
JAKARTA, Swara Kaltim
Moeldoko dan Jhonni Allen Mar-  

bun (JAM) tidak punya kedudukan 
hukum (legal standing) untuk meng-
gugat Menteri Hukum dan HAM RI atas 
keputusannya yang telah menolak me–
ngesahkan KLB ilegal di Deli Serdang.

Demikian penegasan Kuasa Hukum 
DPP Partai Demokrat Dr. Hamdan 
Zoelva, SH., MH usai sidang persiapan 
PTUN Jakarta, Selasa(13/7).

Sebagai pihak ketiga atau interven-
si, Partai Demokrat berkeyakinan Maje-

lis Hakim PTUN akan bersikap obyektif 
dan adil untuk menolak gugatan terse-
but berdasarkan hukum.

“Moeldoko dan JAM dalam gugat–
annya masih mengaku sebagai Ketum 
dan Sekjen PD, padahal Pemerintah 
sudah tegas tidak mengakui KLB Deli 
Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hu-
kum mereka untuk menggugat Men-
kumham” ujar Hamdan seperti dalam 
siaran pers yang diterima Swara Kaltim.
Sidang ini semakin menarik perhatian 

Hamdan Zoelva:

Baca: Gugatan ... Halaman 14

Gugatan PTUN Moeldoko 
terhadap Menkumham 
Tidak Berdasar Hukum

Nomor : 743/DP-
Verifikasi/K/VI/2021

Telah Terverifikasi 
Dewan Pers
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Anggota DPR Dukung Vaksin 
Gotong Royong untuk Individu

KETUA DPD PDI Perjuangan 
Kalimantan Barat (PDIP Kalbar) 
Lasarus mengajak masyarakat 
untuk mendukung penerapan 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat di Kota Pontianak dan 
Singkawang dalam memutus 
rantai penyebaran Covid-19.

“Kebijakan penerapan 
PPKM Darurat bertujuan 
untuk mengerem laju penye-
baran Covid-19, sehingga 
harus didukung oleh seluruh 
masyarakat,” kata Lasarus 
dalam keterangan tertulisnya, 
di Pontianak, Selasa.

Menurut dia, penerapan 
PPKM Darurat di Kota Pon-
tianak dan Kota Singkawang 
sudah tepat, mengingat 
lonjakan kasus yang terus 
mengalami kenaikan dalam 
beberapa waktu terakhir.

“Saya pribadi dan atas 
nama partai mendukung 
penuh kebijakan ini (PPKM), 
dan berharap agar masyarakat 

dapat ikut menaatinya,” kata 
Lasarus.

Lasarus tidak menampik 
bahwa penerapan PPKM 
Darurat merupakan kepu-
tusan sulit, karena berdam-
pak pada kegiatan ekonomi 
masyarakat. Namun, kata dia, 
kebijakan itu terpaksa diambil 
pemerintah demi menyela-
matkan lebih banyak warga 
dari paparan Covid-19.

Kebijakan yang lebih dulu 
diterapkan di wilayah Jawa 
dan Bali itu pun, diharapkan 
Lasarus dapat disikapi ma-
syarakat dengan mengurangi 
mobilitas dan tidak keluar 
rumah, jika tidak ada keper-
luan mendesak.

“Harus diakui bahwasanya 
PPKM Darurat adalah pilihan 
yang sulit, karena dampak 
ekonominya yang pasti san-
gat dirasakan oleh masyara-
kat luas. Pilihan yang demiki-
an sulit itu terpaksa diambil 
pemerintah untuk melindungi 

warga dari Covid-19, terutama 
varian baru yang terus berkem-
bang,” ujarnya.

Lebih jauh Ketua Komisi V 
DPR RI ini turut mengimbau 
kepada masyarakat untuk 
bersabar dan ikhlas dalam 
menjalani masa PPKM Darurat. 
Masyarakat juga dimintanya 
untuk tetap produktif, banyak 
mempelajari hal-hal baru, dan 
memperbanyak ibadah selama 
PPKM Darurat yang berlang-
sung selama sembilan hari ini.

Sebelumnya, Kapolda Kal-
bar Irjen Pol R Sigid Tri Hard-
janto menyatakan, penindakan 
terhadap pelanggar penerapan 
PPKM Darurat di Kota Ponti-
anak dan Singkawang akan 
lebih mengedepankan sisi 
humanis. “Mari kita mensosial-
isasikan kepada masyarakat se-
cara humanis tentang pember-
lakuan PPKM Darurat ini, agar 
bisa dipahami dan masyarakat 
bisa menaati ketentuan ini,” 
katanya pula. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VI DPR RI 

Dr. Evita Nursanty menyatakan 
dukungan pelaksanaan vaksin 
gotong royong untuk individu 
maupun badan usaha guna 
mempercepat terbentuknya 
kekebalan komunal (herd im-

munity).
“Ini juga demi memper-

cepat tercapainya vaksi-
nasi secara nasional dengan 
keikutsertaan vaksinasi yang 
makin luas,” kata Evita di 
Jakarta, Selasa.

Menurut politikus PDI 

Perjuangan tersebut, vak-
sinasi individu merupakan 
pengembangan dari vaksin 
gotong royong untuk badan 
usaha yang saat ini terus 
berlangsung mengingat masih 
banyak pihak belum tersentuh 
program vaksinasi gotong 
royong yang digawangi Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia. 

“Ternyata tidak sedikit pe-
rusahaan pribadi, perusahaan 
kecil, bahkan termasuk adanya 
kesulitan yang dihadapi warga 
negara asing mendapatkan 
akses vaksin,” katanya dalam 
keterangan tertulis.

Perlu diingat, lanjut dia, 
program vaksinasi gotong 
royong individu ini dibuka 
setelah dipastikan pasokan 
vaksin milik pemerintah ma-
kin masif. 

Oleh sebab itu, masyarakat 
tidak perlu khawatir karena 
program vaksinasi gotong 
royong untuk individu dan 
perusahaan tidak akan meng-
ganggu jatah vaksin masyara-
kat.

Dikatakan pula bahwa 
jenis vaksin yang digunakan 
maupun sumber pendanaan-
nya berbeda. Vaksin gotong 
royong tidak menggunakan 

vaksin yang dialokasikan 
pemerintah. Selain itu, juga ti-
dak menggunakan vaksin yang 
berasal dari sumbangan atau 
hibah dari kerja sama bilateral. 
“Vaksin gotong royong ber-
asal dari keuangan korporasi 
maupun pinjaman korporasi 
yang dilakukan BUMN farmasi, 
sedangkan program vaksinasi 
pemerintah sumbernya dari 
APBN,” katanya.

Ia berharap program vak-
sinasi gratis dari pemerintah 
maupun mandiri atau gotong 
royong dapat berjalan lancar 
sehingga target vaksinasi nasi-
onal bisa segera tercapai. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi X DPR 

bidang Pendidikan, Olahraga 
dan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif dari Fraksi Golkar Ferd-
iansyah mengatakan hingga 
saat ini belum ada data 
pendidikan terbarukan untuk 
mengetahui kondisi pendidi-
kan yang terdampak pandemi 
Covid-19.

“Sampai saat ini, belum ada 
data-data yang terbarukan 
secara periodik untuk men-
getahui secara pasti tentang 
kondisi pendidikan Indonesia 
seperti jumlah pendidik yang 
terpapar, berapa yang menin-
ggal, masalah-masalah yang 
muncul dalam pelaksanaan 
pembelajaran dan lain seb-
againya,” katanya di Jakarta.

Ia menambahkan seharus-
nya saat kondisi darurat akibat 
pandemi COVID-19, harus 
ditangani dengan langkah 
yang berbeda dari kondisi 
biasa. Karena itu,  Mendikbu-
dristek harus tampil sebagai 
pemimpin bidang pendidikan 
Indonesia yang memiliki arah 
jelas, kemana pendidikan 
Indonesia akan dibawa.

“Sampai detik ini belum 
ada pernyataan resmi dari 
Mendikbudristek tentang 
proses pembelajaran selama 
PPKM Darurat,” kata Fer-
diasyah menegaskan.

Direktur Pendidikan Vox 
Point Indonesia Indra Charis-
miadji mengatakan dengan 
adanya PPKM Darurat di Ja-
wa-Bali dan sebagian wilayah 
Indonesia maka menggugur-
kan rencana pembelajaran 
tatap muka (PTM) terbatas 
yang digadang-gadang oleh 
Kemendikbudristek sejak awal 
tahun. “Ironisnya, Mendikbu-
dristek berulang kali men-
gatakan dalam pernyataan 
resminya bahwa tanpa adan-
ya pembelajaran tatap muka, 
semakin besar dampak nega-
tif yang terjadi pada peserta 
didik seperti adanya ‘learning 
loss’, kesenjangan capaian 
pembelajaran, anak stres, dan 
lain sebagainya. Seharusnya 
kita bisa memanfaatkan PJJ ini 
untuk mendapatkan ‘learning 
gain’.” katanya.

Pihaknya mengusulkan 
agar Kemendikbudristek 
membentuk pusat koman-do 
pembelajaran selama pande-
mi yang betul-betul menga-
wasi kondisi pendidikan dari 
Sabang sampai Merauke. 

“Pandemi tidak pandemi, 
maka siswa Indonesia harus 
dididik agar siap mengha-
dapi tantangan hidup dan 
meneruskan perjuangan 
dalam memba-ngun bangsa,” 
demikian  Indra Charis-      
miadji. (ant)

Legislator Sebut Belum Ada Data 
Pendidikan Terbaru Akibat Pandemi

Ketua PDIP Kalbar Mengajak Masyarakat 
Dukung Penerapan PPKM Darurat
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

Diskominfo Sosialisasikan
Migrasi TV Digital

SAMARINDA, Swara Kaltim
Dinas Komunikasi dan In–

formatika (Diskominfo) Provinsi 
Kaltim sosialisasikan  migrasi 
siaran dari televisi analog ke 
siaran televisi digital ke ma–
syarakat.

Kepala Diskominfo Kaltim 
Muhammad Faisal menjelas-
kan program jangka pendek 
sekarang sedang disosialisasi-
kan adalah  migrasi penyiaran 
televisi terestrial dari teknologi 
analog ke teknologi digital dan 
penghentian siaran analog atau 
Analog Switch Off (ASO).

“Jadi di Kaltim, terutama di 
Kaltim1 (Kabupaten Kutai Kar–
tanegara, Kota Samarinda, Kota 
Bontang), nanti pada tanggal 17 
Agustus 2021, penyiaran ana-

log akan ditutup dan diganti 
menjadi penyiaran digital,” 
kata Muhammad Faisal, belum 
lama ini.

Mulai tanggal 17 Agustus 
mendatang, lanjut Faisal akan 
ada siaran digital di Kukar, Sa-
marinda dan Bontang. Semua 
televisi baik swasta maupun 
nasional  pada tiga daerah 
tersebut tidak lagi menggu-
nakan penyiaran analog.

“Migrasi siaran dari televisi 
analog ke siaran televisi digital 
inilah yang disosialisasikan, 
karena adanya perubahan 
ini masyarakat tidak bisa lagi 
menggunakan antena biasa, 
tapi harus menggunakan an-
tena digital,” tandasnya.

Faisal menambahkan keun–

tungan yang akan dinikmati 
oleh pemirsa televisi digital 
yaitu kualitas audio yang lebih 
baik, akan membuat pemirsa 
lebih menikmati program siaran 
yang ditayangkan.

“Melalui penyiaran TV digi-
tal, masyarakat akan mendapat-
kan sajian siaran yang lebih 
bagus dan lebih menarik dan 
lebih jernih, oleh karena itu 

pada tanggal 17 Agustus men-
datang, Kaltim bersama den-
gan enam provinsi lainnya akan 
menuju penyiaran TV digital,” 
ujarnya

Saat ini, lanjut Faisal sudah 
ada 17 siaran TV, berarti sudah 
17 channel yang sudah bisa di 
tangkap untuk wilayah Kaltim 
1 (Kukar, Samarinda dan Bon–
tang). Mari nikmati siaran TV 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Melalui program yang di-

laksanakan Bapenda Kaltim 
untuk memudahkan masyara-
kat membayar pajak kendaraan 
bermotor (PKB) dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), Pemprov Kaltim me-
lalui Bapenda memberikan 
relaksasi atau keringanan dalam 
pembayaran pajak tersebut.

Relaksasi ini dimulai sejak 
5 Juli-31 Agustus 2021. Man-
faat relaksasi ini, masyarakat 
mendapat diskon. Mulai 20 
persen untuk pembayaran 
PKB, 40 persen Bea Balik Nama 
Ken–daraan Bermotor (BBNKB) 
ke 2 tidak termasuk biaya PNBP, 
bebas sanksi administrasi dan 
bebas pajak progresif.

Agar memudahkan masya–
rakat membayar pajak terse-
but, sehingga tidak langsung 
bertatap muka, karena masih 
kondisi pandemi Covid-19 atau 
diterapkan physical distancing. 

Maka, masyarakat bisa 
membayar secara online.

“Pembayaran pajak tersebut 
sekarang sudah mudah. Tinggal 
online saja. Bisa memanfaatkan 
channel tokopedia, link aja, in-
domaret dan Samsat Delivery. 
Jadi, semua bisa melalui tele-
pon android,” sebut Juru Bicara 
Pemprov Kaltim yang juga Karo 
Humas Setprov Kaltim HM Sy-
afranuddin, Selasa 13 Juli 2021.

Karena, waktu relaksasi 
hingga 31 Agustus 2021, yaitu 

cukup singkat, maka masya–
rakat dapat memanfaatkan 
program ini dengan baik. Se-
hingga taat membayar pajak 
kendaraan bermotor di masa 
pandemi.

Dengan memanfaatkan 
kemudahan-kemudahan yang 
telah tersedia secara online, 
Pemprov Kaltim mengajak ma-
syarakat maupun Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk ber-
sama menyukseskan program 
relaksasi ini.

“Masyarakat tidak perlu 
keluar rumah, tapi bisa mem–
bayar pajak kendaraan,” je–
lasnya.

Apalagi, lanjut Ivan sapaan 
Syafranuddin, akan diberla–
kukan tilang eletronik dalam 
waktu dekat oleh Kakorlantas 
Polda Kaltim. Maka, program 
diskon untuk BBNKB ke 2 tidak 
termasuk biaya PNBP, bebas 
sanksi administrasi dan bebas 
pajak progresif juga diberikan, 
yaitu 40 persen.

“Jangan sampai ketika 
diberlakukan tilang elektronik, 
kemudian kendaraan belum 
balik nama, maka pemilik se–
belumnya yang ditagih atas 
pajak tersebut. 

Makanya, kebiajakan Gu-
bernur Kaltim Isran Noor untuk 
memberikan kemudahan atau 
keringanan membayar PKB dan 
BBNKB,” jelasnya. 
( jay / yans / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Berdasarkan Undang-Un–

dang 28/2009 tentang pajak 
daerah, bahwa ada bagi hasil 
30 persen untuk Kabupaten/
Kota dari Pajak Kendaraan Ber-
motor (PKB) yang dilaksanakan 
oleh Provinsi Kaltim. Karena 
itu, mendukung pendapatan 
tersebut, maka Pemprov Kal-
tim meminta kepada Bupati/
Walikota se Kaltim turut men-
dukung program Relaksasi atau 
Keringanan Pembayaran PKB 
dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB) yang dipro-
gramkan Bapenda Kaltim.

Relaksasi ini dimulai sejak 
5 Juli-31 Agustus 2021. Man-
faat relaksasi ini, masyarakat 
mendapat diskon. Mulai 20 
persen untuk pembayaran 
PKB, 40 persen Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
ke 2 tidak termasuk biaya PNBP, 
bebas sanksi administrasi dan 
bebas pajak progresif.

“Jadi sesuai surat permo–

honan yang telah dikirimkan 
dengan ditandatangani Sek–
prov Kaltim HM Sa’bani, diha–
rapkan dukungan Pemerintah 
Kabupaten/Kota atau Bupati/
Walikota se Kaltim untuk me-
nyampaikan informasi kepada 
seluruh warga mereka untuk 
taat membayar pajak PKB 
dan BBNKB. Apalagi, saat ini 
diberlakukan program relaksasi 
atau keringanan,” sebut Kepala 
Bapenda Kaltim Hj Ismiati, Se-
lasa 13 Juli 2021.

Menurut Ismiati, karena 
adanya bagi hasil pajak ter–
sebut, diharapkan dukungan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam hal ini Bupati/Walikota 
bisa bersama Pemprov Kaltim 
menyampaikan ke warga, agar 
membayar pajak kendaraan 
mereka. 

Dengan adanya program 
relaksasi atau keringanan 
pembayaran tersebut, diya-
kini akan meringankan beban 
masyarakat dalam membayar 

pajak kendaraan. Apalagi, dalam 
kondisi Pandemi Covid-19 yang 
masih terjadi.

Karena itu, dengan relaksasi 
ini, masyarakat bisa memenuhi 
kewajiban mereka untuk mem–
bayar pajak.

“Program tersebut tidak lain 
merupakan kebijakan Guber-
nur Kaltim untuk meringankan 
beban masyarakat dan turut 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Saerah (PAD) melalui pene–
rimaan pajak PKB maupun 
BBNKB,” jelasnya.

Ismiati menegaskan, keri–
nganan ini sifatnya plat. Arti-
nya, baik pajaknya menunggak 
satu hingga lima tahun tetap 
di–diskon 20 persen. Bahkan, 
Pemprov sangat apresiasi sudah 
adanya dukungan Pemkab Be-
rau melalui Bupati Sri Juniarsih 
Mas yang telah mengimbau 
warga Berau untuk membayar 
pajak melalui program relaksasi 
tersebut. ( jay / yans / humas–
provkaltim / adv / aya / sk)

Pemprov Minta Bupati/Walikota
Informasikan Relaksasi PKB dan BBNKB

Takut Bayar di Tempat,
Silahkan Online Saja

digital yang lebih jernih, lebih 
bagus, berkualitas dan lebih 
interaktif dibandingkan siaran 
analog yang ada pada saat ini. 

“Target kita lebih banyak, 
mudah-mudahan setelah 17 
Agus-tus mendatang, dapat lagi 
20 atau 30 channel TV digital,” 
harap Faisal. 
(mar / yans / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)
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Penyebar Video Syur Gisel-Nobu
Divonis Bui, Begini Jejak Kasusnya

JAKARTA, Swara Kaltim
Dua penyebar video syur 

Gisella Anastasia-Michael 
Yukinobu Defretes (Nobu), 
Muhammad Nurfajar dan Pri-
yo Pambudi alias PP dan MN 
divonis 9 bulan penjara dan 
denda Rp 50 juta. Pihak pen-
gacara terdakwa keberatan 
dengan vonis tersebut, begini 
perjalanan kasusnya hingga 
divonis 9 bulan.

Awalnya kasus video syur 
Gisel dan Nobu membuat 
heboh masyarakat pada akhir 
tahun lalu. Kasus tersebut 
bermula dari munculnya video 
seks berdurasi 19 detik yang 
diduga saat itu diperankan 
oleh Gisel.

Polisi pun segera meny-
elidiki kasus tersebut usai 
menerima adanya laporan. 
Dua orang inisial PP dan MN 
kemudian diamankan dan 
ditetapkan tersangka usai 

diketahui sebagai penyebar 
masif video tersebut.

Video itu direkam pada 
sekitar 2017 di salah satu 
hotel yang berada di Medan. 
Gisel sendiri disebut men-
gakui sempat mengirimkan 
video itu ke Nobu. Gisel pun 
ikut dimintai keterangan oleh 
polisi. Usai dua kali diperiksa 
sebagai saksi, pada Selasa 
(29/12/2020) polisi menetap-
kan Gisel sebagai tersangka 
video syur tersebut.

Selain Gisel, polisi mene-
tapkan Nobu sebagai pem-
eran pria di video itu sebagai 
tersangka karena diduga ada 
kelalaian hingga akhirnya 
video syur tersebut tersebar 
di publik. Kepada polisi, ked-
uanya mengaku sebagai pe-
meran di video syur tersebut.

Polisi pun menetapkan 
Gisel dan Nobu dikenai wajib 
lapor. Sementara itu berkas 

kasusnya sendiri disebut ma-
sih berada di kepolisian.
DITUNTUT 1 TAHUN

Sementara itu, terkait 
pelaku penyebar video syur 
Gisel dan Nobu, PP dan MN, 
berkas dua tersangka itu 
masuk ke persidangan. Kedua 
terdakwa PP dan MN pe-

nyebar video syur Gisel dan 
Nobu itu dituntut 1 tahun 
penjara. Jaksa menuntut 
terdakwa bersalah karena 
menyebarkan video berkont-
en asusila.

“Menyatakan terdakwa 
Priyo Pambudi tersebut telah 
terbukti secara sah dan meya-
kinkan bersalah melakukan 
tindak pidana dengan senga-
ja dan tanpa hak, mendistri-
busikan dan/atau mentrans-
misikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau doku-
men elektronik yang memi-
liki muatan yang melanggar 
kesusilaan,” kata jaksa penun-
tut umum seperti dikutip dari 
Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, Selasa 
(8/6/2021).

Ada dua terdakwa dalam 
kasus ini adalah Muhammad 
Nurfajar dan Priyo Pam-
budi. Jaksa Penuntut Umum 
menuntut kedua terdakwa 
dengan pidana penjara 1 
tahun dan denda Rp 50 juta, 
subsider 3 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana ter-
hadap terdakwa Priyo Pam-
budi dan Muhammad Nur-
fajar dengan pidana penjara 
selama 1 tahun dikurangi se-
lama terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah 
agar terdakwa tetap ditahan 
dan membayar denda sebe-
sar Rp50 juta, apabila tidak 
dibayar maka diganti dengan 
pidana kurungan selama sub-
sider selama 3 bulan kurun-
gan,” dilansir SIPP PN Jaksel.

Kedua terdakwa dituntut 
melanggar Pasal 45 ayat (1) 

Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elek-
tronik (dalam dakwaan kedua 
penuntut umum).

Dua terdakwa penyebar 
video syur artis Gisella Anas-
tasia dan Michael Yukinobu 
Defretes atau Nobu, PP dan 
MN dituntut pidana penjara 1 
tahun. Jaksa menilai perbuatan 
terdakwa meresahkan.

“Hal memberatkannya 
(perbuatan terdakwa) mere-
sahkan masyarakat,” kata Kasi 
Intel Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan Sri Odit Megonondo 
saat dimintai konfirmasi, Selasa 
(8/6/2021).

Sedangkan hal yang merin-
gankan, terdakwa merupakan 
tulang punggung keluarga.

Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan menjatuhkan 
vonis 9 bulan penjara kepada 
PP dan MN, penyebar video 
syur Gisella Anastasia-Michael 
Yukinobu Defretes. Keduanya 
dinyatakan bersalah menye-
barkan video porno.

“Vonisnya 9 bulan penjara 
sama denda Rp 50 juta, sub-
sider 3 bulan, kalau dendanya 
tidak dibayar,” kata penga-
cara PP, Robert Sihotang, saat 
dihubungi detikcom, Selasa 
(13/7/2021).

Sidang vonis digelar di 
PN Jaksel siang tadi. Dalam 
persidangan itu, keduanya 
dinyatakan terbukti secara sah 
dan meyakinkan melanggar 
Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 
ayat (1) UU ITE. (dtc / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim
Kementerian Sosial men-

gupayakan reintegrasi sosial 
pada anak remaja berinisial 
R yang terpapar radikalisme, 
untuk kembali ke dalam pen-
gasuhan keluarga dan menjadi 
bagian dari masyarakat me-
lalui Balai Handayani Jakarta.

Balai Handayani juga men-
gupayakan pendidikan bagi R 
dan adiknya di pusat kegiatan 
belajar masyarakat (PKBM) 
di sekitar Kelurahan tempat 
tinggalnya. “Proses yang 
cukup sulit, karena sebelum-
nya R dan Ibunya tidak mau 
memperoleh pendidikan for-
mal, tapi usai pendekatan dan 
segala prosesnya, akhirnya 
R diizinkan ibunya bersedia 
mengikuti kegiatan sekolah 
PKBM, “ ujar Kepala Balai 
Handayani Hasrifah, dalam 
keterangannya yang diterima 
di Jakarta, Senin.

Hasrifah mengatakan 
dalam setahun R menjalani 
proses rehabilitasi sosial sejak 
Juni 2020 melalui Program 
Asistensi Rehabilitasi Sosial 
(Atensi) berbasis residensial, 
meliputi pemenuhan kebutu-
han layak, perawatan kesehat-
an, konseling psikologis dan 

sosial, terapi realitas, terapi 
kognitif, diskusi terfokus, 
terapi kelompok, kontranara-
si, wawasan kebangsaan serta 
wawasan keagamaan.

Catatan hasil perkemban-
gan pekerja sosial sebelum-
nya, R mengalami kesulitan 
bergaul dengan teman se-
baya, tidak menerima per-
bedaan (suku, agama), tidak 
mau mengucap dan men-
jawab salam dan tidak mau 
shalat berjamaah di masjid. 
Setelah mendapatkan layanan 
di dalam balai dan didam-
pingi oleh pekerja sosial, 
saat ini R sudah mengalami 
perubahan perilaku ke arah 
yang lebih positif, seperti bisa 
diajak bekerja sama dan bisa 
menerima perbedaan.

Perubahan perilaku R 
cukup signifikan, katanya, 
ditambah persetujuan dari 
pihak perujuk, yaitu kepoli-
sian, Detasemen Khusus 88 
Anti Teror (Densus 88),  yang 
disepakati pada pembahasan 
kasus dapat dilakukan reinte-
grasi sosial bagi R.

Sebelum reintegrasi 
sosial, pekerja sosial Kemen-
sos berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah dimana 

R tinggal, dalam hal ini dinas 
sosial. Pekerja sosial berkun-
jung ke rumah keluarga R 
untuk melakukan asesmen 
kesiapan keluarga, pemberian 
materi kemampuan pengasu-
han serta pendekatan kepada 
masyarakat melalui pelibatan 
aparat daerah setempat.

Serah-terima reintegrasi 
sosial R dilakukan oleh Balai 
Handayani didampingi per-
wakilan dari Densus 88, dinas 
sosial, bintara pembina desa 
(babinsa) koramil, kepolisian, 
lurah serta ketua rukun warga 
(RW) setempat.

R beserta keluarga oleh 
pemerintah daerah setem-
pat juga akan dimasukkan 
ke dalam data terpadu kes-
ejahteraan sosial (DTKS) untuk 
mendapatkan perlindungan 
dan jaminan sosial dari Ke-
menterian Sosial.

Sementara untuk 
pendampingan, pengawasan 
dan pemberdayaan keluarga 
akan dilakukan oleh Balai 
Handayani bekerja sama den-
gan pemerintan daerah dan 
non-governmental organiza-
tion (NGO) Society against 
Radicalism and Violent Ex-
tremism (SeRVE). (ant)

Kemensos Upayakan Reintegrasi 
Sosial Anak Terpapar Radikalisme

Gisel
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Terima Kunjungan Pangdam dan Kapolda, Wali Kota
Laporkan Sinergitas Penanganan Covid-19 di Samarinda

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wali Kota Samarinda, Dr H 

Andi Harun menerima kunjun-
gan Panglima Daerah Militer 
(Pangdam) VI/Mulawarman, 
Mayjen TNI Heri Wiranto dan 
Kepala Kepolisian Daerah (Ka-
polda) Kaltim, Irjen Pol Herry 
Rudolf Nahak di Anjungan 
Karamumus Balai Kota, Selasa 
(13/7/2021) siang. Pada kes-
empatan tersebut, Wali Kota 
melaporkan perkembangan 
terakhir situasi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) di 
Kota Samarinda. Ia menyadari 
Kota Samarinda sebagai ibu 
kota Provinsi Kaltim dengan 
jumlah penduduk terbanyak, 
sangat berpotensi menjadi 
episentrum baru penyebaran 
Covid-19 yang sebelumnya 
telah ditetapkan Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) ada 
tiga kabupaten/kota yakni 
Kota Balikpapan, Kota Bon-
tang dan Kabupaten Berau. 
“Kami melakukan pergerakan 
cepat menganti-sipasi situasi 
agar kami bisa merencanakan 
pengendalian. Kami melaku-
kan koordinasi dengan TNI 
dan Polri dalam penugasan 
di lapangan, melakukan 
pemetaan kira-kira potensi 
permasalahan Covid-19 dan 
penyebarannya di Samarinda, 
kemudian langkah antisi-
pasi yang dapat kita lakukan 
secara terukur dan sistematis 
agar Samarinda bisa tetap 
terjaga dari situasi Covid-19 
serta penyebarannya dapat 
tetap dikendalikan,” ucap Andi 
Harun.

Tiga hari terakhir ini lanjut 
Andi Harun, Kota Samarinda 
memasuki puncak krusial 

ketika pihaknya mengupdate 
data di Balikpapan dan nasi-
onal. Sempat terjadi kepani-
kan sementara karena Bed 
Occupancy Ratio (BOR) yang 
tadinya di bawah 50 persen, 
tiba-tiba melonjak pada an-
gka 90 persen.

Ia juga melaporkan kurva 
epidemik per 11 Juli 2021 
bahwa puncak pandemik 
gelombang ke-4 di bulan Juli 
2021 lebih tinggi daripada 
puncak pandemik gelombang 
ke-3 di bulan Februari 2021, 
dengan jumlah kasus minggu 
pertama bulan Juli 2021 se-
banyak 1.400-an kasus dalam 
satu minggu. Menurutnya, 
jumlah penemuan kasus yang 
sangat tinggi d awal bulan 
Juli 2021 dikarenakan jumlah 
tes spesimen Rverse-Tanscrip-
tase Polymerase Chain Reac-
tion (RT-PCR) yang mencapai 
11.000 tes dalam satu min-
ggu yang keluar hasil RT-PCR 
dalam 2 sampai 3 hari.

“Penemuan kasus yang 
tinggi dan hasil lab RT-PCR 
yang cepat keluar hasil lab-
nya, meningkatkan jumlah 
kasus isolasi mandiri sebesar 
70 persen dari total kasus 
aktif. Peningkatan kasus yang 
tinggi meningkatkan BOR 
rumah sakit mencapai 90 
persen pada minggu pertama 
bulan Juli 2021 dengan jum-
lah kasus sebesar 6,41 persen 
dengan batas titik kritis 7 
persen maksimal untuk Kota 
Samarinda,” ungkapnya.

Untuk perkembangan 
vaksin, Andi Harun menyam-
paikan telah memvaksin se-
banyak 159.692 dosis vaksin. 
Kemudian sejak bulan Juni 

hingga Juli 2021, telah dilaku-
kan percepatan vaksinasi seb-
agai antisipasi di gelombang 
ke-4 pandemi.

“Kalau boleh dikatakan, 
Kota Samarinda merupakan 
salah satu daerah tercepat 
mengakselarasi vaksin di 
semua tingkat golongan dan 
kita sekarang juga sudah 
memasuki golongan vaksin 
tingkat remaja. Karena dalam 
temuan kasus terakhir di pun-
cak ke-4 ini, virus varian baru 
menyerang secara efektif ma-
syarakat atau penduduk usia 
50 tahun ke bawah,” ucapnya.

Upaya Satgas pada sek-
tor kesehatan tambah Andi 
Harun, yakni meningkatkan 
jumlah testing dan tracing 
dengan mendistribusikan 500 
rapid antigen ke seluruh Pusk-
esmas dan Rumah Sakit dan 
mendistribusikan 10 bahan 
RT-PCR ke masing-masing 
Puskesmas dan 50 bahan 
ke masing-masing Rumah 
Sakit. Juga menambahkan 
satu Puskesmas Karantina di 
Kecamatan Sambutan yakni 
Puskesmas Makroman. Berikut 
meningkatkan kapasitas tem-
pat tidur di seluruh Puskesmas 
Karantina serta pelaksanaan 
program Doctor On Call di 
10 kecamatan. “Untuk kesia-
pan bed (tempat tidur, - Red.) 
rumah sakit sebanyak 305 
bed dan 138 bed Puskesmas 
yang bisa dimaksimalkan 
hingga 230 bed. Kemudian 
untuk menyikapi hal terburuk 
pandemi,  kami juga akan me-
maksimalkan RSUD IA Moeis 
yang hingga hari ini masih 
menampung dan menerima 
pasien non Covid-19. Jika 

sewaktu-waktu diperlukan, 
maka seluruhnya dialihfung-
sikan menjadi menjadi pusat 
penanganan Covid-19. Se-
mentara pasien non Covid-19 

akan dialihkan ke rumah sakit 
lain. Tapi semoga saja hal ter-
buruk itu tidak sampai terjadi 
di Kota Samarinda,” harap Wali 
Kota. (kmf-smd)

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum



Swara Kaltim Rabu, 14 Juli 2021Halaman 6

Pelataran

Anak Perusahaan PLN Buka 
Lowongan Kerja untuk Lulusan SMK - S1

JAKARTA, Swara Kaltim
Anak perusahaan PT In-

donesia Power (PLN Group) 
membuka lowongan kerja 
untuk lulusan SMK hingga S1. 
Nantinya, mereka akan ditem-
patkan di proyek daerah Timur 
Tengah selama 3 tahun

“PT Cogindo DayaBersama 
yang bergerak di bidang Jasa 
Operasi & Pemeliharaan, 
Pembangkitan dan Penyedia 
Energi, saat ni sedang menja-
lin kerja sama dengan Middle 
East Electricity Company 
untuk proyek di Kuwait dan 
sekitarnya,” bunyi keterangan 
dikutip detikEdu dari laman 
Instagram PT Indonesia Power.

Tercatat ada 16 lowongan 
pekerjaan yang dibuka. Beri-
kut daftar lengkapnya:

1. Electrical Engineer
Syarat: S1 Elektro, pengala-

man 25 tahun pada bidang 
yang sama

2. Information System 
Specialist

Syarat: S1 Teknologi Infor-
masi/Ilmu Komputer, pengala-
man 12 tahun pada bidang 
yang sama

3. Information System 
Developer

Syarat: S1 Teknologi In-
formasi, pengalaman 8 tahun 
pada bidang yang sama

4. Senior Engineer Electrical
Syarat: S1 Elektro, pengala-

man 15 tahun pada bidang 

yang sama
5. Senior Engineer Me-

chanical
Syarat: S1 Mesin, pengala-

man 15 tahun pada bidang 
yang sama

6. Senior Communication 
Engineer

Syarat: S1 Teknik Teleko-
munikasi/Elektro, pengala-
man 15 tahun pada bidang 
yang sama

7. Senior Computer Engi-
neer

Syarat: S1 TI/Ilmu Kom-
puter, pengalaman 15 tahun 
pada bidang yang sama

8. General Supervisor
Syarat: D3/S1 Industri/

Teknik, pengalaman 20 tahun 
pada bidang yang sama

9. Electrical Engineer
Syarat: S1 Elektro, pen-

galaman 6 tahun pada bidang 
yang sama

10. Mechanical Engineer
Syarat: S1 Mesin, pen-

galaman 6 tahun pada bidang 
yang sama

11. Telecom Engineer
Syarat: S1 Teknik Teleko-

munikasi, pengalaman 6 ta-
hun pada bidang yang sama

12. Senior Technician 
Electrical

Syarat: SMK Elektro, 
pengalaman 10 tahun pada 
bidang yang sama

13. Senior Technician Me-
chanical

Syarat: SMK Mesin, pengal-
aman 10 tahun pada bidang 
yang sama

14. Technician Electrical
Syarat: SMK Elektro, pen-

galaman 5 tahun pada bidang 
yang sama

15. Technician Mechanical
Syarat: SMK Mesin, pen-

galaman 5 tahun pada bidang 
yang sama

16. Computer Operator
Syarat: SMK TI/Komputer, 

pengalaman 5 tahun pada 
bidang yang sama

KEAHLIAN UMUM 
LOWONGAN KERJA:

1. Menguasai Bahasa Ing-
gris dan lebih diutamakan jika 
menguasai Bahasa Arab

2. Diutamakan laki-laki
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Bebas narkoba, zat 

adiktif lainnya dan tidak buta 
warna total

5. Mampu mengoperasi-
kan Program Microsoft Office 
(PowerPoint, Word, dan Excel)

6. Mampu bekerja multi-
tasking dan mandiri, berde-
dikasi tinggi, siap bekerja di 
bawah tekanan (orientasi pada 
target)

7. Tidak sedang dalam Ika-
tan Dinas/Ikatan Kerja dengan 
pihak manapun atau bersedia 
melepaskan Ikatan Dinas/Ika-
tan Kerja dengan instansi lain 
jika diterima di Perusahaan

8. Siap ditempatkan di 
Negara Timur Tengah

Bagi yang berminat bisa 
mendaftar melalui online di 
alamat http://career.cogindo.
co.id/ dan mengisi data yang 

dibutuhkan dengan sebenar-
benarnya. Pendaftaran lowon-
gan kerja dibuka sampai 31 Juli 
2021.

Selamat mencoba lowong-
an kerja di atas. (dtc / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim
Sebanyak 1.800 pelajar 

berusia 12-17 tahun di wilayah 
Suku Dinas Pendidikan 
Wilayah II Jakarta Pusat sudah 
divaksinasi Covid-19 dosis 
pertama.

Kepala Suku Dinas Pendi-
dikan Wilayah II Jakarta Pusat 
Uripasih mengatakan, umum-
nya pelajar kelas V SD hingga 
SMA/SMK sudah vaksinasi 
Covid-19 guna mencapai 
kekebalan kelompok (herd im-
munity) seperti yang diharap-
kan Pemerintah pada Agustus 
2021. “Total saat ini sudah ada 
1.800 pelajar dan akan terus 
bertambah,” kata Uripasih di 
Jakarta, Selasa (13/7/2021), 
Dia mengatakan, percepatan 

vaksinasi terhadap pelajar 
dilakukan dengan koordinasi 
dari Suku Dinas Kesehatan 
dan Puskesmas Jakarta Pusat.

Selain di sekolah, vaksin 
terhadap pelajar juga dibuka 
di gerai vaksin statis, sep-
erti di Kelurahan, Puskesmas, 
hingga Kantor Polsek/Polres 
setempat.

Pihaknya juga melayani 
jika ada permintaan dari 
sekolah untuk melaksanakan 
vaksinasi Covid-19 untuk 
pelajar secara massal.

“Kalau ada permintaan 
misalnya, minta 500 (dosis) 
vaksin, kita kirim misalnya 
ke sekolah yang bersangku-
tan, kita kirim. Contohnya 
ada permintaan dari alumni 

SMA 30, kita akan buat,” ucap 
Urapasih.

Pelaksanaan vaksinasi bagi 
anak dan pelajar telah dilun-
curkan sejak 1 Juli 2021 oleh 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, Kapolda Metro 
Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan 
Pangdam Jaya Mayjen TNI 
Mulyo Aji serta jajaran pejabat 
lainnya di SMAN 20 Jakarta, 
Sawah Besar.

Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta menargetkan seban-
yak 1,3 juta anak dengan usia 
12 hingga 17 tahun mendapat 
suntikan vaksinasi, untuk 
percepatan target Pemerin-
tah, yakni 8,8 juta warga DKI 
Jakarta telah divaksin pada 
Agustus 2021. (lptn / sk)

1.800 Pelajar 12-17 Tahun di Jakarta Pusat
Sudah Vaksinasi Covid-19
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Distanak Kutim, Periksa
Ratusan Ekor Sapi Qurban

SANGATTA, Swara Kaltim
Memastikan masyarakat 

menerima hewan qurban 
sehat dan memenuhi syarat, 
Dinas Pertanian dan Perter-
nakan (Distanak) Kutai Timur 
(Kutim),melakukan pemerik-
saan hewan kurban disejum-
lah lokasi penjualan termasuk 
di  Rumah Potong Hewan 
(RPH) Batota Sangatta Utara. 

Kabid Peternakan Dinas 
Pertanian Mardi Suaibman 
menerangkan pemeriksaan 
dilakukan sebanyak dua kali. 
Pertama, pemeriksaan ante-
mortem yakni pemeriksaan 
untuk melihat secara fisik, 
apakah memang sehat atau 
tidak. 

Pemeriksaan itu meliputi 
bulu, hidung dan kuku dan 
lain-lain 

“Dari pemeriksaan terha-
dap 40 ekor sapi potong di 
RPH, semua sehat. Kami ber-
harap calon pembeli membeli 
sapi potong di RPH ini, yang 
memang sudah dinyatakan 
sehat, dan diberikan label,” 
terangnya.

Meski dinyatkan sehat 
secara fisik, diakui, masih ada 
kemungkinan penyakit yang 
belum terdeteksi. 

Karena itu, nanti setelah 
dipotong akan dilakukan 
pemeriksaan bagian dalam 
seperti hati dan organ lain-
nya untuk memastikan apakah 
sehat atau tidak. 

“Jadi pemeriksaan kedua 
itu pemeriksaan postmortem 

yang dilakukan saat dipo-
tong, bisa saja ada penyakit 
lain,” bebernya.

Untuk melakukan pemer-
iksaan ratusan ekor hewan 
qurban, tim Distanak Ku-
tim mengerahkan sejumlah 
petugas diantaranya dokter 

hewan serta tenaga kesehatan 
hewan. 

Kepada wartawan yang 
mengikuti kegiatannya di RPH, 

Mardi Suaibman  berharap 
semua hewan qurban diptong 
di RPH dengan biaya gratis.

Meski demikian, masyara-

kat tidakl dilarang untuk 
memotong sendiri namun 
tetap menghindari kerumu-
man dan taat dengan Prokes 
Covid-19. 

“Kalau memang ada 
yang potong di Masjid tetap 
akan kami datangani untuk 

memastikan setiap sapi kur-
ban itu dalam kondisi sehat 
saat dipotong,” sebut Mardi            
Suaibman seraya memeriksa 
salah satu sapi yang dijual 
seorang pedagang hewan 
qurban di Sangatta Utara, 
Kutai Timur. (sdn)

Ini 5 Instansi Pemerintah dengan
Tunjangan Kinerja PNS Tertinggi

JAKARTA, Swara Kaltim
Pegawai Negeri Sipil atau 

PNS selain mendapat gaji 
pokok bulanan juga mendapat 
sejumlah tunjangan. 

Meski sama-sama bersta-
tus PNS abdi negara, namun 
terdapat perbedaan dalam 
hal tunjangan kinerja diantara 
instansi atau lembaga pemer-
intah.

Masing-masing lembaga 
atau instansi pemerintah telah 
ditetapkan besaran tunjangan 
kinerja yang diberikan kepada 
PNS-nya. 

Besaran tersebut ditetap-
kan melalui peraturan pres-

iden atau perpres.  
Tunjangan kinerja pu-

nya nominal yang berbeda, 
tergantung dari masa kerja, 
instansi, dan jabatan yang 
diemban, baik pelaksana 
maupun fungsional.

Dari banyaknya instansi 
PNS, terdapat lima instansi 
yang memberikan tunjangan 
kinerja tertinggi pada PNS-
nya, meliputi:

1. Direktorat Jenderal 
Pajak

Tunjangan kinerja PNS DPJ 
diatur dalam Perpres Nomor 
37 Tahun 2015, di mana tun-
jangan terendah ditetapkan 

sebesar Rp 5.361.800 untuk 
level jabatan pelaksana. Tun-
jangan tertinggi ditetapkan 
sebesar Rp 99.720.000 untuk 
level jabatan struktural Eselon 
I.

2. Pemprov DKI Jakarta
Besaran tunjangan yang 

diterima PNS DKI Jakarta san-
gat variatif, tergantung masa 
kerja dan jabatan yang sedang 
diemban, baik di ranah fung-
sional maupun pelaksana. 

PNS DKI Jakarta juga 
mendapat pemasukan tamba-
han di luar gaji, disebut den-
gan Tunjangan Kerja Daerah 
(TKD) yang mencapai nominal 

Rp 17.370.000 untuk jabatan 
fungsional umum dan teknis 
terampil.

3. Badan Pemeriksa Keu-
nangan atau BPK

Tunjangan PNS BPK diatur 
dalam Peraturan Presiden Re-
publik Indonesia Nomor 188 
Tahun 2014. 

Di mana tunjangan paling 
rendah sebesar Rp. 1.540.000 
untuk level jabatan I dan 
tunjangan tertinggi sebesar 
Rp 41.550.000 untuk kelas 
jabatan 17.

4. Kementerian Keuan-
gan

Tunjangan PNS Kemenkeu 

diatur dalam Peraturan Pres-
iden Nomor 156 Tahun 2014, 
dengan nominal tunjangan 
terendah sebesar Rp 2.575.000 
untuk kelas jabatan terendah, 
dan Rp 46.950.000 untuk kelas 
jabatan 27.

5. Kementerian Hukum 
dan HAM

Tunjangan kinerja bagi PNS 
Kemenkum HAM diatur dalam 
Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM Nomor 5 Tahun 2015, 
dengan nominal tunjangan 
terendah sebesar Rp 2.211. 000 
untuk jabatan kelas 3, dan Rp 
27.577.500 untuk PNS kelas 17 
(tertinggi). (tem / sk)



Swara Kaltim Rabu, 14 Juli 2021Halaman 8

SANGATTA, Swara Kaltim
Agar penyebaran Virus 

Corona di Sangatta, tidak 
meluas, Pemkab Kutim me-
lalui Satgas Covid-19, Minggu 
(11/7) melakukan penyempro-
tan disinfektan di sepanjang 
Jalan Yos Sudarso termasuk 
tempat umum lainnya seperti 
taman dan SPBU.

Kepala BPBD Kutim, Sy-
afrudin Syam menerangkan 
penyemprotan disinfektan di 
sepanjang Jalan Yos Sudarso, 
karena daerah yang mobilitas 
masyarakat tinggi. Penyem-
protan, terang Syafrudddin, 
bertujuan mengurangi pe-
nyebaran virus Corona yang 
secara kasat mata tidak bisa 

terlihat namun berkembang 
pesat di daerah yang padat 
penduduk.  

Penyemprotan disinfek-tan 
yang sempat mengkaget-kan 
warga masyarakat ini, dilaku-
kan Satgas Covid 19 meng-
gunakan mobil tangki BPBD 
dan Pemadam Kebakaran 
(Damkar). 

“Apa yang kami lakukan 
adalah upaya preventif guna 
melokalisir dan mencegah 
penyebaran virus. Agar tidak 
menular. Kami berharap, 
masyarakat ketika harus 
keluar rumah selalu memakai 
masker dan tidak memegang 
barang yang diduga banyak 
digunakan orang seperti 

pegangan pintu,” imbuhnya.
Sejumlah warga Sangatta 

Utara mengapresaisi kerja Sat-
gas Covid 19, pasalnya dalam 
beberapa pekan terakhir 
jumlah korban Virus Corona di 
Sangatta, bertambah.  

“Sebagai masyarakat, serba 
salah tidak keluar bagaiman 
nasib keluarga, kalau keluar 
terancam terpapar Corona. 
Namun jika sudah disemprot 
dengan disinfektan ini, semo-
ga saja virusnya mati. Meski 
demikian, saya sependapat 
Prokes Covid-19 tetap 
ditegakan demi keselamatan 
pribadi dan orang lain,” ujar 
Joko serta sejumlah warga 
lainnya. (sdn)

Gubernur Isran Tetapkan WFH 100 Persen
SAMARINDA, Swara Kaltim

Terus meningkatkan kasus 
Covid-19 di Kaltim yang 
menyebabkan calon Ibukota 
Negara ini terus berada di 
zona merah dalam sepekan 
terakhir, membuat  Gubernur 
Kaltim Isran Noor kembali 
menerbitkan Surat Edaran (SE) 
terbaru. SE yang diterbitkan 
tanggal 13 Juli 2021 dengan 
Nomor 065/3668/B.Org-TL 
tentang Pemberlakuan WFH 
dan WFO pada pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan di 
lingkungan Pemprov Kaltim 
dalam rangka Pemberlaku-
kan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Daru-
rat Covid-19, secara khusus 
menyatakan OPD Pemprov 
Kaltim menerapkan WFH bagi 
pegawainya.

Kepala Biro Humas Setda 
Kaltim, M Syafranuddin 
menerangkan penerbitkan SE 
terbaru setelah Gubernur Isran 
Noor mencermati perkem-
bangan kasus Covid 19 dalam 
sepekan terakhir, termasuk 
pemberlakukan PPKM Daru-
rat di Berau, Balikpapan dan 
Bontang.

Bersama Kepala Biro Or-
ganisasi Setda Kaltim, Iwan 
Setiawan, dijelaskan SE tang-
gal 13 Juli 2021 yang ditu-
jukan ke semua OPD, diakui 
merupakan kelanjutan Instruk-
si Gubernur Kaltim Nomor 15 
tahun 2021. 

“SE terbaru intinya bagi 
OPD agar tidak melakukan 
kegiatan apapun selama ber-
lakunya PPKM Darurat, kecuali 
rapat penting dan medesak 
namun jika memungkinkan 
hanya lewat vicon. 

Kemudian OPD Pemprov 
Kaltim yang tidak memberi-
kan pelayanan publik kepada 
masyarakat diberlakukan WFH 
100 persen namun bukan 

berarti layanan terhenti tetapi  
dilakukan melalui online 
dengan mencantumkan 
nomor hand phone yang bisa 
dihubungi terutama bagi pe-
jabatnya.” jelas Syafranuddin.

Terhadap OPD yang mem-
berikan layanan publik ke-
pada masyarakat, diberlaku-
kan Work From Office (WFO) 
sebesar 25 persen  dengan 
catatan ketat dalam melak-
sanakan Prokes Covid 19. 

“Ketentuan WFH dan WFO 
bagi OPD Pemprov Kaltim 
ini, berlaku sejak tanggal 
13 Juli hingga 20 Juli 2021. 
Kepada semua OPD, wajib 
melaporkan aktifitasnya ke 
Sekda melalui jalur komu-
nukasi yang ada,” timpal Iwan 
Setiawan seraya menegaskan 
WFH bukan libur. 
DITUNDA

Sejumlah kegiatan Pem-

prov Kaltim, selama Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Mikro 
maupun Darurat, ditunda 
kecuali rapat penting serta 
mendesak.

Kepala Biro Humas Setda 
Kaltim M Syafranuddin, Senin 
(11/7) menerangkan selama 
PPKM diterapkan sejum-
lah udangan atau kegiatan 
yang akan dihadiri Gubernur, 
Wagub, Sekda atau pejabat 
lainnya terpaksa ditunda.

“Kepada masyarakat atau 
lembaga yang mengundang 
Gubernur, Wakil Gubernur 
atau pejabat lainnya untuk ha-
dir dalam kegiatannya, karena 
dalam kondisi PPKM terpaksa 
Gubernur, Wagub atau pejabat 
lainnya tidak bisa hadir demi 
mecegah penyebaran Virus 
Covid 19,” terangnya.

Ditambahkan, Gubernur 

Kaltim sejak Selasa (6/7) lalu 
telah menerbitkan Surat Eda-
ran (SE) Nomor 065/3359/B.
Org-TL tentang penegasan 
atas system kerja dalam 
tatanan normal baru, dan 
pembatasan pelaksanaan 
acara seremonial,pembatasan 
kegiatan berpergian keluar 
daerah bagi PNS dan Non 
PNS dalam masa Pandemi 
Covid-19. 

Pria yang akrab disapa 
Ivan ini menyebutkan dalam 
SE Gubernur Kaltim ini ada 
7 point,namun pada point 4 
terkait pelaksanaan kegiatan 
atau rapat yang dianggap 
menghadirkan orang banyak 
agar ditunda dan disesuaikan 

jika keadaan memungkin-   
kan. 

“Rapat bisa dilaksanakan 
jika penting seperti membahas 
Covid 19, namun jumlahnya 
terbatas serta memanfaatkan 
jaringan telekomunikasi yang 
ada,” terangnya.

Penundaan kegiatan bagi 
semua OPD Pemprov Kaltim 
ini, terangnya, juga berlaku 
bagi kegiatan masyarakat 
umum yang melibatkan mitra 
kerja termasuk fasilitas milik 
Pemprov Kaltim. 

Iapun menambahkan se-
lama rapat, tidak disediakan 
makan atau minum selain 
itu waktu rapat diusahakan 
sesingkat-singkatnya. (sdn)

Fasilitas Umum di Sangatta
Disemprot Disinfektan

Isran Noor

Selama PPKM, Kegiatan Pemprov Ditunda
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Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk Anak
Sampai Sekarang di Berau Belum Bisa Dipastikan
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Sampai dengan adanya 
peraturan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat terhadap 
beberapa daerah diantaranya 
Jawa dan Bali yang dikeluar-
kan oleh Pemerintah Pusat 
(Pempus) akibat kasus corona 
virus disease 2019 (Covid-19) 
terus meroket hampir diselu-
ruh kabupaten ataupun kota 
se Indonesia, termasuk di 
Kabupaten Berau sendiri.

Namun ketersediaan vaksin 
covid-19 untuk anak belum 
ada kepastian kapan daerah 
Bumi Batiwakkal mendapat 
porsi. Sementara salah satu 
persyaratan dalam PPKM 
darurat apabila akan beper-
gian menggunakan transpor-
tasi udara anak usia 18 tahun 
kebawah wajib telah vaksin 
covid-19 minimal tahap satu 
(1). 

Saat dikonfirmasikan hal ini 
kepada Kepala Dinas Kesehat-
an (Dinkes) Kabupaten Berau 
Iswahyudi menjelaskan bahwa 
saat ini Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Berau masih fokus 
pemberian vaksin terhadap 
masyarakat yang usia 18 
tahun keatas. Karena memang 
baru vaksin untuk golongan 
usia tersebut yang tersedia di 
Bumi Batiwakkal saat ini.

Hal ketersediaan vak-
sin Covid untuk anak anak 
memang telah dilaunching 
secara nasional oleh Presiden 
Joko Widodo. Tetapi baru 
di wilayah Pulau Jawa, se-

dangkan Pulau Kalimantan 
masih belum tersedia vaksin 
Covid-19 untuk anak usia 12 
sampai 17 tahun tersebut. 
“Jadi sampai sekarang di 
Berau belum bisa dipastikan 
kapan vaksin untuk anak usia 
18 tahun kebawah itu terse-
dia,” ungkap Iswahyudi.      

Masih menurut beliau, 
vaksin Covid ini gencar dire-
alisasikan pemerintah daerah 
dengan harapan mampu 
memutus mata rantai kasus 
corona didaerah. Itu sebab-
nya Berau laksanakan sesuai 
tahapan yakni saat ini masih 
terfokus tehadap para Tenaga 
Pengajar dan Lansia juga 
masyarakat umumnya yang 
berusia 18 tahun keatas.

“Namun saya luruskan 
mengapa permintaan vak-
sin covid semakin banyak, 
bisa dilihat antrian panjang 
selalu terjadi setiap ada 
vaksin, karena masyarakat 
sebagaimana pemerintah 
berupaya tidak terinfeksi 
bukan supaya bisa melakukan 
perjalanan,” ujarnya. 

Kalau nantinya khusus 
anak telah tersedia, untuk 
persyaratan vaksin anak 
berusia 12 sampai dengan 17 
tahun tidak ada perbedaan 
masih sama yakni menggu-
nakan vaksin sinopac. “Di-
mana vaksin yang diberikan 
kepada anak untuk dosisnya 
dan persyaratannya saya rasa 
tidak berbeda,” imbuh Iswa-
hyudi lagi. 

Terkait tidak tersedianya 

vaksin anak, sementara itu 
salah satu persyaratan apabila 
akan bepergian keluar daerah 
khususnya Jawa dan Bali, bisa 
dimaklumi karena saat ini jad-
walnya anak anak akan kuliah, 
mondok dan lain sebagainya. 

Namun pesan beliau se-
bagai kepala Dinkes di Bumi 
Batiwakkal terhadap masyara-
kat, sabar dahulu yang hendak 
melakukan perjalanan mem-
bawa anak, agar menunda 
dulu karena untuk saat ini 
perjalanan tersebut cukup 
beresiko akan terpapar virus 
telah merenggut banyak jiwa 
ini.

“Tatkala sifatnya urgen 

sehingga harus melakukan 
perjalanan dengan terpaksa 
dan dengan alasan tidak bisa 
ditunda atau emergency saya 
rasa silahkan mengkomuni-
kasikannya terlebih dahulu 
dengan  Kantor Kesehatan 
Pelabuhan (KKP),” tutur be-
liau.

Dan dirinya juga menam-
bahkan, tidak ada kaitannya 
Dinkes dengan larangan 
berangkat bagi anak kalau 
belum vaksin karena tidak 
tersedianya vaksin didaerah. 

Sebab yang dapat menen-
tukan diizinkan atau tidaknya 
anak melakukan perjalanan 
adalah KKP, bukan domain 

dari Dinas Kesehatan.
“Sekali lagi saya jelaskan 

kami tidak bisa mencapuri 
persyaratan diberlakukan KKP 
bagi setiap warga yang akan 
berangkat keluar daerah. Yang 
kami bisa jelaskan hanyalah 
benar hingga saat ini vaksin 
untuk anak belum tersedia dan 
kapan pastinya juga tidak bisa 
menginfokan. Artinya dalam 
hal masyarakat akan berangkat 
keluar daerah KKP yang me-
mutuskan apa persyaratannya. 
Saya hanya bisa menginfokan 
ke KKP bahwa vaksin anak 
belum tersedia di Berau,” papar 
Iswahyudi sekaligus mengakhi-
ri perbincangan. (nht) 

Shalat Ied Idul Adha di Berau Belum Ditetapkan
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Seiring dengan semakin 
dekatnya Shalat Idul Adha 
1442 H, yang jatuh pada tang-
gal 20 Jul 2021, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Berau 
masih belum memutuskan 
apakah pelaksanaan shalat 
berjamaah mendatang diper-
bolehkan atau malah dian-
jurkan dilaksanakan dirumah 
masing masing.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Berau Muhammad Gazali 
mengatakan, bahwa keputu-
san itu akan diambil dengan 
tetap memperhatikan perkem-
bangan kasus covid-19 di 
bumi batiwakkal. 

Menurutnya paling lambat 
keputusan akan paling cepat 
H-3 hari raya Qurban atau 
tepatnya pada tanggal 17 Juli 
mendatang. 

Sekda menjelaskan, jika 
melihat surat edaran dari Ke-
menterian Agama Kemenag, 

bahwa salat berjamaah di 
zona merah atau tingkat 

penularan tinggi kemungkinan 
besar tidak akan diizinkan. 

Sebab seperti yang sudah 
diketahui bersama, 

Kabupaten Berau ma-
suk dalam 43 kabupaten se 
Indonesia yang dikenakan 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
skala mikro, bahkan saat ini 
Berau masuk dalam status 
darurat, di mana kegiatan 
keagamaan di rumah ibadah 
ditiadakan dan dilakukan 
secara online. 

“Keputusan finalnya, nanti 
saat 3 hari sebelum lebaran, 
sekalian kita sambil menung-
gu keputusan dari Bupati,” 
jelas Sekda Berau.

Namun menurut Gazali 
kemungkinan dilaksanakanya 
shalat berjamaah itu sangat 
ditentukan oleh perkemban-
gan kasus Covid-19 di Bumi 
Batiwakal. 

Apabila penyebaran virus 
tersebut melandai sebelum 
pelaksanaan Idul Adha akan 

dipertimbangkan apakah bisa 
dilaksanakan secara  
berjamaah dengan mene-
rapkan protokol kesehatan 
kemenunda tat atau malah 
sebaliknya, 

“Nah jadi kalau untuk 
pelaksanaanya kita lihat saja 
nanti ya, semoga saja virus ini 
rumah,” terangnya

Guna mengantisipasi keru-
munan, pemotongan hewan 
qurban tidak harus dilak-
sanakan hari H. Kerumunan 
yang dimaksud Sekda adalah 
para penerima daging qurban. 

Karena menurut Gazali 
kegiatan pemotongan biasan-
ya malah menjadi tontonan 
masyarakat. 

“Jika hal hal seperti ini 
tidak kita antisipasi dari awal, 
dihawatirkan akan mempenga-
ruhi target pemerintah dalam 
menurunkan angka Covid-19 
di Batiwakal,“ imbuh Gazali. 
(nht)

Muhammad Gazali

Iswahyudi

Sekkab Gazali: Lihat perkembangan Covid-19
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SANGATTA, Swara Kaltim
Akibat pegawai Samsat 

Muara Wahau, terpapar Virus 
Covid 19, layanan pada Sam-
sat Muara Wahau, Kongbeng 
dan sekitarnya, sejak Selasa 
(13/7) dihentikan sementara 
terutama untuk pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB).

Kepala Bapenda Kaltim, 
Ismiati menerangkan, penutu-
pan sementara layanan dilaku-
kan Bapenda Kaltim karena 
petugasnya terpapar Covid 
19. “Informasi dari Ibu Ismiati, 
bahwa saat ini Samsat Muara 
Wahau di Kutim terpaksa 

ditutup karena petugasnya 
diketahui terpapar Covid-19 
termasuk pegawai Jasa Raha-
rja,” terangnya.

Dijelaskan, pegawai pada 
Samat Muara Wahau seban-
yak 2 orang, kemudian 1 
orang pegawai Jasa Raharja. 
“Penutupan sementara di-
lakukan karena semua pega-
wai yang melayani masyara-
kat tidak ada, hingga saat 
ini belum ada tenaga peng-
gantinya,” jelas Syafranuddin 
seraya menyebutkan penu-
tupan dilakukan mulai Selasa 
(13/7) besok.

Kepada masyarakat Muara 

Wahau dan sekitarnya, diin-
gatkan tidak risau karena un-
tuk membayaran pajak masih 
bisa dilakukan melalui sistem 
lain yakni melalui pembayaran 
melalui channel e Samsat.

Ismi mengakui di Muara 
Wahau, Kongbeng saat ini 
pontensi pajak kendaraannya, 
besar. Ini tiada lain ekonomi 
masyarakat terus membaik 
setelah perkebunan kelapa 
sawit berkembang pesat. 
“Kondisi Wahau dan seki-
tarnya saat ini jauh lebih baik 
sehingga daya beli masyarakat 
terhadap kendaraan bermotor 
tinggi,” bebernya. (sdn)

Pegawai Terpapar C19,
Samsat Wahau Tutup Sementara

KKP Minim Sosialisasi,
Penumpang Banyak Dirugikan

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Akibat minimnya sosial-

isasi peraturan penerbangan 
terbaru pasca diberlakukanya 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
oleh pemerintah pusat, yang 
menyamakan peraruran terse-
but sampai ke daerah mem-
buat banyak masyarakat yang 
merasa dirugikan. Misalnya 
persyaratan terbang penum-
pang maskapai di Bandara 
Kalimara Berau yang meng-
haruskan semua penumpang 
wajib memiliki sertifikat vaksin 
untuk semua usia. Akibatnya 
Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) Kalimarau memaksa 
semua penumpangnya wa-
jib vaksin sebelum terbang, 
akhirnya banyak penumpang 
yang merasa dirugikan, ter-
masuk PR sekeluarga karena 
sudah membeli tiket untuk 5 
orang dan PCR H+1. 

Namun akibat ke 3 anak PR 
belum vaksin, karena vaksin 
dosis anak belum tersedia di 
Kabupaten Berau. Akan tetapi 
KKP dalam menerapkan PPKM 
darurat pada daerah yang be-
lum siap sebagiamana Berau 
tidak diiringi solusi, akirnya 
masyarakat banyak yang tidak 
mengetahui peraturan terse-
but dan banyak yang dirugi-
kan. Yang lebih aneh menurut 
PR, dirinya bersama istrinya 
tiga hari sebelum keberang-
katan sudah menemui petu-
gas KKP untuk menanyakan 
sayarat terbang, dirinya men-
gaku hanya disuruh Swab dan 
kedua orang tua wajib memi-
liki vaksin, namun saat Rabu 

(7/7/2021) hari “H” dirinya 
akan terbang, peraturanya 
berubah lagi. Tentunya dirinya 
yang sudah mengeluarkan 
uang belasan juta untuk 
tiket dan uji swab mengaku 
sangat keberatan, bagaimana 
mungkin vaksin yang dosis-
nya masih belum ada diBerau, 
namun tetap diwajibkan.

“Kalau saya pikir, uji swab 
kan juga tujuanya untuk me-
mastikan kesehatan penum-
pang, namun kenapa tidak 
berlaku, yang sangat bikin 
saya jengkel, kalau memang 
ada perubahan peraturan, 
kenapa tidak diinfokan ke 
penumpang melalui sms on-
line maskapai, kan saya tidak 

perlu buang buang uang uji 
swab dan mengantri sehar-
ian jika memang tidak diper-
lukan, kenapa sudah semua 
syarat 100% siap terbang baru 
digagalkan didepan pintu cek 
in,“ ungkap PR dengan hati 
jengkel.

PR juga menambahkan 
saat dirinya berdebat dengan 
pihak KKP Bandara Kalima-
rau yakni Maulani dan kedua 
petugas validasi tiket, bahwa 
tiketnya ditahan dan tidak 
divalidasi, sehingga meskipun 
pihak maskapai bisa mem-
bantu menolong, tetap saja 
dirinya tidak bisa check-In. 
“Saya sangat menyayangkan 
perlakuan pihak KKP ke kami, 

sudah jelas vaksin untuk anak 
usia dibawah 18 tahun di-
daerah kami belum tersedia, 
seandainya tersedia vaksin 
itu, tidak mungkin kami tidak 
taati,“ imbuh PR.

Harapan PR tambahnya, 
karena ini bukan murni kes-
alahan penumpang, seharus-
nya KKP mempertimbangkan 
kerugian yang dialami oleh 
masyarakat. Padahal kerugian 
penumpang akibat lemahnya 
koordinasi dan komuni-
kasi KKP dengan maskapai, 
sehingga maskapai tidak 
menginformasikan kepada 
penumpang yang usianya 
dibawah 18 tahun. Karena 
menurut Maulani aturan 
tentang wajib vaksin usia 
anak anak dikeluarkan dua 
hari sebelum keberangkatan 
PR. “Dengan kondisi tersebut, 
wajar kan kalau saya marah, 
sebab kami memang benar 
benar tidak tahu atas aturan 
tersebut yang menyebabkan 
kami rugi mencapai belasan 
juta rupiah,“ paparnya lagi 
dengan nada yang masih 
marah kepada Swara Kaltim. 

Ditempat yang sama, saat 
PR menemui maskapai dide-
pan loketnya, pihak maskapai 
mengaku pernah menolong 
seorang ibu dan anaknya ter-
bang ke Bandara yang sama 
yakni Juanda, Surabaya. Kebi-
jakan tersebut diambil sebab 
waktu itu penumpang sempat 
di check-in kan temannya. 
Dalam hal ini jika pesawat be-

lum terlanjur menuju landasan, 
pihaknya juga akan memper-
juangkan PR sekeluarga untuk 
tetap bisa terbang, namun saat 
dikonfirmasi ke lapangan, pe-
sawat sudah mundur menuju 
landasan.

Pasca kejadian PR banyak 
penumpang yang meng-
hubunginya dan membatalkan 
penerbanganya sebab syarat 
vaksin anaknya belum bisa 
dipenuhi, mengingat bulan ini 
adalah jadwal pendaftaran ma-
suk sekolah, pondok pesantren 
dan perkuliahan, sedangkan 
calon mahasiswa baru rata rata 
juga dibawah usia 18 tahun.     

Kesimpangsiuran terjadi 
saat PR berdiskusi dengan 
pihak maskapai, sebab pihak 
maskapai tidak ada merasa 
diberi intruksi oleh KKP agar 
memberitahuan persayaratan 
tambahan atas perubahan per-
aturan tersebut, sehingga PR 
merasa percaya diri berangkat 
dengan membawa tiket dan 
hasil uji swab negatif.

“Saya benar benar tidak 
menyangka  KKP ini tega 
menghanguskan tiket dan uji 
swab kami sekeluarga, pada-
hal, seandainya saya langsung 
menemui pihak maskapai, 
mereka siap membantu, cuma 
KKP yang masih ngotot dan 
menahan tiket kami, sehingga 
sampai dengan pesawat ter-
bang, pihak maskapai masih 
menyayangkan perlakuan KKP 
terhadap penumpang,“ pung-
kasnya. (nht)

Saat persyaratan yang ditunjukan KKP terbang menuju Juanda 
Surabaya 3 hari sebelum PR berangkat.

Khususnya vaksin anak dibawah usia 18 tahun, sebab belum tersedia di Berau
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Penderita Covid-19 Melonjak,
Kapitalisme Gagal Atasi Wabah

PENDAHULUAN
Indonesia mencatatkan dua 

rekor baru terkait kasus virus 
Corona pada Rabu (7/7/2021), 
Pertama adalah rekor kasus 
Covid-19 harian tertinggi, 
dengan 34.379 kasus baru, 
sehingga total kasus menjadi 
2.379.397 kasus. Rekor kedua 
tercatat setelah 1.040 kema-
tian dilaporkan di hari yang 
sama, meningkat tajam dari 
728 kematian di hari sebelum-
nya.

Sementara itu, epidemio-
log Griffith University Dicky 
Budiman mengatakan, rekor 
kematian pada Rabu tersebut 
merupakan dampak dari kasus 
dua atau tiga minggu yang 
lalu.

“Kematian itu kalau dalam 
wabah seperti ini, merupakan 
dampak dari dua atau tiga 
minggu lalu,” kata Dicky saat 
dihubungi secara terpisah, 
Kamis. 

Menurutnya, tingginya ke-
matian Covid-19 ini disebab-
kan oleh minimnya respons 
di hulu, baik 3T, 5M, maupun 
deteksi kasus. Dengan minim-
nya respons tersebut, warga 
yang tertular virus corona ter-
lambat terdeteksi. “Sehingga 
mereka terlambat terdeteksi, 
terlambat dirawat. Jadi datang 
sudah dalam kondisi parah, 
saturasi oksigennya sudah 
berat,” ujarnya. 

“Artinya, kasus yang dua 
tiga minggu lalu itu jauh lebih 
banyak yang tidak terdeteksi,” 
tutupnya.

Melonjaknya penderita 
Covid-19, menunjukkan 
bahwa berbagai upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah 
sebelumnya tidak efektif. Lalu 
dimana peran kapitalisme 
global dengan melonjaknya 
angka penderita Covid-19 ini?

Wabah diprediksi tidak 
akan bisa berakhir hingga 
seluruh negara mampu 
menyelesaikan permasalahan 
ini. Sayangnya, nasionalisme 
telah menyekat bangsa-
bangsa untuk hanya peduli 
pada negaranya sendiri. WHO 
sendiri benar-benar kewala-
han meminta negara pengha-
sil vaksin untuk peduli pada 
negara miskin yang sangat 
membutuhkan.

Begitu pun hak paten 
vaksin Covid-19 yang masih 
saja belum dihapus, membuat 
produksi vaksin tersendat.Ini-
lah tabiat kapitalisme, tak ada 

empati. Seluruhnya diman-
faatkan untuk memperkaya 
negaranya sendiri, tak peduli 
negara lain kesusahan.

Berlarut-larutnya perma-
salahan pandemi, mulai dari 
persoalan vaksinasi hingga 
pembatasan aktivitas ma-
syarakat, telah melahirkan 
problem baru. Sehingga, 
pembatasan salat Idul Adha, 

pembatalan ibadah haji, 
penutupan masjid-masjid, 
adalah akibat dari kesalahan 
kebijakan penanggulangan 
pandemi.

Islam Satu-satunya Solusi 
untuk Indonesia dan Dunia

Penegakan hukum-hukum 
syariat Islam adalah kunci 
bagi penyelesaian persoa-
lan umat hari ini, termasuk 
pandemi Covid-19 yang 
mendunia. Seperti intervensi 
lockdown, tidak sekadar as-
pek teknis penanggulangan 
pandemi. Tetapi, sebagaima-
na dinyatakan Rasulullah ?,

“Apabila kalian menden-
garkan wabah di suatu tem-
pat maka janganlah mema-
suki tempat itu, dan apabila 
terjadi wabah sedangkan 
kamu sedang berada di tem-
pat itu maka janganlah keluar 
darinya.“ (HR Imam Muslim).

Artinya, tidak boleh 
seorang pun yang berada di 
areal terjangkiti wabah ke-

luar darinya. Juga, tidak boleh 
seorang pun yang berada di 
luar areal wabah memasukinya.

Demikian juga intervensi 
social distancing, isolasi, dan 
pengobatan hingga sembuh 
bagi setiap yang terinfeksi. Hal 
yang sama juga bagi pening-
katan imunitas dengan pola 
hidup sehat sesuai syariat 
serta kepatuhan setiap orang 
pada protokol kesehatan yang 
terbukti keefektifannya secara 
ilmiah.

Di sisi lain, sistem ekonomi 
Islam, sistem politik Islam, dan 
sistem kesehatan Islam sendiri 
begitu serasi dengan berbagai 
intervensi yang dibutuhkan 
bagi pemutusan rantai penu-
laran dan pemberantasan 
pandemi. 

Negara  akan serius me-
maksimalkan semua potensi 
pertanian yang dimiliki di 
dalam negeri untuk mem-
bangun ketahanan pangan 
tanpa tergantung pada negara       
asing. ***

OPINI

Oleh : Yulita Andriani
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KETUA Umum Komite Olimpi-
ade Indonesia (KOI) Raja Sapta 
Oktohari memuji komitmen 
Kementerian Pemuda dan 
Olahraga (Kemenpora) untuk 
melanjutkan pemusatan lati-
han nasional (pelatnas) yang 
sudah berjalan tahun ini meski 
SEA Games Vietnam batal 
digelar tahun ini.

Okto, sapaan karib Raja 
Sapta, mengatakan keputusan 
Kemenpora untuk melanjut-
kan pelatnas itu adalah bukti 
pemerintah fokus terhadap 
pembinaan prestasi olahraga. 
“Terima kasih kepada Kemen-
pora sehingga anggota kami 
bisa terus menyelenggarakan 
latihan. Terkait penundaan 
SEA Games, kami masih 
menunggu jadwal SEA Games 
dan ASEAN Para Games, se-
hingga jika tahun depan tetap 
diadakan, maka SEA Games 
menjadi sasaran menuju Olim-
piade sebagai sasaran utama,” 
kata Okto dalam siaran pers 
KOI di Jakarta.

SEA Games Vietnam yang 
dijadwalkan berlangsung 
21 November-2 Desember 

diputuskan ditunda hingga 
pertengahan tahun depan. 
KOI sebelumnya mengajukan 
keberatan terhadap usulan 
penundaan karena masalah 
anggaran.

Namun Menteri Pemuda 
dan Olahraga (Menpora) 
Zainudin Amali memastikan 
anggaran tak akan menjadi 
masalah sehingga pelatnas 
masih dapat terus berjalan 
karena mayoritas cabang 
olahraga yang masuk dalam 
Surat Keputusan (SK) pelat-
nas tahun ini juga bakal 
dipertandingkan pada Asian 
Games 2022. 

Tercatat ada 20 cabang 
olahraga dan Komite Paralim-
piade Nasional (NPC) yang 
terdaftar dalam “Bantuan 
Pemerintah untuk Peningka-
tan Prestasi Olahraga Nasi-
onal”, yaitu angkat besi, bulu 
tangkis, tenis, wushu, atletik, 
balap sepeda, voli pantai, 
dayung (kano dan rowing), 
karate, menembak, panahan, 
catur, senam artistik, judo, 
renang, sepak bola, taekwon-
do, pencak silat, boling dan 

selancar.
Sebanyak 18 dari 20 ca-

bang olahraga tersebut juga 
akan dipertandingkan dalam 
ajang Asian Games 2022 
Hangzhou.

“Bantuan ini tidak ter-
tuju pada multievent tertentu 
sehingga secara administrasi 
tidak ada masalah. Dalam 
penganggaran, kami juga 
harus menyiapkan diri untuk 
Asian Games dan ASEAN Para 
Games. Jadi, tidak ada ang-
garan ganda. Kami meminta 
Komite Olimpiade Indone-
sia tetap stand by apabila 
SEA Games jadi digelar, dan 
menginformasikan kepada Ke-
menpora kapan waktu pelak-
sanannya. Yang jelas, pelatnas 
tetap berlangsung,” kata 
Menteri Pemuda dan Olahraga 
Zainudin Amali.

SEA Games Federation 
atau SEAGF masih menunggu 
keputusan panitia terkait 
pelaksanaan SEA Games 
Vietnam 2021. Rapat lanjutan 
rencananya akan berlangsung 
setelah Olimpiade 2020 Tokyo. 
(ant)

KOI Puji Komitmen
Kemenpora Lanjutkan 

Pelatnas SEA Games Vietnam

Borneo FC Kecewa, 
tapi Harus Memahami

KICK OFF Liga 1 2021/2022 
kembali tertunda. Tak dipung-
kiri cukup menyesakkan 
bagi skuad Borneo FC. Terus 
meningkatnya kasus Covid-19 
menjadi alasan ajang kom-
petisi tertinggi sepak bola 
Indonesia ini kembali urung 
digelar.

Rasa kecewa disampaikan 
salah seorang legiun asing tim 
kebanggaan warga Samarinda 
ini, Francisco Torres. 

Apalagi persiapan telah 
dilakukan sejak lama oleh 
timnya, untuk mengarungi 
kompetisi.

“Semua sedih dengan 
kondisi ini, karena kami sudah 
menunggu Liga 1 lama untuk 
kembali bergulir,” ungkap Tor-
res.

Meski begitu, pemain asal 
Brazil ini cukup memahami 
kondisi yang terjadi saat ini. 
Menurutnya, kesehatan tetap 
harus menjadi prioritas. Apa-
lagi kondisi saat ini memang 
disebutnya cukup membahay-

akan masyarakat.
“Tapi yang pertama untuk 

lebih dipikirkan yaitu kesehat-
an masyarakat karena penye-
baran korona semakin me-
ningkat dan itu bahaya bagi 
orang-orang yang paling kita 
sayangi,” jelas mantan pemain 
Barito Putera tersebut.

Untuk saat ini Torres hanya 
bisa menunggu kepastian 
kapan liga akan dimulai. 
Namun ia mengaku akan 

tetap profesional untuk terus 
berlatih sesuai program yang 
telah diberikan. 

Ia juga berharap kondisi 
kembali normal dan berpe-
san kepada masyarakat untuk 
senantiasa mematuhi protokol 
kesehatan.

“Hanya bisa berharap agar 
semua kembali kondusif, kita 
semua harus jaga protokol 
kesehatan yang sudah dian-
jurkan dan sepakbola kembali 
bisa dinikmati,” Torres me-
mungkasi.

Seperti diketahui, Liga 1 
sudah terhenti sejak Maret 
2020 lalu. 

Kemudian PSSI bersama PT 
Liga Indonesia Baru (LIB) ber-
sepakat untuk kembali meng-
gelar kompetisi akhir Juli ini. 

Namun seiring kebijakan 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM), 
insan pecinta sepakbola harus 
kembali bersabar untuk meli-
hat tim dan pemain kesayan-
gannya kembali berlaga. (*)
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Lionel Messi Diprediksi
Bisa Raih Ballon d’Or ke-7

LIONEL MESSI akhirnya 
membawa trofi buat Timnas 
Argentina dari ajang Copa 
America 2021. Striker 34 tahun 
itu bisa meraih Ballon d’Or 
ke-7?

Messi akhirnya memu-
tus puasa gelarnya bersama 
Argentina. Copa America 2021 
bisa ia menangkan.

Menghadapi Brasil di final, 
di Stadion Maracana, Minggu 
(11/7/2021) pagi WIB, Argen-
tina menang 1-0. Gol tunggal 
dicetak Angel Di Maria.

Bagi Messi, gelar Copa 
America 2021 menebus kega-
galan demi kegagalan sebel-
umnya. La Pulga sebelumnya 
sempat kalah tiga kali di final 
Copa America, dan sekali di 
final Piala Dunia.

Sukses ini membuat Messi 
diprediksi bisa meraih Ballon 
d’Or ketujuhnya. Performanya 
di Copa America 2021 menjadi 
acuannya.

Di ajang itu, Messi menjadi 
topscorer dengan 4 gol, dan 
menjadi pemain terbaik Copa 
America 2021. Gelar juara 
Timnas Argentina membuat-
nya kian lengkap.

Penampilan di ajang resmi 
internasional biasanya menen-
tukan pemenang Ballon d’Or. 
Dan sejauh ini, pesaing Messi 
justru gagal membawa gelar 
penting.

Cristiano Ronaldo memang 

menjadi topscorer Euro 2021 
dengan lima gol, namun Por-
tugal kandas di babak 16 be-
sar. Kemudian Robert Lewan-
dowski juga gagal bersinar di 
Euro 2021, dengan Polandia 
kandas di fase grup.

Sementara itu, Kylian 
Mbappe juga tak banyak ber-
bicara bersama Prancis, yang 
gugur di babak 16 besar.

Adapun yang berpo-
tensi menyaingi Lionel Messi 
dalam perebutan Ballon d’Or 
adalah tiga pemain Chelsea 
yakni N’Golo Kante, Mason 
Mount, dan Jorginho. Ketiga 
tampil apik sepanjang musim 
2020/2021. 

Kante membantu Chelsea 
juara Liga Champions den-
gan penampilan impresifnya 

sepanjang turnamen. Kemu-
dian Mount juga bersinar 
dengan menjadi motor seran-
gan The Blues dan membantu 
Inggris ke final Euro 2021.

Dan Jorginho yang juga 
membuat catatan langka 
dengan menjuarai Liga 
Champions dan Euro 2021 
bersama Italia di tahun yang 
sama. 

Gelandang 29 tahun itu 
dinilai menjadi pesaing kuat 
Messi.

Sebelumnya Lionel Messi 
sudah memenangkan 6 Ballon 
d’Or, terbanyak saat ini. 

Setelah tahun lalu penghar-
gaan Ballon d’Or ditiadakan 
karena pandemi, apakah La 
Pulga bisa meraihnya di 2021?. 
(dts)

MU Mulai Negosiasi dengan Raphael Varane

MANCHESTER UNITED 
telah mendapatkan izin untuk 
memulai negosiasi aspek-as-

pek personal dengan Raphael 
Varane. 
Jika sukses, MU lanjut diskusi 

dengan Real Madrid.
Manchester United me-

mang sudah lama dikabarkan 

memantau perkembangan 
situasi Raphael Varane di Real 
Madrid. 

Bek 28 tahun itu akan 
habis kontrak pada Juni 2022 
mendatang, membuat posisi 
Madrid serba sulit.

Sky Sports melaporkan 
bahwa Varane cukup ter-
buka dengan ide pindah ke 
MU dan bermain di Premier 
League. 

Jika berhasil mencapai 
kesepakatan personal dengan 
pemain internasional Prancis 
itu, ‘Setan Merah’ selanjutnya 
mesti meyakinkan Madrid 
untuk melepasnya.

MU diperkirakan bakal 
mencoba menekan biaya 
transfer Varane, mengingat 
ia bisa direkrut cuma-cuma 
musim depan. 

Namun klub yang bermar-
kas di Old Trafford itu juga 
mesti waspada akan risiko 
disalip klub lain.

Varane sudah memperkuat 
Real Madrid sejak 2011/2012. 
Ia telah memainkan 360 per-
tandingan di seluruh ajang, 
membuat 17 gol dan tujuh as-
sist, dan jadi rekan duet terbaik 
Sergio Ramos yang musim 
panas ini pindah ke Paris Saint-
Germain.

Manchester United me-
mang berencana memperkuat 
posisi bek tengah demi menu-
tup selisih dengan Manchester 
City di Premier League. 

Sebelumnya MU sudah 
lebih dulu mengumumkan 
transfer winger muda Inggris, 
Jadon Sancho dari Borussia 
Dortmund. (dts)
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Layanan Kurban Berbasis Digital
Penting Diadaptasi Dimasa Pandemi

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua Yayasan Pengurus 

Dompet Dhuafa, Nasyith Ma-
jidi, mengatakan pentingnya 
menyediakan layanan berbasis 
digital untuk memenuhi pola 
perilaku pasar yang berubah 
dari ranah luring (offline) ke 
ruang daring (online) di masa 
pandemi Covid-19, yang mem–
batasi ruang gerak fisik ma-
syarakat.

“Dalam situasi pandemi yang 
belum selesai kapan ujungnya 
ini, kami kemudian fokus ke 
digitalisasi. Sebelumnya, kami 
hanya antisipasi tren kedepan 
bahwa semuanya akan melalui 
sosial media dan digital. Kami 
tidak menyangka ketika pan-
demi banyak masyarakat yang 
lebih memilih kesluruhan trans-
aksi secara digital,” kata Nasyith 
dalam bincang daring, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan, 
terjadi tren yang menarik ter-
kait aktivitas kurban di ruang 
digital Dompet Dhuafa. Nasyith 
memaparkan, sepanjang 2019-
2020 tercatat peningkatan 
partisipasi masyarakat untuk 
berkurban melalui layanan 
digital Dompet Dhuafa sebesar 
50,66 persen. 

“Saya menduga ini adalah 

efek pandemi yang di tahun 
2020 mungkin belum dirasakan 
sedalam di tahun keduanya. 
Untuk 2021, saya belum bisa 
prediksi untuk terlalu optimis, 
karena kemampuan ekonomi 
(masyarakat) berkurang, dan 
ekonomi makro kita terdampak 
luar biasa,” ujar Nasyith.

Di sisi lain, CEO Rumah 
Zakat, H. Nur Efendi, men-

gatakan selain pendekatan 
digital, pelaku bisnis ini juga 
bisa mengolah daging kurban 
menjadi produk lain yang dapat 
diberikan.

Nur Efendi mengatakan, 
Rumah Zakat memiliki sejumlah 
produk olahan favorit seperti 
Superqurban yang merupakan 
kornet dan rendang kemasan 
olahan daging kurban yang 

didistribusikan ke seluruh In-
donesia. 

“Daging kurban hanya me-
miliki daya tahan 3 hari, ini 
menjadi potensi luar biasa. 
Maka kemudian kita merilis 
produk Superqurban, program 
optimalisasi kurban dengan 
mengelola dan mengemas 
daging kurban menjadi ca–
dangan pangan dan protein 

hewani dalam bentuk kornet 
dan rendang,” kata Nur Efendi.

“Distribusinya pun bisa 
sepanjang tahun, menjangkau 
pelosok, bisa masuk daerah 
rawan pangan bahkan bagi 
pengungsi di daerah bencana,” 
imbuhnya.

Rumah Zakat juga menggu–
nakan strategi digital network, 
people network, dan physical 
network untuk optimalisasi pro-
gramnya, salah satu upayanya 
adalah dengan berkolaborasi 
dengan LSM, stakeholder, Ma-
jlis Ta’lim, dan komunitas lain-
nya untuk menjaga ketahanan 
pangan.

Sejalan dengan pernyataan 
Nur Efendi, Direktur Ekseku-
tif Wakaf Salman ITB, Khirzan 
Noe’man, menyatakan pihaknya 
menggunakan Omni Channel 
untuk memasarkan layanan Wa–
kaf Salman. “Kami juga gunakan 
omni channel website, keliha–
tannya memang besar sekali 
untuk yang kurban. Transaksi 
terus berjalan termasuk layanan 
yang menjadi fokus kami yaitu 
wakaf. Kami melihat pangsa 
pasar dan adanya segmentasi, 
oleh karenanya kami menyedia–
kan layanan kurban sekaligus 
berwakaf,” kata Khirzan. (ant)

publik karena sebagai Kepala 
Staf Presiden (KSP), Moeldoko 
yang nota bene pembantu 
Presiden, justru menggugat 
pembantu Presiden yang lain, 
dalam hal ini Menkumham yang 
sudah mengambil keputusan 
sesuai dengan kewenangannya. 
Ini menjadi semakin kontras, 
karena baru akhir pekan lalu 
KSP Moeldoko mengimbau 
semua pihak agar jangan mau 
menang sendiri saja. “Lepas 
perbedaan kita sementara pikir-
kan satu kepentingan besar 
yaitu kemanusiaan itu penting, 
dari pada kepentingan pribadi 

dan golongan,” kata Moeldoko 
pada wartawan (10/7).

Hamdan juga menegaskan 
surat jawaban Menkumham 
31 Maret 2021 itu sudah benar 
dan sudah sesuai dengan Per–
aturan Menteri Hukum dan 
HAM. “Perspektif hukum di-
kaji dari sisi manapun, asal 
dilakukan dengan benar, akan 
membuktikan bahwa surat 
jawaban Menkumham sudah 
tepat secara hukum,” ucapnya.

Hamdan juga menjelaskan, 
gugatan terkait AD/ART bukan 
merupakan wewenang PTUN. 
Secara waktupun sudah terle–

Gugatan ......................................................................................................................................................................................................... Dari Halaman 1
wat jauh, “Batas waktu gugatan 
sudah melewati 90 hari sejak 
di sahkan oleh Menkumham, 
18 Mei 2020 lalu, sebagaimana 
diatur pada pasal 55 UU PTUN. 
Dan ini jelas-jelas ranahnya ada 
di Mahkamah Partai, karena 
termasuk perselisihan inter-
nal partai, bukan wewenang 
PTUN,” tegas Hamdan, mantan 
Ketua Mahkamah Konstitu-
sional (2013-2015). Sebagai 
akademisi maupun praktisi 
hukum, Dr. Hamdan juga meng-
ingatkan bahwa gugatan yang 
diajukan KSP Moeldoko kabur 
karena gugatannya yang ti-

dak jelas antara Dalil gugatan 
dengan substansinya. “Dalil 
gugatan tentang keberatan 
surat jawaban Menkumham, 
namun substasi gugatannya 
mempersoalkan hasil kongres 
2020 tentang AD/ART dan ke-
terpilihan AHY sebagai Ketum 
Demokrat. Gugatan ini kabur 
dan tidak jelas,” tandasnya.

Hamdan juga menegas-
kan sudah sepatutnya Majelis 
Hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini agar 
menolak gugatan tersebut, 
demi tegaknya keadilan dan 
kepastian hukum dinegeri ini.

Sidang PTUN ini digelar se-
bagai tahap persiapan PTUN 
mengadili gugatan Moeldoko 
dan JAM terhadap Menkumhan 
atas surat jawaban Menkumham 
yang menolak permohonan 
pengesahan KLB yang diseleng-
garakan pada 5 Maret 2021 yang 
lalu. Dalam surat jawabannya 
tertanggal 31 Maret 2021 terse–
but, Menkumham telah mene–
gaskan bahwa pihak Moeldoko 
Cs tidak dapat melengkapi 
admistrasi sesuai Permen No 
34 tahun 2017 tentang tata cara 
pendirian badan hukum partai 
politik. (dho)

Menkop Targetkan Kontribusi Koperasi 
Kian Tumbuh Capai 5,5 Persen 2024

JAKARTA, Swara Kaltim
Kementerian Koperasi dan 

UKM (KemenkopUKM) mene–
rapkan sejumlah langkah strat-
egis untuk menjadikan koperasi 
sebagai sektor yang berkon-
tribusi 5,5 persen terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional pada tahun 2024.

“Rencana pengembangan 
ekonomi Indonesia dalam lima 
tahun ke depan, menargetkan 

kontribusi koperasi terha-
dap PDB nasional sebesar 5,5 
persen pada tahun 2024,” kata 
Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah (MenkopUKM) 
Teten Masduki pada Puncak 
Peringatan Hari Koperasi ke-74 
Tahun 2021 yang digelar secara 
daring, Senin.

Teten menjelaskan selain 
target kontribusi 5,5 persen 
terhadap PDB nasional, pi–

haknya juga menargetkan ter-
wujudnya 500 koperasi modern 
sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024.

Guna mewujudkan target 
tersebut, KemenkopUKM me–
nerapkan sejumlah langkah 
strategis untuk mengembang–
kan koperasi, di antaranya 
adalah transformasi kelem-

ba–gaan dan usaha koperasi, 
dukungan regulasi berupa 
Undang-Undang (UU) Nomor 
11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 
Tahun 2021 yang memuat ber-
bagai kemudahan dan peluang 
bagi koperasi.

Kemudian mendorong per–
ubahan pola pikir wirausaha 
(mindset entrepreneurship) 
koperasi, khususnya Koperasi 
Simpan Pinjam untuk mem-

biayai sektor-sektor produktif. 
Selanjutnya mendukung inovasi 
melalui digitalisasi dan mem-
bangun ekosistem usaha yang 
aman dan kondusif. 

“Dengan langkah-langkah 
strategis tersebut diharapkan 
dapat me-rebranding koperasi 
sebagai entitas bisnis yang 
modern, kontributif, dan kom-
petitif,” ujar Menkop Teten Mas-
duki. (ant)



Kapolri Apresiasi DPP LDII
Gelar Vaksinasi Massal di Pesantren
JAKARTA, Swara Kaltim

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Si-
git Prabowo mengapresiasi Dewan 
Pimpinan Pusat Lembaga Dakwa 
Islam Indonesia (DPP LDII) yang 
telah melaksanakan kegiatan vak-
sinasi massal di Pondok Pesantren 
Minhaajurrosyidin, Jakarta Timur, 
Selasa.

Kapolri dalam keterangan ter-
tulisnya memandang perlu kerja 
sama dengan seluruh elemen ma-
syarakat untuk menciptakan herd  
immunity (kekebalan kelompok) 
guna menekan laju penyebaran 
Covid-19.

“Terima kasih kepada panitia 
atas pelaksanaan kegiatan vak–si-
nasi massal ini,” kata Sigit.

Bersama dengan Panglima TNI 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ka–
polri meninjau langsung pelaksa–
naan vaksinasi massal oleh DPP 
LDII bekerja sama dengan Kemen–
terian Kesehatan dan TNI/Polri.

Dalam tinjauan tersebut, Kapolri 
menyebutkan vaksinasi massal di 
Ponpes Minhaajurrosyidin sejak 
14 Juni 2021 dengan menargetkan 
1.000 orang per hari.

Kegiatan ini melibatkan 60 
orang tenaga vaksinator dari dinas 
kesehatan dan TNI/Polri.

“Hingga saat ini capaian vak-
sinasi sudah 14.928 orang tervak-
sin,” kata mantan Kapolda Banten 
tersebut.

Sementara itu, Panglima TNI 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meng-
ingatkan tentang vaksinasi massal 
tahap kedua.

Ia meminta panitia memper–
siapkan diri, terlebih dengan target 

pemerintah melakukan vaksinasi dua 
juta dosis per hari.

Selain itu, Panglima juga menilai 
pelaksanaan vaksinasi massal di 
pondok pesantren baik didukung 
dengan sirkulasi dan tempat terbuka 
yang memadai.

“Tempat ini sesuai karena sir–
kulasinya bagus, terbuka, dan la–
pangan luas. Kami berikan motivasi 
kepada panitia dengan hadir ke sini 
melakukan peninjauan kegiatan,” 
kata Hadi. (ant)
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JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Pemuda dan Olahraga 

(Menpora) Zainuddin Amali men-
gatakan pemerintah akan men–
contoh sistem yang diterapkan 
dalam Olimpiade Tokyo 2021 untuk 
pelaksanaan Pekan Olahraga Nasi-
onal (PON) XX di Papua. “Ada satu 
ajang yang berada di depan kita, 
pelaksanaan Olimpiade Tokyo, kita 
bisa belajar dari situ, mereka terap-
kan sistem ‘bubble’, jadi sistem ini 
maksudnya hanya dari penginapan 
ke tempat pertandingan, dari per-
tandingan kembali ke penginapan, 
mudah-mudahan panitia dari KONI 
Pusat bisa meniru itu,” kata Zainud-
din Amali dalam konferensi pers 
virtual di Jakarta, Selasa.

Amali menyampaikan hal terse-
but seusai menghadiri rapat terbatas 
yang dipimpin Presiden Joko Widodo 
mengenai persiapan PON XX dan 
Pekan Paralimpiade Nasional XVI 
(Peparnas) di Papua.

“Bahwa ya sudah datang ke 
sana untuk bertanding, bukan untuk 
jalan-jalan. Jadi datang, tiba itu akan 
dites lagi oleh panitia sebagaimana 
yang kita sudah lakukan. Kita sudah 
berpengalaman walaupun ‘single 
event’ untuk sepak bola dan bola 
basket dan sukses,” tambah Amali.

Amali pun menilai bahwa sistem 
gelembung (bubble) tersebut men-
jadi sistem yang paling aman untuk 
PON XX Papua.

Senada dengan Menpora, Ke–
tua Umum Komite Olahraga Na–
sional Indonesia (KONI) Pusat, 

Marciano Norman mengungkapkan 
Olimpiade Tokyo dilaksanakan 
dengan menerapkan protokol ke-
sehatan ketat. -

“Olimpiade Tokyo pelaksanaan-
nya juga akan jadi rujukan PON XX 
di Papua. Sisa waktu yang masih 
ada kita harap program PPKM 
bisa menekan Covid-19 di seluruh 
wilayah dan Presiden akan memberi 
waktu sampai September, asalkan 
kita mematuhi protokol kesehatan 
saya yakin PON nanti akan berjalan 
sesuai rencana,” kata Marciano.

Meski peserta PON XX wajib di 
vaksin dan tes Covid-19, Kemen-
pora juga movid-19. “Panitia sudah 
menyiapkan langkah-langkah untuk 
mengatasi itu dan sekarang sudah 
ada rumah-rumah sakit di Papua. 
Berdasarkan pengalaman atlet yang 
terkena Covid-19 selain mereka 
sudah di vaksin, daya tahan tubuh-
nya juga bagus jadi bisa ‘recovery’ 
dalam 3-4 hari, jangan dibayangkan 
seperti orang lain,” ungkap Amali.

Amali pun yakin bahwa pelak–
sanaan PON XX ini tidak akan 
ditunda. “PON XX ini sudah ditun-da 
dari 2020 diundur ke 2021, semen-
tara penyelenggara berikutnya su-
dah ada yakni Aceh dan Sumatera 
Utara, tentu ini akan berpengaruh 
ke persiapan selanjutnya jadi kita 

sepakat segala daya dan upaya kita 
kerahkan untuk mengatasi Covid-19,” 
kata Amali.

Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono menambahkan bahwa 
pihaknya akan mempersiapkan tem-
pat isolasi bagi atlet, pelatih maupun 
ofisial yang terpapar Covid-19. “Kalau 
ada yang terpapar, para atlet atau 
ofisial, di Papua memang baru ada 
RS Covid-19 di Biak, maka kami 
akan mempersiapkan, mengantisi-
pasi dulu untuk tempat isolasi. Kami 
sudah siapkan materialnya tapi 
begitu diputuskan untuk dibangun, 
kita bawa dengan hercules kesana,” 
kata Basuki.

PON XX di Papua akan berlang-
sung pada tanggal 2-15 Oktober 
2021. Setelahnya akan dilanjutkan 
dengan ajang Peparnas XVI di tem-
pat yang sama pada 2-15 November 
2021. 

Pertandingan akan dilaksanakan 
di 4 klaster yakni Kota Jayapura, 
Kabupaten Jayapura, Kabupaten 
Mimika, dan Kabupaten Merauke 
dan akan mempertandingkan 37 
cabang olahraga yang melibatkan 
setidaknya 6.400 atlet dan 3.500 ofi-
sial dan pelaksanaan Peparnas XVI 
akan digelar di 2 tempat yakni Kota 
Jayapura dan Kabupaten Jayapura 
dengan menggunakan arena yang 
sebelumnya digunakan untuk PON 
dan akan mempertandingkan 12 
cabang olahraga yang diikuti oleh 
1.935 atlet serta melibatkan 740 
ofisial. (ant)

BANJARMASIN, Swara Kaltim
Palang Merah Indonesia (PMI) 

Kota Banjarmasin, Kalimantan Se-
latan, menyatakan saat ini stok darah 
plasma kosong, sehingga setidaknya 
30 pasein Covid-19 terpaksa harus 
antri untuk mendapatkan salah satu 
terapi untuk kesembuhan dari darah 
orang yang pernah kena Covid-19.

Kepala Unit Donor Darah (UDD) 
PMI Kota Banjarmasin dr Aulia 
Ramadhan Supit di Banjarmasin, 
Selasa, mengatakan, pemenuhan 
permintaan darah plasma memang 
cukup tinggi belakang ini dari pasien 
Covid-19 yang dirawat di rumah 
sakit.

Namun, lanjut dia, keberadaan 
pendonor darah plasma cukup sulit 
dicari, hingga tidak ada sampai 
terjadi stok. 

“Jadi ada, langsung diambil, tidak 

sampai distok, ini pun sebanyak 
30 pasien Covid-19 antri untuk 
mendapatkan darah plasma itu di 
PMI,” tuturnya.

dr Rama pun mengimbau bagi 
masyarakat yang pernah kena 
Covid-19, bisa sembuh untuk me-
nyumbangkan atau mendonorkan 
darahnya demi membantu pasien 
yang lainnya. 

“Menurut WHO, terinveksi Co-
vid-19, kemudian vaksinasi, boleh 
donor plasma, terkecuali habis 
vaksinasi, baru kena Covid-19, tidak 
boleh,” terangnya.

Pihaknya di PMI Kota Banjar-
masin berupaya menghubungi para 
pendonor darah rutin ataupun yang 
diketahui ada warga sembuh dari 
Covid-19 untuk bisa mendonorkan 
darahnya, tentunya jika kondisinya 
memungkinkan. (ant)

BANTUL, Swara Kaltim
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 

bagi pedagang di pasar rakyat Ka-
bupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, yang difasilitasi pe–
merintah daerah setempat hingga 
hari ini telah menyasar ke sebanyak 
1.555 orang.

 “Iya, sampai hari ini vaksinasi 
Covid-19 sudah dilaksanakan di tu-
juh pasar, total pedagang yang ter-
daftar menerima vaksin ada sekitar 
7.000 orang,” kata Kepala Dinas 
Perdagangan Bantul Sukrisna Dwi 
Susanto dikonfirmasi usai meman-
tau pelaksanaan vaksinasi di Pasar 
Pleret Bantul, Selasa.

Dia menyebutkan, 1.555 peda-
gang pasar yang sudah tervaksin 
itu rinciannya dari Pasar Bantul 612 
orang, Pasar Pijenan dan Pasar 
Hewan Pandak 232 orang, Pasar 
Jejeran dan Pasar Pleret sejumlah 
486 orang, dan Pasar Sorobayan 
84 orang, serta Pasar Jodog 141 
orang. 

Dia menargetkan, pedagang 
yang terdaftar berjumlah 7.000 
orang tersebar di 30an pasar rakyat 
se-Bantul dapat tervaksin pada ta-
hun ini, sehingga untuk pasar-pasar 
lainnya menyusul, menyesuaikan 
dengan sumber daya manusia 
(SDM) dan lingkungan pasar. (ant)

Vaksinasi Covid-19
bagi Pedagang Pasar

di Bantul Sasar 1.555 Orang

Menpora: Pemerintahan akan Contoh
Sistem Olimpiade Tokyo untuk PON XX

30 Pasien Covid-19 di Banjarmasin
Harus Antri Dapat Darah Plasma



Wapres Minta Ulama dan Pemda
Berembuk Penyesuaian Ibadah 

PPKM Darurat
JAKARTA, Swara Kaltim

Wakil Presiden Ma’ruf Amin me–
minta para ulama di daerah berdiskusi 
dengan pemerintah daerah setempat 
terkait penyesuaian pelaksanaan iba-
dah umat Islam di masa pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) darurat.

“Nanti (ulama) di daerah-daerah 
bisa rundingkan itu dengan kepala 
daerah, dengan pihak forkopimda 
(Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), 
bersama dengan MUI (Majelis Ulama 
Indonesia), untuk supaya bagaimana 
penyesuaian-penyesuaian di lapan-
gan,” kata Wapres Ma’ruf dalam 
keterangannya di akun Youtube Wakil 
Presiden Republik Indonesia, Selasa.

Wapres juga mengimbau para 
ulama dan tokoh agama Islam untuk 
tidak memaksakan pelaksanaan iba-

dah Idul Adha di masjid dan ruang 
publik selama PPKM Darurat.

“Saya juga minta jangan sampai 
(shalat berjamaah), karena ada 
beberapa daerah yang emosional 
tetap ingin mengadakan Shalat Ied 
di lapangan, karena itu sangat ber–
bahaya,” tegas Wapres.

Para ulama yang ingin memberi-
kan masukan terkait pelaksanaan iba-
dah umat Islam di daerah juga dapat 
menyampaikan kepada perwakilan 
MUI Pusat dan satgas Covid-19 
daerah.”Nanti bisa disampaikan lewat 
MUI Pusat atau lewat kepala daerah 
dan satgas daerah. Kemudian nanti 
kita akan coba berikan lagi tuntunan 
yang lebih detail sesuai dengan 
kondisi,” tukasnya.

Dalam syariat agama Islam, lanjut 
Wapres, terdapat kebolehan bagi 

umatnya untuk melakukan ibadah di 
rumah ketika dalam kondisi bahaya. 
MUI pun telah memberikan fatwa untuk 
beribadah salat di rumah, tambahnya.

“Sebenarnya ada kebolehan, kita 
tidak boleh memaksakan keadaan. 
Ini yang perlu dipahami. Jadi agama 
kita sudah memberikan kelonggaran-
kelonggaran, agama kita sudah tidak 
memberikan kesulitan, agama kita juga 
tidak menimbulkan kesengsaraan,” 
jelasnya. Oleh karena itu, Wapres 
meminta para ulama untuk menyosiali–
sasikan dan mengajak umat Islam di 
berbagai daerah agar mematuhi PPKM 
darurat yang bertujuan untuk menekan 
angka penyebaran Covid-19 di Indo-
nesia. “Saya ulangi, bahwa kondisi ini 
dalam situasi PPKM Darurat, dalam 
keadaan yang masih tinggi (angka 
kasus Covid-19),” ujarnya. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Kesehatan Budi Gunadi 

Sadikin memastikan vaksinasi ber-
bayar untuk individu di Tanah Air 
menggunakan jenis vaksin Sinopharm 
yang dibeli industri dan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). “Vaksin Sino-
pharm ini dibeli Industri dan BUMN. 
Kalau hibah pribadi dari Raja Uni 
Emirat Arab (UEA) ke Bapak Presiden 
Joko Widodo, tidak dijual oleh Bio 
Farma,” katanya saat hadir secara 
virtual dalam Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) bersama Komisi IX DPR RI 
yang dipantau dari Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan vaksin Sino-
pharm yang dihibahkan oleh UEA 
dikelola dengan sangat hati-hati oleh 
Kemen–terian Kesehatan. “Kami 

sangat hati-hati, setiap kali mau 
mengeluarkan, kami meminta arahan 
Bapak Presiden.. Tadinya vaksin ini 
mau dipakai untuk haji,” katanya.

Namun karena pelaksanaan haji 
pada tahun ini ditiadakan, kata Budi, 
maka sesuai petunjuk Presiden Joko 
Widodo, vaksin Sinophram tersebut 
sudah diarahkan untuk para difabel.

“Ini diberikan sebagai jatah pribadi 
Bapak Presiden ke difabel-difabel di 
zona merah,” katanya.

Budi menambahkan penggunaan 
vaksin Sinopharm program vaksinasi 
berbayar untuk individu ini menggu-
nakan vaksin dari program Gotong 
Royong yang dibeli oleh industri dan 
BUMN. Vaksinasi berbayar ini juga 
memberi akses kepada beberapa 
warga negara asing (WNA) yang 
sudah tinggal di Indonesia dan belum 
memperoleh suntikan vaksin Covid-19.

Khusus terkait harga, Budi me–
ngatakan, akan segera ditetapkan dan 
pelaksanaannya tidak dilakukan di sen-
tra vaksinasi atau fasilitas kesehatan 
lainnya yang telah melayani vaksinasi 
program pemerintah. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Menter i  Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah meng-
ajak dunia usaha dan pekerja 
untuk bersama-sama pemerintah 
berusaha menangani dampak 
pandemi Covid-19 terhadap sektor 
ketenagakerjaan.“Meletakkan pan-
demi ini, saya kira bukan hanya jadi 
tanggung jawab pemerintah saja. 
Berharap semua sektor ketenagak-
erjaan, pengusaha dan teman-
teman pekerja atau buruh, untuk 
sama-sama menjadikan ini sebagai 
tanggung jawab bersama,” kata 
menaker, dalam acara “Deklarasi 
Gotong Royong” yang dipantau 
virtual dari Jakarta, Selasa.

Ida mengajak agar semua 
pemangku kepentingan ketenaga–
kerjaan melihat permasalahan 
yang timbul akibat pandemi Co-
vid-19 sebagai masalah bersama 
yang harus dihadapi bersama juga.

Dia optimistis kolaborasi antara 
semua pihak itu dapat berjalan 
dengan baik, merujuk bagaimana 
sebelum berlakunya PPKM darurat 
angka pengangguran berhasil di-
turunkan dari 9,77 juta orang pada 

Agustus 2020 menjadi 8,75 juta 
orang pada Februari 2021.

Berdasarkan fakta tersebut, 
Ida mengatakan bahwa kolaborasi 
dapat membantu mengatasi dam-
pak pandemi Covid-19 terhadap 
sektor ketenagakerjaan. “Apa 
yang sudah kita lakukan pada 
tahun yang lalu sampai kita lihat 
pada Februari 2021, saya kira 
membutuhkan kita bersama-sama 
lagi untuk melihat kondisi ini se-
cara bersama-sama. Memerlukan 
kita untuk terus bergandengan 
tangan,” ujar Ida.

Dalam acara tersebut Ida ber–
sama para aktor dunia ketenaga–
kerjaan, seperti KADIN, APINDO 
dan berbagai serikat pekerja dan 
buruh juga melakukan Deklarasi 
Gotong Royong menyikapi situasi 
pandemi Covid-19, khususnya di 
masa PPKM darurat saat ini.

Beberapa poin dari deklarasi 
itu, seperti akan menyelesaikan 
konflik ketenagakerjaan dengan 
dialog dan kompromi, menepis 
berita bohong terkait Covid-19, 
memenuhi prokes, saling meng-
ingatkan. (ant)

Menaker Ajak Dunia Usaha
dan Pekerja Kolaborasi
atasi Dampak Pandemi

Menkes: Vaksin Berbayar untuk Individu
Dibeli Industri dan BUMN

Ma’ruf Amin

Budi Gunadi Sadikin

16Halaman RABU, 14 Juli 2021 Swara Kaltim


