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“Alhamdulillah para peserta yang 
mengikuti aanwijzing sebelum pelak–
sanaan lelangnya cukup banyak. Ada 18 
peserta yang bukan hanya dari Kaltim, 
tapi ada juga dari luar,” ungkap kepala 
PPA Elan Suherlan kepada wartawan.

Ia berharap dengan banyaknya pe–

serta yang hadir pada Aanwijzing ini 
pelaksanaan lelang bisa berjalan lancar 
dan barang sitaan bisa terjual.

Dikatakan Elan, lelang 17 kapal seni-
lai Rp 94 miliar ini dilaksanakan di kota 
Samarinda karena objeknya berada di 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia yang difasilitasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sama–
rinda melaksanakan Aanwijzing lelang eksekusi benda sitaan 
berupa 17 kapal dalam kasus korupsi PT ASABRI di aula Ba–
haruddin Lopa Kejari Samarinda, Rabu (30/6/2021). Baca: Besok ... Halaman 15

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pemerintah Kota (Pemkot) Sama–

rinda melalui Dinas Kesehatan meng–
gelar pertemuan untuk membahas 
kesiapan fasilitas rumah sakit dalam 
mengantisipasi peningkatan jumlah 
pasien Covid -19 (Coronavirus Disease 
2019) di kota Samarinda.

Pertemuan bersama Kepala Cabang 
BPJS Samarinda serta unsur perwakilan 
dari Dinas kesehatan Provinsi Kaltim 
dan Rumah Sakit Umum Daerah  dan 

swasta se kota Samarinda ini ber-
langsung di gedung Balai Kota, Rabu 
(30/6/2021) pagi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sama–
rinda, dr Ismed Kusasih mengatakan 
jika pertemuan pagi itu sangat penting 
karena melihat perkembangan pandemi 
Covid-19 nasional terlebih di Kota Sa-
marinda sendiri, dimana menurut dia 
dalam beberapa Minggu terakhir men-
galami peningkatan yang cukup 

Pemkot Kumpulkan
Manajemen Rumah Sakit
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Mengucapkan

Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19,

Rapat Pemkot bersama Kepala Cabang BPJS Samarinda serta unsur perwakilan 
dari Dinas kesehatan Provinsi Kaltim dan Rumah Sakit Umum Daerah dan swasta 
se kota Samarinda, di gedung Balai Kota, Rabu (30/6/2021).

Baca: Pemkot ... Halaman 15
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SAMARINDA, Swara Kaltim
Badan Kehormatan DPRD 

Kalimantan Timur yang dik-
etuai oleh Ekti Imanuel me-
nyambangi DPRD Kota Mana-
do, belum lama ini. Kunjungan 
kerja tersebut dalam rangka 
sharing dan tukar pikiran ten-
tang tugas dan peran BK.

Ekti menjelaskan pent-

ing baginya yang baru saja 
menjabat pimpinan BK untuk 
mengetahui lebih dalam ter-
hadap dinamika yang terjadi 
di berbagai daerah untuk 
memperkaya wawasan agar 
lebih memaksimalkan kinerja 
BK. 

“Membahas dan bertukar 
pikiran mengenai mekanisme 

penyusunan dan pembentu-
kan tata tertib, kode etik dan 
tata beracara Badan Kehor-
matan serta strategi mening-
katkan kedisiplinan anggota 
mematuhi tata tertib dan kode 
etik DPRD,”tuturnya.

Sekretaris Komisi II DPRD 
Kota Manado Suyanto me-
nyampaikan bahwa sejauh 

ini belum ada permasalahan 
yang masuk dalam laporan ke 
BK baik itu pelanggaran tata 
tertib, kode etik maupun tata 
beracara. 

“Dinamika pasti terjadi 
dan kalaupun ada perbedaan 
pendapat biasanya disele-
saikan secara kekeluargaan 
saja melalui diskusi maupun 

rapat,” sebutnya.
Semenjak pandemi co-

vid-19 pihaknya mengikuti 
anjuran pemerintah dengan 
menerapkan absensi dengan 
menggunakan zoom meeting. 
“Pada rapat rata-rata kehadiran 
fisik 50 persen dan sisanya via 
daring,” katanya. 
(dprd-kaltimprov.go.id)

Perkaya Wawasan, BK DPRD 
Kaltim Sambangi BK Manado

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi III DPR RI 

Heru Widodo meminta kritik 
yang disampaikan Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Universitas Indonesia ter-
hadap Presiden Jokowi dan 
diunggah di media sosial, jan-
gan dibawa ke proses hukum.

“Itu (kritik mahasiswa) 
adalah bagian dari ekspresi 
berpendapat yang sudah dia-
tur dalam demokrasi, jangan 
disangkutpautkan ke ranah 
hukum,” kata Heru Widodo 
dalam keterangannya di Ja-
karta, Rabu.

Dia mengingatkan semua 
pihak agar melihat kasus 
tersebut secara utuh dan 
urgensi. Hal itu menurut dia 
karena merupakan kritikan 
terhadap pemerintah dari 
kalangan mahasiswa yang 
selama ini dinilai sebagai 
bagian perjuangan demokrasi 
di Indonesia.

“Saya tidak menghendaki 
persoalan ini masuk ke ranah 
hukum, tapi jika ada aduan, 
saya sarankan kepolisian me-
lihat urgensi dari persoalan 
ini,” ujarnya.

Ketua Umum DPN Ger-
akan Mahasiswa Satu Bangsa 
(Gemasaba) itu mengingatkan 
kembali pesan Kapolri Jen-
deral Pol Listyo Sigit yang pu-

nya prioritas kerja memimpin 
institusi Kepolisian.

Menurut dia, Kapolri sering 
mengingatkan agar masyara-
kat jangan sedikit-sedikit lapor 
Polisi karena masih banyak 
kasus penting lain yang harus 
dituntaskan.

“Kapolri sering ingatkan, 
jangan sedikit-sedikit lapor 
dan sedikit-sedikit pelang-
garan hukum. Masih banyak 
kasus penting lain yang harus 
dituntaskan, salah satu contoh 
hukuman WNA terpidana mati 
justru dicabut, itu perlu dikaji,” 
ujarnya.

Heru menilai peran maha-
siswa juga perlu digarisbawahi 
dan diingatkan kembali yaitu 
sebagai salah satu pilar mem-
bangun sekaligus mengawal 
demokrasi di Indonesia.

Karena itu menurut dia 
jangan abaikan peran strategis 
mahasiswa yang merupakan 
pengawal demokrasi dan 
adanya reformasi adalah peran 
nyata mahasiswa.

Sebelumnya, BEM UI yang 
memberikan kritikan terhadap 
Pemerintahan Presiden Jokowi. 
Kritikan tersebut berupa poster 
bermuatan satire yang menye-
but Presiden RI Joko Widodo 
sebagai “King of Lip Service”. 
Poster tersebut diunggah di 
media sosial BEM UI. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Dewan Pimpinan Pusat 

(DPP) Partai Solidaritas Indo-
nesia (PSI) menyoroti besaran 
anggaran untuk Komisi Pe-
nyiaran Indonesia (KPI) yang 
mencapai Rp60 miliar pada 
2021 di tengah kesulitan In-
donesia menghadapi bencana 
non-alam pandemi COVID-19.

“Anggaran sebesar itu mes-
tinya akan lebih bermanfaat 
jika dialihkan untuk penan-
ganan pandemi COVID-19 
dari pada membiayai KPI,” 
kata Juru Bicara DPP PSI Dara 
Nasution melalui keteran-
gan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Rabu.

Apalagi, lanjut dia, be-
sarnya anggaran yang digel-
ontorkan pemerintah pusat 
melalui alokasi pendapatan 
dan belanja negara (APBN) 
masih berbanding terbalik 
dengan capaian KPI selama 
ini.

Melihat situasi pandemi 
COVID-19 saat ini, pengurus 
DPP PSI mendorong pemerin-
tah dan DPR untuk mengkaji 
keberadaan KPI. Anggaran 

tersebut dinilainya jauh lebih 
bermanfaat jika dialihkan 
untuk penanganan pandemi 
COVID-19.

“Lebih baik anggaran KPI 
kita alihkan untuk memper-
cepat penanganan pandemi,” 
ujar dia.

Menurut dia, jika dialih-
kan, anggaran Rp60 miliar 
tersebut dapat membantu 
warga miskin yang terdampak 
pandemi COVID-19. Apalagi, 
di masa-masa sulit sekarang 
ini efisiensi anggaran sangat 
diperlukan.

Sesuai amanat Undang-
Undang nomor 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran, KPI 
terdiri atas KPI Pusat dan KPI 
Daerah. Pembiayaan pro-
gram KPI Pusat berasal dari 
APBN sementara KPI Daerah 
dibiayai APBD masing-masing 
daerah. 

“Kalau kita telaah Undang-
Undang Penyiaran, Rp60 
miliar rupiah dari APBN 
digunakan untuk program 
kerja oleh KPI Pusat saja. KPI 
Daerah sudah ada skema 
pembiayaan masing-masing, 

terutama berasal dari APBD,” 
kata dia.

Sebelumnya, DPP PSI juga 
meminta pemerintah agar 
meninjau ulang keberadaan 
KPI. 

Hal itu buntut dari bere-
darnya surat edaran KPI Pusat 
tentang pembatasan jam tay-
ang 42 lagu berbahasa Inggris 
yakni hanya boleh diputar di 
radio setelah pukul 22.00 WIB.

Pada 2019, PSI juga meng-
kritik KPI setelah muncul 
rencana KPI yang hendak 
menyensor iklan Shopee dan 
ingin mengawasi isi siaran di 
platform digital yakni You-
Tube, Netflix, Facebook, dan 
lain sebagainya.

PSI menilai KPI telah 
melampaui kewenangan 
dengan mengawasi konten 
hiburan di platform digital 
yang bukan menjadi cakupan 
tanggung jawabnya. 

Di saat bersamaan, KPI jus-
tru gagal mengawasi kualitas 
isi siaran televisi yang menay-
angkan mata acara yang tidak 
mendidik dan ditonton jutaan 
rakyat setiap hari. (ant)

Anggota DPR: Kritik
Mahasiswa Jangan Dibawa

ke Proses Hukum
PSI Soroti Anggaran KPI

Capai Rp60 Miliar
di Tengah Pandemi
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

SAMARINDA, Swara Kaltim
Disela kesibukan menja–

lankan tugas kedinasan pemer-
intahan, Gubernur Kaltim Dr H 
Isran Noor selalu menyempat-
kan diri membesuk maupun 
melayat warga masyarakat yang 
kesusahan.

Demikian halnya, pagi ini, 
Rabu (30/6/2021), orang no–
mor satu Benua Etam ini me-
nyempatkan diri melayat ke 
rumah duka, Irwan Lesmana 
Saputra S.Hut, MP.

Almarhum yang meninggal 
dunia kemarin di Balikpapan, 
Selasa (29/6/2021), tercatat 
sebagai Kasub Kehutanan, 
Lingkungan Hidup dan Perke–
bunan di Biro Perekonomian 

Setda Prov Kaltim. “Kembali 
Pemerintah Provinsi Kaltim 
kehilangan pegawai terbaik-
nya,” ucap Gubernur Isran 
Noor didampingi Kepala Biro 
Perekonomian H Nazrin di 
rumah duka Jalan Padat Karya 
Perum Puspita Bengkuring Blok 
AH No. 33 Kelurahan Sempaja 
Timur, Samarinda.

Ucapan mantan Bupati Kutai 
Timur ini sangat beralasan, 
mengingat sebelum kepergi-
annya, Almarhum Irwan baru 
saja mengikuti kunjungan kerja 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kaltim ke wilayah utara (Bon-
tang, Kutai Timur dan Berau).

“Dan, Almarhum meninggal 
kemarin saat berdinas, meng–

ikuti kegiatan Dinas Lingkungan 
Hidup dalam rangkaian Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia Ta-
hun 2021 di Balikpapan,” tambah 
Nazrin.

Dalam kesempatan itu, suami 
Hj Norbaiti menyampaikan bela 
sungkawa dan duka mendalam 
bagi Almarhum. 

“Semoga diberikan tempat 
terbaik disisi Allah Subhanal-
lahu Wa Ta’ala, diterima segala 
amal ibadahnya serta diampuni 
sekalian kesalahannya. Dan, bagi  
keluarga yang ditinggal, Isran 
Noor berharap tetap dalam ke-
sabaran dan diberi ketabahan.,” 
doanya. 
(yans / sdn / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Sekretaris Daerah Provinsi 

(Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani 
mengatakan, Pemprov Kaltim 
terus berupaya mendukung 
aktivitas Kesultanan Kutai Kar-
tanegara, tidak  hanya berkitan 
dengan bantuan kendaraan, 
tetapi juga akan merumuskan 
program kegiatan yang nanti-
nya bisa diintegrasikan den-
gan aktivitas program Provinsi 
Kaltim.

“Mudah-mudahan dengan 
dimulainya pemberian bantuan 
hibah mobil operasional bisa 
bermanfaat bagi aktivitas kes-
ultanan Kukar,” sebut M Sa’bani 
usai menyerahkan bantuan 
hibah kendaraan dinas R4 Jenis 
Fortuner kepada Sultan Kutai 
Kartanegara Ing Martadipura 
Adji Mohammad Arifin, di Ru-
ang Kerja Sekprov Kaltim, Rabu 
30 Juni 2021.

Untuk mendukung program 
yang dibangun Kesultanan 
Kutai, Pemprov Kaltim sudah 
meminta untuk identifikasi bu-
daya, program  dan berbagai 
macam even yang di luar Erau, 
yang bisa didukung. 

Karena itu, pemerintah dae-

rah terus berupaya meng-
gelorakan lagi budaya-budaya 
Kesultanan Kutai Kartanegara.

Sultan Kutai Kartanegara 
Ing Martadipura Adji Moham–
mad Arifin mengaku bersyukur 
adanya dukungan Pemprov 
Kaltim. Terkhusus pemberian 
kendaraan operasional Sultan.

“Semoga dukungan ini bu-
kan hanya sekedar kendaraan 
saja. Diharapkan dukungan 
pengembangan program wajib 
diberikan. 

Artinya, selalu ada kolab-
orasi atau kerja sama yang 
baik antara Pemprov dengan 
Kesultanan,” sebutnya.

Sultan Adji juga meminta, 
agar dukungan ini terus ber–
kelanjutan, sehingga Kesul–
tanan Kutai maupun Peme–
rintah Provinsi bisa bersama-
sama membangun wilayah 
dengan baik, menuju kese–
jahteraan rakyat.

“Semoga selalu terjalin baik 
kerja sama maupun bantuan 
ini. Jangan hanya putus sam-
pai di sini saja. Terima kasih 
Pemprov Kaltim,” jelasnya. 
(mar / jay / yans / humas-
provkaltim / adv / aya / sk)

Pemprov Dukung Aktivitas
Kesultanan Kukar

Sosok Berdedikasi Tinggi,
Pergi Selamanya

Wagub Terima Hakim Agung
BALIKPAPAN, Swara Kaltim 

Wakil Gubernur (Wagub) 
Kaltim H Hadi Mulyadi me–
nerima kunjungan kerja Hakim 
Agung HA Mukti Arto beserta 
rombongan di VIP Room Ban-
dara Sultan Aji Muhammad 
Sulaiman (SAMS) Sepinggan 
Balikpapan, Rabu 30 Juni 2021.

Kunjungan kerja Hakim 
Agung RI Mukti Arto dan rom-
bongan direncanakan sejak 30 
Juni-3 Juli 2021 di Benua Etam. 

Kunker tersebut akan di-
lakukan di tiga daerah, mulai 
Penajam Paser Utara (PPU), 
Samarinda dan Kutai Karta–

negara. “Selamat datang di Ibu 
Kota Negara (IKN) pak Hakim 
Agung,” seloroh Hadi Mulyadi, 
di VIP Room.

Didampingi Danlanud Ba–
likpapan Kolonel Pnb Dedy Su-
santo, Hadi Mulyadi mengaku 
senang Hakim Agung RI bisa 
melaksanakan Kunker ke Benua 
Etam Kaltim.

Hadi menjelaskan, kon–
dusifitas Kaltim hingga saat ini 
terjaga dengan baik. Terbukti, 
Kaltim ditetapkan sebagai IKN 
Baru. “Semoga Pak Hakim 
Agung betah di Kaltim. Banyak-
banyak belanjanya pak. Jadi 

UKM kami juga meningkat,” 
sambung Hadi sembari tertawa 
lepas. Hadi juga berpesan ke–

pada Hakim Agung, agar selalu 
mentaati protokol kesehatan. 
Karena, hingga saat ini Pan–

Isran Noor

Hadi Mulyadi

demi Covid-19 masih terjadi. 
(jay / yans / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

HM Sa’bani (kiri)

Foto : istimewa
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Bupati Berau Tinjau Pemberlakuan PPKM Mikro 
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Berau kembali 
menerapkan Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masya-
rakat (PPKM) berbasis mikro. 
Hal itu tertuang dalam Surat 
Edaran (SE) nomor 300/042/
bpbd/2021 tentang Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Berbasis 
Mikro dan Mengoptimalkan 
Posko Penanganan Corona 
virus Disease 2019 (Covid-19) 
di Tingkat Kampung dan 
Kelurahan Untuk Pengendal-
ian Penyebaran Covid-19 di 
Kabupaten Berau. 

Edaran tersebut berlaku 
sejak tanggal 29 Juni 2021 
hingga 5 Juli 2021. Untuk itu, 
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas 
bersama Tim Satgas Covid-19 
Kabupaten Berau tinjau lang-
sung pemberlakuan PPKM 
Mikro itu ke Tepian Jl Pulau 
Derawan dan Tepian Jalan 
Achmad Yani, Rabu (30/06).  

Hal itu juga sebagai celah 
mensosialisasikan SE tersebut 
di sepanjang tepian Sungai 
Segah, yakni Jalan Ahmad Yani 
dan Jalan Pulau Derawan, Tan-
jung Redeb, pada pukul 17.00 
Wita kemarin. 

“Hari ini kita melakukan 
pemasangan stiker larangan 
duduk dan juga memasang 
garis pembatas di sepanjang 
tembok tepian,” ungkap Bu-
pati kepada awak media. 

Hal itu dilakukan agar tidak 
ada duduk atau nongkrong 
di pinggir sungai, yang dapat 
menyebabkan terjadinya keru-
munan. 

Tidak hanya itu, jam op-
erasional para pedagang pun 
dibatasi, hanya boleh buka 
sampai jam 9 malam. “Mulai 
malam ini, mohon ijin terpaksa 
jam 9 sudah tutup, ya. Karena 
Covid-19 (di Berau) sedang 
naik-naiknya,” ungkapnya.

Dikatakannya, pember-
lakuan jam malam dilakukan 
untuk mengantisipasi se-ma-
kin banyaknya yang terpapar 
Covid-19. 

Jam malam tersebut 
akan terus dilakukan hingga 
Covid-19 di Bumi Batiwakkal 
mereda. 

Jika kasus masih terus 
naik, maka akan diperpan-

jang. “Kalau Covid-19 sudah 
mereda, kita akan kembali 
beraktifitas seperti semula,” 
ungkapnya. 

Ia menegaskan, pember-
lakuan jam malam tidak hanya 
berlaku bagi para penjual 
di Tepian, tapi juga berlaku 
merata untuk semua kegiatan. 
Operasi yustisi pun akan di-
lakukan setiap malam.  Hanya 

saja menurut Bupati, ini baru 
sebatas himbauan, “untuk 
sanksi saat ini belum bisa kita 
berikan karena erat kaitanya 
dengan mata penaharian 
warga kita,” pungkasnya.

Diketahui, per 30 Juni 
2021, ada 53 kasus tambahan 
positif di Berau, sehingga 
saat ini yang dirawat sudah 
mencapai angka 320 kasus. 

Sementara itu, kasus sembuh 
juga bertambah 9, sehingga 
sudah ada 4.649 kasus yang 
dinyatakan sembuh dari 5.077 
kasus yang terkonfirmasi. 
Sedangkan kasus meninggal 
bertambah satu kasus, jadi 
total ada 108 kasus meninggal 
akibat Covid-19,“ imbuh Gen-
der nomor satu di Kabupaten 
Berau tersebut. (nht/***)

Gubernur Kaltim Prihatin Kerusakan 
Lingkungan Akibat Pertambangan

SAMARINDA, Swara Kaltim
Gubernur Provinsi Kaliman-

tan Timur (Kaltim) Isran Noor 
menyatakan prihatin atas 
kondisi kerusakan lingkungan 
di wilayah setempat diduga 
karena aktivitas pertamba-
ngan batubara. 

Isran Noor ketika perin-
gatan Puncak Hari Lingkungan 
Hidup (HLH) Sedunia 2021 
di Balikpapan, Selasa men-
gatakan, saat ini proses periz-
inan kegiatan pertambangan 
telah beralih ke pemerintah 
pusat. Hal itu membuat 

pemerintah daerah khususnya 
provinsi tidak bisa berbuat 
banyak untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada.

Diketahui, kegiatan per-
tambangan khususnya batu 
bara di wilayah Kaltim tum-
buh subur. 

Bahkan tidak hanya pe-
rusahaan yang memiliki izin 
legal saja yang aktif berop-
erasi namun perusahaan 
tanpa surat izin juga marak 
ikut mengeruk kandungan 
tambang tersebut.

Sejumlah bencana akibat 

pertambangan kerap disuara-
kan oleh para aktivis pert-
ambangan di antaranya jalan 
umum rusak parah, longsor 
hingga terjadinya musibah 
banjir besar. 

“Jika saya bupati atau wali 
kota mungkin saya bisa gugat. 
Tapi karena saya gubernur 
dan wakil pemerintah pusat di 
daerah, tentu tidak bisa. Arti-
nya, sama dengan menggugat 
diri sendiri,” tegas Isran.

Menurut Isran, untuk 
menertibkan itu, maka hanya 
satu kata saja yang diinginkan 

kepala daerah, khususnya Kal-
tim. Yaitu adanya aturan yang 
menetapkan kepala daerah 
memiliki tanggung jawab 
moral terhadap pengawasan 
pertambangan.

Saat ini, lanjut Isran, kata-
kata yang dimaksud itu tidak 
ada dalam aturan perundang-
undangan perizinan pertam-
bangan. 

“Jadi, satu kata saja, meski 
aturan itu ditarik ke pusat. 
Tetapi kepala daerah memiliki 
tanggung jawab moral dalam 
pengawasan pertambangan 

di lapangan. Itu saja yang 
diperlukan. 

Sehingga kepala daerah 
bisa berkoordinasi dengan 
pihak keamanan, baik TNI 
maupun Polri,” ungkapnya.

Bagi Isran, hal itu pent-
ing agar pertambangan tidak 
merugikan masyarakat di ling-
kungan sekitar aktivitasnya. 

Produksi batubara masih 
diperlukan bagi pembangunan 
di sejumlah negara luar di Asia 
maupun Eropa. Diperkirakan 
lima hingga 10 tahun ke de-
pan. (ant)

Saat Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meninjau penerapan PPKM di Tepian Derawan dan A Yani. 

Bupati Berau
Sri Juniarsih Mas 
memasang police 
line di Tepian De-
rawan dan tepian 
A Yani.
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SAMARINDA, Swara Kaltim
Upaya mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang 
baik, bersih, dan tertib ad-
ministrasi menjadi salah satu 
fokus perhatian bagi Wali 
Kota Samarinda, Dr H Andi 
Harun. Termasuk masalah aset 
daerah. 

Bahkan Pemkot siap 
mengikuti arahan sejumlah 
lembaga terkait demi mewu-
judkan tata kelola pemerin-
tahan yang baik alias good 
governance.

Bahkan Rabu (30/6/2021) 
siang, Wali Kota baru saja 
rapat bersama dengan per-
wakilan Komisi Pemberan-
tasan Korupis (KPK) terkait 
tata kelola aset di kota ini. 
Fokus utamanya adalah pen-
gamanan aset, pengadmin-
istrasian aset, serta mencip-
takan produktivitas terhadap 
aset yang ada. 

Salah satu aset yang men-
jadi pembahasan serius karena 
sudah menjadi temuan dari 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) adalah aset berupa la-
han di Jalan Mulawarman, Sa-
marinda Kota yang kini dalam 
penguasaan Partai Golkar dan 
digunakan untuk Sekretariat 
DPD I Partai Golkar.

“Sehingga perwakilan 
KPK bersama kami langsung 
berkunjung ke lokasi untuk 
melihat langsung dan melaku-
kan uji petik salah satau aset 
milik Pemkot Samarinda itu. 
Terutama sertifikat yang sam-
pai saat ini masih di bawah 
penguasaan Golkar,” ungkap 
Wali Kota.

Ia berharap, agar Golkar 
bisa secepatnya menyerah-
kan itu kepada Pemkot demi 
menghindari risiko-risiko 
hukum yang kemungkinan 
bisa saja terjadi di kemudian 

hari jika dibiarkan. Ia juga 
meminta kepada para pengu-
rus Golkar untuk bisa secara 
sukarela dan mandiri meny-
erahkan aset itu atas dasar 
itikad baik.

“Karena menyangkut 
penguasaan aset ini suatu 
hari bisa bermasalah secara 
hukum. Dan kita tentu saja 
tidak menginginkan itu. 
Apalagi dengan Golkar. Saya 
yakin teman-teman Golkar 
akan menyadari ini. Dan 
seperti harapan saya tadi, kita 
berharap untuk langkah awal, 
DPD Golkar bisa menyerah-
kan secara sukarela. Apalagi 
KPK sudah tahu ini. KPK tadi 
juga berharap supaya ini 
diserahkan secara baik-baik 
kepada Pemkot Samarinda,” 
terangnya.

Pemkot Samarinda dan 
dirinya selaku Wali Kota kata 
Andi Harun, tentu saja akan 
mengambil langkah tegas 
dan terukur demi menga-
mankan aset tersebut. Karena 
ia memiliki kewajiban un-
tuk itu sebagaimana tugas 
melekat yang diatur dalam 

Undang-Undang. 
Karena itu, pihaknya bisa 

melakukan langkah persuasif 
maupun dengan tindakan 
yang tegas demi mengamank-
an aset yang ada.

“Karena saya sendiri juga 
terikat aturan hukum, jadi 
mohon supaya bisa dipahami 
bersama. Tapi saya yakin, 
teman-teman di Golkar pasti 
bisa memahami ini. 

Saat ke lokasi, kami diteri-
ma Pak Mursidi Muslim, salah 
satu pengurus Golkar Kaltim. 

Intinya dia juga mengakui 
kalau itu memang aset milik 
Pemkot Samarinda. 

Hal yang sama persis akan 
berlaku untuk Kantor DPD 
Golkar Samarinda di Jalan 
Dahlia. Kita minta untuk se-
cepatnya diserahkan,” tandas 
Andi Harun.

Selain ke Kantor DPD 
Partai Golkar Kaltim, Wali Kota 
bersama perwakilan KPK juga 
sempat meninjau aset milik 
Pemkot Samarinda berupa 
Plaza 21 di Jalan Niaga Timur. 

Berikut aset lahan di 
seberangnya yang kini digu-

nakan untuk bangunan Hotel 
Mercure.

“Tanah itu diduga awalnya 
merupakan aset milik negara. 
Saya tidak tahu pasti, seperti 
apa prosesnya sehingga bisa 

dalam penguasaan pihak lain 
saat ini. Yang jelas, secara per-
lahan, kita akan terus lakukan 
penelusuran terhadap semua 
aset kita di kota ini,” pungkas 
Andi Harun. (kmf-smd)

Sudah Dimonitor KPK, Wali Kota Minta
Golkar Kembalikan Aset Tanah Pemkot

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

 Rumah 
2 Tingkat  
Lantai 1: 

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

6 Kamar Kost, 
Dapur, WC

DIJUAL 
SEGERA

Sertipikat Hak Milik. Harga Nego. Tanpa Perantara

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

Fasilitas: PLN, PDAM, Telp.Rumah

Hubungi: HP. 081347762211

Wali Kota Dr H Andi Harun saat rapat bersama dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupis (KPK) terkait tata kelola aset tanah Pemkot, Rabu (30/6/2021). 
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HUT Ke-64 GOPTKI,

Sa’bani: Semoga GOPTKI Semakin Baik
SAMARINDA, Swara Kaltim

Setelah hujan timbul 
pelangi

Pastilah indah berwarna-
warni

terima kasih ibu bapak 
yang sudah hadir disini

Semoga kedepan GOPTKI 
semakin baik lagi

Demikian satu pantun yang 
dibacakan Sekda Prov Kaltim 
HM Sa’bani saat mewakili 
Gubernur Kaltim pada acara 
Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-64 
Gabungan Organisasi Peny-
elenggara Taman Kanak-Kanak 
Indonesia (GOPTKI) ke-64 
yang diselenggarakan DPD 
GOPTKI Kaltim di ruang serba 
guna Ruhui Rahayu Kan-
tor Gubernur Kaltim, dikutip 
swara kaltim melalui berita 
biro humas setprov kaltim, 

Rabu (30/6/2021). 
Kegiatan ini dirangkai 

dengan Seminar Kepe-
mimpinan dan Penguatan 
Organisasi GOPTKI Provinsi 
Kaltim dihadiri Kepala Biro 
Kesejahteraan Rakyat Andi 
Muhammad Ishak, Sekretaris 
Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kaltim Hj Sofia Rahmi, 
Ketua DPD GOPTKI Kaltim Hj 
Liza Febriani Sa’bani beserta 
jajaran pengurus GOPTKI 
Kaltim, Ketua dan Pengurus 
DPC GOPTKI kabupaten/kota 
se Kaltim yang hadir secara 
online. 

Sa’bani mengungkapkan 
eksistensi lembaga pendidi-
kan anak usia dini dan  taman 
kanak memiliki peran besar 
dalam membangun pendidi-
kan dimasa depan, khususnya 

di Kaltim. Masa anak-anak 
adalah masa keemasan yang 
harus mendapat perhatian 
lebih oleh para orang tua dan 
lembaga pendidikan anak.

”Pemprov Kaltim berkomit-
men dan mendorong semua 
pihak, termasuk khususnya 
GOPTKI agar terus berkarya 
dan bahu membahu mening-
katkan kualitas dan kuantisas 
lembaga-lembaga anak usia 
dini, karena masa usia dini 
adalah mata air yang me-
nentukan kualitas pendidikan 
selanjutnya,” ungkap Sa’bani.

Diyakini, GOPTKI Kaltim 
akan mampu menjadi wadah 
pemersatu organisasi, yayasan 
dan lembaga pendidikan pe-
nyelenggara pendidikan anak 
usia dini untuk meningkatkan 
peran serta dalam mencer-

daskan kehidupan bangsa 
melalui pendidikan dan pem-
binaan anak usia dini. 

“Pengurus GOPTKI itu 
ditantang untuk membuat 
model pendidikan anak yang 
beradapatasi dengan kema-
juan jaman, jadi tidak boleh 
monoton dengan konsep 
yang ada. Setiap tahun harus 
ada inovasi. Pendidik juga 
harus terus meningkatkan 
kapasitas diri sehingga mam-
pu memberikan pendidikan 
berkualitas yang menghasil-
kan generasi penerus yang 
berkualitas. Disamping juga, 
memerhatikan kualitas SDM 
dan kesejahteraan pendidik 
harus ditingkatkan,” pinta 
Sa’bani.  

Ketua DPD GOPTKI Kal-
tim Liza Febriani Sa’bani 

berharap di usia yang sudah 
cukup matang, yaitu 64 tahun, 
GOPTKI bisa lebih banyak 
memberikan kontribusi ter-
hadap pendidikan usia dini, 
khususnya bagi pengelola. 

“Dan melalui seminar 
kepemimpinan ini juga di-
harapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada guru dan 
tenaga pendidik pada jenjang 
PAUD dan TK, bahwa kedepan 
itu harus dipersiapkan sangat 
matang dalam pengelolaan 
pendidikan. 

Kesiapan SDM cukup 
GOPTKI sudah cukup mema-
dai. Namun karena pengurus-
pengurus memiliki tugas 
ganda, sehingga memang 
waktu harus dipertimbangkan 
sebaik-baiknya,” pungkasnya. 
(aya / sk)

Gubernur Isran Ingatkan 
Jangan Abaikan Covid

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Seminggu terakhir ini 

Benua Etam Kaltim masih 
terjadi perkembangan Kasus 
Covid-19. 

Baik kasus positif maupun 
sembuh dinilai sangat jauh 
perbandingannya. 

Karena itu, Gubernur Kaltim 
Dr H Isran Noor mengingat-
kan kepada seluruh masyara-
kat Kaltim untuk tidak meng-

abaikan anjuran pemerintah 
terkait melaksanakan Protokol 
Kesehatan.

“Seminggu terakhir ini 
memang kasus sembuh dari 
Covid terus meningkat. 

Tapi, positifnya juga naik. 
Karena itu, masyarakat jangan 
mengabaikan anjuran pemer-
intah,” sebut Isran Noor usai 
membuka dan menghadiri 
penyerahan penganugerahan 

penghargaan Hari Lingkungan 
(Harling) Hidup Sedunia 2021 
di Balikpapan, Selasa 29 Juni 
2021.

Menurut Isran, kenaikan ini 
disinyalir akibat adanya arus 
mudik dan keluar masuknya 
masyarakat di Benua Etam 
yang tak terkendali.

Namun demikian, naiknya 
kasus tersebut bukan hanya 
terjadi di Kaltim, tetapi juga 

secara nasional. Karena itu, 
hingga saat ini, Pemprov 
terus berupaya bagaimana 
memikirkan kesehatan ma-
syarakat.

“Dibilang tidak happy, 
betul itu. Tapi, pemerin-
tah daerah terus berupaya  
mengingatkan masyarakat 
untuk tetap menjaga kes-
ehatan. 

Termasuk, selalu melak-

sanakan protokol kesehatan 
setiap beraktifitas,” tegas Isran 
Noor.

Bahkan, mantan Bupati 
Kutai Timur ini menegaskan, 
varian virusnya pun saat ini 
bermacam-macam. 

Termasuk, klasternya pun 
tidak terkendali lagi.

“Karena itu, satu saja jangan 
abaikan Covid ini,” jelasnya. 
(aya / sk)
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Kaltim Sebar 40 Petugas Pengendali 
Hama Tumbuhan ke 10 Daerah

SAMARINDA, Swara Kaltim
Dinas Pangan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 
(DPTPH) Provinsi Kaliman-
tan Timur telah memiliki 40 
petugas Pengendali Organ-
isme Pengganggu Tumbuhan 
(POPT) yang siap disebar 
bertugas ke 10 kabupaten dan 
kota di provinsi itu.

Kepala DPTPH Provinsi 
Kaltim, Siti Farisyah Yana di 
Samarinda, Rabu  mengatakan 
ke-40 petugas tersebut telah 
menyelesaikan masa pem-
bekalan sebagai penyuluh 
pertanian selama 14 hari di 
UPTD Balai Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian (BPPSDMP) 
Sempaja Samarinda.

Para peserta pembekalan 
merupakan aparatur (PNS) 
dan calon pegawai negeri sipil 
(CPNS) di lingkup Pemprov 
Kaltim. 

Peserta pelatihan pem-
bekalan POPT bagi aparatur 
ini, penempatannya akan 
disebar di seluruh kabupaten 
dan kota di Kaltim.

Yana menjelaskan petugas 

POPT merupakan ujung tom-
bak perlindungan tanaman 
pangan di Indonesia, tidak 
terkecuali Kaltim.

Diakui jumlah petugas 
POPT tidak sebanding den-
gan jumlah kawasan dan 

luasan lahan yang menjadi 
wilayah kerjanya.

Idealnya tambah Yana, satu 
petugas POPT harus menga-
wasi atau memiliki wilayah 
kerja 1 kecamatan.

Padahal, di Kaltim khusus-
nya sentra tanaman pangan 
dan hortikuktura mencapai 
puluhan kecamatan yang 
tersebar di sepuluh kabupat-
en dan kota.

“Luas lahan yang mereka 
tangani lebih dari 200 hektar 
untuk tanaman pangan, hanya 
mencakup 75 persen dari 103 
kecamatan di Kaltim,” jelas 
Yana. (ant)
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Ekonomi Syariah jadi 
Pilar Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Keuangan, Sri 

Mulyani Indrawati menyatakan 
ekonomi dan keuangan sya-
riah memiliki peran penting 
dalam perekonomian nasional 
terutama pada kondisi pan-
demi sehingga dapat menjadi 
salah satu pilar utama peno-
pang pemulihan ekonomi.

“Tidak hanya untuk mem-
percepat proses pemulihan 
ekonomi, namun juga untuk 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang 
berkeadilan dan sesuai den-
gan prinsip berkelanjutan,” 
katanya dalam peluncuran 
Buku Teks Ekonomi Syariah di 
Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan 
nilai-nilai ekonomi syariah 
dapat mendorong ekonomi 
nasional yang adil dan merata 
di seluruh aspek terutama 
pada sektor pendidikan, 
kesehatan dan kesejahteraan 
ekonomi yang inklusif.

Ia menuturkan mekanisme 
redistribusi syariah adalah 
sistem jaring pengaman sosial 
yang secara fundamental 
Islam mengajarkan untuk 
selalu peduli dan memberikan 
perhatian terutama kepada 
kelompok tidak mampu dan 
rentan.

Menurutnya, hal ini sesuai 
dengan prinsip-prinsip keadi-
lan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia dan sesuai dengan 
desain kebijakan pemerintah 
untuk membangun jaring 
pengaman sosial melalui ber-
bagai program bantuan sosial.

Ia menjelaskan program 
jaring pengaman sosial 
dilakukan untuk meningkat-
kan kemampuan kelompok 
lemah, miskin, dan rentan 
agar mereka mampu menge-
jar ketertinggalan.

“Ini juga memperkuat ke-
tahanan sosial dan ekonomi 
Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya itu, sistem 
keuangan syariah berbasis 
risk sharing juga mampu 
menciptakan stabilitas sistem 
keuangan karena meng-

hindari risiko berlebihan 
dalam rangka mewujud-
kan pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan.

“Pengambilan risiko ber-
lebihan dan risiko yang tidak 
prudent akan mampu mencip-
takan krisis ekonomi,” katanya.

Ia melanjutkan, prinsip-
prinsip ekonomi syariah ini 
sejalan dengan empat pilar 
utama dari Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) yang 
mencakup aspek pembangu-
nan manusia, kekuatan sosial, 

bidang ekonomi, dan men-
jaga lingkungan.

Ia mengatakan melihat 
potensi ekonomi syariah 
sebagai salah satu sumber 
pertumbuhan ekonomi baru 
maka pemerintah berkomit-
men untuk mengembang-
kan ekonomi dan keuangan 
syariah di Indonesia.

Hal ini tercermin dari 

arahan Presiden Joko Widodo  
yakni dengan potensi pasar 
keuangan syariah yang sangat 
besar maka seharusnya Indo-
nesia dapat menjadi peng-
gerak utama perekonomian 
syariah. 

“Jadi, tidak hanya menjadi 
target market dan produk 
industri yang halal dari negara-
negara lain,” tegasnya. (ant)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 
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Keluarga Berperan Penting dalam 
Penerapan Protokol Kesehatan

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Presiden Ma’ruf 

Amin mengatakan keluarga 
memiliki peran penting dalam 
memastikan seluruh anggot-
anya menerapkan protokol 
kesehatan dengan ketat.

“Di sinilah peran keluarga 
menjadi sangat penting untuk 
saling menguatkan anta-
ranggota keluarga dan me-
mastikan agar semua patuh 
terhadap protokol kesehatan,” 
kata Wapres Ma’ruf Amin 
dalam acara Hari Keluarga 
Nasional ke-28 Tahun 2021 
dan Launching Vaksinasi bagi 
Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan 
Anak Usia 12-18 Tahun secara 
virtual dari Jakarta, Selasa.

Wapres dari kediamannya 
mengimbau seluruh ma-
syarakat untuk menjalankan 
protokol kesehatan dengan 
ketat, yakni dengan memakai 
masker, mencuci tangan 
menggunakan sabun dan air 
mengalir, menjaga jarak, men-
jauhi kerumunan dan mem-
batasi pergerakan.

“Dengan masih berlang-
sungnya pandemi Covid-19, 
kita semua harus tetap men-

jalankan protokol kesehatan 
dengan disiplin yang ketat. 
Kita perlu juga membatasi 
pergerakan karena hanya 
dengan jalan itulah kita dapat 
memutus rantai penularan,” 
jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah 

terus menggalakkan pengete-
san, pelacakan dan perawatan 
atau dikenal dengan 3T (test-
ing, tracing, treatment) di se-
luruh daerah untuk mencegah 
penularan Covid-19.

Wapres meminta jajaran 
pemerintah daerah untuk 

meningkatkan 3T tersebut 
karena masih banyak provinsi 
yang kemampuan lacaknya 
belum memenuhi standar 
Organisasi Kesehatan Dunia 
atau World Health Organisa-
tion (WHO). “Kita masih perlu 

bekerja keras untuk menin-
gkatkan kapasitas ini agar 
mereka yang tertular Covid-19 
dapat diidentifkasi dan segera 
diisolasi untuk mencegah 
penularan selanjutnya,” te-
gasnya. (ant)

Wabup Berau Turut Sosialisasikan
Pentingnya Warga Divaksin Covid-19

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Beberapa waktu lalu menu-

rut Wakil Bupati (Wabup) Ka-
bupaten Berau Gamalis, untuk 
bisa menyukseskan vaksinasi 
Corona Virus Diasease 2019 
(Covid-19) di Bumi Batiwakkal, 
beliau langsung turun kela-
pangan. 

Salah satu lokasi tujuan 
beliau adalah Pedagang kaki 
Lima (PKL), bertujuan selain 
sebagai evaluasi penerapan 
protokol kesehatan (prokes) 
juga sebagai celah mensosia-
lisasikan terhadap masyarakat 
pentingnya untuk divaksin 
covid-19.

“Ternyata dari sekian PKL 
saya temui mengakui belum di 
vaksin. Kenapa, karena mereka 
takut akibat banyak berita 
miring akan dampak vaksin 
corona,” ungkap Gamalis. 

Lanjut Wabup, turun 
langsung kelapangan sebagai 
upaya pendekatan Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Berau ke 
masyarakat untuk mengedu-
kasi masyarakat bersama-sa-
ma bisa memutus penyebaran 
Covid-19 dengan siap ikuti 
vaksin. 

“Jadi agar ketakutan ma-
syarakat tidak semakin men-

jadi pemerintah mengantisi-
pasinya dengan pendekatan, 
sebagaimana telah kami laku-
kan beberapa kali belakangan 
ini,” ujar Politikus dari Partai 
Persatuan Pembangunan 
(PPP) itu. 

Tambah Gamalis, fakta lain 
ditemukan beliau dilapangan 
lagi dimana PKL tidak men-
getahui apa manfaat vaksin 
Covid-19 ditengah pandemi 
ini. Kondisi itu, membuktikan 
lemahnya sosialisasi kepada 
masyarakat baik di lingkun-
gan tempat tinggal maupun 
lokasi pekerjaan. 

Sehingga ketakutan yang 
menghantui, sebab sosialisasi 
kabra hoaks lebih diterima 
masyarakatkarena lebih 
sering mereka terima dari 
pada positifnya dampak apa-
bila ikuti vaksin. 

“Kondisi ini harus disikapi 
cepat, setidaknya dengan 
angka telah divaksin tinggi 
mudahan mampu memer-
angi pandemi ini di kota kita 
tercinta ini,” imbuh orang 
nomor dua di Bumi Batiwak-
kal tersebut. 

Masih menurutnya, 
memang ada kekurangan 
realisasi vaksin covid di Berau 

yakni stok sangat terbatas se-
hingga vaksinasi belum mer-
ata. Bahkan dapat dikatakan 
hingga saat ini realisasi masih 
sangat rendah. Namun hal itu 
bukan masalah, tatkala ma-
syarakat antusias mengikuti 

vaksinasi pasti Pemerintah 
provinsi (Pemprov) maupun 
Pemerintah pusat (Pempus) 
akan memberikan perhatian 
lebih. Dengan harapan kuota 
vaksinasi untuk Berau bisa 
ditambah.

“Karena itu ada waktu kami 
berusaha pendekatan ke ma-
syarakat untuk meningkatkan 
animo mereka agar berbon-
dong bondong mau ikut vak-
sin. Apabila hal itu terjadi akan 
menjadi nilai plus bagi daerah,” 
tutur beliau. 

Mudahan upaya dilakukan 
pemerintah saat ini bisa cepat 
membuat masyarakat terbuka 
siap divaksin dan disiplin ter-
apkan prokes. 

Apalagi vaksinasi masih 
gratis gencar dilakukan pemer-
intah, tentu hal itu tidak me-
beratkan masyarakat ditengah 
pandemi yang telah memasuki 
tahun kedua ini.

Selain menguatkan imuni-
tas tubuh, mengantisipasi jika 
nantinya kebijakan mewajibkan 
syarat administrasi harus ada 
bukti vaksin Covid-19 setida-
knya yang utama dari vaksin 
itu mampu memutus penyeba-
ran Corona.  “Selagi masih gra-
tis mari masyarakat dimanfaat-
kan sebaik mungkin. Modalnya 
siap tertib antri lakukan vaksin 
dengan tetap terapkan dengan 
disiplin prokes. Kami tegaskan 
vaksin Covid-19 aman dan 
halal,” kata Wabup Gamalis 
mengakhiri obrolan.  (nht)

Wabup Berau, Gamalis
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Masyarakat Jangan Takut di Vaksin
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Sekretaris Daerah Provinsi 
(Sekdaprov) Kaltim HM 
Sa’bani mengatakan, dua 
minggu terakhir ini, kasus pe-
nyebaran Covid-19 di wilayah 
Kaltim mengalami kenaikan 
kasus yang terkonfirmasi posi-
tif, oleh karena itu tentu harus 
menjadi perhatian seluruh pi-
hak, baik pemerintah maupun 
seluruh lapisan masyarakat.

“Karena itu, Gubernur Kal-
tim H Isran Noor meminta dan 
mengarahkan untuk akselarasi  
vaksinasi Covid-19, dengan 
meminta kepada pemerin-
tah  kabupaten/kota untuk 
membuka Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) untuk  
membuka pelayanan vaksi-
nasi kepada masyarakat,” kata 
Sa’bani, dikutip Swara Kaltim 
melalui berita Biro Humas Set-
prov Kaltim, Rabu (30/6/2021). 

Untuk vaksin, lanjut Sa’bani 

sudah dipersiapkan, tentu 
sebelumnya berkoodinasi 
dengan pemerintah pusat, 
vaksinnya sudah tersedia. 
Cakupan vaksin baru sekeitar 
60 persen, jadi masih ada 
vaksin yang terus akan di-
berikan kapada masyarakat 
umum dan lainnya.

“Oleh sebab itulah ke 
depan, selain kita imbau 
masyarakat untuk tetap me-
matuhi protokol kesehatan 
dengan penerapan 5M yakni 
memakai masker, menjaga 
jarak, mencuci tangan, 
menghindari kerumunan dan 
mengurangi interaksi dan 
mobilitas,” jelasnya. 

Bagi Sa’bani, kunci keber-
hasilan menekan penularan 
dan penyebaran Covid-19 
adalah melalui kerja sama 
dan koordinasi yang baik dari 
pihak-pihak terkait bersama 
masyarakat. 

Selain itu, Sa’bani juga 
menghimbau kepada seluruh 
lapisan masyarakat, untuk 
tidak takut di vaksin, karena 
dengan vaksinasi diupayakan 
untuk membentuk Herd Im-
munity masyarakat, sehingga 
tidak ada khawatir lagi ber-
aktivitas, kalau pada saatnya 
nanti 80 persen masyarakat 
sudah di vaksin.

“Dengan begitu, harapan 
kita dapat meminimalisir dan 
mencegah penyebaran Co-
vid-19 di Kaltim,” pesannya. 

Sa’bani juga meminta  ke-
pada masyarakat yang melak-
sanakan vaksinasi, diharapkan 
tetap disiplin dan menguta-
makan protokol kesehatan, 
maupun masyarakat yang 
belum divaksin. “Kepada se-
luruh lapisan masyarakat baik 
yang sudah melaksanakan 
vaksinasi maupun yang belum, 
untuk tetap waspada dan 

selalu melaksanakan protokol 
kesehatan dalam berbagai  
interaksi, komunikasi, mo-

bilitas dan aktiviatas lainnya 
dengan menerapkan 5M,” jelas 
Sa’bani. (aya / sk)

Pembangunan Desa Harus Berlanjut 
dan Berhati-hati

SEKERAT, Swara Kaltim 
Pembangunan desa ha-

rus berlanjut dan dilakukan 
dengan kehati-hatian, karena 
salah administrasi bisa ber-
dampak hukum. Disisi lain, 
desa akan mengalami kemun-
duran baik dari berbagai hal 
termasuk mensejahterakan 
rakyatnya. Karena itu, Asisten 
Pemkesra Setda Kutim, Suko 
Buono, saat mewakili Bu-
pati Ardiansyah Sulaiman saat 
membukan Kiprah Desa yang 
digelar Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah-
an Desa (DPMPD) Kaltim di 
Desa Sekerat Bengalon Kutim, 
sinergitas antara aparat desa 
dengan BPD serta masyara-
kat harus tercipta sehingga 
mencetak mesin percepatan 
pembangunan desa. Pem-
bukaan Kiprah Desa yang 
dihadiri Kepala Biro Humas 
Setda Kaltim HM Syafranud-
din, Ketua PKK Kutim Siti 
Robiah ini, diharapkan Suko 
memberi bekal kepada aparat 
desa termasuk jajaran PMPD 

Kutim  dalam melaksanakan 
tugas. “Kita akui jumlah desa 
baik atau tertinggal di Kutim 
statusnya terus meningkat, 
bahkan Desa Sekerat yang 
berada di tepi Selat Makasaar 
telah berkembang jauh, 
sehingga hanya dalam waktu 
setahun sudah menjadi desa 
baik. Jadi, pembangunan 
desa harus terus berlanjut,” 
jelas Suko Buono, Selasa 
(29/6/2021).

Kepala DPMPD Kaltim HM 
Syirajuddin mengakui jum-

lah desa yang berkembang 
di Kaltim terus meningkat, 
namun dalam pengelolaan 
dana desa masih ada yang 
belum paham sehingga harus 
berurusan dengan hukum. 
“Pembangunan desa harus di-
lakukan  berkesinambu-ngan. 
Mulai dari perenca-naan, 
pelaksanaan, pemanfaatan 
dan peme-liharaan, agar 
pembangunan dapat terja-
min aspek efisiensi, efekti-
fitas maupun kualitasnya,” 
sebutnya. Proses yang baik 

dalam pembangunan desa 
memerlukan pembinaan dan 
pengawasan secara terus-
menerus melalui monitoring, 
dan evaluasi dan pelaporan. 
Meski hanya sehari, Kiprah 
Desa garapan DPMPD Kaltim 
dan Kutim ini, menghadirkan 
Intel Kejari Kutim, DR Yudo 
Adianato SH, MH, kemudian 
AKP Abdul Rauf dari Polres 
Kutim, Gazali Rahman (Itwil-
prov Kaltim), Ata Sumitra AK 
dari BPKP Kaltim sebagai nara 
sumber. (aya / sk)
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Liga 1 Tertunda Lagi dan Lagi
KERINDUAN insan sepak bola 
Tanah Air untuk melihat klub 
kesayangannya berlaga di 
Liga 1 Indonesia harus ditahan 
lebih lama. ya, PSSI dan PT 
Liga Indonesia Baru (LIB) resmi 
menunda kompetisi Liga 1 
2021/2022. Padahal kompetisi 
sepak bola tertinggi di Indo-
nesia ini sedianya mulai ber-
gulir 9 Juli mendatang. Melon-
jaknya penyebaran Covid-19 
menjadi alasan penundaan.

Pengumuman penundaan 
Liga 1 dilakukan oleh PSSI dan 
PT LIB secara virtual kepada 
awak media, Selasa (29/6). 
“Maka dengan ini kami sam-
paikan pertama PSSI kemarin 
telah terima surat dari Satgas 
Covid. Isi surat tersebut me-
minta PSSI dan PT LIB menun-
da Liga 1 sampai akhir Juli 
2021,” kata Sekjen PSSI, Yunus 
Nusi saat jumpa pers virtual.

“PSSI memahami dan atas 
dasar kemanusiaan kami 
mengikuti arahan pemerin-
tah melalui Satgas Covid-19 
saat ini. PSSI beri dukungan 
kepada pemerintah untuk 
menekan penyebaran Co-
vid-19 dengan menunda 
kompetisi,” jelasnya.

Belum diketahui kapan 
pasti kompetisi dijadwalkan 
ulang. Yang jelas PSSI dan 
PT LIB akan berkomunikasi 
dengan pihak-pihak terkait 
jika sudah memungkinkan 
dijalankannya kompetisi.

“Semata-mata ini karena 
pandemi bukan karena hal 
lain,” sambung Direktur Op-
erasional PT LIB, Sudjarno. 
“Tentu dalam waktu dekat 
kapan bergulirnya kembali 
ini ranah federasi. Tentu kami 
akan mempersiapkan diri agar 
lebih siap,” jelas Sudjarno.

Selain Liga 1, Liga 2 juga 
ditunda. Semula kompetisi 
strata nomor dua di Tanah Air 
itu dijadwalkan kick-off dua 
pekan setelah Liga 1 bergulir. 
Untuk Liga 2 memang per-
encanaannya masih belum 
matang. Jadwal pasti, regulasi, 
dan format pertandingan 
belum diumumkan oleh PT LIB 
selaku operator.

Sebelum Liga 1 ditunda, 
turnamen pramusim Piala 
Wali Kota Solo juga ditunda 
karena hal yang sama. Turna-
men yang diikuti oleh delapan 
tim itu tadinya mulai bergulir 
pada 29 Juni 2021. Terdapat 
enam provinsi yang menjadi 
lokasi penyelenggaraan Liga 1, 
ada DKI Jakarta, Banten, Jawa 

Barat, Jawa Timur, Jawa Ten-
gah, dan Yogyakarta. Sedang-
kan gelaran Liga 2 baru akan 
dihelat selang 14 hari setelah 
Liga 1 berlangsung. Untuk 
format Liga 2 masih digodok 
dengan matang.

PT LIB sendiri sebenarnya 
sudah berusaha semaksimal 
mungkin untuk menyusun 
konsep kompetisi dengan 
tingkat risiko seminim mung-
kin. Hal itu mulai dari penye-
suaian skema semi-bubble 
yang dipecah menjadi enam 
seri, penerapan protokol 
kesehatan, skema konsentrasi 
tiap wilayah, sampai penyusu-
nan jadwal yang disesuaikan 
untuk mengurangi tempo 
kompetisi. Upaya dari PT 
LIB dan PSSI pun diganjar 
dengan turunnya izin tertu-
lis yang diberikan otoritas 
keamanan pada 31 Mei 2021 

lalu. Bahkan, izin keramaian 
tersebut diserahkan lang-
sung oleh Kapolri Jenderal 
Polisi Listyo Sigit Prabowo dan 
diterima secara simbolis oleh 
Menpora Zainudin Amali. Na-
mun, nyatanya perencanaan 
yang matang dan izin tertulis 
tidak cukup menjadi garansi 
bergulirnya kompetisi musim 
2021.

Borneo FC sebagai satu-
satunya klub asal Kaltim yang 
berlaga di Liga 1 turut ke-
cewa dengan pengumuman 
ini. Farid Abubakar, Mana-
jer Borneo FC mengatakan, 
sejauh ini pihaknya sudah 
melakukan persiapan panjang 
dan maksimal. “Padahal tim 
sudah panas. Kini terpaksa 
harus mengerem persiapan,” 
katanya.

Kerugian dari sisi finansial 
yang dialami Borneo FC tak 

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Pemuda dan 

Olahraga (Menpora) Zainudin 
Amali mengatakan Vietnam 
tak lagi punya pilihan selain 
tetap menggelar SEA Games 
2021 sesuai jadwal atau 
membatalkan multievent dua 
tahunan tersebut.

Menurut Zainudin, usulan 
Vietnam untuk menunda SEA 
Games 2021 ke 2022 hanya 
akan membuat agenda olah-
raga kian padat pada tahun 
depan. Indonesia dan negara-
negara lain di Asia Tenggara 
juga bakal disibukkan dengan 
Asian Games 2022 Hangzhou, 
China.

Keinginan Vietnam untuk 
menunda hingga 2023 pun 
dinilai tidak memungkinkan 
karena sudah ada Kamboja 
yang ditetapkan sebagai tuan 
rumah SEA Games 2023.

“Kita sudah ada agenda 
Asian Games 2022, dan saya 
mendukung sikap Komite 
Olimpiade Indonesia (KOI) 
bahwa kami menolak apabila 
harus digeser ke 2022,” ujar 
Zainudin dalam temu media 
virtual di Jakarta, Selasa.

“Pemerintah menolak 
karena kami kaitkan dengan 
anggaran, apalagi tahun 
depan ada Asian Games dan 
event-event lain, dan jangan 
sampai terbebani dengan itu. 

Jadi Vietnam, ambil sekarang 
atau tidak sama sekali,” sam-
bung dia. 

Penolakan juga kembali 
disampaikan Ketua Umum KOI 
Raja Sapta Oktohari. Dalam 
rapat virtual SEA Games 
Federation (SEAGF) pada 
24 Juni lalu, Okto juga telah 
menawarkan dua pilihan ke-
pada Komite Olimpiade Viet-
nam dan Vietnam SEA Games 
Organizing Committee (VOC) 
yang masih merasa gamang 
atas kesediaan mereka men-
jadi tuan rumah pada tahun 
ini di tengah lonjakan kasus 
COVID-19 di negaranya. “Kami 
sudah menyampaikan bahwa 
Vietnam harus memutuskan 
apakah SEA Games tetap 
digelar atau dibatalkan,” kata 
Okto.

Menurut Okto, NOC Viet-
nam dan VOC akan berusaha 
menyakinkan pemerintah se-
tempat agar SEA Games 2021, 
yaitu  bisa tetap digelar sesuai 
rencana pada 21 November-2 
Desember. Dalam rapat SEAGF 
tiga pekan lalu, tuan rumah 
Vietnam menyampaikan 
usulan penundaan SEA Games 
Hanoi ke 2022.  Namun tu-
juh dari 11 negara anggota 
SEAGF, yaitu Indonesia, Brunei, 
Kamboja, Malaysia, Filipina, 
Singapura dan Thailand me-
nolak usulan tersebut.. (ant)

Vietnam Galau Soal SEA Games 

Menpora: Sekarang
atau Tidak Sama Sekali

terelakkan. “Kami sudah ber-
hitung kompetisi dimulai 10 

Juli. Karena ditunda, semua jadi 
berantakan,” jelasnya. (*)
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Euro 2020

Sterling Memang Jimatnya
Timnas Inggris

RAHEEM STERLING lagi-lagi 
bikin gol dan Timnas Inggris 
menang. Ini membuktikan 
Sterling memang jimatnya Tim 
Tiga Singa.

Sterling jadi top scorer Ing-
gris sejauh ini di Piala Eropa 
dengan dua gol. Kedua gol 
itu dibagi rata oleh Sterling 
saat mengalahkan Kroasia dan 
Republik Ceko di fase grup 
dengan skor 1-0.

Meski demikian, Sterling 
dan rekan-rekannya di lini 
serang terutama Harry Kane 
dikritik karena tidak bisa 
membuat banyak gol. 

Padahal Inggris punya 
barisan penyerang top yang 
bermain di liga sekelas Pre-
mier League.

Hal itu dianggap handi-
cap untuk Inggris saat ber-
temu Jerman di babak 16 
besar Piala Eropa di Wembley, 
Selasa (29/6) malam WIB. 
Ditambah Jerman punya rekor 
bagus setiap berjumpa Inggris 
di turnamen besar.

Dari lima pertemuan tera-
khir di babak gugur, Jerman 
menang empat kali dan cuma 
kalah sekali. Sterling dan Kane 
terlihat kesulitan untuk bikin 
gol sedari babak pertama.

Tak banyak peluang yang 
dibuat sebelum akhirnya 
kebuntuan itu pecah di menit 
ke-75. 

Sterling mampu mencocor 
umpan tarik Luke Shaw di 
depan gawang Manuel Neuer 
setelah Inggris membangun 
serangan di kotak penalti.

Kane lantas memastikan 
kemenangan 2-0 Inggris di 
menit ke-86 dan lolos ke 
perempatfinal Piala Eropa 
2020. Sterling pun bisa terse-
nyum lebar karena membukti-
kan lagi kalau dia bisa dian-
dalkan di lini serang.

Sterling sudah mencetak 
tiga gol dan jadi pemain terta-
jam Inggris sejauh ini. 

Dikutip Squawka, Ing-
gris tidak pernah kalah di 13 
pertandingan ketika Sterling 
mencetak gol.

Raheem Sterling memang 
tajam bersama The Three 
Lions karena mencetak 15 gol 
dari 20 penampilan terakh-

irnya. Dia mengikut jejak Gary 
Lineker di Piala Dunia 1986 
sebagai pemain yang terli-
bat dalam hadirnya tiga gol 
pertama Inggris di turnamen 
besar.

“Senang sekali bisa meli-
hat dukungan fans di Wemb-
ley dan juga yang menonton 
di rumah. Kalian semua selalu 
bersama kami,” ujar Sterling 
di akun twitternya.
BUANG-BUANG PELUANG

Sementara langkah Jerman 
di Euro 2020 terhenti oleh 
Inggris pada babak 16 besar. 
Die Mannschaaft menyesali 
peluang-peluang yang ter-
buang.

Jerman takluk 0-2 dari Ing-
gris di Wembley, Selasa (29/6) 
malam WIB. Gol Raheem 
Sterling di menit ke-75 dan 
Harry Kane pada menit ke-86 
menjadi pembeda di per-
tandingan alot ini.

Inggris tampil efisien dan 
efektif, mendapatkan dua gol 
dari lima percobaan den-
gan empat yang on target. 
Sementara Jerman punya 
sembilan tembakan, tiga di 
antaranya menjadi peluang 
mengarah ke gawang.

Pelatih Jerman Joachim 
Loew menyayangkan kega-
galan timnya menuntaskan 
sejumlah peluang. 

Dalam kedudukan 0-0, 
Jerman sempat mendapatkan 
kesempatan bagus melalui 
Timo Werner yang tinggal 
menghadapi kiper.

Tapi tendangan penye-
rang Chelsea itu diblok oleh 
kiper Inggris Jordan Pickford. 
Peluang lainnya hadir tak lama 
setelah Inggris membuat gol.

Kesalahan dari Raheem 
Sterling membuat Jerman 
merebut penguasaan dan 
Thomas Mueller menghadapi 
situasi 1 vs 1 dengan kiper 
Jordan Pickford. Kali ini pelu-
ang berakhir melebar ke kiri 
gawang.

“Kami tidak memaksimal-
kan kesempatan dari dua 
peluang bagus yang kami 
dapatkan lewat Mueller dan 
Werner. Anda perlu memaksi-
malkannya jika ingin berhasil,” 
kata Joachim Loew.

“Inggris-lah yang berhasil 
melakukannya. Kami tidak 
cukup tajam atau efisien,” 
ungkapnya mengakui keung-
gulan Inggris.

Kekalahan ini sekaligus 
menandai berakhirnya era 
Joachim Loew di timnas Jer-
man. Ia akan digantikan oleh 
mantan asistennya, Hansi 
Flick selepas Euro 2020.
JOACHIM LOEW MUNDUR  

Pelatih Joachim Loew tak 
dipungkiri adalah pelatih 
legendaris Timnas Jerman. 
Tapi, Loew mengakhiri ka-
riernya disana dengan buruk. 
Loew menggantikan Juergen 
Klinsmann usai Piala Dunia 
2006. Bersama Loew, Jerman 
jadi salah satu timnas yang 
konsisten bermain di level 
teratas.

Dimulai dari final Euro 
2008, Jerman finis peringkat 
ketiga di Piala Dunia 2010, 
lalu semifinal Piala Eropa 
2012, dan puncaknya adalah 
saat menjadi jawara Piala 
Dunia 2014 di Brasil.

Di turnamen itu, Jerman-
nya Loew betul-betul ganas 
dan Brasil jadi korban saat 
dibantai 1-7 di semifinal. 
Setelah itu, Jerman sebena-
rnya masih cukup stabil 
meski tak mampu meraih trofi 
mayor lagi.

Jerman kandas di semi-

final Euro 2016 dari Prancis, 
lalu sempat menjuarai Piala 
Konfederasi 2017. Nah, awal 
kejatuhan Jerman adalah Piala 
Dunia 2018.

Berstatus juara bertahan, 
Jerman cuma sekali menang 
di fase grup atas Swedia dan 
kalah dari Meksiko serta Korea 
Selatan. 

Alhasil, Die Mannschaft 
harus terhenti di fase grup! 
Desakan untuk Loew mundur 
makin kencang setelah kega-
galan di Piala Dunia itu, tapi 
federasi sepakbola Jerman 
(DFB) masih percaya penuh.

Sayangnya, Loew tidak bisa 
memperbaiki performa Jerman 
dan catatan buruk itu berlanjut 
di ajang UEFA Nations League 
ketika mereka tak bisa lolos 
dari fase grup pada dua kes-
empatan. 

Bahkan Jerman tahun lalu 
merasakan kekalahan 0-6 dari 
Spanyol.

Selama menangani Jerman, 
Joachim Loew melalui 197 
pertandingan dengan 124 ke-
menangan, 40 imbang, dan 33 
kekalahan. Rasio kemenangan 
62,94 persen dengan 467 gol 
dicetak. (dts)

Kekalahan Jerman dinilai karena buang-buang peluang
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Pelataran

Wagub Sempatkan Diri
Tinjau SMAN 1 Balikpapan Terbakar

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Kebakaran yang terjadi 

di SMAN 1 Balikpapan seki-
tar pukul 07.30 Wita, dikutip 
Swara Kaltim melalui berita 
Biro Humas Setprov Kal-
tim, Rabu (30/6/2021) pagi, 
menjadi perhatian khusus 
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi 
Mulyadi.

Ketika berada di Kota 
Minyak ini, mantan legislator 
Karang Paci dan Senayan ini 
menyempatkan diri melihat 
langsung kondisi sekolah 

pasca dilahap si jago merah.
“Alhamdulillah saya baru 

dari TKP. Api sudah padam,” 
kata Wagub Hadi Mulyadi 
melalui pesan singkat What-
sApp yang disampaikan Ke-
pala Biro Humas Setda Prov 
Kaltim M Syafranuddin.

Masih dalam pesan sing-
katnya, Hadi Mulyadi  suami 
Hj Erni Makmur ini menye-
butkan yang terbakar ruang 
penyimpanan alat kesenian 
atau 1 ruang saja.

“Ruangan lain selamat. Al-

hamdulillah,” ungkapnya lagi.
Wagub Hadi mengingatkan 

warga juga pihak sekolah agar 
berhati-hati dan selalu rutin 
mengecek peralatan komputer 
dan lainnya yang menggu-
nakan listrik.

Dia berharap di masa libur 
sekolah, namun ada kegiatan 
penerimaan siswa didik baru 
hendaknya tetap waspada 
kondisi peralatan kantor seko-
lah maupun ruangan kelas 
dan lainnya. 

“Agar kejadian seperti ini 

(kebakaran) tidak terjadi,” 
pesannya.

Keberadaan orang no-
mor dua Benua Etam ini di 
Balikpapan, dalam rangkaian 

menyambut kedatangan Ha-
kim Agung RI di VVIP Room 
Bandara Sultan Aji Muhammad 
Sulaiman Balikpapan. 
(aya / sk)

Hadi Mulyadi (kedua dari kiri)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Program Beasiswa Kaliman-

tan Timur Tuntas (BKT) yang 
ditetapkan Pemerintah Provin-
si Kaltim dibawah kepemimpi-
nan Gubernur Isran Noor dan 
Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, 
sebagai komitmen, bentuk 
kepedulian dan dukungan 
penuh pengembangan serta 
pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) di daerah.

Bahkan program ini dite-
gaskan Wagub Hadi Mulyadi, 
tidak saja menyasar pelajar 
dan mahasiswa, juga tenaga 
pendidik seperti guru dan 
dosen di seluruh wilayah  
Benua Etam.

“Iya, guru dan dosen ma-
suk prioritas kita,” kata Wagub 
Hadi Mulyadi saat menerima 
kunjungan jajaran Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sultan Aji 
Muhammad Idris Samarinda, 
di ruang kerja Wagub Kaltim, 
dikutip Swara Kaltim melalui 
berita Biro Humas Setorov 

Kaltim, Selasa (22/6/2021).
Khusus para dosen lanjut 

Hadi, dari perguruan tinggi 
mana pun di Kaltim, baik 
negeri maupun swasta untuk 
jenjang pasca sarjana (S2) 
maupun doktor (S3).

“Silahkan, segera daft-
arkan dosennya. Memang 
salah satu syarat mutlak harus 
ber KTP disini, Kaltim,” jelas 
mantan legislator Karang Paci 
dan Senayan ini menjawab 
permintaan Rektor UIN Sultan 
Aji Muhammad Idris Samarin-
da Dr Ilyasin yang didampingi 
para guru besar.

Bagi orang nomor dua 
Benua Etam ini, kenapa guru 
dan dosen masuk prioritas 
Program Beasiswa Kaltim 
Tuntas.

“Kalau kita ingin memban-
gun dan mengembangkan 
SDM berkualitas serta ber-
daya saing. 

Maka, para guru dan 
dosen lah yang harus lebih 

dulu ditingkatkan kualitas, 
kapasitas, kompetensi dan 
keahliannya,” ungkapnya. 

Dan disinilah menurut 
suami Hj Erni Makmur ini, BKT 
sangat berperan dan wajib hu-
kumnya setiap tenaga penga-
jar (guru/dosen) mendapatkan 
dukungan biaya pendidikan-
nya.

“Kita programkan, pen-
didikan mereka tidak saja di 
Kaltim, atau luar daerah, tapi 
luar negeri,” bebernya lagi.

Termasuk program studi 
yang diikuti, tambah Wagub, 
bukan program studi umum 
dan spesifik, tetapi bidang 
keagamaan.

“Pak Gubernur dan saya 
sudah sepakat, kita sekolah-
kan para dosen agama sampai 
ke luar negeri. Juga para guru 
untuk bidang pendidikan 
lainnya,” pungkas pria yang 
gemar bermain drum dalam 
berbagai kesempatan ini. 
(aya / sk)

Dosen, Prioritas Beasiswa
Kalimantan Timur Tuntas
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Samarinda. 
“Ini sebenarnya lelang yang 

ketiga. Karena sebelumnya 
yang pertama lelang bis di Ja-
karta dan kedua lelang mobil 
mewah juga di Jakarta,” beber 
Elan.

Lelang terbuka sendiri lanjut 
Elan akan digelar Jum’at 2 Juli 
2021 secara online dengan 
alamat domain: https://www. le-
lang.go.id bertempat di kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Samarinda 
jalan Juanda 6 Air Hitam, Ke–
camatan Samarinda Ulu, kota 
Samarinda. 

Adapun Waktu Pengajuan 
Penawaran Pukul 12.00 - 13.00 
waktu server Aplikasi Lelang 
melalui internet sesuai WIB 
atau Pukul 13.00 – 14.00 Wita.

“Sangat transparan dan 
kawan-kawan bisa melihat 

Besok .............................................................................................................................................................................................................. Dari Halaman 1
pelaksanaan lelang terbuka, 
objektif, tidak ada apa-apa 
dan bisa diakses semua,” ucap-    
nya.

Pelaksanaan lelang 17 kapal 
ini sehubungan dengan penyi-
dikan dalam perkara atas nama 
tersangka HH, yang disangka 
telah melakukan perbuatan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
dalam pengelolaan keuangan 
dan dana investasi di PT ASABRI 

(Persero).
Adapun 17 kapal sebagai 

objek lelang tersebut terdiri 
dari 4 (Empat) unit Kapal jenis 
Barge, 9 (sembilan) unit Kapal 
jenis Tug Boat dan  4 (Empat) 
unit Kapal Barge.

Pelaksanaan Aanwijzing 
sendiri dipimpin langsung 
kepala PPA Kejagung RI di–
dampingi ketua Tim Lelang 
yang juga Kabag TI PPA Ab–

dillah, Satgas Pidsus Kejagung 
RI Hendra Ginting, Kajari Sa-
marinda Heru Wicaksono, KP-
KNL Samarinda Alim Bahri dan 
KSOP Samarinda Ilham.

Dalam Aanwijzing ini sendiri 
tetap menerapkan protokol ke-
sehatan ketat, bahkan para 
peserta yang datang dari luar 
kota pun diwajibkan untuk Swab 
Antigen di klinik Adhyaksa Ke-
jari Samarinda. (dho)

luar biasa. “Kalau dilihat dari 
geogafisnya kota Samarinda 
sangat rentan dengan lonjakan 
pendemi Covid 19, karena kota 
kita ini dikelilingi oleh kota-kota 
besar seperti Kota Balikpapan, 
Kukar dan kota Bontang,”ujar 
Ismed. Oleh itu ia mengin-
gatkan akan kesiapan fasilitas 

di rumah sakit, karena walau 
bagaimanapun rumah sakit 
adalah proses terakhir yang 
menjadi rujukan untuk mence-
gah resiko kematian. Pemer-
intah kota Samarinda sendiri 
sambung dia, beren–cana un-
tuk menambahan Puskesmas 
Pusat  Karantina (Puskar) teru-

Pemkot ............................................................................................................................................................................................................ Dari Halaman 1
tama pada daerah yang berada 
di luar lingkar kota. Seperti 
sebut dia, di Kelurahan Makro-
man dan Puskar di Sei Siring. 
Maksudnya, agar pasien Co-
vid sebelum dirujuk ke rumah 
sakit setidaknya bisa mendapat 
penanganan terlebih dahulu di 
Puskar yang dimiliki Pemkot. 

“Kebetulan Puskar yang kita 
miliki saat ini dapat menam-
pung pasien Covid dengan 
tingkat kondisi pasien penyakit 
ringan dan sedang. Saya juga 
mengapresiasi kepada rumah 
sakit daerah maupun swasta 
yang telah memak-simalkan 
pelayanan dalam mengantisi-

pasi lonjakan pasien Covid-19,” 
tuturnya. Meskipun ia tetap 
berharap persiapan yang sudah 
dilakukan oleh Pemerintah tadi 
kalau bisa tidak terpakai dalam 
artian kondisi pasien Covid-19 
di Samarinda tidak separah kota 
besar lainnya seperti Jakarta dan 
Jawa. (kmf-smd)

Liberalisasi Seksual:

KOMISI Perlindungan Anak  
 Indonesia (KPAI) pun ang-

kat bicara. KPAI menilai film 
porno buruk bagi anak-anak. 
“Konten porno itu konten ber-
bahaya. Dampak negatifnya 
serius bagi tumbuh-kembang 
anak,” kata Ketua KPAI, Sus-
anto, Sabtu (26/6/2021).

Susanto menilai konten 
porno tak boleh ditonton oleh 
anak-anak meski diawasi atau 
ditemani. 

Menurutnya, konten porno 
tetap memiliki dampak bu-
ruk. Dia meminta orang tua 
berhati-hati dalam mendidik 
anak.

Pendidikan Seksual Sesuai 
Program Barat

Apa yang dilakukan oleh 
penyanyi tersebut sebenarnya 
dalam rangka pendidikan 
seksual. 

Namun, sebagaimana yang 
disampaikan KPAI di atas, ini 
jelas berpengaruh buruk. 

Baik dari konten pornonya, 
pendidikan seksnya, maupun 
perbuatan sang penyanyi 
yang menemani anaknya me-
nonton film dewasa tersebut.

Dalih pemikiran terbuka 
dan tidak kolot sejatinya 
adalah framing yang dilaku-
kan oleh para penjajah Barat. 

Mereka ingin membuat kaum 
Muslimin mendidik anak-anak 
dengan sudut pandang dan 
gaya hidup Barat. 

Hal ini terbukti dengan 
program liberalisasi seksual 
yang dijajakan UNESCO.

Organisasi Pendidikan, 
Ilmu Pengetahuan, dan 
Kebudayaan PBB (UNESCO) 
menyarankan setiap negara 
di dunia untuk menerapkan 
pendidikan seksual yang 
komprehensif, termasuk Indo-
nesia. 

Rekomendasi ini berdasar-
kan pada kajian terbaru dari 
Global Education Monitoring 
(GEM) Report, UNESCO.

Dalam kajian itu, GEM Re-
port mendapati 15 juta anak 
perempuan menikah sebe-
lum berusia 18 tahun setiap 
tahunnya secara global. 

Sekitar 16 juta anak beru-
sia 15-19 tahun dan satu juta 
anak perempuan di bawah 
15 tahun melahirkan setiap 
tahunnya di dunia.

Untuk menyelesaikan 
masalah ini, kajian dari GEM 
Report menilai pendidikan 
seksual yang komprehensif 
adalah cara yang tepat.

Pendidikan seksual mesti 
dimulai sejak dini. Anak-anak 
usia lima tahun misalnya, 

perlu memahami fakta-fakta 
dasar tentang tubuh mereka, 
keluarga, hubungan sosial, 
mengenali perilaku yang tidak 
pantas, dan mengidentifikasi 
pelecehan. 

Anak-anak dan remaja juga 
harus menerima pendidikan 
seksual komprehensif sebelum 
menjadi aktif secara seksual.

GEM Report menyebut, 
pendidikan dapat membantu 
melindungi diri dari kehamilan 
yang tidak diinginkan, HIV, 
dan infeksi menular seksual 
lainnya, mempromosikan nilai-
nilai toleransi, saling meng-
hormati, dan tanpa kekerasan 
dalam hubungan.

Sudut Pandang Islam
Bagi seorang Muslim, 

slogan berpikiran terbuka dan 
tidak kolot serta pendidikan 
seksual yang mengikutinya 
tentu sangat membahayakan. 
Sebab,  berpotensi men-
dorong adanya liberalisasi 
seksual, karena menjadikan 
manusia sebagai penentu. 

Padahal, bagi seorang 
Muslim, manusia harus tunduk 

kepada aturan Allah.
Dengan adanya pendidi-

kan seksual ala Barat terbu-
kalah ruang untuk terjadinya 
seks bebas, bahkan pada 
kalangan remaja.

Apalagi dengan adanya 
kebebasan mengakses kon-
trasepsi dan adanya legalisasi 
aborsi.

Sejatinya berbagai prob-
lem terkait kesehatan seksual 
dan reproduksi banyak terjadi 
di tengah umat seperti angka 
kematian ibu yang masih 
tinggi, penularan penyakit 
seksual seperti 

HIV dan lainnya yang 
makin meningkat, tingginya 
aborsi, maraknya seks bebas, 
hingga kehamilan tak di-
inginkan merupakan dampak 
sistem kehidupan yang diter-
apkan saat ini, yaitu sistem 
kapitalisme sekuler. 

Sistem ini membiarkan 
manusia berbuat sekehen-
dak hatinya mengikuti hawa 
nafsunya, baik pada tataran 
individu maupun para pejabat 
dan penguasanya.

Sebagai sistem hidup yang 

Heboh! penyanyi Yuni Shara menemani 
anaknya menonton video porno. 

Ia mengatakan tak mau menjadi orang tua 
yang kolot dan ingin berpikiran terbuka. 

Dia juga tak menampik saat ini ada beragam 
macam konten porno yang bisa diakses dan 

disaksikan anak-anak.

Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

sempurna yang ditetapkan 
oleh Allah Swt. 

Islam memiliki aturan 
sempurna terkait kesehatan 
seksual dan reproduksi yang 
menjaga kemuliaan manusia. 

Islam mewajibkan negara 
memberikan layanan kes-
ehatan, termasuk kesehatan 
seksual dan reproduksi dalam 
layanan yang menyeluruh, 
terpadu, mudah diakses, dan 
berkualitas kepada setiap indi-
vidu rakyatnya.

Islam memiliki sumber 
dana yang jelas dan cukup 
untuk menjamin kesejahteraan 
manusia. 

Islam  juga menyediakan 
sarana dan prasarana kesehat-
an di berbagai wilayah negara. 
Dengan demikian, kesehatan 
rakyat dapat diwujudkan se-
cara nyata.

Di samping itu, Islam pun 
mengatur pemenuhan kebu–
tuhan seksual dan pengaturan 
tubuh dalam bingkai ketaatan 
kepada Allah, bukan berda–
sarkan hawa nafsu manusia.

Tata pergaulan Islam yang 
dibangun di atas landasan 
akidah Islam akan menjadi 
penjaga kehormatan manusia, 
kejelasan keturunan, serta ke-
bahagiaan dan ketenteraman 
umat.

Ketegasan sistem sanksi 
dalam Islam akan menjamin 
tegaknya aturan dan tertibnya 
kehidupan masyarakat dan 
negara. 

Semua itu hanya dapat 
terwujud ketika aturan Islam 
diterapkan secara kafah dalam 
berbagai bidang kehidupan. 
Wallahu a’lam. ***

Proyek Barat Racuni Cara Mendidik Anak Muslim
OPINI
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Vitalnya Peran Dasawisma, Rinda Target
Tiap RT Minimal Tiga Kelompok

SAMARINDA, Swara Kaltim
Begitu besarnya peran Da-

sawisma, ketua TP PKK Kota 
Samarinda Hj Rinda Wahyuni Andi 
Harun menargetkan minimal tiap 
RT memiliki 3 kelompok Dasawis-
ma.

“Satu RT satu dasawisma, tidak 
cukup. Minimal satu RT 3 dasawis-
ma. Kalau bisa lebih, itu luar biasa. 
PKK kota, kecamatan, kelurahan 
dan RT tidak bisa bergerak maksi-
mal jika tidak ada dasawisma,” 
ucap Rinda dalam sambutannya 
pada Pembinaan Dasawisma di 
Kecamatan Sungai Pinang, Selasa 
(29/6/2021) siang.

Terlebih dalam memerangi 
stunting yang mana di Samarinda 
kasusnya cukup tinggi, sebut Rinda 
kader Dasawisma akan mengawal 
pengentasan stunting.

“Walaupun angka stunting 
tinggi, dengan bergeraknya kader 
PKK hingga Dasawisma, saya ya-
kin kasusnya bisa menurun,” tegas 
isteri Wali Kota Samarinda.

Bukan hanya masalah stunting, 

lanjutnya tersedianya data valid 
dari kelompok Dasawisma tentang 
keadaan masyarakat yang bisa 
menjadi data dasar bagi pemer-
intah daerah dalam perencanaan 
program pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat dalam 
membantu peningkatan kesehatan 
di masyarakat.

Ia mengatakan hal dasar yang 
membentuk kader Dasawisma 
sendiri antara lain untuk menge-
lola dan menyelenggarakan satu 
program pokok PKK, membina 
dan menjaga kerukunan antara 
warga, mempererat tali persatuan 
dan kesatuan, membangun kego-
tongroyongan dan kepedulian an-
tara warga yang satu dengan yang 
lain. Kemudian tambahnya juga 
untuk memotivasi kreativitas dan 
pola pikir warga tetap aktif dan 
dinamis, melaksanakan pember-
dayaan masyarakat untuk mendu-
kung setiap program pemerintah, 
melaksanakan pencatatan dan 
pelaporan seluruh pelaksanaan 
program pemberdayaan.

Ia mengatakan beberapa 
masalah kesehatan yang menjadi 
jangkauan kerja dari kelompok Da-
sawisma seperti usaha perbaikan 
gizi keluarga, masalah pertumbu-
han anak, penyediaan makanan 
sehat bagi keluarga, masalah 
kebersihan lingkungan, bencana, 
kesehatan termasuk resikonya, 
masalah kesehatan ibu bayi/balita, 

dan masalah penyakit,” terangnya.
Oleh karena itu Rinda sangat 

mendorong agar di Samarinda 
banyak terbentuk Dasawisma.

“Darimana biayanya? Ada Pro 
Bebaya, dimana 1 RT mendapat 
alokasi Rp 100 juta dari pemer-
intah kota yang menjadi program 
unggulan Pak Wali Andi Harun 
dan bapak Wawali Rusmadi,” 

ungkap Rinda lagi.
Kepada kader Dasawisma 

ia memberitahukan bahwa dari 
Rp 100 juta itu, 70 persen untuk 
fisik, 30 persennya untuk kegiatan 
masyarakat upaya kesejahteraan 
masyarakat seperti dasawisma.

Rinda juga mengingatkan agar 
para kader PKK dalam melak-
sanakan kegiatan untuk selalu 
disiplin protokol kesehatan.

“Saya juga meminta para 
kader untuk mengedukasi protokol 
kesehatan kepada anak-anaknya, 
keluarga, tetangga dan teman-
temannya, mengingat kasus mulai 
naik lagi ditambah adanya varian 
baru lagi,” pesannya.

Sebelumnya Camat Sungai 
Pinang Siti Hasanah mengingatkan 
kepada ketua PKK kelurahan harus 
aktif turun ke RT dalam pembentu-
kan dasawisma.

Dalam kesempatan itu, hadir 
pula Wakil Ketua TP PKK Samarin-
da Hj Herli Warsita Rusmadi dan 
jajaran sekretariat PKK Samarinda. 
(dho)

Partai Gerindra Tegas Ajukan Sabarudin
jadi Wawali, PKS Konsisten 2 Nama

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Partai Gerindra Kota Balik-

papan tetap kekeh mengusulkan 
Sabaruddin menjadi Wakil Wa-
likota Balikpapan menggantikan 
Almarhum Thohari Aziz. Keputusan 
politik partai Gerindra ini meru-
pakan hak setiap Partai sesuai 
peraturan perundangan-undangan 
yang mengaturnya. Muhammad 
Taqwa, S.Psi Ketua DPC Gerindra 
Kota Balikpapan mengungkapkan 
itu kepada pengurus PKS (Partai 
Keadilan Sejahtera) DPD Kota 
Balikpapan saat Silaturahim ke-
bangsaan PKS di kantor Gerindra 
Jalan Beler, Selasa (29/6/2021).

“Maaf sikap politik partai Ger-
inda tegas tidak bersayap. Gerinda 
konsisten dan final kami tetap 
mengajukan Sabarudin sebagai 
Kader Gerinda terbaik menjadi 
calon Wakil Walikota Balikpa-
pan. Ini konteks politiknya, dan 
partai-partai koalisi yang berada 
di gerbong yang sama di Pilkada 
Balikpapan memiliki hak yang 
sama juga mengajukan nama dan 
sah-sah saja ada aturannya,” ujar 
Taqwa dan menambah kan hak 
bisa menjadi  suatu kewajiban dari  
partai koalisi.

Seperti yang di beritakan harian 
ini,(29/6/’21) dalam per-dananya 
kunjungan Silaturahmi Kebang-
saan PKS. Kedua Ketua Partai 
Politik PKS dan PDI-P Balikpapan 
Bertemu, Bicara Posisi Wakil 
Walikota Balikpapan. PDI-P minta 
dukungan istri Almarhum Thohari 
Aziz menjadi Wakil Walikota Balik-

papan. 
Dalam pertemuan politik Ketua 

Partai Gerinda Balikpapan yang 
didampingi struktur dan Aleq nya 
H.Sabarudin, H. Danang Eko 
S, Siswanto.B.J, Rahmatia di 
Jalan Beler Kelurahan Damai, 
Kecamatan Balikpapan Selatan 
sangat bersemangat mendisku-
sikan terkait aura politik terkini di 
kota Beriman dan kepentingan 
Balikpapan kedepan. Diantaranya 
wacana terkait pemekaran wilayah 
Kelurahan di Kecamatan Balik-
papan Utara. Alokasi anggaran 
untuk operasional partai di wilayah 
Balikpapan yang jauh lebih rendah 
dari daerah lain. 

Pandangan dan pemikiran lain 
dalam pertemuan tersebut juga 
mengemukakan terkait AKD (Alat 
Kelengkapan Dewan) dan  posisi 
Wakil Walikota. Taqwa menegas-
kan struktur Partai Gerinda Balik-
papan sepaham dengan sikap 

PDI-P terkait AKD. Dimana PKS 
harus diberikan haknya mimiliki 
ketua komisi sendiri nanti setelah 
melewati masa kerja 2,5 tahun di 
DPRD Kota Balikpapan. 

“Kami Gerinda ini sejalan 
dan segajah sama PKS, tentu 
kita dukung apa yang menjadi 
hak saudara kita PKS biar adil. 
PKS 6 kursi di DPRD, masa tidak 
mendapat jatah ketua komisi. Kami 
juga terimakasih pada PKS yang 
sudah bersedia bersilaturahmi ke 
Gerindra. Ini suatu kehormatan 
khusus buat kami. PKS kami ang-
gap sebagai saudara sedarah dan 
segajah tentu memiliki komitmen 
dan sikap yang sama dalam ber-
buat kebaikan,” ujar Taqwa yang 
juga Wakil DPRD Kota Balikpapan. 

H.Sonhaji Ketua DPD PKS kota 
Balikpapan dalam kesempatan 
yang sama menyampaikan teri-
makasih yang sebesar-besarnya 
pada Partai Gerinda yang telah 

menerima kunjungan silaturahmi 
kebang-saan PKS yang meru-
pakan agenda khusus arahan 
DPP PKS. Apalagi PKS dianggap 
Gerindra sebagai saudara seda-
rah dan segajah.  “Masya Allah, 
semoga pertemuan diberkahi 
oleh Allah SWT. Alhamdulillah 
PKS bersyukur di pertemuan 
ini banyak hal yang sudah kami 
bicara bersama. Terimakasih 
masukannya. Tentu arah pandang 
kesepahaman, kesepakatan 
dalam pertemuan ini titik temunya 
tidak hanya di ruangan ini. Jangka 
pendek dan panjang masih perlu 
kami Komunikasi dalam silah-
turahmi selanjutnya. Ini baru awal, 
komunikasi dan silaturahmi sangat 
baik,” ujar H.Sonhaji di dampingi 
Hendy Ferdian Sekretaris, Slamet 
Samiadji Bendahara, Subari Aleq 
PKS Bidang Hukum dan Pertah-
anan serta H.Harsono Ketua PKS 
DPC Timur. 

Menanggapi siapa nama yang di 
usulkan PKS untuk calon Walikota 
Balikpapan. H.Sonhaji menegaskan 
rekomendasi 2 nama dari DPW 
PKS Kaltim untuk calon walikota 
Balikpapan di Pilkada 2020 belum 
di cabut. Masih nama dirinya 
H.Sonhajin dan H.Fahrul Razi.

“Tentunya kita saling menghor-
mati, silahkan mengajukan nama 
itu hak partai koalisi sesuai aturan. 
Semua partai memiliki Kader poten-
sial dan terbaik. Dari nama-nama 
yang diajukan partai-partai mana 
nanti yang terbaik. Nanti akan mun-
cul 2 nama. Meka-nismenya dilalui 
dulu. Ada Tim Panitia seleksi, harus 
komunikasi atau rapat koalisi, ya 
nanti diakhir juga ada pertimbangan 
dari Walikota terpilih Balikpapan,” 
kata Sonhaji dan sepakat dengan 
Gerinda bahwa kekosongan Wakil 
Walikota Balikpapan segera diisi 
untuk membantu kerja Walikota 
terpilih. (sis)

PENYERAHAN Cenderamata dari H.Sonhaji KETUA DPD PKS kota Ba–
likpapan kepada Ketua DPC Partai Gerinda Balikpapan usai silaturahmi 
kebangsaan PKS di kantor Gerinda Jl. Beler Balikpapan Selatan, Selasa 
(29/6/2021).

H.SONHAJI Ketua DPD PKS kota Balikpapan kepada 
Ketua DPC Partai Gerinda Balikpapan dalam suasana 
silaturahmi kebangsaan PKS di kantor Gerinda Jl. Beler 
Balikpapan Selatan, Selasa (29/6/2021).


