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Bersamaan dengan itu, Pe–
merintah Kota (Pemkot) Sama–
rinda akan mengerahkan se–
luruh sumber daya dari jajaran 
Polri, TNI, dan Satpol PP untuk 
memastikan penerapan PPKM 
berjalan efektif demi menekan 
laju penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19).

“Garis besarnya adalah kita 
akan melakukan penyekatan  
di seluruh pintu masuk Kota 
Samarinda. Kemudian kita akan 
kembali menerapkan WFH 
(Work From Home, - Red.) untuk 
seluruh aktivitas ASN (Aparatur 
Sipil Negara, - Red.), termasuk 
juga aktivitas penyelenggaraan 
pemerintahan,” kata Wali Kota 
seusai memimpin Rapat Satgas 
Covid-19 di Ruang Rapat Utama 
Balai Kota, Senin (5/7/2021) 
siang.

Orang nomor satu di Kota 
Samarinda ini juga berpesan 

kepada seluruh pemilik usaha 
dari Tempat Hiburan Malam 
(THM), mall-mall, dan kafe- 
kafe untuk memperketat pe–
nerapan protokol kesehatan 
(prokes) serta membatasi jam 
buka hanya beroperasi sampai 
pukul 21.00 Wita di malam hari.

“Kami juga memutuskan 
tidak ada lagi pasar malam 
dan acara pernikahan sampai 
berakhirnya kebijakan ini dike-
luarkan,” ungkap Wali Kota.

Ia melanjutkan, perlu juga 
digarisbawahi, Pemkot hanya 
memberikan kelonggaran ke–
pada toko-toko yang menju–al 
kebutuhan bahan pokok serta 
Apotek sampai pukul 23.00 
Wita. 

“Saya minta masyarakat 
untuk disiplin mematuhi per-
aturan ini demi keselamatan 
kita bersama,” tandasnya

Mantan Wakil Ketua DPRD 

Kaltim dua periode ini juga ber–
harap agar dengan kerja sama 
yang baik antara masyarakat 

dan petugas, serta atas ridho 
Allah SWT, maka pandemi 
Covid-19 dapat segera berlalu 

dan kehidupan masyarakat bisa 
kembali normal seperti sedia 
kala. (kmf-smd)

Wali Kota perintahkan penyekatan di semua pintu masuk

SAMARINDA RESMI PPKMSAMARINDA RESMI PPKM
SAMARINDA, Swara Kaltim

Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun mene–
gaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Ke-
giatan Masyarakat (PPKM) ditetapkan mulai 
Senin (5/6/2021) kemarin sampai 20 Juli 2021 
mendatang.

Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun memimpin Rapat Satgas Covid-19 di Ruang Rapat Utama 

Balai Kota, Senin (5/7/2021).

Kebakaran Terjadi Kembali di Balikpapan,
7 Rumah Dilalap Si Jago Merah

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Kebakaran di RT.56 Kelu–

rahan Klandasan Ilir Gunung 
Malang Balikpapan, Kecamatan 
Balikpapan Kota, Kota Balik–pa-
pan mejelang sore hari sekitar 
pukul 17.30 Wita Senin(5/7/’21) 
diperkirakan menghanguskan 4 
rumah warga setempat. 

“Sumber api belum di ketahui 
pasti, tapi diperkirakan ada 7 
rumah yang terbakar dengan 
kerugian sekitar puluhan mi-                
liar. Alhamdulillah dengan ke-
sigapan anggota di bantu pihak 

terkait dari Kepolisian, Kodim,    
Pertamina Hulu Mahakam api 
dapat dipadamkan. Terimaka-
sih atas kerjasamanya semua 
pihak,” tutur Suseno,  Kepala 

Pelaksana BPBD Kota Ba–
likpapan di lokasi kebakaran, 
Senin,(6/7/’21).

Berkat kesigapan koor–     
dinasi satuan pemadam be-

serta berbagai instansi terkait 
kobaran api dapat dengan ce-                                
pat diatasi walaupun kondisi di 
lokasi kebakaran di perkampungan 
akses menuju lokasinya sem-

pit tidak menyurutkan semangat           
para petugas untuk memadamkan 
si jago merah. Dan sejauh ini pe-
nyebab kebakaran masih belum 
diketahui. (sis)

Suseno, Kepala Pelaksana 

BPBD Kota Balikpapan.

Karena kesal istri 
sering meminta cerai,
seorang suami di Riau 

tega membacok hingga tewas. 
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JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VIII DPR 

RI Lisda Hendrajoni mengaku 
optimistis program pemerintah 
yang akan menyalurkan Ban-
tuan Sosial (Bansos) tunai bisa 
menggerakkan ekonomi ma-
syarakat di tengah krisis akibat 
pandemi Covid-19.

“Dalam situasi seperti ini, 

Bansos merupakan salah satu 
tumpuan andalan untuk meng-
gerakkan perekonomian ke-
luarga,” kata Lisda Hendrajoni 
dalam keterangan yang diteri-
ma di Jakarta, Senin.

Lisda meminta semua pihak 
mengawasi proses penyaluran 
Bansos tunai. Pengawasan san-
gat penting agar tidak terjadi 

penerima ganda atau duplikasi 
penerima seperti temuan Ke-
menterian Sosial (Kemensos) 
sebelumnya.

“Meski dalam situasi daru-
rat, kita berharap pemerintah 
menyalurkan Bansos dengan 
cermat sehingga benar-benar 
tepat sasaran. Tidak ada lagi 
duplikasi penerima Bansos,” 

kata Lisda.
Pemerintah memberlaku-

kan PPKM darurat di Jawa-Bali, 
3-20 Juli 2021 untuk menekan 
lonjakan kasus positif Cov-
id-19. Dalam periode tersebut, 
aktivitas masyarakat terbatas.

Menurut Lisda, bansos bisa 
meredam kemungkinan mun-
culnya gejolak akibat pem–
batasan mobilitas warga ter–
sebut. 

Sementara itu, Menteri Sos-
ial Tri Rismaharini mengatakan 
pemerintah segera menyalur-
kan Bantuan Sosial (Bansos) 
untuk masyarakat. “Paling 
lambat pekan depan bansos 
dapat tersalurkan,” kata Risma.

Ia mengatakan besaran 
bansos Rp300 ribu per bulan 
dan akan disalurkan kepada 
warga setiap awal bulan. Ban–
sos Mei dan Juni 2021 akan 
diberikan Rp600 ribu seka–
ligus.”Saya minta hanya untuk 
memenuhi kebutuhan pokok 

saja,” kata Risma.
Bansos tunai menyasar 10 

juta penerima bantuan untuk 
target penyaluran per bulan. 
Kemudian, penerima bantuan 
pangan nontunai (BPNT) se–
banyak 18,8 juta dan penerima 
Program Keluarga Harapan 
(PKH) sebanyak 10 juta.

Penyaluran bansos tunai 
melalui Kantor Pos, sedangkan 
penyaluran BPNT dan PKH me-
lalui jaringan Himpunan Bank 
Milik Negara (Himbara).

“Mudah-mudahan paling 
telat bisa direalisasikan pekan 
kedua bulan ini dan kami usa–
hakan semua bisa tersalurkan 
untuk warga,” kata Risma.

Selain Bansos tunai dan ban-
tuan sosial lainnya, pemerintah 
memberikan diskon tarif listrik. 
Kabar baik lain, manajemen 
pelaksana kartu prakerja sedang 
bersiap membuka kartu prakerja 
semester II, yaitu gelombang 
18. (ant)

Anggota DPR Optimistis Program Bansos 
Pemerintah Bisa Gerakkan Ekonomi

JAKARTA, Swara Kaltim
Presiden Joko Widodo (Jo–

kowi) memerintahkan jajaran–
nya agar mempercepat penya-
luran bantuan perlindungan 
sosial penanganan Covid-19 
pada pekan ini, terutama untuk 
bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH).

“Untuk perlindungan sosial, 
tadi instruksi Bapak Presiden 
agar untuk dilakukan aksele-
rasi pembayarannya minggu 
ini, terutama untuk PKH agar 
dimajukan yang untuk kuartal 
III,” kata Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
usai Sidang Kabinet Paripurna 
yang dipimpin Presiden Joko–
wi,di Jakarta, Senin.

Presiden, kata Sri Mulyani, 
meminta agar penyaluran 
PKH untuk kuartal III segera 
dimajukan ke Juli 2021, agar 
manfaatnya segera dirasakan 
masyarakat. Kemudian, Pres-

iden juga meminta agar target 
sasaran Kartu Sembako bisa 
segera meningkat dari 15,93 juta 
menjadi 18,8 juta.

“Dan bantuan tunai untuk 10 
juta Keluarga Penerima Manfaat 
selama 2 bulan dibayarkan Juli 
2021 ini,” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, Presiden Jokowi 
juga meminta penyaluran Ban–
tuan Langsung Tunai (BLT) desa 
yang baru mencapai lima juta 
Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) bisa meningkat mencapai 
8 juta KPM.

Untuk bantuan Kartu Pra–
kerja, Presiden Jokowi meme–
rintahkan penyerapan tahap 
kedua segera dilaksanakan pa-
da Juli 2021. Selain itu, penya–
luran bantuan perlindungan 
sosial berupa bantuan kuota 
internet bagi 27,67 juta sasar-an 
pelajar, mahasiswa dan tenaga 
pendidik juga akan tetap diberi-
kan. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Video dan foto soal long–

garnya prokes di luar Jawa-Bali 
bertebaran saat PPKM Daru rat 
diberlakukan. 

Daerah-daerah diluar Jawa 
Bali diminta tak euforia dan 
menyiapkan skenario terburuk 
jika Covid melonjak.

“Kita menyayangkan sem-
pat viral beberapa waktu lalu, 
walaupun di Jawa-Bali sudah 
diberlakukan PPKM Darurat, 
tetapi masih ada saja kegiatan 
yang menciptakan kerumunan 
di beberapa tempat (luar Jawa-
Bali).

Bahkan ada pejabat negara 
juga yang memposting di me-
dia sosialnya, mengumpulkan 
massa dalam berbagai ke–
giatan,” kata Wakil Ketua Komisi 
IX DPR Charles Honoris kepada 
wartawan, Senin (5/7/2021).

Charles hari ini menin-
jau vaksinasi Covid-19 untuk 
ma–syarakat umum, termasuk 
remaja diatas 12 tahun, di Pura 
Chandra Prabha Jelambar, Ja-
karta Barat.

Politikus PDIP ini menga–
takan, ketika PPKM Darurat di 
Jawa-Bali diberlakukan, peja- 
bat negara seperti kepala dae-
rah seharusnya fokus pada 
penanganan Covid-19 di wila–
yahnya.

“Jadi tolong juga fokus jaga 
di luar Jawa dan Bali. Kita juga 

harus mempersiapkan ske-
nario terburuk. Kita harus 
mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya lonjakan kasus di 
tempat lain,” ujar Charles.

Dia berharap pemerintah 
daerah di luar Jawa-Bali juga 
bisa fokus memastikan bahwa 
wilayahnya melakukan pem–
batasan sosial secara ketat.

“Sehingga tempat yang saat 
ini masih hijau (di luar Jawa-
Bali),jangan menjadi merah. 
Apalagi kapasitas fasilitas kes-
ehatannya berbeda dengan di 

Jawa,” ujarnya.
Charles mengatakan, di Ibu-

Kota DKI Jakarta saja yang 
fasilitas kesehatannya terbilang 
baik bisa kewalahan mengha-
dapi lonjakan kasus yang begitu 
tinggi.

“Saya tidak bisa terbayang 
di wilayah lain yang saat ini 
fasilitas kesehatannya tidak 
sebaik di Pulau Jawa apabila 
menghadapi kondisi yang sama 
seperti ini. Mungkin   akan lebih 
mengerikan lagi,” ujar Charles 
Honoris. (dtc)

Presiden Perintahkan Bansos
PKH Dibayarkan Pekan Ini

Komisi IX DPR RI Minta Daerah
Luar Jawa-Bali Siapkan Skenario 

Terburuk Lonjakan Covid-19
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

SAMARINDA, Swara Kaltim
Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kal-
tim memberikan bantuan dan 
pertolongan kepada warga 
terdampak banjir yang terjadi 
akibat hujan dengan intensitas 
sedang-lebat, Jumat lalu.

Warga yang masih terdam-
pak banjir hingga hari ketiga  
berada di Kelurahan Lok Bahu, 
Kecamatan Sungai Kunjang, 
Kota Samarinda. 

Kepala Pelaksana BPBD 
Provinsi Kaltim Yudha Pranoto 
menjelaskan pemantauan oleh 
Tim Reaksi Cepat BPBD Kaltim 
dilakukan ke daerah terdam–
pak. Yakni Gang Kutai RT 14, 
Gang 12 RT 12, Gang Artania 
RT 13, Gang Kasih RT 28, Gang 
Mandiri RT 13, dan Gang Surya 
RT 13, 31 dan 28.”Tim kami 
menyerahkan bantuan berupa 
beras, minyak goreng, sarden, 
susu, makanan/bubur bayi, dan 
masker,” kata Yudha Pranoto, 
Minggu (4/7/2021).

Bantuan diserahkan oleh 
Kepala Bidang Kedaruratan 
BPBD Kaltim dan diterima oleh 
lurah setempat. Tim BPBD Kal-
tim juga melakukan pendataan 
berkoordinasi dengan BPBD 

Kota Samarinda.
Saat ini lanjut Yudha, warga 

membangun posko-posko unit 
di wilayah RT terdampak banjir. 
BPBD Samarinda dilaporkan 
telah mengirimkan armada 
perahu di beberapa titik untuk 
mobilisasi warga. Total perahu 
yang disiapkan berjumlah 5 
unit. “Tinggi muka air meng–
alami penurunan hingga 20 cm 
dari sebelumnya mencapai 1 
meter,” ungkap Yudha.

Dilaporkan juga dalam pen-
anganan warga terdampak 
banjir ini, semua unsur Mus–
pika  Sungai Kunjang bersi–
nergi, sekaligus berkolaborasi 
dengan dunia usaha untuk 
memberikan bantuan dan 
pertolongan kepada warga ter-
dampak. Secara umum Yudha 
menilai pelayanan bantuan 
sudah diberikan dengan baik, 
meski keluhan masih ada dari 
sejumlah warga. 

“Yang pasti pemerintah 
akan terus hadir untuk mem-
bantu  warga. Semoga tidak 
ada lagi hujan dengan inten-
sitas lebat, sehingga tinggi air 
bisa terus menurun,” pungkas 
Yudha. (sul / humasprov-
kaltim / adv / aya / sk)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Tuhan memberi setiap ma–

nusia kelebihan dan kekuran-
gan. Pun seorang pemimpin 
dengan karakternya yang ber-
beda-beda. Pemimpin bijak 
akan selalu mengayomi, mau 
mendengar dan mencegah 
pertikaian.

Gubernur Kaltim Dr H Isran 
Noor ternyata lekat dengan 
karakter ini. Di tengah me–
lesatnya kasus positif Covid-19 
dengan berbagai varian baru di 
Indonesia, Gubernur Isran Noor 
tampak tenang dan acuh.

Termasuk saat ditanya war–

tawan soal sikap Bupati Pena-
jam Paser Utara (PPU) Abdul 
Gafur Mas’ud (AGM) yang 
disebut-sebut tidak lagi mau 
mengurus Covid-19, sebelum  
payung hukum soal peng–
adaan barang dan jasa jelas di 
masa pandemi ini.

Di  Balikpapan, usai hadir 
pada HUT Bhayangkara Ke-75 
di Polda Kaltim, wartawan ber-
tanya kepada Gubernur Isran 
Noor soal sikap keras Bupati 
AGM. “Nggak lah. Pasti beliau 
ngurusin (Covid-19),” jawab 
Isran.

Gubernur mengaku sangat 

yakin, jika yang dimaksudkan 
Bupati AGM tidak seperti yang 
ditanyakan wartawan. 

“Maksud beliau pasti bukan 
itu (menyerah urus Covid-19). 
Pasti ada yang terputus. Be-
liau pasti sama dengan semua 
orang (ingin Covid-19 be-
rakhir),” sahut Gubernur ketika 
dicecar pertanyaan wartawan.

“Tapi seandainya benar yang 
disampaikan Bupati AGM, apa 
tindakan Gubernur?” kejar 
wartawan.

Gubernur membalas. “Oh 
nggak, percaya dah. Gak ada 
andai-andaian itu. Pasti beliau 

lakukan (penanganan Co-
vid-19),” tandas Gubernur. 
Wartawan pun menyudahi 
pertanyaannya. Hal yang sama 
dilakukan Gubernur Isran Noor 
saat menjadi narasumber da-
lam Dialog TVRI “Indonesia Bi-
cara”, Sabtu malam (3/7/2021).

Herdina Suherdi, host aca-
ra tersebut bertanya, bahwa 
Menko Kemaritiman dan In-
vestasi Luhut Binsar Panjaitan 
mengatakan pemerintah pusat 
bahkan akan mencopot kepala 
daerah yang tidak mematuhi 
kebijakan penanganan Co-
vid-19. “Benar saja, ndak salah 

beliau. Kalau kita sudah sepakat, 
ini tanggung jawab moral untuk 
kesehatan masyarakat. Kalau 
ada yang tidak mengikuti, wajar-
wajar saja paling tidak  diberi 
sanksi. Kalau ada aturannya 
yang melebihi pelanggaran itu 
bisa dicopot, gak papa, saya 
juga siap. Itu sebuah motivasi 
agar kita bisa bekerja dengan 
lebih baik,” jawab Gubernur. 
Sekali lagi tidak terpancing 
dengan konfrontasi ke bawah, 
ke samping atau pun ke atas. 
Itulah Gubernur Isran Noor. 
(sul / humas-provkaltim / adv 
/ aya / sk)

Gubernur Isran dan AGM

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Sore-sore, Kamis 1 Juli 2021 

Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi 
kedatangan tamu istimewa. Yaitu, 
mereka adalah dari Gerakan Pe–
masyarakatan Minat Baca (GPMB) 
Kaltim dipimpin Ketua Syafruddin 
Pernyata (SP).

SP biasa akrab disapa. Ber–
kunjung ke Rumjab Wagub Kaltim 
bersama Encik Widyani Sjaraddin 
merupakan penasihat GPMB. Turut 
serta Abdullah (Abi Ridho) dan Ra-
madhan S Pernyata.

“Tujuannya adalah saya ingin 
melaporkan kegiatan Gerakan Pe–
masyarakatan Minat Baca (GPMB) 
Kaltim,” sebut SP dalam status 
Media Sosialnya. 

Lebih lanjut, SP menjelaskan ke-
hadiran Ramadhan S Pernyata untuk 
meminta endorse, dukungan sehu-
bungan dengan telah selesainya 
draft buku cerita bergambar berjudul 
Jurnal Tepi Mahakam (JTM). “Al-
hamdulillah, buku setebal lebih 80 
halaman itu telah dipinang penerbit 
dari Lombok (NTB),” sambungnya.

Singkat kisah, dari pertemuan itu. 
SP pun baru menyadari dan menjadi 
tahu bahwa sosok Hadi Mulyadi 
ternyata adalah penyair dan penulis 
buku. “Saya sudah menyelesaikan 
delapan buku. Memang belum saya 
terbitkan,” tulis SP menirukan kata 
Hadi Mulyadi sambil memperlihat-
kan draft buku yang siap naik cetak 
tentang Pendidikan Anak Usia Dini 
melalui 8 Sentuhan.

Ketika pertemuan itu, Hadi Mu-
lyadi menjelaskan, buku-buku yang 
ditulis berasal dari ceramah dirinya. 
Banyak yang kemudian menganjur-
kan agar ceramah  itu dijadikan buku 
agar siapa pun dapat mengetahui 
apa yang disampaikan, tidak tergan-
tung tempat dan waktu.  “Saya pikir, 
saran itu benar. Bahkan, kalaupun 
kita sudah meninggal dunia, amal 
jariahnya masih tetap jalan,” sebut 
Hadi dalam kutipan Medsos SP.

Ada delapan buku yang siap 

terbit dengan tema macam-macam 
terutama berkaitan dengan pendi-
dikan dan keagamaan. “Ternyata, 
antologi puisi ini yang duluan diter-
bitkan,” jelas Hadi Mulyadi seraya 
menghadiahkan buku tersebut ke-
pada SP dan rombongan. Bahkan, 
beberapa puisi dalam antologi ini 
malah sudah jadi syair lagu.

Dengan jabatan yang penuh 
dengan aktivitas, sosok teladan ini 
tetap berceramah ke mana-mana, 
tetap membaca, menulis dan se–
nantiasa menerima tamu kadang 
hingga tengah malam. Terbuka 
kepada siapapun, tetap tersenyum. 
Seakan tak pernah lelah.

Diakhir pertemuan, SP meng–
ingatkan agar Hadi tetap berhati-
hati, karena di dunia ini ada saja 
orang yang memanfaatkan orang 
baik untuk tujuan yang tidak baik. 

Apa kata Hadi? Hanya mang–
guk-mangguk dan tersenyum. Se-
lanjutnya, SP pun menuliskan satu 
diantara puisi karya Hadi Mulyadi 
yang termuat di antologi puisi CER-
MIN. Ditulis tanggal 18 Mei 2011 :

Negeri Tanpa Batas 
Negeri ini sangat luas,
negeri ini tanpa batas
dan tanpa tapal batas.
Membuat semua mudah 
lepas.
Bukan hanya tanpa batas,
tapi juga tanpa pengawas.
Apa pun bisa bebas,
dari narapidana sampai pulau 
pun lepas.
Alangkah lucunya negeri ini,
yang kaya penghuni.

Beragam budaya dan seni,
banyak corak warna warni.
Memang tidak mudah menata 
negeri ini.
Tapi kalau semua mau tahu 
diri,
pemimpin mau peduli,
aparat dan rakyat disiplinkan 
diri,
Nyamanlah kita disini.

Aku coba renungkan diri.
Mungkinkah ini salahku sendiri,
atau semua harus introspeksi 
diri.
Apa sesungguhnya yang ter-
jadi di negeri ini.
Persoalan tak kunjung henti,
musibah dan fitnah silih ber-
ganti.
Mana harum melati negeri ini,
mana indah dan cantiknya 
anak bangsa ini,
mana pemimpin sejati yang 
peduli anak negeri.

Oh ... Negeri ini,
kami cinta padamu pertiwi,
kami ingin belajar mengasihi,
kami ingin belajar peduli,
kami ingin belajar tahu diri,
kami ingin temukan jati diri,
sebagai anak bangsa di neg-
eri sendiri, yang ingin bangkit 
benahi diri.

BPBD Kaltim Distribusikan
Beras dan Bubur Bayi 

untuk Korban Banjir Lok Bahu

GPMB Sebut Wagub Penulis dan Penyair

Lebih satu jam kami ‘ngobrol’ dan 
kami pun pamit undur diri. 
“Semoga selalu sehat, Pak dan Al-
lah melindungi.” (jay / yans / hu–
masprovkaltim / adv / aya / sk)
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Sadis ! Suami di Riau Bacok Istri 
hingga Tewas karena Minta Cerai

PEKANBARU, Swara Kaltim
Seorang pria di Pekan-

baru, Riau, berinisial ME (25) 
nekat menghabisi istrinya, BS 
(30). Aksi sadis itu dilakukan 
ME diduga karena kesal akan 
diceraikan istrinya.

Kapolresta Pekanbaru 
Kombes Nandang Mu’min 
Wijaya mengatakan pembu-
nuhan sadis itu terjadi pada 
Sabtu (3/7). Korban dihabisi di 
rumahnya di Meranti Pandak, 
Rumbai. “Korban dihabisi ter-
sangka di rumahnya sendiri di 
Jalan Sekolah, Meranti Pan-
dak, Rumbai,” kata Nandang, 
Senin (5/7).

Nandang mengatakan 
pembunuhan itu berawal dari 
kecemburuan korban kepada 
pelaku. Sebab, pelaku sering 

berkomunikasi dengan wanita 
lain di media sosial.

“Berawal dari kecembu-
ruan korban, lebih-kurang 2 
bulan ini sering bertengkar 
dan setiap kali kelahi selalu 
minta diceraikan. Korban 
bilang dia akan balik lagi ke-
pada mantan suaminya,” kata 
Nandang.

Dari ketidakharmonisan 
rumah tangga itu, korban 
minta diceraikan dan akan 
kembali kepada mantan sua-
minya. 

Tersangka tidak mau dan 
mengatakan tak mau cerai 
dan mengancam akan mem-
bunuh korban.

Nandang mengatakan atas 
dasar itu pelaku mulai me-
mikirkan dan menimbang. Dia 

pun melancarkan aksinya.
“Melihat korban sedang 

tidur di atas kasur dengan 
bayinya. 

Selanjutnya pelaku am-
bil parang, pelaku langsung 
mengayunkan parangnya 
dengan sekuat tenaga ke arah 
kepala korban,” katanya.

Korban yang sadar lang-
sung menangkis parang 
tersebut dengan menggu-
nakan tangannya. 

Akibatnya, tangan korban 
pun putus.

“Pelaku kembali menga-
yunkan parangnya ke arah 
kepala korban sampai men-
genai kepala korban. 

Parang tersebut menancap 
di kepala korban dan korban 
langsung tergeletak di atas 

kasur,” imbuh Kapolsek Rumbai 
Pesisir, Kompol Maitertika.

Sekitar pukul 19.30 WIB, 
pelaku datang ke Polsek 
Payung Sekaki guna meny-
erahkan diri. Pelaku kemu-
dian menceritakan kronologi 
kejadian dengan membacok 4 
kali kepala istrinya. 

“Sekarang pelaku sudah 
kita amankan dan barang bukti 
berupa 1 bilah parang dengan 
panjang 50 sentimeter. 

Untuk pasal yang disang-
kakan adalah Pasal 340 KUHP 
dan Pasal 44 ayat (3) UU RI 
No 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga,” kata Kapolsek. 
(dtc)

KUPANG, Swara Kaltim
Kepolisian Daerah Nusa 

Tenggara Timur bersama 
Polres Sabu Raijua hingga 
Senin masih mendalami 
kasus kepemilikan senjata api 
dua warga Sabu Raijua ber-        
inisial YH dan OSM yang 
vi-deonya viral sejak Jumat 
(2/7/2021) lalu.

“Saat ini polisi masih men-
dalami kasus ini, keduanya 
juga masih diperiksa oleh 
pihak kepolisian,” kata Kabid 
Humas Polda NTT Kombes 
Pol. Rishian Krisna B. kepada 
ANTARA di Kupang, Senin 
(5/7/2021).

Krisna menyampaikan hal 
itu berkaitan dengan penang-
kapan terhadap dua orang 
pria di Kabupaten Sabu Raijua 
yang videonya viral menjelang 
pemungutan suara ulang 
(PSU) Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Sabu Raijua 2020, 
Rabu (7/7/2021).

Dalam video viral selama 
20 detik itu, kata Krisna, ked-
uanya memegang senjata api 
jenis pistol dalam minibus dan 
mengancam seseorang.

Saat diperiksa, keduanya 
mengaku kalau senjata api 
itu milik seorang polisi berini-
sial SG, anggota Polres Sabu 
Raijua. Kedua pelaku mengaku 
video itu direkam pada bulan 
Maret 2021, dan baru beredar 
luas di media sosial dan viral 
saat ini.

Pada saat itu YH diperin-
tahkan SG (anggota polisi) 
mengambil speaker di rumah 

seorang calon wakil bupati di 
wilayah Sabu Timur dengan 
mengajak OSM.

Setelah tiba di Desa 
Jiwuwu, Kecamatan Sabu 
Timur YH lalu menyuruh OSM 
mengambil senjata api jenis 
revolver di laci kecil mobil. 
“OSM kemudian membuat 
video bersama YH. 

Selanjutnya, senjata itu 
diserahkan kepada YH dan di-
simpan kembali di laci terse-
but,” katanya menjelaskan.

Sehari setelah itu, YH lalu 
memutar video itu dan non-
ton bersama seorang warga 
bernama Semy Kale.

“Usai menonton, Semy 
Kale meminta video itu dikir-
im ke ponselnya,” katanya.

Video itu kemudian viral di 
media sosial pada Jumat (2/7) 
malam. 

Dalam video berdurasi 20 
detik itu, YH dan OSM ber-

gantian memegang senjata api 
tersebut.

Keduanya yang memegang 
senjata api sambil mengemu-
dikan mobil. 

YH yang mengemudikan 
mobil, dalam dialek bahasa 
Kupang, mengatakan bahwa 
kalau senjata yang dia pegang 
adalah asli.

Ia mengancam dan menye-
but nama seseorang sambil 
mengacungkan senjata terse-
but. 

Setelah viral, polisi lalu 
bergerak cepat menangkap 
keduanya.

“Kasus ini masih dalam 
pemeriksaan, termasuk juga 
oknum polisi yang mempunyai 
senjata api tersebut,” katanya.

Polisi juga masih men-
dalami motif di balik kembali 
viralnya video tersebut di ten-
gah persiapan menjelang PSU 
Pilkab Sabu Raijua. (dtc)

JAKARTA, Swara Kaltim
Wakil Ketua Komisi III DPR 

RI Ahmad Sahroni meminta 
Kepala Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia (Kapolri) Jen-
deral Pol Listyo Sigit Prabowo 
untuk menyikat keberadaan 
mafia obat penanganan Co-
vid-19.

Ahmad Sahroni dalam 
keterangannya diterima di 
Jakarta, Senin, mengatakan 
di tengah kondisi pandemik 
Covid-19 kian mencekam, 
masyarakat kini malah diha-
dapkan dengan melambung-
nya harga alat-alat kesehatan, 
vitamin, hingga oksigen.

Kenaikan ini tidak hanya 
terjadi pada obat terkait 
penanganan Covid-19 seperti 
Ivermectin atau multivitamin, 
namun juga pada alat-alat 
seperti pengukur oksigen 
oxymeter hingga masker. 
Selain itu, kenaikan juga tidak 
hanya ditemukan di lapangan, 
namun juga di e-commerce.

Ahmad Sahroni mengata-
kan praktik tersebut sama 
sekali tidak bisa dibenarkan 
dan tidak masuk akal. 

“Ini sudah parah. Saya 
amati beberapa barang, misal-
nya, oxymeter, harganya biasa 
di bawah Rp100 ribu, kini jadi 
masuk ke Rp200 ribu, bahkan 
ke Rp300 ribu,” ucap Ahmad 
Sahroni.

Lalu juga obat Ivermectin, 
yang biasanya Rp5.000-7.000 
per tablet, kini sampai hampir 
Rp200 ribu lebih per strip, 
bahkan harga susu steril pun 

ikut naik hingga semua harga 
jadi tidak masuk akal.

Oleh karena itu, Sahroni 
meminta kepolisian untuk 
berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait demi menertib-
kan para penimbun dan mafia 
yang membuat harga barang 
menjadi tidak terkendali. Hal 
itu juga meliputi koordinasi 
dengan jasa-jasa e-commerce 
yang ada.

“Kepolisian wajib berkoor-
dinasi dengan e-commerce 
juga, seperti Tokopedia, 
Shopee, Bukalapak, Lazada, 
dan lainnya agar mereka 
bertanggungjawab menjaga 
harga. 

Harus ada unit khusus di 
e-commerce yang mengawasi 
seller-seller nakal ini. Kalau 
sudah pasang harga tak wajar, 
tutup saja toko-nya,” katanya 
menegaskan.

Sahroni juga menyebutkan 
bahwa dalam kondisi prihatin 
seperti saat ini tidak seharus-
nya pihak-pihak tertentu 
mengambil keuntungan den-
gan melakukan penggelem-
bungan harga.

“Masa warga sudah 
banyak yang darurat mem-
butuhkan, tapi harganya 
malah dinaikkan, nurani kita 
di mana? 

Untuk para penjual, sila-
kan ambil untung, tapi saat 
sekarang buka lah perasaan 
sedikit untuk membantu 
orang banyak pada masa 
pandemik ini,’ ujar Ahmad 
Sahroni. (ant)

Anggota DPR Minta Kapolri Sikat 
Mafia Obat Penanganan Covid-19

Polisi Dalami Kepemilikan 
Senjata Api Dua Warga Sabu Raijua

Tersangka ME
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38 Pelaku Usaha Ikuti Pelatihan
Peningkatan Kapasitas

SAMARINDA, Swara Kaltim
Sebanyak 38 pelaku usaha 

mengikuti pelatihan pening-
katam kapasitas Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah di   
hotel MJ, Senin (5/7/2021) 
pagi.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM (Usaha Kecil Menengah 
) kota Samarinda Dr H Ibnu 
Araby ketika membuka pelati-
han tersebut dalam arahanya 
mengatakan keberadaan Kop-
erasi dan UKM  memiliki peran 
strategis dalam pembangunan 
perekonomian nasional untuk 
membangun ekonomi keraky-
atan.

Di kota Samarinda sendiri 
menurutnya keberadaan Kop-
erasi dan UKM harus memiliki 
kesiapan dan bekal sumberda-
ya yang handal dalam mensi-
kapi tantangan kekinian. 

“Harapan kita pelaku UKM 
ini dapat memanfaatkan 

teknologi digital dengan 
memanfaatkan platfrom 
e-commerce, aplikasi retail 
online dan pengembangan 

aplikasi-aplikasi bisnis lain-
nya, agar tidak tergerus pasar 
global,” pesannya

Mengingat sambung man-

tan Kepala Dinas Pasar ini, 
dalam 4 bulan terakhir Pem-
kot Samarinda juga melak-
sanakan program pemerintah 
pusat yaitu program pemuli-
han ekonomi nasional (PEN). 
Dimana kegiatan tersebut 
berupa program ban-
tuan produktif usaha mikro 
(BPUM) yang tujuannya untuk 
membantu permodalan pen-
gusaha mikro di Samarinda.

Sementara, Kepala Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UMKM Provinsi 
Kalimantan Timur H M Yadi 
Robyan Noor dalam sambu-
tannya juga menyampaikan 
jika pihaknya akan membantu 
para pelaku usaha di Samarin-
da untuk berkembang dalam 
membangun UKM yang handal 
melalui pelatihan kewirausa-
haan. (kmf-smd)

SAMARINDA, Swara Kaltim
Mewujudkan Universal 

Health Coverege (UHC) di 
Kota Samarinda Tahun 2021, 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Samarinda bekerja sama 
dengan BPJS Kesehatan                  
mengadakan rapat imple-
mentasi program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 
di Ruang Rapat Sekda Kota 
Samarinda, Senin (5/7/2021) 
pagi. 

Rapat yang dipimpin 
Asisten I, Tejo Sutarnoto itu 
dihadiri perwakilan Dinas 
Sosial (Dinsos), Kepala Bagian 
(Kabag) Kesejahteraan Rakyat 
(Kesra) Abdul Jami, dan rom-
bongan BPJS Kesehatan Kota 
Samarinda.

UHC merupakan program 
dalam rangka memastikan 
masyarakat memiliki akses un-
tuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan tanpa harus meng-
hadapi kesulitan finansial. 

Hal ini ditunjang dengan 
pelayanan fasilitas kesehatan 
yang berkualitas. 

Setelah sosialisasi di tiap 
kecamatan beres, Tejo memer-
intahkan agar sosialisasi lebih 
ditekankan ke kelurahan se-
Kota Samarinda.

“Mengingat program UHC 
ini sangatlah penting dalam 
penyempurnaan JKN, dengan 
waktu yang sangat terbatas 

ini, kita harus segera menya-
sar tiap kelurahan dengan 

mengundang para ketua RT,” 
ujar Tejo. (kmf-smd)

Pastikan Layanan Kesehatan Terakses Warga
Tanpa Kesulitan Finansial

Tejo Sutarnoto
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Pelataran

Nadiem Sebut Banyak Keuntungan
Honorer Ikut Seleksi Guru PPPK 2021

JAKARTA, Swara Kaltim
Pendaftaran seleksi calon 

guru Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Tahun 2021 telah dibuka sejak 
30 Juni 2021. 

Menteri Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbudristek) Nadiem 
Makarim pun membeberkan 
berbagai keuntungan yang 
nantinya akan diterima guru 
honorer dengan mengikuti 
seleksi ini.

Nadiem menjelaskan be-
berapa hal positif yang ingin 
dicapainya melalui penjar-
ingan guru PPPK ini adalah 
kesejahteraan guru. 

Dengan seleksi ini, status 
honorer akan berubah men-
jadi PPPK.

“Perubahan status dari 
honorer ke ASN PPPK akan 
membawa jaminan kes-
ejahteraan ekonomi bagi 
guru, yang meliputi gaji dan 
tunjangan profesi,” tutur 
Nadiem, dikutip detikEdu 
dari laman resmi Kemdikbud, 
Senin (5/7/2021).

Selain itu, perubahan sta-
tus bagi guru juga dapat me-
ningkatkan jumlah partisipasi 
guru dalam mengikuti pro-
gram-program peningkatan 
kompetensi dan sertifikasi. 
Hal ini penting untuk jaminan 
ekonomi dan karier jangka 

panjang guru, hingga kualitas 
pengajaran bagi peserta didik.

Keuntungan yang terakhir, 
kata Nadiem, program guru 
PPPK 2021 dapat menjadi 
alternatif rekrutmen bagi para 
guru honorer yang telah men-
gabdi di sekolahnya masing-
masing. 

Terlebih, mereka sudah 
bertahun-tahun mengabdi, 
bahkan telah melewati batas 
usia seleksi (Calon Pegawai 
Negeri Sipil).

“Dengan adanya program 
ini, pemerintah membantu 
bapak atau ibu guru honorer 
yang telah mengabdi di seko-
lahnya selama bertahun-tahun 
dan sudah melewati batas 

usia persyaratan ujian se-                          
leksi CPNS,” ujar Nadiem 
Makarim.

Sementara itu, Nadiem 
menjelaskan bahwa seleksi 
guru PPPK Tahun 2021 akan 
dilakukan sebanyak tiga 
kali, yaitu di bulan Agustus, 
Oktober, dan Desember. 
Artinya, para honorer pun 
akan mendapatkan tiga kali 
kesempatan untuk mencoba 
mengikuti seleksi.

Nadiem Makarim , mantan 
Bos GoJek ini berharap prog-
ram seleksi Guru PPPK 2021 
dapat menjadi solusi atas 
masih kurangnya ketersedi-
aan tenaga pendidik yang 
mencapai hingga 1 juta guru 

ASN di sekolah negeri.
“Besar harapan kami agar 

program ini dapat mengatasi 
tantangan kurangnya keterse-
diaan guru profesional. 

Selain itu, sejalan dengan 
semangat Merdeka Belajar, 
kami juga berharap pro-
gram ini dapat meningkatkan 
jaminan kesejahteraan Ibu 
dan Bapak guru, garda depan 
pendidikan dan masa depan 
Indonesia,” tutupnya.

Informasi lebih lengkap 
mengenai pendaftaran seleksi 
guru PPPK 2021 dapat dikun-
jungi melalui laman sscasn.
bkn.go.id atau gurupppk.
kemdikbud.go.id. 
Semoga berhasil !. (dtc / sk)

Mahasiswa UMM Bantu Pola Hidup dengan Tandzif Desa
TENGGARONG, Swara Kaltim

Sedikitnya lima mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM) yang terhimpun 

dalam Pengabdian Masyarakat 

oleh Mahasiswa (PMM) Bhak-

tiku Negeri Kelompok 97 untuk 

yang kesekian kalinya berkolab-

orasi dengan masyarakat desa 

dalam memprioritaskan pola 

hidup sehat, dengan mengada-

kan kegiatan tandzif desa. 

“Tujuan daripada kegiatan 

ini adalah, untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat men-

genai pola hidup sehat dengan 

menjaga kebersihan,” sebut 

kelima mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang tersebut 

kepada Swara Kaltim, Sabtu 3 

Juli 2021.

Menurut salah satu maha-

siswa tersebut, kenyamanan 

dan kebugaran jasmani di masa 

pandemi serta pentingnya melaku-

kan 3M yaitu Memakai masker, 

Mencuci tangan, dan Menjaga 

jarak merupakan kewajiban setiap 

masyarakat.

Lebih lanjut, disebutkan, akti-

fitas tandzif desa ini berlangsung 
sejak (19/6/2021) hingga Sabtu 

(3/7/2021). Memang, lanjut kelima 

mahasiswa tersebut, membu-

tuhkan waktu yang cukup lama, 

karena banyak kegiatan di dalam 

agenda tersebut seperti membersi-

hkan kebun Kelompok Wanita Tani 

(KWT) dan membantu pembibi-

tan, menjaga kebugaran jasmani 

dengan melakukan senam setiap 

kamis sore, bekerjasama dalam 

posyandu lansia dan posbindu, 

gotong royong dengan berkumpul 

di titik tertentu pada setiap RT 

dan menghias gapura KWT atas 

permintaan Ketua PKK sebagai 

bukti pelaksanaan amanah dari 

Dinas Ketahanan Pangan Kukar. 

Kontribusi yang diberikan adalah 

mewujudkan KWT yang indah 

nan asri dan membantu pengem-

bangan rumah bibit, mendatang-

kan instruktur senam atas 

permintaan ibu PKK, membantu 

dalam pengecekan kesehatan 

remaja, dewasa akhir dan lansia 

serta kesanggupan dalam melak-

sanakan gotong royong dari RT 

1-7.  “Singkatnya ragam agenda 

yang kami laksanakan itu tidak 

lain ialah untuk mengimplemen-

tasikan slogan Dari Muhammadi-

yah Untuk Bangsa,” tutur kelima 

mahasiwa jas merah kampus 

putih itu. (ai / aya / sk)
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Masyarakat Terdepan
Menekan Penyebaran Covid

SAMARINDA, Swara Kaltim
Juru bicara Satuan Tugas 

(Satgas) Penanganan Covid-19 
Kaltim Andi Muhammad 
Ishak, meminta kepada selu-
ruh lapisan masyarakat untuk 
tetap mengutamakan protokol 
kesehatan. Karena masyara-
kat menjadi garda terdepan 
dalam upaya menekan penye-
baran pandemi virus Corona, 
seiring dengan lonjakan kasus 
dalam beberapa hari terakhir 
di wilayah Kaltim.

Menurut Andi penularan 
yang terjadi saat ini karena 
mobilisasi terutama para 
pekerja perusahaan, baik 
tambang maupun migas, yang 
datang dari luar Kaltim den-
gan menggunakan rapid anti-
gen yang baru efektif setelah 
empat sampai lima hari 
terinfeksi, jadi kalau sehari, 
dua hari antigen itu biasanya 
belum bisa terideksi, sehingga 
mereka merasa masih sehat, 
pedahal sudah membawa 
virus, sehingga terjadi penu-
laran seperti saat ini, dan 
kasusnya terus meningkat.

“Akibat penularan yang 
dilakukan para pekerja baik di 
lingkungan mes maupun ma-
syarakat, sehingga kasusnya 
terus menyebar di masyarakat 
dan tidak bisa terkendali, dan 
inilah kondisi sekarang yang 
sudah terjadi penyebaran lagi 
secara transmisi lokal dan 
secara masif dimasyarakat. 
dan efeknya terjadi peningka-
tan kasus terkonfirmasi positif 
cepat dan tinggi. Oleh karena 
itu, bagaimana kecepatan 
petugas untuk melakukan 
tracing dan testing secepat-
cepatnya dan sebanyak-ban-
yaknya, semakin cepat dan 
banyak, maka kecendrungan 
kasusnya semakin tinggi, tapi 
dengan semakin cepatnya kita 
menemukan, maka mereka 
cepat juga melakukan isolasi 
mandiri, sehingga tidak akan 
sampai menyebabkan penye-
baran kepada masyarakat 
lainnya, harapan kita seperti 
itu, jadi sekarang kelihatannya 
kasus Covid di Kaltim semakin 
tinggi,” paparnya.

Sekarang ini, lanjut mantan 

sekretaris Dinas Kesehatan 
Kaltim, adalah melakukan 
pencehagan supaya tidak 
tejadi penularan, dan inilah 
seharusnya dikedepankan 
oleh masyarakat dan semua 
pihak, untuk melakukan 
pencegahan dengan mener-
apkan secara disiplin 5M,  ter-
masuk mengurangi mobilisasi 
dan berinteraksi kepada yang 
lain. “Ini yang perlu diper-
kuat, karena testing, tracing, 
maupun treatment oleh saran 
pelayanan  kesehatan sudah 
kewalahan, sehingga mau 
tidak mau bagaimana  ma-
syarakat  yang didepan beru-
paya tidak tertular, mencegah 
dirinya semaksimal mungkin 
melalui 5M. Dan inilah seha-
rusnya didorong kita semua, 
penyakit ini nyata dan sema-
kin berat kondisi sekarang,” 
tandasnya.

Terkait semakin mening-
kaynya kasus Covid-19 di Kal-
tim, menurut Andi tidak ada 
kata lain masyarakatlah yang 

harus tampil terdepan untuk 
menjadi agar tidak tertular, 
dengan selalu mematuhi dan 
disiplin protokol kesehatan 
melalui 5M, serta bagaimana  
meningkatkan imunitas diri, 
mengkomsumsi makanan 
bergizi, kalau perlu tiap pagi 
berjemur karena iu baik me-
ningkatkan imunitas diri.

Update perkembangan 
Covid-19 di Kaltim per Senin 
5 July 2021, berdasarkan rilis 
Satgas Penanganan Covid-19 
Kaltim. Penambahan terkon-
firmasi positif ada 428 kasus, 
sehingga berjumlah 80.280 
kasus. Untuk pasien sembuh  
ada penambahan 223 pasien, 
sehingga berjumlah 72.524 
pasien. Meninggal dunia ada 
penambahan 18 orang, se-
hingga berjumlah 1.901 orang. 
Sementara pasien dalam per-
awatan ada penambahan 187 
pasien sehingga total 5.855 
pasien, dikutip Swara Kaltim 
melalui berita Biro Humas 
Setprov Kaltim. (aya / sk)

Andi Muhammad Ishak
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Harga Tabung Oksigen Jangan Beratkan Warga
JAKARTA, Swara Kaltim

Anggota Komisi VI DPR 
Amin Ak menginginkan harga 
tabung oksigen atau isi ulang 
oksigen jangan sampai mem-
beratkan warga dengan cara 
menaikkan harga secara tidak 
wajar agar dapat berempati 
dengan kondisi masyarakat 
di tengah pandemi Covid-19 
pada saat ini.

“Naiknya permintaan atau 
omzet saja sudah untung be-
sar kok, janganlah ditambah 
dengan menaikkan harga se-
cara tidak wajar,” kata Amin Ak 
dalam rilis di Jakarta, Senin.

Untuk menjamin pasokan 

gas, Amin meminta Kemen-
terian Perindustrian untuk 
memaksimalkan produksi 
oksigen medis sesuai kapasi-
tasnya. 

Saat ini utilitas rata-rata 
industri gas oksigen medis 
baru mencapai 75 persen dari 
kapasitas terpasang sebesar 
866.100 ton/tahun, sehingga 
masih ada idle capacity seki-
tar 216.500 ton/tahun.

Ia mengingatkan bahwa 
lonjakan kasus Covid-19 
dalam beberapa pekan tera-
khir berdampak pada lon-
jakan permintaan tabung gas 
di tengah masyarakat. “Keter-

batasan daya tampung rumah 
sakit menyebabkan tingginya 
masyarakat terpapar Covid-19 
yang melakukan isolasi man-
diri di rumah, padahal banyak 
yang mengalami gejala sesak 
nafas dan angka saturasi oksi-
gen di dalam darahnya turun,” 
papar Amin.

Amin mendapatkan lapo-
ran bahwa di sejumlah daerah 
ada yang menaikkan harga 
tabung gas oksigen hingga 
sekitar tiga hingga empat 
kali lipat dari harga normal, 
yang merupakan fenomena aji 
mumpung yang seharusnya 
tidak dilakukan.

Amin juga mendesak Sat-
gas Covid-19 dari pusat hing-
ga daerah untuk mengeduka-
si masyarakat agar tidak perlu 
panik dan membeli tabung 
gas jika kondisi diperlukan.

“Pembelian langsung oleh 
masyarakat umum secara 
besar-besaran berdampak 
pada terganggunya pasokan 
untuk rumah sakit, khususnya 
tabung gas kecil. Masyara-
kat juga harus mendahulu-
kan pasien Covid-19 yang 
memang kondisinya sudah 
berat,” ujarnya.

Selain itu, ujar dia, Satgas 
juga harus lebih ketat men-
gawasi perilaku aji mumpung 
sebagian pengusaha tabung 
gas medis dan gas medis isi 
ulang, dan bekerja sama de-
ngan aparat penegak hukum.

Sebagaimana diwartakan, 
Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan 
meminta pasokan oksigen 
seluruhnya dikonversi untuk 
memenuhi kebutuhan medis.

Sementara itu, Kementeri-
an Perindustrian menyatakan 
para produsen gas oksigen 
sudah 100 persen diwajibkan 
untuk menggeser produksi 
oksigennya ke oksigen medis. 
Melalui kewajiban tersebut, 
bisa didapat 1.700 ton ok-
sigen per hari nasional, di 
mana 1.400 ton diantaranya 
digunakan untuk Pulau Jawa.

Industri oksigen kecil juga 

sudah mulai dikerahkan juga 
untuk mengkonversi produksi 
gas oksigennya ke oksigen 
farmasi.

Selain itu, beberapa peru-
sahaan juga ikut mengirimkan 
Iso Tank untuk penanganan 
pasokan oksigen. Tercatat ada 
21 unit kapasitas 20 ton Iso 
Tank dari IMIP Morowali akan 
tiba di Tanjung Priok pada 
Selasa (6/7). Disusuk kemudian 
5 unit Iso Tank dari Balikpapan 
(merupakan Iso Tank baru) 
yang akan tiba pada Jumat 
(9/7) di Pelabuhan Tanjung 
Priok.

Sedangkan 4 unit 20 feet 
dari Pertamina (ex LNG perlu 
dibersihkan) sedang dalam 
perjalanan dari Belawan kira-
kira empat hingga lima hari 
perjalanan laut. 

Terakhir, akan ada tamba-
han 3 ton oksigen cair per hari 
dari Krakatau Steel, Cilegon. 
Demikian pula pasokan dari 
PT Matesu Abadi dari Qing-
dao juga direncanakan tiba di 
Surabaya pada Sabtu (10/7) 
dengan 2.300 tabung kecil 
berkapasitas 1 meter kubik.

Beberapa industri oksigen 
seperti Samator Group, LINDE 
Indonesia, Petrokimia Gresik, 
Air Products Indonesia, Air 
Liquide Indonesia, dan Iwatani 
Industrial Gas Indonesia juga 
berkomitmen untuk memasok 
oksigen medis di Pulau Jawa 
yang jika ditotal mampu men-
capai 1.315 ton per hari. (ant)

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi XI DPR RI 

Achmad Hafisz Tohir menyor-
oti temuan BPK dalam Dalam 
Ihtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) II 2020 yang 
terkait dengan realisasi data 
investasi yang dapat berpo-
tensi mempengaruhi pertum-
buhan ekonomi, di antaranya 
ditemukan adanya dugaan 
manipulasi data realisasi 
penanaman modal 2019.

“Dalam Ihtisar Hasil Pemer-
iksaan Semester (IHPS) II 2020 
yang dilaporkan BPK, tiga 
temuan penting mengenai 
realisasi data investasi terindi-
kasi manipulatif,” kata Achmad 
Hafisz Tohir dalam rilis di 
Jakarta, Senin.

Ia memaparkan, temuan 
pertama adalah dugaan ma-
nipulasi data realisasi penana-
man modal 2019 yang tidak 
menunjukkan kondisi sebena-
rnya dengan indikasi fiktif 
senilai Rp15,22 triliun.

Selain itu, ujar dia, temuan 
kedua adalah ditemukan 1.086 
pelaku usaha yang memiliki 
1.251 izin usaha efektif den-
gan bidang usaha terlarang 
untuk kegiatan penanaman 
modal.

Hal tersebut, lanjutnya, 
akan memunculkan masalah 
hukum dalam pelaksanaan 
penanaman modal pada 
bidang usaha yang dilarang. 
Sementara temuan ketiga, ada 
4.103 penanaman modal asing 
(PMA) yang tidak memenuhi 
persyaratan nilai penanaman 
modal minimal.

“Kegiatan penanaman 
modal itu berpotensi berma-
salah dan tidak memenuhi 
syarat sah untuk diakui, di-
catat, dan dilaporkan sebagai 
realisasi PMA,” paparnya.

BPK telah mengeluarkan 
rekomendasi perbaikan sep-
erti penyempurnaan sistem 
ataupun perbaikan peren-

canaan dan akurasi dalam 
upaya mencapai target real-
isasi penanaman modal.

Achmad Hafisz Tohir men-
ginginkan berbagai temuan 
terkait investasi tersebut 
tersebut dapat diklarifikasi 
agar tidak menjadi preseden 
buruk dan kontraproduktif 
terhadap asumsi makro per-
tumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana diwartakan, 
Kementerian Investasi/Badan 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) mengingatkan pelaku 
usaha di Indonesia baik Pena-
naman Modal Asing (PMA) 
maupun Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) untuk 
menyampaikan Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal 
(LKPM) periode triwul-an II 
(April-Juni) tahun 2021.

Penyampaian LKPM triwu-
lan II tahun 2021 dapat mulai 
dilakukan pada tanggal 1-10 
Juli 2021 melalui situs https://
oss.go.id atau https://lkp-
monline.bkpm.go.id.

“Kami minta para inves-
tor memenuhi kewajiban-
nya untuk menyampaikan 
LKPM, sehingga Kementerian 
Investasi dapat terus meman-
tau perkembangan realisasi 
investasi perusahaan. Jika ada 
hambatan, sampaikan. Jadi 
kita bisa fasilitasi. Catat, lapor, 
aman,” kata Deputi Bidang 
Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal Kement-
erian Investasi / BKPM Imam 
Soejoedi.

Imam mengatakan prinsip 
penyampaian LKPM melalui 
sistem Online Single Submis-
sion (OSS) yaitu Self Decla-
ration, di mana para pelaku 
usaha memiliki kuasa penuh 
dalam mengisi perkemban-
gan realisasi investasinya 
sendiri. “Jadi realisasi investasi 
yang kami sampaikan meru-
pakan data riil dari apa yang 
disampaikan langsung oleh 

perusahaan. Bukan data yang 
dibuat-buat dan semuanya 
melalui sistem. Kami tidak me-
manipulasi data,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan 
sosialisasi terkait LKPM pent-
ing dilakukan untuk meng-
hindari kesalahan dalam pen-
gisian data realisasi investasi 
oleh pelaku usaha, terutama 
jika terjadi perubahan sistem 
pelaporan LKPM. Pasalnya, 
lanjutnya, ketidaksesuaian 
data antara laporan LKPM 
dengan kondisi riil di lapan-
gan sangat mungkin timbul 
karena adanya proses migrasi 
data antarsistem. (ant)

Anggota DPR Soroti Temuan 
BPK Soal Dugaan Manipulasi Data
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Pemprov Komitmen Laksanakan
PPKM Mikro Diperketat

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pemprov Kaltim siap 

menerapkan Pemberlakukan 

Pembatasan Kegiatan Ma-

syarakat (PPKM) berskala mik-

ro diperketat. Hal ini disesuai-

kan dengan surat keputusan 

Gubernur Kaltim atau Instruksi 

Gubernur (Ingub) Kaltim ber-

nomor 14/2021 tentang PPKM 

berbasis mikro diperketat un-

tuk pengendalian penyebaran 

Corona Virus Desease 2019 di 

Provinsi Kaltim, tertanggal 2 

Juli 2021.

Karena itu, Pemprov Kaltim 

dikoordinir BPBD Kaltim 

berkomitmen melaksanakan 

Ingub tersebut.  Salah satu-

nya dengan melaksanakan 

koordinasi dengan berbagai 

pihak, di Kantor BPBD Kal-

tim, Senin 5 Juli 2021 dip-

impin Kepala BPBD Kaltim 

Yudha Pranoto. “Melalui Ingub 

tersebut, maka Pemprov akan 

menerapkannya dengan meli-

batkan unsur TNI, Polri, BPBD, 

Satpol PP serta Dinkes Kal-

tim,” sebut Kepala Biro Humas 

Setprov Kaltim HM Syafranud-

din diwakili Kabag Kehumasan 

Andik Riyanto usai mengikuti 

Rapat Koordinasi Implemen-

tasi Instruksi Gubernur Kaltim 

di Kantor BPBD Kaltim, Senin 

5 Juli 2021.

Selanjutnya, berbagai 

unsur tersebut sesuai Ingub 

dimaksud, akan melakukan 

patroli secara berkelanjutan. 

Sehingga penyebaran wabah 

virus dapat dicegah.

Selain itu, diminta seluruh 

Bupati dan Walikota se Kaltim 

melaporkan perkembangan 

hasil penerapan tersebut 

hingga batas waktu yang telah 

ditetapkan. 

“Termasuk pengetatan di 

pintu-pintu masuk akses mo-

bilitas transportasi masyarakat 

kembali dibuka poskonya. Baik 

transportasi udara, darat dan 

laut,” jelasnya. (aya / sk)

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pemprov Kaltim melalui 

Biro Kesejahteraan Rakyat 

(Kesra) Setdaprov Kaltim 

melaksanakan program untuk 

peningkatan sarana dan pra-

sarana rumah ibadah untuk 

semua agama, dimana peny-

alurannya melalui mekanisme 

bantuan hibah. Kepala Biro 

Kesra Setdaprov Kaltim Andi 

Muhammad Ishak menjelas-

kan, dengan keluarnya Pergub 

terbaru memang mekanisme 

bantuan hibah ini diusulkan 

langsung oleh pemohon dan 

itu harus berkoordasi dengan 

Pemerintah daerah masing-

masing. “Bantuan hibah untuk 

masyarakat ini, memang harus 

dilakukan mulai tahapan Mus-

renbangdes, dan mekanisme 

ini harus mengikuti peren-

canaan yang sudah diren-

canakan mulai tingkat desa, 

kecamatan, kabupaten/kota 

sampai ke provinsi, dan itu 

diinput langsung oleh pemo-

hon, melalui aplikasi yang ada 

di Bappeda kabupaten/kota 

jelas Andi Muhammad Ishak, 

dikutip Swara Kaltim melalui 

berita Biro Humas Setprov 

Kaltim, Senin (5/7/2021). 

Setelah mekanisme dan 

seluruh persyaratan yang 

ditetapkan dalam peraturan 

sudah lengkap, lanjut mantan 

Sekretaris Kadiskes Kaltim, 

sesuai kewenangan, semua 

bantuan hibah itu dikerjakan 

oleh SKPD teknis,

Terkait dengan pendidikan, 

ke Dinas Pendidikan, terkait 

olahraga ke Dispora, dan 

terkai dengan pembangunan 

fisik melalui PUPR. Untuk Biro 
Kesra menangani terhadap 

urusan-urusan yang tidak 

ada pengampunya atau tidak 

SKPD teknisnya, termasuk 

penanganan terhadap sarana, 

prasarana dan kelembagaan 

keagamaan, dan kita lebih 

banyak membantu fasilitasi 

baik sarana prasaran rumah 

ibadah, maupun juga kelem-

bagaan keagamaan melalui 

mekanisme hibah,” tandasnya. 

Andi Muhammad Ishak 

juga menjelaskan, mekanisme 

bantuan hibah ada dua, 

ada yang diajukan langsung 

masyarakat, dan ada melalui 

pokok pikiran anggota dewan. 

Melalui SKPD itu akan proses 

SKPD teknis dengan bidang 

urusannya, sementera yang 

melalui pokok pikiran ang-

gota dewan yang memiliki 

akun dan paswordnya, terkait 

pemohon-pemohon yang 

berasal dari daerah pemilihan 

maupun konstituannya.

“Sebelum diberikan ban-

tuan hibah, tentu pemohon 

harus melengkapi persyaratan 

yang sudah ditentukan, ke-

mudian dilakukan evaluasi ke 

lapangan untuk memastikan 

pengajuan hibah ini tidak 

over llip, artiya kalau sudah 

mendapat bantuan hibah dari 

Pemkab, tentu kita tidak akan 

berikan, kita berikan kesempa-

tan kepada pemohon lainnya, 

agar bantuan hibah ini, bisa 

dirasakan dan dimanfaatkan 

sebanyak-banyaknya, dalam 

ranga bisa terdistribusi lebih 

banyak kepada pemohon lain-

nya,” ujar Andi Muhammad 

Ishak. (aya / sk)

Bantuan Hibah Diusulkan
Mulai dari Musrenbangdes

JAKARTA, Swara Kaltim
Fraksi PPP DPR RI menilai 

kedatangan warga negara as-
ing (WNA) ke Indonesia ketika 
penerapan kebijakan pember-
lakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) darurat 
tidak tepat.

Sekretaris Fraksi PPP DPR 
Achmad Baidowi di Jakarta, 
Senin, mengatakan bahwa 
masuknya 20 TKA Tiongkok ke 
Makassar saat PPKM darurat 
sangat tidak tepat dari aspek 
waktu. 

“Meskipun TKA tersebut 
sudah melalui prosedur ke-
datangan orang asing, yakni 

melalui karantina, waktunya 
bersamaan dengan PPKM 
darurat membuat publik 
merasa ada perlakuan khu-
sus,” kata Achmad Baidowi 
dalam keterangannya.

Padahal, kata dia, kemung-
kinan para TKA sudah sesuai 
dengan ketentuan masuk ke 
Indonesia. Namun, informasi 
yang terbatas menyebabkan 
kecurigaan publik.”

Kami sama sekali tidak anti 
terhadap investasi. Kami juga 
memahami kebutuhan tenaga 
kerja untuk proyek program 
strategis nasional,” katanya 
lagi.

Namun, kata Achmad Baid-
owi, karena waktu yang tidak 
tepat menyebabkan tang-
gapan yang keliru sejumlah 
orang.

Menurut dia, berbeda 
halnya ketika kedatangan TKA 
tersebut tidak berbarengan 
dengan PPKM darurat, pub-
lik tidak ada kecurigaan dan 
kecemburuan. 

“Ini juga mengulang peris-
tiwa masuknya TKA ketika 
berbarengan dengan larangan 
mudik beberapa waktu lalu. 
Kami mengimbau pemerintah 
untuk memerhatikan sensitivi-
tas publik,” katanya lagi. (ant)

Kedatangan WNA saat PPKM Darurat Tidak Tepat

NASIONAL



Kabid Pembudayaan Olahraga, Alkatib pantau pelatihan mesin bubut yang dilaksanakan oleh Dispora Kubar.
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Dispora Kubar
Gelar Pelatihan Bubut Gasing

SENDAWAR, Swara Kaltim
Masih dalam rangka meles-

tarikan olahraga tradisional 
(Oltrad) khususnya di Bumi 
Tanaa Purai Ngeriman. 

Dinas Pemuda dan Olah-
raga (Dispora) Kutai Barat 
(Kubar) menggelar pelatihan 
mesin bubut gasing kepada 
beberapa anggota komunitas 
Oltrad.

Yang mana peserta pelati-
han tersebut berjumlah sekitar 
20 orang dan dilaksanakan di 
kantor Dispora Kubar di Send-
awar belum lama ini.

Dijelaskan oleh Kepala 
Dispora Kubar, Petrus melalui 
Kepala Bidang (Kabid) Pem-
budayaan Olahraga, Alkatib di 
lokasi kegiatan. Pelatihan ini 
dimaksudkan agar nantinya 
peralatan oltrad khususnya 
gasing yang ada di Kubar 
tidak lagi mengharapkan atau 
bergantung dari luar daerah. 
Sekaligus dengan upaya ini 
bisa mendukung pula pro-
gram kegiatan pengenalan 
oltrad sejak usia dini didalam 
masyarakat.

“Jadi nanti Kubar sudah 
bisa membuat gasing sendiri, 
untuk bahan serta alat kita 
sudah punya. Tinggal kemam-
puan dan juga SDM saja lagi 
yang memang harus terus 
dilatih,” kata Alkatib.

Ditambahkannya bahwa 
kegiatan pelatihan ini ma-
sih satu rangkaian program 
de-ngan pemberian bantuan 
mesin bubut kepada beberapa 
komunitas Olahraga tradisonal 
yang beberapa waktu lalu 

dilaksanakan. Serta bertujuan 
untuk bisa memaksimalkan 
bantuan mesin bubut untuk 
bisa membuat gasing yang 
sesuai standar. 

“Jadi mesin bubut yang 
diberikan kemarin tidak 
hanya didiamkan saja, tetapi 
bisa dimaksimalkan. Apalagi 
beberapa komunitas olahraga 

tradisional yang ada di Kubar 
ini juga sudah mulai mengem-
bangkan dan mengenalkan 
oltrad kepada masyarakat 
luas,” jelasnya.

Adapun pelaksanaan 
pelatihan mesin bubut gasing 
tersebut berlangsung selama 
dua hari dan cukup antusias 
diikuti oleh para peserta. Di-

mana pelatihan mesin bubut 
ini memang sangat memu-
dahkan dalam pembuatan 
gasing yang pada jaman dulu 
hanya menggunakan pera-
latan seadanya. 

“Saya sangat senang ikut 
pelatihan ini sebab jaman 
dulu untuk buat gasing kita 
sangat susah, tapi  peminat-

nya cukup banyak. 
Namun sekarang terbalik, 

alat sudah bagus tapi peminat-
nya kurang. Sehingga olahraga 
tradisional ini harusnya bisa 
kita lestarikan dan ramaikan 
lagi,” kata salah satu pegiat 
olahraga tradisional dari ko-
munitas Margo Singo Kubar, 
Matius. (hms36 / iyn)

Pelatihan mesin bubut gasing. 
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SENDAWAR, Swara Kaltim
Bukti keseriusan Kantor 

Kementerian Agama kabupat-

en Kutai Barat dalam menin-

daklanjuti instruksi Presiden 

nomor 2 tahun 2021 tentang 

BPJS Ketenagakerjaan, digelar 

sosialisasi dengan melibatkan 

seluruh jajaran yang ada.

Kepala kantor H. Muham-

mad Izzat Solihin, S.Ag., M.Pd 

langsung membuka kegiatan 

tersebut dengan mengundang 

narasumber Miswar selaku 

kepala BPJS ketenagakerjaan 

cabang Kutai Barat.

Kakankemenag berharap 

seluruh jajarannya terutama 

pegawai pramubakti bisa ter-

cover BPJS Ketenaga-kerjaan. 

Penting diikuti karena asuransi 

milik pemerintah ini dapat 

melindungi pegawai selama 

mereka dalam jangkauan jam 

kerja. Untuk ASN dijelaskan 

oleh Miswar sudah diakomo-

dir dalam Taspen yang mereka 

miliki. Sementara bagi pega-

wai Pramubakti atau honorer 

pemerintah diharapkan dapat 

mengikuti program ini dari iu-

ran yang harus mereka bayar-

kan pada setiap bulannya. 

“Jumlah iuran relatif sesuai 

kesepakatan dan ketentuan 

yang ditawarkan BPJS ke-

tenagakerjaan. Umumnya 

iuran diambil dari standarisasi 

UMK masing masing daerah 

atau persentase dari upah 

yang diterima pegawai atau 

karyawan,” jelasnya.

Ada dua jaminan penting 

yang ditawarkan BPJS ke-

pada pegawai honorer yaitu 

perlindungan dan kesela-

matan dari kecelakaan bekerja 

termasuk kematian juga dana 

jaminan hari tua. “Mekanisme 

pendaftaran bisa dilakukan 

secara pribadi juga dapat 

dilakukan secara kolektif atau 

bersama-sama. Peserta bisa 

mendatangi kantor BPJS Ke-

tenagakerjaan untuk melaku-

kan registrasi atau melakukan 

pendaftaran secara online.

Kasubbag TU kantor Ke-

menag Kubar H. Acmad Syo-

fian, S.Ag dalam hal ini lang-

sung mengarahkan jajarannya 

terutama tenaga honorer di 

Sekjen secara kolektif untuk 

melakukan pendaftaran agar 

secepatnya bisa diproses. 

“Dengan bertambahnya 

program jaminan ini berarti 

Pramubakti memiliki dua per-

lindungan diri yaitu BPJS Kes-

ehatan dan ketenagakerjaan. 

Semoga program ini dapat 

memberikan manfaat sebaik 

mungkin sehingga pramubakti 

Kantor Kemenag Kubar dapat 

bekerja dengan tenang,” tu-

turnya. (hms36 / iyn)

Kemenag Kubar Gelar Sosialisasi
BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawainya

Kepala Cabang BPJS Kutai Barat, Miswar menjelaskan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai.

Kaltim Jatah 21 UPPO, DPTPH Intensif Monitoring

TENGGARONG, Swara Kaltim 

Pemerintah mendukung 
kegiatan usaha petani dalam 
penyediaan pupuk organik 
secara mandiri.

Salah satunya, memfasilita-
sinya melalui pengembangan 
Unit Pengolah Pupuk Organik 
(UPPO).

Disebutkan Kepala Dinas 
Pangan, Tanaman Pangan 
Hortikultura (DPTPH) Kaltim 
Siti Farisyah Yana, bantuan 
pemerintah untuk pengem-
bangan UPPO senilai Rp200 
juta per kelompok.

“Bantuan langsung ke 
rekening kelompok,” kata Siti 

Farisyah Yana saat kunjungan 
di Kelompok Tani Muntai Raya 
Desa Segihan Tenggarong 
Seberang, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, dikutip Swara 
Kaltim melalui berita Biro 
Humas Setprov Kaltim, Senin 
(5/7/2021).

Yana mengungkapkan Kal-

tim mendapat alokasi UPPO 
sebanyak 21 kelompok yang 
tersebar pada 6 kabupaten 
dan kota.

“Khusus Kabupaten Kutai 
Kertanegara mendapat alo-
kasi 4 kelompok,” sebutnya 
dalam kunjungan lapangan 
didampingi Kabid Produksi 

Tanaman Pangan Rini Susila-
wati bersama Kepala Bidang 
Prasarana dan Sarana Dinas 
Pertanian dan Peternakan Ka-
bupaten Kutai Kartanegara.

Kunjungan kali ini dilakukan 
pada 2 lokasi kelompok UPPO, 
yaitu Desa Bangun Redjo dan 
Desa Segihan Kecamatan 
Tenggarong Sebrang.

Ditambahkannya, dana 
Banpem tahap pertama (70 
persen), sesuai dengan RUK 
kelompok bahwa seyogyanya 
kelompok dalam kondisi 
membangun kandang komu-
nal, rumah kompos, kendaraan 
roda 3 dan alat pencacah.  
“Progress di Kelompok Tani 
Muntai Raya yang dipimpin 
Pak Midi, Desa Segihan sangat 
baik,” puji Yana. 

Diharapkan kelompok lain-
nya, lebih solid dalam penca-
paian target. 

Sehingga, pemberkasan 
tahap kedua untuk pencairan 
pembelian sapi segera tereal-
isasi.

“Outcme kegiatan UPPO 
ini, adanya pupuk organik dari 
kotoran sapi, yang nantinya 
dapat diterapkan di lahan 
budidaya kelompok,” ungkap 
Yana. (aya / sk)
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Pemain Borneo FC
Dapat Libur Latihan

PELATIH Arema FC Eduardo 
Almeida, membuka peluang 
untuk menggelar latihan man-
diri kediaman masing-masing. 
Hal tersebut karena adanya 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat di Jawa dan Bali.

Pemerintah pusat mener-
apkan PPKM sejak 3 sampai 
20 Juli 2021. 

Keputusan tersebut diambil 
untuk menekan penyebaran 
virus corona yang kembali 
meroket di Tanah Air.

Terdapat sejumlah kon-
sekuensi dari penerapan 
PPKM. Satu di antaranya 
adalah peniadaan semua 
kegiatan olahraga, termasuk 
penutupan sarana-sarana 
olahraga. 

“Kami akan bicara dulu 
dengan manajemen. Soal 

latihan itu, kami akan men-
cari solusi terbaik, khususnya 
untuk latihan pekan depan,” 
kata Almeida.

Andai masih diperbole-
hkan melaksanakan latihan 
bersama di lapangan, Almei-
da bakal menggelarnya. 

Sekarang ia menunggu 
informasi dari manajemen 
Singo Edan.

“Kalau memungkinkan, 
tentu ingin latihan di lapan-
gan. Namun saya belum bisa 
banyak berkomentar. Karena 
yang pertama, harus hor-
mati keputusan pemerintah,” 
ucapnya.

Kendati demikian, Almeida 
menyatakan bakal menyusun 
program untuk anak asuhnya 
berlatih mandiri di rumah. 
Ia yakin para pemain Arema 
FC tetap bertanggung jawab 

untuk menjaga kondisinya.
“Bisa saja saya meminta 

mereka menggunakan pera-
latan apa pun di rumah yang 
bisa digunakan untuk lati-
han. Tapi ini juga jadi tang-
gung jawab pemain Karena 
tidak ada kontrol langsung,” 
ujarnya. 

“Seperti latihan berlari, 
tentu tidak bisa diawasi. Tapi 
saya percaya mereka akan 
melakukan tugasnya,” eks juru 
racik formasi Semen Padang 
tersebut menambahkan.

Melaksanakan latihan 
mandiri bukan sesuatu yang 
baru untuk Dendi Santoso dan 
kawan-kawan. 

Sebelumnya, para pemain 
Arema FC telah melakukannya 
ketika virus corona baru ma-
suk ke Indonesia pada tahun 
lalu. (gk)

PENUNDAAN kompetisi su-
dah pasti berdampak pada sisi 
psikologis para pemain di Liga 
1. Memang tak semua pemain 
merasakannya, sebab justru 
ada tim yang mendapatkan 
keuntungan dari penundaan 
tersebut, karena mereka 
punya waktu persiapan lebih 
panjang. 

Namun untuk para pemain 
Borneo FC, kekecewaan sudah 
pasti dirasakan. Sebab mereka 
sudah mempersiapkan diri 
jauh-jauh hari.

Manajemen pun memberi-

kan suntikan motivasi, agar 
pemain tak terlalu kecewa. 

Meliburkan pemain untuk 
beberapa hari, juga dilakukan 
manajemen Borneo FC saat 
ini.

Manajer tim Farid Abuba-
kar kepada harian ini men-
gatakan, saat ini pemain 
memang diliburkan agar mer-
eka bisa berkumpul bersama 
keluarga, sembari melupakan 
kekecewaan ditundanya kom-
petisi Liga 1.

“Jadi pemain asal Samarin-
da atau Kaltim bisa pulang ke rumah untuk berte-mu 

keluarganya. 
Untuk pemain luar Kaltim, 

setidaknya mereka bisa melu-
pakan sejenak soal sepak bola 
dan kompetisi yang tertunda 
dengan bersantai. 
Namun santai di sini bukan 
berarti tak latihan sama seka-
li. Rutinitas latihan mereka 
tetap jalan, namun porsinya 
berkurang,” ujar Farid Abuba-
kar.

Pemain luar Kaltim dipas-
tikan tak akan meninggalkan 
Samarinda, terlebih mereka 
yang berasal dari Pulau Jawa. 

Selain pandemi sedang 
tinggi-tingginya di Jawa, 
libur diberikan juga tak lama. 
Terhitung pemain diliburkan 

mulai Jumat (2/7/21) hingga 
besok (6/7/21). 

Menurut Farid, libur diberi-
kan singkat karena hanya seka-
dar untuk meningkatkan kem-
bali rasa percaya diri pemain 
setelah kompetisi ditunda.

Farid sendiri berharap 
kompetisi benar-benar bisa 
dijalankan pada akhir Juli nanti. 
Sebab dari informasi tera-
khir diterima, penundaan tak 
sampai berlangsung lebih dari 
sebulan. 

“Dan yang pasti kita semua 
berharap pandemi di Indonesi 
ini cepat mereda dan sirna. 
Sebab banyak sekali yang 
terdampak, termasuk di sepak 
bola,” pungkasnya. (*)

PENUNDAAN Liga 1 

2021/22, bakal dimanfaatkan 

pelatih Persebaya Surabaya 

Aji Santoso, untuk memper-

baiki fisik pemain asingnya. 
Ia menyebut kondisi legiun 

impor yang dimiliki timnya 

masih belum maksimal.

Semula Liga 1 bakal dimu-

lai pada 9 Juli mendatang. 

Akan tetapi, PSSI dan PT Liga 

Indonesia Baru (LIB), memu-

tuskan untuk menundanya 

ke akhir Juli, karena kembali 

meroketnya kasus virus co-

rona di Tanah Air.

Kuota pemain asing Perse-

baya untuk musim ini sudah 

terisi penuh. Bajul Ijo menda-

ratkan empat nama legiun 

impor yakni Bruno Moreira, 

Taisei Marukawa, Alie Se-

say, dan Jose Wilkson. “Ada 

baiknya juga [penundaan Liga 

1] untuk Persebaya. Karena 

jujur saja, pemain asing kami 

jadi ada tambahan waktu 

untuk memperbaiki kondisi 

fisik mereka. Ya, memang 
mau tidak mau kami harus 

bisa menerima karena situasi 

seperti ini,” kata Aji.

Aji menyampaikan kondisi 

fisik Bruno dan Taisei, yang 
paling bermasalah. Maka dari 

itu, ia menggembleng kedua 

pemain tersebut sehingga 

bisa berada di level terbaik 

saat Liga 1 digelar.

Keadaan tersebut karena 

Bruno dan Taisei, selama 

beberapa bulan tidak bertand-

ing. Makanya, Aji memahami 

dengan masalah yang dialami 

kedua pemain asing tersebut. 

“Alhamdulillah ada pen-

ingkatan kondisi fisik mer-
eka setelah sebelumnya agak 

sedikit drop. Mungkin si Alie 

sama Jose lebih bagus [kondisi 

fisik] karena mereka libur dari 
kompetisi sebelumnya tidak 

terlalu lama,” ujarnya. 

“Sedangkan Taise dan Bru-

no ini agak lama. Alhamdulillah 

sudah agak nambah bagus, 

tapi saya masih perlu dorong 

lagi supaya mereka benar-

benar di kompetisi sudah siap,” 

ia menambahkan.

Selain itu, Aji memerin-

tahkan anak asuhnya untuk 

disiplin menjalankan protokol 

kesehatan. Langkah ini dilaku-

kan untuk mencegah pemain 

Pesebaya, terpapar virus 

corona.

“Kami akan perketat pener-

apan protokol kesehatan. Pak 

Candra Wahyudi, [manajer 

Persebaya] sudah menyampai-

kan kepada tim untuk mem-

perketat protokol kesehatan. 

Tidak boleh longgar supaya 

kita benar-benar aman,” ucap-

nya. (gk)

Aji Genjot Fisik
Pemain Asing Persebaya

Arema FC Buka Peluang 
Gelar Latihan Mandiri
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Bersinar di Euro 2020, Misi Utama
Tottenham Pertahankan Harry Kane

TOTTENHAM Hotspur ma-
sih butuh tenaga Harry Kane 
musim ini. Maka. Lilywhites 
sebisa mungkin akan mem-
pertahankan Kane.

Masa depan Kane me-
mang tengah dispekulasikan 
saat ini setelah keinginannya 
untuk pergi. Sebab. Kane ingin 
mencari tantangan baru serta 
tentunya kesempatan meraih 
trofi.

Sebab, Kane selama ini kes-
ulitan mendapat trofi bersama 
Tottenham. 

Meski mampu mencetak 
lebih dari 200 gol, pencapa-
ian terbaik Harry Kane adalah 
runner-up Liga Champions 
2019 dan Piala Liga Inggris 
2021.

Maka wajar jika Kane 
mendapat banyak tawaran 
dari klub besar Eropa. 

Tapi, hanya satu yang se-
jauh ini sudah serius mengaju-

kan tawaran, yakni Manches-
ter City.

City bahkan siap meng-
gelontorkan uang 100 juta 
satu-dua pemain untuk 

memboyong Kane ke Etihad 
Stadium. Si pemain 28 tahun 
itu sepertinya akan setuju saja 
untuk gabung ke City atau 
klub besar lainnya.

Tapi, persoalannya sejauh 
ini adalah Tottenham eng-
gan melepasnya, meski ada 
tawaran besar. 

Chairman Daniel Levy 
beberapa waktu lalu sudah 
menegaskan bahwa Kane 

hanya dijual di angka 150 juta 
paun, dan itu pun harus tunai.

Levy tahu angka sebesar itu 
akan sulit dipenuhi di tengah 
krisis keuangan akibat pande-
mi virus corona. Oleh karenan-
ya, Tottenham pun masih yakin 
betul Kane akan bertahan.

“Harry Kane adalah pemain 
top. Saya tak sabar melihat-
nya main bersama Spurs,” ujar 
Direktur Tottenham Hotspur, 
Fabio Paratici, kepada Sky Italy.

“Misi kami adalah memper-
tahankan Harry Kane di Totten-
ham,” sambungnya.

“Saya beruntung sudah 
melihat banyak pemain top di 
Juventus dan saya juga ingin 
menikmati Harry Kane di sini. 
Dia adalah salah satu striker 
terbaik dunia.”

“Saya belum ada bicara 
apapun dengan Harry Kane- 
karena saya tidak ingin meng-
ganggu pemain kami selama 
Piala Eropa. Dia striker luar 
biasa.” (dts)

MASA depan Cristiano Ron-
aldo di Juventus jadi sorotan. 
Di tengah rumor transfernya, 
sang agen kabarnya meminta 
Bianconeri menyodori CR7 
kontrak baru.

Ronaldo baru melewati 
musim yang sulit bersama Ju-
ventus. Penyerang Portugal itu 
gagal memberi gelar Scudetto 
dan Liga Champions.

Di Liga Italia, gelar Ju-
ventus lepas ke tangan sang 
rival, Inter Milan. Adapun di 
Liga Champions, Ronaldo dkk 
disingkirkan Porto di babak 16 
besar. Capaian itu membuat 
Ronaldo dikabarkan marah. 
Rumor transfernya pun mere-
bak, di mana pemilik 5 Ballon 
d’Or itu dikaitkan kembali ke 
Manchester United atau pin-
dah ke Paris Saint-Germain.

Kontrak Cristiano Ronaldo 
di Juventus sampai 2022. 
Dan agennya, Jorge Mendes, 
kabarnya meminta perpanjan-
gan kontrak pada Si Nyonya 
Tua. Mendes ingin Juventus 
memberi kontrak baru ke 
Ronaldo.

Ronaldo sendiri masih 
memperlihatkan kualitas 
meski sudah memasuki usia 
36 tahun. 

Di Euro 2020, ia bisa 
memimpin daftar top scorer 

dengan 5 gol, sama dengan 
Patrik Schick (Republik Ceko), 
kendati Portugal tersingkir di 
babak 16 besar.

Musim lalu, Ronaldo juga 
memborong 36 gol, di anta-
ranya 29 gol di Serie A yang 
membuatnya jadi Capocan-
noniere.

Adapun Ronaldo diklaim 
masih ingin berusaha 
memenangkan Liga Champi-
ons di Juventus. 

Selain itu, eks pemain 
MU dan Real Madrid itu juga 
membidik satu gelar Ballon 
d’Or lagi, guna menyaingi 
capaian Lionel Messi.

Sebelumnya, Juventus 
sendiri menyiratkan ingin 
mempertahankan Cristiano 
Ronaldo. 

Meski sang pemain be-
lum membuat keputusan, 
torehannya musim lalu sudah 
memuaskan klub. (dts)

Agen Minta Juventus 
Beri Ronaldo Kontak Baru
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BUAH-BUAHAN adalah  
 sumber serat, vitamin, mineral, 

dan antioksidan yang baik untuk 
kesehatan tubuh kita. Namun, 
ada jenis buah tertentu yang perlu 
diwaspadai karena mengandung 
lebih banyak gula dan kalori. Se-
lain itu, beberapa buah juga dapat 
menyebabkan efek samping bagi 
orang dengan kondisi kesehatan 
seperti diabetes dan refluks asam 
lambung. 

Kendati demikian, buah-buahan 
ini tetap bisa dinikmati, meski 
dalam ukuran porsi kecil dari buah-
buahan menyehatkan lainnya. 

Berikut tujuh jenis buah-buahan 
yang tidak baik dikonsumsi secara 
berlebihan karena mengandung 
gula dan kalori yang besar. 

1. Buah-buahan kering 
Beberapa varietas buah kering 

yang paling umum kita temukan 
adalah apel, kismis, aprikot, buah 
ara, mangga, nanas, dan cran-
berry. 

Dibandingkan dengan buah-
buahan yang segar, buah kering 
biasanya mengandung lebih ban-
yak kalori, karbohidrat, dan gula 
per porsi.  

Meskipun, sebagian besar 
varietas juga kaya akan serat, 
potasium, dan vitamin C. Namun, 
karena kandungan gulanya yang 
tinggi, sebaiknya kita mengon-
sumsi buah-buahan kering dalam 
jumlah sedang, terutama jika kita 
ingin mengurangi asupan gula. 

2. Leci
Berasal dari China tenggara, 

buah tropis ini dikenal dengan 
rasa dan penampilannya yang 
unik. 

Leci mengandung banyak mik-
ronutrien utama, termasuk vitamin 
C, tembaga, dan kalium. 

Tetapi, buah leci juga relatif 
tinggi gula, yang mungkin menjadi 
masalah jika kita menjalani diet 
rendah karbohidrat atau rendah 
gula. 

3. Mangga 
Mangga yang lezat ini populer 

karena rasanya yang manis dan 
teksturnya yang lembut. Meskipun 
mangga sangat kaya dengan 
berbagai nutrisi, termasuk vitamin 
C, folat, dan tembaga. 

Di sisi lain, buah ini juga men-
gandung gula dalam jumlah tinggi 
di setiap porsi. 

4. Alpukat 
Alpukat merupakan sumber vi-

tamin dan mineral penting seperti 
potasium, vitamin C, dan vitamin 
B. Buah ini juga kaya akan serat, 
nutrisi penting yang dapat mendu-
kung keteraturan dan kesehatan 
pencernaan. 

Namun, alpukat mengandung 
kalori yang tinggi, sehingga bagi 
orang yang sedang mengurangi 
kalori sebaiknya mengonsumsi 
dalam jumlah yang lebih sedikit. 

5. Buah kalengan 
Sementara buah kalengan bisa 

menjadi cara cepat dan nyaman 
untuk memasukkan beberapa 
porsi buah ke dalam makanan, 
namun mungkin bukan pilihan 
terbaik, khususnya bagi penderita 

diabetes. 
Buah kalengan umumnya lebih 

tinggi karbohidrat, gula, dan lebih 
rendah serat dibandingkan dengan 
jenis buah lainnya. Secara khusus, 
buah kalengan dalam sirup yang 
kental biasanya jauh lebih tinggi 
gula daripada buah kalengan 
dalam air. 

Dengan demikian, versi buah 
kalengan air mungkin menjadi 
pilihan yang lebih baik ketika ingin 
menjaga kadar gula darah tetap 
terkendali. 

6. Jeruk 
Buah-buahan tertentu dapat 

memperburuk gejala penyakit ref-
luks gastroesofagus (GERD) atau 
yang juga dikenal sebagai refluks 
asam lambung. Salah satunya 
adalah jeruk. 

Buah jeruk memang sarat 
dengan nutrisi penting seperti se-
rat, vitamin C, dan kalium. Tetapi, 
sayangnya, jeruk juga sangat asam 
dan dapat memperburuk rasa 
mulas bagi penderita Gerd. Oleh 
sebab itu, mungkin kita bisa mem-
batasi asupan jeruk jika ternyata 
memicu gejala refluks asam yang 
mengganggu kenyamanan. 

7. Grapefruit
Grapefruit adalah jenis buah 

jeruk yang dikenal dengan rasanya 
yang gurih, asam, dan sedikit pahit. 
Buah ini rendah kalori, kaya akan 
vitamin dan mineral seperti vitamin 
A dan C, potasium, serta tiamin. 

Meski begitu, mengonsumsi 
grapefruit terlalu banyak juga bisa 
memicu gejala Gerd. (kcm  / *Bn)

Menteri Kesehatan Inggris
Kini Dijabat Seorang Muslim

LONDON, Swara Kaltim
Untuk pertama kalinya 

dalam sejarah pemerintahan 
Inggris, Perdana Menteri (PM) 
Inggris, Boris Johnson menun-
juk Sajid Javid sebagai Menteri 
Kesehatan Inggris, mengganti-
kan Matt Hancock. 

Pengumuman tersebut 
disampaikan Kantor Perdana 
Menteri Inggris pada Sabtu 
(26/5/2021) lalu. Sebelum 
ini, Javid sempat menjabat 
sebagai Menteri Keuangan 
Inggris. 

Daily Sabah melaporkan, 
Javid menjadi Muslim per-
tama yang menjabat sebagai 
Menteri Kesehatan sepanjang 
sejarah Inggris. 

Javid mengundurkan diri 
sebagai Menteri Keuangan 
Inggris tahun lalu setelah 

menolak permintaan Johnson 
untuk memecat penasihat 
politiknya. 

Di sisi lain, Hancock 
mengundurkan diri dari ja-
batannya pada Sabtu setelah 
foto-fotonya saat berciuman 
dengan stafnya yang sudah 
menikah bocor dan dipub-
likasikan The Sun. 

Hancock lantas meminta 
maaf karena melanggar 
aturan pembatasan akibat 
virus Corona. 

Insiden itu membuat 
sejumlah politikus marah. 
Masyarakat yang hidup di 
bawah aturan pembatasan 
juga mengkritiknya. 

“Kami berutang budi kepa-
da orang-orang yang sudah 
berkorban begitu banyak se-
lama pandemi ini ketika kami mengecewakan mereka sep- erti yang telah saya lakukan 

dengan melanggar aturan,” 
kata Matt Hancock dalam 
surat pengunduran dirinya. 

Selama pandemi, Matt 
Hancock menjadi ujung tom-

bak pemerintah Inggris dalam 
melawan Covid-19. 

Dia secara rutin muncul di 
televisi dan radio untuk mem-
beri tahu rakyat Inggris agar 
mengikuti aturan guna mena-
han penyebaran virus Corona. 
Kendati demikian, Hancock 
juga tak lepas dari kritik atas 
penanganannya terhadap pan-
demi di Inggris.

Sementara itu, kantor berita 
BBC melaporkan bahwa Sajid 
Javid merasa terhormat setelah 
diminta untuk “mengabdi” 
sebagai Menteri Kesehatan 
Inggris. 

Namun, Partai Buruh justru 
mengkritik penunjukan Javid 
sebagai Menteri Kesehatan 
Inggris.

Pasalnya, partai tersebut 
menuding Javid sebagai “arsi-
tek penghematan” yang me-
lemahkan Layanan Kesehatan 
Inggris (NHS) saat dia menja-
bat sebagai Menteri Keuangan. 
(kcm / *Bn)

PELATIH Persib Bandung 
Robert Rene Alberts, membe-
berkan program latihan man-
diri yang diberikan kepada 
anak asuhnya. ia menyebut 
materi yang dikasih sebatas 
menjaga kebugaran para 
pemain.

Persib memutuskan untuk 
menghentikan aktivitas lati-
han bersama. 

Keputusan tersebut diam-
bil karena pemerintah pusat 
menerapkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Ma-
syarakat (PPKM) Darurat Jawa 
dan Bali sejak 3 sampai 20 Juli 
2021.

PPKM Darurat tersebut 
dilakukan untuk menekan laju 
penyebaran virus corona di 
Tanah Air. 

Mengingat, melonjaknya 
kasus virus tersebut dalam 
beberapa waktu belakangan 
ini.

“Kami akan berlatih [man-
diri] melalui video sebanyak 
tiga kali dalam sepekan 
dengan program latihan 
kekuatan. Semua pemain 
tidak harus melakukannya 
dari Bandung,” kata Robert, 
dikutip laman resmi klub. 

“Tapi juga bisa dilaku-
kan oleh mereka yang ke-

mungkinan sudah kembali ke 
kampung halamannya,” pria 
berpaspor Belanda tersebut 
menambahkan.

Robert menyampaikan 
sudah mempunyai cara un-
tuk mengecek kondisi anak 
asuhnya. Walau, ia tidak dapat 
memantau langsung latihan 
setiap pemain Maung Ban-
dung. 

“Kami selalu memantau 
kondisi para pemain di masa 
latihan mandiri ini melalui 
denyut jantung yang terukur 
pada jam tangan yang mereka 
kenakan. Setelah itu, mereka 
akan melaporkannya kepada 
kami dan kemudian dimasuk-
kan ke dalam sistem sehingga 
kami tahu, bagaimana pemain 
menjaga kebugarannya,” kat-
anya. 

Selain itu, Robert kembali 
mengingatkan supaya pemain 
Persib taat dalam menjalankan 
protokol kesehatan. Langkah 
tersebut untuk mencegah dari 
infeksi virus corona.

“Program latihan individu, 
pemain memberikan laporan 
video latihan mereka. Mudah-
mudahan selama lockdown 
[PPKM] saat ini, program 
latihan akan berjalan lancar,” 
ujarnya. (gk)

Waspadai Jenis Buah yang Mengandung
Banyak Gula yang jadi Pemicu Diabetes

Inilah mantan Menteri Keuangan Inggris Sajid Javid yang baru-

baru ini ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan Inggris oleh Per-

dana Menteri Inggris Boris Johnson. Javid menggantikan Matt 

Hancock yang mengundurkan diri.

Pelatih Persib Pantau Kondisi
Pemain Lewat Jam Tangan
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Solusi Abstrak Mengatasi Kekerasan
pada Perempuan dan Anak

R
INCIAN kejadian  

 kekerasan sebanyak ini 

berasal dari tahun 2019 se-

banyak 629 pengaduan, tahun 

2020 ada 612 pengaduan, dan 

hingga 11 Juni 2021 sebanyak 

145 aduan. Dari jumlah ini, 

lanjut dia, pengaduan didomi-

nasi oleh kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) 

fisik sebanyak 277 kasus pada 
2019, sebanyak 255 kasus 

pada 2020, dan 72 kasus terhi-

tung hingga 11 Juni 2021.

Sedangkan pengaduan 

terbanyak kedua adalah kasus 

kekerasan seksual, yakni se-

banyak 200 kasus pada 2019, 

kemudian 226 kasus pada 

2020, dan 52 kasus terhitung 

hingga 11 Juni 2021. 

“Mengingat banyaknya 

jumlah kasus yang terjadi, 

maka diperlukan tenaga 

pendamping yang memiliki 

pengetahuan dan keterampi-

lan dalam penanganan korban 

kekerasan di daerah,” ujarnya 

didampingi Sekretaris DKP3A 

Kaltim Eka Wahyuni.

Saat membuat Pelati-

han Pendampingan Korban 

Kekerasan bagi Lembaga 

Layanan, Eka juga men-

gatakan bahwa pelatihan 

bagi pendamping tersebut 

sangat penting agar mereka 

memahami tugas dan fung-

sinya saat menangani kasus 

tersebut. 

Pelatihan ini diikuti seban-

yak 30 peserta dari UPTD PPA 

kabupaten/kota se- Kaltim. 

Hadir menjadi narasumber 

adalah Ketua Tim Percepatan 

Maratua, Meiliana, Kepala 

Bidang PPPA Junainah, 

Kabid SIGA Iwan Heriawan 

dan Psikolog Biro Psikologi 

Inka Alzena Samarinda Siti 

Mahmudah I K. 

“Diperlukan upaya 

pendampingan psikologis 

yang dilakukan oleh psikolog 

untuk membantu pemulihan 

korban kekerasaan, makanya 

dalam pelatihan ini juga kami 

libatkan psikolog,” ujar Eka.

Kekerasan pada perem-

puan dan anak masih marak 

terjadi. Perempuan dan anak 

kerap menjadi sasaran ke-

kerasan karena secara fisik 
kondisi mereka memang lebih 

lemah. 

Pemicunya pun beragam, 

mulai dari persoalan ekonomi, 

sampai relasi hubungan yang 

buruk baik dalam keluarga 

maupun dengan lingkungan 

sekitar, namun cukup banyak 

juga kasus kekerasan terjadi 

karena adanya kesempatan.

Penyediaan tenaga 

pendamping yang memiliki 

pengetahuan dan keterampi-

lan dalam penanganan kor-

ban kekerasan tentu sangat 

diperlukan, namun yang 

harus digarisbawahi, hal ini 

merupakan masalah hilir, 

bukan masalah hulu atau akar, 

yakni penyebab utama makin 

maraknya kekerasan terhadap 

perempuan dan anak.

Kasus-kasus kekerasan 

yang muncul pada perempuan 

dan anak sebenarnya lebih 

diakibatkan penerapan sistem 

kehidupan sekuler. 

Sistem yang menafikan 
ajaran agama (baca : Islam) 

sebagai aturan kehidupan, 

tak lebih dari pengatur aspek 

ritual semata. 

Sistem yang benar-benar 

tidak jelas menjamin keaman-

an bagi perempuan dan anak. 

Bagaimana bisa dikatakan 

melindungi perempuan dan 

anak, ketika konten-konten 

tayangan yang sarat unsur 

kekerasan dan pornografi 
mudah diakses sehingga 

mampu menjadi memicu 

tindak kekerasan atas perem-

puan dan anak!

Islam sebagai sistem yang 

sempurna sudah memberikan 

seperangkat aturan dalam 

rangka memuliakan perem-

puan dan anak. 

Dalam Islam, perempuan 

dan anak benar-benar ter-

jaga dan terjamin. Beberapa 

aturan yang berlaku bagi 

perempuan semata-mata 

untuk menjaga mereka dari 

kehinaan. 

Bagi Islam, perempuan itu 

bagai berlian, berharga dan 

mulia. 

Penghargaan dan kemu-

liaan itu terwujud dalam pen-

gaturan hak dan kewajiban 

bagi perempuan. 

Islam pun memandang 

anak sebagai amanah yang 

wajib dijaga, bahkan menjadi 

jalan bagi orangtuanya 

masuk ke dalam surga, 

ditambah lagi anak adalah 

pelanjut pembangunan per-

adaban mulia. 

Karena itu tanggung jawab 

penjagaan atas keamanan 

pada perempuan dan anak 

adalah kewajiban siapa pun 

juga, walau porsi utama tetap 

ada di tangan negara.

Negara wajib melarang 

konten-konten porno, atau 

tayangan yang membangkit-

kan naluri seksual. Jika masih 

ada pelanggaran, negara akan 

melakukan penindakan se-

cara adil dengan menegakkan 

sistem sanksi tegas kepada 

pelaku kejahatan seksual atau 

tindak kriminal lainnya. 

Seperti hukuman bagi 

pezina dengan dicambuk 100 

kali bagi pezina yang belum 

pernah menikah.Jika sudah 

menikah, dirajam sampai mati, 

hukuman mati bagi pelaku 

homo, dan sebagainya.

Maka dapat disimpulkan, 

sistem sekuler hanya mengha-

silkan solusi abstrak dalam 

mengatasi kekerasan pada 

perempuan dan anak, karena 

ianya tidak mampu menyen-

tuh akar penyebab terjadinya 

masalah, hanya berkutat pada 

urusan hilir, sehingga tidak 

kunjung menyelesaikan per-

soalan. 

Hanya sistem Islam yang 

diterapkan dalam bingkai neg-

ara secara menyeluruh yang 

mumpuni mengatasi persoalan 

kehidupan manusia karena 

ianya berasal dari wahyu Allah 

SWT. 

Allah SWT berfirman dalam 
Al-Qur’an surah Al Maidah 

ayat 50 : “Apakah hukum jahili-

yah yang mereka kehendaki, 

dan (hukum) siapakah yang 

lebih baik daripada (hukum) 

Allah bagi orang-orang yang 

yakin?”. ***

OPINI

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan 
anak di Provinsi Kalimantan Timur sejak 2019 
hingga saat ini cukup tinggi, yakni mencapai 

1.386 aduan dan ditindaklanjuti. 
“Jumlah ini berdasarkan data di aplikasi Sistem 
Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 
Anak (Simfoni PPA),” ujar Kepala Dinas Kepen-

dudukan, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim 

Noryani Sorayalita.

Oleh : Dyan Indriwati Thamrin, S.Pd
(Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)
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Jaga Kualitas, Pengurasan
IPA Cendana Ganggu Distribusi Air

 

SAMARINDA, Swara Kaltim
Perusahaan Umum Dae-

rah Air Minum (PERUMDAM) 
Tirta Kencana Kota Samarinda 
pada Selasa, 6 Juli 2021 akan 
melakukan pengurasan bak 
sedimentasi dan flokulasi di 
IPA Cendana yang akan mulai 
pukul 08.00 Wita sampai sele-
sai, berdampak pada gangguan 
produksi dan distribusi.

Hal ini sesuai informasi Di–
rektur Teknik Ali Rachman AS, 
ST didampingi Manager Pro–
duksi Syarif Rahman Hakim dan 
Asisten Manager IPA Cendana 
M Shokief Amirsyah melalui 
Asisten Manager Kesekretari-
atan dan Humas Perumdan 
Tirta Kencana Samarinda HM 
Lukman.

“Ya dijadwalkan hari Selasa, 
6 Juli 2021 ada pekerjaan pe–
ngurasan Bak Sedimentasi dan 
Bak Flokulasi di IPA Cendana 
agenda rutin per 4 bulan, mulai 
pukul 08.00 Wita sampai selesai 
berdampak pada produksi dan 
layanan distribusi,” jelasnya.

Dampak pekerjaan tersebut 
aliran distribusi akan terganggu 
jalur dari di IPA Cendana dian-
taranya wilayah Jl Cendana, Jl 
Banggeris, Jl MT Haryono, Jl P 
Antasari, Jl Ir H Juanda, Perum 
BAP, Perum Perumnas, Jl Kad-
rie Oening, Jl AW Syahrani, Jl 
M Yamin, Jl Wahid Hasyim, Jl. 

PM Noor, Jl Pramuka, Jl Per-
juangan, Jl RE Martadinata, Jl 
Pasundan, Jl KS Tubun, Jl Wolt-
er Monginsidi, Boster Sirad 
Salman, Boster reservoir Segiri, 
Jl Pahlawan, Jl Bhayangkara, Jl 
dr Soetomo, Perum Prefab, Jl 
Perniagaan, Jl AM Sangaji, Jl 
Hasan Basri, Jl Gatot Subroto, 
Jl A Yani, Jl Sentosa, Jl Remaja, 
Jl Kemakmuran Jl Pelita, Jl 

Gerilya, Jl Proklamasi, Jl Saman-
hudi, Jl Lambung Mangkurat, Jl 
Sebulu Salam, Jl Biawan, Jl Je–
lawat, Sei Dama, Boster Damai, 
Jl Rumbia dan sekitarnya.

Atas nama Manajemen di–
rinya menyampaikan permo–
honan maaf atas terganggu-
nya layanan ini. 

Petugas tengah melakukan 
pekerjaan tersebut diupayakan 

bisa secepatnya selesai agar 
aliran distribusi bisa kembali 
normal dan lancar serta terjaga 
kualitasnya.

Untuk informasi dan pe–
laporan bisa disampaikan ke 

hotline 0541-2088100 atau 
Chat WA ke 0811553536 dan 
0811552226. Atau indormasi 
juga bisa dilihat melalui media 
sosial FB dan IG. Perumdam Tirta 
Kencana Kota Samarinda. (dho)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Gubernur Kaltim Isran Noor 

membuka Rakornis Program Ke–
giatan Kepemudaan dan Keolah–
ragaan se Kalimantan Timur Tahun 
2021 yang dihadiri oleh Bupati Paser 
dr Fahmi Fadli, Asisten Pemerintah-
an dan Kesejahteraan Rakyat Setda 
Prov Kaltim Dr H Moh Jauhar Efendi, 
Kepala Dispora Kaltim Agustianur 
serta Kepala Dispora Kabupaten/
Kota se Kaltim, di Hotel Grand Seny-
iur Balikpapan, dikutip Swara Kaltim 
melalui berita Biro Humas Setprov 
Kaltim, Senin (5/7/2021).

“Gubernur Isran Noor berpesan 
Dispora terus melakukan program 
meningkatkan kualitas sumber daya 

atlet, pelatih dan tenaga keolah-
ragaan di semua cabang olahraga. 
Namun, tidak lupa mantan Bupati 
Kutai Timur ini mengingatkan se-
luruh peserta untuk tetap patuh 
protokol kesehatan selama acara 
berlangsung.

Untuk itu, mantan Bupati Kutai 
Timur ini menaruh harapan be-
sar kepada seluruh peserta agar 
membangun bidang kepemudaan 
dan keolahragaan secara masif 
dan terarah sebagai sumber daya 
manusia penggerakan penopang 
pembangunan bangsa terutama 
Kaltim. 

“Saya dan seluruh masyarakat 
berharap setelah acara ini, peserta 

lebih berkompetens dan profesional, 
terlebih para atlit mampu berprestasi 
secara maksimal. Terlebih kita akan 
dihadapkan dengan rencana ibu kota 
negara nanti” harapnya.

Rakor dibuka ditandai dengan 
pemukulan Gong oleh Gubernur 
Isran Noor. 

Dilanjutkan penyerahan bola 
(sepak bola dan volly) kepada Pan-
gdam VI Mulawarman Mayjen TNI 
Heri Wiranto. 

“Penyerahan bola sebagai ben-
tuk dukungan Pemprov kaltim dalam 
kegiatan berolahraga. Tentunya 
tetap menerapkan protokol Kesehat-
an Covid-19,” ungkap orang nomor 
satu Benua Etam ini. (aya / sk)

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

Anggota Dewan Pengawas H Abdullah, SH dan Hargono, SE saat meninjau produksi di IPA Cendana.

Bangun Sumber Daya Atlet melalui
Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan


