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Sepekan Terakhir Rata-rata
Kasus Covid-19 di Kaltim Naik 518
SAMARINDA, Swara Kaltim

Mengamati terjadinya trend 
peningkatan kasus covid-19 
dalam waktu seminggu terakhir 
ini maka dapat ditarik kesim-
pulan peningkatan hampir 100 
persen.

“Dari data harian yang dike-
luarkan oleh Satgas Covid-19 
Provinsi Kaltim terlihat terjadi 
peningkatan kasus positif ham-
pir 100 persen dalam seminggu 
ini, mulai tanggal 28 Juni den-
gan kasus total sebanyak 382 
orang menjadi 738 orang pada 
tanggal 4 Juli,” kata Muhammad 
Faisal, Kadiskominfo Provinsi 
Kaltim kepada Swara Kaltim, 
Minggu (4/7/2021).

Kalau dicermati maka rata-
rata dalam sehari 518 orang 
terpapar Covid-19 di Kaltim, 

karena total kasus positif se–
banyak 3.626 dalam seminggu. 
Tertinggi peningkatan kasus 
baru Covid-19 terjadi di Balik-
papan, Samarinda, Bontang, 

Kutai Kartanegara, Kutai Timur 
dan Berau. 

“Signifikan terjadi lonjakan 

di kota Balikpapan 35,96% kasus 
terjadi 

Muhammad Faisal

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wali Kota Samarinda Dr H 

Andi Harun mengatakan lang–
kah cepat untuk membentuk 

herd immunity adalah dengan 
cara melaksanakan vaksinasi 
massal secara terus-menerus. 
Baca: Tinjau ... Halaman 15

Wali Kota sebut langkah bentuk
Herd Immunity warga Samarinda

Tinjau Vaksinasi
Massal di Big Mall

Baca: Sepekan .. Halaman 15
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SAMARINDA, Swara Kaltim
DPRD Kaltim menilai wa-

cana dari pemerintah pusat 
untuk memberlakukan tarif 
pajak, salah satunya pada jasa 
pendidikan dan sembako, 
justru akan memicu inflasi dan 
memberikan efek domino.

Rencana tersebut yang ter-
muat dalam draf revisi kelima 
Undang-Undang (UU) Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Keten-
tuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (RUU KUP). Ang-
gota Komisi II DPRD Kaltim 
Sutomo Jabir menyebut situasi 

pandemi seperti ini banyak 
masyarakat yang mengalami 
kesulitan, terutama dalam hal 
ekonomi.

Sebab efek dari pandemi 
sudah menyebabkan banyak 
masyarakat kehilangan pe-
kerjaan bahkan dipecat dari 
perusahaan. 

Memang tidak semua 
sembako akan dikenakan 
pajak. Terdapat klasifikasi 
tertentu untuk masyarakat 
golongan atas, menengah, 
dan ke bawah.

Kendati demikian, jika ke-

bijakan ini benar direalisasikan 
maka akan dianggap kurang 
tepat sebab akan memicu 
inflasi dan efek domino. 

“Efeknya kepada masyara-
kat sangat terasa, dengan 
kondisi ekonomi kita yang 
anjlok saat ini sangat mem-
bebani jka itu diterapkan,” 
ungkap Jabir sapaannya.

Menurutnya, masyara-
kat akan merasa terbebani 
karena dilatarbelakangi oleh 
pendapatan yang sangat min-
im semenjak adanya Covid-19 
menyerang di Indonesia pada 

medio Maret 2020 silam. 
Banyak di antara mereka yang 
harus rela di-PHK dan masih 
berjuang mencari pekerjaan 
lain.

“Saya pikir sembako ini 
kebutuhan pokok masyarakat 
yang mestinya pemerintah 
harus memberikan subsidi 
untuk rakyat” lanjut politisi 
PKB ini. 

Legislator asal daerah 
pemilihan (dapil) VI yang 
meliputi Bontang-Kutim-
Berau itu juga menyebutkan 
bahwa secara nasional PKB 

pun dengan tegas menolak 
rencana pemberlakuan pajak 
untuk sembako.

Dirinya turut menolak 
wacana itu. Berhubung masih 
wacana, Jabir berharap pemer-
intah pusat bisa mengkaji dan 
menimbang kembali perihal 
pajak itu. 

“Saya secara pribadi meli-
hat kondisi masyarakat saat ini 
tidak layak dan tidak cocok jika 
pemerintah memungut pajak 
dari sembako,” tutup Sutomo 
Jabir.
(dprd-kaltimprov.go.id)

Dewan Sebut Bakal Picu Inflasi
dan Efek Domino

Jangan Ragu Tindak Kepala Daerah Tidak Patuhi PPKM Darurat
JAKARTA, Swara Kaltim

Wakil Ketua Komisi II 
DPR RI Luqman Hakim me-
minta pemerintah tidak ragu 
memberikan tindakan tegas 
kepada kepala daerah yang 
tidak menjalankan kebijakan 
Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat di Jawa-Bali.

Menurut dia, kewenangan 
dan mekanisme pemberian 
sanksi pemberhentian kepala 
daerah ini diatur secara jelas 
pada Pasal 68 ayat (1), (2) dan 
(3) UU nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah.

“Perangkat undang-
undang ini harusnya cukup 
menjadi dasar hukum bagi 
pemerintah untuk tidak ragu 
melakukan tindakan tegas ke-
pada kepala daerah yang tidak 
menjalankan PPKM Darurat 
Covid-19 Jawa-Bali,” kata Luq-
man di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pemerintah 
harus tegas, apabila ada ke-
pala daerah yang tidak melak-
sanakan PPKM Darurat, maka 
segera beri sanksi administrasi 
berupa teguran tertulis.

Menurut dia, apabila 
teguran tertulis telah dis-
ampaikan dua kali dan tetap 
tidak dihiraukan, maka kepala 
daerah tersebut diberhenti-
kan sementara.

“Menteri Dalam Negeri 
telah mengeluarkan In-
struksi Mendagri Nomor 15 
tahun 2021 tentang PPKM 
Darurat Covid-19 Jawa-Bali. 
Agar instruksi ini dijalankan 
sepenuhnya oleh para kepala 
daerah, yang perlu dilakukan 
pemerintah pusat adalah 
melakukan pengawasan yang 
ketat di lapangan,” ujarnya.

Luqman menilai kebijakan 
PPKM Darurat yang ditetap-
kan pemerintah pusat meru-
pakan program yang memiliki 
sifat strategis nasional, yaitu 
mengatasi ancaman kesehat-
an dan keselamatan rakyat, 
juga pertahanan dan ke-
amanan nasional akibat pan-
demi Covid-19. Karena itu, 
menurut dia, kebijakan PPKM 
Darurat tersebut wajib dilak-
sanakan semua kepala daerah 
seperti gubernur, bupati 
dan walikota di daerah yang 

kriterianya telah ditetapkan 
dalam kebijakan PPKM Daru-
rat tersebut. “Selain penga-
wasan ketat di lapangan, agar 
PPKM Darurat berjalan efektif, 
pemerintah harus meyakinkan 
masyarakat bahwa sarana-
prasarana kesehatan yang 
diperlukan menangani Cov-
id-19 dapat disediakan secara 
cukup,” katanya.

Menurut dia, ruang rawat 
inap, tenaga kesehatan, oksi-
gen, vitamin dan obat-obatan, 
kapasitas laboratorium, dan 
lainnya, juga harus disediakan 
dalam jumlah mencukupi.

Dia juga meminta pemer-
intah juga harus menyiapkan 
skema pemberian bantuan 
sosial yang cepat kepada 
masyarakat miskin dan rentan 
miskin akibat pemberlakuan 
PPKM Darurat ini.”Ini semua 
bertujuan agar masyarakat 
tidak panik sehingga dapat 
menerima dan mematuhi 
PPKM Darurat yang berlaku 
3-20 Juli 2021,” ujarnya.

Politisi PKB itu meni-
lai pemerintah juga harus 
menunjukkan upaya ekstra 

keras mempercepat dan 
memperluas jangkauan vaksi-
nasi nasional Covid-19.

Menurut dia, pelaksanaan 
vaksinasi perlu melibatkan 
ormas-ormas yang pu-
nya akar kuat di masyarakat, 
pemerintahan desa/kelura-
han, RT/RW dan Puskesmas. 

“Target vaksinasi 181,5 juta 
orang harus dicapai dalam 
waktu singkat. Saya yakin, jika 
pemerintah dapat melakukan 
vaksinasi hingga 2 juta setiap 
hari, maka rasa tenang dan 
optimisme masyarakat mengh-
adapi pandemi Covid-19 dapat 
dipulihkan,” ujarnya. (ant)

Wacana Pajak Sembako
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wagub Kaltim H Hadi Muly-

adi menghadiri dan menyaksi-
kan gerakan vaksin serentak di 
Indonesia atau Serbuan Vaksin 
Covid-19 Nasional bekerjasama 
antara TNI dengan Kement-
erian Ke–sehatan RI, Sabtu 3 
Juli 2021.

Di Kaltim, khususnya Sa–
marinda Serbuan Vaksinasi 
dipusatkan di halaman parkir 
Stadion Madya Sempaja Sam–
arinda. Sedangkan target se 
Indonesia satu juta peserta 
divaksin serentak. Sementara 
di Stadion Sempaja ditargetkan 
1.000 penerima vaksinasi.

Wagub Hadi berharap ger-
akan ini dapat mencegah pe-
nyebaran dan penularan Covid 
di Benua Etam.

“Melalui program ini semo-
ga dapat menurunkan dan 
mencegah penyebaran Co-
vid-19 di Benua Etam,” sebut 
Hadi Mulyadi.

Hadi mengapresiasi jajaran 
TNI maupun Polri di Kaltim 
yang selalu sigap membantu 
pemerintah daerah. Terutama 
dalam penanganan Covid-19.

Hadi mengaku senang, 
karena antusiasme masyarakat 

tinggi untuk divaksin. Dengan 
demikian, masyarakat sudah 
menyadari dan tidak lagi per-
caya dengan berita Hoax ten-
tang dampak negatif vaksin 
tersebut.

Pangdam VI Mulawarman 
Mayjen TNI Heri Wiranto men-
gatakan target vaksinasi per 3 
Juli 2021 di Kaltim, yang di-
pusatkan beberapa titik seban-
yak 3.000 penerima vaksinasi. 

“Jika vaksinasi reguler dari 
TNI yang dikelola Kodam VI 
Mukawarman sebanyak 68.500 
vaksinasi. Sejak 26 Juni-2 Juli 
2021 telah habis. Tapi, tetap 
kita dukung dengan kerja sama 
Pemerintah Daerah,” jelas Heri 
Wiranto.

Hadir Kapolda Kaltim Irjen 
Pol Herry Rudolf Nahak, Dan-
rem 091 ASN Brigjen TNI Cahyo 
Suryo Putro, Kepala Pengadilan 
Tinggi Negeri Kaltim Sutoyo, 
Wawali Samarinda Rusmadi 
dan Kadis Kesehatan Kaltim Hj 
Padilah Mante Runa, Kepala 
BPBD Kaltim Yudha Pranoto, 
Kadispora Kaltim Agus Tianur 
serta Kapolresta Samarinda 
Kombes Pol Arif Budiman. (jay 
/ yans / humasprov-kaltim / 
adv / aya / sk)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Perkembangan kasus Co-

vid-19 terus terjadi di Benua 
Etam Kaltim. Dampaknya, tem-
pat tidur khusus pasien Covid 
di sejumlah rumah sakit milik 
pemerintah maupun swasta 
penuh.

Karena itu, Gubernur Kaltim 
Dr H Isran Noor mengajak se-
luruh masyarakat untuk terus 
waspada dengan diri sendiri, 
agar tidak tertular Virus Co-
vid-19. 

Apalagi, ada masyarakat 

yang menderita sakit bawaan 
atau sakit keras, tentu harus 
bersama-sama menjaga, agar 
tidak tertular.

“Pemerintah daerah terus 
berupaya bagaimana mena–
ngani hal ini. Beberapa pekan 
ini kasus memang meningkat. 
Tapi, kewaspadaan masyarakat 
untuk tidak lalai adalah paling 
utama, sehingga tak tertular,” 
sebut Isran Noor pekan lalu di 
Balikpapan. Waspada dimaksud 
adalah, agar masyarakat selalu 
mematuhi anjuran pemerin- 

tah dengan mentaati protokol 
kesehatan. Mulai menjaga ja-
rak berkumpul, menggunakan 
masker ketika keluar rumah, 
mencuci tangan dengan sabun, 

menjauhi kerumunan dan me–
ngurangi mobilitas berkumpul 
dengan orang banyak.

Menurut Isran, Pemerintah 
Daerah sudah menerbitkan 

beberapa aturan untuk mem–
perketat kegiatan maupun mo–
bilitas serta pencegahan terjadi 
penyebaran wabah ini. Namun 
demikian, apabila masyarakat 
lalai terhadap itu semua, maka 
aturan itu menjadi percuma saja. 
“Jadi, saat ini tempat tidur untuk 
pasien covid di sejumlah rumah 
sakit di daerah sudah penuh. 
Semoga masyarakat lainnya 
tidak ikut masuk. Makanya, ber-
sama-sama waspada menjaga 
diri masing-masing,” tegas Isran.

Meski waspada, tetap juga 
masyarakat diminta selalu me-
ningkatkan imunitas dalam 
tubuh, sehingga selalu kondisi 
sehat. Dengan begitu, jauh dari 
tertular virus. 
( jay / yans / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

Tempat Tidur Rumah Sakit Penuh,
Masyarakat Tetap Waspada

JAKARTA, Swara Kaltim
Gubernur Kaltim Dr H Isran 

Noor optimis pertumbuhan 
ekonomi Kaltim akan tumbuh 
sebesar 7 persen dengan ibu 
kota negara (ibu kota negara) 
baru. 

Optimis Gubernur Isran 
itu disampaikan menjawab 
pertanyaan Herdina Suherdi, 
host Dialog Indonesia Bicara 
TVRI Nasional, Sabtu malam 
(3/7/2021). Dialog Indonesia 
Bicara mengangkat tema “Kes-
iapan Kaltim Menerapkan PPKM 
dan Ibu Kota Baru”. 

“Dalam hitung-hitungan 
kami kalau IKN ini jadi diban-
gun dengan dana pemerintah, 
swasta dan KPBU (Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan 
Usaha) akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi sekitar 
7 persen untuk lokal Kaltim,” 
kata Gubernur di Studio 4 TVRI 
di Jakarta.

Sementara dampak pemba–
ngunan IKN terhadap pertum–
buhan ekonomi nasional di–
perkirakan sebesar 3-4 persen. 

Peningkatan pertumbuhan 
ekonomi 7 persen itu lanjut 
Isran, jelas akan sangat ber–
dampak terhadap peningkatan 
kesejahteraan 3,7 juta pen–
duduk Kaltim.

Pemindahan IKN akan ber-
dampak pula terhadap pem-
bangunan infrastruktur baik 
berupa bangunan perkantoran, 
waduk, jembatan maupun jalan 
dari investasi negara. Termasuk 
pula akan mendorong perger-

akan barang dan jasa ke Kaltim.
Namun demikian, Gubernur 

Isran Noor menegaskan bahwa 
pemindahan ibu kota negara 
bukan hanya akan berdampak 
baik bagi Kaltim, tetapi juga 
bagi Indonesia.

“Pemindahan ibu kota ne–
gara ini sudah sangat lama 
dipikirkan oleh Presiden Soe–
karno, sekitar tahun 60an. 
Presiden Soeharto juga be–
rencana memindahkan ibu 
kota negara. Presiden SBY juga, 
dan sekarang Presiden Jokowi. 
Sejak 2015 Pak Jokowi bahkan 
sudah melakukan kajian, dan 
Kaltim akhirnya yang dipilih,” 
ungkap Isran.

“Ibu kota ini milik bangsa 
Indonesia. Secara geografis 
Kaltim berada di tengah-ten-
gah republik ini. Manfaat ibu 
kota negara juga akan dira-
sakan luas provinsi lain di In-
donesia,” sambung Isran.

Ketika ditanya kemung–
kinan pandemi Covid-19 akan 

menghambat rencana ini, Gu–
bernur mengajak masyarakat 
Indonesia untuk tetap berpikir 
positif. 

“Pasti ada hikmah yang lebih 
baik dari ujian ini. Kalau kita 
terima dengan ikhlas dan sabar, 
Allah akan berikan manfaat yang 
lebih besar. Jadi jalani saja, tetap 
bekerja untuk mencapai apa 
yang kita inginkan,” seru Isran.

Dan pada akhirnya kata Is–
ran, Kaltim akan mengikuti se–
mua perencanaan pusat terkait 
kelanjutan dari rencana pindah 
ibu kota tersebut. “Prinsipnya, 
kami sami’na wa atho’na (men–
dengar dan taat),” tukasnya.

Sebagai informasi, sumber 
pembiayaan ibu kota negara 
baru yang dilansir Kementerian 
keuangan pada 2019 lalu yaitu 
Rp89,4 triliun (19,2%) melalui 
APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) 
melalui KPBU serta Rp123,2 
triliun (26,4%) dari pendanaan 
swasta. (sul / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

Gubernur Isran Noor ketika diwawancara awak media soal Co-
vid-19.

Wagub Hadi Mulyadi bersama Pangdam VI Mulawarman dan 
Anggota Forkopimda Kaltim menyaksikan serbuan vaksinasi.

Wagub Saksikan
Serbuan Vaksin Nasional

Gubernur Isran Noor ketika live di TVRI Nasional berbicara pen-
anganan Covid-19 dan Pengembangan IKN bagi Kaltim.
(Foto: humasprovkaltim)

Gubernur Optimis Pertumbuhan Kaltim 
7 Persen Bila IKN Terwujud



Swara Kaltim Senin, 5 Juli 2021Halaman 4

Liberalisasi Seksual,
Racun Dibungkus Madu

“ANAK-ANAKKU kebetulan 
anak-anak yang terbuka. Enggak 
mungkinlahya anak-anak kita eng-
gak nonton, ya film porno maksud-
nya. Mau yang jenis anime atau 
jenis apa pun segala macamakan 
ada,”

Artis Yuni Shara ramai di-
beritakan baik media dalam negeri 
bahkan hingga media luar negri 
setelah melontarkan pernyataan 
diatas pada saat menjadi bintang 
tamu di kanal youtube Venna 
Melinda. 

Yuni Shara memilih untuk 
mendampingi anak-anaknya ketika 
menonton film porno, hal tersebut 
dia lakukan karena menurutnya 
diera saat ini mayoritas remaja 
pasti sudah pernah menonton film 
yang serupa, pun demikian dengan 
anaknya maka untuk mengantisi-
pasi hal-hal yang bururk maka dia 
mengambil sikap berupa pendamp-
ingan. 

Menurutnya edukasi seksual 
harus diberikan sejak dini terlebih 
orang tua tidak selalu bisa meman-
tau aktivitas anak-anak seharian 
penuh.

Bukan hanya Yuni Shara yang 
mengkhawatirkan pengaruh buruk 
dari konten porno bagi anak-
anaknya, hampir semua ibu dan 
bapak memiliki kekhawatiran yang 
sama. Apalagi saat ini hampir 
semua anak-anak Indonesia 
diberikan fasilitas Handphone oleh 
orangtua mereka karena tuntutan 
proses belajar selama masa pan-
demi yang dilakukan secara daring.

Arus Global Liberalisasi 
Seksual

Pendidikan seksual ini ternyata 
adalah program PBB melalui 
UNESCO (Organisasi Pendidikan, 
Ilmu Pengetahuan, dan Kebuday-
aan PBB), program global yang 
sengaja diarus deraskan ke selu-
ruh dunia termasuk Indonesia. 

Setiap negara di dunia disa-
rankan untuk menerapkan pendi-
dikan seksual komprehensif. Ini 
adalah hasil kajian terbaru yang 
dilakukan oleh Global Educa-

tion Monitoring (GEM) Report, 
UNESCO.

Sebelum anak-anak dan 
remaja menjadi aktif secara 
seksual, harus diberikan pendidi-
kan seksual yang komprehensif. 
Bahkan sejak dini anak-anak perlu 
dipahamkan tentang fakta-fakta 
anggota tubuhnya, anggota kelu-
arganya, hubungan sosial, juga 
dikenalkan perilaku yang tidak 
pantas dan bagaimana mengiden-
tififkasi pelecehan seksual. 

Untuk mewujudkan pen-
didikan seksual komprehensif 
tersebut, GEM Report UNESCO 
memberikan bagi setiap negara 
lima rekomendasi yaitu; investasi 
dalam pendidikan guru; mem-
buat kurikulum yang relevan dan 
berbasis bukti; mengembangkan 
mekanisme pemantauan dan 
evaluasi serta memastikan imple-
mentasi; bekerja dengan sektor 
lain untuk membawa perubahan 
nyata khususnya sektor kesehat-
an; terlibat dengan komunitas dan 
organisasi induk untuk mengatasi 
perlawanan yang tidak berdasar-
kan fakta.

Maka program global ini 
adalah bagi anda liberalisasi 
seksual yang menjadi komitmen 
negara-negara barat, termasuk 
didalamnya melegalisasiLGBT 
(Lesbi, Gay, Biseksual, Transgen-
der). 

Liberalisasi Seksual, Racun 
dibungkus Madu

Masih menurut GEM Report, 
pendidikan seksual ini dapat 
membantu melindungi diri dari 
kehamilan yang tidak diinginkan, 
kematian ibu, tertular HIV, dan 
infeksi menular seksual lainnya, 
serta mempromosikan nilai-nilai 
toleransi, saling menghormati, dan 
tanpa kekerasan dalam hubungan.

Apa yang dilakukan oleh seba-
gian orangtua berupa memberikan 
edukasi seksual kepada anak-
anaknya adalah program global 
yang sudah meracuni cara didik 
orang tua muslim. 

Terkesan berefek baik, pada-

hal ini adalah salah satu upaya 
untuk merusak generasi muslim 
dunia. 

“Konten porno itu konten ber-
bahaya. Dampak negatifnya serius 
bagi tumbuh kembang anak, maka 
konten porno tak boleh dilihat 
anak. Meskipun ditemani, menon-
ton konten porno tetap tak dibenar-
kan,” kata Ketua Komisi Perlindun-
gan Anak Indonesia, Susanto.

Program global tersebut se-
jatinya adalah racun bagi orang tua 
muslim dalam mendidik anaknya. 
Alih-alih menyelesaikan masalah, 
dengan adanya pendidikan seksual 
ini justru menjadikan anak-anak, 
remaja kian bebas dalam menyal-
urkan naluri seksualnya. 

Ditambah lagi hampir semua isi 
media baik cetak maupun elek-
tronik banyak mengandung unsur 
pornografi. Bukannya berkurang, 
masalah justru kian hari kian 
banyak. 

Beberapa akibat jika anak-
anak menonton film atau konten 
porno diantaranya adalah merusak 
otak depan anak yang akibatnya 
konsentrasi anak akan menu-
run, berikutnya adalah berakibat 
candu karena menimbulkan rasa 
penasaran sehingga mendorong 
untuk kembali melihat konten yang 

lainnya, candu ini disebabkan 
oleh hormon dopamin pada otak 
yang menimbulkan rasa senang 
atau bahagia saat melihat konten 
pornografi tersebut.

Dampak yang lebih parah 
adalah keinginan untuk men-
coba, ini kaitannya dengan 
mirror neuron yaitu sel-sel otak 
yang membuat anak seolah ikut 
mengalami apa yang dilihat. Yang 
ujung-ujungnya adalah anak 
akan melakukan tindakan seksual 
kepada lawan jenisnya. Bahkan 
candu nonton konten porno ini 
bisa berakibat pada kerusakan 
mental anak, depresi, kurang 
bersosialisasi, dan lainnya. 

Tidak ada pendidikan sek-
sual dalam Islam 

Islam adalah agama yang ses-
uai dengan fitrah manusia. Dalam 
diri manusia, ketika dilahirkan 
maka Allah juga sekaligus mem-
berikan 3 naluri kepada manusia. 
3 naluri itu adalah naluri menga-
gungkan sesuatu (naluri menu-
hankan sesuatu, perwujudannya 
menyembah sesuatu, shalat, 
puasa, dan lain-lain), naluri untuk 
menjaga eksistensi diri, perwuju-
dannya marah, sedih, ingin diakui, 
dll, naluri yang terakhir adalah 

naluri melestarikan keturunan, 
perwujudannya adalah rasa kasih 
sayang, suka dengan lawan jenis, 
dan lain-lain. 

 Dalam Islam untuk mencegah 
terjadinya hal diatas maka Islam 
memiliki seperangkat aturan yang 
jelas, bukan dengan pendidikan 
seksual yang komprehensif, dianta-
ranya adalah dengan mengenalkan 
manusia ciptaan Allah ada yang 
laki-laki dan ada yang perempuan, 
juga mengenalkan bahwa ada fase 
anak-anak dan fase setelah baligh. 

Bagi yang sudah baligh maka 
Islam memerintahkan untuk menun-
dukkan pandangan dan menjaga 
kemaluannya, jika muncul ketertari-
kan pada lawan jenisnya maka jika 
mampu untuk menikah, dianjurkan 
untuk segera menikah jika belum 
mampu menikah maka diharuskan 
untuk menjaga kehormatannya dan 
mengendalikan dirinya (nafsu), 

Selain itu Islam juga memerin-
tahkan untuk tidak ikhtilat (campur 
baur antara laki-laki dan perem-
puan. Islam juga memerintahkan 
untuk menutup aurat baik laki-laki 
maupun perempuan di kehidupan 
umum. 

Perempuan diwajibkan memakai 
jilbab dan kerudung, sementara la-
ki-laki menutup aurat sebagaimana 
batasan aurat yang telah ditetapkan 
syariah.

Islam melarang khalwat 
(berdua-duaan) dengan lawan jenis, 
melarang mendekati zina, juga la-
rangan bagi perempuan bertabarruj 
(berhias berlebihan dihadapan non 
mahram nya), larangan melaku-
kan perjalanan jauh tanpa disertai 
mahramnya, 

Islam membatasi interaksi antar 
lawan jenis sebatas hubungan yang 
sifatnya umum, seperti muamalat 
atau tolong menolong dalam 
kebaikan dan taqwa, dalam hal 
pendidikan, dalam hal kesehatan, 
diluar hal tersebut maka tidak boleh 
ada interaksi antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan mahram. 

Islam akan memberi sanksi 
kepada semua pelaku yang 
terbukti melanggar syariat tentang 
pergaulan yang telah ditetapkan 
oleh Allah. ***

OPINI

Oleh : Nurjaya, S.PdI
(Pemerhati Sosial)
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Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

Wakil Wali Kota (Wawa-
li) Samarinda, 
Dr H Rusmadi  bersama 
Wagub Hadi Mulyadi 
dan Pangdam VI Mula-
warman dan Anggota 
Forkopimda Kaltim 
menyaksikan serbuan 
vaksinasi, 
di GOR Sempaja, Sabtu 
(3/7/2021).

Wawali Apresiasi Vaksinasi Massal 
Garapan TNI dan Polri

SAMARINDA, Swara Kaltim
Wakil Wali Kota (Wawali) 

Samarinda, Dr H Rusmadi 
menyatakan mendukung 
program percepatan vaksinasi 
Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) yang diinisiasi 
pemerintah, TNI, Polri, dan 
seluruh unsur lainnya saat 
ini. Ia bahkan berkesempatan 
menyaksikan vaksinasi seren-
tak naqsional melalui video 
conference di GOR Sempaja, 
Sabtu (3/7/2021) bersama 
Panglima Daerah Militer VI 
Mulawarman (Pangdam VI/
Mlw) Heri Wiranto, Kapolda 
Herry Rudolf Nahak, dan 
Wakil Gubernur Kaltim Hadi 
Mulyadi.

Ia mengatakan dalam satu 
bulan ini masyarakat cukup 
antusias untuk vaksin. Menu-
rutnya, apabila telah terban-
gun Herd Immunity, maka 
secara psokologi ia katakan 
masyarakat akan kuat dan 
memiliki daya tahan tubuh 
yang baik.

“Semoga Kota Samarinda 
tidak mengalami peningka-
tan Covid-19. Kita tunggu 
lagi satu minggu ke depan. 
Artinya hari ini termasuk batas 
yang masih bisa dikendalikan. 
Jadi sekali lagi keselamatan 
yang utama, tetapi ekonomi 
juga harus bergerak dengan 
pembatasan-pembatasan,” 
ucap Rusmadi.

Dari prinsip tadi lanjut 
Rusmadi, yang diperlukan 
ialah kesadaran semua pihak 
termasuk dunia usaha. Menu-
rutnya, boleh saja melakukan 
usaha di masa pandemi sep-
erti saat sekarang ini, namun 
harus diimbangi dengan pem-
batasan. Kalau sampai terjadi 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

atau lockdown, malah lebih 
menyulitkan lagi.

“Kalau terjadi PPKM 
atau lockdown, yang susah 
nanti kita juga. Jadi kuncinya 
adalah pada diri kita, semua 
membatasi,” ungkap Rusmadi.

Sementara Pangdam VI/
Mlw Heri Wiranto menyam-
paikan pada hari ini menarget 
sebanyak 3.000 masyara-
kat tervaksin yang terbagi 
menjadi dua titik yakni di 
GOR Sempaja dan Big Mall. 
TNI dan Polri bersama-
sama berupaya untuk segera 
mendistribusikan vaksin ke-
pada masyarakat agar cepat 
tercapai target yang ditelah 
ditentukan dan berharap vak-
sin sudah tercapai 70 persen.

“Kita sendiri masing-mas-

ing memiliki vaksinasi reguler 
sejumlah 68.500 mulai tanggal 
26 Juni lalu hingga tanggal 
2 Juli telah habis dan yang 
sekarang 

kita gunakan vaksin dari 
pemerintah daerah dan ini 
akan terus kita dorong. Begitu 
ada vaksin, akan langsung 
laksanakan vaksinasi untuk 
masyarakat bersama TNI, Polri, 
Gubernur, dan Wali Kota,” 
ucap Heri.

Ia juga mengatakan antu-
sias warga cukup tinggi dan 
berjalan dengan lancar. Bah-
kan menurutnya, terkadang 
alokasi yang diberikan perhari 
tidak mencukupi kebutuhan 
masyarakat yang datang dan 
akan diikutkan pada hari se-
lanjutnya.

“Tetapi secara kendala 
yang muncul, ada beberapa 
masyarakat yang secara 
penilaian tidak bisa diikutkan 
karena mungkin ada beber-
apa pertimbangan tertentu 
untuk bisa divaksin. Tetapi 

tidak masalah, nanti biasanya 
ada semacam pemberitahuan. 
Katakanlah kalau tensinya 
tinggi, maka akan menunggu. 
Apabila tensinya sudah bagus, 
barulah divaksin,” tutupnya. 
(kmf-smd)
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Pelataran

Kabar Gembira dari Nadiem Makarim,
tapi P3K Dibayar Melalui APBD

JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Pendidikan, Kebu-

dayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbudristek) Nadiem 
Makarim mengatakan, pen-
ingkatan kapasitas dan ke-
sejahteraan para pendidik 
menjadi fokus pemerintah. 
Mas Nadiem mengatakan, 
guru profesional berperan 
penting dalam proses transfer 
pengetahuan, baik dalam hal 
kompetensi maupun karakter 
peserta didik. 

“Guru profesional dengan 
kompetensi unggul menjadi 

kunci terlaksananya pendi-
dikan berkualitas. Keterse-
diaan dan penjaminan kes-
ejahteraan guru profesional 
merupakan tugas pemerin-
tah,” kata Menteri Nadiem 
Makarim, kepada wartawan, 
Sabtu (3/7/2021). 

Dia menjelaskan, Indo-
nesia membutuhkan lebih 
dari 2,2 juta guru. Namun, 
di lapangan hanya tersedia 
sekitar 1,3 juta guru aparatur 
sipil negara (ASN) yang terdiri 
dari PNS dan pegawai pemer-
intah dengan perjanjian 

kerja (PPPK).  “Sehingga masih 
kekurangan sekitar 900 ribu 
guru ASN di sekolah negeri. 
Jika memperhitungkan jumlah 
guru ASN yang pensiun tahun 
ini, kita membutuhkan lebih 
dari 1 juta guru,” terang Men-
teri Nadiem. 

Untuk mengatasi kekuran-
gan guru, pemerintah mem-
buka perekrutan guru PPPK 
2021.

Seleksi guru PPPK diatur 
dalam Peraturan MenPAN-RB 
Nomor 28 Tahun 2021. Du-
kungan alokasi gaji guru PPPK 

telah dipastikan Kementerian 
Keuangan melalui dana alo-
kasi umum (DAU).  Kemudian, 
Kemendagri memastikan 
anggaran gaji bagi guru PPPK 

yang terpilih dialokasikan oleh 
pemerintah daerah dalam ang-
garan pendapatan dan belanja 
daerah (APBD). 
(jc / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim
Pusat Layanan Pembiayaan 

Pendidikan (Puslapdik) Ke-
menterian Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek) kembali 
membuka pendaftaran Bea-
siswa Unggulan 2021.

Beasiswa Unggulan 2021 
ditujukan untuk jenjang Sar-
jana, Magister, dan Doktoral 
tersebut mulai menerima 
pendaftaran pada tanggal 1 
Juli sampai dengan 15 Agus-
tus 2021.

Di tahun 2021, beasiswa 
diberikan hanya untuk tujuan 
perguruan tinggi di dalam 
negeri. Calon penerima Bea-
siswa Unggulan 2021 harus 
telah diterima pada Program 
Studi dan Perguruan Tinggi 
minimal akreditasi B yang ter-
daftar di Kemendikbud Ristek.

Beasiswa ini membuka 
peluang bagi mahasiswa baru 
yang masih duduk di semester 
I atau mahasiswa aktif maksi-

mal semester 3 angkatan 
tahun 2020, baik di jenjang 
sarjana, magister, atau dok-
toral.

Di tahun 2020, cakupan 
Beasiswa Unggulan yaitu bi-
aya pendidikan setiap semes-
ter, biaya buku dan uang saku 
setiap bulan.

Beasiswa Unggulan 2021 
menawarkan beberapa jenis 
beasiswa, yaitu Beasiswa bagi 
masyarakat berprestasi. 
Beasiswa ini ditujukan bagi 
masyarakat Indonesia yang 
mempunyai prestasi di bi-
dang akademik atau nonaka-
demik, baik di tingkat inter-
nasional dan/atau nasional.

Beasiswa juga diberikan 
bagi masyarakat Indonesia 
yang mempunyai aktivitas 
yang berkontribusi kepada 
daya saing bangsa di segala 
bidang.

Beasiswa bagi pegawai Ke-
menterian Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi, 

Beasiswa ini diberikan kepada 
semua aparatur sipil negara 
di lingkungan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, dan 
Teknologi Pusat dan Lembaga 
Penjamin Mutu Pendidikan 
Daerah yang diusulkan oleh 
diusulkan oleh pejabat pimpi-
nan pratama atau eselon II 
unit kerja.

Beasiswa bagi penyan-
dang disabilitas, Beasiswa ini 
diberikan kepada mahasiswa 
penyandang disabilitas, baik 
disabilitas fisik, disabilitas 
intelektual, disabilitas men-
tal, atau disabilitas sensorik 
dan Beasiswa penghargaan, 
beasiswa ini diberikan kepada 
anak kandung dari orang tua 
yang gugur dalam menjalank-
an tugas atau pengabdian 
pada negara. 

Calon penerima beasiswa 
ini diusulkan oleh pejabat 
setingkat kepala staf tentara 
nasional Indonesia. 
(kcm / sk)

Beasiswa Unggulan 2021 Kemendikbud
untuk Mahasiswa S1-S3
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Ajak Masyarakat Ikuti Vaksinasi
SAMARINDA, Swara Kaltim

Gubernur Kaltim Dr H 
Isran Noor mengajak seluruh 
masyarakat Kalimantan Timur 
untuk bervaksin, khususnya 
bagi mereka yang memenuhi 
syarat baik dari segi usia 
hing-ga kesehatan. Karena 
vaksi-nasi adalah salah satu 
yang penting harus dilak-
sanakan ditengah kondisi saat 
ini, dimana terjadi lonjakan 
penularan Covid-19 dalam 
beberapa minggu terakhir. 

“Kondisi saat ini kita mak-
lumi, tolong kita menjaga 
bersama-sama. Salah satu 
yang penting harus dilak-
sanakan adalah vaksinasi. 

Ayo masyarakat segera ikut 
vaksin, untuk mengamankan 
diri sendiri, keluarga dan ling-
kungan sekitar. Karena tidak 
ada orang mati yang di vaksin, 
jika pun ada itu adalah orang 
yang memang punya penyakit 
bawaan,” kata Isran Noor usai 
membuka Mubes IV DPP Ika 
Pakarti di Hotel Midtown Sa-
marinda, dikutip Swara Kaltim 
melalui berita Biro Humas Set-
prov Kaltim, Jumat (2/7/2021). 

Saat ini, lanjut Isran, real-
isasi vaksinasi sudah diangka 
58 persen dari 3,7 juta pen-
duduk Benua Etam atau sudah 
sekitar 1,9 juta penduduk 

yang sudah di vaksin. 
Dan sudah datang sekitar 

700 ribu dosis vaksin dari 
pemerintah untuk segera di 
salurkan ke daerah-daerah 
sehingga bisa digunakan ke 
masyarakat.  

“Ada vaksin datang 700 
ribu dosis, jika ditambah 
dengan realisasi vaksinasi di 
Kaltim, maka mencapai 70-
80 persen masyarakat yang 

sudah di vaksin dalam sebulan 
ke depan. 

Dalam standar WHO sudah 
terbentuk herd immunity atau 
kekebalan kelompok. Semoga 
ikhtiar ini akan menekan 
penularan Covid-19 di Kaltim,” 
jelas Isran. 

Mantan Bupati Kutai Timur 
ini juga meminta kepada pa-
guyuban-paguyuban kedae-
rahan yang ada di Kaltim agar 

mengimbau dan mengajak 
warganya untuk melakukan 
vaksinasi di fasilitas kesehatan 
atau tempat yang telah ditun-
juk pemerintah.  

“Ika Pakarti ini adalah 
keluarga besar, bisa menjadi 
sponsor untuk melakukan 
vaksinasi bagi warga pa-
guyubannya. 

Disini juga hadir Ketua 
PDKT dan Ketua KKSS. Mari 

imbau dan ajak warganya 
masing-masing untuk ikut 
vaksinasi Covid-19. 

Disamping juga kita harus 
terus menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat dan 
disiplin. Saya selalu ingatkan 
ini karena merasa punya tang-
gung jawab moral sebagai 
kepala daerah, demi dan untuk 
kesehatan masyarakat Kaltim,” 
pesannya. (aya / sk)

Gubernur Isran Noor ketika membuka Mubes Ika Pakarti.

Isran: Bentuk herd immunity



Swara Kaltim Senin, 5 Juli 2021Halaman 8

Wabup Kubar Tinjau Proses Produksi
Komoditi Karet Milik PT Davco di Mencimai

SENDAWAR, Swara Kaltim
Wakil Bupati H Edyanto 

Arkan SE didampingi Kepala 
Dinas Pertanian Petrus S Hut 
disambut langsung Direktur 
PT Davco Amerigon Arbaan 
ketika melakukan peninjauan 
ke PT Davco yang ada di Kam-
pung Mencimai Kecamatan 
Barong Tongkok.

Kunjungan wakil bupati 
Kubar ini pada Selasa (29/6) 
lalu, bertujuan untuk melihat 
langsung bertemunya mata 
rantai produksi yang berkaitan 
dengan kualitas dan harga 
komoditi karet didapat pola 
kualitas dan harga sudah 
hampir didapatkan.

”Yang mana kualitas yang 
diinginkan oleh PT Davco, su-
dah hampir terpenuhi dimana 
K3 dari masyarakat sudah 
diatas 50 persen yang semula 
hanya 30 persen, sehingga 
PT Davco dalam pengolah-
annya lebih mudah karena 
tidak banyak kotoran, dengan 
kualitas getah yang baik/ber-
sih juga memberikan harga 
yang maksimal Rp 10 ribu per 
kilogram,” terangnya.

Untuk produksi karet 30 
persen yang masih kotor, 
maka tugas dari dinas Perta-
nian untuk melakukan sosial-
isasi kepada masyarakat agar 
memproduksi karet bersih. 
Selain itu tugas dinas perta-
nian juga untuk meyakinkan 
kepada masyarakat dalam 
penggunaan galisal/cuka karet 
yang memberikan yang san-
gat baik, walaupun ada biaya 
tambahan dalam membeli 
cuka namun ada perbandin-
gan harga.

Sekali lagi Wabup meng-
himbau kepada seluruh ma-
syarakat agar hasil produksi  
2000 ton lebih setiap bulan 

nya bisa memenuhi keperluan 
PT Davco yang mencapai 
600-700 ton setiap bulannya.

Wabup juga berharap juga 
kepada Dinas pertanian tidak 
hanya berdampak kepada 
dunia usaha tetapi juga mem-
bantu petani, dan kepada 
rangkaian selanjutnya. 

“Saat ini harga karet yang 
sudah mulai membaik yang 
mencapai Rp 10 ribu, para 
petani diharapkan bisa mena-
bung. 

Dimana kita bisa mengin-

gat disaat harga karet rendah  
Rp 4500 untuk itu usahkan 
biasakan untuk menabung 
walaupun itu berat, tetapi 
akan lebih berat lagi jika harga 
karet turun jika kita tidak me-
miliki tabungan, masyarakat  
harus memahami di dalam 
pola konsumsi harus diatur, 
uang yang didapat tidak 
semuanya dihabiskan, sisih-
kan untuk menabung sebagai 
cadangan di kemudian hari,” 
tuturnya.

Direktur PT Davco Ameri-

gon Abraam  menjelaskan 
untuk masakan dari ma-
syarakat saat ini ke PT Davco 
kurang lebih 300-400 ton 
setiap bulannya, dengan 
kapasitas produksi PT Davco 
900 ton setiap bulannya.

“Salah satu pemasok dari 
Kecamatan Sekolaq Darat 
mampu memasok hingga 200 
ton setiap bulannya, saat ini 
juga sudah ada pengemba-
ngan pasar semula hanya 
dipasok pada trader namun 
saat ini sudah langsung ke 

pengguna  di Tangerang dan 
Tangerang Selatan langsung 
Industri Hilir,” terang Ameri-
gon.

Saat ini juga masih proses 
peralihan, dimana tidak ada 
lagi karet kotor di PT Davco, 
kita harapkan masyarakat 
mampu memasok karet 600 
ton setiap bulannya . 

“Dengan membeli karet  
bersih PT Davco ingin mem-
bangun petani dengan meng-
hasilkan kualitas karet yang 
baik,” tukasnya. (*hms10 / iyn)

Wabup Kubar saat meninjau proses produksi komoditi karet Milik PT Davco di Mencimai.

Kaltim Terapkan PPKM Diperketat
JAKARTA, Swara Kaltim

Saat menjadi narasumber 
dalam Dialog “Indonesia Bicara” 
di TVRI Nasional, Sabtu malam 
tadi, Gubernur Kaltim H Isran Noor 
menegaskan meski Kaltim bukan 
termasuk provinsi yang mendapat 
Instruksi Presiden untuk penerapan 
PPKM Darurat, Kaltim mengambil 
inisiatif untuk melakukan PPKM 
Diperketat.

“PPKM Diperketat ini kurang 
lebihnya sama dengan PPKM 
Darurat. Hanya soal nama,” tegas 
Isran dalam acara yang disiarkan 
langsung TVRI mulai pukul 20.00-
21.00 Wita dengan tema “Kesiapan 
Kaltim Menerapkan PPKM dan Ibu 
Kota Baru”, dikutip swara kaltim 
melalui berita Humas Pemprov 
Kaltim.

PPKM Diperketat akan mem-

perkuat penyekatan di titik-titik 
perbatasan di antara kabupaten 
dan kota. Pemerintah melalui 
Satgas Penanganan Covid-19 
dengan dukungan TNI dan Polri 
juga akan lakukan penertiban 
kegiatan yang memungkinkan 
terjadinya kerumunan masyarakat, 
seperti kafe, restoran, tempat 
acara  pernikahan dan lainnya.

Sebenarnya kata Gubernur, 
penerapan PPKM Mikro sebelum 
mudik lebaran sudah sangat efek-
tif. Angka positif Covid-19 di Kaltim 
bahkan tinggal hanya sekitar 1000 
kasus dalam pera-watan. Sangat 
efektif. 

Namun setelah mudik, angka 
positif kembali melonjak. Kenaikan 
drastis ini diyakini lebih disebab-
kan oleh faktor masuknya orang 
ke Kaltim yang sulit diprediksi 

karena tingginya daya tarik Kaltim 
untuk bekerja dan berinvestasi.

Gubernur mengambil contoh 
Kota Balikpapan. Menurutnya, 
Pemkot Balikpapan dengan 
dukungan TNI dan Polri  serta para 
relawan sudah bekerja keras untuk 
menahan laju penularan Covid-19. 
Namun faktanya, lonjakan kasus 
positif juga masih terjadi di Balik-
papan.

Dijelaskan juga, bahwa 
setelah rapat koordinasi dengan 
Forkompinda Kaltim, disepakati 
untuk penerapan work from home 
(WFH) hingga 100 persen antara 
tanggal 3 Juli hingga 20 Juli men-
datang. 

Kaltim juga akan memberikan 
sanksi tegas bagi para pelanggar 
PPKM Diperketat, salah satunya 
berupa denda 

“Pengetatan ini terutama untuk 
enam kabupaten dan kota, yaitu 
Berau, Kutim, Bontang, Balikpapan, 
Samarinda dan Kutai Kartanegara,” 
sebut Isran.

Selain upaya pengetatan, Kaltim 
juga akan menyukseskan program 
vaksinasi nasional untuk menin-
gkatkan imun kelompok (herd 
immunity). 

“Target kami akan ada dua 
ribu sampai tiga ribu orang yang 
divaksin setiap harinya,” kata Isran 
kepada Herdina Suherdi, host 
dialog tersebut.

Namun yang terpenting lanjut 
Isran, kebijakan memang harus di-
ambil agar kesehatan dan imunitas 
masyarakat meningkat, sementara 
di sisi lain ekonomi Kaltim bisa 
tumbuh kembali dengan baik. 
(aya / sk)

Isran Noor
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Pondasi tahap awal pengukuran sebelum pengerjaan proyek pembangunan kantor KUA Long Iram.

Bantuan SBSN Rp 1.5 Miliar, Kemenag Kubar
Pantau Pembangunan Kantor KUA Long Iram

SENDAWAR, Swara Kaltim
Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kutai Barat merasa 
senang, pasalnya proses pem-
bangunan gedung balai nikah 
dan manasik haji kantor KUA 
kecamatan Long Iram sudah 
mulai dilakukan.

Untuk mengetahui pelak-
sanaannya, Kepala Kantor 
Kemenag Kubar H. Muham-
mad Izzat Solihin, S.Ag, M.Pd 
didampingi Kasubag TU H. 
Achmad Syofian, S.Ag, Kepala 
seksi Bimas Islam H. Ikran, 
S.Ag dan staf BMN Muham-
mad Rapik, S.HI, Senin (14/6) 
meninjau secara langsung di 
lokasi pembangunan.

Pelaksana proyek ditangani 
oleh CV Surya Mitra Mandiri, 
kepada mereka dibebankan 
jadwal pembangunan 150 hari 
kerja atau lima bulan lamanya. 
Adapun luas bangunan yang 
akan mereka kerjakan seluas 
200 meter persegi atau 10 X 
20 meter persegi. 

Bangunan mewah terse-
but berdiri diluas lahan 30 x 
37 meter persegi hasil hibah 

Pemkab Kubar
Berdasar arahan yang 

diberikan Kakankemenag, 
bangunan cenderung dimun-
durkan ke arah belakang den-
gan mempertimbangkan luas 
area parkir di halaman depan. 
Hal ini untuk mempermudah 
layanan yang akan diberikan 
kantor KUA Long Iram.

“Bangunan senilai lebih 
dari 1, 5 miliar tersebut hasil 
bantuan SBSN tahun angga-
ran 2021. 

Proyek bernilai besar 
ini untuk pertama kalinya 
didapatkan kantor Kemenag 
Kubar, semoga berjalan den-
gan baik dan sistem laporan 
yang benar,” jelas Kakanke-
menag Kubar HM.Izzat 
Solihin.

Dari hasil pantauan di 
lokasi pembangunan, la-
han yang semula ditumbuhi 
semak-belukar telah diber-
sihkan, berikut dilakukan 
pemancangan tiang papan 
untuk peletakan batu pon-
dasi.

“Model bangunan juga 

telah disiapkan mengikuti 
petunjuk yang telah disiapkan 
Kemenag Pusat. 

Proses pembangunan 
gedung akan terus dilakukan 
pengawalan hingga selesai, 
agar sesuai harapan yang 
diinginkan,” tuturnya.

Kata dia, tidak terbatas 
pada kantor KUA kecamatan 

Long Iram, Kantor Kemenag 
Kubar melalui seksi Bimas 
Islam di tahun anggaran 2022 
juga diharapkan mendapat 
bantuan serupa, dimana 
pengajuan bantuan SBSN 
telah dilakukan pada tahun 
ini untuk empat kantor KUA 
diantaranya, Kantor KUA 
Barong Tongkok, kantor KUA 

Jempang, kantor KUA Bongan 
dan kantor KUA Penying- 
gahan.

“Semoga pengajuan terse-
but dikabulkan sehingga 
revitalisasi pelayanan kantor 
KUA dapat memberikan pe-
layanan yang maksimal kepada 
masyarakat,” pungkasnya. 
(*hms36 / iyn)

Kakankemenag Kubar HM.Izzat Solihin, S.Ag., M.Pd (tengah) didampingi jajarannya meninjau 
Proses pembangunan awal kantor KUA Long Iram.



Praktek penyembelihan satu ekor sapi oleh Direktur PT BSJ Suparlan, diikuti para takmir masjid/mushola dan langgar di Ibu Kota Sendawar, Minggu (4/7/2021).
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120 Takmir Masjid di Kubar,
Ikuti Pelatihan Penyembelihan Hewan Qurban

SENDAWAR, Swara Kaltim
Sebanyak 120 peserta 

takmir masjid, langgar dan 
mushola di wilayah Ibu Kota 
Sendawar, Kabupaten Kutai 
Barat, Provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim) mengikuti pela-
tihan penyembelihan hewan 
qurban, dalam rangka me-
nyambut Hari Raya Idul Adha 
1442 H/2021 M.

Pelatihan penyembeli-
han hewan qurban secara 
syar’i dan higienis itu, digelar 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dan Dewan Masjid Indonesia 
(DMI) Kubar, bekerjasama 
dengan Koperasi Ternak PT 
Berkah Salama Jaya (BSJ), 
di lingkup Masjid Al Mut-
taqin Islamic Center Kubar, 
Kecamatan Melak, Minggu 
(4/7/2021).

Ketua MUI Kubar 
KH.Ahmad Asrori mengatakan, 
acara yang dilakukan itu untuk 
memberikan edukasi terkait 
penyembelihan hewan qurban 
secara halal. Sedangkan pela-
tihan itu digelar sesuai amanat 
UU No:22 Tahun 2014, tentang 
jaminan produk halal. “Seperti 
diketahui, peraturan pemer-
intah (PP) No:39 Tahun 2021 
tentang penyelenggaraan JPH. 
UU itu menegaskan bahwa 
Indonesia dengan penduduk 

mayoritas Islam mendorong 
menjadi produsen halal ter-
besar di dunia,” tuturnya.

Asrori menjelaskan, pela-
tihan juru sembelih halal ini 
dilaksanakan secara praktikal 
atau penyembelihan secara 
langsung. Kata dia, hadirnya 
regulasi tentang JPH sampai 
saat ini masih belum tersosia-
lisasikan dengan baik, terma-
suk kepada para Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) 
di sektor pangan hewani.

“Tujuannya agar hewan 
kurban yang disembelih 
sesuai dengan syariat Islam. 
Karena banyak tata cara yang 
harus diperhatikan agar tidak 
menyakiti hewan yang disem-
belih. Karena kalau salah-salah 
jatuhnya ya dosa,” terangnya.

Ketua DMI Kubar, Fahruji-
ansyah Bahcsan mengatakan, 
meski virus Covid-19 masih 
menghantui, tidak sedikitpun 
niat dan semangat ibadah 
masyarakat yang terbebani. 

Oleh karena itu para takmir 
sebelum mengikuti pelati-
han, terlebih dulu menjalani 
screening dan menggunakan 
hand sanitizer, sesuai proto-
kol kesehatan.

“Ibadah yang menjadi 
bentuk pengorbanan dan 
ketaqwaan seorang muslim, 
salah satunya ibadah dengan 
berqurban. Komponen utama 
makanan adalah protein yang 
diperoleh dari hewan ternak 
halal, tentunya wajib disem-

belih secara halal. Oleh karena 
itu penyembelihan harus 
dilakukan sesuai syariat agar 
halalan thayyiban,” imbuhnya.

Sementara Direktur PT BSJ 
Suparlan sangat mengharap-
kan, dengan pola hidup yang 
mengedepankan hal-hal yang 
sesuai kaidah kehalalan, ke-
hidupan masyarakat akan lebih 
baik dan berkah. “Dengan ada-
nya pelatihan ini, masyarakat 
khususnya para juru sembelih 
dan takmir masjid, mushola 
dan langgar, bisa mengawasi 
sekaligus menerapkan tata lak-
sana qurban yang tepat meski 
di tengah pandemi kedepan-
nya,” ungkap Suparlan.

Diketahui pelatihan terse-
but melibatkan para takmir 
masjid, mushola dan lang-
gar di 7 Kecamatan Ibukota 
Sendawar. Yakni Kecamatan 
Melak, Barong Tongkok, Seko-
laq Darat, Linggang Bigung, 
Tering, Long Iram dan Damai. 
“Pelatihan ini kali pertamanya 
dilakukan di Kubar. Selain itu, 
peserta juga dibekali dengan 
materi bermanfaat. Seperti 
materi tentang fiqih kurban 
dan penyembelihan, teknik 
handling hewan, teknik sem-
belih, pengenalan bilah dan 
teknik perawatan bilah/pisau 
sembelih,” kata Suparlan. (iyn)

Pelatihan dari MUI dan DMI Kubar, bekerjasama dengan Koperasi Ternak PT BSJ
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BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Pertemuan Silaturahmi 

Kebangsaan kedua tokoh 
politik H.Sonhaji Ketua DPD 
PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 
dan Hj. Jumiati Ketua DPC Par-
tai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Kota Balikpapan sepakat 
mendorong 9 partai koalisi di 
Pilkada Balikpapan lalu untuk 
segera bertemu dan mendis-
kusikan kelanjutan silaturahmi 
partai koalisi dan posisi Wakil 
Walikota Balikpapan. 

Hal ini mengemuka dalam 
pertemuan silaturahmi ke-
bangsaan jajaran PKS ke pen-
gurus PPP di Novotel Hotel 
Balikpapan, Minggu,( 3/7/’21). 

Kemudian kedua belah 
pihak panjang lebar me-
nyampaikan pemikiran dan 
langkah-langkah positif untuk 
bagaimana bersama-sama 
membangun kota dan mense-
jahterakan masyarakat Balik-
papan.

Ada beberapa poin yang 
menjadi prioritas yang diletak-
kan oleh kedua partai Islam 
ini. 

Diantaranya terkait kebu-
tuhan Universitas Islam dan 
Rumah Sakit Islam. 

Selain itu bagaimana partai 
Islam bisa berkontribusi dan 
memikirkan bersama untuk 
memanfaatkan potensi sekitar 
lahan Masjid Islamic Center 
Balikpapan untuk lebih baik 
lagi kedepannya dan memba-
wa kebermanfaatan yang lebih 
luas untuk warga Balikpapan. 

“Untuk ini semua tentu kita 
tidak bisa dikerjakan sendiri, 

butuh kebersamaan, butuh 
pemikiran positif yang sejalan 
untuk kepentingan masyara-
kat Balikpapan, bukan untuk 
PKS atau PPP. Kita semua 
partai koalisi di Pilkada ini 
miliki komitmen bersama 
bagaimana berbuat kebaikan 
membangun kota Beriman 
ini. PKS sudah bertemu PDI-P, 
Gerinda, PPP. 

Terkait semua ini, kita per-
lu figur Wakil Walikota Balik-
papan untuk mendampingi 
kerja-kerja Walikota Balikpa-
pan terpilih Bapak H Rahmad 
Mas’ud,” ujar H.Sonhaji.

Didampingi Hendy Ferd-
ian Sekretaris DPD PKS Kota 
Balikpapan beserta struktur 
H.Zarkasih, Subari, H.Laisa 

Hamisah lebihnya jauh 
H.Sonhaji berpandangan saat 
ini yang perlu di segerakan 
oleh partai koalisi adalah 
menuntaskan terkait posisi 
Wakil Walikota Balikpapan. 
Harapan ini bisa diwujudkan 
segera dengan silahturahmi 
dan di komunikasikan antar 
partai. 

“Terimakasih buat saudara 
tua kami PPP yang telah 
memberikan kesempatan PKS 
untuk bertemu dalam silah-
turahmi kebangsaan ini. 
Dan ini silaturahmi PKS ke 3 
ke PPP. 

Partai berlambang Ka’bah 
yang usianya sudah sekitar 
48 tahun. PKS harus banyak 
belajar untuk kebaikan,” tutur 

Sonhaji dan menambah PKS 
sudah berubah logo, warga 
dan menjadi partai Ummat 
Rahmatan Lillalamin. 

Hj. Jumiati dalam perte-
muan tersebut mengatakan 
bersyukur PKS telah datang 
bersilaturahmi ke partai nya 
PPP. 

Secara individu Hj. Jumiati 
mengakui petemanannya 
dengan Ketua DPD PKS kota 
Balikpapan H.Sonhaji bukan 
hal baru. 

Ia sudah mengenalnya 
sejak bersama-sama menjadi 
anggota DPRD Kota Balikpa-
pan 2 periode di masa orde 
baru. 

“Terimakasih sahabat lama 
selamat berjuang kembali 

dalam kebaikan. Ini perte-
muan positip ke 2  partai besar 
Islam. Semoga kedepan bisa 
membangun koalisi secara 
permanen. Kami PPP pada 
dasarnya setuju jika kekoson-
gan Wakil Walikota Balikpa-
pan ini segera kita diskusikan 
bersama partai koalisi. Dan 
PPP juga merasa perlu ber-
sama PKS untuk memper-
juangkan terwujud universitas 
dan rumah sakit Islam,” ujar 
H.Jumiati di dampingi pen-
gurus DPC H. Iwan, H Usman 
Daming, Sakarani, Nurhadi, 
Ketua MPC Umar Usman dan 
para pengurus lainnya. 

Disisi lain PPP dalam 
kesempatan yang sama di 
sampaikan H. Iwan bahwa PPP 
tidak menghendaki jika pajak 
hiburan malam diturunkan. 
PPP menilai antara perolehan 
yang didapat dari sektor terse-
but jika dibandingkan dengan 
kebermanfaatan untuk ummat 
tidak signifikan. 

Kami bersama PKS perlu 
memikirkan itu mengingat 
aturan penuh perjuangan 
kita letakkan sejalan dengan 
semangat Balikpapan Kota 
Madinatul Iman.

Pada akhirnya pertemuan 
Hj. Jumiati berjanji akan segera 
melakukan rapat koordinasi 
internal strukturnya untuk me-
munculkan nama dari PPP 
untuk posisi Wakil Walikota 
Balikpapan. 

Pertemuan kedua tokoh 
dan partai Islam yang har-
monis ini ditutup dengan doa 
serta berbalas pantun. (sis)

Gerindra-PPP-PKS Sepakat, 9 Partai Koalisi
Segera Bertemu Bahas Wakil Walikota Balikpapan

Pertemuan Silaturahmi Kebangsaan PKS Balikpapan dengan PPP Kota Balikpapan di Novotel Hotel Balikpapan, Minggu (3/7/2021).

Suasana penyampaian pandangan pemikiran PKS dan PPP Balikpapan.
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Borneo FC
Jaga Motivasi Pemain

PERSIAPAN panjang sudah 
dilakukan, bahkan hingga 
ke luar Samarinda. Namun 
kurang dari dua pekan kom-
petisi Liga 1 digulirkan, PT 
Liga Indonesia Baru (LIB) me-
mutuskan menunda pelaksa-
naan kompetisi karena mere-
baknya penyebaran Covid-19 
di Pulau Jawa. Padahal seluruh 
pertandingan Liga 1 musim ini 
difokuskan di Pulau Jawa.

Penundaan sudah pasti 
membuat insan sepak bola 
Indonesia kecewa. Terlebih 
para pemain. 

Hal tersebut pun dirasakan 
para penggawa Borneo FC. 
Keinginan mereka segera 
berkompetisi, akhirnya kem-
bali harus ditunda.

Hal ini membuat seman-
gat pemain menjadi jatuh. 
Dan inilah yang membuat 

manajemen Pesut Etam 
punya pekerjaan lain. Yakni 
mengembalikan motivasi 
dan kepercayaan diri pemain 
setelah kompetisi ditunda.

Manajer tim, Farid Abuba-
kar kemarin mengatakan, 
para pemain memang sangat 
terpukul setelah mengeta-
hui kompetisi mengalami 
penundaan kembali. 

Padahal persiapan maksi-
mal sudah dilakukan di 
Jogjakarta selama tiga pekan, 
serta dua pekan terakhir di 
Kota Tepian.

“Yang jadi konsen kami 
saat ini adalah motivasi pe-
main. Normal sih saya pikir, 
karena persiapan kami sudah 
sangat matang. Apalagi 
kemarin ditunjang dengan 
agenda TC yang memang 
tujuannya memanaskan me-

sin sebelum kickoff dimulai,” 
beber Farid.

Saat ini lanjut Farid, selain 
memberikan motivasi kepada 
pemain, manajemen juga 
butuh kepastian soal kapan 
sebenarnya kompetisi akan 
dijalankan kembali. Farid 
menyadari, turunnya angka 
penyebaran Covid-19 men-
jadi penentu kapan kompetisi 
dijalankan. Namun setidaknya, 
PT LIB diharapkan sudah men-
canangkan semuanya sejak 
jauh-jauh hari.

“Semoga ada kejelasan ka-
pan kickoff ini digulirkan. Dan 
mudahan juga kasus Covid-19 
melandai di Indonesia. Kita 
sudah satu setengah tahun 
hidup dengan kondisi ketida-
kpastian seperti ini. Se-moga 
apa yang terjadi saat ini cepat 
berakhir,” harap Farid.(*)

SATU lagi pemain Indonesia 
Rizky Ridho ikut digosipkan 
dengan klub dari K League 1. 
Bek muda Persebaya Surabaya 
itu diisukan diminati oleh 
Pohang Steelers.

Sama seperti Pratama 
Arhan, isu Rizky Ridho juga di-
hembuskan oleh akun media 
sosial asal Korea. 

Arhan sudah lebih dulu 
dihubung-hubungkan den-
gan klub K League 1, Pohang 
Steelers.

Akun @CLvis91 di Twitter 
menempatkan nama Rizky 
Ridho sebagai pemain asing 
Pohang Steelers. 

Ia menyertakan nama bek 
Timnas Indonesia itu dalam 
tabel daftar pemain-pemain 
asing klub-klub K League 1.

“Sekarang ada 9 pemain 
Brasil dan 5 pemain Serbia. 
Yang ditunggu, juga akan 
ada pemain Australia. Dan 
saat ini ada 1 pemain ASEAN 
yang bermain di divisi utama 
(K League 1),” tulis @CLvis91 
yang menyertakan tabel 
pemain asing K League 1 de-
ngan turut menyertakan nama 
Rizky Ridho dan Pratama 
Arhan.

Sebagai pengingat, K 
League (K League 1 dan K 
League 2) punya kuota khusus 
buat pemain ASEAN. 

Asnawi Mangkualam dari 
Indonesia adalah yang per-
tama mengisi slot itu setelah 

direkrut oleh Ansan Greeners.
Sejauh ini Asnawi bermain 

cukup baik sehingga diyakini 
klub-klub Korea mulai mem-
buka mata terhadap bakat-
bakat dari Indonesia. 

Terlebih ada koneksi dari 
pelatih Timnas Indonesia Shin 
Tae-yong yang bisa menjadi 
informan kepada klub-klub 
Korea soal kualitas pemain 
Indonesia.

Karena itu lah, kini mulai 
muncul isu-isu pemain Indo-
nesia akan diangkut ke sana, 
termasuk Arhan dan Ridho. 
Tapi sejauh ini belum ada 
tanda-tanda Arhan dan Ridho 
bakal terbang ke Korea.

Sebelumnya, pihak PSIS 

Semarang selaku klub pemilik 
Arhan sudah pernah mere-
spons kabar ini. 

Sementara Persebaya 
belum bersuara. “Bagus dong, 
membanggakan. PSIS akan 
mendukung Arhan bermain 
di Korea Selatan. Kami ter-
buka untuk itu,” kata CEO klub 
A.S.Sukawijaya alias Yoyok Su-
kawi kepada detikSport, pada 
18 Juni lalu.

“Rumornya kan begitu ya. 
Untuk pembicaraan atau ta-
waran resmi belum ada. Seka-
rang enggak usah berandai-
andai dulu. Yang jelas Arhan 
punya kontrak di PSIS sampai 
tahun 2024,” ucap Yoyok saat 
itu. (dts)

Bek Muda Persebaya, 
Rizky Ridho Diincar Klub Korea
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Di Euro 2020, Inggris Mau
Lebih dari Semi Final !

Denmark kembali ke semi final Piala Eropa setelah 29 tahun
INGGRIS lolos ke semifinal 
Euro 2020 usai menang telak 
atas Ukraina di babak perem-
pat final. Meski demikian, 
Inggris belum puas.

Duel Ukraina vs Ing-
gris di perempatfinal Piala 
Eropa 2020 digelar di Stadion 
Olimpico, Roma, Minggu (4/7) 
dini hari WIB. The Three Lions 
membungkam lawannya itu 
dengan skor telak 4-0.

Harry Kane mencetak gol 
cepat di awal babak pertama 
untuk memberi Inggris keung-
gulan. Di babak kedua, Inggris 
memborong tiga gol lewat 
Harry Maguire, Kane, dan 
Jordan Henderson untuk me-
mantapkan kemenangan.

Dengan kemenangan ini, 
Inggris kembali ke semifinal 
Piala Eropa setelah 25 tahun. 
Ini jadi semi final ketiga Ing-
gris di Piala Eropa setelah per-
nah lolos pada 1968 dan 1996. 
Inggris berarti juga masuk ke 
semifinal dalam dua turnamen 
besar terakhir secara berun-
tun. 

Sebelumnya, pasukan Ga-
reth Southgate itu juga men-
embus semifinal Piala Dunia 
2018 sebelum dikalahkan oleh 
Kroasia.

Kali ini, Inggris tak mau 
lagi gagal di semifinal. Menilai 
performa tim terus menan-
jak, Harry Maguire berharap 
Inggris tidak lagi terhenti di 
semifinal.

“Rasanya luar biasa. Semi-
final berturut-turut di turna-
men besar adalah prestasi luar 
biasa,” ujar Maguire.

“Saya tidak mau meru-
sak pesta. Kami masih harus 
menghadapi pertandingan 
besar. Kali ini kami ingin 
melaju lebih jauh daripada di 
Piala Dunia.”

“Rasanya luar biasa kami 
bisa ada di sini dan cara kami 
melakukan itu menunjukkan 
kami membuat kemajuan. 
Saya harap ini berlanjut,” kata 
bek milik Manchester United 
itu.

Lolos ke semifinal Euro 
2020, Inggris akan meng-
hadapi Denmark pada 7 Juli. 
Denmark sudah lebih dulu 
lolos ke semifinal usai menang 
2-1 atas Republik Ceko, Sabtu 
(3/7) malam WIB.

“KUDA HITAM”
Sementara itu, status 

Denmark sebagai kuda hitam 
Euro 2020 berlanjut usai ke-
berhasilan mereka menjejak 
semifinal. Ini adalah semifinal 
pertama mereka dalam 29 
tahun!

Denmark tampil rapi dan 
disiplin untuk mengatasi Re-
publik Ceko pada perempat-
final Euro 2020 dengan skor 
2-1 di Olympic Stadium, Baku, 
Sabtu (3/7) malam WIB. 

Gol cepat Thomas Delaney 
digandakan Kasper Dolberg 
sebelum turun minum, den-
gan Ceko hanya membalas 
melalui Patrik Schick di awal 
paruh kedua.

Tim arahan Kasper Hjul-
mand itu tampil efektif 
dan efisien, melepaskan 13 
tembakan dengan tujuh di 
antaranya on target. Sedang 
Republik Ceko punya 16 
percobaan, hanya lima yang 
mengarah ke gawang.

Statistik menunjukkan 
Denmark mencatatkan um-
pan lebih sedikit (392 umpan, 
293 sukses) berbanding Re-
publik Ceko (492 umpan, 380 
sukses), bahkan lebih sedikit 
menjelajah lapangan (107,9 
km berbanding 114,5 km). 

Ini kurang lebih menggam-
barkan efektivitas Simon Kjaer 
dkk.

Keberhasilan melangkah ke 
semifinal Euro 2020 menandai 
sebuah pencapaian baru buat 
Denmark. Ini adalah semifinal 
pertama mereka sejak 1992 
silam atau 29 tahun lalu.

Sebagai catatan, tera-
khir kali tim Dinamit menjejak 

semifinal, mereka tampil 
sebagai juara. 

Ya, Denmark memenangi 
Piala Eropa 1992, yang mana 
jadi gelar pertama sekaligus 
terakhir sejauh ini.

Selepas juara di 1992, 
Denmark hanya empat kali 
ikut serta Piala Eropa. Mereka 
terhenti di fase grup Piala 
Eropa 1996, 2000, dan 2012, 

lalu kandas di perempatfinal 
2004.

Di babak semifinal, Den-
mark akan menghadapi 
pemenang antara Ukraina vs 
Inggris. 

Jika berhasil melanjutkan 
kisah dongengnya dan men-
jejak final, Denmark akan ber-
temu pemenang antara Italia 
vs Spanyol. (dts)

Timnas Inggris

Timnas Denmark yang akan dihadapi Inggris di babak Semi Final.
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Perlindungan Konsumen Perlu 
Dijadikan Program Strategis Nasional

JAKARTA, Swara Kaltim
Ketua Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN) 
Rizal E Halim menyatakan 
perlindungan konsumen perlu 
dikedepankan sebagai salah 
satu program strategis nasion-
al, baik secara langsung dan 
tidak langsung untuk mem-
bantu akselerasi pemulihan 
ekonomi nasional.

“Percepatan sinkronisasi, 
harmonisasi, respon kebijakan 
bidang perlindungan kon-
sumen di bawah Kementerian 
Kordinator Perekonomian bisa 
kita gunakan untuk menin-
gkatkan iklim usaha yang 
kondusif dan berkeadilan 
sesuai Visi Misi Presiden Joko 
Widodo,” kata Rizal dalam 
keterangannya, Minggu.

Rizal mengatakan BPKN-RI 
selama ini telah memberi-
kan saran dan pertimbangan 
(Rekomendasi) kepada Ke-
menterian/Lembaga dan seka-
ligus laporan kepada Presiden 
Jokowi sebagai bentuk tang-
gung jawab yang telah diberi-
kan Undang-undang. 

Selama tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2021 BPKN-RI 
telah memberikan rekomen-
dasi sebanyak 212 Rekomen-

dasi.
Dari jumlah tersebut ka-

tanya catatan BPKN baru 46 
rekomendasi yang mendapat-
kan tanggapan langsung dari 
Kementerian/Lembaga se-
hingga masih ada 166 Reko-
mendasi yang belum mem-
berikan tanggapan hingga 30 
Juni tahun 2021.

Di tahun 2021 BPKN-RI 
telah memberikan 12 Reko-
mendasi dan baru 4 Reko-
mendasi yang ditanggapi 
secara tertulis oleh Kemen-

terian/Lembaga yang telah 
diterima BPKN-RI. 

Rapat Koordinasi ini ten-
tunya untuk berdiskusi terkait 
sejumlah persoalan yang 
dihadapi dari sisi perlindun-
gan konsumen dan upaya 
sinkronisasi kebijakan sektoral, 
papar Rizal.

Dikatakannya bahwa 
kesesuaian kebijakan Per-
lindungan Konsumen di 
masing-masing sektor sangat 
diperlukan, karena peraturan-
peraturan yang mengatur 

mengenai Perlindungan 
Konsumen terdapat di mas-
ing-masing sektor sehingga 
perlu diharmoniskan,dan 
disinkronkan dengan tetap 
mengacu pada UU no 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.

Ia menjelaskan bahwa 
obyektif dari Kegiatan Rapat 

Koordinasi Rekomendasi BP-
KN-RI 2021 adalah menyatu-
kan dan menyamakan pan-
dangan serta menyelaraskan 
kegiatan program-program 
di sektor hulu dan bidang 
regulasi khususnya bidang-
bidang regulasi yang berkaitan 
dengan bidang Perlindungan 
Konsumen. (ant)

Warga Calon Ibu Kota Negara 
Siapkan Destinasi Wisata

PENAJAM, Swara Kaltim
Warga Kabupaten Pena-

jam Paser Utara (PPU), Kali-
mantan Timur, daerah yang 
telah ditetapkan Presiden 
Joko Widodo sebagai calon 
Ibu Kota Negara (IKN) Baru, 
menyiapkan destinasi wisata 
untuk menyambut pindahnya 
IKN. 

“Saya sudah berbincang 
dengan pemilik objek wisata 
Danau Taman Buah ini untuk 
rencana pengembangannya,” 
ujar Pendamping Program 
Pembangunan Pemberdayaan 
Kelurahaan dan Perdesaan 
Mandiri (P2KPM) Kabupaten 
PPU Sunarti di Penajam, 
Sabtu.

Sunarti adalah Pendamp-
ing Program P2KPM untuk 
Kelurahan Sotek, Kecamatan 
Penajam. 

Di antara tugasnya adalah 
mendampingi masyarakat 
untuk mengembangkan tiap 
potensi yang ada.

Untuk itu, Danau Ta-
man Buah di Sotek yang 

kini telah memiliki berbagai 
fasilitas dan telah dibuka 
untuk umum tersebut, masih 
memiliki potensi untuk terus 
dikembangkan guna menam-

bah daya tariknya.
Apalagi jika IKN Baru sudah 

pindah ke PPU, tentu akan ter-
jadi penambahan penduduk 
cukup banyak, sehingga 

kebutuhan untuk berwisata 
juga besar, maka keberadaan 
Danau Taman Buah tersebut 
berpotensi menarik pengun-
juk lebih banyak.

“Jumlah warga di IKN Baru 
nanti diperkirakan 1,5 juta jiwa 
yang terdiri atas ASN, pejabat 
eksekutif, legislatif, yudikatif, 
anggota TNI, Polri, bersama 
keluarga mereka. Mereka tentu 
perlu mengunjungi tempat 
wisata,” ucap Narti.

Objek wisata ini terletak 
di jalan poros Sotek menuju 
Kabupaten Kutai Barat. Semen-
tara dari jalan utama Penajam-
Sepaku ( jalan provinsi), objek 
wisata ini berjarak sekitar 11 
km.

Danau Taman Buah memi-
liki luas 5 hektare. Keunggulan 
yang bisa dinikmati saat ini 
adalah terdapat danau alam 
dangkal yang luasannya sekitar 
1/3 dari total luas lahan wisata.

“Di danau sudah disiapkan 
fasilitas untuk anak-anak sep-
erti perahu bebek dan tempat 
mandi. Sedangkan bagian da-
rat terdapat aneka pohon buah 
khas Kalimantan seperti durian, 
lai, kelengkeng, dan lainnya 
yang bisa dipetik pengunjung,” 
ucap Narti. (ant)

Jembatan tol Penajam-Balikpapan.

 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
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dengan total 1.304 dalam 
seminggu atau rata-rata harian-
nya 186 orang positif Covid-19. 
Dengan kasus meninggal se-
banyak 36 orang seminggu 
sehingga rata-rata sebanyak 
5 orang meninggal setiap hari 
karena Covid-19 disana,” jelas 
Faisal.

Kota Samarinda dengan 
total kasus positif mingguan 
sebanyak 669 orang atau tu-
rut menyumbang  kasus baru 
sebesar 18,45%  dengan rata 
rata kasus harian sebanyak 95 
orang.

Selanjutnya kota Bontang 
dengan 462 total kasus ming–

Sepekan ......................................................................................................................................................................................................... Dari Halaman 1
guan, lanjut Kabupaten Kutai 
Kartanegara 405 kasus dan 
Kabupaten Kutai Timur dengan 
369 kasus positif.

“Dilanjutkan dengan Berau 
ada 362 kasus mingguan ke–
mudian Kubar, PPU, Paser dan 
Mahulu. Kasus meninggal juga 
lagi tinggi di Kaltim minggu 

ini dengan total sebanyak 84 
orang dengan rata rata 7 orang 
per hari,” lanjutnya.

Memang ini hanya sebuah 
rekap dari laporan harian, 
namun perlu disadari bahwa 
terjadi peningkatan yang sig-
nifikan dalam seminggu ini di 
Provinsi Kaltim.

“Mari kita disiplin dengan 
protokol kesehatan Covid-19 
dengan 5 M dan jika merasa 
kurang sehat seperti demam 
segera periksakan diri sehingga 
bisa diambil langkah yang baik 
dan benar untuk kesehatan diri 
kita, keluarga dan lingkungan” 
ungkapnya mengakhiri. (dho)

Harmoko , Mantan Menteri Penerangan 
Era Presiden Soeharto Meninggal Dunia

yang menurut KPK itu segera 
diclearkan,” imbuhnya.

Untuk itu Pemkot meminta 
diajukan sampling, uji petik 
terhadap 1.300 aset tersebut, 
pihak Golkar mengerti, pihak 
KPK tidak mengerti dibawa ke 
kantor Golkar ketika itu.

“Karena dalam durasi per–
temuan tersebut, pihak KPK 
lebih banyak memberikan ara-
han dan pencerahan ke pihak 
Pemkot Samarinda beserta 
jajarannya, baik itu keberadaan, 
kegunaan, maupun kepemilikan 
asset tersebut dan kegiatan ini 
juga didoku–mentasikan dalam 
bentuk vi-deo oleh pengurus 
yang ke–betulan hadir saat itu,” 
jelasnya.

Untuk Kantor Sekretariat 
DPD Partai Golkar Kaltim, sam-
bung ayub pihak KPK hanya 

menyampaikan ulasan sedikit, 
karena KPK menyatakan belum 
mempelajari telahaan BPK RI 
terhadap persoalan Kantor 
Sekretariat DPD Partai Golkar 
Kaltim dengan Pemkot Sa-
marinda. “Pihak KPK juga me-
nyatakan bersikap netral yang 
hanya menginginkan untuk 
mencarikan alternatif secara 
umum yakni win-win solusion, 
yakni saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak,” un-
gkapnya.

Perlu diketahui bahwa me-
mang, sejak tahun 1970an 
kantor Golkar sudah ada di Ja-
lan Mulawarman, yang sebe–
lumnya tidak ada kepemilikan 
tanah dan baru pada 2003, 
tanah ini sudah bersertifikat 
milik Pemkot Samarinda.

“Kami tetap mengakui ta-
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nah ini milik Pemkot Sama–
rinda, sedangkan bangunan 
kantor ini kami bangun dengan 
tetesan keringat dan darah 
kader partai Golkar,” terangnya.

Selanjutnya, Ayub berpesan, 
kerja sama saling mengun–
tungkan pilihan tepat, karena 
selama ini Partai Golkar juga 
punya andil dalam membangun 
Kota Samarinda.

Ketika era Syaharie Jaang 
telah membuat surat perjanjian 
sewa-menyewa dengan Golkar 
Kaltim pada April 2020.

“Adapun surat tersebut su-
dah ada sama kami dan kami 
pun berjanji akan menun–tas-
kan persoalan aset ini, sehingga 
tidak membebani Pemkot Sa-
marinda pada penyerahan BPK 
pada tahun berikutnya. Agar ini 
tidak melanggar aturan hukum 

yang berlaku maupun perun-
dangan lainnya,” ucapnya.

Disinggung langkah se–
lanjutnya, Ayub menjelaskan 
bahwa yang pertama akan 
dilakukan yakni dalam dekat 
ini mencoba mengkomuni–
kasikan ke Pemkot Samarinda 
untuk membantu Golkar guna 
menyelesaikan persoalanla-
han. 

“Kami berharap bisa dil–
akukan dengan kerjasama 
sewa menyewa dan kami akn 
mendalami nominalnya nanti, 
seperti yang telah dilaku-     
kan oleh Walikota Samarinda 
sebelumnya yakni Syaharie 
Jaang,” harapnya.

Kedua, sambung Ayub bah-
wa ketika hukum adalah pan-
glima tertinggi kita berharap 
bahwa sejarah itu dapat ber-

bicara secara detail, sebenarnya 
secara hukum Golkar menguasai 
memang segala aset yang disini, 
namun sertifikasi tanah di ta-
hun 2003 itu tidak mengetahui 
disahkan sertifikat tanah atas 
Pemkot Samarinda.

“Menurut kami perlu ditelaah 
lebih lanjut, kita akan berproses 
hukum, atau kemudian ada win 
win solusion yang di tawar-
kan, dan proses hukum untuk 
menggugat terkait sertifikat itu 
paling belakang, yang terpen-
ting adalah win solusion-nya,” 
ucapnya

Partai Golkar menyadari bah-
wa aset Pemkot ini juga meru-
pakan hasil pendapatan daerah 
yang nantinya akan digunakan 
kembali dalam memakmurkan 
masyarakat Kota Samarinda.  
(adv / ai / aya / sk) 

Hal itu menurutnya yang kini 
tengah gencar dilakukan Pe–
merintah Kota (Pemkot) Sama–
rinda. 

“Seperti hari ini kita kem-
bali lakukan vaksinasi massal di 
pusat perbelanjaan, Alhamdulil-
lah SOP berjalan dengan baik, 
saya perhatikan sekitar belasan 
peserta yang sudah melakukan 
suntik vaksin hanya butuh wak-
tu 30 menit saja hingga tahap 

terahir, artinya dengan jumlah 
yang begitu besar tetapi bisa 
dikendalikan,” kata Wali Kota 
disela meninjau pelaksanaan 
vaksin massal di Big Mall Sa-
marinda, Minggu (4/7/2021).

Orang nomor satu di Sama–
rinda ini juga bersyukur bahwa 
antusias dan motivasi masya–
rakat untuk mengikuti vaksin 
semakin tinggi dan ini menjadi 
momentum yang sangat pen–
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ting yakni dalam rangka mem-
percepat terbentuknya herd 
immunity di kota Samarinda. 
“Hari ini saya kembali berpesan 
kepada kita semua dan seluruh 
masyarakat kota Samarinda un-
tuk terus menaati protokol ke-
sehatan, situasi Covid memang 
lagi melonjak akan tetapi kita 
tidak boleh panik. Kita harus 
tetap tenang sambil terus men-
jaga diri dan keluarga,” pesan 

Wali Kota ini.
Ia menambahkan, tak me–

nutup kemungkinan Pemkot 
bersama dengan Satgas Co–
vid-19 akan melakukan rapat 
untuk membuat kebijakan 
PPKM (Pemberlakuan Pemba–
tasan Kegiatan Masyarakat) 
berdasarkan instruksi Men–
dagri (Menteri Dalam Negeri) 
dan Presiden Joko Widodo. 
“Besok kita rapatkan mengenai 

penerapan PPKM yang akan kita 
laksanakan nanti, akan tetapi 
tetap memperhitungkan dari sisi 
ekonomi,” pungkasnya.

Pagi itu turut mendampingi 
Wali Kota, Wakil Wali Kota Sa–
marinda Dr H Rusmadi, Kapol–
resta Samarinda Kombes Pol Arif 
Budiman, Wakapolresta AKBP 
Eko Budiarto, dan Kepala Dinas 
Kesehatan dr Ismed Kusasih. 
(kmf-smd)

JAKARTA, Swara Kaltim
Mantan Menteri Departemen 

Penerangan (sekarang Kement-
erian Komunikasi dan Informatika) 
Harmoko meninggal dunia. 

Harmoko meninggal dunia 
pada Minggu (4/7/2021) sekitar pu-
kul 20.22 WIB. Menteri Komunikasi 
dan Informatika Johnny G Plate 
mengonfirmasi kabar tersebut. Ia 
pun menyatakan dukacita atas 
wafatnya Harmoko. 

“Kiranya almarhum Bapak 
Harmoko mantan Menteri Peneran-
gan RI beristirahat dalam damai 
dan mendapat tempat yang layak 
dalam surga yang kekal,” kata 
Johnny.

Mantan Ketua Umum Golkar itu 
meninggal dunia di RSPAD Gatot 
Soebroto, Jakarta, sekitar pukul 

20.22. 
Belum ada informasi mengenai 

penyebab wafatnya Harmoko. 
Kabar meninggalnya Harmoko 
turut dibenarkan oleh Ketua MPR 
Bambang Soesatyo. “Iya benar 
mas (Pak Harmoko meninggal 
dunia),” katanya.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun 
telah meninggal dunia Bpk. H. 
Harmoko bin Asmoprawiro,” kata 
Ketua DPP Golkar Dave Lak-
sono kepada wartawan, Minggu 
(4/7/2021).

Dave minta maaf atas ke-
salahan yang telah dilakukan 
oleh Harmoko. Dia mendoakan 
agar almarhum meninggal dalam 
keadaan husnul khotimah.

“Mohon dimaafkan segala 
kesalahan beliau dan mohon 

doanya Insya Allah beliau husnul 
khatimah,” katanya.

Berikut ini riwayat karier Har-
moko:
- Wartawan dan Kartunis di Harian 
Merdeka dan Majalah Merdeka 
(1960)
- Wartawan di Harian Angkatan 

Bersenjata (1964)
- Wartawan Harian API dan Pe-
mimpin Redaksi Majalah Berba-
hasa Jawa, Merdiko (1965)
- Pemimpin dan Penanggung 
Jawab Harian Mimbar Kita (1966-
1968)
- Salah Seorang Pendiri Harian 
Pos Kota (1970 s/d sekarang)
- Menteri Penerangan Kabinet 
Pembangunan V (23 Maret 1988 - 
17 Maret 1993)
- Menteri Penerangan Kabinet 
Pembangunan VI (17 Maret 1993 - 
14 Maret 1998)
- Ketua Umum DPP Golkar
- Ketua DPR/MPR (1993-1998)
Jabatan
- Ketua DPR/MPR (1997-1998)
- Menteri Penerangan (1983-1997)
Kegiatan Lain

- Anggota BSF (1974-1978)
- Anggota Dewan Pers
- Anggota DPR/MPR
- Ketua KONI Pusat Bidang Litbang
- Wakil Presiden Konfederasi 
Wartawan ASEAN
Jabatan Dalam Kabinet
Menteri Penerangan dalam kabinet 
Pembangunan IV masa kerja 29 
Maret 1983 - 19 Maret 1988
Menteri Penerangan dalam kabinet 
Pembangunan V masa kerja 23 
Maret 1988 - 17 Maret 1993
Menteri Negara Urusan Khusus 
dalam kabinet Pembangunan VI 
masa kerja 17 Maret 1993 - 14 
Maret 1998
Menteri Penerangan dalam kabinet 
Pembangunan VI masa kerja 17 
Maret 1993 - 14 Maret 1998.
(kcm / dtc / *Bn)
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SAMARINDA, Swara Kaltim
Upaya menjaga kualitas 

produksi air bersih di Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) Samarinda 
Seberang, Senin, 5 Juli 2021 
akan dilakukan pengurasan dan 
pembersihan bak Sedimentasi 
dan Bak Reservoir di IPA Sa-
marinda Seberang yang berim-
bas pada gangguan produksi 
dan layanan aliran distribusi.

Hal ini seperti disampaikan 
Direktur Teknik Ali Rachman AS, 
ST didampingi Manager Pro–
duksi Syarif Rachman Hakim 
dan Asisten Manager IPA Sa–
marinda Seberang Abdurach–
man melalui Asisten Manager 
Kesekretariatan dan Humas HM 
Lukman. “Ya, dijadwalkan Senin 
5 Juli 2021 pengurasan di IPA 
Samarinda Seberang yang su-
dah menjadi agenda rutin per 
4 bulan sekali dilakukan pen-
gurasan agar kualitas produksi 
selalu terjaga kejernihannya,” 
kata Lukman.

Dijelaskannya selama pe–
kerjaan pengurasan berlang–
sung berimbas pada gangguan 
produksi dan layanan aliran 
distribusi. Untuk itu dihim-
bau kepada masyarakat dan 
pelanggan yang aliran dari jalur 
IPA Samarinda Seberang bisa 
menampung air selama masih 
mengalir sebagai persediaan, 
karena selama pengurasan 

berlangsung aliran distribusi 
dihentikan.

Adapun wilayah yang ter–
ganggu aliran distribusi selama 
pengurasan diantaranya Jl 
Jl.S Hasanudin, Jl Bung Tomo, 
Perum Keledang, Jl.P.Benda–
hara, Jl HOS Cokroaminoto, Jl 
KH Harun Nafsi, Perum UKA 
Mangkupalas dan sekitarnya.

“Kami menghimbau kepada 
masyarakat dan pelanggan di 
jalur IPA tersebut untuk bisa 
menampung air sebagai per–
sediaan selama masih mengalir 
karena selama pengurasan 
berlangsung aliran distribusi 
dihentikan,” terang Lukman.

Imbas adanya pengurasan 
akan akibatkan gangguan 
produksi dan aliran distribusi, 
untuk itu mewakili manajemen 
dirinya memohon maaf atas 
terganggunya layanan aliran 
distribusi selama pengurasan 
berlangsung. 

Kegiatan pengurasan ini 
bertujuan untuk menjaga kual-
itas agar kejernihan produksi 
air bersih selalu tetap terjaga. 
Untuk info dan pelaporan 
bisa hubungi contact center 
kami hotline 0541-2088100 
atau Chat WA 0811553536 
atau 0811552626. “Atas nama 
manajemen kami memohon 
maaf atas terganggunya aliran 
distribusi di beberapa wilayah 

yang di jalur IPA sedang lakukan 
pengurasan. Semoga berja-

lan lancar dan sesuai jadwal 
sehingga hasil produksi akan 

selalu tetap terjaga kejernihan-
nya,” tutur Lukman. (dho)

Konsisten Jadwalkan Pengurasan untuk Jaga Kualitas,
Kali ini Giliran IPA Samarinda Seberang

Pertemuan Pengurus dengan KPK
dan Pemkot Samarinda, Ini Keterangannya

SAMARINDA, Swara Kaltim
Setelah Kantor  Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) Par-
tai Golongan Karya (Golkar) 
Provinsi Kalimantan Timur 
(Kaltim) didatangi Tim Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
bersama Wali Kota Samarinda 
Andi Harun dan jajarannya di 
Jalan Mulawarman, Rabu 30 
Juni 2021, tentunya menjadi 
tanda tanya. 

Kedatangan saat itu di sam-
but langsung Wakil Sekretaris 
DPD Partai Golkar Kaltim Mur-
sidi Muslim. 

Saat di temui awak media 
di ruang kerja Kantor Sekre-
tariat, Kamis (1/7/2021). Sekre-
taris Jendral DPD Partai Golkar 
Kaltim Husni Fahruddin yang 
akrab disapa Ayub menjelaskan, 
bahwa kedatangan Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Samarinda 
berserta jajarannya yang lang-
sung dipimpin oleh Wali Kota 
Samarinda Andi Harun dengan 
membawa sertakan Tim KPK ini 
tanpa ada surat pemberitahuan. 

“Kami juga tidak mengeta-
hui kedatangan mereka, mes-

tinya ada surat pemberita-
huan, karena mereka ini adalah 
lembaga pemerintah yang 
biasanya ada SOP dan melalui 
administrasi (surat tersebut),” 
sebut Ayub.

“Sebenarnya agenda kami 
ini hanya menyambut aksi 
demo terkait dengan adan-
ya tuntutan SK DPP tentang 
pergantian pimpinan DPRD 
Kaltim, dan tidak ada agenda 
penyambutan kedatangan pi-
hak Pemkot berserta jajarannya 
dan tim KPK,” sambungnya.

“Kedatangan pihak Pemkot 
serta rombongan tersebut 
hingga selesai, aksi demo be-
lum mulai,” jelasnya.

Dalam kedatangan anggota 
KPK dan Wali Kota Andi Harun, 
Andi Harun meminta diadakan 
pertemuan, dan kebetulan ada 
Mursidi Muslim dan rekan lain-

nya yang menyambut serta 
menjelaskan duduk persoalan 
tentang asal-usul tanah dan 
bangunan ini.

“Pertemuan tersebut dapat 
kami tarik kesimpulan bahwa 
kedatangan KPK sebenarnya 
ada kerja sama dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 

yang ikut menginventarisir aset 
Pemerintah Daerah seluruh 
Indonesia yang saat itu kebetul-
an datang ke Kota Samarinda,” 
tuturnya.

“Bahkan mungkin ada 1300 
aset yang jelas peruntukannya 
dan sebagainya di mata BPK RI, 

Ketika ricuh di depan Kantor DPD Partai Golkar. 

Husni Fahruddin, Sekjen DPD 
Partai Golkar Kaltim ketika 
menjelaskan duduk permasa–
lahan tersebut.


