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Telah Terverifikasi 
Dewan Pers

Wali Kota Samarinda, Dr 
H Andi Harun dalam pidato-
nya mengatakan kerjasama ini 
merupakan bagian dari penye-
lamatan aset pemerintah dan 
peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Karena itu sam–
bung dia, pentingnya Pemkot 
Samarinda untuk melakukan 
langkah sinergitas dengan 
penegak hukum dalam me–
ngatasi tunggakan pajak, baik 
dari perseorangan maupun 
perusahaan yang berpotensi 
bisa merugikan negara.

“Sebenarnya kesepakatan 
hari ini merupakan imple–
mentasi dari perjanjian yang 
pernah dilakukan oleh Wali 
Kota sebelumnya. Di mana 
perihalnya penyelamatan aset 
dan penerimaan PAD. Jadi kami 
pikir untuk segera ditindaklan-
juti melalui penandatanganan 
MoU (Memorandum of Under-
standing) bersama Kajari,” jelas 
Wali Kota.

Ia berharap melalui kerja 
sama tersebut, setidaknya ada 
ultimatum bagi pelaku usaha 

agar tidak lagi melakukan tung-
gakan pajak. Kalaupun masih 
ada, agar segera dibayarkan. 

Karena jika melanggar, maka 
otomatis akan berhadapan 
dengan pihak yang berwe-

nang untuk dilakukan tindakan 
hukum.

SAMARINDA, Swara Kaltim
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akhir-

nya secara resmi bekerja sama Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Samarinda dalam penagihan tunggakan 
pajak daerah. Kerjasama ini dituangkan dalam 
penandatanganan nota kesepahaman yang di-
lakukan langsung antara Wali Kota Samarinda 
dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sa–
marinda, Selasa (6/7/2021) siang di Gedung Balai 
Kota. Dalam nota kesepahaman itu, nantinya 
Pemkot akan memberikan surat kuasa khusus 
kepada Kejaksaan dalam mengeksekusi pena–
gihan pajak daerah yang tertunggak dari para 
pelaku usaha.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Wali Kota Samarinda dengan Kepala Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Samarinda, Selasa (6/7/2021), di Balai Kota.

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Perkembangan penanganan 

Wabah Covid-19 di Benua Etam 
terus dilakukan. Bahkan, kasus 
sembuh dari Covid-19 pun 
semakin hari bertambah. Per 6 
Juli 2021 misalnya, tercatat di 
data info grafis Dinkes Kaltim, 
kasus sembuh di angka 234 
kasus atau total 72.758 kasus. 
”Alhamdulillah pasien sembuh 
terus bertambah. Semoga ini 
menjadi motivasi masyarakat 
untuk tetap semangat di masa 
pandemi,” sebut Kepala Dinkes 
Kaltim Hj Padilah Mante Runa, 
Selasa (6/7/2021).

Padilah menjelaskan, kasus 
sembuh ini dinilai berkat ada-
nya masyarakat yang dirawat 
selalu semangat untuk sehat 
dan mentaati anjuran para tim 
medis atau tenaga kesehatan. 
Selanjutnya, bagi masyarakat, 
diimbau untuk bersama-sama 
menjaga kesehatan serta men–
taati protokol kesehatan. 

Karena, dengan mentaati 
protokol kesehatan telah jelas 
dapat membantu mencegah 

penyebaran penularan virus 
tersebut. Mulai menggunakan 
masker, mencuci tangan de–

ngan sabun, menjaga jarak ber–
kumpul, menjauhi kerumunan 

Baca: Pemkot .. Halaman 15

Pemkot Resmi Gandeng Kejari
Untuk Tagih Piutang Pajak dan Tertibkan Aset
Pemkot Resmi Gandeng Kejari
Untuk Tagih Piutang Pajak dan Tertibkan Aset

Penundaan kom-
petisi sepak-
bola Liga 1
2021 akan 
diperpanjang 
sampai akhir Agustus 2021.

Baca Berita 

Selengkapnya 

di Halaman 12

SANGATTA, Swara Kalrim
Maraknya penyebaran  

virus Corona di Kutim, meng-
haruskan Satgas Covid-19 
Kutim kembali melakukan 
operasi. 

Kepala BPBD Kutim, Sy-
afruddin Syam menerangkan, 
mulai Minggu (4/7/2021) 
malam, Satgas Covid-19 
melakukan patroli untuk 
mengamati tempat-tempat 
umum yang banyak massa.

“Akfitas masyarakat di–

batasi hingga pukul 21.00 
Wita, terlebih café, ang–
kringan, warung makan dan 
tempat lainnya. Masyarakat 
boleh berbelanja namun 
tetap Prokes Covid-19 dan 
makanan dibawa pulang, 
jika tetap dengan terpaksa 
akan dilakukan penutupan,” 
terangnya.

Disebutkan selain mela–
kukan operasi gabungan, 
Satgas Covid-19 Kutim 

COVID-19

Masuk Kutai Timur
Wajib Negatif Corona

Baca: Masuk. Hal.15

COVID-19 Pasien Sembuh Covid-19 
di Kaltim Terus Bertambah

Baca: Pasien .. Halaman 15
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Menurut dia, saat ini masih 
banyak keluhan seperti sema-
kin tuanya perkebunan kelapa 
sawit, kurangnya pemeliharaan, 
dan akses modal yang dimiliki 
masih relatif rendah, terutama 
yang dialami oleh petani kecil.

Ia berpendapat bahwa per-
masalahan produktivitas yang 
rendah di sawit adalah akibat 
usia tanamannya sudah sangat 
tua, bibit tidak berkualitas atau 
kualitasnya rendah, hingga 
akses dana pembiayaan yang 

sangat sulit. Padahal, lanjutnya, 
Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Perlind-
ungan dan Pemberdayaan 
Petani dan UU No 39 Tahun 
2014 tentang Perkebunan telah 
memuat dan mengamanat-
kan ketentuan tentang akses 
pembiayaan khususnya kepada 
perkebunan.

Dedi menyampaikan, Pasal 
93 dan 94 UU Perkebunan me–
nyebutkan bahwa pembiayaan 
usaha perkebunan bersumber 
dari APBN atau APBD, serta 
bersumber dari penghimpunan 
dana pelaku usaha perkebu-
nan, dana lembaga pembiay-
aan, dana masyarakat dan dana 
lainnya.

Dedi  juga memahami 
bahwa sampai saat ini masih 
terhampar sangat luas perke–
bunan kelapa sawit ilegal. Ia 
menyatakan, untuk yang ilegal 
tersebut negara mengalami 
dua kali kerugian, yakni sudah 
terjadi alih fungsi lahan secara 
ilegal, selain itu mereka juga 
tidak membayar pajak.

Sebelumnya, Badan Pe–
ngelola Dana Perkebunan Ke–
lapa Sawit (BPDPKS) mencatat 
bahwa petani swadaya men-
guasai seluas 6,72 juta hektare 
atau 41 persen lahan sawit di 
Indonesia.

“Petani swadaya menguasai 
hampir separuh perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia,” 
kata Direktur Perencanaan 

dan Pengelola Dana BPDPKS 
Kabul Wijayanto saat mengisi 
materi fokus grup diskusi (FGD) 
Apkasindo Aceh yang bertajuk 
kiat sukses peremajaan kelapa 
sawit rakyat dalam rangka men-
dukung percepatan PSR 500 ribu 
hektare, secara virtual, perten-
gahan bulan lalu.

Sementara itu, kata Kabul, 
perusahaan swasta menguasai 
sebanyak 8,68 juta hektare atau 
53 persen lahan sawit Indonesia, 
dan sebanyak enam persen atau 
0,98 juta hektare lahan selebih-
nya dimiliki oleh BUMN.

“Sekian banyak lahan yang 
digunakan untuk membuka 
lahan sawit, saat ini dari total 
2,6 juta petani, sudah mempe–
kerjakan 4,3 juta pekerja per–
kebunan di seluruh Indonesia,” 
ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Kabul 
menyampaikan, tujuan program 
peremajaan sawit rakyat ini 
dilaksanakan untuk mening–
katkan produktivitas, efisiensi, 
pendapatan, kesejahteraan, 
meningkatkan keamanan ke–
bun, menambah efek berganda 
serta meningkatkan ekonomi 
nasional. “PSR ini penting karena 
masalah yang terjadi pada pet-
ani kelapa sawit saat ini adalah 
produktivitasnya ren-dah, se-
hingga mengakibatkan kes-
ejahteraan petani juga rendah,” 
kata Kabul. (ant)

Anggota DPR Ingin Industri 
Sawit Fokus Peremajaan Lahan

DPR Minta Pemerintah Kejar 
Ekonomi 2021 Tumbuh 4 Persen

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Ketua Badan Angga-

ran DPR RI Muhidin Mohamad 
Said menekankan ekonomi 
Indonesia tahun ini harus dapat 
tumbuh 4 persen dalam rangka 
mencapai target pertumbuhan 
5 persen pada 2022.

“Sebab pemerintah san-
gat sulit mengejar target per-
tumbuhan PDB tahun depan 
minimal 5 persen bila pertum-
buhan PDB kita pada tahun ini 
di bawah 3 persen,” katanya 
dalam Rapat Paripurna DPR RI 
di Jakarta, Selasa.

Muhidin menyatakan salah 
satu cara untuk mencapai per-
tumbuhan 4 persen tahun ini 
adalah dengan mengakselerasi 
program vaksinasi karena akan 
mampu membantu menekan 
kasus Covid-19.

Hal itu harus dilakukan 
mengingat kasus harian Co-
vid-19 telah mencapai angka 
di atas 20 ribu dengan tingkat 
keterisian kamar rawat inap di 
rumah sakit yang mulai me–
nunjukkan overload.

Sementara dari sisi indika-
tor ekonomi dan bisnis hingga 
kuartal I-2021 sebenarnya 
telah menunjukkan momen-
tum pemulihan ekonomi yang 
semakin menguat.

“Namun kita tidak boleh 
lengah ancaman lonjakan ka-
sus Covid-19 masih membay-
angi kita mulai pekan lalu,” 
katanya.

Oleh sebab itu, Muhidin 
pun mengapresiasi langkah 
dan upaya mendalam yang 
dilakukan pemerintah untuk 
mengejar target vaksinasi yang 
mampu mencapai 1,3 juta pen-
duduk per hari.

“Langkah ini kita harapkan 
menekan tingkat vitalitas bagi 
pasien Covid-19. Semoga saja 
lonjakan kasus Covid-19 tidak 
mengganggu agenda program 
pemulihan ekonomi yang di–
jalankan pemerintah,” kata 
Muhidin Mohamad Said.

Ia juga mengingatkan ke–
pada pemerintah untuk tetap 
merancang kebijakan fiskal 
yang efektif, fleksibel dan re-

sponsif namun tetap dalam 
kerangka prudent serta akun–
tabel.

Ia berharap pendapatan 
negara pada 2022 dapat tum-
buh lebih baik dibandingkan 
tahun ini meskipun penerimaan 
perpajakan tahun depan masih 
melanjutkan subsidi fiskal untuk 
menopang program pemulihan 
ekonomi nasional.

“Seiring target pertumbuhan 
ekonomi 2022 maka pendapa-
tan negara kita harapkan tum-
buh secara paralel,” katanya.

Muhidin Mohamad Said 
juga berharap belanja pemer-
intah tahun depan dapat te-
pat sasaran dan optimal bagi 
pemulihan ekonomi nasional 
sebab 2022 adalah tahun tera-
khir pemerintah memiliki kes-
empatan melakukan kebijakan 
“countercyclical”.

“Belanja sangat besar hing-
ga defisit APBN di atas 3 persen 
PDB. Oleh sebab itu segala 
belanja pemerintah pada tahun 
sebelumnya harus segera di–
perbaiki,” katanya. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi 

minta agar pelaku usaha industri perkebunan 
kelapa sawit dimudahkan akses pembiaya–
annya sehingga mampu antara lain melaku-
kan peremajaan lahan kelapa sawit mereka. 
“Kita paham bahwa ada iuran yang selama 
ini dikumpulkan yang semestinya difokuskan 
bagi upaya peremajaan. Dan yang menjadi 
titik fokus peremajaan adalah para petani 
kecil,” kata Dedi Mulyadi dalam rilis di Jakarta, 
Selasa (6/7/2021).
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim H 

Hadi Mulyadi mengucapkan 
selamat datang kepada Ketua 
Pengadilan  Tinggi Agama 
Kaltim yang baru HM Mans-
hur, dan mengajak untuk terus 
berkolaborasi dalam memban-
gun Provinsi Kaltim dan mem-
bangun Indonesia.

“Kita harapkan silaturahmi 
ini dapat terus berlangsung dan 
dapat memberikan manfaat 
bagi kita semua, khususnya 
untuk membangun Provinsi 
Kaltim,” kata Hadi Mulyadi 
usai menerima kunjungan dan 
silaturahmi Ketua Pengadilan 
Tinggi Agama Kaltim yang baru 
HM Manshur, yang didampingi 
Hakim Tinggi H. Ilham Musha–
nddag, yang berlansung di 
Rumah Jabatan Wakil Gubernur 
Kaltim, Selasa (6/7/2021). 

Mantan  Legislator Karang 
Paci dan Senayan meminta 
kepada Ketua Pandilan Tinggi 
Agama Kaltim agar selalu ber–
koordinasi dengan Pemerintah 
Daerah terkait dengan segala 
hal yang nantinya akan dila–
kukan oleh Pengadilan Tinggi 
Kaltim Dengan begitu, apabila 
terdapat suatu persoalan, maka 
akan bisa saling membantu. 

“Kita optimis bahwa di 
bawah kepemimpinan ketua 
yang baru, Pengadilan Tinggi 
Agama yang juga merupakan 
anggota Forkopimda ini akan 
mampu melaksanakan tugas 
dan kewajibannya dengan 
baik,” tandasnya.

HM Masnhur juga mem–
berikan apresiasi kepada Wakil 
Gubernur Kaltim H Hadi Mul–
yadi, atas silaturahmi ini, wa–
laupun dirinya baru menja-
bat sebagai Ketua Pangadilan 
Tinggi Agama Kaltim, tetapi 
sebernarnya stok lama, dimana 
prestasi yang telah diraih waktu 
itu adalah PTA berhasil meraih 
program nasional Wilayah Be-
bas Korupsi (WBK).

“Setelah berhasil saya di–
mutasi menjadi ketua PTA 
Ambon, dan disana juga se-
tahun lebih berhasil meraih 
WBK, dimana di Samarinda 
tahun 2020 sebetulnya menuju 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Malayani (WBBM), namun be-
lum berhasil, mudah-mudahan 
tahun 2021, kami bisa meraih-
nya, tentu dengan dukungan 
Gubernur dan Wakil Guburnur 
Kaltim,” kata Manshur. 
(mar / yans / humas-provkal-
tim / adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Gubernur Kaltim Dr H Isran 

Noor mengikuti Talk Show 
“Mengawal dan Menata Ibu 
Kota Negara (IKN) Baru di 
Sepaku-Samboja Kaltim” secara 
virtual yang digagas Universitas 
Balikpapan (Uniba) dari ruang 
Heart of Borneo (HoB) Kan-

tor Gubernur Kaltim, Selasa 
(6/7/2021). 

Talk show ini menghadirkan 
sejumlah nara sumber, yakni 
Sekda Penajam Paser Utara 
(PPU) Muliadi, Ketua Umum 
Persatuan Insinyur Indonesia 
(PII) Heru Dewanto, Rektor Uni-
versitas Gadjah Mada (UGM) 

Panut Mulyono, Rektor Uni-
versitas Mulawarman Masjaya, 
Rektor Universitas Bosowa Mu-
hammad Saleh Pallu dan Rektor 
Uniba Isradi Zainal. 

Gubernur Isran Noor meng–
apresiasi kegiatan talk show 
yang secara khusus membahas 
tentang kesiapan Kaltim dalam 
menyongsong pemindahan ibu 
kota negara (IKN) ke sebagian 
wilayah Sepaku-Penajam Paser 
Utara dan Samboja-Kutai Kar–
tanegara. 

Terlebih talk show yang 
dikemas dalam webinar ini 
menghadirkan nara sumber dan 
pakar di bidangnya. 

“:Saya berterima kasih atas 
segala pandangan dan pemi–
kiran dari para nara sumber, 
dari pakar. Yang jelas ibu kota 
negara ini menurut saya adalah 
milik bangsa, milik negara, milik 
generasi anak cucu negara ini. 
Yang kedua, IKN baru ini bukan 
hanya dimiliki oleh rakyat dan 
bangsa ini saja, tetapi dimi-      
liki bangsa-bangsa di dunia. 
Yang menjadi lambang atau 
sebuah kebanggaan bangsa 
dan negara Indonesia,” kata 
Isran Noor. 

Menurut Isran Noor, ber–
dasarkan daripada keinginan 
dan harapan dari Presiden 
Joko Widodo (Jokowi), bahwa 
ini IKN di Sepaku-Samboja ini 
merupakan satu-satunya ibu 
kota negara yang berwawasan 

lingkungan. Dengan konsep 
pembangunan Forest City, 
dengan visi smart, green, beau-
tiful and suistanable. 

“Dari beberapa diskusi de–
ngan Pak Jokowi, konsep forest 
city tersebut mempertahankan 
ruang terbuka hijau (RTH) 
hingga 70-75 persen. Nantinya, 
jarak dari gedung satu dengan 
gedung lain minimal 1,5 kilo-
meter. Terkecuali pusat pemer-
intahan, istana negara, ge-
dung parlemen, kementerian 
pertahanan yang berdekatan. 
Jadi antara gedung dengan 
gedung kementerian/lembaga 
itu adalah hutan. Dan arus lalu 
lintasnya bukan di permukaan, 

melainkan di underground atau 
bawah tanah. Jadi dipermukaan 
itu adalah hutan,” jelas mantan 
Bupati Kutai Timur ini. 

Pada kesempatan ini, Gu–
bernur Isran Noor didampingi 
Kepala Bappeda Kaltim HM As-
win menyaksikan penandatan-
ganan nota kesepahaman antara 
Uniba dengan PII, Pemkab PPU, 
UGM dan Universitas Bosowa 
dalam hal upaya pengemban-
gan dan menjalin kerja sama 
pendidikan, penelitian dan pen-
gabdian kepada masyarakat 
sebagai wujud Tri Dharma Per-
guruan Tinggi. 
(her / yans/ humasprovkaltim 
/ adv / aya / sk)

Isran: IKN Lambang
dan Kebanggaan Bangsa

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Wagub Kaltim H Hadi Muly-

adi mengapresiasi atas seman-
gat dan komitmen warga Kaltim 
khususnya di Kota Samarinda 
yang bersedia mau divaksin 
Covid-19. Hal itu, terlihat ketika 
Wagub Hadi Mulyadi menyaksi-
kan Program Serbuan Vaksinasi 
Covid-19 yang digelar oleh Ko-
dam VI Mulawarman, di Stadion 
Madya Sempaja Samarinda, 
Sabtu 3 Juli 2021.

Menyaksikan kondisi ter–
sebut, Hadi menilai masyara-
kat tidak lagi percaya dengan 
berita-berita bohong atau Hoax 
tentang dampak buruk dari 
vaksinasi. Terbukti, antusiasme 
masyarakat Samarinda sangat 
luar biasa untuk menerima 
vaksinasi.

“Alhamdulillah kita bisa 

saksikan banyaknya masya–
rakat yang ingin divaksin. Ini 
menandakan masyarakat su-
dah tidak percaya dengan 
berita Hoax tentang vaksinasi. 
Kita apresiasi semangat ma–
syarakat mengikuti vaksin ini,” 
sebut Hadi Mulyadi.

Adanya semangat dan 
komitmen bersama dari ma–
syarakat maupun pemerintah 
daerah, maka diminta Peme–
rintah Pusat bisa segera men–
distribusikan kembali vaksin 
untuk masyarakat Kaltim, se–
hingga dengan cepat peme–
rintah daerah mengimple–
mentasikan program tersebut.

Artinya, jumlah vaksin yang 
diberikan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat di Kal–
tim, sehingga dengan mudah 
pemerintah daerah mence-

Bersama Berkolaborasi
Membangun Kaltim

Wagub Apresiasi Warga Mau Divaksin
gah penyebaran penularan 
Covid-19.

“Semoga program vaksinasi 
yang dilaksanakan saat ini terus 
berkelanjutan dengan harapan 
wabah covid segera berakhir,” 
jelasnya.

Selain mau divaksinasi, lanjut 
mantan Legislator Senayan ini, 
Pemprov Kaltim juga meminta 
agar masyarakat untuk tetap 
bersama-sama menjaga kondisi 
kesehatan. Termasuk, tetap 
mengikuti anjuran pemerintah 
dengan menerapkan protocol 
kesehatan dalam kehidupan 
hari-hari, terutama ketika ber–
aktifitas di luar rumah.

“Lebih baik mencegah dari 
pada mengobati. Mungkin itu, 
pilihan yang tepat saat ini,” 
tegasnya. ( jay / yans / humas-
provkaltim / adv / aya / sk)

Isran Noor
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Perketat PPKM, Satpol PP
Turun Lapangan

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kaltim melak-
sanakan patroli di tempat 
fasilitas umum. 

Pelaksanaan patroli ini 
didasari oleh Instruksi Guber-
nur (Ingub) No. 14 Tahun 2021 
tentang Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) untuk pengendalian 
penyebaran virus Corona. 

Kepala Satpol PP Kaltim 

Gede Yusa mengatakan, 
sebelum pelaksanaan terkait 
penerapan Ingub No.14/2021, 
Satpol PP Kaltim menerus-
kan Ingub kepada Satpolpp 
kabupaten dan kota dengan 
harapan Satpol PPkabupaten 
dan kota juga melaksanakan 
optimalisasi kegiatan bersa-
ma-sama OPD terkait yang 
tergabung dalam satgas.

“Samarinda sebagai Ibu 
Kota Provinsi, Satpolpp 

Provinsi Kaltim dengan Satpol 
PP Kota Samarinda secara 
bersama-sama melaksanakan 
kegiatan pengawasan pelak-
sanaan prokes,” tutur Gede, 
dikutip Swara Kaltim melalui 
berita Biro Humas Setprov 
Kaltim, Selasa (6/7/2021).

Kepala Satpol PP Kaltim 
Gede Yusa mengatakan, sasa-
ran dalam patroli yaitu fasilitas 
umum seperti taman, pelabu-
han dan terminal. Satpol PP 

mengingatkan  masyarakat 
untuk disiplin menjalankan 
prokes dengan cara sopan 
dan humanis.  Tak lupa, 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat bahwa saat ini 
penularan Covid-19 sudah 
mengkawatirkan. “Rumah 
sakit mulai penuh dengan 
pasien terkonfirmasi positif. 
Kita jangan sampai menjadi 
calon korban terkonfirmasi 
Covid-19,” pesan Gede. 

Dia berharap, dari kegiatan 
Satpol PP ingin dapat me-
numbuhkan kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat bahwa 
Covid-19 betul ada dan dapat 
menyerang siapa saja tidak 
perduli anak kecil, dewasa 
maupun orang tua.  “Semoga 
kita semua terlindungi dan  
dan dapat melewati situasi 
pendemi yang sedang me-
landa negara kita,” tutup Gede. 
(aya / sk)

Anggota DPR Minta Polri Tindak Tegas Spekulan Harga Obat
JAKARTA, Swara Kaltim

Anggota Komisi III DPR 
RI Andi Rio Idris Padjalangi 
meminta Polri menindak tegas 
para spekulan yang memper-
mainkan harga obat dan alat 
kesehatan saat penerapan 
pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) 
darurat.

“Berikan sanksi seberat-
beratnya kepada para spe-
kulan yang bermain selama 
wabah Covid-19 melanda. 
Jangan mencari keuntungan di 
tengah kesulitan yang sedang 
melanda pemerintah dan ma-

syarakat,” kata Andi Rio dalam 
keterangannya di Jakarta, 
Selasa (6/7/2021).

Dia menilai langkah para 
spekulan yang mencari keun-
tungan di tengah musibah 
tidak bisa ditoleransi, seha-
rusnya mereka membantu, 
bukan malah mencari keun-
tungan sebanyak-banyaknya.

Andi Rio Idris Padjalangi  
meminta pemerintah ber-
sama aparat penegak hukum 
untuk memberikan standar 
harga eceran penjualan obat 
dan alat kesehatan yang 
dibutuhkan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan 
kesehatan untuk penyembu-
han Covid-19.

“Kepolisian harus membu-
ka layanan ‘hotline’ dan mem-

beri informasi untuk masyara-
kat sehingga dapat membuka 
ruang pengaduan terhadap 
pelaku yang menjual obat 
dan alat kesehatan di luar 

batas kewajaran,” ujarnya.
Andi Rio meminta kepoli-

sian bersama Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) 
harus lebih sering turun ke 
bawah untuk mengawasi dan 
menggelar operasi pasar ter-
hadap obat dan alat kesehatan 
yang sangat dibutuhkan ma-
syarakat.

Langkah itu, katanya, san-
gat diperlukan untuk melihat 
kondisi secara langsung agar 
tidak ada yang melakukan 
penimbunan dan memper-
nainkan harga obat dan alat 
kesehatan. (ant)
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Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim,
Lanjutkan Kerjasama Pembangunan

SANGATTA, Swara Kaltim
Pemprov Kaltim melalui 

Biro Humas melanjutkan ker-
jasama dengan Pemkab Kutim 
dalam pembangunan dan 
peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Kesepakatan kerjasama 
dimasa kepemimpinan Ard-
iansyah Sulaiman dan Kasmidi 
Bulang ini, dilakukan di Ruang 
Tempudau Kantor Bupati Ku-
tim, Senin (5/7).

Naskah kerjasama yang 
merupakan bagian terpenting 
dari keberlanjutan kerjasama 
masing-masing perangkat 
daerah ini, ditanda-tangani 
Bupati Ardiansyah Sulaiman 
dan Gubernur Isra Noor. 

Pemerintah Kabupaten 
Kutai Timur (Pemkab Kutim) 
dan Pemerintah Provinsi 
Kaltim kembali melanjutkan 
sinergi. Kerjasama kedua 
daerah ini dituangkan dalam 
kesepakatan bersama tentang 
kerjasama pembangunan 
daerah. Kerjasama dilakukan 
guna mempercepat progres 
pembangunan di Kutim. 

“Kerjasama ini penting 
karena menjadi dasar dan 
barometer kerjasama dibidang 
lainnya dimasa datang. Selain 
itu, interkoneksi kabupaten/
kota yang ada di Kaltim sudah 
menjadi satu kesatuan yang 
tidak bisa dipisahkan.,” kata 
Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Kabiro Humas Kaltim 
Syafranuddin mewakili Guber-

nur Kaltim Isran Noor men-
gungkapkan tujuan sebuah 
pembangunan di negara ini 
adalah menyejahterakan raky-
at. Untuk itu, Pemprov Kaltim 
selalu melakukan pendekatan 
ke setiap daerah yang ada di 
Kaltim agar tak terjadi kesen-
jangan dalam pembangunan 

terutama menyongsong IKN 
pindah ke Kaltim.  

“Manfaat dari kerjasama 
ini, meringankan beban 
pemerintah  untuk melaku-
kan suatu kegiatan di bidang 
pembangunan, semoga bisa 
bermanfaat untuk masyarakat 
terlebih dalam pembangu-

nan dasar masyarakat yang 
melibatkan pihak ke tiga,” 

terang pegawai Pemkab Kutim 
ini. (sdn)

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Karo Humas Setda Kaltim M Syafranuddin memperlihatkan naskah kerjasama yang ditanda-tangani.
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Pelataran

Pendidikan di Indonesia Harus Jadi Pusat Inovasi

PMM UMM 97
Bantu Aktifkan Website Desa

TENGGARONG, Swara Kaltim
Lama tidak diaktifkan, 

PMM 97 Universitas Muham-
madiyah Malang (UMM) 
membantu memaintenance 
website desa. Penyebab dari 
tidak aktifnya website tersebut 
adalah kurangnya SDM untuk 
pengelolaan media. Sehingga, 
situs website admin tidak 
dapat diakses kembali yang 
mengharuskan pihak media 

menghubungi Diskominfo 
setempat. 

“Tujuan dari pengaktifan 
kembali website desa ini demi 
menjadikannya sebagai sum-
ber informasi yang relevan 
tentang kegiatan desa. Keg-
iatan ini berlangsung kurang 
lebih selama seminggu, 
dimulai dari 24 Juni hingga 2 
Juli 2021,” sebut tiga maha-
siswa UMM tersebut, kepada 

Swara Kaltim dalam rilisnya.
Kegiatan maintenance 

website yang dilakukan oleh 
tiga mahasiswa teknik info-
matika itu antara lain melaku-
kan pengecekan kelayakan 
fungsi pada menu website, 
kemudian menyeleksi menu 
yang tidak layak pakai, me-
nambahkan beberapa fitur 
yang dibutuhkan oleh pihak 
desa, memberikan pelatihan 

website dan artikel kepada 
staf media desa, serta mem-
presentasikan hasil website 
kepada Kepala Desa Jong-
kang beserta staf. “Harapan 
dari Kades setem-pat website 
ini dapat memberikan kontri-
busi terhadap informasi yang 
relevan mengenai kegiatan 
yang diselenggarakan di Desa 
Jongkang,” tutur ketiga maha-
siswa Teknik Informatika itu. 

Terkait harapan dari Kades 
tersebut, masyarakat Desa 
Jongkang dapat mengikuti 
update terbaru mengenai in-
formasi desa. Semua masyara-
kat, lanjut ketiga mahasiswa 
tersebut, dapat menyampaikan 
informasi perkembangan desa 
atau aktifitas desa mereka 
melalui petugas yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah 
Desa. (rin / aya / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Presiden Ma’ruf ber-

harap sektor pendidikan di era 
digital saat ini mampu men-
jadi katalis dan pusat inovasi, 
karena berdasarkan Global 
Innovation Index (GII) Tahun 
2020 peringkat inovasi Indo-
nesia masih berada di bawah 
Singapura dan Malaysia.

Hal itu disampaikan Wa-
pres Ma’ruf saat memberikan 
kuliah umum pada Program 
Pendidikan Reguler Angka-
tan (PPRA) LXII dan Program 
Pendidikan Singkat Angkatan 
(PPSA) XXIII Lembaga Ket-
ahanan Nasional (Lemhanas) 
Tahun 2021 secara daring dari 
kediaman resmi wapres di 
Jakarta, Selasa.

“Dalam era digital yang 
sangat menantang dan kom-
petitif, pendidikan harus mam-
pu menjadi katalis dan pusat 
inovasi. Di tingkat ASEAN, 
peringkat inovasi kita masih 
tertinggal oleh Singapura dan 
Malaysia,” kata Wapres.

Berdasarkan data GII 2020 
tersebut, Indonesia berada di 
posisi ke-85 dari 131 negara 
di dunia terkait tingkat inovasi 

yang mendorong kewiras-
wastaan dan pertumbuhan 
ekonomi nasional.

“Laporan GII 2020 mem-
perlihatkan negara-negara 
dengan skor inovasi yang 
tinggi memiliki produk do-
mestik bruto (PDB) per kapita 
yang lebih tinggi pula,” ucap-
nya menambahkan.

Wapres mencontohkan 
perkembangan di Amerika 
Serikat yang didukung oleh 
inovasi yang berkembang di 
negara tersebut. Pada tahun 
1850, lanjut Wapres, kondisi 
AS sama dengan negara 
terbelakang saat ini yang 70 
persen masyarakat tinggal di 
pedesaan, 52 persen konsum-
si-nya untuk membeli makan-
an serta tingkat elektrifikasi-
nya baru 10 persen.

“Masyarakat yang menik-
mati sekolah menengah pun 
baru 10 persen dengan umur 
harapan hidup hanya 45 
tahun. Namun, dalam periode 
waktu tersebut, lahir berbagai 
inovasi penting yang bisa 
dilihat hingga saat ini,” papar-
nya.

Berbagai inovasi di AS 

saat itu ialah Tudor Ice Com-
pany yang memproduksi 
dan menjual es batu alam 
ke seluruh negara sehingga 
mendorong perkembangan 
industri makanan dan minu-
man negara tersebut dengan 
pesat.

Selanjutnya, Wapres 
menyebut perusahaan Mc-
Cormick Harvesting Machine 
yang berdiri pada 1831 
dengan menemukan mesin 
penuai gandum dan menga-
wali mekanisasi pertanian di 
AS.

Kemudian, perusahaan 
Singer yang berdiri pada 1856 
untuk menciptakan mesin ja-
hit sehingga membuat usaha 
garmen di AS menjadi massal. 

Wapres juga menyinggung 
inovasi Kodak pada 1989 yang 
membuat proses memotret 
menjadi sangat mudah.

“Yang paling monumen-
tal adalah ketika Ford Motor 
Company, yang berdiri pada 
1903, mengeluarkan inovasi 
brilian dalam memproduksi 
mobil secara massal. Dia 
dicatat sebagai perusahaan 
yang melahirkan kelas menen-

gah di AS,” tutur Wapres.
Terkait inovasi AS saat ini 

yang valuasi-nya terus me-
ningkat, lanjut Wakil Presiden 
Ma’ruf, ialah Apple yang pada 
Agustus 2020 mencapai 2 
triliun dolar AS meskipun di 
tengah kondisi pandemik 

Covid-19.
“Satu pelajaran penting 

yang perlu kita petik yaitu 
bahwa sumber kemajuan tidak 
lagi bertumpu pada sumber 
daya alam, tapi pada sumber 
daya manusia dan inovasi,” ujar 
Wapres. (ant)
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Pendidikan Seksual
Dalam Islam, Perlukah?

BELUM lama ini seorang  
 artis mengatakan bahwa 

menjadi seorang ibu harus 
terbuka bagi anak-anaknya 
dan tidak ingin dianggap ko-
lot. Dalam hal pendidikan sek-
sual pun,artis ini rela nonton 
bareng video porno bersama 
dengan anaknya. Menurutnya 
pembelajaran tentang seks 
sejak dini sangat penting. 
Apalagi ia sadar bahwa dirinya 
tak bisa 24 jam penuh men-
emani atau menjaga kedua 
anaknya tersebut. 

Namun menurut ketua 
KPAI, Susanto mengatakan 
bahwa Konten porno itu 
konten berbahaya. Dampak 
negatifnya serius bagi tumbuh 
kembang anak. 

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. Susanto meminta orang 
tua tetap memperhatikan 
etika perlindungan anak.

Pendapat ini berbeda 
dengan pendapat Organisasi 
Pendidikan, Ilmu Pengeta-
huan, dan Kebudayaan PBB 
(UNESCO) menyarankan 
setiap negara di dunia un-
tuk menerapkan pendidikan 
seksual yang komprehensif, 
termasuk Indonesia. Reko-
mendasi ini berdasarkan pada 
kajian terbaru dari Global 
Education Monitoring (GEM) 

Report, UNESCO.
Dalam kajian itu, GEM 

Report mendapati 15 juta 
anak perempuan menikah 
sebelum berusia 18 tahun se-
tiap tahunnya secara global. 
Sekitar 16 juta anak berusia 
15-19 tahun dan satu juta 
anak perempuan di bawah 
15 tahun melahirkan setiap 
tahunnya di dunia.

”Lebih dari satu dari 
sepuluh kelahiran terjadi di 
antara anak perempuan beru-
sia antara 15-19 tahun. Ini 
tidak hanya berarti akhir dari 
pendidikan mereka, tetapi 
juga seringkali berakibat fatal, 
dengan kehamilan dan kela-
hiran merupakan penyebab 
utama kematian di antara ke-
lompok usia ini,” kata Direktur 
GEM Report Manos Antoni-
nis, Rabu (13/6/2021) lalu.

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 mengi-
dentifikasi pelecehan. Anak-
anak dan remaja juga harus 
menerima pendidikan seksual 
kompre-hensif sebelum men-
jadi 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 menghormati, 
dan tanpa kekerasan dalam 
hubungan.

Islam Mendidik agar Berfikir 
Cerdas

Pemikiran barat yang ten-
gah meracuni kaum muslimin, 
seharusnya cepat di tangani, 
jika tidak maka para generasi 
muslim akan tergerus dalam 
jajahan para kafir barat.

Pada dasarnya ibuadalah 
Madrasah pertama bagi anak-
anaknya “Al-Ummu Madrasah 
Al-ula”. Dimana ibulah sebagai 
sosok pertama yang akan 
menanamkan norma -norma 
kebaikan sekaligus menjadi 
teladan dalam bersikap. Ibu 
merupakan seorang figur yang 
akan menjadi contoh bagi 
anak-anaknya. anak-anak pat-
utnya dibekali dengan pen-
didikan yang sesuai sehingga 
perilakunya baik.Seorang anak 
berhak atas pendidikannya, 
karena denganpendidikan 
yang diterimanya akan men-
jadi bekal guna menyongsong 
masa depan yang penuh tan-
tangan. Dalam aspek pendidi-
kan anak, Islam telah banyak 
memberikan tuntunan yang 
bersifat praktis. Baik pendidi-
kan yang mengarah pada ke-
sempurnaan akal, ketahanan 
fisik, maupun pendidikan yang 
pada kesucian sejati. Selain 
mencegah anak-anak menjadi 
pelaku penyimpangan seks, 
yang perlu diperhatikan yaitu 
melindungi anak untuk tidak 
menjadi korban penyimpan-
gan seks.

Kehidupan sekuler yang 
menjunjung tinggi kebebasan 
berperilaku meniscayakan hal 
ini.Sebagai orang tua tentu 
tidak mudah menghindarkan 
anak-anak dari predator sek-
sual di tengah pola interaksi 
sosial masyarakat telah rusak 
akibat tidak diterapkan syariat 
Islam kafah oleh negara. Ton-
tonan telah menjadi tuntunan 
menginspirasi menstimulus 
nafsu syahwat si bejat hidung 
belang. Pornoaksi dan porno-
grafi yang justru diatur oleh 
undang-undang, tidak dila-
rang dan diharamkan menjadi 
bahan bakar maraknya kasus 

pedofil.
Dalam Islam telah dijelas-

kan bagaimana cara dan 
strategi dalam memaham-
kanaspek pengaturangharizah 
naudalam materi pendidikan. 
Materi-materi yang diajarkan 
pun ada klasifikasi tersendiri, 
sehingga  diberikan sesuai 
dengan umur dan kemam-
puan berpikir anak. Sebagai 
pada Al-Qur’an surat An-Nur 
/24 ayat 31 Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala berfirman:

“Dan katakanlah kepada 
para perempuan yang beri-
man, agar mereka menjaga 
pandangannya, dan meme-
lihara kemaluannya, dan 
janganlah menampakkan per-
hiasannya (auratnya), kecuali 
yang (biasa) terlihat. Dan hen-
daklah mereka menutupkan 
kain kerudung ke dadanya, 
dan janganlah menampak-
kan perhiasannya (auratnya), 
kecuali kepada suami mereka, 
atau ayah mereka, atau ayah 
suami mereka, atau putra-pu-
tra mereka, atau putra-putra 
suami mereka, atau saudara-
saudara laki-laki mereka, atau 
putra-putra saudara laki-laki 
mereka, atau putra-putra 
saudara perempuan mereka, 
atau para perempuan (sesama 
Islam) mereka, atau hamba 
sahaya yang mereka miliki, 

atau para pelayan laki-laki 
(tua) yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap perem-
puan), atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat 
perempuan. Dan janganlah 
mereka mengentakkan kakinya 
agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. Dan ber-
tobatlah kamu semua kepada 
Allah, wahai orang-orang yang 
beriman, agar kamu berun-
tung.”

Hal ini memberi pengertian 
bahwa anak-anak dapat dididik 
mengenai pendidikan aqidah, 
akhlak dan ibadah sekaligus 
dalam perkarajinsiyah. Namun 
yang menjadi titik tekan ada-
lah bahwa materi harus diberi-
kan kepada anak sesuaidengan 
tingkat intelegensinya, selan-
jutnya ditingkatkan seiring 
berjalannya waktu menuju 
kedewasaan.

Kurikulum pendidikan yang 
tidak berlandaskan syariat 
Islam, ditambah minimnya kes-
adaran orang tua untuk mem-
berikan pendidikan bernapas 
Islam bagi anaknya,berimbas 
pada maraknya terjadi penyim-
pangan seksual anak. 

Maka dirasa perlu tema 
ini ditulis berkaitan dengan 
pengetahuan orang tua dalam 
mendidik anak-anaknya.
Wallahu a’lambishowab. ***

OPINI

Oleh : Arsilah (Pemerhati Sosial)

Liberalisasi tengah meracuni generasi muslim. 
Tanpa disadari menyusup dalam ilmu 

pengetahuan, ekonomi, politik, sehingga 
mewarnai pergaulan para generasi muda, 

khususnya kaum muslimin. Ditambah 
pemahaman agama yang kurang, akhirnya 

pemahaman liberal yang diemban.
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SAMARINDA, Swara Kaltim
Sempat mengalami gang-

guan Senin (5/7), server 
Bapenda Kaltim sehari kemu-
dian berhasil diperbaiki Tim IT 
Bapenda. 

Perbaikan gangguan yang 
berimbas pada sistem layanan 
pembayaran pajak kendaraan 
(PKB) ini dilakukan agar lay-
anan kembali normal.

Kepala Bappenda Kaltim 
Ismiati menerangkan terjadin-
ya crash database Bapenda, 
sudah diantisipasi sehingga 
dengan cepat dilakukan re-
covery. 

“Alhamdulillah crash pada 
database Bapenda, semalam 
telah selesai dilakukan recov-
ery database dan data sudah 
bisa dibaca kembali,” terang 
Ismiati. Ia menambahkan, 
saat ini juga sudah dilakukan 

penyesuaian program Pergub 
Relaksasi pajak sudah dilaku-
kan dan hasil uji coba, berha-
sil. “Insya Allah, pada Selasa 
semua channel dan layanan 
Samsat sudah bisa beroperasi 
kembali namun diharapkan 
masyarakat bisa melakukan 
pembayaran di channel yang 
ada guna menghindari pen-
umpukan di Kantor Samsat,” 
pesannya.

Diakui pada Senin (5/7) 
terjadi gangguan pada server, 
sehingga berdampak terha-
dap layanan kepada ma-
syarakat terutama yang akan 
membayar PKB di Kantor 
Samsat. 

Gangguan yang terjadi 
diakui Ismiati di luar dugaan, 
meski demikian masyarakat 
tidak perlu khawatir karena 
tidak akan dikenalan denda 

meski telah jatuh tempo pem-
bayaran. 

“Alhamdullillah, kini sudah 
baik dan hari ini semua lay-
anan PKB sudah normal na-
mun jangan lupa ingat Prokes 
Covid 19 guna kesehatan 
bersama,” imbuhnya.

Mempermudah layanan 
kepada masyarakat, Bapenda 
Kaltim sudah berkerjasama 
dengan sejumlah bank se-
hingga PKB bisa dilakukan  
melalui Chanel E Samsat yaitu 
pada ATM Bank Kaltimtara, 
BNI, Mandiri, BCA, BRI Sya-
riah, BTN dan Mobile Banking. 
Selain itu bisa melalui Pay 
Kaltimtara, LinkAja, Tokope-
dia, Gojek dan Samsat Kaltim 
Delevery termasuk melalui 
PT Pos Indonesia, Indomaret, 
Pegadaian dan Samsat Bhabi-
nkamtibmas. (sdn)

Bimtek Berbasis e-Commerce
Pemasaran Komoditi Perkebunan

LOA JANAN, Swara Kaltim 
Dinas Perkebunan (Disbun) 

Kaltim menggelar Bimbingan 
Teknis (Bimtek) Diseminasi 
Informasi Pemasaran Komoditi 
Perkebunan Berbasis e-Com-
merce di UPT Penyuluhan dan 
Pengembangan Perkebunan 
Rakyat Kecamatan Loa Janan, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, 
dikutip Swara Kaltim melalui 
berita Biro Humas Setprov 
Kaltim, Selasa 6 Juli 2021.

Kegiatan diikuti petani lada 
Loa Janan dan Muara Badak, 
dihadiri Kepala UPT Penyu-
luhan dan Pengembangan 
Perkebunan Rakyat (P3R) Ke-
camatan Loa Janan Wahono.

Kepala Disbun Kaltim 

Ujang Rachmad menjelaskan 
sesuai pencapaian misi Ke-
menterian Pertanian, secara 
komprehensif terdapat 127 
jenis tanaman yang potensial 
untuk dikembangkan dalam 
usaha perkebunan.

Mempertimbangkan 
berbagai aspek dari 127 jenis 
tanaman tersebut, menurut 
dia, prioritas pengembangan 
ditujukan bagi komoditas 
unggulan nasional sebanyak 
15 jenis. 

“Kita mengembang-kan 6 
dari 15 jenis komoditi ung-
gulan. Seperti kelapa sawit, 
karet, kelapa dalam, kakao, 
aren dan lada,” kata Ujang 
Rachmad saat membuka 

Bimtek. 
Untuk itu, lanjutnya, Bimtek 

diseminasi infomasi pemasa-
ran komoditi berbasis e-
commerce memilih Loa Janan 
sebagai tempat kegiatan 
memfasilitasi pekebun lada di 
Loa Janan dan Muara Badak.

“Sebab telah mendapatkan 
sertifikat Indeks Geografis dari 
Kemenkumham untuk varietas 
Lada Malonan,” jelas Ujang 
Rachmad.

Bimtek ujarnya, upaya me-
ningkatkan nilai tambah dan 
memperpendek rantai pema-
saran produk perkebunan, 
terutama lada dengan pe-
manfaatan digital marketing. 
Kegiatan 2 angkatan selama 

2 hari (6-7 Juli) diikuti 38 
peserta (dibagi dua/19 orang 
per hari), diisi presentasi-
kan oleh PT Aksepta Digital 
Strategi sebagai salah satu 
digital marketing strategy and 
consulting di Samarinda.

“Sekaligus informasi pasar 
dari aplikasi Sipasbun, serta 
outlet pemasaran yang men-
jadi hub bagi para petani/pe-

kebun Kaltim yang diupayakan 
Disbun Kaltim melalui Toko 
Kebun Kaltim,” ungkap Ujang.

Bimtek Diseminasi Infor-
masi Pemasaran Komoditi 
Perkebunan Berbasis e-Com-
mercedibagi dua kelompok ini 
dilakukan agar kegiatan tetap 
berjalan dengan mentaati 
protokol kesehatan Covid-19. 
(aya / sk)

Server Diperbaiki,
Layanan Samsat Normal
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SANGATTA, Swara Kaltim
Pemkab Kutim dalam 

waktu tidak lama lagi akan 
melakukan seleksi Jabatan 
Pratama (JPT) Kutim, pasalnya 
jabatan setingkat kepala dinas 
atau badan ini cukup lama 
kosong. 

Bupati Kutim Ardiansyah 
Sulaiman kepada Swara 
Kaltim, menerangkan seleksi 
JPT digelar setelah mendapat 
persetujuan Komisi Aparatur 
Sipil Negara (KASN).

Pria yang akrab disapa 
Didi ini, berharap seleksi JPT 
Pemkab Kutim nanti bisa 
diikuti ASN Pemkab Kutim 
dan sesuai bidangnya. Iapun 
berharap, proses assisment 
berjalan lancar dan memenuhi 
ketentuan yang ada. 

“Prinsipnya mereka yang 
akan mengikuti seleksi JPT 
nanti adalah yang menge-
nal dan mengetahui kondisi 
Kutim, selain itu kepangka-
tan dan pengalaman kerja 

memenuhi syarat,” terangnya.
Lebih jauh Didi mengakui 

jabatan kosong saat ini se-
dikit mempengaruhi kinerja 
Perangkat Daerah (PD) karena 
jabatan kepala mau tidak mau 
harus dirangkap atau dilak-
sanakan seorang Plh semen-
tara kewenangannya terbatas. 
“Catatan saya kalau nggak 
salah ada 14 jabatan kepala 
PD yang kosong sejak lama, 
kondisi ini akan bertambah 
dalam beberapa bulan kede-

pan karena ada pejabat yang 
memasuki masa purna tugas,” 
bebernya.

Ardiansyah berharap usu-
lan Pemkab Kutim ini segera 
direspon agar target pelan-
tikan pejabat sesuai amanat 
UU, bisa dilakukan setelah 6 
bulan seorang kepala daerah 
dilantik. 

“Jika Perangkat Daerah itu 
sudah ada pemimpinnya tentu 
sangat memudahkan dalam 
pencapaian kinerja,” aku Ard-
iansyah.

Informasi yang dihimpun 
Swara Kaltim saat ini jabatan 
yang kosong hampir seratus 
terbanyak esselon III dan IV, 
sementara esselon II antara 
lain Inspektur Daerah, Kepala 
Bappeda, Kepala BKPP, Ke-
pala BPKAD, Kepala Bapenda, 
Kepala Badan Kesbangpol, 
Kepala Disdukcapil, Kepala 
DPMD, Kepala Dinas PU, 
Kepala Disnakertrans, Staf Ahli 
Bupati. (sdn)

Pemkab Kutim
Segera Lelang Jabatan

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

KPC Naikan Dong Dana CSR-nya
SANGATTA, Swara Kaltim

Gubernur Kaltim Isran 
Noor berharap  PT Kaltim 
Prima Coal (KPC) menaikan 
dana Corporate Social Respon-
sibility (CSR) dari US$ 5 juta 
yang sudah bertahan sejak 
beberapa tahun lalu, bahkan 
ketika ia menjabat Bupati 
Kutim. Seraya bercanda, Isran 
menyebut  sejak kuda mulai 
makan tembaga sampai kuda 
makan mentega, CSR KPC ma-
sih di angka US$ 5 juta setiap 
Tahunnya.

“Rasanya PT KPC menge-

luarkan dana CSR-nya US$ 
5 juta, iakah ? 5 juta ya ? 
sudahlah di naik-naikanlah 
sedikit. Sudah mulai kuda 
makan tembaga sampai kuda 
makan mentega, masih aja 
US$ 5 juta, anggaran CSR-
nya,” kata Isran.

Permintan Isran ini tidak 
muluk-muluk, karena dalam 
catatanyan produksi emas hi-
tam KPV sudah diatas 50 juta 
ton pertahun bahkan mau 
mengejar 60 juta. 

“Di zaman ilegal koridor 
ini, bisa saja sudah mencapai 

70 juta ton, siapa yang bisa 
mengontrol di pit-pit itu,” 
bebernya.

Menanggapi adanya ke-
inginan Gubernur Kaltim Isran 
Noor terkait kenaikan ang-
garan CSR, menurut General 
Manager External Affairs and 
Sustainable Development 
Division Wawan Setiawan, hal 
itu sah-sah saja diinginkan 
pemerintah terlebih ke-
beradaan PT KPC di Kutim 
juga sudah cukup panjang, 
namun harus disampaikan 
kepada pimpinan KPC yang 

lebih tinggi. 
“Biarkanlah ada komu-

nikasi di tingkat atas. Jadi 
level Sangatta teknisnya 
pada tataran pelaksanaan. 

Sehingga muda-mudahan pak 
Isran Noor bisa berkomunikasi 
lebih lanjut, pada level yang 
lebih tinggi,” terang Wawan 
Setiawan. (sdn)

GM PT KPC Wawan Setiawan bersama Gubernur Kaltim Isran Noor.

Ardiansyah Sulaiman



Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, saat menerima penyampaian laporan penggunaan anggaran hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Mahulu tahun 2020.
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Sukses Pemilu Serentak, Bupati
Terima Laporan Dana Hibah KPU Mahulu

MAHAKAM ULU, Swara Kaltim
Bupati Mahakam ulu (Ma-

hulu) Bonifasius Belawan Geh, 
SH., ME menghadiri Acara 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dalam agenda penyampaian 
laporan penggunaan ang-
garan hibah penyelenggaraan 
pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) 
Tahun 2020 yang berlangsung 
di ruang rapat Bappelitbang-
da. Rabu (30/6) lalu.

Acara yang ditandai 
dengan penyerahan Laporan 
Pertanggung Jawaban yang 
diterima langsung oleh Bupati 
Bonifasius Belawan Geh,SH,ME 
yang diserahkan oleh Ketua 
KPU Frederik Melawen, SH 
disaksikan Sekretaris Daerah 
Dr. Stephanus Madang, S.Sos, 
MM yang dilanjutkan dengan 
penyerahan Plakat terima 
kasih KPU Mahulu atas parti-
sipasi serta dukungan  selama 
Pemilukada Tahun 2020.

Dalam sambutan Bupati 
Bonifasius Belawan Geh, SH., 
ME mengatakan, KPU sebagai 
lembaga yang diberikan ama-
nah untuk menyelenggarakan 
Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Mahakam 
Ulu tahun 2020, KPU telah 
sukses menyelenggarakan 
Pemilihan yang berintegritas 

sesuai dengan ketentuan 
perundangan-undangan yang 
berlaku.

“Saya atas nama pribadi 
dan atas nama Pemerintah 
Kabupaten Mahakam Ulu 
menyampaikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya atas 
usaha dan kerja keras pimpi-
nan, anggota dan keseluru-
han alat kelengkapan KPU 
Kabupaten Mahakam Ulu, 
sehingga Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Mahakam 
Ulu tahun 2020 dapat ber-
jalan dengan sukses, aman, 
damai dan demokratis me-
lalui ketaatan dalam pelaksa-
naan seluruh rangkaian tugas 
berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil,” kata Bupati.

Dikatakan Bupati Boni-
fasius Belawan Geh,SH.,ME 
lebih lanjut, laporan penggu-
naan anggaran hibah peny-
elenggaraan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Mahakam 
Ulu Tahun 2020 sebagai ben-
tuk tanggung jawab di akhir 
kegiatan Pilkada dan sebagai 
bentuk transparansi, akunt-
abilitas dalam penyelengga-
raan Pemilihan.

“Karena setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan Pemilihan 

harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat 
sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi oleh KPU, saya 
harapkan Laporan ini dapat  
menjadi bahan evaluasi untuk 
kita bersama agar kedepannya  
agar tahapan Penyelenggara-
an Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Mahakam 
Ulu dapat berjalan dengan 
lebih baik lagi,” tambah Bu-
pati.

Lebih lanjut Bupati Boni-
fasius Belawan Geh,SH.,ME 
mengatakan, suasana Pe-
milihan yang kondusif dan 
aman tercipta dari semua 
proses, dan tidak ada tahapan 
manapun yang menimbulkan 
gejolak yang menimbulkan 
kegaduhan.

“Hal ini tidak terlepas dari 
kerja keras aparat keamanan, 
baik TNI/Polri beserta selu-
ruh stakeholder. Dan hal ini 
patut kita syukuri bersama 
dan menjadi catatan prestasi 
tersendiri bagi aparat ke-
amanan di Mahakam Ulu,” 
tutur Bupati.

Ketua KPU Frederik Melaw-
en, SH dalam laporan menu-
turkan, Berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
54 Tahun 2019 Tentang Pen-
danaan Kegiatan Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Wali 
Kota Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah, Peraturan 
Mentri Dalam Negeri RI no-
mor 41 tahun 2020 tentang 
perubahan atas Permendagri 
Nomor 54 Tahun 2019 ten-
tang pendanaan kegiatan 
Tentang Pendanaan Kegiatan 
Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Wali Kota yang bersum-
ber dari APBD.

Dan berdasarkan Nas-
kah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD) Pemkab Mahulu 
dengan KPU Nomor 160/361/
HUKUM/X/2019 dan No-
mor I/KU.07-SPJ/6411/
KPU-Kab/X/2019 tanggal 4 
Oktober 2019, KPU Mahulu 
menerima dana hibah sebesar 
Rp. 34.053.446.000,-(tiga pu-
luh empat miliar lima puluh 
tiga juta empat ratus empat 
puluh enam ribu rupiah).

“Dalam menjalankan 
tahapan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Mahulu, KPU 
Mahulu di dukung juga den-
gan anggaran yang berasal 
dari APBD Pemkab Mahulu 
atas dasar tersebut KPU 
berkewajiban melaporkan 
semua penggunaan angga-
ran yang digunakan selama 
tahapan pemilihan. Dalam 

pelaksanaan program kegiatan 
dan tahapan pemilihan dari 
tahun 2019 sampai dengan 
tahun 2021  semua mengacu 
sesuai dengan peraturan KPU 
RI, dan untuk realisasi ang-
garan terserap adalah sebesar 
76.6 persen dan tersisa sebesar 
24.4 persen,” kata Ketua KPU.

Ditambahkan Ketua KPU 
Frederik Melawen, SH KPU kini 
sedang melakukan pemutakhi-
ran data pemilih berkelanjutan 
guna menyongsong Pemilu 
tahun 2022 dan tahapan-
nya kemungkinan besar akan 
dilaksanakan tahun depan. 
“KPU dengan Disdukcapil 
per-setiap bulan selalu update 
data pemilih, sehingga data 
pemilih nanti benar-benar kita 
mendapatkan yang valid dan 
sesuai,” tutup Ketua KPU.

Turut hadir, Kadisduk 
Capil Yordanus Dani,S.Hut,M.
Si, Kepala Kesbangpol Engel-
bertus Ibrahim,SE,M.Si, Sek-
retaris DP2KB Irenius Daleq 
Ding,SKM,Kepala Devisi 
Hukum dan Pengawasan KPU 
Florianus Nyurang,S.Sos,M.Si, 
Kepala Devisi Sosdiklih,SDM 
dan Parmas KPU Andreas 
Arinda,A.K,S.Fil, Kepala Devisi 
Perencanaan, Data dan Infor-
masi Paulus Winarno Hendrat-
mukti. (*hms / len / td / iyn)
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Bupati Mahulu Pimpin
Rakor Evaluasi Satgas Covid-19

MAHAKAM ULU, Swara Kaltim
Bupati Kabupaten Maha-

kam Ulu, Bonifasius Belawan 
Geh, memimpin Rapat Koor-
dinasi (Rakor) dalam evaluasi 
mengantisipasi lonjakan kasus 
Covid-19 di Bumi Urip Keri-
man itu. 

Dalam Rakor itu, Bupati 
didampingi Wakil Bupati Ma-
hulu, Yohanes Avun dan Sekda 
Mahulu Stephanus Madang. 
Kegiatan berlangsung di 
ruang rapat Bappelitbangda 
Mahulu, Rabu (30/6) lalu.

Rakor juga di hadiri Dan-
satgas Pamtas RI-Malaysia, 
Mayor Inf Indar Irawan, Kapol-
sek Long Bagun, AKP Purwan-
to, Danramil 03/Long Bagun 
Lettu Inf I Wayan Sudiarsa, 
Danramil Long Bagun, serta 
pejabat dilingkungan Setkab 

Mahulu.
Dalam arahannya Bu-

pati Mahulu mengungkapkan 
kondisi tanggap Covid-19 kini 
masuk dalam tahap gelom-
bang kedua, dimana viral 
berita lonjakan varian baru 
Delta yang berasal dari India, 
khususnya di Indonesia saat 
sekarang khususnya semakin 
meningkat.

“Jadi fenomena ini mem-
buat kita Pemerintah Mahulu 
harus segera mengambil 
kebijakan dan langkah apa 
yang harus kita lakukan, 
sebelum varian baru Covid-19 
ini masuk ke wilayah Mahulu. 
Dimana dalam beberapa hari 
ini informasi wilayah tetangga 
kita Kabupaten Malinau juga 
sekarang ini terjadi lonjakan 
kasus Covid-19 disana,” ung-

kapnya.
Jadi secara khusus Bupati 

berharap hari ini dalam Rakor 
lintas sektor ini, dilakukan 
pembahasan langkah kong-
kret apa yang akan dilakukan 
dalam menyikapi situasi yang 
berkembang.

“Sejauh ini memang apa 
yang kita lakukan selama ini 
secara bersama-sama, meski-
pun memang dalam penera-
pannya ada saja kekurangan-
nya, namun terlepas dari itu 
upaya kita untuk menekan laju 
Covid-19 masuk ke Mahulu 
sangat efektif, dengan cara 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis Mikro dan pen-
gaturan akses keluar masuk 
Wilayah Mahakam Ulu, saya 
rasa upaya ini tetap kita lan-

jutkan bahkan mungkin lebih 
diperketat lagi,” kata Bonifa-
sius Belawan Geh.

Bupati melanjutkan, Ini 
semata-mata demi keamanan 
warga Mahulu sendiri, agar 
jangan sampai lonjakan kasus 
Covid-19 di daerah lain, sam-
pai terjadi di Mahulu.

Sementara itu dijelaskan 
oleh dr Agustinus Teguh 
Santoso situasi terkini saat 
ini Indonesia menghadapi 
gelombang ke II peningkatan 
kasus Covid-19.

“Ada 2.14 juta terinfeksi, 
1.86 juta dinyatakan sem-
buh dan 57.561 meninggal, 
sementara di Kaltim 76. 746 
kasus dan 1820 meninggal 
dunia, dan untuk Mahulu ada 
426 kasus 411 dinyatakan 
sembuh dan 10 orang me-

ninggal dunia, kasus aktif per 
tanggal 29 Juni 2021 ada 5 
orang dalam masa karantina,” 
bebernya.

Kadis melanjutkan, infor-
masi terbaru dari Malinau yang 
berbatasan dengan Mahulu 
terjadi kenaikan kasus yang 
cukup tinggi khususnya di 
Long Nawang, Long Agung 
(lebih dari 100 kasus), dimana 
dua kampung ini berbatasan 
langsung dengan Kabupaten 
Mahulu.

“Jadi ini perlu antisipasi 
cepat, kita harus siap siaga dan 
meningkatkan kewaspadaan 
khusus untuk jalur masuk dari 
wilayah sana ke Mahulu, den-
gan mengaktifkan kembali pos 
penjagaan antaran wilayah ini,” 
tandas dr Agustinus Teguh. 
(*hms / iyn)
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PSSI Ajukan Permohonan Hibah 
Lahan untuk TC Timnas di Kaltim

PENUNDAAN Liga 1 2021 
diperpanjang. Setelah ditunda 
ke akhir Juli, kini kompetisi 
kembali ditangguhkan lagi 
sampai akhir Agustus karena 
alasan PPKM Darurat.

Penerapan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Ma-
syarakat (PPKM) Darurat 
hingga 20 Juli mulai menyulit-
kan klub untuk menggelar 
persiapan. Dengan alasan itu, 
kompetisi Liga 1 dinilai tak 
ideal jika digelar pada akhir 
Juli.

“Rencana dari PT LIB begitu 
(kompetisi ditunda hingga 
Agustus),” kata Sekjen PSSI 
Yunus Nusi.

Adapun PT Liga Indonesia 

Baru (LIB) menyebut bahwa 
keputusan perpanjangan 
penundaan tak terlepas dari 
usulan klub sendiri. Klub 
tetap mau menggelar persia-
pan maksimal menuju kom-
petisi.

Meski sudah hampir 1,5 
tahun tak berkompetisi, 
persiapan ideal lebih menjadi 
pilihan utama. Para klub-klub 
ini diklaim PT LIB sebagai 
pengusul penundaan kompe-
tisi lagi.

“Kami sudah meeting 
dengan peserta Liga 1 dan 
mereka berharap kick-off bisa 
sebulan setelah PPKM Daru-
rat. 

Sebab, selama PPKM 

Darurat, sebagian klub tidak 
bisa berlatih,” ujar Direktur 
Operasional PT LIB, Sudjarno, 
kepada wartawan.

“Sehingga hasil diskusinya 
saat itu, kemungkinan Liga 
1 akan kami mulai sekitar 20 
Agustus 2021. Kami sambil 
melihat perkembangan situasi. 
Sekarang jadwal sedang disu-
sun ulang,” ucapnya.

Pada jadwal semula, kom-
petisi Liga 1 seharusnya kick 
off mulai 9 Juli dengan laga 
PSS Sleman melawan Persija 
Jakarta sebagai pembuka. 
Karena PPKM Darurat, kompe-
tisi ditunda ke akhir Juli, yang 
kini kembali ditunda ke akhir 
Agustus. (dts)

PERSATUAN Sepak Bola 
Seluruh Indonesia (PSSI) 
berencana mengajukan per-
mohonan hibah lahan sebagai 
tempat pemusatan latihan 
atau training camp (TC) tim 
nasional Indonesia kepada 
Gubernur Provinsi Kalimantan 
Timur di wilayah sekitar ibu 
kota negara yang baru.

Sekjen PSSI, Yunus Nusi 
mengatakan dengan adanya 
rencana pemindahan ibu kota 
baru di wilayah Kaltim tepat-
nya di Kabupaten Penajam 
Paser Utara dan Kabupaten 
Kutai Kartanegara, PSSI juga 
berharap punya tempat pe-
musatan latihan sendiri yang 
representatif bagi pemain tim-
nas di wilayah ibu kota negara 
tersebut.

“Kami akan melakukan 
audiensi dengan Gubernur 

Kaltim Isran Noor, dan saat ini 
beliau tengah berada di Kota 
Balikpapan dalam agenda 
bersama Dispora Kaltim,” kata 
Yunus Nusi di Samarinda, 
Senin.

Yunus mengatakan ada 
dua agenda yang bakal diba-
has bersama orang nomor 
satu di Kaltim tersebut yakni 
terkait rencana pemusatan 
latihan timnas sepak bola 
di Kaltim yang dilaksanakan 
dalam waktu dekat dan yang 
kedua terkait permohonan 
permintaan lahan untuk 
dibangun training ground 
atau tempat pemusatan lati-
han timnas Indonesia untuk 
keperluan di masa men-
datang.

“Permohonan lahan ini 
atas saran ketua umum PSSI 
karena kita tahu bersama 

ke depan akan dibangun ibu 
kota negara di Kaltim dan 
secara statuta PSSI juga akan 
berdomisili di Ibu kota,” beber 
Yunus.

Jika nantinya dihibahkan 
atau diberikan bantuan lahan 
oleh Gubernur Kaltim setida-
knya 20 hektar atau 30 hektar 
tentunya PSSI sangat bersyu-
kur. 

“PSSI sangat berharap bisa 
memiliki training ground yang 
representatif seperti di negara 
Vietnam dan Thailand,” Imbuh 
Yunus.

Yunus menambahkan 
pihaknya juga terus menjalin 
komunikasi dengan Kemen-
terian Olahraga dan Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) 
dalam hal pembangunan tem-
pat pemusatan latihan timnas 

tersebut.
“Dua kementerian inilah 

yang kita harapkan mewu-
judkan bangunan pemusatan 
latihan timnas, bila nantinya 
hibah lahan telah mendapat-
kan restu dari Gubernur 
Kaltim,” kata Yunus.

Yunus menegaskan bahwa 
permintaan lahan timnas 
tersebut diserahkan sepenuh-
nya kepada Pemerintah 
Provinsi Kaltim.

“Tidak mesti harus berada 
di lahan Ibu Kota Negara sep-
erti Penajam atau Semboja, 

Kukar, Kalau diberikan lahan di 
wilayah Samarinda atau Balik-
papan juga tidak menjadi ma-
salah, meski harapan kami bisa 
mendapatkan lahan setidaknya 
tidak jauh dari akses Jalan tol,” 
kata Yunus.

Setelah melakukan audi-
ensi dengan Gubernur Kaltim, 
Yunus mengatakan bahwa 
PSSI akan segera melayangkan 
surat resmi beserta proposal 
pengajuan lahan untuk keper-
luan timnas tersebut kepada 
Pemerintah Provinsi Kaltim 
secara resmi. (ant)

MANAJEMEN Persipura 
Jayapura secara resmi meng-
umumkan telah melepas dua 
pemain paling berpengaruh 
di dalam tim, Boaz Solossa 
dan Yustinus Pae, karena di-
anggap telah bersikap indis-
ipliner. Ketua umum Persipura 
Benhur Tomi Mano men-
gungkapkan, awalnya mereka 
masih ingin membahas nasib 
Boaz dan Tipa, sapaan Yusti-
nus, dalam rapat manajemen, 
Selasa (6/7), dan tidak ingin 
mengumbarnya ke publik.

“Manajemen sudah sepak-
at untuk tidak mengumbar 
hal ini ke media. Banyak yang 
jadi pertimbangan kami saat 
itu, salah satunya status Bochi 
(sapaan Boaz) yang juga seb-
agai Duta PON [Papua 2021], 
dan saat itu sedang ramai 
polemik terkait ikon PON,” 
jelas Tomi Mano melalui akun 
Instagram resmi klub.

“Kami khawatir ada dam-
pak lain kalau ini tersebar di 
media. Sesungguhnya kami 
tidak mau publik mengetahui 
hal ini, karena bukan hal yang 
positif. Kami tetap beru-
saha jaga nama baik mereka 
sebagai profesional. Biarlah 
ini menjadi konsumsi internal 
kami saja, kami hargai mereka 
berdua sebagai bagian pent-
ing dari sejarah dan prestasi 
tim ini.”

Hanya saja, tuduhan di 
media sosial yang menyudut-
kan manajemen memaksa 
mereka angkat bicara. Tomi 
Mano menyatakan, mana-
jemen menganggap perlu 
memberikan klarifikasi, se-

hingga membuat permasala-
han menjadi jelas.

“Dimulai dari kejadian di 
Kediri waktu pencoretan salah 
satu pemain muda dan sanksi 
kepada dua pemain muda 
lainnya. Saat itu tim pelatih 
memanggil empat pemain 
senior (Boaz, Tipa, Ian Louis 
Kabes, Ricardo Salampessy), 
dan meminta tanggapan 
mereka terkait hal indisipliner 
tersebut,” beber Tomi Mano.

“Mereka berempat sepakat 
untuk sanksi atas pelang-
garan indisipliner. Sayangnya 
baru beberapa hari kemudian 
mereka melakukan pelangga-
ran yang sama. Bahkan sampai 
saat uji coba melawan Persita, 
hal itu terjadi. Ini yang mem-
buat kami sangat kecewa.”

“Baru saja kami coret 
pemain karena indisipliner, 
tiba-tiba mereka lakukan, apa 
maksudnya? Ini seperti me-
nampar muka kami. Manaje-
men seperti tidak dihargai 
sama sekali. Hal lain yang 
mengagetkan kami adalah 
selama ini rupanya ada upaya 
untuk mengajak pemain lain 
untuk terlibat. Ini bisa meng-
ganggu kondisi tim.”

“Dengan sangat berat 
kami telah memutuskan untuk 
melepas kedua pemain, Bochi 
dan Tipa. Kami sangat hormati 
dan hargai kalian berdua, dan 
terimakasih atas kebersamaan 
selama ini. Tidak tertutup 
kemungkinan suatu saat Tuhan 
menyatukan kita kembali. Kami 
doakan yang terbaik buat 
Bochi dan Tipa di klub yang 
baru.”. (gk)

Indisipliner, Persipura 
Coret Boaz dan Yustinus Pae

Penundaan Liga 1 2021 Diperpanjang
Sampai Akhir Agustus 2021

Sekjen PSSI, Yunus Nusi 
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Brasil ke Final Copa America 2021
BRASIL mengalahkan Peru 
1-0 di semifinal Copa America 
2021. Tim Samba maju ke 
final! Semifinal Copa America 
2021 antara Brasil vs Peru 
digelar di Estadio Olimpico 
Nilton Santos, Rio de Janeiro, 
Selasa (6/7) pagi WIB. Tuan 
rumah tampil mendominasi 
atas Peru.

Menekan sejak kick off, 
Brasil memimpin di menit ke-
35. Lucas Paqueta membobol 
gawang Peru, memanfaatkan 
umpan Neymar. Skor 1-0 ber-
tahan hingga jeda.

Di babak kedua, Peru gan-
tian banyak menekan Brasil. 
Beberapa kali aksi Raziel Gar-
cia membahayakan gawang 
Selecao.

Brasil sendiri juga mencip-
takan beberapa peluang lewat 
Neymar, Fred, dan Everton. 
Namun, tak ada gol tercipta di 
babak kedua.

Brasil akhirnya tetap 
menang 1-0 atas Peru. Ney-
mar dkk maju ke final Copa 
America 2021. Di final, Brasil 
tinggal menunggu pemenang 
Argentina vs Kolombia, yang 
akan bertanding pada Rabu 
(7/7) pagi WIB. Adapun final 
akan digelar Estadio Mara-
cana, Minggu (11/7) pagi WIB.

Peru coba menggebrak 
sejak peluit kick off berbunyi, 
namun Brasil bisa mengantisi-
pasinya. Gantian Neymar dkk 
mengambil alih permainan.

Di menit ke-8, Neymar 
menebar ancaman pertama 
Brasil. Melepaskan sepakan 
kaki kanan dari dalam kotak 
penalti, bolanya masih mel-
enceng ke sisi kanan gawang 
Peru.

Selanjutnya, Brasil kian 
sporadis menekan Peru. 
Beberapa kali peluang dihad-
irkan anak asuh Tite.

Casemiro membuat anca-
man lewat sepakan dari luar 
kotak penalti di menit ke-
12. Kemudian Everton juga 
memaksa Pedro Gallese kerja 
keras mengamankan gawang 
Peru.

Setelah bertubi-tubi 
menekan, Brasil akhirnya 
mendapat gol juga. Lucas 
Paqueta yang mencatatkan 
namanya di papan skor.

Berawal dari serangan 
balik, Neymar menggiring 
bola ke kotak penalti di sisi 
kiri. Ia kemudian membuat 
aksi individu, menggocek tiga 
pemain Peru, sebelum me-
lepaskan umpan ke tengah.

Paqueta, yang tak terkawal, 
bisa meneruskan bola dengan 
sepakan keras ke dalam ga-
wang Peru. Brasil unggul 1-0.

Usai memimpin, Brasil tak 
mengedurkan serangannya. 

Namun, tak ada gol tercipta 
lagi hingga jeda.

Di babak kedua, Peru coba 
gantian menekan. Anak asuh 
Ricardo Gareca beberapa kali 
bisa membahayakan gawang 
Brasil. 

Di menit ke-49, Gianluca 
Lapadula membuat shot on 
target pertama Peru. Sepak-
annya membuat bola mesti 
diamankan Ederson Moraes.

Kemudian, percobaan 
datang dari Raziel Garcia di 
menit ke-52. Kali ini perco-
baan Peru masih melenceng 
dari gawang Brasil.

Garcia membuat ancaman 

nyata di menit ke-61. Sepakan 
kaki kirinya dari luar kotak ma-
sih bisa diredam Ederson.

Brasil coba lepas dari 
tekanan. Everton dan Neymar 
sempat mengancam gawang 
Peru, namun belum membuah-
kan gol.

Sementara Peru juga cuma 
sekali lagi menebar bahaya ke 
Brasil. Di menit ke-81, sundu-
lan Alexander Callens masih 
melenceng dari gawang Brasil.

Hingga laga bubar, tak ada 
gol tercipta lagi. Brasil menang 
1-0 atas Peru, dan melenggang 
ke final Copa America 2021. 
(dts)

Krisis Keuangan, Barcelona tak Bisa
Daftarkan Pemain Barunya di LaLiga

KRISIS keuangan yang dialami 
Barcelona memberi dampak 
buruk. Blaugrana diklaim tidak 
bisa mendaftarkan pemain ba-
runya di LaLiga untuk musim 
2021/2022.

LaLiga memang mengu-
rangi batasan gaji pemain 
untuk klub (salary caps), guna 
menghindari kebangkrutan di 
tengah pandemi virus corona. 
Tiap klub kena pemangkasan 
berbeda, tergantung dari 
kondisi keuangannya masing-
masing.

Barcelona sendiri men-
gurangi pembayaran gajinya 
sebesar 40 persen. Musim lalu, 
Barcelona kena pembatasan 
gaji dengan hanya boleh 

mengeluarkan uang sebesar 
382 juta euro, atau sekitar Rp 
6,5 triliun untuk membayar 
pemainnya.

Dilansir Daily Mail, ber-
dasarkan laporan Goal, 
Barcelona kabarnya sudah 
mencapai batas bayaran gaji 
pemain itu. Hal itu membuat 
beberapa rekrutannya teran-
cam tak bisa didaftarkan.

Musim panas ini, Barce-
lona sudah merekrut tiga 
pemain. Mereka adalah Ser-
gio Aguero, Eric Garcia, dan 
Memphis Depay. Semuanya 
didatangkan dengan status 
bebas transfer alias gratis.

Namun, masalah keuan-
gan yang melilitnya membuat 

Barcelona tak bisa mendaf-
tarkan pemainnya. Situasi 
kian pelik, sebab raksasa Liga 
Spanyol itu juga belum men-
gamankan masa depan Lionel 
Messi.

Messi saat ini sudah ber-
status tanpa klub, usai kon-
traknya di Barcelona habis per 
30 Juni. Klub masih berusaha 
mempertahankannya, dengan 
memberinya kontrak baru.

Barcelona sendiri sebelum-
nya menggaji Messi sebesar 
71 juta euro per musim. Jika 
ingin mempertahankannya 
lagi, maka klub harus melong-
garkan keuangannya, agar tak 
terhindar pelanggaran salary 
caps.

Maka dari itu, Barce-
lona sendiri juga berniat cuci 
gudang di musim panas ini. 
Beberapa pemain juga sudah 
dilepas.

Junior Firpo sedang menu-
ju Leeds United, dan Fran-
cisco Trincao juga menuju 
Wolverhampton Wanderers. 
Konrad De La Fuente telah 
dijual ke Marseille, dan Jean 
Claire-Todibo dilepas ke Nice.

Adapun pemain muda 
macam Matheus Fernandes 
bahkan kabarnya diputus 
kontraknya secara tiba-tiba, 
meski baru didatangkan pada 
musim panas ini. Pemain 23 
tahun itu kabarnya siap ke 
pengadilan untuk menuntut 

Barcelona, yang merasa diper-
lakukan tak adil. Sementara 
beberapa bintang utama lain-
nya juga siap dilego. Samuel 
Umtiti, Philippe Coutinho, dan 
Miralem Pjanic tengah diru-
morkan dengan klub lain pada 
musim panas ini.

Sebelumnya, Presiden 
LaLiga Javier Tebas juga sudah 
mengingatkan agar Barcelona 
kembali mengatur pengelu-
aran gajinya.

“Keparahan situasi tergan-
tung pada sumber daya yang 
mereka mampu hasilkan. Barca 
harus merestrukturisasi utang 
mereka. Jika mereka men-
gaturnya, situasinya tidak akan 
serius,” katanya. (dts)
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Kaltim Satu-satunya
Raih Kompensasi World Bank

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Provinsi Kaltim mengaku 

bersyukur, karena dari 34 
provinsi di Indonesia. Kaltim 
satu-satunya provinsi yang 
meraih kompensasi dari World 
Bank atau Bank Dunia dalam 
program penurunan emisi 
carbon di Benua Etam.

Gubernur Kaltim Dr H Isran 
Noor menyebutkan, sekitar 
USD 110 juta atau Rp1,5 triliun 
untuk program pengurangan 
emisi 22 juta ton CO2e yang 
diterima Kaltim. 

Menurut Isran, sebenarnya 
Kaltim jauh di atas dari target 
yang ditetapkan oleh World 
Bank untuk program penu-
runan emisi carbon. 

“Itulah hebatnya Kaliman-
tan Timur. Karena, kita sudah 
di atas itu. Wajar, jika Provinsi 
Kaltim mendapat kompensasi 
dari Bank Dunia untuk penu-
runan emisi carbon.” sebut 
Isran Noor pekan lalu.

Menurut Isran, capaian itu, 
karena Kaltim telah membuat 
perangkat-perangkat untuk 
mendukung program penu-
runan emisi carbon tersebut. 

Yaitu, Pemprov Kaltim 
telah membuat payung 
hokum dalam pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Mulai berdasarkan Un-
dang-Undang dan Perda un-
tuk mendukung pengelolaan 
lingkungan.

Makanya, dengan dasar 
itu, sangat wajar jika Kaltim 
menerima penghargaan atau 
kompensasi tersebut. 

“Mudah-mudahan Provinsi 
Kaltim bisa mengelola kom-
pensasi itu dengan tepat,” 
jelasnya.

Diketahui, Pemerintah 
Indonesia diwakili Kemen-
terian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) telah 
menandatangani  perjanjian 
pembayaran berbasis kinerja 

program pengurangan emisi 
gas rumah kaca (GRK) melalui 
Fasilitas Kemitraan Karbon 
Hutan atau Forest Carbon 
Partnership Facility Carbon 
Fund (FCPF-CF) bersama Bank 

Dunia (World Bank).
Objek dari kesepakatan itu 

adalah untuk hutan Kaltim. 
Kaltim menjadi satu-satunya 
provinsi terpilih di Indonesia 
untuk program penyela-

matan hutan dari deforestasi 
dan degradasi hutan. Kaltim 
harus mampu mengurangi 22 
juta ton emisi gas rumah kaca 
(GRK) selama lima tahun ke 
depan. (aya / sk)

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor saat menyampaikan sambutan terkait kompensasi dari World 
Bank atau Bank Dunia dalam program penurunan emisi carbon.

Astra Honda Motor Kaltim 2
Gelar “Vario Perpect Ride”

SAMARINDA, Swara Kaltim
Astra Motor Kaltim 2 se-

laku Main Dealer resmi sepeda 
motor Honda area Samarinda, 
Bontang, Malinau, Kukar, 
Kutim dan Kubar mengajak 
komunitas Honda Vario dalam 
acara “Vario Perfect Ride“ di 
TCO coffe jalan Bangeris Sa-
marinda, Minggu (4/7/2021).

Dalam kegiatan ini diikuti 
50 peserta yang tergabung 
dalam grey_fitproject, vario_
fighter, Sultan_etam_comunity, 
hvcsamarinda, vci_samarinda, 
vbcs_samarinda, guna mengi-
kuti serangkaian acara dengan 
protokol kesehatan (Prokes).

Kegiatan ini dihadiri pula 
dari penghobby Photogra-
pher @projectunfriend @ord.
projects @sukapotraitproject 
@novaarnold yang sekaligus 
menyalurkan hobby mengam-
bil gambar para bikers yang 
riding saat sunmori ini.

Community Development 
Astra Motor Kaltim 2 ,Fajrin 
Nur Huda mengatakan bahwa 
kegiatan ini, kami ingin men-

genalkan secara langsung 
komunitas Vario yang ada di 
samarinda.

“Harapannya komunitas 
Honda Vario di samarinda 
dan sekitarnya dapat bersil-
laturahmi, juga menjunjung 
tinggi solidaritas antar komu-

nitas,” kata Fajrin Nur Huda.
“Adapun rangkaian acara 

dari lokasi start di Astra Motor 
Kaltim 2 Jalan Cipto Man-
gunkusumo Samarinda Se-
berang, kemudian Rolling City 
menuju TCO Coofe Bangeris 
di Kelurahan Teluk Lerong Ulu 

Kecamatan Sungai Kunjang 
Samarinda, dan setelah itu 
lanjut kegiatan Photo Season 
juga gathering,” paparnya.

“Pelaksanaannya dengan 
tetap menerapkan prokes 
yang telah ditetapkan seperti 
jaga jarak, memakai masker, 

pengecekan suhu, dan per-
siapan yang telah dilakukan.” 
tegasnya.

Berbagai macam tampi-
lan modifikasi motor vario 
menambah semangat pho-
tograper untuk mengabadi-
kan moment ini. Peserta dari 
komunitas vario pun merasa 
senang ikut di acara ini karena 
bisa bersilaturahmi.

Di lain pihak, Rayhan 
perwakilan Vario Fighter 
mengungkapkan rasa senang 
sekali bisa hadir hari ini, karena 
agendanya bisa menambah 
tali silahturahmi serta dengan 
para riders dengan mengikuti 
kegiatan riding sore bareng, 
kemudian ada photo season 
dan juga gathering bersama 
komunitas lainnya. Sedangkan 
Ari Perwakilan Greyfit project 
menambahkan  bahwa kami 
berharap Honda dapat sering 
mengadakan kegiatan seperti 
ini. “Dan untuk para komunitas 
yang belum hadir, bisa join di 
next event, Vario.. Salam Satu 
Hati.” tukasnya. (ai)

Tanamkan solidaritas tinggi para riders
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“Tujuan dari kerja sama 
ini sebenarnya supaya Pem-
kot tidak lagi kesulitan dalam 
mengimplementasikan pro-
gram pembangunan karena 
target peningkatan PAD pasti-
nya bakal terealisasi, sehingga 
pembangunan bisa berjalan 
sesuai visi dan misi pemerintah,” 
ungkapnya.

AH -begitu Andi Harun 
disapa- juga mengakui jika di 
kepemimpinan yang sudah 
melawati 100 hari kerja ini su-
dah beberapa aset pemerintah 

yang berhasil ia selamatkan. 
Mulai dari aset tanah yang 

berada di lokasi Bayur, dimana 
kalau dinominalkan dalam 
bentuk uang sekitar Rp 45 
miliar. 

Belum lagi menyegel Ge-
dung Plaza Samarinda 21 dan 
Ruko di kawasan Citra Niaga 
serta yang lagi hangat terkait 
penarikan kembali aset tanah 
yang saat ini digunakan se-
bagai Sekretariat DPD Partai 
Golkar Kaltim di Jalan Mula-
warman, Samarinda Kota.

Pemkot ........................................................................................................................................................................................................... Dari Halaman 1
“Sebenarnya masih banyak 

lagi aset Pemkot yang perlu 
kita selamatkan dan akan kita 
lakukan secara bertahap. Untuk 
itu, semoga melalui kerja sama 
dengan Kejari hari ini, semakin 
memudahkan kinerja pemer-
intah, dan setidaknya bisa me-
nyelamatkan kita dari potensi 
yang bertentangan dengan 
hukum,” urainya.

Sementara, Kepala Kejari 
(Kajari) Samarinda Heru Wi–
darmoko dalam arahannya 
mengaku akan mengiventa-

risir surat kuasa khusus yang 
diberikan kepada pihaknya 
dalam hal penyelamatan aset   
dan penagihan piutang pajak 
daerah.

“Karena saya perhatikan 
saat penandatangan MoU tadi, 
banyak lembaran surat kuasa 
khusus yang ditandatangani 
Wali Kota. Pastinya akan ba–
nyak tugas yang diberikan 
kepada kita nantinya,” celetuk 
Kajari seraya bercanda.

Pada intinya sambung dia, 
Kejari sendiri siap membantu 
Pemkot dalam memberikan 

pendampingan untuk meng–
optimalkan penagihan pajak 
dalam peningkatan PAD.  

Heru Widarmoko berharap 
semoga kerjasama ini bisa ber-
jalan dengan baik, sehingga 
mewujudkan Samarinda seb-
agai kota pusat peradaban bisa 
tercapai.

Dalam penandatanganan 
nota kesepahaman siang itu 
juga disaksikan Sekretaris Dae-
rah (Sekda) Kota Samarinda Dr 
H Sugeng Chairuddin dan Ketua 
Komisi II DPRD kota Samarinda 
Fuad Fakhruddin. (kmf-smd)

juga melakukan operasi pe–
nyekatan disejumlah lokasi ma-
suk Kutim seperti di Taman Na-
sional Kutai (TNK). Bagi warga 
masyarakat yang akan masuk 
Kutim atau melintas, sebut Sy-
afruddin wajib memperlihatkan 
dokumen hasil swab antigen. 

“Apabila tidak dapat me–
nunjukkan dokumen hasil swab, 
maka akan di swap langsung  

di posko penyekatan dimana 
biayanya biaya ditanggung 
sendiri,” sebut Syafranuddin.

Terhadap pemeriksaan di 
pintu masuk Kutim ini, dije–
laskannya berlaku sejak Senin 
(5/7) hingga Selasa (20/7) 
mendatang. 

Tim penyekatan, diakuinya 
terdiri banyak pihak dianta-
ranya Kodim, Polres, Lanal 

Masuk ........................................................................................................ Dari Halaman 1
serta Satpol ditambah tenaga 
kesehatan. 

Berdasarkan data, hari ini 
di Kutim pasien Covid-19 ter-
konfirmasi sebanyak 78 orang 
sembuh 37 orang dan mening-
gal dunia 1 orang. Sementara se 
Kaltim, yang meninggal dunia 
16 orang dan terkonfirmasi 
positif sebanyak 738 orang. 
(sdn)

Pasien ..................................................... Dari Halaman 1
dan mengurangi mobilitas. 

“Jika semua itu kita ikuti, 
Insya Allah dapat mencegah 
penularan dan penyebaran 
virus ini,” jelasnya.

Selain itu, meski sembuh 
bertambah, masyarakat tetap 
diminta selalu meningkat-    
kan imunitas tubuh. Yaitu, 
dengan rajin berolahraga dan 

makan minum yang sehat serta 
bergizi.

Mengenai perkembangan 
terkonfirmasi, per 6 Juli 2021 
kasus positif diangka 81.006 
kasus, dirawat 6.328 kasus dan 
meninggal 1.920 kasus. 

“Kita harus yakin semua ini 
akan berakhir. Asalkan kita taat,” 
jelasnya. (aya / sk)

Ironi PPKM Darurat:

KEDATANGAN pekerja asal  
China tersebut menjadi 

sorotan masyarakat lantaran 
saat ini pemerintah tengah 
menerapkan PPKM Darurat 
Jawa-Bali untuk menekan laju 
penyebaran covid-19.

Stakeholder Relations Man-
ager, Angkasa Pura I, Iwan Ris-
dianto membenarkan adanya 
kedatangan puluhan Tenaga 
Kerja Asing (TKA) asal Tiong-
kok di Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar 
untuk membangun smelter di 
Kabupaten Banteang, Sulawesi 
Selatan.

Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia menilai masuknya 
ratusan Tenaga Kerja Asing ke 
Indonesia bertolak belakang 
dengan kondisi ketenaga-
kerjaan yang sulit akibat 
pandemi.

Masuknya TKA selama 
masa pandemi, apalagi diber-
lakukannya PPKM Darurat 
adalah ironi. 

Pasalnya, kasus sebaran 

varian baru Covid-19 adalah 
kasus yang diimpor bukan 
lokal Indonesia. 

Baik perjalanan inter-na-
sional, mobilitas masuk dan 
keluar orang dari luar negeri 
dengan alasan wisata mau-
pun TKA yang masuk untuk 
bekerja. Kalau mau konsisten 
pemerintah seharusnya mela-
rang TKA masuk. 

Larangan ini penting agar 
kebijakan PPKM Darurat ber-

jalan efektif dan penerapan-
nya tidak diperpanjang terma-
suk antisipasi varian virus baru 
dari luar negeri yang masuk 
ke Indonesia. 

Namun, sayang dengan 
dalih TKA merupakan bagian 
dari proyek investasi mereka 
lenggang masuk negeri.

Pemerintah lewat regulasi 
UU Cipta Kerja, khususnya 
klaster ketenagakerjaan dibuat 
memang memudahkan ma-
suknya TKA. 

Padahal saat ini, warga lo-
kal justru lebih membutuhkan 
pekerjaan karena banyak yang 
kehilangan pekerjaan akibat 
pandemi Covid-19.

Demikianlah sikap pengua-
sa dalam sistem Kapitalisme. 
Kecenderungan penguasa 
yang lebih berpihak kepada 
TKA membuktikan kebijakan 
yang dibuat tidak mandiri dari 
kepentingan asing. 

Para kapitalis dan faktor 
ekonomi membuat persoalan 
pandemi berkepanjangan. 
Sikap penguasa pun semakin 
ke sini semakin menampakkan 
keberpihakannya. 

Andai sejak awal penguasa 
serius, tentu antisipasi pe-
nyebaran bisa dicegah tanpa 
banyak yang dikorbankan. 

Berbeda sikap penguasa 
dalam sistem Islam ketika 

menghadapi wabah. 
Salah satunya, wabah 

pernah terjadi di masa Umar 
bin Khattab. Beliau berikhtiar 
dengan menerapkan sabda 
Rasulullah SAW yang artinya: 
“Apabila kalian mendengar 
wabah di suatu tempat, maka 
janganlah memasuki tempat 
itu, dan apabila terjadi wabah 
sedangkan kamu berada di 
tempat itu, maka janganlah 
keluar darinya.” (HR. Al-
Bukhari)

Selain itu, Umar meminta 
saran kepada Amru bin Ash 
salah seorang yang dianggap 
pakar. Sarannya memisah-
kan interaksi. Alhamdulillah 
tak lama kemudian wabah 
berakhir. 

Dalam kasus di Amwas 
Umar mendirikan pusat 
pengobatan di luar wilayah 
itu dengan membawa mereka 
yang terinfeksi keluar berobat 
di sana. 

Terlihat bukan hanya ke-
bijakan negara yang penting, 
umat juga menjadi kuncinya. 

Umat mempunyai pema-
haman, standarisasi dan 
keyakinan yang sama den-
gan negara sehingga mudah 
diatur bahkan kondisi negara 
dalam kesulitan, umat suka 
rela dalam membantu neg-
ara. Inilah pentingnya sikap 

penguasa yang membangun 
negara dengan kekuatan umat. 

Krisis dan pandemi sudah 
pernah terjadi dalam sejarah 
kehidupan umat manusia, ter-
masuk era kejayaan Islam. Tapi 
semua berhasil dilalui kaum 
muslimin. 

Dalam kondisi krisis, umat 
berdiri menjadi penopang 
utama. Hal ini karena negara 
mengurus urusan mereka, 
memberikan haknya (sandang, 
pangan, papan, pendidikan, 
keamanan, dan kesehatan 
yang sempurna).

Pengurusan kepada umat 
mutlak, karena Allah menem-
patkan penguasa sabagai rain’ 
atau mengurus urusan rakyat 
sebagaimana sabda Rasulullah 
SAW. 

Negara dan umat bergan-
dengan tangan inilah rahasia 
yang menjadi faktor kekhila-
fahan Islam berjaya hingga 14 
abad lamanya.  

Apa jadinya jika penguasa 
dan warga sendiri tidak tahu-
menahu bahkan terkesan 
bermusuhan? 

Akhirnya, apapun kebi-
jakannya tidak akan mem-
buahkan hasil. PPKM darurat 
yang diberlakukan akhirnya 
terkesan ketat kepada warga 
sendiri namun longgar pada 
asing / TKA. Wallahu’alam. ***

OPINI

Longgar TKA, Ketat Warga Sendiri
Sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) dari 
China tiba di Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Se-
latan, Sabtu (3/7) malam. Puluhan TKA China 
itu masuk Indonesia di tengah pandemi yang 

kini melanda negeri.

Oleh: 
Rahmi Surainah, M.Pd

(Alumni Pascasarjana Un-
lam-Banjarmasin/Kalsel)
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Waspadai OTG dan Utamakan Prokes

Kemenangan Tanpa Euforia dan Meninggalkan Duka 

PASANGAN tunggal Rah-  
mad Mas’ud-Thohari Aziz ung-

gul dari kotak kosong di Pilkada 
Kota Balikpapan, Provinsi Kali-
mantan Timur, Rabu (9/12/2020). 
Pasangan tunggal ini di usung 
9 partai politik (Parpol) koalisi 
saat itu. Sekitar 60 persen lebih 
suara yang diraih pasangan 
tunggal tersebut dan ada kurang 
lebih dari 80 persen pemilih. 
Pasangan tunggal ini bukan lah 
hal yang baru di Pilkada, tapi ini 
pertama di Balikpapan sejak awal 
Reformasi. Dengan kekuatan 40 
kursi dari partai pendukung dari 
45 kursi yang ada di DPRD Kota 
Balikpapan. 

Keunggulan pasangan tung–
gal hasil Pilkada Kota Balikpapan 
saat itu, tidak serta-merta diterima 
oleh kelompok masyarakat yang 
menamakan pencinta demokrasi. 
Salah satunya perhatian KIPP 
(Komite Independen Peman-
tau Pemilih) Balikpapan yang 
terdaftar dan terakreditasi oleh 
KPU Balikpapan. KIPP meng-
sengketakan hasil pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota 
Kota Balikpapan ke Mahkamah 
Konstitusi (MK). Pesertanya 
Rahmad Mas’ud – Thohari Aziz 
melawan kotak kosong. Ini ter-
catat di MK Selasa,(26/01/2021), 
Senin,(01/2/2021) dalam persi-
dangan perkara Nomor 62/PHP.
KOT-XIX/2021 PHP Walikota 
Balik–papan. Dimana pada akhir 
per–mohonan KIPP Balikpapan 
ditolak Mahkamah konstitusi 

sebagaimana yang dipersyaratkan 
Pasal 158 ayat (2) huruf c UU No-
mor 10 Tahun 2016. 

Hasil dari Mahkamah konstitusi 
itu tentu membuat pasangan tung-
gal berserta pendukung juga Parpol 
koalisi merasa besyukur. Artinya 
tahapan demi tahapan sebelum dan 
hingga usai Pilkada kota Balikpa-
pan dapat mereka dilewati melalui 
semangat silaturahmi, kekompakan 
dan kebersamaan di keluarga besar 
pengusung Rahmad Mas’ud dan 
Thohari Aziz. 

Kabar MK ini selanjutnya dipakai 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Balikpapan untuk meng-
gelar pleno penetapan Rahmad 
Mas’ud-(alm) Thohari Aziz sebagai 
pemenang Pilkada Balikpapan 2020 
di Hotel Novotel Balikpapan pada 
Jumat (19/2/2021). 

“Ini sesuai tahapan KPU tetap-
kan calon terpilih di Hotel Novo–
tel,” ujar Ketua KPU Balikpapan 
Noor Toha (19/2/2021). Dan KPU 
menetapkan pasangan Rahmad-
Thohari melawan kolom kosong 
dengan perolehan 160.929 suara 
sementara kolom kosong 96.642 
suara. Ada selisih 64.287 suara atau 
24,96 persen. 

Menanggapi hasil Penetapan 
KPU Kota Balikpapan Rahmad 
Mas’ud Walikota terpilih dann atas 
nama Almarhum Thohari Aziz Wakil 
Walikota Balikpapan menyam-
paikan terimakasih pada KPU, 
Bawaslu dan pada instansi terkait 
kota Balikpapan. 

“Terimakasi kepada masya–

rakat Balikpapan yang telah mem–
berikan hak suaranya di Pilkada 9 
Desember 2020. 

Hasil Pilkada Kota Balikpapan 
yang di berikan oleh masyarakat 
Balikpapan kepada kami berdua 
(red- Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz) 
bukan kemenangan kami semata. 
Ini kemenngan semua masyarakat 
Balikpapan. Mari kita saling me-
maafkan, hilangkan perbedaan, 
rajut kebersamaan, ikhlaskan hati 
mari bersama-sama kembali mem-
bangun kota Balikpapan tercinta ini 
untuk lebih baik lagi kedepan. Dan 
terimakasih pada semua pihak,” tutur 
H.Rahmad Mas’ud. 

Euforia perasaan kegembiraan 
atas kemenangan pasangan tung-
gal ini tidak dirayakan terlalu berle-
bihan. 

Ini karena keadaan pandemi 
virus Covid-19 di kota BERIMAN 
masih belum usai. Hal ini tentu dapat 
dipahami oleh pasangan terpilih, dan 

dapat di maklumi oleh para pendu-
kung serta para simpatisan Rahmat 
Mas’ud dan Thohari Aziz. 

Perjalanan menjalani tahapan 
Pilkada hingga sampai hari pemi–
lihan 9 Desember 2020, berlanjut 

ke Mahkamah Konstitusi hingga 
menunggu ketetapan dari KPU 
tentu melelahkan. 

Tentu membawa kenangan 
tersendiri di Tim Pemenangan 
dan Parpol Koalisi serta terkhusus 
di keluarga besar Partai PDI-P. 
Tuhan berkehendak lain atas 
umatnya. 

Disisi lain ada nilai kebahagian 
atas kemenangan, namun disisi 
lain ada konsekuensi takdir yang 
harus kita percayai dan meneri-
manya. 

H.Thohari Aziz figur terbaik di 
intenal PDI-P Balikpapan yang di 
tetapkan sebagai Wakil Walikota 
Balikpapan hasil Pilkada 9 De-
sember 2020 meninggal dunia 
Rabu,(27/1/2021) pukul 17.30 
Wita di Rumah Sakit Pertamina 
Balikpapan setelah dirawat 11 hari. 

“Qadarullah takdir keputus- 
an Allah, bahwa segala sesuatu 
yang terjadi atas kehendak Allah. 
Terkadang sulit bagi sebagai   
orang untuk menerima kenyataan 
yang tidak sesuai dengan ha-
rapan. Mukmin yang kuat lebih 
baik dan lebih dicintai oleh Allah 
dari pada mukmin yang lemah. 
Namun, keduanya tetap memilik 
kebaikan. Bersemangatlah atas 
hal-hal yang bermanfaat bagimu. 
Minta tolonglah pada Allah, jangan 
engkau lemah,” (HR. Muslim). 
(Bersambung)  

SAMARINDA, Swara Kaltim
Juru Bicara Satuan Tugas 

(Satgas) Penanganan Covid-19 
Provinsi Kaltim Andi Muham–
mad Ishak mengimbau kepa-  
da seluruh masyarakat Kaltim 
agar waspada terhadap Orang 
Tanpa Gejala (OTG), karena 
mereka tidak menunjukkan 
gejala sakit, tetapi bisa menjadi 
sumber penularan virus Corona 
(Covid-19). 

Menurut Andi penularan 
yang terjadi saat ini karena 
mobilisasi terutama  para pe-
kerja perusahaan, baik tambang 
maupun migas, yang datang 
dari luar Kaltim dengan meng-
gunakan rapid antigen.

“Antigen  baru efektif sete–
lah empat sampai lima hari 
terinfeksi, jadi kalau sehari, 
dua hari antigen itu biasanya 
belum bisa terideksi, sehingga 
mereka merasa masih sehat, 
atau orang tanpa gejala (OTG) 
padahal sudah membawa vi-
rus, mereka dengan leluasa 
bergaul didalam masyarakat, 
sehingga terjadilah penularan 
seperti yang terjadi saat ini, 
dan kasusnya terus meningkat, 
oleh kerana itu kita himbau 
kepada seluruh masyarakat 
tetap disiplin protokol kese–
hatan dengan 5M, jelas Andi 
Muhammad Ishak , dikutip 
Swara Kaltim melalui berita 

Biro Humas Setprov Kaltim, 
Senin (6/7/2021).

Ditambahkan, namanya juga 
tanpa gejala maka sulit untuk 

mengetahui apakah ada orang 
di sekitar yang tergolong OTG. 
Jadi satu-satunya jalan, kata 
Andi untuk menghindari penu–
laran dari OTG yaitu dengan 
mematuhi dan melakukan 
protokol kesehatan

Saat ini, lanjut Andi masya–
rakat tidak bisa mengetahui 
siapa OTG, karena mereka 
tetap melakukan aktivitas di 
luar rumah seperti biasa dan 
masyarakat juga tidak merasa 
yang bersangkutan sudah ter-
papar Covid-19. Karena OTG 
memang seperti orang yang 
sehat, sehingga masyarakat 
lainnya tanpa sungkan mela–
kukan aktivitas dengan jarak 

yang begitu dekat. Kondisi ini 
menurutnya menjadi anca-
man baru bagi masyarakat. 
Karenanya, sangat diharapkan 
masyarakat terus meningkat-
kan kewaspadaan diri dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
secara disiplin. “Oleh karena 
itu  diharapkan kepada seluruh 
lapisan masyarakat tetap waspa-
da dan berhati-hati melakukan 
aktivitas di luar rumah. Salalu 
disiplin menerapkan 5M, yaitu 
memakai masker, mencuci tan-
gan pakai sabun dan air men-
galir, menjaga jarak, menjauhi 
kerumunan, serta membatasi 
mobilisasi dan interaksi,” pesan 
Andi M Ishak. (aya / sk)

Ketua Partai PKS dan PPP saat menghadiri jumpa Pers di posko 
kemenangan Jl.MT Haryono pada 9 Desember 2020 lalu.

Catatan Suara Parpol Koalisi Pengusung Rahmad Mas’ud - (Alm) Thohari Aziz (Bagian : 1)

Pengantar Redaksi
Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diten-

gah pandemic Covid-19 pada 9 Desember 2020 serantak di 
seluruh wilayah Indonesia telah terlaksana. Memasuki awal 

Juli 2021 usai Pilkada, tidak terasa sekitar 8 bulan sudah 
Pilkada berlalu. Di Kaltim 9 kabupaten/kota mengikuti 

Pilkada meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kota 
Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Ka-
bupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai 

Barat serta Kabupaten Mahakam Ulu. Bagaimana kelanju-
tan 9 Partai Politik (Parpol) koalisai pendukung H.Rahmad 

Mas’ud dan Almarhum H. Thohari Aziz paska Pilkada.                            
Berikut catatan Slamet Iman Santoso, S.Sos                                                                          

Wartawan  Swara Kaltim memaparkan.

Tim Pemenang-
an PKS saat 
sosialisasi 
pasangan Wa-
likota dan Wakil 
Walikota Balik-
papan 
di Pilkada 2020 
lalu di bundaran 
Muara Rapak 
Balikpapan 
Utara.

Andi Muhammad Ishak

Tim Pemenangan, Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan di 
Pilkada Balikpapan saat jumpa Pers di posko kemenangan Jl 
MT Haryono, 9 Desember 2020.


