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SAMARINDA, Swara Kaltim
Keinginan mantan Bupati Kutim, 

Ismunandar dan mantan ketua DPRD 
Kutim, Encek UR Firgasih mendapat-
kan keringanan hukuman dari putus-
an Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(TIPIKOR) Samarinda, gagal. 

Pasalanya Majelis Hakim Pengadi-
lan Tinggi (PT) Kaltim yang diketuai Sy-
amsul Edy, justru memperkuat putusan  
PN Tipikor Samarinda yang ditetap-
kan tanggal 15 Maret 2021 lalu.

Dalam website PN Tipikor Sama–
rinda, tertulis Majelis Hakim yang 
beranggotkan Purnomo Amin Tjahjo 
dan M Masdu, dalam amar putusan-       
nya, Kamis (3/6) menilai perbuatan 
mantan Bupati dan Ketua DPRD Ku-
tim ini terbukti melanggar UU Tindak 
Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Ismunandar dan Encek 
UR Firgasih oleh PN Tipikor Samarinda 
diganjar terbukti secara sah bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi 
secara bersama-sama dengan 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Di kondisi gelombang ke 

empat penyebaran Corona Vi-
rus Diseases (Covid-19), tak ter-
kecuali peningkatan kasus juga 
terjadi di Samarinda terlebih 
ibukota Kaltim ini sekarang 
dikepung oleh daerah yang 
telah menerapkan PPKM daru-
rat Balikpapan dan Bontang 
sementara Kabupaten Kutai 
Kartanegara rumah sakitnya 
pun overload.

“Selama kita benar-benar 
bisa kompak, saya pertaruhkan 

resiko jabatan, kalau memang 
untuk kepentingan rakyat. Tapi 
saya tidak bisa sendiri, butuh 
kekompakan semua,” ucap 
Wali Kota Samarinda Dr H Andi 
Harun saat memulai Rapat 
Penanggulangan Covid-19 di 
ruang rapat utama Balaikota 
Samarinda, Senin  (12/7/2021).

Andi Harun mengemuka-
kan tiga malam memantau 
keadaan kota, dimana saat      
ini telah menerapkan PPKM     
Mikro yang diperketat, kesim–
pulannya pedagang memang 

masih banyak tidak taat.
“Instruksi wali kota sudah 

jelas. Boleh buka, tapi take away 
(pesan bungkus, - Red.). Saya 
pantau tadi malam di Juanda 
masih buka,” beber Andi Harun 
yang didampingi Wakil Wali 
Kota Samarinda Dr Rusmadi 
dan Sekretaris Daerah (Sekda) 
kota Samarinda Dr Sugeng 
Chairuddin.

Oleh karena itu ia meminta 
jajarannya agar terus pro aktif. 
“Bukan hanya sekedar tugas 

Rapat Penanggulangan Covid-19 di ruang rapat utama Balaikota Samarinda, Senin (12/7/2021).

Rapat Penanggulangan Covid-19,
Andi Harun: Bukan Semata Tugas Struktural,

tapi Tanggung Jawab Kemanusiaan

Baca: Andi Harun ... Hal. 15
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SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim tidak 

hanya memperkuat hukuman bagi Is-
munandar dan Encek UR Firgasih yang 
terlibat kasus korupsi di Pemkab Kutim, 
putusan serupa juga dijatuhkan kepada 
Aswandini Eka Tirta – mantan Kadis PU 
Kutim.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi    
(PT) Kaltim yang diketuai Syamsul Edy, 
justru memperkuat putusan PN Tipikor 
Samarinda yang ditetapkan tanggal 15 
Maret 2021 lalu. 

Pada  website PN Tipikor Samarinda, 
disebutkan Majelis Hakim yang ber–
anggotkan Purnomo Amin Tjahjo dan 
M Masdu, dalam amar putusanya, Ka-
mis (3/6) menilai perbuatan Aswandini 
terbukti secara sah bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi secara bersama-
sama dengan Ismunandar, Encek UR 
Firgasih.

Pria yang masih muda ini, terungkap 
dalam persidangan bersama-sama Is-
munandar, Encek UR Firgasih, Musyaf–
fa dan Suryansyah, melakukan tindak 
pidana korupsi berupa menerima pem–
berian uang dari kontraktor yang ada 
kaitannya dengan status terdakwa seb-
agai ASN atau tepatnya Kepala Dinas PU 
Kutim. “Seharusnya semua penerimaan 
yang diterima terdakwa Aswandini Eka 
Tirta, harus dilaporkan ke KPK 

Pengadilan
Tinggi Kaltim

Perkuat Hukuman 
Aswan
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Puan Maharani Ajak Masyarakat Bangun 
Optimisme Hadapi Pandemi Covid-19

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua DPR RI Puan Maha-

rani mengajak seluruh ele-
men bangsa untuk bersatu 
dan membangun optimisme 
menghadapi pandemi Co-
vid-19. Dia menilai kebesa-
ran hati seluruh pihak untuk 
ber-empati dan berkontribusi 
po-sitif sangat dibutuhkan 
dalam masa-masa sulit seperti 
saat ini. 

“Tumbuhkan, pupuk, dan 
jaga selalu nyala api opti-
misme bangsa di tengah anca-
man Covid-19. Jangan saling 
tuding atau justru menyalah-
kan pihak-pihak yang sedang 
dan terus bekerja keras untuk 
menangani pandemi ini demi 
menyelamatkan anak bangsa,” 
kata Puan dalam keterangan-
nya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Covid-19 
menginfeksi tanpa meman-

dang suku, agama, ras, dan 
kelompok, karena itu semua 
perbedaan harus dikesamp-
ingkan dulu untuk bersama-
sama melawan virus terse-
but.

Menurut dia, semua pihak 
harus menyingkirkan da-
hulu segala perbedaan untuk 
menjawab persoalan kema-
nusiaan dengan berempati 
dan bergotong-royong. “Agar 
kita bisa melakukan yang 
terbaik untuk ikut membantu 
menanggulangi wabah ini,” 
ujarnya.

Puan mengimbau agar 
seluruh komponen bangsa 
tidak saling tuding, tidak sal-
ing serang dan berseberan-
gan karena persatuan serta 
kesatuan seluruh elemen 
bangsa sangat dibutuhkan di 
saat pandemi.

Menurut dia, optimisme 

yang lahir dari masing-masing 
pribadi harus menular dengan 
cepat agar pemulihan bisa 
segera terwujud di Indonesia 
sehingga setiap anak bangsa 
perlu belajar untuk mengenal 

karakteristik, potensi, dan 
kekuatan dirinya masing-
masing. 

Selain itu menurut dia, 
kekuatan di luar dirinya 
seperti jejaring pertemanan, 
perlu didata dan dikenali, 
jejaring itu yang nantinya 
dapat digunakan sebagai 
“support system” apabila ter-
jadi persoalan atau terinfeksi 
Covid-19. 

“Masih banyak energi 
positif yang murni bangkit 
dari anak-anak bangsa dan 
saya yakin akan berkontribusi 
banyak dalam penanganan 
pandemi ini. Mari memban-
gun optimisme, jangan saling 
tuding,” katanya.

Mantan Menteri Koordi-
nator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) menyayangkan 
adanya pihak-pihak yang jus-

tru bersikap bahkan mengelu-
arkan pernyataan yang berpo-
tensi melukai hati rakyat.

Dia menilai sikap yang 
ingin mengambil keuntungan 
secara politik tersebut tidak 
pantas diungkapkan di tengah 
penderitaan dan perjuangan        
seluruh anak bangsa mengha-
dapi ancaman pandemi Co-
vid-19.

“Yang kita butuhkan saat 
ini adalah imun, rasa empati, 
dan gotong royong yang kuat 
untuk bisa sama-sama keluar 
dari masa-masa sulit ini. Bukan 
ucapan yang saling melemah-
kan dan mengikis persatuan,” 
ujarnya.

Puan mengajak para pe-
mimpin di Indonesia, baik di 
tingkat pusat maupun daerah, 
bangkit dan bergerak bersama 
menuju tujuan yang sama 
yaitu Indonesia pulih. (ant)

Politisi Muda Roro Esti Harapkan 
Keterwakilan Perempuan DPR Terpenuhi

JAKARTA, Swara Kaltim
Politisi muda Dyah Roro 

Esti mengharapkan keter-
wakilan perempuan di DPR RI 
memenuhi kuota 30 persen 
sesuai UU Nomor 12 tahun 
2004 tentang Pemilu.

Menurut dia, dalam ket-
erangannya di Jakarta, Min-
ggu, pada periode 2019-2024, 
per Januari 2021 terdapat 123 
jumlah perempuan di DPR 
atau baru mencakup 21,39 
persen, sehingga masih di 
bawah target sesuai UU Pemi-
lu. “Ada beberapa keunggulan 
dengan adanya perempuan 
di parlemen, salah satunya 
adalah kecenderungan para 
perempuan untuk memper-
juangkan hak-hak perempuan, 
hingga merumuskan kebijakan 
yang sifatnya long term yang 
langsung berdampak pada 
para generasi penerus bang-
sa,” kata Anggota Komisi VII 
DPR tersebut saat acara Roro 
Talks dengan tema “Woman in 

Politics” melalui fitur IG Live 
Instagram.

Mengangkat isu SDG 5: 
Kesetaraan Gender, dalam 
talkshow ini, Roro Esti berdis-
kusi dengan Anggota Komisi 
X DPR RI Krisdayanti dan poli-
tisi muda dari Partai Solidari-
tas Indonesia (PSI) Tsamara 
Amany Alatas.

Roro Talks merupakan 
sebuah platform diskusi yang 
diinisiasi Roro Esti dengan 
tujuan untuk berbagi ilmu, 
membahas topik-topik yang 
berkaitan erat dengan Sustai-
nable Development Goals 
(SDGs), isu keberlanjutan 
secara keseluruhan, hingga 
kepemudaan. Sebuah inisi-
atif yang diha-rapkan dapat 
meningkatkan transparansi di 
parlemen dengan mengikut-
sertakan masyarakat umum di 
dalam diskusi-diskusi terse-
but. Roro Esti mencontohkan 
RUU Energi Baru dan Terbaru-
kan (EBT) yang saat ini diba-

has di komisinya diharapkan 
dapat menciptakan masa 
depan yang berkelanjutan.

“Ada tiga poin, pertama, 
perempuan punya kecend-
erungan untuk mendorong 
equal rights. Kedua, perem-
puan mempunyai kecender-
ungan mendorong kebijakan 
yang bersifat long term. Dan, 
yang terakhir, perempuan 
mempunyai kecenderungan 
menggunakan hati dan memi-
liki sensitivitas untuk mem-
perjuangkan dan menjalankan 
tugasnya,” ujar politisi muda 
Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Krisdayanti 
menjelaskan karirnya di dunia 
politik diawali dengan niatan 
yang besar untuk memba-
ngun bangsa. “Ya, ini berkah 
yang luar biasa, kesempatan 
yang luar biasa dan nggak 
semua punya kesempatan ini. 
Jadi, kalo kita bawa politik 
ini untuk sesuatu kebaikan 
walaupun dari sudut pandang 

yang berbeda, A bilang ini, 
B bilang itu, tapi tujuannya 
semuanya untuk kebaikan 
bangsa kita kenapa enggak? 
Kita bergerak bergotong 
royong, Insha Allah kita akan 
bisa mencapai sebuah ke-
baikan untuk bangsa kita,” 
paparnya.

Sebagai seorang figur 
publik, Krisdayanti melihat hal 
ini sebagai kesempatan untuk 
memulai kiprahnya di dunia 
politik untuk memperjuang-
kan aspirasi masyarakat, 
sesuai lingkupnya di Komisi 
IX DPR yang membidangi 
kesehatan, ketenagakerjaan, 
dan kependudukan.

KD, panggilan akrabnya, 
pun menjelaskan upaya 
yang dilakukan dalam me-
nyeimbangkan kehidupannya 
sebagai politisi, penyanyi, ibu, 
dan istri, mengingat bahwa 
sejatinya seorang perempuan 
memiliki banyak peran yang 
tidak kalah pentingnya satu 

sama lainnya.
Adapun Tsamara mengaku 

sejak belia sudah memiliki 
ke-tertarikan di bidang politik. 
“Menjadi politisi itu arti gam-
pangnya satu tanda tangan 
atau satu statement atau satu 
dorongan politis itu sangat 
efektif dibanding dengan ge-
rakan-gerakan di luar politik, 
ada efektivitasnya, tetapi tidak 
seefektif politik,” katanya.

Namun, ia tidak memung-
kiri bahwa partai politik ju-ga 
tidak luput dari adanya ke-
kurangan, sehingga mereka 
yang terjun di dunia politik 
harus berkompromi antara re-
alita dengan idealisme mereka 
agar mampu menghasilkan 
kebijakan yang bermanfaat 
bagi masyarakat. Tsamara juga 
berbagi harapannya kepada 
para politisi di parlemen agar 
dapat memperjuangkan RUU 
PKS yang sangat marak diba-
has dan dinantikan masyara-
kat. (ant)
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

Keterbatasan Vaksin,
Gubernur Minta Kaltim Prioritas

SAMARINDA, Swara Kaltim
Keterbatasan atas ketersedi-

aan vaksin Covid-19 tidak saja 
dialami Indonesia, tapi nega-
ra-negara di dunia, sehingga 
vaksin menjadi bahan rebutan 
di masa pandemi virus Corona 
melanda.

“Kami juga memahami, 
mungkin pemerintah pusat 
mengalami kesulitan menda–
patkan vaksin yang diperebut-
kan seluruh negara di dunia,” 
kata Gubernur Kaltim Dr H 
Isran Noor saat Rapat Evaluasi 
Implementasi PPKM Mikro Di-
perketat secara virtual dengan 
Menko Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto di Ruang 
Heart of Borneo, Jembatan 
Penghubung Lantai  2, Kantor 
Gubernur Kaltim, Jum’at 9 Juli 
2021.

Namun demikian, menurut 
mantan Bupati Kutai Timur ini, 
bagaimana daerah bisa mem-
percepat realisasi vaksinasi, 
sedangkan vaksinnya masih  
terbatas bahkan kurang di 
daerah.

Secara keseluruhan di–
akuinya, realisasi atau pelak–
sanaan vaksinasi kabupaten dan 
kota di Kaltim terbilang rendah, 

sebab terkendala ketersediaan 
dan suplly vaksin dari pemer-
intah pusat.

“Animo warga kami, Pak 
Menko cukup tinggi. Tapi, te-
tap terkendala ketersediaan 
dan suplly vaksin,” ujarnya.

Karenanya, orang nomor 
satu Benua Etam ini meminta 
pemerintah pusat lebih mem–
prioritaskan suplly vaksin bagi 
Kaltim, terutama dalam per–
cepatan penanggulangan pe–
nularan virus Corona.

Selain itu, pasca ditetap–
kannya tiga daerah (Balik–
papan, Berau dan Bontang) 
berstatus PPKM Darurat, maka 
selayaknya Kaltim menjadi 
daerah prioritas suplly vaksin 
guna menekan penyebaran 
wabah Covid-19.

“Kami di daerah sudah 
melaksanakan gerakan vak–
sinasi, seperti kegiatan oleh 
Bapak Pangdam (Kodam VI 
Mulawarman), juga Bapak 
Kapolda, kita terus bersinergi 
dalam percepatan vaksinasi. 
Tapi tetap saja vaksin kita ter–
batas,” ungkap suami Ketua TP 
PKK Kaltim, Hj Norbaiti ini.

Kepada Menko Airlangga 
Hartarto yang juga Ketua Ko–

mite Penanganan Covid-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasi-
onal (KCP-PEN), Gubernur Isran 
Noor menegaskan Pemerintah 
Provinsi Kaltim secara khusus 
sudah bersurat ke Menteri 

Kesehatan terkait pemenuhan 
vaksin Covid-19 untuk Benua 
Etam.

“Mohon Pak Menko, surat 
kami bisa direspon segera. 
Ini penting, mengingat juga 

Kal-tim termasuk provinsi yang 
tinggi tingkat kasusnya, di sisi 
lain kami kekurangan vaksin,” 
pinta mantan Ketua APKASI ini. 
(yans / sdn / humasprovkaltim 
/ adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim H 

Hadi Mulyadi mengatakan 
terkait dengan penambahan 
jumlah yang terkonfirmasi Co-
vid-19 di Kaltim, tentu menjadi 
perhatian semua pihak untuk  
selalu waspada.

Disisi lain kita harus tetap 
waspada, sementara sisilainya 
tidak boleh pasimis meng–
hadapi wabah Covid-19 yang 
penyebarannya  masih terjadi 
seperti sekarang ini,” tegas Hadi 
Mulyadi, Senin (12/7/2021).

Tiga hari berturut-turut lan-
jut mantan anggota DPRD 
Kaltim dan DPR RI, jumlah 
masyarakat yang terkonfirmasi 
positif Covid-19, lebih seribu.

“Dengan optimisme dan 
semangat kita dan dengan 
kerja keras kita, Insya Allah 
sebulan dan dua bulan yang 
akan datang, kasusnya sudah 
menurun, dan kita bisa kembali 
menjalani hidup normal kem–
bali,” tandasnya.

Untuk mewujudkan itu, lan-
jut Hadi, tentu perlu dukungan 
dan partisipasi semua pihak, 
termasuk seluruh lapisan ma-
syaralat Kaltim, untuk tidak 

kendor melaksanakan protokol 
kesehatan melalui gerakan 
5M, yaitu memakai masker, 
mencuci tangan pakai sabun 
pada air mengalir, menjaga 
jarak, menjauhi kerumunan, 
serta membatasi mobilisasi 
dan interaksi.

“Dengan penerapan 5M, 
kita harapkan  masyarakat da–
pat terhindar dari penyebaran 
Covid-19, dan kasusnya di Kal-
tim juga cepat menurun, bah-
kan kasusnya juga bisa cepat 
berakhir di Kaltim,” ujarnya.

Hadi Mulyadi mengajak 
masyarakat Kaltim untuk terus 
berikhtiar selama pandemi 
Covid-19 belum selesai, ikhtiar, 
berdoa dan bertawakal diper–
lukan saat pandemi belum 
selesai. 

“Ikhtiar yang dilakukan di-
antaranya kita harus terus 
memperkuat iman, temasuk  
meningkat imun, serta se-
lalu mengkomsumsi makanan 
yang sehat dan bergizi, rajin 
berolahraga, yang tentunya 
di barengi dengan 5M,” pesan 
Hadi Mulyadi. 
(mar / yans / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Kepala Dinas Perindus-

trian Perdagangan Koperasi 
dan UKM Provinsi Kaltim HM 
Yadi Robyan Noor mengajak 
ge–nerasi milenial aktif me-
man–faatkan koperasi.  Banyak 
kemudahan yang bisa digali 
dalam koperasi, apalagi jika 
mampu mengelolanya menjadi 
koperasi modern.

“Saya mengajak adik-adik 
milenial mau memanfaatkan 
berbagai kemudahan dalam ko-
perasi. Di koperasi ada perlind-
ungan dengan banyak insentif 
untuk mendukung usaha. Kami 
juga akan terus melakukan 
pemberdayaan,” kata  Roby, 
sapaan akrabnya saat menjadi 
narasumber dalam program 
Ngapeh (Obrolan Santai Siang 
Hari)  garapan TVRI Kalimantan 
Timur, Senin (12/7/2021) yang 
dilakukan melalui aplikasi zoom 
meeting. Acara dipandu Said 
Husein dan Angkie Cresentia.

Peluang bisnis koperasi 
menurut Roby cukup men–jan-
jikan. Omzet dari berbagai keg-
iatan bisnis koperasi di Kaltim, 
baik dalam perdagangan lokal, 
domestik dan ekspor nilainya 
bahkan sudah mendekati angka 
Rp1 triliun. 

Jenis-jenis usahanya pun 

beragam, mulai perdagang-  
an, simpan pinjam, kuliner, jasa 
dan lain sebagainya.

“Dengan modernisasi (ko–
perasi modern), kemudian 
anak-anak muda berkumpul  
dengan kemampuan infor-
masi teknologi (IT), saya yakin 
omzet koperasi akan jauh lebih 
meningkat lagi. Sekarang saja 
sudah hampir Rp900 miliar. 
Hampir Rp 1 Triliun,” tegas 
Roby memberi semangat.

Di era pandemi saat ini, 
penggunaan IT, lanjut Roby, 
tentu bukan hanya untuk 
keperluan rapat anggota ta-
hunan (RAT),  tapi juga ha-
rus bisa dimanfaatkan untuk 
melakukan usaha sehari-hari. 
Pengembangan bisnis ko-   
perasi diarahkan untuk  tidak 
lagi menggunakan proses 
manual, tapi dilakukan secara 
modern.

Mantan Kepala Biro Hu-
mas Setda Provinsi Kaltim ini 
menjelaskan, jumlah koperasi 
di Kaltim tidak kurang dari 
5.678 unit. Karena pandemi 
dan berbagai hal lainnya, jum-
lah koperasi yang aktif menjadi 
sebanyak 2.739 unit dengan 
jumlah anggota tidak kurang 
dari 76.454 orang.

Koperasi-koperasi itu ke–

mudian juga membangun usa–
hanya dalam bentuk usaha 
mikro kecil dan menengah.   

Mereka kemudian menjadi 
bagian dari 309.001 UMKM di 
Kaltim dengan jumlah serapan 
tenaga kerja mencapai 1,5 juta 
orang.

“Kita bersyukur, berkat du–
kungan Gubernur Isran Noor 
dan Wakil Gubernur Hadi Mul–
yadi  saat ini keterhubungan ja–
ringan koperasi sudah mencapai 
90 persen. Tentu ini modal yang 
sangat baik,” tandas Roby.

Kaltim juga mendapat per–
hatian besar dalam pengawa-
lan dari Kementerian Koperasi, 
termasuk untuk project-project 
major. Kaltim juga mendapat 
kesempatan untuk merebut lima 
koperasi modern dari sekitar 500 
koperasi modern di Indonesia. 
Koperasi Kaltim juga terbuka 
untuk mendapatkan insentif 
Rp100 miliar, tentu dengan 
laporan koperasi yang sehat, 
termasuk untuk kesejahteraan 
anggotanya.

Tepat di hari lahirnya, 12 
Juli,  Roby mengucapkan dirga-
hayu ke-74 Koperasi Indonesia 
kepada seluruh pengurus dan 
anggota koperasi di Kalimantan 
Timur. (sul / humasprovkaltim 
/ adv / aya / sk)

Omzet Koperasi Kaltim
Hampir Rp 1 Triliun

Optimis Covid Segera Berakhir

HM Yadi Robyan Noor (kanan)
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Dokter Louis Owien Ditangkap Polisi atas Dugaan
Sebarkan Berita Bohong soal Penanganan Covid-19

JAKARTA, Swara Kaltim
Aparat Kepolisian dari 

personel Tindak Pidana Siber 
Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Metro Jaya pada 
Minggu (11/7/2021) sore telah 
menangkap dr Louis Owien. 

Sosoknya sempat heboh 
beberapa hari lalu, setelah 
videonya viral dan beredar di 
media sosial WhatsApp (WA) 
terkait pernyataannya yang 
tidak percaya Covid-19.

Penangkapannya juga 
karena menuding pasien Co-
vid-19 meninggal buntut obat, 
dan menyatakan Covid-19 
bukanlah virus.

“Iya ditangkap,” ucap 
Kepala Bagian Penerangan 
Umum Divisi Hubungan 
Masyarakat Polri, Komisaris 
Besar Polisi Ahmad Ramad-
han kepada wartawan, Senin, 
(12/7/2021).

Meski membenarkan 
penangkapan ini, Ramadhan 
belum merinci lebih jauh. 
Pasalnya, hal tersebut akan  
diungkap dalam ekspose 
kasus. 

Kasus tersebut kini telah 
dilimpahkan ke Mabes Polri. 

“Polda Metro Jaya (yang 
menangkap) kemarin pukul 
16.00 WIB,” kata Ahmad Ra-
madhan.
PERNYATAAN KONTROVER-
SIAL

Sebelumnya, nama dr. 
Louis Owien sedang menjadi 
sorotan publik. Hal itu lanta-
ran beberapa pernyataan kon-
troversialnya. Secara terang-
terangan, di sesi wawancara 
Podcast Babeh Aldo (PBA) 

wanita yang mengaku seb-
agai dokter itu mengatakan 
tidak percaya dengan virus 
Corona atau Covid-19.  

dr Louis Owien bahkan 
mengatakan Covid-19 bukan 
disebabkan virus dan tidak 
menular. 

Beberapa pernyataan 
kontroversial lainnya dia 
mengatakan bahwa Covid-19 
bukan virus, pasien yang me-
ninggal akibat interaksi obat 
dan pemberian obat dalam 
enam macam bukan karena 
Covid-19, dan bahkan dia 
menghina beberapa dokter 
yang menyangkal pernyata-
annya.

Terkait pandangan dan 
sikap dokter Lois tersebut, 
Majelis Kehormatan Etik 
Kedokteran Ikatan Dokter 
Indonesia (MKEK IDI) telah 
melayangkan panggilan. 

Pengurus Besar Ikatan 
Dokter Indonesia (PB IDI) 
puna telah melakukan pen-
elusuran terhadap dr Louis 
Owien. 

Ketua Umum PB IDI Daeng 
M Faqih menyatakan, keang-
gotaan Lois di IDI sudah lama 
kedaluwarsa. 

“Keanggotaannya sudah 
lama kadaluarsa,” kata Daeng 
M Faqih.

“dr. Louis Owien telah me-
nyebarkan berita bohong dan 
atau menyiarkan pemberitaan 
bohong dengan sengaja yang 
dapat menimbulkan keonaran 
di kalangan rakyat dan atau 
menghalangi pelaksanaan 
penanggulangan wabah 
penyakit menular yang ia 

lakukan di beberapa platform 
media sosial,” kata Ramadhan 
dalam konferensi secara dar-
ing, Senin (12/7/2021). 

Ia menjelaskan, penangka-
pan terhadap dr. Louis Owien 
dilakukan berdasarkan laporan 
polisi model A. 

Laporan model A adalah 
laporan tertulis yang dibuat 
petugas polisi yang waktu 
melaksanakan tugasnya men-
getahui dan atau mendengar 
sendiri atau menghadapi 
sendiri, menyaksikan sendiri 
suatu peristiwa yang diduga 
tindak pidana. 

“Terkait penyebaran berita 
bohong di media sosial oleh 
Saudari dr. Louis Owien terkait 
penanganan Covid-19, penyi-
dik Ditreskrimsus Polda Metro 
Jaya menindaklanjuti laporan 
polisi model A,” ujar dia. 

Barang bukti yang dia-
mankan polisi adalah tangka-
pan layar unggahan-ungga-
han dr. Louis Owien di media 
sosial. 

Kepala Divisi Humas Polri 
Irjen Pol Argo Yuwono men-
gatakan, kasus dr. Louis Owien 
ini akan dilimpahkan dari 
Polda Metro Jaya ke Mabes 
Polri.

Unggahan-unggahan dr. 
Louis Owien di sosial media 
pun menjadi barang bukti 
penyidik dan melakukan 
penangkapan terhadap wanita 
tersebut pada Minggu, 11 Juli 
2021.

Dokter Louis Owien ditang-
kap Kepolisian atas dugaan 
penyebaran berita bohong 
atau hoaks tentang Covid-19. 

Selain lewat akun twitternya 
@LsOwien, ada dua platform 
sosial media lain yang digu-
nakan untuk menyampaikan 
pendapatnya terkait pandemi 
virus Corona.

“Jadi bukan hanya satu 
platform media sosial tapi 
ada tiga platform media sos-
ial,” tutur Kabag Penum Divisi 
Humas Polri, Kombes Ahmad 
Ramadhan, di Mabes Polri, 
Jakarta Selatan.

Polisi menangkap dokter 
Lois Owien lantaran menye-
barkan berita bohong alias 
hoaks terkait Covid-19 lewat 
akun media sosial pribadinya. 
Salah satunya adalah plat-
form Twitter @LsOwien.

“Mengamankan dr. Louis 
Owien terkait dengan dugaan 
tindak pidana menyebarkan 
berita bohong,” tutur Kabag 
Penum Divisi Humas Polri 
Kombes Ahmad Ramadhan di 
Mabes Polri, Jakarta Selatan, 
Senin (12/7/2021). 

Pendapat dokter Louis Ow-
ien dinilai menghambat upaya 
pemerintah dalam menangani 
pandemi Covid-19 yang be-
lakangan mengalami kenaikan 
kasus positif Covid-19 secara 
signifikan. 

“Saat ini, yang bersangku-
tan diamankan di Polda Metro 
Jaya untuk dilakukan pemerik-
saan lebih lanjut,” tandasnya.
(viva / lip6 / *Bn)

Sebut korban yang meninggal akibat Covid-19 adalah bukan karena Covid-19,
melainkan diakibatkan interaksi antar obat 

Ahmad Ramadhan 
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MoU Rancangan Awal RPJMD Berau
Tahun 2021-2026 Digelar Secara Virtual

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Karena kasus Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) melon-
jak sangat tinggi setengah bulan 
terakhir, sehingga secara nasional  
Kabupaten Berau ditetapkan be-
rada di zona merah dengan status 
Pemberlakukan Pembatasan Keg-
iatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 
Pertimbangan hal itulah, sehingga 
rapat paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dengan 
agenda penandatanganan nota ke-
sepakatan (MoU) rancangan awal 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Berau tahun 2021-2026 
digelar secara virtual, Senin (12/7).   

Penandatanganan MoU antara 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
dan DPRD Berau, dimana Pemkab 
Berau langsung dilakukan Bupati 
Bumi Batiwakkal Sri Juniarsih Mas 
dan Ketua DPRD Berau Madri 
Pani serta Wakil Ketua I Syari-
fatul Sya’diah dan Wakil Ketua II 
Achmad Rifai.

Momentum itu juga disaksikan 
oleh Wakil Bupati (Wabup) Berau 
Gamalis dan Kepala Badan Peren-
canaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan (Bapelit-
bang) Berau Agus Wahyudi  yang 
menghadiri rapat secara langsung 
bertempat di ruang rapat utama 
kantor DPRD Jl Gatot Subroto 
Kelurahan Bedungun.

Sementara Sekkab Bumi 
Batiwakkal M Gazali, para anggota 
dewan, Staf Ahli, Asisten Sekkab 
Berau serta Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dan tamu 
undangan lainnya mengikuti secara 
virtual.

Pada agenda MoU tersebut 
DPRD memberikan beberapa 
catatan atas rancangan awal 
RPJMD Berau tahun 2021-2026 
yang disampaikan oleh Wakil 
Ketua II DPRD Bumi Batiwakkal 
Achmad Rifai yakni, penyusunan 
berkewajiban mencakup dokumen 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS), pemetaan keselarasan 
antara indikator Tujuan Pemban-
gunan Berkelanjutan (TPB) tingkat 
kabupaten dengan indikator 
kinerja pembangunan daerah Ka-
bupaten Berau dijabarkan dalam 
indikator-indikator.

Namun demikian pemetaan ini 
nampaknya belum dapat dijadi-
kan referensi untuk mengukur 
keselarasan tujuan pembangunan 
Kabupaten Berau dengan TPB 
mengingat data eksisting yang 
tersedia hanya sebesar 32% dari 
384 indikator yang disampaikan. 

Hal ini belum memproyeksi-
kan penerimaan daerah dari pos 
pembiayaan. Saat ini data series 
yang tersedia untuk Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya (SiLPA) hanya terisi 
untuk tahun 2015, 2017 dan 2018 
dari data 5 (lima) tahunan yang 
dibutuhkan.

Sementara perhitungan 
proyeksi SiLPA belum terlihat di 
dalam dokumen Rancangan Awal 
RPJMD. Hal ini berarti kapasitas 
riil kemampuan keuangan daerah 
yang ada belum mencerminkan 
kemampuan riil keuangan daerah 
secara keseluruhan. Pembiay-
aan dari SiLPA seyogyanya juga 
diperhitungkan sebagai salah 
satu komponen dalam total 
penerimaan sehingga anggaran 
yang dialokasikan untuk program 
prioritas pembangunan dapat lebih 
mencerminkan kapasitas riil.

Perlu diketahui keselarasan 
antara visi misi RPJM Nasional 
dan RPJMD Provinsi menjadi 
salah satu hal yang dipersyarat-
kan dalam penyusunan visi misi 
RPJM di level kabupaten/kota. 
Dimana keselarasan dengan 
RPJMN dan RPJMD Provinsi 
sudah disajikan dalam dokumen 
rancangan awal RPJMD Kabu-
paten Berau 2021-2026.

“Namun demikian indikasi ke-

selarasan dengan RPJMD daerah 
sekitar belum menjadi perhatian 
dalam penyusunan rancangan 
awal ini. Sebagaimana yang dis-
ampaikan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (Permendagri) No-
mor 86 Tahun 2017, sehingga ini 
menjadi masukan dari DPRD untuk 
bahan evaluasi Pemkab Berau,” 
kata Politisi dari Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) tersebut.

Sementara Bupati Sri Juni-
arsih Mas melalui sambutannya 
memaparkan bahwa, penyusu-
nan rancangan awal RPJMD ini 
dilakukan sejak kepala daerah dan 
wakil kepala daerah terpilih dilantik 
dan disusun sesuai dengan kaidah 
perumusan kebijakan perenca-
naan. Yang telah disusun serta 
disingkronkan dengan visi dan misi 
kepala daerah terpilih.

Dikesempatan ini disampaikan 
bahwa visi Bupati dan Wakil Bupati 
yaitu “Mewujudkan Berau Maju dan 
Sejahtera dengan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang Handal untuk 
Transformasi Ekonomi Dalam 
Pengelolaan Sumber Daya Alam 
secara Berkelanjutan”. 

Untuk misi pembangunan 
dirumuskan menjadi empat yaitu 
meningkatkan kualitas SDM yang 

cerdas, sejahtera dan berbudi 
luhur. Kemudian meningkatkan 
ekonomi masyarakat dengan opti-
malisasi sektor hilir Sumber Daya 
Alam (SDA) dan pertanian dalam 
arti luas yang berbasis keraky-
atan dengan perluasan lapangan 
kerja dan pengembangan usaha 
berbasis pariwisata dan kearifan 
lokal. Meningkatkan sarana dan 
prasarana publik yang berkualitas, 
adil dan berwawasan lingkungan 
serta meningkatkan tata pemer-
intahan yang bersih, berwibawa, 
transparan dan akuntabel.

“Sebagai komitmen untuk 
mewujudkan visi dan misi ini maka 
dirumuskan 18 program prioritas, 
salah satunya adalah Pemban-
gunan Rumah Sakita (RS) tife B 
di Bumi Batiwakkal ini,” ungkap 
Srikandi pertama mampu menjadi 
petinggi di Kabupaten Berau itu.

Sedangkan untuk arah 
kebijakan pembangunan 2021-
2026, dimana khusus tahun 2021 
merupakan tahapan resentensi 
dengan pengendalian pandemi 
Covid-19 langkah awal pemulihan 
ekonomi, lalu. 

Lalu tahun 2022 merupakan 
era pemulihan dengan kebijakan 
sektor unggulan daerah (UMKM, 

pariwisata dan pertanian) dan 
peningkatan daya saing investasi 
dalam mendukung percepatan 
pemulihan daya saing.

Tahun 2023 masih pada era 
pemulihan dan kebijakan pemban-
gunan melalui peningkatan kualitas 
SDM yang menguasai IPTEK dan 
IMTAK. Tahun 2024 masuk kearah 
percepatan dengan kebijakan 
pembangunan melalui pemerataan 
sarana dan prasarana publik.

Kemudian tahun 2025 meru-
pakan era percepatan dengan 
kebijakan pembangunan melalui 
penguatan tata kelola pemerin-
tahan. 

Dan untuk tahun 2026 meru-
pakan era percepatan dengan 
mewujudkan visi yakni sumber 
daya manusia yang handal untuk 
transformasi ekonomi dalam pen-
gelolaan sumber daya alam secara 
berkelanjutan.

“Jadi rancangan awal ini selan-
jutkan akan kami evaluasi kem-
bali guna berbenah sebagaimana 
beberapa catatan yang telah diberi-    
kan para Wakil Rakyat Bumi Bati-
wakkal. Apabila telah sesuai maka 
siap disahkan menjadi Peraturan 
Daerah (Perda),” ujar Bupati Sri 
Juniarsih. (nht)

Saat Bupati Sri Juniarsih Mas dan Ketua DPRD Madri Pani menandatangani MoU Rancangan 
Awal RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang disaksikan Wakil Bupati Gamalis, Wakil 
ketua 1 DPRD Syarifatul Sya’diah dan Wakil Ketua 2 DPRD Achmad Rifai. 

Foto bersama usai Rapat Paripurna di gedung rapat utama kantor DPRD Kabupaten Berau. 
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Pelataran

Belajar Tatap Muka Masih Sangat Penting,
Jangan Semuanya Online

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manu-
sia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy men-
gatakan bahwa pembelajaran 
tatap muka masih sangat 
dibutuhkan dan harus tetap 
diprioritaskan di tengah situasi 
pandemi Covid-19.

Namun, dia menekankan 
belajar tatap muka hanya 
dapat dilakukan di daerah 
zona aman dari penyebaran 
virus Corona serta tetap den-
gan pengawasan ketat dari 
pemerintah daerah khususnya 

Satgas Covid-19.
“Karena bagaimanapun 

dengan kondisi yang ada saat 
ini belajar tatap muka masih 
dibutuhkan. Masih sangat 
penting. Karena itu kalau 
tatap muka masih sangat 
dimungkinkan dan sangat 
aman, maka laksanakan itu 
(proses pembelajaran tatap 
muka),” kata Muhadjir diku-
tip dari siaran pers, Minggu 
(11/7/2021).

Dia menegaskan, pelak-
sanaan kegiatan belajar 
mengajar secara online 
hanya dilakukan apabila 

suatu wilayah dalam keadaan 
darurat Covid-19 yang mem-
bahayakan peserta didik. 

Jika sekolah berada di 
daerah zona aman Covid-19, 
maka sebaiknya melakukan 
belajar tatap muka. 

“Jangan ikut-ikutan ke-
mudian semuanya berjalan 
online. 

Onlinre itu yang terpaksa 
dalam suasana Covid-19 
yang sangat mengancam 
anak-anak sekolah. Tapi kalau 
betul-betul bisa dipastikan 
aman sebaiknya tetap tatap 
muka,” tegas dia.

Muhadjir pun meminta 
pemerintah daerah untuk 
dapat memperhatikan kondisi 

zona Covid-19 di wilayahnya. 
Muhadjir mengingatkan 

pemerintah daerah bijak dalam 
menentukan wilayahnya dari 
tingkat kelurahan dan keca-
matan yang aman untuk men-
jalankan PTM.

“Saya minta pemerintah 
daerah jangan hanya cari 
aman, yang penting enak, enak 
daring gak usah ngurus seko-
lah. Itu gak bagus. 

Jadi kalau sekolah bisa 
menyelenggarakan pendidikan 
tatap muka secara aman itu 
sebaiknya ya pilih tatap muka,” 
kata Muhadjir. (kr / sk)

Tahun Ajaran Baru dan Keniscayaan PJJ Lagi
JAKARTA, Swara Kaltim

Penularan Covid-19 yang 
cenderung melonjak men-
jadi salah satu pertimbangan 
untuk menunda rencana 
Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM). Sangat dimungkinkan 
tahun ajaran baru 2021/2022 
masih akan melaksanakan 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 
Makanya, inovasi PJJ mutlak 
dilakukan agar peserta didik 
tidak bosan dan tujuan pem-
belajaran tercapai.

Pada kondisi pandemi yang 
semakin memburuk, jelas PTM 
bukanlah pilihan. Data Ke-
menterian Kesehatan menun-
jukkan adanya kecenderungan 
Covid-19 varian Delta meny-
erang usia anak-anak hingga 
18 tahun di sejumlah daerah 

yang sedang mengalami lon-
jakan kasus. Berdasarkan data 
Satgas Penanganan Covid-19, 
sampai dengan Rabu (30/6) 
tercatat 12,6 persen kasus 
Covid-19 merupakan anak 
usia 0-18 tahun. Artinya, ada 
sekitar 271.714 anak Indone-
sia yang terpapar Covid-19.

Situasi ini cukup mengkha-
watirkan. Sebab, hingga kini 
sebagian besar rumah sakit 
belum memiliki ruang ICU 
(Intensive Care Unit) khusus 
anak. Tak ayal bila kemudian 
tak sedikit anak-anak kita 
yang terinfeksi virus korona 
tak tertolong nyawanya. 

Bahkan angka kematian 
anak akibat Covid-19 di 
Indonesia merupakan ter-
tinggi di dunia. Data Ikatan 

Dokter Anak Indonesia (IDAI) 
menyatakan dari total kasus 
positif Covid-19 nasional 
saat ini, 12,5% dikontribusi-
kan anak usia 0 - 18 tahun. 
Ini menunjukkan, satu dari 
delapan kasus positif Covid-19 
di Indonesia merupakan kasus 
anak. Memprihatinkan. Karena 
itu, PTM yang seharusnya dia-
gendakan pada tahun ajaran 
baru Juli 2021 sangat tepat 
bila ditunda pelaksanaannya. 
Kalau mau diadakan harus 
sangat selektif, hanya di dae-
rah yang benar-benar aman. 

Untuk sementara ada bai-
knya dilakukan di zona hijau 
di luar Jawa dulu yang pen-
duduknya tidak begitu padat. 
Itu pun dengan syarat tam-
bahan, mereka yang sudah 

divaksin bukan hanya tenaga 
pengajar saja, tetapi juga 
peserta didik.

Bagi sekolah di Jawa-Bali 
harus merencanakan PJJ lagi. 
PJJ yang dilaksanakan harus 
kreatif, lebih menarik, inovatif, 
menggairahkan, dan tidak 
membebani siswa. Lebih baik 
dari yang sudah lalu.
PAKAI LMS

Agar efektif, PJJ seharusnya 
dilaksanakan dengan meng-
gunakan sistem pengelolaan 
pembelajaran atau Learning 
Management System (LMS). 
Apa bisa PJJ tanpa LMS? 
Jawabannya kurang lebih 
sama dengan analogi pertan-
yaan, apa bisa pembelajaran 
tatap muka tanpa ruang kelas 
dan perabotnya?

Melalui LMS itulah guru 
dapat menaruh dan me-
nyampaikan seluruh bahan 
ajar, melakukan interaksi dan 
evaluasi, memberikan penjela-
san dan diskusi serta memoni-
tor perkembangan peserta 
didik. Hal itu adalah tugas 
guru dalam pembelajaran dan 
kesemuanya dengan mudah 
dapat difasilitasi oleh LMS.

Sekolah harus menyediakan 
LMS untuk pembelajaran dar-
ing. Apapun pilihan LMS-nya 
(misalnya: Moodle, Google 
Classroom, Edmodo, Schoolo-
gy, dll) yang penting pengguna 
tidak kesulitan. 

Seperti pengalaman di 
sekolah kami, LMS dengan 
Google Classroom (GC) se-
bagai solusinya. (dtc / sk)

Muhadjir Effendy
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Soal Covid-19,
Ikuti Anjuran Pemerintah

SAMARINDA, Swara Kaltim
Tingginya lonjakan kasus 

terkonfirmasi dalam beberapa 
minggu terakhir, membuat 
pemerintah baik pusat mau-
pun daerah menerbitkan 
sejumlah intruksi/aturan. 

Salah satunya adalah 
penerapan  Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Ma-
syarakat (PPKM) berskala 
mikro yang semula statusnya 
diperketat menjadi darurat di 
wilayah Jawa dan Bali. 

Menyusul beberapa kabu-
paten/kota di luar Jawa dan 
Bali, termasuk di Kaltim, yakni 
Balikpapan, Bontang dan Be-
rau.

“Peningkatan kasus terse-
but tentunya menjadi perha-
tian serius pemerintah daerah, 
baik provinsi maupun kabu-
paten/kota. 

Penerapan PPKM darurat 
itu salah satunya yang harus 
dilaksanakan secara disiplin 
dan ketat. 

Masyarakat harus mem-
bantu dan mendukung 
dengan mengikuti anjuran 
pemerintah ini. Tidak hanya 
masyarakat di tiga daerah 

tersebut, tetapi juga tujuh ka-
bupaten/kota lainnya di Kal-
tim,” kata Juru Bicara Satgas 
Penanganan Covid-19 Kal-
tim, Andi Muhammad Ishak, 
dikutip Swara Kaltim melalui 
berita biro humas setprov 
kaltim, Senin (12/7/2021).

Dengan penerapan PPKM 
darurat tersebut, lanjut dia, 
seluruh stakeholder diharap-
kan dapat mematuhi instruksi 
Gubernur dan Bupati/Walikota 
untuk menerapkan aturan 
yang tertuang didalamnya. 
Salah satunya adalah pegawai 

negeri dan swasta bekerja 
dari rumah 100 persen. 

Disamping juga kegiatan 
makan/minum di tempat 
umum baik yang berada di 
lokasi sendiri maupun yang 
berlokasi pada pusat per-
belanjaan/mall dari maksimal 

50% menjadi 25%  kapasitas 
dengan batas operasional 
hingga pukul 17.00 Wita.

“Aturan-aturan ini harus 
dilaksanakan agar kita bisa 
menekan tingginya angka 
penularan Covid-19 yang ter-
jadi beberapa hari terakhir. 
Dan jangan lupa untuk tetap 
menerapkan protokol kesehat-
an, sehingga kita semua ter-
hindar dari bahaya penularan 
virus corona ini dan tentunya 
pandemi bisa segera berakhir,” 
pesan Kepala Biro Kesejahter-
aan Rakyat Setda Prov Kaltim 
ini.

Berdasarkan rilis Satgas 
Penanganan Covid-19 Kaltim 
per Senin, 12 Juli 2021, jumlah 
terkonfirmasi bertambah se-
banyak 1.012 kasus, sehingga 
total kumulatif menjadi 86.960 
kasus. 

Pasien sembuh bertambah 
299 kasus, menjadi 74.908 
kasus. 

Pasien masih dirawat atau 
kasus aktif bertambah 692 
kasus, menjadi 9.951 kasus. 
Dan pasien meninggal dunia 
bertambah 22 kasus, menjadi 
2.102 kasus. (aya / sk)

 Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak

Masyarakat Taat, Penanganan Covid akan Berhasil
SAMARINDA, Swara Kaltim

Wabah Covid-19 di Benua 
Etam Kaltim memang masih 
terjadi, bahkan cenderung 
terus meningkat. 

Karena itu, ketaatan ma-
syarakat untuk mengikuti an-
juran pemerintah atau menta-
ati protokol kesehatan dalam 
kehidupan sehari-hari, diyakini 
dapat mendukung penanga-
nan pencegahan penyebaran 
dan penularan Covid-19.

Artinya, jika masyarakat 
taat mengikuti anjuran pemer-
intah, maka penanganan Co-
vid di Benua Etam Kaltim akan 
berhasil dengan cepat.

“Makanya, saya mengim-
bau kepada seluruh rakyat 
Kaltim, siapa saja, di mana 
saja. 

Agar bersama-sama toat 
atau taat, disiplin mengikuti 
anjuran pemerintah dengan 
mengikuti protokol kesehatan. 
Dengan begitu penanganan 
Covid-19 oleh pemerintah 
akan berhasil,”sebut Gubernur 
Kaltim Dr H Isran Noor pekan 
lalu di Samarinda.

Bagi Isran, kepedulian itu 
sangat penting. Makanya, 
masyarakat diminta untuk 
taat. Dengan begitu, sama 
saja masyarakat taat kepada 
anjuran pemerintah. 

Sehingga, wabah diyakini 
akan berakhir dengan cepat. 
Termasuk didukung dengan 

doa.
Menurut Isran, kasus 

terkonfirmasi sempat turun. 
Tetapi, minggu-minggu ini 
terus naik. Sehingga, di-
perlukan keseriusan semua 
pihak. Karena, apabila hanya 
pemerintah saja yang melak-

sanakan, maka tidak akan 
berhasil penanganan wabah 
tersebut. 

Bahkan, Pemerintah Provin-
si juga prihatin kasus mening-
gal masih terjadi akibat wabah 
ini.

“Karena itu, mari bersama 

satukan tekad untuk taat. 
Masyarakat patuh dan taat, 
penanganan Covid-19 akan 
berhasil. Jadi, kita sama-sama 
menjaga dan mengingatkan 
siapa saja di lingkungan tem-
pat tinggal maupun peker-
jaan. Sehingga, penanganan 

berhasil, wabah segera bera-
khir,” jelasnya.

Apalagi per 12 Juli 2021 
kasus sembuh Covid-19 men-
capai 74.908 kasus. 

Ini menandakan diperlukan 
ketaatan masyarakat untuk dis-
iplin. (aya / sk)
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SURABAYA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VI DPR yang 

membidangi BUMN, Mufti Anam, 
mengingatkan dua hal penting ter-
kait pelaksanaan vaksinasi gotong-
royong individu yang dijalankan 
BUMN farmasi melalui kelompok 
usaha PT Kimia Farma Tbk per 
Senin (12/7).

Dalam siaran persnya yang 
diterima di Surabaya, Minggu, dia 
mengatakan, hal pertama yang ha-
rus dipenuhi bagi BUMN Farmasi 
adalah mampu menata fokus, 
karena bersamaan harus menunai-
kan tugas percepatan produksi dan 
distribusi vaksin program (vaksin 
gratis) serta obat-obatan terapi 
Covid-19.

Program vaksin individu ini, 
kata dia, pasti peminatnya cukup 
banyak, dan bisa menyegarkan 
arus kas BUMN Farmasi karena 
bayar langsung di tempat.

Dengan kuota awal di delapan 
gerai Kimia Farma, dan asumsi 
biaya sesuai ketentuan maksimal, 
maka ada uang masuk sekitar 

Rp747 juta per hari. 
Belum lagi nanti kalau jarin-

gan penyedia vaksin berbayar ini 
ditambah.

“Tentu itu cukup menggiurkan, 
namun saya minta jangan gara-
gara vaksin individu ini, kemu-
dian BUMN farmasi berkurang 
fokusnya untuk menyediakan 
vaksin program yang gratis dan 
obat-obatan terapi yang sangat 
dibutuhkan rakyat,” kata dia.

Hal tersebut, kata dia, penting 
untuk diingatkan karena jaringan 
PT Bio Farma (Persero) maupun 
PT Kimia Farma (Persero) Tbk 
punya tugas berat lain.

“Bio Farma produksi vaksin 
gratis. Kimia Farma memproduksi 
sebagian obat terapi dan distribusi 
obat terapi Covid-19 dari produ-
sen lain, antara lain ivermectin, 
oseltamivir, remdesivir, favipirafir 
yang semuanya butuh fokus dan 
ketangkasan untuk segera terdis-
tribusi dengan baik ke masyarakat 
dan merata,” katanya, menjelas-
kan.

Catatan penting kedua, lanjut 
politisi PDI Perjuangan itu, adalah 
kewajiban Kimia Farma untuk 
menjaga standar etik tertinggi 
dalam program vaksinasi berbayar 
individu.

Mufti Anam mengingatkan 
kasus alat tes antigen bekas yang 
dilakukan oknum Kimia Farma 
yang telah menghebohkan publik 
nasional.

“Jangan sampai ada lagi pihak 

Kimia Farma yang bermain-main 
mengambil keuntungan dalam 
penyediaan vaksin individu ini,” 
ujarnya.

Mufti juga meminta agar ada 
standar etik pelayanan yang tidak 
melukai rasa keadilan di masyara-
kat. 

Khusus untuk vaksinasi go-
tong royong, Mufti Anam me-
minta Kimia Farma jangan sampai 
melakukan layanan di rumah 

konsumen.
“Sesuai aturan, vaksinasi go-

tong royong harus di faskes. Kimia 
Farma jangan kemudian membuat 
inovasi marketing dengan model 
seperti homecare, rakyat akan 
marah kalau melihat ada vaksinasi 
di rumah-rumah orang kaya. Ini 
saya ingatkan betul,” ujarnya.

Seperti diketahui, vaksin indivi-
du berbayar akan mulai disediakan 
oleh Kimia Farma per Senin (12/7). 
Tahap awal, akan ada di 8 cabang 
Kimia Farma di Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surakarta, Surabaya, 
dan Bali. Kapasitasnya 1.700 orang 
per hari. 

Sesuai keputusan Menteri 
Kesehatan, harga pembelian 
vaksin individu tersebut sebesar 
Rp321.660 per dosis dan tarif vak-
sinasi Rp117.910 per pelayanan. 
Sehingga sekali suntik, konsumen 
harus membayar Rp 439.570. 

Sesuai aturan, harga tersebut 
sudah meliputi keuntungan perusa-
haan namun belum termasuk PPn. 
(ant)

Awasi Implementasi Vaksin Covid-19
Berbayar, Cegah Penyalahgunaan

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua MPR RI Bambang 

Soesatyo meminta pemerintah 
agar membuat pengaturan 
dan mengawasi implementasi 
vaksin berbayar di sejumlah 
klinik kesehatan guna mence-
gah penyalahgunaan oleh 
oknum tertentu demi meraup 
keuntungan pribadi.

“Pemerintah harus men-
gawasi agar tidak ada pihak-
pihak tertentu yang meman-
faatkan situasi demi meraup 
keuntungan pribadi,” kata 
Bambang Soesatyo melalui 
keterangan tertulis yang 
diterima di Jakarta, Senin.

Penyediaan layanan vaksin 
berbayar di sejumlah klinik 
PT. Kimia Farma merupakan 
vaksin gotong royong se-
bagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan 
(Permenkes) nomor 19 ta-
hun 2021 tentang perubahan 
atas Permenkes nomor 10 
tahun 2021 tentang pelaksa-
naan vaksinasi dalam rangka 
penanggulangan pandemi 
Covid-19.

Permenkes tersebut me-
nyatakan bahwa kegiatan 
vaksinasi dilakukan melalui 
dua metode yaitu vaksinasi 
program pemerintah tidak 
berbayar atau gratis dan vak-
sin gotong royong.

Di saat bersamaan pemer-
intah harus menjelaskan kepa-

da masyarakat tujuan vaksin 
berbayar diterapkan secara 
transparan. Baik kegunaan 
atau pun perbedaan antara 
vaksin gratis program pemer-
intah dan vaksinasi berbayar.

Kemudian termasuk pula 
jenis vaksin yang digunakan, 
jumlah target penerima 
vaksin, dan persyaratan lain-
nya serta menjelaskan alasan 
diselenggarakannya vaksin 
berbayar di sejumlah klinik 
tersebut.

Kendati ada program 
vaksinasi gotong royong yang 
berbayar, pemerintah tetap 
harus memberikan jaminan 
dan kepastian kepada ma-
syarakat tetap melaksanakan 
program vaksinasi gratis oleh 

pemerintah.
“Walaupun vaksin gotong 

royong berbayar diseleng-
garakan, bukan berarti vaksin 
gratis program pemerintah 
tidak diprioritaskan,” tegas 
politisi Golkar tersebut.

Pemerintah atau pemang-
ku kepentingan terkait harus 
memberikan jaminan kepada 
masyarakat bahwa komitmen 
untuk menuntaskan peny-
elenggaraan vaksin hingga 
mencapai target yang telah 
ditetapkan terus dilakukan. 
Hal itu diwujudkan dengan 
program vaksin gratis dari 
pemerintah maupun vaksin 
gotong royong yang bersifat 
berbayar.

Evaluasi secara berkala 

mengenai penyelenggaraan 
program vaksinasi tersebut 
juga harus dilakukan, apabila 
memungkinkan pelayanan 
vaksinasi dilakukan melalui 
program bebas biaya dengan 
cara memaksimalkan seluruh 
sumber daya yang dimiliki. 
“Ini bertujuan memastikan 

perluasan jangkauan vaksinasi,” 
ujar Bambang Soesatyo.

Pemerintah diminta 
berkomitmen mempercepat 
serapan anggaran kesehatan 
untuk vaksinasi dan perbaikan 
layanan penanganan Covid-19 
di seluruh rumah sakit dan 
fasilitas kesehatan. (ant)

 Rumah 
2 Tingkat  
Lantai 1: 

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

6 Kamar Kost, 
Dapur, WC

DIJUAL 
SEGERA

Sertipikat Hak Milik. Harga Nego. Tanpa Perantara

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

Fasilitas: PLN, PDAM, Telp.Rumah

Hubungi: HP. 081347762211

Anggota DPR Ingatkan Dua Hal Pada 
BUMN Farmasi Jual Vaksin Individu



Swara Kaltim 9Selasa, 13 Juli 2021 Halaman

Toni Kroos Dianggap Penyebab 
Kegagalan Jerman di Euro 2020

TONI KROOS menyerang 
balik mantan presiden Bayern 
Munich, Uli Hoeness yang 
mengkritiknya. Hoeness meni-
lai Kroos biang keladi kegaga-
lan Jerman di Euro 2020.

Jerman tampil mengece-
wakan di Piala Eropa 2020. 
Kiprah Nationalelf harus ter-
henti di babak 16 besar usai 
kalah 0-2 dari Inggris.

Legenda Jerman sekaligus 
mantan Presiden Bayern Mu-
nich, Uli Hoeness, mencoba 
menganalisa sebab kegagalan 
Die Mannschaft di Euro 2020. 
Pria 69 tahun ini menyoroti 
peran Toni Kroos di lini tengah 
Jerman.

Ia menilai Kroos mengham-
bat serangan Jerman. Menu-
rutnya, gaya main Kroos yang 
sering melepas umpan ke sisi 
lapangan tak cocok dengan 
sepakbola modern yang ber-
main lebih direct mengandal-
kan kecepatan.

“Saya sangat menyukai 

Kroos, dia menampilkan 
beberapa penampilan kelas 
dunia dan hebat di Bayern, 
tetapi gaya permainannya 
sudah ketinggalan zaman. 
Harus dikatakan bahwa Kroos 
tidak cocok dalam sepak-
bola modern dengan umpan 
horizontalnya,” ujar Hoeness 
dikutip dari Marca.

“Sepakbola sekarang 
dimainkan secara vertikal. 
Pemain mengambil bola dan 
membawanya ke depan den-
gan kecepatan.”

“Itu terlihat mengerikan 
saat menghadapi Inggris. 
Kami tertinggal 1-0 di 15 
menit terakhir laga dan Kroos 
berhenti melewati garis 
tengah. Gaya mainnya benar-
benar sudah tak terpakai. Dia 
mengirim bola ke samping 
lagi, ke samping lagi, dan 
kemudian pertahanan lawan 
sudah terorganisir,” tam-
bahnya.

Hoeness juga menyebut 

formasi 3-4-2-1 yang dikem-
bangkan oleh pelatih Jerman, 
Joachim Loew, hanya untuk 
mengakomodir peran Kroos. 

Bagi Uli Hoeness, ini adalah 
blunder besar dari Joachim-
karena Jerman dianggapnya 
bakal lebih baik jika bermain 
dengan empat bek tanpa Toni 

Kroos di lini tengah.
“Jika kami bermain dengan 

empat bek dan dengan Gore-
tzka, Kimmich dan Muller 
ditambah Sane, Gnabry dan 
Havertz, kami sekarang akan 
berada di posisi yang ber-
beda. Jerman memainkan 
sepakbola yang buruk,” jelas-

nya menambahkan.
Kritik Hoeness ini ternyata 

bikin kuping Kross panas. 
Gelandang 31 tahun ini 
mengecam balik Hoeness 
lewat kicauan di akun Twitter. 
Ia menyinggung Uli Hoeness 
yang disebutnya tak kompeten 
sebagai di saluran TV Jerman, 
RTL.

“Uli Hoeness adalah 
seorang pria dengan penge-
tahuan soal sepakbola yang 
hebat (bahkan jika itu tidak 
cukup baik untuk RTL), dengan 
sedikit ketertarikannya pada 
kontroversi dan berusaha un-
tuk berdamai dengan dirinya 
sendiri. Itu mirip dengan orang 
yang mengurus lapangannya,” 
tulis Kroos.

Hoeness dipastikan takkan 
melihat Toni Kroos lagi ber-
seragam Jerman. 

Pasalnya, Kroos sudah 
mengumumkan pensiun dari 
timnas Jerman usai Euro 2020. 
(dts)

Jorginho Juara Eropa Lagi, Masuk Daftar Eksklusif !

JORGINHO sedang menjalani 
musim yang tak terlupakan. 
Gelandang Italia itu baru saja 
memenangi medali juara 
Eropa keduanya usai tampil 
sebagai juara Euro 2020.

Jorginho memimpin Italia 
saat mengalahkan Inggris 
lewat adu penalti 2-3 setelah 
seri 1-1 sampai perpanjangan 
waktu pada laga final, Senin 
(12/7) dinihari WIB.

Pemain kelahiran Brasil itu 
berpengaruh dalam permain-
an meski dianggap berun-
tung tidak dikartu merah usai 
menginjak Jack Grealish. 

Jorginho lantas gagal 

mengonversi penalti kelima 
Gli Azzurri usai sepakannya 
ditangkis kiper Jordan Pick-
ford.

Meski begitu Jorginho 
secara keseluruhan tampil 
impresif di Euro 2020. 

Opta mengemukakan, 
Jorginho menciptakan 
rekor intersepsi terbanyak 
di sebuah turnamen Piala 
Eropa (25), lebih banyak dari      
pada legenda sepakbola 
Prancis Marcel Desailly di 
Euro 1996.

Pada akhirnya, pemilik 
nama lahir Jorge Luis Frello 
Filho ini mengangkat trofi 

juara Piala Eropa. 
Menyusul kegagalan 

penendang kelima Inggris 
Bakayo Saka menjaringkan 
bola ke gawang Italia.

Itu menandai kesuksesan 
kedua Jorginho di sepanjang 
musim panas 2021 usai se-
belumnya membawa Chelsea 
menjuarai Liga Champions. 

The Blues memenangi titel 
keduanya dengan kemenan-
gan 1-0 atas Manchester City 
di Dragao, Porto pada Mei 
silam.

Dengan dua gelar Eropa 
ini Jorginho menjadi pemain 
kesepuluh yang berhasil 

memenanginya dalam tahun 
yang sama. 

Dia merupakan pemain 
Chelsea ketiga yang men-
capainya setelah Fernando 
Torres dan Juan Mata ketika 
the Blues menjadi kampiun 
Liga Champions 2011/12 dan 
Spanyol menduduki takhta 
Euro 2012. 

Berikut ini adalah 10 
pemain dengan gelar Eropa 
ganda di level internasional 

dan klub:
1964: Luis Suarez (Inter 

Milan & Spanyol)
1988: Hans van Breukelen, 

Ronald Koeman, Berry van 
Aerle, Gerald Vanenburg (PSV 
Eindhoven & Belanda)

2012: Fernando Torres, Juan 
Mata (Chelsea & Spanyol)

2016: Cristiano Ronaldo, 
Pepe (Real Madrid & Portugal)

2020: Jorginho (Chelsea & 
Italia). (dts)

OLAHRAGA
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JAKARTA, Swara Kaltim
Kementerian ESDM terus 

memperkuat pengawasan ter-
hadap usaha pertambangan 
mineral dan batu bara melalui 
teknologi machine learning 
dan artificial intelligence atau 
kecerdasan buatan dalam 
pengelolaan citra dan geo 
data sets.

“Kami akan terus melaku-
kan pengawasan yang terpadu 
dengan menggunakan kom-
binasi media digital sehingga 
perbaikannya dapat dilakukan 
segera,” kata Direktur Pembi-
naan Pengusahaan Batu Bara 
Kementerian ESDM Sujatmiko 
dalam keterangan yang diku-
tip di Jakarta, Minggu.

Sujatmiko menjelaskan 
optimalisasi teknologi di-
harapkan mampu memberi-

kan manfaat yang lebih besar 
terhadap aktivitas pertam-
bangan serta meningkatkan 
kontribusi mineral dan batu 
bara dalam memajukan per-
ekonomian nasional.

Menurutnya, pemerintah 
memanfaatkan sumber daya 
batu bara mencapai 143,7 
miliar ton dan cadangan se-
banyak 38,8 miliar ton untuk 
menjawab berbagai isu ten-
tang energy trilemma, yakni 
ketahanan energi, keterjang-
kauan energi, dan keberlanju-
tan energi.

“Walaupun banyak orang 
mengatakan batubara ini 
sebagai sumber energi yang 
kotor, namun batu bara bisa 
digunakan untuk sumber en-
ergi yang berkecukupan dan 
terjangkau untuk masyarakat,” 

ujar Sujatmiko.
Sepanjang 2020, kontribusi 

mineral dan batu bara dalam 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) sebesar Rp34,65 
triliun dan Rp1,67 triliun untuk 
pengembang serta pember-
dayaan masyarakat.

Selain itu, produksi batu 
bara nasional mencapai total 
564 juta ton dengan 138 juta 
ton digunakan untuk kebutu-
han dalam negeri pada tahun 
lalu.

“Sebagai kepedulian atas 
isu lingkungan, pemerintah 
terus mendorong penera-
pan teknologi melalui clean 
coal technology. Ini tentu 
memenuhi amanat sebagai 
sumber energi yang low 
carbon emission,” pungkas 
Sujatmiko. (ant)

Pemerintah Pakai Kecerdasan Buatan 
Awasi Tambang Mineral dan Batubara

Isran Noor: Kehidupan di Daerah 
tak Lepas dari Aspek Lingkungan

SAMARINDA, Swara Kaltim
Gubernur Kaltim Dr H Isran 

Noor menegaskan, kehidupan 
masyarakat Benua Etam Kaltim 
tidak lepas dari adanya aspek 
lingkungan. Itu karena, satu 
tahun terakhir ini kerusakan 
lingkungan di Benua Etam 
semakin memprihatinkan. 

Akibat adanya pembukaan 
lahan pertambangan batubara 
sangat luar biasa.

“Karena itu, kehidupan ma-
syarakat Kaltim saat ini tidak 
lepas dari aspek lingkungan 
yang memprihatinkan. Pert-

ambangan semakin maju, yai-
tu pertambangannya semakin 
maju hingga merusak jalan,” 
tegas Isran Noor baru-baru 
ini ketika kegiatan lingkungan 
oleh DLH Kaltim.

Bagi Isran, perusahaan 
atau penambang itu tidak 
salah. 

Hanya saja, akibat tidak 
adanya pengawasan yang 
dilakukan di daerah oleh 
Pemerintah Daerah setem-
pat, maka kondisi lingkungan 
pun semakin memprihat-
inkan.

Apalagi, harga jual batuba-
ra semakin tinggi dalam 11 
tahun terakhir ini. 

Karena itu, mulai jalan 
rusak dan berlubang. 

Antrian panjang kendaraan 
untuk melintasi akses jalan 
antar kabupaten dan kota 
terjadi akibat jalan berlubang 
itu tidak akan mempengaruhi 
aktifitas pertambangan terse-
but berhenti. 

“Izin pertambangan me-
mang sudah ditarik ke Pusat. 
Tapi, jika kondisi pertamban-
gan itu baik dan terjaga, maka 

diperlukan pengawasan dari 
Pemerintah Daerah. Sayang-
nya, aturan itu tidak ada. 

Makanya, belum ada izinnya 
saja sudah ditambang,” tegas 
Isran. (aya / sk)
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Wakil Bupati Gamalis ketika 
bertandang ke lokasi ke-
bakaran di Kampung Bukit 
Makmur, Kecamatan Segah.

Wabup Gamalis Sambangi Korban
Kebakaran di Kampung Bukit Makmur

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Minggu (11/7) dini hari 

Kampung Bukit Makmur 
Kecamatan Segah membara, 
dimana satu rumah ludes ter-
bakar. Sementara ada rumah 
lainnya juga terbakar namun 
hanya terdampak sebagian 
atap bangunan rumahnya 
saja dan seluruh barang dapat 
diselamatkan.

Dari adanya musibah ke-
bakaran tersebut Wakil Bupati 
(Wabup) Kabupaten Berau Ga-
malis langsung menyambangi 
korban kebakaran di siang 
harinya (Minggu 11 Juli 2021).

Disela sela tandangannya 
Wabup Gamalis, memberikan 
semangat kepada keluarga 
korban kebakaran dengan 
harapan mengambil hikmah 
dibalik musibah tersebut.

Dari kejadian ini Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) 
Berau akan segera menindak-
lanjuti sesuai dengan tahapan 
melalui pemerintah kampung 
lalu Kecamatan hingga ke 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) terkait untuk bantuan 
bagi korban kebakaran.

“Jujur saya punya kenangan 
dirumah yang terbakar ini saat 
kampanye di Kampung Bukit 
Makmur dahulu. Itu sebabnya 
saat saya dapat laporan beru-
paya langsung meninjau se-
bagai bentuk prihatin kepada 
korban,” kata Gamalis.   

Masih Wabup, terlihat 
berbincang dengan korban 
kebakaran mengatakan yang 
sabar ya mas Kolis. Ujian ini 
tidak akan Allah berikan jika 
umatnya dianggap tidak 
sanggup memikulnya. Karena 
itu selalu tabah ya mas dan 
terus berbaik sangka semua 
musibah ini atas rencana Sang 
Khalik Insya Allah akan ada 
hal terbaik dibalik kejadian ini 
semua. 

“Dari kunjungan ini kita 
turut prihatin dengan musibah 
yang dialami korban. Secepat-
nya langkah-langkah penan-
ganan akan kita lakukan untuk 
membantu masyarakat yang 
rumahnya terbakar ini,” tutur 
politisi dari Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) itu sekal-
igus mengakiri perbincangan. 

Saat bertandang Wabup 
Gamalis, didampingi juga 
oleh Kepala Kampung Bukit 
Makmur Saidin Saputra 
Wahyu saat bertemu dengan 
pemilik rumah yang terletak 
di RT 5 Kampung Bukit Mak-
mur itu. Menurut penjelasan 
Kepala Kampung Bukit Mak-

mur kebakaran yang terjadi 
sekitar pukul 1.30 tersebut 
hanguskan satu rumah warga 
sementara satu rumah lain-
nya yang sempat terbakar di 
bagian atap sempat tersela-
matkan. “Saat ini warga kami 
yang rumahnya ludes terba-
kar menumpang di rumah 
keluarganya,” jelas Saidin. 

Sebagaimana arahan Wakil 
Bupati pihaknya juga sudah 
melakukan pendataan terkait 
kerugian yang dialami kor-
ban kebakaran. Selanjutnya 
pihaknya akan berkoordi-
nasi dengan instansi maupun 
lembaga terkait, seperti Dinas 
Sosial maupun Badan Amil 
Zakat Nasional (Baznas) Ka-
bupaten Berau sehingga ko-
rban bisa segera mendapat-
kan bantuan. “Jadi kami juga 
akan segera berkoordinasi 
untuk membantu warga kami 
yang rumahnya terbakar. 
Dengan harapan dari bantuan 
diterima bapak Kolis bisa 
mulai membangun rumahnya 
kembali sesuai kemampuan 
keuangannya,” jelasnya men-
jawab pertanyaan. 
(nht / hms)

Gamalis: Saya punya kenangan di rumah yang terbakar ini saat kampanye
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PRESIDEN Borneo FC, Nabil 
Husein, menegaskan timnya 
tidak akan mendatangkan pe-
main baru lagi. Dia sekaligus 
menepis rumor merapatnya 
eks kapten Persipura Jayapura, 
Boaz Solossa. 

Sebelumnya, Boaz men-
gaku ada beberapa klub yang 
menghubunginya usai dilepas 
Persipura Jayapura, salah satu-
nya Borneo FC. Lainnya adalah 
Persija Jakarta dan kontestan 
Liga 2.

Menurut Nabil, skuat 
Borneo FC sudah disesaki 31 
pemain. Mereka kelebihan 
anggota, bahkan akan ada 
pemain yang dipinjamkan 
dalam waktu dekat.  

“Kami sudah 31 pemain, 
Pace (Boaz) kemungkinan 
tidak. Ini saja mau kasih pin-
jam (loan) anak muda ke tim 
lain biar dapat jam terbang,” 
ungkap Nabil Husein.

Sebagaimana diberitakan 
sebelumnya, Boaz Solossa 

dilepas Persipura Jayapura 
karena masalah indisipliner 
bersama Yustinus Pae. 

Dia mengatakan belum 
menentukan tim mana yang 
akan dibela karena harus 
mempertimbangkan kenya-
manan.  

Boaz tidak mau sendirian 
bersama klub barunya. Pemain 
yang sempat berseragam 
Borneo FC itu mengaku ingin 
bersama Tipa, sapaan akrab 
Yustinus Pae. (*)

KONTINGEN Indonesia 
untuk Olimpiade Tokyo akan 
menjalani karantina lima hari 
menjelang keberangkatan 
mereka ke Jepang sebagai 
upaya mencegah risiko penu-
laran Covid-19.

Ketua Umum Komite Olim-
piade Indonesia (KOI) Raja 
Sapta Oktohari dalam ket-
erangan resminya di Jakarta, 
mengatakan karantina tim 
dari enam cabang olahraga 
semuanya akan difokuskan di 
Jakarta.

“Renang, angkat besi, 
panahan, rowing dan surfing 
akan kami karantina di Hotel 
Fairmont mulai Selasa (13/07). 
Sedangkan atletik baru masuk 
pada 20 Juli karena mereka di-
jadwalkan berangkat pada 24 
Juli,” kata Okto, sapaan karib 
Raja Sapta. 

Meski dalam masa karan-
tina, KOI dan Chef de Mission 
(CdM) Olimpiade tetap beru-
paya mengakomodir kebutu-
han atlet untuk berlatih.

Okto menjelaskan latihan 

akan menerapkan sistem 
gelembung. 

Setiap atlet akan diantar 
ke pusat pelatihan masing-
masing cabang olahraga den-
gan pengawasan dari tim KOI 
yang juga tengah menjalani 
dikarantina.

“Kami memproteksi semua 
yang terlibat sehingga kami 
juga menyertakan tim pen-
dukung untuk melakukan 
pengawasan super ketat se-
lama beraktivitas pada masa 
karantina, termasuk saat 
latihan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua CdM 
Rosan P Roeslani memastikan 
semua yang masuk karantina 
akan menjalani dua kali tes 
swab PCR terlebih dahulu 
sebagai syarat memasuki 
gelembung.

“Selama masa karantina, 
atlet juga wajib membatasi 
interaksi dengan atlet-atlet 
lainnya, baik di hotel maupun 
saat di arena latihan. Semua 
juga wajib taat dan menge-
tatkan protokol kesehatan. Ini 

langkah preventif dari CdM 
dan KOI sebagai upaya me-
minimalkan risiko-risiko jika 
terjadi sesuatu,” kata Rosan.

Selain itu, kontingen Indo-
nesia juga akan meningkat-
kan standar uji tes COVID-19 
sebelum berangkat ke Tokyo, 
mengingat Indonesia masuk 
dalam kategori Grup I atau 
negara dengan risiko tinggi 
Covid-19 oleh pemerintah 
Jepang. 

Oleh karena itu, panitia 
penyelenggara (TOCOG) 
menerapkan aturan tes tujuh 
hari berturut-turut, yakni 96 
jam dan 72 jam sebelum ke-
berangkatan.

“Syarat wajib TOCOG untuk 
tes swab PCR itu pada hari 
ke-4 dan ke-3, sisanya bisa 
antigen. Namun kami merasa 
harus meningkatkan pro-
teksi untuk atlet-atlet kami 
sehingga kami memutuskan 
melakukan tes PCR selama tu-
juh hari berturut-turut jelang 
keberangkatan,” kata Rosan 
menjelaskan. (ant)

Kontingen Indonesia Dikarantina 
Lima Hari Sebelum ke Olimpiade Tokyo

Borneo FC Pastikan 
Tidak akan Rekrut Boaz Solossa

Boaz Solossa
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ITALIA JUARA PIALA EROPA 2020
Cristiano Ronaldo Top Skor, kiper Italia Donnarumma Pemain Terbaik

TIMNAS Italia sukses meraih 
gelar Piala Eropa 2020. Hal terse-
but dipastikan usai Gli Azzurri 
mengalahkan Inggris 3-2 lewat 
adu penalti. Final Piala Eropa yang 
mempertemukan Italia vs Inggris 
digelar di Wembley, Senin (12/7) 
dini hari WIB. Tim Tiga Singa 
mampu unggul cepat ketika laga 
baru berjalan dua menit.

Umpan silang Kieran Trippier 
dari sisi kanan menuju Luka Shaw 
yang tak terkawal di tiang jauh. 
Shaw mampu menyambar bola 
untuk memperdayai Gianluigi Don-
narumma. Inggris unggul 1-0.

Tertinggal, Italia tampil mene-
kan memburu gol penyama kedu-
dukan. Upaya mereka mencetak 
gol akhirnya membuahkan hasil 
pada menit ke-67. 

Leonardo Bonucci membobol 
gawang Jordan Pickford meman-
faatkan kemelut yang bermula dari 
sepak pojok. Italia semakin domi-

nan usai skor imbang 1-1. Mereka 
mencatatkan penguasaan bola 
sebesar 62 persen dibanding 38 
persen milik Inggris sepanjang 90 
menit. Namun, hingga waktu nor-
mal berakhir tak ada gol tambahan 
yang tercipta. Laga berlanjut ke 
perpanjangan waktu.

Papan skor juga tak berubah 
di 2x15 menit extra time. Juara 
Piala Eropa 2020 harus ditentukan 
lewat adu penalti.

Pada babak tos-tosan, penen-
dang pertama masing-masing 
tim yaitu Domenico Berardi dan 
Harry Kane sukses menjalankan 
tugasnya.

Andrea Belotti yang menjadi 
penendang kedua Italia gagal 
menjalankan tugasnya. Harry Ma-
guire membawa Inggris memimpin 
2-1 setelah bisa mengecoh Don-
narumma.

Bonucci bisa menyetarakan 
angka menjadi 2-2 dengan bisa 

menaklukkan Pickford. Marcus 
Rashford yang jadi penendang 
ketiga Inggris sepakannya men-
erpa tiang.

Federico Bernardeschi mem-
buat Italia berbalik memimpin 3-2 
setelah bisa mencetak gol. Don-
narumma kemudian bisa menyela-
matkan tendangan penalti Jadon 
Sancho.

Jorginho gagal menjalankan 
tugasnya sebagai penendang 
kelima Italia. Namun, Saka juga 
melakukan hal serupa. Italia juara 
usai menang 3-2 lewat adu penalti.

Ini merupakan gelar Piala 
Eropa pertama bagi Italia sejak 
1968. Mereka mengakhiri penan-
tian selama 53 tahun yang diwarnai 
dua kali kekalahan di laga final.

Sebelumnya, Italia gagal 
menjadi juara usai tumbang di final 
pada Piala Eropa 2000 dan 2012. 
Mereka kalah di final dari Prancis 
1-2 di Euro 2000 dan tumbang 0-4 

dari Spanyol di Euro 2012.
Sementara untuk Inggris, 

kekalahan atas Italia membuat 
mereka mengubur mimpi meraih 
trofi Piala Eropa perdana sepan-
jang sejarah. Inggris juga masih 
harus melanjutkan puasa gelar di 
turnamen besar yang telah ber-
langsung selama 55 tahun sejak 
menjuarai Piala Dunia 1966.
TOP SKOR

Sementara itu, striker Portugal, 
Cristiano Ronaldo keluar sebagai 
top skor Euro 2020. Gianluigi 
Donnarumma dinobatkan sebagai 
pemain terbaik.

Euro 2020 diakhiri dengan laga 
Italia vs Inggris di Wembley, Senin 
(12/7) dini hari WIB. 

Kedua tim bermain imbang 
1-1 sampai extra time dan 
pemenang ditentukan lewat adu 
penalti dengan Italia keluar seb-
agai juara.

Donnarumma, yang tampil 

apik dalam adu penalti, dinobatkan 
sebagai pemain terbaik selama 
turnamen Euro 2020. Dia juga 
sebelumnya tak kebobolan selama 
fase grup dan cemerlang di adu 
penalti melawan Spanyol.

Ronaldo pada ajang ini dinobat-
kan sebagai top skor dengan lima 
gol, meski timnya sudah tersingkir 
sejak babak 16 besar. Striker Re-
publik Ceko, Schick, juga mencatat-
kan lima gol setelah timnya melaju 
sampai perempatfinal.

Meski punya catatan gol yang 
sama dengan Schick, Ronaldo lebih 
berhak mendapatkan trofi sepatu 
emas. 

Hal itu dikarenakan ada satu 
assist yang dikemas Ronaldo dan 
Schick tidak punya.

Ronaldo juga tercatat sebagai 
pencetak gol terbanyak sepanjang 
ajang Euro. Pemain berusia 36 
tahun itu tahun itu mengemas 14 
gol dari lima edisi Euro. (dts)
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Syafranuddin – Karo Humas Kaltim:

SANGATTA, Swara Kaltim
Kepala Biro Humas Setda 

Kaltim M Syafranuddin menya–
rankan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Kutim dan daerah 
lainnya, menjalan kerjasama 
dengan perusahaan yang ada 
guna mempercepat pemba–
ngunan daerah.

Saat bertandang ke Sangat-
ta belum lama ini, mantan 
pegawai Pemkab Kutim ini 
menyebutkan kerjasama antara 
Pemkab dengan perusahaan ti-
dak sebatas dalam penggunaan 
Corporate Social Responsibil-
ity (CSR) saja tetapi bisa ban-
yak seperti dalam pendataan 
kependudukan, Kesehatan dan 
KB, Peningkatan SDM serta 
ketenagakerjaan. 

Menurutnya jika kerjasama 
bisa dilakukan dengan baik, 
diharapkan gesekan antara 
perusahaan dengan masyarakat 
bisa diminimalisir. 

“Kalau Pemkab bisa meng–
gandeng perusahaan, Insya 
Allah masalah ketenagakerja-     
an, kependudukan dan kes-
ehatan masyarakat bisa ditun-
taskan termasuk pendidikan,” 
ungkapnya.

Ia memberi contoh ketika 
perusahaan menerima pegawai 
yang diterima adalah benar-
benar masyarakat di sekitar 
perusahaan yang dibuktikan 
dengan KTP elektronika. 

“Beberapa tahun lalu, ada 
kasus oknum sebuah pegawai 
perusahaan menggunakan KTP 
aspal, ketahuan setelah mau 
mengurus BPJS Ketenagaker-
jaan. 

Seandainya ada kerjasama, 
tentu kasus pemalsuan KTP 
tidak bakalan terjadi disisi lain 
data penduduk akan tertata 
rapi,” ungkapnya.

Terkait ketenagakerjaan, 
Pemkab Kutim bisa meminta 
tanggungjawab perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas 
calon tenaga kerja melalui 
kerjasama pemanfaatan Balai 
Latihan Tenagakera (BLK) bu-
kan langsung merekrut tenaga 
kerja luar daerah. 

“Ini saya kemukakan, di Ku-
tim pernah terjadi adanya tena-
ga kerja yang didatangkan dari 
luar Kaltim yang belakangan 
terjadi masalah sehingga ber-
dampak dengan masalah sosial 
lainnya. Jika ada kerjasama, 
maka perusahana akan tenang 

dan aman dalam berusaha, 
demikian di bidang kesehatan 
dan KB,” bebernya usai penan-

datangan kesepakatan bersama 
antara Pemprov Kaltim dengan 
Pemkab Kutim. (sdn)

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN) RI, 
Rizal E Halim meminta kepada 
masyarakat untuk melaporkan 
jika ditemukan kenaikan harga 
yang berlebihan baik berupa 
obat-obatan ataupun yang 
lainnya.

“Terkait hal tersebut BPKN 
telah mengeluarkan 5 mak–
lumat kepada konsumen atau 
masyarakat di seluruh Indo-
nesia dalam melindungi diri, 
keluarga dan lingkungan dari 
penyebaran virus Covid-19,” 
kata Rizal E. Halim dalam ke–
terangannya, baru-baru ini.

Pertama, BPKN meminta 
konsumen dan pelaku usaha 
untuk patuh dan disipilin men-
jalankan PPKM darurat demi 
melindungi diri sendiri, kelu-
arga dan lingkungan.

Kedua, BPKN meminta kon–
sumen dan pelaku usaha mem-
perluas informasi kebijakan 
Pemerintah tentang harga 
eceran tertinggi (HET) obat 
obatan dan penanganan Iso-
lasi mandiri yang difasilitasi 
telemedicine dan obat gratis.

Ketiga BPKN meminta kon-
sumen (masyarakat) segera 
melaporkan pada petugas 
terdekat jika terjadi kenaikan 
harga obat, vitamin dan produk 
farmasi lainnya dengan mem–
persiapkan struk, foto produk 
dan sebagainya. 

Pelaku usaha atau pihak 
pihak tertentu yang meman–
faatkan situasi ini dengan 
menaikkan harga dengan tidak 
wajar akan diganjar dengan 
hukuman pidana sesuai keten-
tuan peraturan perundangan 
yang berlalu.

Keempat, meminta kon–
sumen (masyarakat) melapork-
an jika ada anggota masyarakat 
di sekitar lingkungannya yang 
masih melanggar aturan PPKM 
darurat.

Kelima, meminta konsu- 
men dan seluruh elemen ma-
syarakat untuk bahu mem–
bahu berjuang menekan laju 
penyebaran virus Covid-19 
yang telah merenggut nyawa 
banyak di sekitar kita.

Rizal menambahkan, PPKM 
darurat sangat mbutuhkan 
kesadaran dan dukungan kon-
sumen dan pelaku usaha. Kita 
berharap dukungan konsumen 
dan masyarakat dapat mem-
bantu bangsa kita ini segera 
bebas dari penularan Covid-19 
sekaligus menyelamatkan ling-
kungan terkecil kita masing-
masing. (ant)

Kerjasama dengan Perusahaan,
Banyak Manfaatnya

M Syafranuddin

BPKN Minta Konsumen Laporkan 
Kenaikan Harga Berlebihan
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Encek UR Firgasih serta ter–da-
kwa lainnya.

Terhadap mantan orang 
pertama Pemkab Kutim ini, di-
hukum penjara selama 7 tahun 
dan denda Rp 500 juta yang 
apabila tidak dibayar hukuman 
penjara bertambah selama 6 
bulan, selain itu Ismu dihukum 
membayar uang pengganti 
sejumlah Rp 27,4 Miliar yang 
wajib dibayar paling lambat 

1 bulan sesudah putusan ini 
berkekuatan hukum tetap  Jika 
tidak membayar uang peng-
ganti, harta benda Ismu disita 
dan dilelang JPU untuk menu-
tupi uang pengganti. Jika tidak 
mempunyai harta benda yang 
mencukupi dipidana dengan 
pidana penjara selama 3 tahun.

Sementara terhadap Encek 
UR Firgasih, dihukum 6 tahun 
penjara dengan denda Rp 300 

Hukuman ...................................................................................................................................................................................................... Dari Halaman 1
juta yang apabila tidak dibayar 
diganti dengan pidana kuru–
ngan selama 5 bulan. 

Mantan Ketua DPC PPP 
Kutim ini, juga dihukum mem-
bayar uang pengganti sebesar 
Rp 629,7 juta yang jika tidak 
membayar maka harta ben-
danya disita dan dilelang oleh 
Jaksa untuk menutupi uang 
pengganti namun apabila ti-
dak mempunyai harta benda 

yang mencukupi maka dipi-
dana dengan pidana penjara 
selama 1 tahun. Terhadap pa-
sangan suami istri ini, majelis 
PN Tipikor Samarinda yang 

diketuai Joni Kondolele, juga 
mengganjar hukuman tamba-
han pencabutan hak politik se-
lama 5 tahun setelah menjalani 
masa pidana. (sdn)

Pengadilan ........................................... Dari Halaman 1
dalam kuruin waktu 30 hari,” 
ungkap Majelis Hakim PN 
Tipikor Samarinda yang ter-
diri Joni Kandolele sebagai 
ketua dengan hakim anggota 
Lucias Sunarto dan Ukar Pri–
yambodo.

Dalam amar vonisnya, 
majelis hakim tidak menye–
butkan rinci perbuatan pidana 
Aswan – sapaan Aswandini Eka 
Tirta karena permintan penasi-
hat hukumnya agar dibacakan 
bagian terpenting saja, namun 
dalam amar vonis terhadap 
Ismunandar dan Encek UR Fir-
gasih, jelas apa yang diperbuat 
Aswan.

Meski demikian, sesuai 
tuntutan JPU KPK yang terdiri 
Ali Fikri, Ariawan Agustiartono, 
Zainal Abidin, Siswhandono, 
Nur Haris Arhadi, Riniyanti 
Karnasih, Yoga Pratomo dan 
Yoyok Fiter Haitu Fewu, di-
ung–kapkan pada APBD Ku-
tim 2020 terdapat anggaran 
sebesar Rp 250 Miliar yang 
bisa diambil fee-nya sebesar 

10 persen. Uang dari rekanan ini, 
diserahkan ke Ismunandar dan 
Encek UR Firgasih guna men-
dukung operasional Bupati dan 
Ketua DPRD Kutim ini, terlebih 
Ismunandar yang akan kembali 
berlaga di Pilkada Kutim tahun 
2020.

Fee proyek dari Deky Ari-
anto yang mendapat 411 paker 
proyek di Dinas Pendidikan 
Kutim, sebesar Rp 12,5 Miliar. 
Kemudian dari Aditya Maha-
rani Yuono sebesar Rp 6 Miliar 
lebih, demikian dengan Serita 
yang mendapat 30 pekerjaan PL 
senilai Rp 3 Miliar pada BPKAD 
Kutim dan 15 paket PL senilai Rp 
3 Miliar di Bagian Umum Sekre-
tariat Kutim dipatok fee sebesar 
Rp 900 juta. Terhadap perbuatan 
Aswan, majelis menghukumnya 
dengan hukuman penjara sela–
ma 4 tahun ditambah dengan 
denda Rp250 juta subsidier 4 
bulan. Bagi Aswan, tidak ada hu-
kuman uang pengganti seperti 
vonis terhadap Ismunandar dan 
Encek UR Firgasih. (sdn)

struktural tapi tanggung ja- 
wab kemanusian. Mohon maaf 
camat lurah sampai tengah 
malam terus melakukan operasi 
Yustisi,” tutur Andi Harun di ha-
dapan kepala OPD terkait.

Dalam rapat itu juga Wali 
Kota meminta Asisten I Tejo 
Sutarnoto untuk mempersiap-
kan pelaksanaan operasi Yustisi 
setiap hari di semua kecamatan 
lebih ketat dan masiv lagi. 

“Kalau ada warga yang 
menghalangi-halangi misi kem-
anusiaan ini, gunakan pasal 
pidana. Dunia usaha yang ban-
del, langsung disegel,” tegas 
Andi Harun.

Kemudian lanjutnya juga 
melakukan optimalisasi ke–
giatan posko PPKM mikro Co-
vid-19 sampai level RT dengan 

melibatkan TNI-Polri dan pihak 
terkait lainnya.

Andi Harun juga meng-   
akui adanya penurunan ang- ka 
kasus positif Covid-19 secara 
signifikan di Kota Samarinda. 

“Sejak diberlakukannya in-
struksi nomor 1 dan 2 ada 
pengaruh, yakni laju penye–
baran Covid-19 mengalami 
penurunan,” imbuhnya.

Namun katanya jika kasus 
terus meningkat telah meny-
iapkan skenario diantaranya 
melakukan pengalihfungsian 
80 persen kapasitas Puskes 
mas untuk melaksanakan pe-
mantauan pasien isolasi man-
diri.

“Bahkan RSUD IA Moeis 
juga dijadikan rumah sakit 
khusus Covid-19. Begitu pula 

Andi Harun ............................................................................................ Dari Halaman 1
rumah sakit swasta,” tegas An-
di Harun.

Untuk saat ini sambung-  
nya seperti disampaikan Direk-
tur RSUD IA Moeis dr Syarifah 
Rahimah, bahwa mereka juga 
melakukan penambahan ruan-
gan untuk Covid-19.

“Ruang VIP pun sekarang 
dijadikan untuk Covid-19. Yang 
penting lagi di RSUD IA Moeis, 
walaupun sudah penuh tetap 
menerima pasien Covid-19. 
Tidak menolaknya, tetap dita–
ngani dulu. Kan ada IGD,” ung-
kap Andi Harun lagi.

Dalam rapat itu juga mem–
bahas tentang pemulasaran 
hingga penyiapan lahan untuk 
pemakaman jenazah Covid-19 
serta kesediaan oksigen di 
pasaran. (dho)

Dinas Peternakan Kaltim Bagi Alat Potong
SAMARINDA, Swara Kaltim

Mendukung petugas hewan 
qurban agar bisa melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan 
benar, sebanyak 20 paket alat 
potong hewan diserahkan Di-
nas Perternakan dan Kesehatan 
Hewan (DPKH) Kaltim ke se–
jumlah masjid di Samarinda.

Salah satu dukungan yang 
diberikan Dinas PKH Kaltim 
yakni memberikan peralatan 
hewan qurban ke Masjid serta 

Langgar di Samarinda. “Alham–
dulillah, ada dua puluh unit 
bantuan alat potong hewan 
qurab yang dibagikan pada ta-
hun 2021 ini,” terang Kadis PKH 
Kaltim, Munawwar, Ming–gu 
(11/7) lalu.

Bantuan alat potong hewan 
yang dibagikan, terang Mun–
nawar, bertujuan memudahkan 
petugas saat melaksanakan tu-
gas sebagai pemotong hewan 
qurban agar sesuai sya–riat 

Islam seperti mudah serta tidak 
menyakiti hewan. 

Hewan kurban, lanjutnya, 
tidak jauh berbeda dengan 
ternak yang disembelih untuk 
keperluan warga setiap harinya 
namun dalam pemotongan 
hewan untuk qurban ada be–
berapa syarat yang dipenuhi 
termasuk kesehatan hewan. 

Untuk menjamin kesehatan 
masyarakat, Dinas PKH ber–
sama Dinas Pertanian atau 

Pertenakan se Kaltim, mela–
kukan pemantauan bahkan 
telah memeriksa ribuan ekor 
hewan qurban yang dijual 
pedagang ternak. “Dengan 
pertemuan dengan jajaran 
pengurus masjid serta panitia 
qurban, diharapkan pengeta-
huan petugas akan kesehatan 
hewan meningkat sehingga 
asal potong yang akhirnya 
menyebabkan gangguan ke-
sehatan masyarakat,” beber-

nya. Terkait stok hewan qurban 
seperti sapi dan kambing di 
Samarinda, dijelaskan mencu–
kupi. Berdasarkan data, di Sa–
marinda saat ini terdapat 3.037 
ekor hewan qurban yang sudah 
diperiksa tim dan dinyatakan 
sehat. “Hingga saat ini belum 
ada informasi hewan kurang 
sehat, Insya Allah semua sehat 
dan memenuhi syarat untuk jadi 
hewan Qurban pada tahun 2021 
ini,” ungkap Munnar. (sdn)

Dinas PKH Kaltim menyerahkan bantuan alat potong hewan qurban kepada 20 pengurus masjid di kota Samarinda.
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Puskesmas Aktifkan Layanan On Call, Bantu
Layanan Telemedis Bagi Pasien Isoman di Rumah

SAMARINDA, Swara Kaltim
Di tengah gelombang ke-4 

penyebaran Covid-19, kasus 
konfirmasi positif pun beran-
jak naik. Kini Pemerintah Kota 
(Pemkot) Samarinda tengah 
merencanakan untuk mengak-
tifkan layanan on call di setiap 
Puskesmas yang bertujuan 
untuk membantu menangani 
pasien yang melakukan isolasi 
mandiri (isoman) melalui la–
yanan telepon.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
kota Samarinda, Dr H Sugeng 
Chairuddin mengatakan jika 
nomor telepon atau What-
sApp (WA) yang ada di puskes-
mas untuk melayani konsultasi 
pasien, kini dalam pendataan 
Dinas Kesehatan kota Samarin-
da. Sehingga jika sudah lengkap 
maka akan segera disosialisasi-
kan ke setiap Kelurahan.

“Maksudnya agar warga 
yang terpapar Covid 19 dengan 
gejala ringan tidak perlu lagi 
harus datang ke rumah sakit 
atau puskesmas, tapi cukup 
isolasi mandiri di rumah dan 
dibantu lewat layanan tele–
konsultasi oleh dokter yang 
ada di puskemas sesuai tem-
pat tinggalnya, bahkan hingga 
pelayanan visit perawatan di 
rumah jika dibutuhkan. Hal ini 
bagian dari strategi pemerintah 
dalam menekan penyebaran 
Covid 19 di tempat pelayanan 
kesehatan,” kata Sugeng disela 
rapat, Senin (12/7/2021) siang, 
di gedung Balai Kota.

Selain tambah dia, langkah 

tadi juga bagian dalam mem–
permudah kinerja dari tim call 
center 112 yang hingga saat 
ini ikut melayani antar jemput 
pasien terkonfirmasi Covid 19.

“Jadi kalau layanan on call 
nanti sudah aktif, maka tugas 
dari tim call center 112 cukup 
sampai mengkomunikasikan 
pasien ke nomor puskesmas 
yang bersangkutan sesuai 
wilayah sih pasien tadi,” ung-
kap Sekda.

Sementara, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Samarinda, Dr Aji 
Syarif Hidayatullah mengakui 
dalam tiga minggu terakhir ini 
intensitas warga yang meng–
hubungi call center 112 cukup 
tinggi, khususnya bagi mereka 
yang terkonfirmasi positif Co-
vid 19.

“Padahal tugas tim 112 ini 
bukan hanya mengurusi yang 
terkait masalah Covid 19 saja, 
melainkan juga hal-hal yang 
bersifat darurat lainnya,” tu–
turnya.

Bahkan tak jarang tim call 
center 112 harus ikut dalam 
proses penjemputan pasien 
yang terpapar yang sebena-
rnya bukan dari tugasnya. 
Hal ini dilakukan karena ingin 
mem–berikan pelayanan yang 
cepat ketika penelpon membu-
tuhkan pertolongan.

“Kalau sampai ikut men–
jemput berarti jiwa kemanu-
siaan teman-teman yang ter–
gerak.

Oleh itu kami berharap 

kalau layanan on call di setiap 
puskesmas nanti jalan setidak-
nya mempermudah kinerja tim 
112, sehingga kalau ada kelu-
han yang masuk bisa langsung 
kami sambungkan ke nomor 
layanan kesehatan yang ada 
di Puskesmas agar langsung 
ditindak lanjuti,” harap Syarif 
Hidayatullah.

Terpisah, Kabid Pencega-
han dan Pengendalian Penyakit 
(P2P) Dinas Kesehatan kota 
Samarinda dr Osa Rafshodia 
menambahkan sebenarnya 
layanan on call di setiap Pus–
kesmas sudah mulai aktif sejak 
gelombang ke dua penyebaran 
Covid 19 di Samarinda.

“Tapi sayangnya tidak ba–
nyak warga yang mengeta-

huinya dan dari Kelurahan juga 
kurang mensosialisasikan ke 
masyarakat,” celetuknya.

Jadi, melihat situasi ge–
lombang ke-4 penyebaran 
Covid-19 saat ini, dengan 
kasus konfirmasi positif yang 
tinggi, maka perlu pihaknya 
untuk mendata kembali nomor 
telepon atau WA (Whats App) 
mana saja yang aktif untuk 
segera dikoneksikan dengan 
call center 112.

“Sebenarnya di call cen-
ter 112 sendiri kami sudah 
me–nyiapkan 6 dokter untuk 
membantu jika ada warga   
yang membutuhkan layanan 
konsultasi terkait langkah apa 
saja yang harus dilakukan 
pasien jika terpapar dan harus 

isoman di rumah. Tapi ditengah 
memuncak pandemi sekarang, 
otomatis komunikasi juga terba-
tas karena kesibukan dari dokter 
tadi,”akunya.

Sehingga apabila layanan on 
call nanti aktif maka kata Osa, 
mereka yang positif,tidak sesak 
dan tidak komorbid, maka lebih 
baik isolasi mandiri di rumah 
dan bisa memanfaatkan teleme-
dis dari pihak puskesmas agar 
tetap mendapatkan jasa kon-
sultasi dokter dan pengiriman 
obat secara cuma-cuma.

“Sehingga dengan layanan  
ini setidaknya pasien bisa te-
rhindar dari paparan sebaran 
Covid yang tinggi di rumah sa-
kit atau puskesmas,” sebutnya. 
(kmf-smd)

Gugat Menkumham di PTUN, Pengacara Moeldoko
Diduga Pernah Palsukan Surat Kuasa

JAKARTA, Swara Kaltim
Jelang persidangan gugatan 

Kepala Staf Presiden (KSP) 
Moeldoko pada Menkumham 
RI Yasona Laoly, Partai De-
mokrat mempertanyakan kredi-
bilitas pengacara Rusdiansyah 
MH yang mewakili pihak KSP 
Moeldoko.

“Saudara Rusdiansyah MH 
sedang dalam proses peme–
riksaan di Polda Metro Jaya 
atas dugaan pemalsuan Surat 
Kuasa,” jelas Kepala Badan Ko–
munikasi Strategis (Kabakoms-
tra) DPP PD Herzaky Mahendra 
Putra dalam siaran pers yang 
diterima Swara Kaltim, Senin 
(12/7/2021).

Pada April lalu, Rusdian- 
syah dan delapan pengacara 
lainnya dilaporkan pada Polisi 
karena memalsukan surat kua-
sa dari tiga Ketua DPC Partai 

Demokrat. Surat kuasa palsu ini 
kemudian dipakai untuk meng-
gugat keabsahan AD/ART 2020 
DPP Partai Demokrat dimana 
KSP Moeldoko juga ikut serta 
sebagai penggugat.

Kaget karena tidak pernah 
bertemu apalagi memberikan 
tanda tangan mereka, ketiga 
Ketua DPC tersebut melapor–

kan Rusdiansyah dan kawan-
kawan pada Polisi atas tin-
dak pidana pemalsuan. Aduan 
mereka dicatat dalam Laporan 
Polisi tertanggal 18 April 2021 
dengan nomor: TBL/2062/IV/
YAN.2.5/2021/SPKT PMJ. La–
poran kasus tersebut didasar-
kan pada KUHP pasal 263 ayat 
1 dan ayat 2 dengan ancaman 

hukuman 6 tahun.
Tiga ketua DPC yang me–

rasa dirugikan ini adalah Ketua 
DPC Demokrat Konawe Utara 
Jefri Prananda, Ketua DPC 
Demokrat Muna Barat Laode 
Abdul Gamal, dan Ketua DPC 
Buton Utara Muliadin Salemba.

Pasca laporan dugaan tin–
dak pidana tersebut, Rusdian–
syah dan kawan kawannya 
yang juga bertindak mewakili 
KSP Moeldoko,  tidak pernah 
muncul lagi pada persidangan 
selanjutnya dalam gugatan 
atas AD/ART PD 2020 ini wa–
laupun sudah dipanggil secara 
patut menurut hukum.

Karena penggugat mau-
pun kuasa hukumnya tidak 
muncul lagi, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat akhirnya memutuskan 
untuk menggugurkan perkara 

gugatan terhadap DPP Partai 
Demokrat tersebut (4/5).

Agar kebenaran segera ter–
ungkap, Herzaky meminta agar 
Polda Metro Jaya untuk terus 
menindaklanjuti dugaan tindak 
pidana pemalsuan surat kuasa 
tersebut yang telah dilaporkan 
2,5 bulan yang lalu. Mengingat 
dugaan cacat kredibilitas pen-
gacara Rusdiansyah ini, Herzaky 
juga memohon kepada Ketua 
Majelis Hakim PTUN untuk me-
mastikan keabsahan tanda tan-
gan surat kuasa KSP Moeldoko 
dan drh. Jhoni Allen Marbun 
kepada Rusdiansyah dan kawan-
kawannya. “Jangan-jangan su-
rat kuasa dari KSP Moeldoko 
pun dipalsukan. Jangan sampai 
PTUN kita yang terhormat, ter-
cemar oleh surat kuasa palsu, 
dari gerombolan KLB palsu,” 
tutup Herzaky. (*dho)

Dr H Sugeng Chairuddin

NASIONAL

Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat)


