-84.

Menang 4-0, Denmark 
melenggang mulus ke babak 
perempatfinal menunggu 
pemenang partai Belanda 
kontra Republik Ceko. Den-
mark yang awalnya diragukan 
pun bisa mengamuk dan 
membuktikan mereka bisa 
membahayakan.

Setelah kalah di dua laga 
awal fase grup, Denmark 

lantas mengamuk di dua laga 
terakhirnya. 

Sebelum melibas Wales, 
Denmark juga bikin empat 
gol saat menghancurkan 
Rusia 4-1 di matchday tera-
khir Grup B yang memastikan 
kelolosan mereka.

Dikutip situs resmi EURO, 
Denmark jadi tim pertama 
yang membuat empat gol 
di dua pertandingan berun-
tun turnamen ini. Selain itu, 
Denmark juga menjejaki 
perempatfinal ketiganya di 
Euro sekaligus yang pertama 
sejak 2004. Total sembilan gol 
sudah dibuat Denmark di tur-

namen ini, menyamai rekor gol 
terbanyak mereka di kompetisi 
ini.

Pada kesempatan pertama 
di 1992, Denmark yang jadi 
pengganti Yugoslavia malah 
mampu menjadi juara. Bisakah 
Denmark meledak lagi kali ini?

“Lihat saja dukungan kami 
di Amsterdam. Benar-benar 
gila. Ini membuat kepercayaan 
diri meningkat dan ini harus 
kami pertahankan. Kami tidak 
takut menghadapi siapapun. 
Kami fokus ke performa kami 
sendiri dan kualitas tim,” ujar 
bek Denmark Joakim Maehle 
di situs resmi UEFA. (dts)

TIMNAS Wales tersingkir dari 
ajang Euro 2020 usai dika-
lahkan Denmark. Kapten The 
Dragons, Gareth Bale, kecewa 
betul timnya pulang lebih 
awal.

Wales vs Denmark tersaji 
di babak 16 besar Piala Eropa 
2020. Pertandingan digelar 
di Johan Cruyff Arena, Sabtu 
(26/6) malam WIB.

Denmark tampil domi-
nan dengan melepaskan 16 
tembakan (8 on target) dan 
53 persen penguasaan bola. 
Adapun Wales mencatatkan 
11 kali tendangan percobaan, 
tapi hanya satu yang menga-
rah ke gawang.

Kasper Dolberg membawa 
Denmark unggul 1-0 di babak 
pertama. Striker 23 tahun itu 
kembali membobol gawang 
Wales ketika paruh kedua 
berjalan tiga menit.

Denmark menambah dua 
gol lagi melalui Joakim Maeh-
le pada menit ke-88, serta 
Martin Braithwaite (90+4). 

Wales harus bermain dengan 
10 pemain di penghujung 
pertandingan usai Harry Wil-
son dikartu merah wasit.

Duel Wales vs Denmark 
berakhir dengan kemenangan 
telak Tim Dinamit 4-0. 

Skuad asuhan Kasper 
Hjulmand itu pun melaju ke 
delapan besar, sementara 
Wales harus tersingkir dari 
Euro 2020.

Kegagalan Timnas Wales 
melangkah lebih jauh di 
Piala Eropa 2020 dikomentari 

Gareth Bale. Bintang 31 tahun 
itu mengaku kecewa dengan 
kekalahan The Dragons di tan-
gan Denmark.

“Ini mengecewakan. Hanya 
itu yang bisa saya katakan,” 
kata Gareth Bale, dilansir dari 
BBC.

“Kami telah melewatkan 
kesempatan ini, tapi saya 
tak bisa menyalahkan segala 
upaya yang dilakukan. Saya 
tetap bangga dengan mereka,” 
ujarnya mengenai kiprah Tim-
nas Wales di Euro 2020. (dts)

PELATIH Timnas Italia Rober-
to Mancini mengakui Austria 
memang menyulitkan timnya. 
Jika Gli Azzurri pada akhirnya 
menang, itu karena pergantian 
pemain yang jitu.

Italia difavoritkan menang 
saat menghadapi Austria di 
babak 16 besar Piala Eropa 
2020 yang dihelat di Wembley, 
Minggu (27/6) dini hari WIB. 
Sebab, Italia dalam performa 
terbaiknya dengan meraih 11 
kemenangan beruntun tanpa 
sekalipun kebobolan.

Menurunkan skuat terbai-
knya, Italia memang tampil 
dominan dan cuma memberi-
kan satu kesempatan untuk 
Austria menembak di babak 
pertama. 

Italia sendiri membuat 11 
attempts dengan dua on tar-
get di babak pertama.

Tapi, Italia memang kesu-
litan untuk menciptakan gol 
karena buruknya penyelesaian 
akhir dan ketangguhan lini 
belakang Austria. 

Bahkan Austria sempat 
menjebol gawang Italia di 
babak kedua lewat Marko 
Arnautovic tapi dianulir.

Italia yang nyaris frustrasi 
langsung melakukan penyeg-
aran di lini serang. Matteo 
Pessina masuk di menit ke-67 
menggantikan Nicolo Barella, 
Manuel Locatelli untuk Marco 
Verratti, Andrea Belotti meng-
gantikan Ciro Immobile, dan 
Federico Chiesa mengambil 

alih posisi Domenico Berardi.
Setelah dipaksa bermain 

imbang 0-0 selama 90 me-
nit, Italia akhirnya memecah 
kebuntuan pada menit ke-95. 
Pencetak golnya? Chiesa 
yang baru 10 menit berada di 
lapangan.

Lalu, Italia menggandakan 
skor di menit ke-105, kembali 
lewat pemain pengganti, kali 
ini giliran Pessina. 

Austria sempat memang-
kas skor lewat Sasa Kalajdzic 
tapi Italia tetap menang 2-1 
dan lolos ke babak perempat-
final.

Pergantian jitu dari Man-
cini membawa kebahagiaan 
untuk Italia, yang dibuat kes-
ulitan sepanjang laga. Manci-
ni pasti tahu kualitas pemain 
pelapisnya di atas Italia dan 
itulah yang dimaksimalkan 
untuk meraih kemenangan.

“Kami tahu bakal kesuli-
tan karen Austria tidak akan 
membiarkan lawannya nya-
man,” ujar Mancini di situs 
resmi UEFA.

“Pergantian pemain mem-
beri perbedaan untuk kami, 
tapi semua pemain tampil 
sangat bagus malam ini. Saya 
senang karena para pemain 
memberikan segalanya untuk 
menang, bahkan ketika sudah 
lelah,” sambungnya.

Timnas Italia akan me–
nunggu lawan kuat di perem-
patfinal, antara Belgia atau 
juara bertahan Portugal. (dts)

Denmark “Meledak” dan Bikin Rekor

Pergantian Jitu Italia

Gareth Bale Kecewa Wales Tersingkir
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Geliat UMKM Beri Dampak ke Sektor 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenperin Fokus Revitalisasi Industri Pupuk, Topang Ketahanan Pangan
KEMENTERIAN Perindustrian 
(Kemenperin) fokus merevi-
talisasi industri pupuk untuk 
peningkatan produksi perta-
nian dan menopang program 
ketahanan pangan

“Guna meningkatkan 
produktivitas dan daya saing-
nya, kami memiliki program 
revitalisasi industri pupuk 
yang meliputi penggantian 
pabrik usia tua dan tidak 
efisien,” kata Direktur Jenderal 
Industri Kimia, Farmasi dan 
Tekstil (IKFT) Kementerian 
Perindustrian Muhammad 
Khayam di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan pemban-
gunan pabrik pupuk baru 
dan pengamanan operasi 
pabrik pupuk eksisting tertu-
ang dalam Instruksi Presiden 
Nomor 2 tahun 2010 tentang 
Revitalisasi Industri Pupuk.

“Melalui Inpres tersebut, 
kami diinstruksikan untuk 
melakukan perencanaan 
revitalisasi pabrik pupuk, 
menyusun SNI pupuk, mem-
bina industri pupuk, dan 
mengelola/mengatur pasokan 
pupuk, bahan baku dan en-
ergi bersama dengan instansi 
terkait,” ungkapnya melalui 
keterangan tertulis.

Di samping itu, Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2014 
tentang Perindustrian men-
gamanatkan bahwa Menteri 
Perindustrian berwenang 
melakukan pengaturan, 
pembinaan dan pengem-
bangan industri pupuk, yang 
merupakan sektor strategis 
karena bertanggung jawab 
atas pemenenuhan kebutu-
han pupuk untuk menjamin 
ketahanan pangan nasional.

Terkait pelaksanaan 
program revitalisasi industri 
pupuk, sejak tahun 2015 ter-
dapat beberapa pabrik pupuk 
baru ataupun pabrik peng-
ganti yang sudah dibangun. 
Misalnya, pabrik Kaltim-5 di 
PT Pupuk Kalimantan Timur 
dengan kapasitas produksi 
pupuk urea sebesar 1,15 
juta ton pada tahun 2015 
untuk menggantikan pabrik 
Kaltim-1 yang berkapasitas 
produksi pupuk urea sekitar 
700 ribu ton per tahun.

Saat ini, total kapasitas 
produksi PKT untuk pupuk 
urea mencapai 2,4 juta ton 
per tahun, kemudian produksi 
amonia sebesar 2,7 juta ton 
per tahun, dan pupuk NPK 
sekitar 300 ribu ton per 

tahun.
Direktur Industri Kimia 

Hulu Kemenperin Fridy Juwo-
no menyatakan keberhasilan 
pelaksanaan program revital-
isasi industri pupuk tidak lepas 
dari dukungan penyediaan 
bahan baku yang cukup serta 
pelaksanaan roadmap kebutu-
han pupuk jangka panjang.

“Keberadaan pabrik baru 
akan membantu menurunkan 
konsumsi gas bumi untuk per 
ton amonia dan urea secara 
signifikan,” ungkapnya.

Industri pupuk meru-
pakan salah satu sektor 
yang mendapatkan fasilitas 
penurunan harga gas sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penetapan 
Pengguna dan Harga Gas 
Bumi Tertentu di Bidang In-
dustri, dan Keputusan Menteri 
ESDM Nomor 89K Tahun 2020 
tentang Pengguna dan Harga 
Gas Bumi Tertentu di Bidang 
Industri.

Menurut Fridy, dengan 
adanya fasilitas penurunan 
harga gas bumi tertentu 
tersebut, telah menurunkan 
beban subsidi pupuk sebesar 
Rp1,5 triliun serta peningkatan 

penerimaan pajak.
“Bahkan, untuk menjamin 

bahwa pupuk digunakan 
petani Indonesia berkualitas, 
telah diberlakukan SNI wajib 
untuk enam produk pupuk 
anorganik tunggal dan satu 
produk pupuk anorganik 
majemuk,” ungkapnya.

Adapun pupuk anorganik 

tunggal yang telah mener-
apkan SNI wajib, yaitu pupuk 
urea, ammonium sulfat (ZA), 
tripel super fosfat (TSP), super 
fosfat (SP-36), fosfat alam 
untuk pertanian, dan kalium 
klorida (KCl). Sedangkan untuk 
anorganik majemuk yang telah 
SNI wajib adalah pupuk NPK 
padat. (ant)

DEPUTI Bidang Ekonomi Digi-
tal dan Produk Kreatif, Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf) RI, 
Muhammad Neil El Himam, 
mengatakan geliat Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) akan memberikan 
dampak langsung terutama di 
sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif.

“Pariwisata dan ekonomi 
kreatif bagaikan dua sisi mata 
uang yang tidak terpisahkan. 
Mereka saling memberikan 
dampak. 

Terutama para pelaku 
ekonomi kreatif, yang menurut 
UU No. 24/2019, didefinisikan 
sebagai nilai tambah kekayaan 
intelektual yang berbasis ilmu 
pengetahuan, teknologi dan 
warisan budaya,” kata Neil 
dalam diskusi daring, Minggu.

Lebih lanjut, Neil me-
maparkan bahwa setidaknya 
97 persen lapangan kerja di 
Indonesia berada di sektor 
UMKM, dan 70 persen dari 
pelaku pariwisata dan ekono-
mi kreatif adalah UMKM.

“UMKM berperan penting 
dalam meningkatkan per-
ekonomian nasional dengan 
kontribusi sektor UMKM 
terhadap produk domestik 
bruto (PDB) sebesar 61,07 
persen di tahun 2020; den-

gan targetnya di 2021 adalah 
62,36 persen dan 65 persen di 
tahun 2024,” kata dia.

Sebagai informasi, ber-
dasarkan data Focus Economy 
Outlook 2020, ekonomi 
kreatif menyumbang sebesar 

Rp1.100 triliun terhadap PDB 
Indonesia sepanjang tahun 
2020.

Neil kemudian men-
gatakan Indonesia mendudu-
ki peringkat ketiga di dunia 
setelah Amerika Serikat dan 

Korea Selatan untuk PDB nasi-
onal dari sumbangan di sektor 
ekonomi kreatif. 

Sehingga, masih ada 
peluang dan harapan besar 
bagi para pelaku UMKM untuk 
berkontribusi dalam roda eko-
nomi nasional.

“Untuk mencapai tujuan 
itu, peran ekonomi kreatif 
diharapkan dapat membantu 
membangkitkan sektor Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM),” ujarnya menambah-
kan.

Mengenai peran terse-
but, Neil mengatakan bahwa 
ekonomi kreatif secara tidak 
langsung mengarahkan dan 
mencoba menciptakan wi-
rausahawan yang andal dalam 
berbagai bidang.

“Pondasi dari sebuah usaha 
adalah SDM dan sumber daya 
alam (SDA) yang merupakan 
faktor internal, serta ditambah 
dengan inovasi dan kreativi-
tas yang menambahkan nilai 
pada produk yang dihasilkan, 
sehingga mampu bersaing,” 
ujar dia. (ant)
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mengurangi mobilitas,” kata–
nya.

Ia menyebutkan pula semua 
kegiatan masyarakat di Sama–
rinda dipersilahkan berjalan, 
kegiatan ekonomi, kegiatan 

keagamaan, kegiatan sosial 
tapi dengan catatan kepatu-
han ketat terhadap protokol 
kesehatan Covid-19. Apalagi 
lanjutnya Samarinda salah satu 
daerah yang dapat menerap-

Andi Harun .................................................................................................................................................................................................. Dari Halaman 1
kan semua kegiatan berjalan 
disisi lain tingkat kepatuhan 
terhadap Prokes Covid-19 terus 
semakin meningkat. “Ini yang 
kita harapkan. Motivasi ma-
syarakat juga yang semakin 

meningkat. Kalau sudah ini–
siatif dari masyarakat, saya 
yakin kita mudah beradaptasi 
dengan pandemi,” tandasnya.

Tentunya lanjut Andi Ha-
run, Pemkot Samarinda terus 
melakukan vaksinasi terhadap 
warganya. “Sesuai arahan ba–
pak Presiden, vaksinasi massal 
harus dimaksimalkan sampai 
pada tingkat 70 persen. Kita 
akan terus menuju ke sana 
sambil menunggu distribusi 
vaksin. Tapi kita bersyukur se-
tiap ada vaksinasi, stok vaksin 
kita terus bisa dilaksanakan. 
Hari ini kita berterima kasih ke-
pada Polresta Samarinda yang 
menjadi leading sektor keg-
iatan. Turut membantu Pem-
kot Samarinda dalam rangka 
percepatan proses vaksinasi di 
kota Samarinda,” ungkap Andi 
Harun didampingi Kapolres-  
ta Samarinda, Dandim 0901/
Samarinda Kolonel Inf Oni Kris-
tiyono Goendong dan ketua 

Budhist Center Kaltim Pandita 
Hendri Suwito.

Ia mengatakan Dinas Kes-
ehatan terus melakukan upaya 
pelaksanaan vaksinasi. “Sama–
rinda termasuk daerah yang 
cukup lancar distribusi vaksin 
jika dibandingkan di beberapa 
daerah di Kaltim lebih-lebih 
di Indonesia. Saya juga terus 
melakukan komunikasi dengan 
pusat, termasuk minta fasilitasi 
dari KSP (Kantor Staf Presiden) 
agar distribusi vaksin berjalan 
lancar ke Samarinda.

Terkait vaksinasi massal Hari 
Bhayangkara ini, ditambahkan 
Kepala Dinas Kesehatan Sama–
rinda dr Ismid Kusasih dilakukan 
serentak di tiga titik dengan 
total 3.800 dosis vaksin sinovac 
sesuai pendaftar. Tiga titik terse-
but, di Budhist Center jalan DI 
Pandjaitan, Vihara Eka Dharma 
Manggala jalan Subulussalam 
dan UMKM Center jalan Jendral 
Sudirman. (dho)

ini, sepatutnya KSP Moeldoko 
juga fokus membantu Pres-
iden. Gugatan KSP Moeldoko 
malah memecah fokus tugas 
dan tanggungjawabnya sebagai 
pejabat yang digaji negara, un-
tuk ambisi politik pribadinya,” 
tegasnya.

Kemudian lanjut Herzaky 
dengan menggugat Menkum-
ham yang mengambil keputu-
san atas nama pemerintah, KSP 
Moeldoko justru menunjukkan 
ketidakpatuhan pada hukum 
dan sekaligus ketidakkom-
pakan diantara para pembantu 
Presiden.

“Selain legal standing KSP 
Moeldoko pun tidak jelas, hal 
ini akan menyedot waktu dan 
sumber daya pengadilan, di-
mana kasus-kasus lain yang 
lebih penting serta genting, 
masih menumpuk,” tandasnya.

Masih menurut Herzaky. 
Menkumham, disaksikan Men–

ko Polhukam, pada akhir Maret 
2021 lalu, dengan tegas telah 
menolak mengesahkan KLB 
ilegal Deli Serdang, karena 
tidak memenuhi persyaratan 
peraturan perundang-un–
dangan, serta konstitusi Partai 
Demokrat yang sah. 

“Namun dalam gugatan-
nya di PTUN, KSP Moeldoko 
dan Jhoni Allen Marbun masih 
mengatasnamakan sebagai 
Ketua Umum dan Sekjen Par-
tai Demokrat. Sungguh me-
malukan dan menyedihkan,” 
imbuhnya.

Herzaky mengutarakan Ke–
menkumham sudah melak–
sanakan tugas sesuai aturan, 
tapi malah digugat oleh KSP 
Moeldoko. 

“Kami yakin, Majelis Hakim 
PTUN yang mengadili perkara 
ini akan menegakkan keadilan 
sesuai perundang-undangan 
yang berlaku, demi kepastian 
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hukum,” tegas Herzaky.

Seperti diketahui, pada hari 
Jum’at (25/6), Moeldoko dan 
Jhonny Allen memasukkan gu–
gatan terhadap Menkumham 
RI yang menolak permohonan 
panitia KLB Ilegal Deli Serdang 
pada tanggal 31 Maret 2021. 
Saat itu, Menkumham mene–
gaskan hasil KLB tersebut ti-
dak memenuhi kelengkapan 
dokumen yang dipersyaratkan 
berdasarkan Peraturan Men-
kumham RI No. 34 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pendaftaran 
Pendirian Badan Hukum, Per–
ubahan AD/ART, serta Per–
ubahan Kepengurusan Partai 
Politik.

Menkumham juga meng–
gunakan rujukan AD/ART Partai 
Demokrat hasil Kongres V tahun 
2020 yang terdaftar dan tercatat 
di Ditjen AHU Kemenkumham, 
serta telah diumumkan dalam 
Lembaran Berita Negara. (dho)

Isran Serahkan Bantuan Nelayan
dan Resmikan PLTS Sandaran

SANGATTA, Swara Kaltim
Pada kunjungan kerja dan 

peninjauan lapangan ke wilayah 
utara Kaltim, tepatnya di Kutai 
Timur, Gubernur Kaltim Dr H 
Isran Noor didampingi Wakil 
Gubernur Hadi Mulyadi me-
nyerahkan sejumlah bantuan 
kepada Pemkab Kutai Timur 
yang diterima Bupati Ardian-
syah Sulaiman dan Wakil Bupati 
Kasmidi Bulang, serta masyara-
kat Kutai Timur. 

Bantuan tersebut dianta–
ranya di sektor kelautan dan 
perikanan, yakni bantuan ke-
pada nelayan dan pembu–di-
daya ikan, berupa slinger yang 
diserahkan secara simbolis 
oleh Gubernur Isran Noor ke-
pada Kelompok Nelayan Jaya 
Mandiri, kemudian bantuan 
benur (benih udang) kepada 
Pokdakan Hidup Baru selaku 
pembudidaya ikan, serta ban–
tuan bibit rumput laut kepada 
Pokdakan Kandolo, Teluk Kabba 

Berjaya dan Teluk Kabba Ber–
satu. 

“Semoga ini bisa diman-
faatkan sebaik-baiknya untuk 
peningkatan kesejahteraan 
nelayan di wilayah Kutai Timur,” 
harap Isran Noor saat meres-

mikan Pranakarsa Centre dan 
Posyandu Porodisa Program 
Kampung Iklim (Proklim) Dusun 
II Kabo Jaya, Desa Swarga Bara, 
Sangatta Utara, Kabupaten 
Kutai Timur, dikutip Swara 
Kaltim melalui berita Biro Hu-

mas Setprov Kaltim, Kamis 
(24/6/2021). 

Tidak hanya itu, Gubernur 
Isran Noor juga menyerahkan 
plakat PLTS Off Grid 65,34 Kwp 
Desa Sandaran dan PLTS Off 
Grid 27,72 Kwp Dusun Labuan 

Mili, Kecamatan Sandaran, serta 
surat hibah PLTS kepada Bupati 
Kutai Timur Ardiansyah Sulai-
man. 

“Alhamdulillah PLTS di Dusun 
Labuan Mili dan Desa Sandaran 
sudah beroperasi, yang artinya 
kebutuhan listrik masyarakat 
disana bisa ter–penuhi 24 jam 
penuh. 

Dijaga dan dipelihara den-
gan baik pembangkit listriknya, 
semoga memberikan manfaat 
sebsar-besarnya bagi masyara-
kat Sandaran,” ucap mantan 
Bupati Kutai Timur ini. 

Selain itu, juga diserahkan 
apresiasi dari Pemprov Kaltim 
kepada Kelompok Sadar Wisata 
Swarga Bara, atas kontribusinya 
sebagai penggerak sadar wi-
sata dan sapta pesona, serta se–
bagai mitra pemerintah daerah 
dalam upaya perwujudan dan 
pengembangan sadar wisata 
di daerahnya yang merupakan 
destinasi wisata. (aya / sk)

Hal ini pun bisa memangkas 
APBD Kota Samarinda dalam 
pemeliharaan kebersihan dan 
tata kota hingga Rp200 juta 
dalam setiap bulannya. Tentu-
nya kegiatan ini kita apresiasi 
bersama untuk kita tumbuhkan 

di seluruh kecamatan se Kota 
Samarinda,” ujar Andi Harun.

Wali Kota juga memerin-
tahkan kepada Dishub agar 
bisa bersinergi dengan Dinas 
Pemuda dan Olahraga (Dispo-
ra) Kaltim untuk memfasilitasi 

Pimpin ....................................................................................................... Dari Halaman 1
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di tengah mengarahan pe–
ngunjung di dekat sungai. Jadi 
menghadap ke sungai nanti-
nya,” lanjut Rusmadi

Ia melanjutkan, perjalanan 
mulai depan kantor gubernur 
sampai Taman Teluk Lerong 
yang nantinya akan steril dari 
PKL. Namun akan tetap ditata 
serta menghidupkannya kem–
bali sebagai Ruang Terbuka 
Hijau (RTH).

“Untuk kawasan RTH Ta-
man Teluk Lerong, akan kita 
benahi, kita tanam berbagai 

macam jenis tanaman. Ini sangat 
berpotensi dan sayang bila tidak 
digunakan sebaik mungkin,” 
ucapnya

Tak sampai di situ, Rusmadi 
juga sempat duduk menikmati 
malam di kawasan Tepian Ma–
hakam, mengajak pemancing 
bercerita mulai dari ikan sampai 
umpan yang digunakan.

“Sambil meninjau kesiapan, 
sesekali menikmati malam du–
duk menghadap ke sungai, 
hilang penat kita ini,” pungkas–
nya. (fan / her / kmf-smd)

penerangan jalan yang men-
ghubungkan jalan protokol 
dengan jalan tol Balikpapan-
Samarinda (Balsam) yang be-
rada di dekat Stadion Utama 
Kaltim, Palaran. 
(hir / her / kmf-smd)
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JAKARTA, Swara Kaltim
Menanggapi gugatan 

Moeldoko kepada Menkum–
ham Yasonna Laoly terkait 
urusan KLB illegal Deli Ser–
dang, DPP Partai Demokrat 
menyatakan tindakan Kepala 
Staf Presiden Moeldoko san-
gat memalukan.

Ini juga mencerminkan 
ketidakpeduliannya mem–
bantu Presiden Jokowi, yang 
saat ini fokus menghadapi 
lonjakan kasus pandemi Co-
vid-19 di Indonesia yang 
kembali mengganas.

“Dengan mem-PTUN 
Menkumham, KSP Moel-
doko menunjukkan seti-

daknya ada tiga hal yang 
memalukan,” ujar Kepala 
Badan Komunikasi Strat-
egis DPP Partai Demokrat, 
Herzaky Mahendra Putra 
dalam siaran persnya, Jum’at 
(25/6/2021).

Herzaky menjelaskan 
saat ini Presiden Jokowi 
dan jajaran pemerintahan 
sedang fokus mengatasi 
memuncaknya gelombang 
kedua Covid-19, yang me-
mecahkan rekor angka ke-
matian sejak awal pandemi 
Maret 2020 lalu. 

“Dalam kondisi genting 

Menkumham Digugat KSP Moeldoko,
Demokrat Sebut Memalukan

Kuras IPA Bengkuring,
Selasa Distribusi Air Terganggu

SAMARINDA, Swara Kaltim
Produksi dan Aliran Distri-

busi dari IPA Bengkuring akan 
terganggu sementara karena  ada 
pekerjaan  Pengurasan Bak Sedi-
mentasi, Reservoir 1 dan 2 pada 
hari Selasa , 29 Juni 2021, sesuai 
jadwal per 4 bulan sekali.

Demikian sesuai informasi 
Direktur Teknik Ali Rachman, AS, 
ST didampingi Manager Produksi 
Syarif Rachman Hakim dan Asisten 
Manager IPA Bengkuring Suryadi 
melalui Asisten Manager Kesek–
retariatan dan Humas Perum-     
dam Tirta Kencana Samarinda   
HM Lukman.

“Agenda rutin pemeliharaan    
per 4 bulan sekali, Selasa, 29 Juni 
2021 jadwal pengurasan di IPA 
Bengkuring agar hasil produksi 
selalu terjaga kejernihannya,” ka-
tanya Minggu (27/6/2021).

Ia mengatakan selama peker–
jaan pengurasan  berlangsung 
aliran distribusi dari IPA Bengkuring 
akan mengalami gangguan. 

Dampak terganggu wilayah 
perumahan Bengkuring dan seki–

tarnya, Perumahan Puspita Beng–
kuring dan sekitarnya, Jl Durian 
Tunggal, Jl Wanyi dan sekitarnya, 
Jl Padat Karya dan sekitarnya.

“Dihimbau kepada pelangan 
yang berada di wilayah tersebut 
untuk bisa menampung air selagi 
masih mengalir sebagai persedi-
aan,” harapnya.

Diupayakan pekerjaan bisa 
selesai secepatnya agar aliran  
bisa lancar kembali

Ia menyampaikan permohon-
an maaf atas terganggunya la–
yanan ini.

“Biasanya pasca selesai pe–
ngurasan aliran akan keruh di 
aliran pertama, namun akan jernih 
sendiri jika aliran sudah normal,” 
terangnya.

Untuk informasi dan pelapor-  
an hubungi Hotline 0541 2088100 
atau Chat WA ke 0811553536 atau 
081155226l26.

“Permohonan maaf atas ter–
ganggunya layanan ini untuk 
informasi dan pelaporan silahkan 
hubungi nomor pengaduan terse-
but,” tuturnya. (dho)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kota Samarinda 
bersama TNI-Polri, Kecamatan, 
beserta Kelurahan membubar-
kan acara pentas kuda lumping, 
yang digelar di halaman parkir 
bersama, Jalan Wiratama 2 
Gang 4c Kelurahan Jawa, Ke-
camatan Samarinda Ulu, Sabtu 
(26/6) malam. 

Selain menimbulkan keru-
munan, juga pagelaran acara 
itu minim penerapan protokol 
kesehatan (prokes), sehingga 
berpotensi menjadi media pe-
nyebaran Corona Virus Disease 
2019 (Co-vid-19).

Sekretaris Satpol PP Kota 
Samarinda Syahrir membena-
rkan adanya informasi pentas 
kuda lumping yang tidak me-
miliki izin diselenggarakan oleh 
warga sekitar. Pentas tersebut 
digelar dalam rangka hajatan 
pernikahan anak salah satu 
warga setempat.

“Benar, malam ini kami da–
pat informasi bahwa di wila–
yahnya ada yang menyeleng–
garakan pentas kuda lumping 
persiapan mulai sore hingga 
malam hari bahkan rencananya 
sampai subuh. 

Oleh sebab itu, kita henti-

kan kegiatan tersebut.” beber 
Syahrir

Selain minim penerapan 
prokes, acara tersebut juga 
dibanjiri pengunjung lebih dari 
300 orang, sehingga berpoten-
si memperluas dan memper-
cepat penyebaran Covid-19. 
“Setelah diajak kerja sama 
serta diberikan penjelasan akh-
irnya mau untuk dihentikan, 
sehingga bisa meminimalisir 
risiko penyebaran Covid-19,” 
jelas Syahrir.

Camat Samarinda Ulu, Mu–
hammad Fahmi menegaskan, 
pentas kuda lumping tersebut 
yang menghadiri atau penye-
lenggara berpotensi menjadi 
tempat penyebaran Covid-19. 

Apalagi diketahui tidak memiliki 
izin baik dari kelurahan, keca-
matan, maupun Satgas.

“Kegiatan seperti ini sangat 
tidak diizinkan, karena berpo-
tensi menyebarkan Covid-19. 
Apalagi tidak memiliki izin dari 
kelurahan, kecamatan, Kepoli-
sian dan Satgas,” ucap Fahmi.

Diketahui, grafik kasus positif 
di Kecamatan Samarinda Ulu 
tergolong tinggi, sehingga war-
ga belum diperbolehkan untuk 
menggadakan kegiatan yang 
mengundang banyak orang.

“Persoalan ini bukan hanya 
tanggung jawab pemerintah, 
tapi merupakan tanggung ja-
wab bersama,” tutup Muham–
mad Fahmi. (kmf-smd)

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Minim Penerapan Protokol Kesehatan,
Pentas Kuda Lumping Dibubarkan
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