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MALINAU  – Plt. Bupati Malinau, Dr. 
Topan Amrullah, S. Pd, M.Si mengikuti 
rapat koordinasi secara virtual tentang 
peran TKPK (Tim Koordinasi Penang-
gulangan Kemiskinan) Provinsi Kaltara, 
kabupaten/kota dalam perencanaan dan 
penganggaran penanggulangan kemiski-
nan di tengah masa pandemic Covid-19, 
didampingi Asisten Perkonomian dan 
Pembangunan, Bappeda dan Litbang 
Malinau dan OPD terkait yang tergabung 
dalam TKPK Kabupaten di Ruang Intulun, 
Kantor Bupati Malinau.

Rapat koordinasi dilaksanakan melalui 
Zoom Meeting dan diikuti oleh gubernur 
dan bupati/walikota seluruh Indonesia, 
Wagub selaku Ketua TKPK Provinsi, 
Kepala Bappeda Provinsi selaku Sekre-
taris TKPK, Tim Teknis TKPK Provinsi, 
Wabup/Wawali selaku Ketua TKPK Kabu-
paten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/
Kota Selaku Sekretaris TKPK dan Tim 
Teknis TKPK Kabupaten/Kota Se-Indo-
nesia. Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh 
Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam 
Negeri Repuklik Indonesia.

Usai mengikuti Rapat Koordinasi, Plt. 
Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, 
S.Pd., M.Si menngatakan, untuk di tingkat 
kabupaten sudah memiliki tim percepatan 
penanggulangan kemiskinan tersebut.

“Sejauh ini tim penanggulangan ke-
miskinan ini sudah berjalan, selama masa 
pandemi Covid-19 ini tim sudah melaku-
kan langkah-langkah dalam memberikan 
keringan bagi masyarakat yang terdampak 
Covid-19 tersebut,” kata Topan.

Langkah-langkah yang dimaksud ial-
ah rutinnya koordinasi instansi Pemkab 
Malinau bersama dengan instansi lain-
nya dalam memberikan bantuan kepada 
masyarakat selama pandemik Covid-19.

“Selama pandemi tim sudah mendis-
tribusikan dan membagikan sembako 
kepada keluarga yang terdampak dan tak 

hanya tim kita saja, ada dari TNI-Polri, 
perusahaan swasta dan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut Plt. Bupati Malinau juga 
mengungkapkan, setelah pandemi ini, 
Pemerintah Daerah juga terus melakukan 
pemberian keringanan bagi masyarakat 
yang memang terdampak dari Covid-19 
ini. “Tak hanya saat covid-19 saja, usai co-
vid-19 pun kita harus turun tangan dalam 
langkah pemulihan,” ungkapnya.

Meski terdengar sangat membantu 
masyarakat menengah ke bawah, namun 
agar penggunaan keuangan daerah tepat 
sasaran dalam penanganan kemiskinan 
di Bumi Intimung, Topan berharap 
Pemkab juga memiliki data terbaru 
mengenai masyarakat terdampak.

“Terpenting itu upaya penurunan 
kemiskinan di Malinau ini tentu ha-
rus memiliki data yang lengkap terkait 

dengan angka kemiskinan itu sendiri. 
Jadi memang harus ada sinkronisasi data 
mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat. 
Biasanya dari TNP2K pusat mengirimkan 
data itu ke daerah, lalu kemudian kita 
akan sinkronkan,” ungkapnya.

Agar semua perencanaan itu nantinya 
dapat berjalan dengan baik dengan peng-
gunaan anggaran yang tepat sasaran, To-
pan menegaskan kalau untuk pendataan 

penanggulangan kemiskinan di Malinau 
sudah dilengkapi oleh Pemkab. “Semua 
yang siapa-siapa saja yang nantinya akan 
mendapatkan bantuan itu sudah terdata 
serta dimasukkan ke dalam APBD murni 
2021 ini,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade 
Editor: Ramli

RAKOR: Plt. Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S. Pd, M.Si mengikuti rakor secara virtual tentang peran TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran 
penanggulangan kemiskinan di tengah Covid-19.

Perkuat Data Kemiskinan Agar 
Bantuan Covid-19 Tepat Sasaran

RAPAT: Plt Bupati Malinau 
Topan Amrullah 

mengikuti rapat bersama Guru 
dan Tenaga Kependidikan 

Honorer Non Kategori yang 
berusia di atas 35 tahun 

(GTKHNK35+).

MALINAU – Plt. Bupati Malinau 
Dr. Topan Amrullah, S.Pd., M.Si 
memimpin rapat dengan Guru dan 
Tenaga Kependidikan Honorer Non 
Kategori yang berusia di atas 35 tahun 
(GTKHNK35+), didampingi Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan, 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Malinau, Ketua PGRI Kabupaten 
Malinau, dan dihadiri Ketua GT-
KHNK35+, Koordinator SD, Koor-
dinator TK, Koordinator SMA/SMK, 
yang bertempat di Ruang Rapat Wakil 
Bupati Malinau Lantai II, Kantor 
Bupati Malinau.

Pada kesempatan wawancara, Plt. 
Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, 
S.Pd., M.Si menyampaikan, kegiatan 
hearing yang dijalani Pemkab Malinau, 
menerima tamu dari (GTKHNK35+) 
Guru dan Tenaga Kependidikan Hon-
orer Non Kategori 35+. Artinya atau 
tenaga-tenaga honor guru yang berusia 
diatas 35 tahun yang mereka tidak 

mungkin lagi menjadi CPNS karena 
sudah melampai usia, dan mereka Non 
Kategori yang tidak termasuk dikategori 
K2 akan diputihkan.

“Intinya mereka meminta dukun-
gan dan rekomendasi dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Malinau untuk 
menyurati Presiden Republik Indone-
sia agar menggeluarkan Perpres atau 
Peraturan Presiden supaya kawan-
kawan yang termasuk dalam kategori 
forum GTKHNK35+ bisa mendapat-
kan secara khusus pengangkatan 
untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil 
tanpa melalui tes,” kata Topan.

Meski sedikit sulit, namun Plt. Bu-
pati ternyata sangat mendukung hal 
itu, karena dianggap bisa membantu 
guru-guru senior yang hingga saat ini 
masih mencari kejelasan status soal 
masa depan dari profesi mereka.

Meski siap mendukung, namun To-
pan juga memberikan beberapa syarat 
kepada para GTKHNK35+, yakni harus 

memiliki kelegalan organisasi, agar 
nantinya Pemkab tidak memiliki ham-
batan dalam mensuport GTKHNK35+.

“Kita akan men-support dan mem-
backup aktivitas dari forum ini dengan 
catatan, yang pertama mereka harus 
mempersiapkan legal formal dari or-
ganisasi ini (GTKHNK35+) seperti itu, 
kedua mereka harus bersinergi dengan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 
dan PGRI Kabupaten Malinau terkait 
dengan data-data seperti ini,” lanjutnya.

“Jadi datanya benar-benar data 
yang valid, karena saya dapat info 
dari Ketua Umum PGRI Kabupaten 
Malinau itu jumlah Guru Tenaga Hon-
orer di Kabupaten Malinau kurang 
lebih lima ratusan orang sementara 
mereka yang terdata baru seratus 
enam puluh orang,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade 
Editor: Ramli

Plt. Bupati Malinau akan Perjuangkan Nasib Guru Honorer dan Guru Senior
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JAKARTA - Presiden Joko Widodo 
mengatakan Undang-Undang Cipta 
Kerja (Ciptaker) mengatur agar perusa-
haan tidak bisa melakukan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Presiden Jokowi, dalam konferensi 
pers secara daring dari Istana Kepre-
sidenan, Bogor, Jumat, mengatakan 
informasi yang menyebutkan peru-
sahaan bisa melakukan PHK secara 
sepihak, dan juga hilangnya jaminan 
sosial terhadap pekerja adalah kabar 
yang tidak benar.

“Apakah perusahaan bisa mem-PHK 
kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak 
benar. Yang benar perusahaan tidak bisa 
mem-PHK secara sepihak,” kata Jokowi.

Kesejahteraan pekerja, kata Presiden, 
juga dilindungi dengan adanya jaminan 
sosial dan kesejahteraan. “Kemudian juga 
pertanyaan benarkah jaminan sosial dan 
kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar 
jaminan sosial tetap ada,” ujarnya.

Pada dasarnya, menurut Presiden, 
Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan 
memperbaiki kehidupan para pekerja 
dan juga keluarga pekerja. Dari sisi 
upah, Jokowi mengatakan ketentuan 
Upah Minimum Provinsi, Upah Mini-
mum Kabupaten dan Upah Minimum 
Sektoral Provinsi juga tidak dihapuskan 
dari Undang-Undang yang disusun ber-
dasarkan metode Omnibus Law itu.

UU Cipta Kerja juga mengatur agar 

sistem pengupahan bisa dihitung ber-
dasarkan waktu dan hasil. “Ada juga yang 
menyebutkan upah minimum dihitung 
per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada 
perubahan dengan sistem yang sekarang, 
Upah bisa dihitung berdasarkan waktu 
dan berdasarkan hasil,” kata Presiden.

Kepala Negara menganjurkan jika 
masih ada pihak yang merasa tidak 
puas dengan substansi UU Cipta Kerja, 
maka dapat mengajukan uji materi ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). “Sistem 
ketatanegaraan kita memang me-
ngatakan seperti itu jadi kalau masih 
ada yang tidak puas dan menolak 
silakan diajukan uji materi ke MK,” ujar 
Kepala Negara.(*)

ANTARA/HO-BIRO PERS SEPRES/MUCHLIS JR/AM

Presiden Joko Widodo saat meninjau penataan kawasan wisata di NTT, Kamis (1/10/2020). 

Presiden: UU Ciptaker 
Buat Perusahaan Tidak Bisa 
PHK Secara Sepihak

TANJUNG SELOR - Penjabat Sementara 
(Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) 
Teguh Setyabudi menegaskan informasi 
tentang omnibus law Undang-Undang Cipta 
Kerja yang diterima masyarakat banyak yang 
disalahpahami dan disalahpahamkan.

“Bapak Presiden Jokowi menegaskan bahwa 
ada disinformasi yang terjadi sehingga masyara-
kat belum memahami betul maksud dan tujuan 
Undang-Undang Cipta Kerja ini,” kata Teguh 
Setyabudi usai mengikuti video konferensi 
dengan Presiden dan sejumlah menteri dan 
gubernur, Jumat (9/10/2020).

Maka dari itu, beberapa hal substansi 
undang-undang tersebut seperti hak kary-
awan dalam ketenagakerjaan, outsourcing, 
pemutusan hubungan kerja (PHK) kata 
Teguh Setyabudi harus diluruskan.

Undang-Undang Cipta Kerja ditegaskan 
Presiden dimaksudkan untuk menciptakan 
lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam 
arti, tidak hanya bagi penduduk Indonesia 
yang sudah bekerja, tetapi juga penduduk 
yang belum mendapatkan pekerjaan. “Dengan 
undang-undang ini, jutaan penduduk dapat 
memperbaiki kehidupan dan penghidupan 
keluarga mereka. Tujuannya itu,” ujarnya.

Melihat perkembangan media sosial, 
sejumlah hoaks berkembang yang tidak sesuai 
substansi sebenarnya dalam Undang-Undang 
Cipta Kerja. “Ketidaksesuaian itu yang perlu 
kita semua bersama-sama menjawabnya. Mis-
al benarkah uang pesangon akan dihilangkan? 
Yang benar adalah uang pesangon tetap ada, 
tercantum di Pasal 89. Dalam hal terjadi PHK, 
pengusaha wajib membayar uang pesangon 
dan/atau uang masa kerja,” ujarnya.(*)

Disinformasi UU Ciptaker, Pjs. Gubernur 
Kaltara Luruskan SubstansinyaBATAM - Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif meminta setiap 
destinasi wisata, utamanya yang terkait 
dengan pertemuan, insen-
tif, konvensi, dan pameran 
(MICE) dilengkapi petugas 
Satuan Tugas COVID-19.

Koordinator Pengem-
bangan Jejaring & Kapa-
sitas Wisata Pertemuan, 
Insentif, Konvensi, dan 
Pameran Kemenparkraf, 
Titik Lestari di Batam, 
Jumat, menyatakan 
Satgas COVID-19 dibu-
tuhkan demi memasti-
kan protokol kesehatan 
diterapkan di sana.

Dalam kunjungan ke se-
jumlah destinasi wisata di 
Batam, ia menilai protokol 
kesehatan sudah diterap-
kan, tinggal kedisiplinan 
agar terus dilaksanakan 
dengan pengawasan. 
“Karena terdiri dari 
beberapa unsur, tamu dan 
pengelola. Itu gunanya 
pengawasan. Tidak hanya 
penerapan,” kata dia.

Ia menyerahkan pe-
ngadaan Satgas CO-
VID-19 di tiap destinasi 
wisata kepada pemerin-
tah daerah, dan pengelola 
daerah tujuan wisata itu 
sendiri. Kemenparekraf 
menargetkan seluruh destiasi wisata 
menerapkan protokol kesehatan sesuai 
dengan panduan yang sudah disusun.

Sementara itu, destinasi di Kota Batam 
Kepulauan Riau menerapkan panduan 
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan 

kelestarian alam dari Kemen-
parekraf, termasuk penyiapan 
ruang isolasi. “Kami ‘stand 
by’ klinik dengan ruang untuk 
isolasi,” GM Kepri Coral, Eddy C 
Lumawe.

Ruang isolasi itu sebagai 
penanganan pertama apabila 
ada pengunjung yang memiliki 
gejala pnemonia seperti batum, 
demam, dan sesak nafas secara 
tiba-tiba saat sudah di dalam 
kawasan resor.

Di kawasan, pengelola juga 
menyiapkan tenaga medis yang 
siaga. “Sampai sekarang belum 
pernah ada kejadian. Antisipasi 
sudah dilakukan sejak pengun-
jung berada di pelabuhan, naik 
kapal menuju pulau,” kata Eddy.

Destinasi wisata belanja, 
Grand Mall Batam juga me-
nyiapkan ruang isolasi untuk 
pengunjung yang diduga 
membawa Virus Corona. “Ada 
di lantai dasar,” kata Marketing 
Communication Grand Mall 
Batam, Vivi.

Ruang isolasi itu khusus, 
demi memisahkan pengun-
jung terduga membawa virus 
Corona dengan pengunjung 
lainnya. “Kapasitas satu 
orang,” kata dia. Pihaknya juga 

menyiagakan ambulans di sekitar mall, 
apabila dibutuhkan mengantar pengun-
jung ke fasilitas kesehatan.(*)

ANTARA/NAIM

Titik Lestari 
Koordinator Pengembangan 
Jejaring & Kapasitas 
Wisata Pertemuan, Insentif, 
Konvensi, dan Pameran 
Kemenparkraf.

Kemenpar Minta Destinasi 
Wisata Dilengkapi Satgas Covid-19

“Karena 
terdiri dari 
beberapa 
unsur, tamu 
dan pe-
ngelola. Itu 
gunanya 
pengawasan. 
Tidak hanya 
penerapan”

Berikut Substansi sebenarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja:

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?
Fakta: Uang pesangon tetap ada
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 156 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib 
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?
Fakta: Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 88C UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring 
pengaman.
(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan upah minimum provinsi.

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?
Fakta: Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah 
bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 88B UU 13 Tahun 2003:
Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.

4. Benarkah semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti 
khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan 
tidak ada kompensasi?
Fakta: Hak cuti tetap ada.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 79 UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti 
tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/
buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan 
secara terus menerus.
(Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud 
pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama.

5. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup?
Fakta: Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. 
Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:
Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?
Fakta: Status karyawan tetap masih ada
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 56 UU 13 Tahun 2003:
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu 
tidak tertentu.

7. Apakah Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak?
Fakta: Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 90 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 151 UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan 
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
(Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilaku-
kan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Benarkah Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang?
Fakta: Jaminan sosial tetap ada.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap 
Pasal 18 UU 40 Tahun 2004:
Jenis program jaminan sosial meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun;
e. jaminan kematian;
f. jaminan kehilangan pekerjaan.

9. Benarkah Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?
Fakta: Status karyawan tetap masih ada
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 
56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

10. Benarkah Tenaga kerja asing bebas masuk?
Fakta: Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat 
dan peraturan.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 
42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib 
memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari 
Pemerintah Pusat.

11. Benarkah Buruh dilarang protes, ancamannya PHK?
Fakta: Tidak ada larangan.

12. Benarkah Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada 
penambahan cuti?
Fakta: Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur 
undang-undang tapi kebijakan pemerintah.
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NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Nunukan berhasil meraih juara 
satu pada penilaian kinerja kabupaten/
kota dalam pelaksanaan Konvergensi 
Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) 
tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 
2020. Tak hanya itu, Pemkab Nunukan 
juga menjadi salah satu dari tiga kabu-
paten/kota yang termasuk dalam daftar 
lokasi pelaksanaan konvergensi penu-
runan stunting terintegrasi dari tahun 
2018, 2019, dan 2020.

Penghargaan tersebut diberikan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara) kepada Pemkab Nunukan yang 
berlangsung di Aula Gadis I Provinsi 
Kaltara, dan diwakili oleh Kepala 
Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, 
Juni Mardiansyah, Selasa (6/10/2020).

Tak sampai di situ, Pemkab Nunukan 
juga dinobatkan sebagai kabupaten paling 

replikatif. Yaitu banyak dicontoh, kreatif 
dan inofatif. Kepala Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit Dinas Kese-
hatan Nunukan, Sabaruddin mengatakan, 
Kabupaten Nunukan meraih juara satu 
tingkat Provinsi Kaltara untuk aksi 5 sam-
pai dengan 8 dalam pencegahan stunting. 
Sedangkan kategori aksi 1 sampai dengan 
4, Nunukan meraih juara 2.

Sebagai catatan, aksi 1 berupa analisis 
masalah, aksi 2 perenaan kegiatan, 
aksi 3 rembuk stunting, aksi 4 regulasi 
berupa perbup atau perda. Sedangkan 
aksi 5 pembinaan kader pembangunan 
manusia, aksi 6 perbaikan manajemen 
data , aksi 7 pengukuran dan publikadi 
data, dan aksi 8 review program.

“Desa Setabu Kecamatan Sebatik 
Barat juga dinominasikan menjadi 
desa terbaik atau best practice untuk 
program penurunan stunting yang 

mewakili Kaltara di tingkat nasional,” 
kata Sabaruddin kepada benuanta.co.id, 
Rabu (7/10/2020).

Selain itu, untuk kategori lainnya Nu-
nukan terpilih menjadi kabupaten/kota 
paling replikatif tentang model program 
penurunan stunting. Penurunan stunt-
ing di Nunukan bisa menjadi contoh 
atau dapat digunakan oleh kabupaten/
kota lainnya dalam penurunan stunting.

Sabaruddin menjelaskan, angka stunt-
ing di Nunukan tahun 2018 itu mencapai 
27 persen, tahun 2019 turun 1 persen 
menjadi 26 persen. Angka prevalensi 
tingkat nasional di 30 hingga 31 persen.

“Untuk tahun 2020 kami belum bisa 
memastikan karena masih berjalan, 
tapi InsyaAllah walau dalam keadaan 
pandemi Covid-19 saat ini, teman-teman 
di puskesmas, kader, aparat desa atau 
kelurahan dan lainnya tetap bahu mem-

bahu bekerja di lapangan. Maka kami 
optimis angka prevalensi stunting terus 
menurun dari tahun-tahun sebelum-
nya,” tutupnya. (*)

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

PENGHARGAAN: Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Juni Mardiansyah saat menerima piagam peng-
hargaan, Selasa 6 Oktober 2020.

Pemkab Nunukan Juara 1 Pelaksanaan KP2S

NUNUKAN – Sebagai sektor yang 
bertanggungjawab pada penyediaan 
pangan, Dinas Pertanian dan Ketah-
anan Pangan Nunukan terus berupaya 
melakukan berbagai langkah strategis 
menjaga ketahanan pangan di tengah 
pandemi Covid-19. Salah satunya mem-
berikan pelatihan untuk peningkatan 
produksi dan konsumsi pangan lokal.

Disampaikan Kepala Dinas Pertani-
an dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Nunukan, Masniadi, banyak pangan 
lokal atau komoditi di Nunukan yang 
dapat diolah dan dikembangkan 
menjadi produk kuliner dan dapat di-
pasarkan di masyarakat. Selain bahan 
yang alami juga tidak menggunakan 
pengawet. Dalam pelatihan itu juga 

dihadiri dari ibu Kelompok Wanita 
Tani (KWT) sebanyak 7 orang dan 20 
peserta dari warga lainnya.

Menurutnya, Kelompok Wanita Tani 
(KWT) perlu dilatih. Di mana selama 
ini KWT memang menjadi binaan dari 
Dinas Pertanian. Sehingga ilmunya ber-
tambah dalam membuat suatu produk 
dan mampu bersaing di pasaran.

“Ini sangat potensi sekali, tinggal 
bagaimana nantinya mereka meneku-
ninya, dan dapat memasarkan produknya 
di tempat kuliner, atau kafe, karena kalau 
bisa kafe yang ada di Nunukan ini diisi 
produk lokal. Selain aman juga sangat 
bergizi,” kata Masniadi kepada benuanta.
co.id, Jumat (9/10/2020).

Banyaknya produk lokal yang 

bisa diolah, sehingga tidak perlu lagi 
mendatangkan dari luar dengan biaya 
yang tinggi. Pangan lokal sangat mudah 
didapat dengan harga wajar, di.bawah 
dari harga-harga produk dari luar.

Langkanya pangan lokal itu tergan-
tung dari permintaan. Jika permintaan 
tinggi, secara otomatis masyarakat atau 
petani melihat itu sebagai peluang untuk 
menanam. “Kalau permintaan tidak 
banyak, mereka juga menanam tidak 
banyak. Sehingga terjadilah kekosongan, 
dan itu diisi dari luar daerah seperti dari 
Surabaya dan Sulawesi,” Jelasnya. (*)

 

Reporter: Darmawan 
Editor: M. Yanudin

DARMAWAN/BENUANTA

PELATIHAN: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan pelatihan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat untuk memproduksi produk lokal.

Dinas Pertanian Dorong Warga Olah Produk Lokal

NUNUKAN – Sebanyak 65 orang 
ikut tes substansi calon pengawas dan 
calon kepala sekolah, yang dilaksanakan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(Disdikbud) Kabupaten Nunukan. 
Kegaiatn ini berlangsung sejak tanggal 3 
hingga 7 Oktober 2020.

Kepala Seksi Guru dan Tenaga 
Kependidikan Disdikbud Kabupaten 
Nunukan, Asnawi mengatakan, dari 
65 peserta yang mengikuti tes ini, 
terdiri dari 15 calon pengawas dan di-
sertai 50 calon kepala sekolah. Seleksi 
ini dilaksanakan untuk memilah dan 
memilih calon kepala pengawas dan 
kepala sekolah yang memiliki potensi 
di Kabupaten Nunukan.

“Secara teknis kegiatan ini 
bermuara kepada pelatihan penga-
was dan juga kepala sekolah untuk 
program tahun 2021 nantinya. Jadi 
jelas kegiatan ini berkelanjutan, hanya 
saja kami menyiapkan 35 kuota untuk 
kepala sekolah dan 10 kuota untuk 
pengawas dalam mengikuti pelatihan 
nantinya,” kata Asnawi kepada benu-
anta.co.id, Rabu (7/10/2020).

Lanjut dia, tes ini dilaksanakan 
secara online, sedangkan mater-
inya fokus kepada kerja mereka 
masing-masing. “Hari ini adalah sesi 
terakhir, dan esoknya akan dilanjut 
dengan sidang kelulusan,” jelasnya.

Ditambahkan Kepala Bidang 
GTK, Ridwan, tes ini bertujuan un-
tuk meningkatkan potensi sumber 

daya manusia (SDM), terutama 
para guru, baik itu kepala sekolah 
dan juga pengawas, agar mereka 
nantinya dapat mengelola sekolah 
dengan baik dan juga meningkatkan 
pelayanan pendidikan di perbatasan 
dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan ini bersumber dari APBD 
Kabupaten Nunukan. “Padahal sudah 
kami rencanakan pada bulan Juli, na-
mun karena adanya wabah Covid-19 
hingga saat ini, kami menundanya, 
karena harus menyesuaikan kondisi. 
Makaya baru dilaksanakan bulan 
Oktober,” ujar Ridwan.

Dikatakan Ridwan, seharusnya 
pelaksanaan kegiatan ini konspenya 
tatap muka langsung dan menghad-
irkan tim LPPKS untuk melakukan 
seleksi, namun berubah menggu-
nakan metode daring, dengan mem-
pertimbangkan protokol kesehatan.

Teknis kegiatan ini membagi 
masing-masing seleksi calon penga-
was dua kelas dan juga seleksi calon 
kepala sekolah juga dua kelas, sesuai 
dengan protokol kesehatan.

“Hasil seleksi ini akan ditinda-
klanjuti dengan pelatihan calon 
pe ngawas dan juga calon kepala 
sekolah di Nunukan pada Awal 
tahun 2021,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

SELEKSI: 
Pada saat 
peserta 
melaksanakan 
test secara 
online.

65 Orang Ikuti Seleksi Calon Pengawas 
dan Calon Kepala Sekolah

FOTO DISDIKBUD UNTUK BENUANTA
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Sejak pagi buta Rabu 7 Oktober 
2020, hujan terus mengguyur de-
ras dan menyisakan dingin hem-
busan angin menembus dinding 
rumah warga Kampung Swaran, 
RT 12, Kelurahan Karang Hara-
pan, Kecamatan Tarakan Barat, 
Kalimantan Utara, yang sebagian 
besar dinding serta lantainya 
berbahan papan kayu. Namun hal 
itu tak menyurutkan semangat 
prajurit Satgas TMMD ke-109 
Kodim 0907/Tarakan untuk terus 
memacu pekerjaan pembukaan 
jalan dan pembangunan jem-
batan di daerah tersebut.

BELASAN tahun warga Kelurahan 
Karang Harapan ini yang rata-rata men-
gais rezeki melalui bercocok tanam dan 
melaut, mengandalkan jalan Intraca, 
Kelurahan Juata Permai, Kecamatan 
Tarakan Utara, yang jauh dipisahkan 
beberapa bukit, sebagai akses jalan satu-
satunya untuk bisa mencapai Kampung 
Swaran. Begitu pun sebaliknya.

Dengan kegiatan TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) ke-109 
Kodim 0907/Tarakan ini pun menjadi 
berkah tersendiri bagi warga setempat. 
Sebab dengan program-programnya, 
membuat warga di daerah ini sangat 
terbantu dalam melaksanakan aktivi-
tas sosial maupun untuk menunjang 
perekonomian.

Seperti disampaikan Abdul Risyad, 
warga RT 16, Karang Harapan, mengaku 
bersyukur dengan pembangunan infra-

struktur berupa jembatan dan pembukaan 
jalan sepanjang 1.100 meter, yang saat ini 
masih terus dikerjakan prajurit TNI seb-
agai wujud pengabdian untuk negeri.

Maklum, infrastruktur di Kecamatan 
Karang Harapan memang kurang tersen-
tuh pembangunan. Sehingga warga san-
gat menaruh harapan kala kampungnya 
dijadikan sasaran TNI dalam program 
Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
ke-109 tahun 2020 ini.

“Kalau sudah ada jalanan dari Swaran 
sini ke kota, atau yang dari Swaran mau 
ke Intraca tidak perlu lagi harus lewat 
jalan simpang tiga Intraca. Karena mulai 
SMP tinggal di sini, dan Alhamdulillah 
sekarang sudah ada dibukakan jalan. 
Bukan cuma kita warga Karang Harapan 
saja menunggu ini selama bertahun-
tahun, tetapi yang dari kota juga senang 
ada jalan pintas kalau mau wilayah 
Intraca,” kata Abdul Risyad.

Hari ke-16 bergulirnya TMMD, baik 
TNI dan warga memang selalu waspada 
saat hujan turun. Kesulitan semakin 
berkecamuk ketika derainya membasahi 
lapisan tanah dan mengubah tekstur 
menjadi alot. Jangankan dilewati kenda-
raan truk pengangkut material penim-
bun jalan, menapaki diri tanpa alas kaki 
agar tak tergelincir saja butuh kehati-
hatian yang menguras waktu dan emosi. 
Bila salah mendaratkan kaki, telapak 
hingga betis seukuran orang dewasa pun 
bisa lenyap terbalut lempung berwarna 
cokelat keabu-abuan itu.

Sejak pagi hingga pukul 11.30 Wita, 
situasinya memang cukup pelik, prajurit 
berbaris apel pagi lalu membaur dengan 
warga untuk menyampaikan siasat 
mengatasi genangan air yang cukup me-

nyulitkan wahana putar berkelir orange 
itu dioperasikan. Sebab, alat berat ber-
bobot 10 ton itu praktis akan amblas jika 
dipaksakan bertugas mengerjakan fisik 
pembukaan akses jalan dan jembatan 
yang diharap-harapkan warga Karang 
Harapan selama ini.

Mengemban harapan warga yang 
menanti akses infrastruktur memadai 
bertahun-tahun lamanya, pantang ditunda 
lagi oleh prajurit Satgas TMMD. Mer-
eka pun berjibaku menggarap alotnya 
tanah. Berbekal cangkul, prajurit TNI ini 
berupaya untuk mengalirkan genangan air 
ke saluran pembuangan air di sisi kiri dan 
kanan jalan selebar 8 meter itu.

Di ujung jalan sepanjang 650 meter dari 
total panjang 1.100 meter yang akan diga-
rap, terlihat semangat gotong-royong dari 
Komandan Satuan Setingkat Kompi (SSK) 
Kapten Inf Pattah Setiawan, yang sesekali 
berhenti menghujamkan cangkul untuk 
kembali mengatur napas atau menyeka 
beberapa bulir keringat hawa dingin yang 
mengucur deras di dahinya.

Katanya, penggarapan jalan yang meny-
isakan kurang lebih 450 meter lagi untuk 
bisa memangkas jarak sepanjang 7 kilome-
ter itu, memang sering kali terhambat 
oleh cuaca. Apalagi kontur lahan yang kini 
menjadi akses jalan ini dulunya memang 
dipenuhi rawa gambut lumut.

“Sebelumnya ini rawa, dalamnya 
seukuran pinggang saya lah kurang 
lebih. Ekskavator itu dua kali amblas, 
tenggelam. Jadi harus pakai tambahan 
alas lagi. Kalau cuaca begini memang 
tidak bisa juga terlalu dipaksakan, 
karena yang bermain di sini alat berat 
semua, bisa amblas,” kata Komandan 
SSK Kapten Inf Pattah Setiawan, kepada 

benuanta.co.id, Rabu (7/9/2020).
“Tapi dengan cuaca yang kurang 

mendukung kegiatan seperti ini, kami 
juga tidak akan berdiam diri. Kami tetap 
akan melanjutkan mengoptimalkan alat 
seadanya, atau bahu-membahu mem-
bantu pengerjaan sasaran lain. Sambil 
melihat situasi,” tambahnya.

Demi mengejar target penyelesaian 
pekerjaan hingga hari ke 30, Dansatgas 
Letkol Inf. Eko Antoni Chandra Lestianto 
menerangkan, semangat prajurit dan 
warga tak akan terkikis oleh cuaca yang 
acap kali membuat kewalahan. Bentuk Ke-
manunggalan itu dilakukan dengan terus 
bahu-membahu menyelesaikan target 
pengerjaan sejak pagi hingga malam hari.

“InsyaAllah saya yakin sekali akan dis-
elesaikan dengan baik sampai (waktunya, 
Red.). Tadi (Rabu, 7 Oktober 2020) kita 
mulai kerahkan alat berat jam 2 siang 
sampai malam. Kita kejar terus, memang 
hari ini kita kerja sampai jam 10 malam 
untuk kejar target. Karena kita kejar-ke-

jaran dengan cuaca (hujan), supaya cepat 
juga pengerjaannya,” terang Letkol Inf. 
Eko Antoni Chandra Lestianto.

Namun bukan berarti pengerjaan yang 
terus dipacu untuk sesegera mungkin dis-
elesaikan itu tak memperhatikan kualitas 
yang dihasilkan oleh tangan kreatif para 
prajurit. Letkol Inf. Eko menegaskan, 
setiap bahan material dan adonan yang 
digunakan dalam setiap pengerjaan 
TMMD ini tetap mengutamakan kualitas. 
Demikian halnya tahapan pengerjaan 
yang menggandeng konsultan proyek dari 
Dinas Perkerja Umum Kota Tarakan.

“Termasuk juga pondasi jembatan kita 
menggunakan cor yang kuat sekali dan 
agak tinggi, supaya saat banjir tidak men-
genangi jembatan. Konsultannya ada dari 
Dinas PU untuk menjamin kualitas mutu 
dari pengerjaan,” tandasnya.(*)

 

Reporter : Yogi Wibawa
Editor: M. Yanudin

TARAKAN – Unjuk rasa penolakan 
UU Omnibus Law Cipta kerja yang di-
lakukan ratusan mahasiswa dan serikat 
buruh di gedung DPRD Tarakan telah 
usai, demonstran akan menunggu janji 
DPRD Tarakan, Rabu 7 Oktober 2020.

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi 
unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law, 
Taufik Hidayat mengatakan aksi pada 
hari ini, Rabu (7/10/2020) telah menca-
pai kesepakatan antara DPRD Tarakan 

dan pengunjuk rasa.
Taufik menjelaskan, terdapat dua janji 

yang akan dipenuhi oleh DPRD Tarakan, 
yang pertama, akan merumuskan me-
kanisme yang akan dilakukan bersama-
sama untuk mencabut Omnibus Law 
sesuai tata cara negara.

“Kedua, DPRD harus tidak boleh anti 
kritik, dapat menerima masyarakat, 
mahasiswa, atau siapapun itu yang 
ingin menyampaikan aspirasi,” ujarnya 

kepada awak media.
“Selanjutnya kami tetap menunggu 

dari DPRD bagaimana kemudian tim-
bal balik, namun jika tidak ada agenda 
lanjutan, kami akan melakukan aksi 
lanjutan dengan massa yang besar,” 
sebutnya.

Taufik lanjut menjelaskan, rencana 
hearing belum dilaksanakan, namun pi-
hak pengunjuk rasa akan terus melaku-
kan follow up ke pihak DPRD Tarakan. 

“Kami akan membuat agenda perte-
muan bersama anggota DPRD Tarakan, 
untuk saat ini masih belum ditetapkan 
kapan tanggalnya tapi akan terus kita 
follow up,” pungkasnya.

Selain itu, dari serikat buruh, Ketua 
DPC SPSI Kota Tarakan, Sunardi Pur-
wanto juga menyatakan keluhannya 
terhadap UU baru yang dinilai tidak 
masuk akal.

“Akibat penetapan Omnibus Law Cipta 

kerja, kesejahteraan buruh akan menurun, 
dan Upah Minimum Kota (UMK) yang 
telah ditetapkan akan tidak ada lagi,, 
kami sebagai penyuara buruh akan terus 
berjuang sampai titik darah penghabisan 
sehingga para buruh di kota Tarakan bisa 
sejahtera,” tutupnya.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa 
Editor : Ramli

ASPIRASI: Sunardi Purwanto, saat menyampaikan aspirasinya kepada awak media.

Korlap: Kita Akan Bawa Massa Besar 
Jika DPRD Tidak Tepati Janji

BANGUN JEMBATAN: Pekerjaan membangun jembatan yang dilakukan Satgas TMMD Ke -109 Kodim 0907/Trk 
bersama warga.

Rasa Syukur Warga dari Program TMMD Ke-109 Kodim 0907/Tarakan

Tak Sabar Menanti Pembangunan Jalan 
yang Telah Ditunggu Belasan Tahun
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Kabar Kaltara

TARAKAN – Prahara di internal 
lembaga Pimpinan Wilayah Pemuda 
Muhammadiyah Kalimantan Utara 
(PWPM Kaltara) menjadi polemik 
yang ramai dibincangkan di pusaran 
politik Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kaltara 2020. Tokoh pemuda 
Muhammadiyah Kaltara, Fajar Mentari 
(FM) pun membongkar awal kronologi 
masalah di internal PWPM.

“Munculnya seteru di internal kami 
ini berawal dari tawaran pembiayaan 
agenda PWPM, tawaran tersebut dimo-
tori oleh oknum-oknum yang tergabung 
dalam panitia acara, termasuk mer-
eka yang ada dalam foto bersama pak 
Irianto dengan mengacungkan 2 jari. 
Paslon Iraw menawarkan sumbangan 
bantuan namun dengan catatan beliau 
mendapatkan panggung yang dikhusus-
kan hanya untuknya. Dengan overconfi-
dence-nya oknum tersebut menawarkan, 
padahal saya pikir semua Paslon juga 
mau kalau diberikan peluang dan ruang 
yang sama, apalagi hanya dengan angka 
segitu yang tidak etis saya sebutkan 
nominalnya berapa,” terang FM kepada 
benuanta.co.id, Rabu 7 Oktober 2020.

Namun karena tawaran itu ditolak 
oleh rekan-rekan pengurus lainnya yang 
jumlahnya lebih banyak, sehingga adu 
mulut melahirkan kesepakatan untuk 
memberikan panggung yang sama 
kepada semua Paslon. “Saat hari H acara 
yang berlangsung di hotel Duta Tarakan, 
saya memang sengaja lambat datang, 
karena feeling saya sudah tak nya-
man. Dan setiba saya di tempat acara, 
baru parkir kendaraan saya didatangi 

oleh ibu-ibu Nasyiatul Aisyiyah (NA). 
Mereka bertanya terkait keterlambatan 
kehadiran saya di tengah situasi acara 
yang sedikit menimbulkan kegaduhan. 
Sembari bercanda saya jawab, justru 
tambah gaduh kalau saya ada di TKP 
(tempat kejadian perkara),” ujarnya.

Namun saat di tempat acara, usai 
bicara di atas podium, FM mengaku 
menjauh untuk mengangkat telepon 
dari Sekretaris Organisasi dan Ke-
anggotaan Pimpinan Pusat Pemuda 
Muhammadiyah (PPPM), Anderyan 
Noor, yang mendapingi Ketua Umum 
(Ketum) PPPM datang ke Tarakan. FM 
diminta untuk merapat ke Swiss Bel-
hotel Tarakan tempat beliau menginap. 
Setibanya di sana, Ketum PPPM sedikit 
bercerita tentang kekecewaannya atas 
tragedi memalukan selama proses acara 
berlangsung. Dalam obrolan tersebut, 
juga menyinggung soal flyer banner 
yang Ketum PPPM sama sekali tak tahu-
menahu dirinya dibawa-bawa dalam 
arus menyesatkan ini.

“Berangkat dari situ, maka dipercay-
akanlah kepada saya untuk menyelesaikan 
persoalan ini. Lalu ketika ditanya mengapa 
Ketum PPPM dan saya selaku orang yang 
dimandatkan memang tidak pernah mem-
bicarakan ini di internal PWPM, karena 
kami ingin menguji sebesar apa rasa me-
milikinya. Anggap saja postingan itu adalah 
kebakaran. Kami ingin melihat kepekaan, 
intuisi, empati, rasa memilikinya, pedulinya, 
dan keterpanggilannya untuk bereaksi dan 
beraksi ketika melihat rumahnya kebakaran. 
Bukan menunggu hujan turun. Saya yakin 
bahwa jika ada kebakaran suatu kantor, 

bahkan cleaning service pun akan berusaha 
memadamkannya, sederhana ya logikanya. 
Kalau hal yang sederhana saja tidak bisa 
ditangkap, bagaimana mau jadi pemimpin 
umat,” tegasnya.

Di samping itu, FM paham bahwa 
Ketum PWPM, Afandi Kamarudin 
(AK) juga salah satu unsur pimpinan di 
salah satu Partai Politik (Parpol) yang 
kebetulan mengusung Paslon Iraw. 
Tentu ini akan menjadi dilema, AK 
serba salah dibuatnya, apalagi sekaligus 
menjadi konflik internal di tubuh PWPM 
itu sendiri. Tapi tidak lantas boleh 
membuatnya lupa kalau masalahnya di 
PWPM beliau adalah Ketum, sementara 
di Parpol bukan. Bukan juga berarti 
tidak bisa membedakan antara menem-
patkan diri dengan menyesuaikan diri. 
Guru itu hanya boleh menempatkan 
diri jika masuk jam sekolah, tapi harus 
menyesuaikan diri jika sudah di luar 
jam sekolah. Dalam arti bicara soal ini, 
lepas dulu seragam keparpolan masing-
ma sing, tanggalkan dulu kepentingan 
politik masing-masing supaya adil.

Mengapa lebih adil jika lebih berat ke 
PWPM? FM menjelaskan, sebab ang-
gota yang berpihak ke Paslon lain, tidak 
melakukan pelanggaran yang sama. Ber-
beda ketika ke semua anggota pengurus 
dari masing-masing kubu itu berbuat 
pelanggaran kemudian dibiarkan demi 
alasan adil. Menurutnya, semua anggota 
pengurus adalah orang-orang intelek, bisa 
matang dalam bersikap, jadi tidak harus 
digurui tentang kedewasaan berpikir dan 
bagaimana bersikap secara profesional.

“Kalau kata AK ini sudah klir, saya 

pikir itu keliru karena buktinya 
masih ada riak-riak yang mun-
cul. Di internal, kami memang 
dimediasi yang secara tersirat kami 
diminta untuk diam. Di internal, 
kami diminta untuk ‘terbiarkan’, 
tapi kezaliman postingan Ketua Tim 
Pemenangan Iraw dibiarkan saja 
yang sampai saat ini belum dihapus, 
dan tidak ada iktikad baik sama 
sekali untuk meminta maaf. Pada-
hal dengan kebesaran hati untuk 
meminta maaf itu bukan perbuatan 
yang tercela, minta maaf tidak akan 
menurunkan kehormatan kita, tidak 
membuat kita menjadi lebih rendah. 
Justru itu akan membuat kita tampil 
lebih dewasa dan bijaksana,” jelasnya.

Kata FM, ada seorang diri tanpa 
lembaga, bisa jual tubuhnya lebih besar 
daripada sumbangan yang diberikan. 
Lalu hanya gara-gara sumbangan tersebut 
kemudian dianggap PWPM sudah ‘dibeli’ 
alias boleh diklaim dan sesukanya dipost-
ing yang sampai sekarang belum dihapus, 
serta belum mendapatkan permintaan 
maaf, PPPM siap kembalikan bantuan 
tersebut. Apalagi menurut keterangan 
Sekretaris Umum, Riskiyanto dan bocoran 
dari rekan-rekan lainnya bahwa pak Iri-
anto sempat marah dan meminta uangnya 
untuk dikembalikan karena alasan ada 
panggung bagi Paslon lain. Tapi Advokat 
tim Iraw menahannya.

“Permintaan pengembalian itu sudah 
terlanjur dimuntahkan secara lisan. 
Saya mewakili Ketum PPPM sangat siap 
mengembalikan uang itu kok, daripada 
lembaga kami harus ‘didagangkan’ dan 

asal rekan-rekan bersedia bertaubat 
dari ‘pelacuran politik’, bukan berarti 
menghalang-halangi kebebasan berde-
mokrasi untuk berada pada percaturan 
politik,” ungkapnya.

“Dengan segala hormat, saya meminta 
kepada segenap keluarga besar PWPM un-
tuk sadar diri. Nafas Muhammadiyah harus 
kembali pulang ‘ke pangkuan ibu pertiwi’. 
Tunjukkan warnamu selain abu-abu, jangan 
cari aman, jangan ada dusta di antara kita, 
jangan jadi pecundang, buktikan siapa kita, 
mari lawan kezaliman, mari singkirkan 
pengkhianatan. Diam tertindas atau bangkit 
melawan, karena diam adalah pengkhi-
anatan. Hidup khianat tak ubah layaknya 
seorang pecundang yang menggantungkan 
keberlanjutan hidupnya dengan memakan 
bangkai saudaranya sendiri. Semoga dengan 
kejadian ini memberikan pelajaran kepada 
kita semua untuk lebih tajam membedakan 
antara kader militan dengan kader karbi-
tan,” tutupnya.(*)

 

Reporter: M. Yanudin

Nodai Marwah, PPPM Siap 
Kembalikan Sumbangan Paslon Iraw

TANJUNG SELOR – Polda 
Kaltara melalui Ditresnarkoba Polda 
Kaltara, hari ini Kamis (08/09/2020) 
melakukan pemusnahan barang bukti 
jenis narkotika jenis sabu-sabu.

Pemusnahan barang bukti sabu-sabu 
ini dilaksanakan di Ruang Press Confe-
rence Polda Kaltara. Berdasarkan hasil 
dari Laboratorium Forensik Cabang 
Surabaya, Nomor : 7583, 8881, 7582, 
7059 dan 8470, barang bukti itu positif 
narkotika yang mengandung metamfet-
amin dengan total keseluruhan 5.020.65 
gr atau lebih 5 kilogram.

Pemusnahan sabu-sabu ini dip-
impin langsung Wadir Resnarkoba 
Polda Kaltara AKBP Dani Arianto, 
S.I.K.,M.H., yang mewakili Dirresnar-
koba, didampingi Plt. Kabid Humas 
Polda Kaltara AKBP Budi Rachmat, 
S.I.K., M.Si., serta PJU Polda Kaltara.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri 
Kajari Bulungan, Ketua Pengadilan 
Negeri Kabupaten Bulungan, Ketua 
BNK Kabupaten Bulungan, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulungan, serta 
para tersangka kasus narkoba yang 
barang buktinya dimusnahkan.

Dari kegiatan pemusnahan barang 
bukti ini, disisihkan pula untuk kepenti-
ngan pembuktian di persidangan dengan 
jumlah total 6,75 gram. Pemusnahan 
sabu-sabu ini dilakukan dengan cara 
dibelender dan dilarutkan ke dalam air.

Dari keterangan salah satu 
tersangka, narkotika jenis sabu ini 
didapat dari Tawau, Malaysia. Adapun 
rencananya akan terus dikirim ke 
Samarinda. Namun nahas, tersangka 
berhasil dibekuk di Tarakan.

“Polda jajaran melalui Ditresnarko-

ba Polda Kaltara akan terus berusaha 
mengejar jaringan narkotika yang 
selalu ingin menghancurkan bangsa 

ini dengan memasukkan narkotika,” 
terang Kapolda Kaltara Irjen Pol. Drs. 
Bambang Kristiyono M.Hum melalui 

Plt. Kabid Humas AKBP Budi Rach-
mat, S.I.K., M.Si.(*)

 

Sumber: Bid Humas Polda Kaltara
Editor: M. Yanudin

5 Kilogram Sabu-Sabu Dimusnahkan Ditresnarkoba Polda Kaltara
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BUNYU – Usai bersilaturahmi dengan 
masyarakat di Tarakan dan Kabupaten 
Tana Tidung, calon gubernur Kalimantan 
Utara (Kaltara) Zainal Arifi n Paliwang 
melanjutkan perjalanannya ke Pulau Bu-
nyu, Kabupaten Bulungan, Rabu (7/10).

Pria yang berpasangan dengan Yansen 
TP di Pilgup Kaltara 2020 itu, melaku-
kan pertemuan dengan warga RT 10, 11, 
dan 12 Desa Bunyu Timur. Dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan. Baik 
menggunakan masker dan membatasi 
jumlah warga yang hadir.

Di pertemuan itu, Zainal menegaskan 

dirinya maju sebagai calon gubernur 
Kaltara bukan sekadar coba-coba. “Tapi 
saya ingin melihat Kaltara berubah. Saya 
ingin melihat Kaltara melangkah lebih ke 
depan, lebih terdepan dari yang sekarang,” 
ujar mantan Wakapolda Kaltara ini.

Karena itu, ada 4 fokus pasangan dengan 
nomor urut 3 itu. Yakni sektor pendidikan, 
kesehatan, pertanian, dan perikanan. Sela-
ma ini, ia melihat anggaran yang difokuskan 
pada sektor itu masih minim. Bahkan, kalah 
dari anggaran yang dialokasikan untuk 
publikasi di media massa.

“Empat sektor tadi adalah yang harus 

dirasakan oleh masyarakat. Kita harus 
ada transparansi soal anggaran, jangan 
sampai kita tidak terbuka soal angga-
ran,” ujarnya.

“Anggaran yang tidak punya manfaat 
sangat tinggi, tapi anggaran yang harus-
nya bisa menyentuh masyarakat bawah 
tidak sepadan angkanya,” lanjut Zainal.

Selain itu, ia juga miris dengan seni 
dan budaya di Kaltara yang tidak begitu 
diperhatikan pemerintah daerah. Pa-
dahal, kata Zainal, Kaltara kaya dengan 
seni dan budayanya, yang memiliki po-
tensi untuk dikembangkan sebagai daya 

tarik wisatawan. Seperti halnya di Bali.
Untuk itulah ia dan Yansen TP men-

gusung jargon “Kaltara Rumah Kita”. 
Karena melihat Kaltara memiliki keber-
agaman budaya di dalamnya. Selain itu, 
Zainal juga mengatakan bahwa hubun-
gan yang harmonis dengan pemerintah 
kabupaten/kota harus dibangun.

Pemerintah provinsi sebagai orangtua, 
wajib memberikan perhatian kepada 
anak-anaknya, yaitu kabupaten/kota.(*)

 

Editor: M. Yanudin
SOSIALISASI: Zainal Arifi n Paliwang menyampaikan 
program kerja kepada warga Bunyu jika terpilih 
memimpin Kaltara.

Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, 
dan Perikanan Jadi Fokus Zainal-Yansen

TANJUNG SELOR – Dukungan 
kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati 
dan Wakil Bupati Bulungan nomor urut 
1, Syarwani-Ingkong Ala terus mengalir 
dan semakin gencar dalam perger-
akannya. Terbukti dari banyaknya 
masyarakat Bulungan yang merapatkan 
diri kepada Paslon dengan akronim 
SIAP; Syarwani –Ingkong Ala Pilihan 
Kita. Di antaranya para pedagang 
Kuliner Tepian Sungai Kayan (Kulteka), 
pedagang buah dan pedagang kaki lima 
(PKL) di bantaran Sungai Kayan.

Salah satu pedagang di Jalan 
Katamso Tanjung Selor, Eric me-
ngatakan, Ingkong Ala di saat menjabat 
wakil Bupati sangat peduli kepada PKL 
yang berjualan di sepanjang taman 
sungai kayan.

“Kepedulian Ingkong Ala terhadap 
PKL yang berjualan di taman dan 
Kulteka sudah terbukti dengan men-
dengarkan aspirasi kami, terutama 
memberikan jaminan rasa aman di 
saat kami berjualan. Jadi bukan hanya 
menjelang kampanye,” ujarnya kepada 
benuanta.co.id, Kamis (8/10/2020).

Hal senada diungkapkan Tatang 
sebagai penyedia jasa mainan anak-anak 
di Taman Sungai Kayan.  Ia menilai 
pasangan Syarwani-Ingkong Ala sebagai 
pemimpin yang sederhana dan tidak ban-
yak mengumbar janji dalam membuat 
program, terutama peduli kepada PKL.

“Rekam jejak Paslon nomor urut 1 itu 
cukup baik dan kita yakin Syarwani-Ing-
kong Ala yang bersih dan merakyat bisa 

terus memperjuangkan nasib PKL. Se-
hingga kita bisa berkontribusi menopang 
ekonomi keluarga dan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, koordinator pedagang 
Kulteka, Kosasih menambahkan, 
puluhan pedagang kulteka turut mem-
berikan dukungan kepada Syarwani-
Ingkong Ala. Pasalnya, paslon ini 
telah memberikan komitmen untuk 
memperjuangkan aspirasi pedagang 
terutama dimasa pandemi covid-19.

“Paslon nomor 1 ini harus didukung 
karena kita melihat mereka sangat siap 
untuk membangun Bulungan, apalagi 
mereka peduli dan membela para peda-
gang kecil,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ingkong Ala 
menegaskan, pihaknya tetap berkomit-
men untuk tingkatkan kepedulian kepada 
pedagang kulteka dan pedagang taman 
Sungai Kayan, yang dinilai masih men-
jaga keindahan ikon kota Tanjung Selor.

“Yang terpenting para pedagang 
berkomitmen untuk tetap menjaga 
kebersihan taman dan tidak semrawut 
saat berjualan, apalagi mereka berjualan 
hanya di waktu sore hingga malam hari. 
Meski banyak pedagang yang berjua-
lan, untuk kebersihannya para penjual 
sangat bertanggung jawab. Saya bersama 
Syarwani (Cabup) berkomitmen untuk 
memperhatikan dan peduli kepada para 
pedagang kecil dan UMKM di Bulungan,” 
pungkas Ingkong Ala.(vr)

 

Editor: M. Yanudin

MALINAU – Suksesnya program-
program daerah yang dijalankan oleh 
Dr. Yansen Tipa Padan M.Si selama 
menjabat sebagai Bupati Malinau, 
ternyata semakin membuat warganya 
sulit melupakan sosoknya dan semua 
program pro kerakyatannya.

Hal itu pula yang membuat warga 
Malinau Kota, Malinau Barat dan Ke-
camatan Mentarang yang pada hari ini, 
Rabu 7 Oktober 2020 dikunjungi Yansen 
TP, semakin tidak sabar untuk mencob-
los nomor 3 pada pemilihan gubernur 
(Pilgub) Kaltara 9 Desember 2020 nanti.

Melihat antusias masyarakatnya yang 
ternyata sangat puas dengan program-
nya selama menjabat, Yansen TP pun 
berkomitmen menguatkan program 

tersebut di Malinau, meski selama ini 
dirasa kurang mendapat perhatian 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Yang masih belum sempurna saja 
sudah sangat membantu kita semua, 
apalagi jika program ini kita sempur-
nakan lagi, pasti lebih bermanfaat lagi 
bagi rakyat. Makanya ayo kita bersama-
sama perkuat lagi program ini, tapi tidak 
melalui kabupaten, tapi memalui kita 
bersama di Provinsi,” serunya.

Pidatonya itu pun disambut dengan 
teriakan oleh masyarakat yang hadir di 
Balai Pertemuan Batu Lindung, Keca-
matan Malinau Kota, dengan yel-yel; 
ZIYAP Menang, coblos nomor 3.

Walau terbukti sukses dengan 
program Gerakan Desa Membangun 

(Gerdema), RT bersih dan banyak lagi, 
namun Yansen TP tetap mengingatkan 
masyarakat bahwa kunci keberhasilan 
programnya juga berkat masyarakat Ma-
linau, yang sudah paham dengan intisari 
Gerdema dan RT bersih.

“Bangkitkan desa untuk menata kota. 
RT bersih juga bukan sekedar program 
saja, tapi ini bertujuan untuk member-
sihkan hati dan pikiran kita, linkungan 
kita, agar anak-anak kita tumbuh di 
lingkungan yang baik dan mendapat 
masa depan yang baik juga,” tutupnya.
(*)

 

Reporter: Osarade
Editor: M. Yanudin

SEMANGAT : Dr. Yansen Tipa Padan saat menyampaikan program kerja kepada masyarakat Malinau saat pertemuan di Balai Pertemuan Batu Lindung, Kecamatan Malinau 
Kota, Rabu 7 Oktober 2020.

Masyarakat Sulit Move On dari Kesuksesan 
Program Yansen TP di Malinau
Yansen TP: Ayo Kita Perkuat Program Ini di Provinsi

KOMPAK: Dukungan di rumah aspirasi Teman Ingkong kepada paslon 
Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Syarwani-Ingkong Ala.

Merasa Aman Berjualan, Pedagang Kulteka 
dan PKL Sungai Kayan Dukung SIAP
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Omnibus Law Undang-Undang 
Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah 
disahkan DPR RI pada rapat 
paripurna Senin (5/10/2020). 
Namun pengesahan ini men-
jadi sorotan berbagai pihak 
yang menilai UU ini tidak pro 
rakyat kecil dan menguntung-
kan kasta atas. Pandangan 
tersebut pun membuat aksi 
besar-besaran dilakukan 
di sejumlah wilayah secara 
serentak. Baik oleh maha-
siswa maupun buruh.

AKSI unjuk rasa menolak Omni-
bus Law Undang-Undang Cipta Kerja 
terus meluas di sejumlah daerah di 
Indonesia. Bahkan tak sedikit bera-
khir anarkis. Aksi penolakan tersebut 
juga terjadi di kabupaten/kota yang 
ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Di Tarakan, aksi penolakan 
dilakukan massa yang terdiri dari 
aliansi mahasiswa dan buruh. Aksi 
yang dilakukan Rabu (7/10/2020), 
dimulai dari orasi di simpang empat 
GTM Tarakan. Rombongan aksi yang 
terdiri dari ratusan mahasiswa dan 
buruh kota Tarakan melanjutkan me-
nyambangi gedung DPRD Tarakan.

Pantauan benuanta.co.id, sekitar 
pukul 11.15 Wita hari itu, sempat 
terjadi kericuhan. Massa pengunjuk 
rasa mencoba masuk ke halaman 
gedung DPRD, hingga terjadi aksi 
dorong mendorong antara aparat 
keamanan dan pengunjuk rasa.

Saat situasi semakin mema-
nas, water canon diluncurkan ke 
arah pengunjuk rasa. Hal itu pun 
membuat sejumlah pengunjuk rasa 
terluka. Tak hanya itu, saat water 
canon diluncurkan, sebanyak 2 orang 

wartawan yang sedang bertugas 
terkena hempasan air.

Alhasil, wartawan TVRI Kaltim 
sempat terjatuh dan mengalami luka 
memar di bagian kepala, sedangkan 
wartawan Radar Tarakan juga ter-
kena hempasan air di bagian pinggul 
kanan serta membuat kamera DSLR 
Canon nya tidak berfungsi. “Iya, ba-
gian pinggul saya terkena hempasan 
air, kamera saya rusak,” ujar Ifran-
syah wartawan Radar Tarakan.

Selain itu, salah satu mahasiswa 
juga terlihat berdarah di bagian 
kepala usai water cannon dilepaskan. 
Dalam aksi itu terjadi kesepakatan 
antara pengunjuk rasa dan anggota 
DPRD Tarakan. Dua poin di sepakati. 
Pertama, akan merumuskan 
mekanisme yang akan dilakukan 
bersama-sama untuk mencabut Om-
nibus Law sesuai tata cara negara.

“Kedua, DPRD harus tidak boleh 
anti kritik, dapat menerima masyara-
kat, mahasiswa, atau siapapun itu 
yang ingin menyampaikan aspirasi,” 
tegas Kordinator Lapangan (Kor-
lap) Aksi unjuk rasa penolakan 
UU Omnibus Law, Taufik Hidayat. 
Namun, massa tak tinggal diam. 
Mereka menunggu tindak lanjut 
dari kesepakatan tersebut dan siap 
melakukan aksi lanjutan jika tidak 
dijalankan.

Sementara di Malinau, aksi peno-
lakan juga digelar. Sempat terjadi 
perdebatan antara Aliansi Pemuda 
Malinau yang melakukan aksi unjuk 
rasa dengan anggota DPRD Kabupa-
ten Malinau, terkait tuntutan Aliansi 
Pemuda Malinau yang meminta kete-
gasan DPRD Malinau untuk menolak 
UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Perdebatan bermula dari tuntu-
tan aliansi pemuda yang meminta 
DPRD untuk menandatangani berkas 

tuntutan mereka sebagai bentuk 
keseriusan penolakan UU Omnibus 
Law. Namun ditolak oleh anggota 
dan wakil ketua DPRD Malinau.

Untungnya saja, adu mulut yang 
terjadi antara aliansi pemuda dengan 
DPRD Malinau tidak menimbulkan 
keributan dan berakhir dengan 
damai, setelah disetujuinya tuntutan 
Aliansi Pemuda Malinau dan ditan-
datangani oleh wakil ketua DPRD 
Malinau, Bilung Ajang. “Namanya 
aspirasi, tentu harus kita dengarkan 
dan wajib kita kawal,” kata wakil 
ketua I DPRD Malinau Bilung Ajang.

Menurut Bilung, yang terjadi 
bukanlah sebuah penolakan DPRD 
Malinau, tapi meminta tenggang 
waktu untuk mempelajari tuntutan 
yang diberikan oleh aliansi pemuda. 
“Ini ‘kan berkaitan dengan DPR 
pusat, sedangkan kita di sini kan 
hanya DPRD, makanya sempat ada 
kesalahpahaman tadi. Tapi, intinya 
kita siap kok,” imbuhnya.

Wakil Ketua I DPRD Malinau 
menambahkan, pihaknya siap 
me ngawal aspirasi para pemuda 
Malinau hingga ke pemerintah pusat, 
dan siap mengikuti segala prosesnya 
meski akan memakan waktu.

“Minggu depan kita akan ke 
provinsi untuk memberikan tuntutan 
ini. Kita lihat hasilnya nanti seperti 
apa dan minggu depan akan saya 
sampaikan kepada aliansi pemuda 
Malinau,” ujarnya.

Sementara di Nunukan, aksi terus 
berlanjut hingga Jumat (9/10/2020). 
Hal ini lantaran massa tidak 
mendapat hasil memuaskan dari 
tuntutan yang disampaikan kepada 
anggota DPRD Nunukan. Namun 
setelah didesak, sejumlah anggota 
legislatif akhirnya menerima aspirasi 
massa unjuk rasa.

Meski sebagian besar anggota DPRD 
Nunukan belum menyatakan sikap 
penolakan terhadap Omnibus Law UU 
Cipta Kerja hingga Jumat (9/10/2020), 
dari 25 anggota DPRD Nunukan, baru 
10 yang menyatakan menolak Omnibus 
Law UU Cipta Kerja. Sementara sisanya 
belum bersikap.

Disampaikan Ketua Komisi III 
DPRD Nunukan dari  Fraksi De-
mokrat, Saleh di hadapan maha-
siswa, atas pernyataan sikap Jumat, 
9 Oktober 2020, menerima aspirasi 
sekelompok masyarakat Kabupaten 
Nunukan, yang mengatasnamakan 
mahasiswa dan buruh tentang penge-
sahan rancangan Undang-Undang 
Cipta Kerja, menjadi UU oleh DPR 
RI pada 5 Oktober 2020 lalu.

“Kami sampaikan peryataan 
sikap, DPRD Nunukan yang sangat 
menghormati dan memahami ke-
beratan atas penolakan mahasiswa 
dan buruh terkait pengesahan UU 
Cipta Kerja, jadi kami menyatakan 
menolak dengan disahnya UU cipta 
kerja. DPRD Nunukan mendorong 
agar perjuangan mahasiswa beserta 
buruh Nunukan ke pemerintahan 
pusat agar dapat disalurkan melalui 
makanisme demokrasi yang ada,” 
kata Saleh di hadapan mahasiswa.

Lanjut dia, DPRD Nunukan menga-

jak mahasiswa dan buruh di Kabu-
paten Nunukan agar terus berjuang 
melalui makanisme demokrasi dan 
mengedepankan dialogis, serta men-
jaga kondusifitas Kabupaten Nunukan.

Fraksi yang menyatakan sikap me-
nolak undang-undang omnibus law 
Cipta Kerja, yakin Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai 
Demokrat. Sebanyak 10 anggota de-
wan yang masuk dalam fraksi terse-
but di DPRD Nunukan. Artinya, baru 
10 anggota dewan yang menyatakan 
sikap penolakan. Sedangkan Fraksi 
Hanura, PDIP dan Golkar belum 
menyatakan sikap atas penolakan 
Omnibus Law UU Cipta Kerja. Den-
gan jumlah kursi 15 orang.

Saat ditamui Ketua HMI Komis-
ariat Tarbiyah Nunukan, Rahman 
mengatakan, sebanyak 10 orang 
yang sudah menyatakan sikap atas 
penolakan Undang-Undang Omnibus 
Law Cipta Kerja di DPRD Nunukan, 
sedangkan 15 orang belum me-
nyatakan sikap.

“10 banding 15, belum lagi mandapat-
kan kata sepakat, karena demokrasi 
itu yang banyak itu yang menag. Jadi 
untuk yang 15 orang kami masih tetap 
menunggu menyatakan sikap sampai itu 
diterima dan menyatakan sikap untuk 
menolak,” tegasnya. (*)

UU Ciptaker “Digugat”

BOGOR – Undang-Undang (UU) Cip-
ta Kerja yang disusun dengan semangat 
untuk membuka seluas-luasnya lapangan 
pekerjaan dan memperbaiki penghidupan 
keluarga pekerja memberi kesempatan 
besar bagi para pelaku usaha mikro dan 
kecil (UMK) untuk memulai usaha atau 
bahkan mengembangkan usaha mereka.

Kesempatan tersebut akan diperoleh 
mereka melalui kemudahan perizinan 
yang diatur dalam UU Cipta Kerja. UU 
tersebut hendak menyederhanakan 
prosedur yang selama ini berjalan.

“Regulasi yang tumpang tindih dan 
prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan 
usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) 
tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran 
saja. Sangat simpel,” ujar Presiden Joko 
Widodo dalam keterangan resmi pada 
Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepre-

sidenan Bogor, Jawa Barat.
Sebelumnya, proses yang harus 

dilalui UMK disamakan dengan usaha-
usaha besar yang mana pada akhirnya 
menyulitkan mereka yang hendak 
memulai usahanya untuk mengurus 
perizinan. Pemerintah amat menyadari 
potensi UMK sebagai penggerak ekonomi 
sehingga dalam UU Cipta Kerja ini peran 
mereka akan didukung melalui peruba-
han aturan yang memudahkan ini.

Kemudahan-kemudahan juga akan 
diperoleh dalam proses pembentukan 
perseroan terbatas (PT) dan koperasi. 
Untuk membentuk PT misalnya, kini 
tidak ada lagi persyaratan pembatasan 
modal minimum sehingga semua orang 
akan merasa mudah untuk mengajukan 
pembentukan PT.

“Pembentukan koperasi dipermudah. 

Jumlahnya (anggota) hanya sembilan 
orang saja untuk koperasi sudah bisa 
dibentuk. Kita harapkan akan makin 
banyak koperasi-koperasi di Tanah Air,” 
imbuh Presiden.

Urusan sertifikasi halal juga dising-
gung dalam UU tersebut. Kini, UMK yang 
bergerak di sektor makanan dan minu-
man dapat mengajukan sertifikasi halal 
untuk produk-produknya dengan biaya 
ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata 
lain, UU Cipta Kerja memberikan jaminan 
kepada para pelaku UMK untuk mendapat-
kan sertifikasi halal secara cuma-cuma.

Proses perizinan lainnya yang hendak 
disederhanakan melalui UU Cipta Kerja 
ini ialah izin bagi kapal nelayan penang-
kap ikan untuk dapat beroperasi. Kepala 
Negara menjelaskan bahwa perizinan 
tersebut akan semakin dimudahkan 

dengan pengurusan di satu pintu.
“Kalau sebelumnya harus mengajukan 

ke Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP), Kementerian Perhubungan, dan 
instansi-instansi yang lainnya, sekarang 
ini cukup dari unit di KKP saja,” ucapnya.

Aturan tersebut diharapkan dapat 
semakin memudahkan para nelayan kecil 
dan memajukan industri perikanan di 
Tanah Air. Muara dari keseluruhan pe-
nyederhanaan regulasi yang berbelit dan 
kemudahan-kemudahan yang diberikan 
kepada para pelaku UMK tersebut ialah 
untuk mendukung upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Ini jelas karena dengan menyeder-
hanakan, memotong, dan mengintegra-
sikan ke dalam sistem perizinan secara 
elektronik maka pungutan liar dapat 
dihilangkan,” kata Presiden.(*)

UU Cipta Kerja Dukung dan Beri Kemudahan Pelaku UMK

Presiden RI 

Joko Widodo 

“Regulasi yang tumpang tindih dan 

prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan 

usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) 

tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran 

saja. Sangat simpel”
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TARAKAN – Aksi unjuk rasa (unras) 
penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh 
sekelompok mahasiswa di gedung DPRD 
Tarakan pada Rabu (8/10/2020) kemarin, 
berbuntut panjang. Dua wartawan yang me-
liput aksi itu menjadi korban penembakan 
air dari mobil Water Canon yang dikerahkan 
oleh Polres Tarakan di lokasi unras.

Akibatnya kedua wartawan Tarakan TV 
dan Radar Tarakan bernama Arif Rusman 
dan Ifransyah ini terjatuh dari pagar gedung 
dewan dengan ketinggian sekitar 3 meter.

Sehingga mengakibatkan luka-luka 
yang cukup serius yang diderita ked-
uanya. Bahkan kamera foto dan video 
yang dibekali dari perusahaan pers 
masing-masing kepada dua wartawan 
itu mengalami kerusakan.

Atas dasar tersebut dan mengacu 
Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 

1999 tentang Pers serta bukti rekaman 
video yang beredar di media sosial, jur-
nalis Tarakan yang tergabung dalam PWI 
Kaltara dan IJTI Kaltara meminta Ka-
polres Tarakan AKBP Filol Praja Artadhira 
bertanggung jawab terkait kasus ini.

Hal ini diungkapkan Ketua PWI Kaltara 
Datu Iskandar Zulkarnaen yang didampingi 
Sekretarisnya Mansyur, berdasarkan hasil 
rapat koordinasi dari kedua organisasi yang 
diakui Dewan Pers ini, malam tadi.

“PWI dan IJTI Kaltara sangat menyesal-
kan adanya kejadian yang menyebabkan 
ada wartawan terluka saat bertugas dalam 
aksi unjuk rasa itu,” tegas Datu Iskandar 
melalui Mansyur, Kamis (8/10).

Menurutnya, wartawan dilindungi oleh 
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
“Selain itu, dari rekaman video yang ada, 
itu bisa jadi awal jika terjadi pelanggaran 

prosedur oleh aparat,” ujarnya.
“Kami juga mengimbau agar rekan-

rekan wartawan hati-hati dalam melaku-
kan peliputan di lapangan, utamakan 
keselamatan. Tapi polisi juga harus 
memberikan perlindungan dan harus 
tahu yang mana wartawan dan mana 
pendemo,” tambah Mansyur.

Dituturkannya, keberadaan wartawan di 
atas pagar DPRD Tarakan bukan hal yang 
baru dilakukan oleh jurnalis dalam menga-
badikan gambar maupun video aksi unras.

“Dari dulu sampai sekarang, po-
sisi wartawan selalu ada di atas pagar 
itu. Mereka di atas pagar karena ada 
alasan tersendiri, pertama menghindari 
kerumunan massa, kedua karena ingin 
mengambil angle yang bagus. Semua 
polisi tahu posisi wartawan selalu ada di 
situ dalam setiap kegiatan unjuk rasa,” 

bebernya.
Sehingga dia menduga penyempo-

ratan Water Canon yang mengarah ke 
wartawan ada unsur kesengajaan bukan 
kecerobohan semata.

“Hari ini (Kamis) kami akan sampai-
kan somasi kepada Kapolres Tarakan 
untuk segera ditindaklanjuti dan disi-
kapi dengan serius. Dalam surat somasi 
ini kami tembuskan juga ke Presiden 
Joko Widodo, Ketua DPR RI, Kapolri, 
Kapolda Kaltara, Dewan Pers, dan Ketua 
PWI Pusat dan IJTI Pusat serta lainnya 
yang terkait,” ungkapnya.(*)

Berikut tuntutan dari somasi yang 
ditujukan ke Kapolres Tarakan:

Permohonan maaf dari Kapolres 
Tarakan secara tertulis yang disampai-
kan ke publik maupun kepada seluruh 
wartawan dalam bentuk konferensi pers.

Meminta kepada Kapolres Tarakan 
untuk menanggung seluruh biaya pe-
ngobatan kepada dua jurnalis Tarakan 
yang menjadi korban hingga pulih.

Meminta pergantian kamera video 
dan foto jurnalis yang rusak akibat pe-
nyemprotan Water Canon.

Menindak tegas oknum polisi yang 
menjadi operator Water Canon yang 
bertugas dalam aksi unjuk rasa peno-
lakan UU Ciptaker.

Meminta kepada jajaran Polres Tarakan 
dan Polri pada umumnya untuk mem-
berikan perlindungan terhadap aktivitas 
wartawan/jurnalis dalam menjalankan tu-
gasnya sebagai abdi masyarakat dan negara.

 
Sumber: 
Press Release Jurnalis Tarakan

Editor: M. Yanudin

INSIDEN: Beberapa pengunjuk rasa menolong wartawan saat terjatuh dari atas pagar.

PWI dan IJTI Kaltara Somasi Kapolres Tarakan

NUNUKAN – Sebanyak 235 personel 
gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP 
melakukan  pengawalan aksi unjuk rasa 
menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, 
yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh 
di DPRD Nunukan, Kamis (8/10/2020).

Wakapolres Nunukan Kompol Imam 
Muhadi mengatakan, untuk pengamanan 
sudah siap siaga sejak pagi tadi, yang terdiri 
dari personel TNI sebanyak 50 orang, 
kepolisian 125 orang, Brimob 25 orang dan 
Satpol PP sebanyak 35 orang, dengan total 
keseluruhan 235 orang yang siap siaga pen-

gamanan aksi mahasiswa dalam penolakan 
Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Kita jamin aksi yang dilakukan oleh 
mahasiswa ini dalam penolakan omnibus 
law UU Cipta Kerja, aman,” kata Kompol 
Imam Muhadi, kepada benuaanta.co.id.

Belum adanya sikap dari DPRD Nunukan 
kepada mahasiswa atas penolakan Omnibus 
Law UU Cipta Kerja, sehingga mahasiswa ini 
akan bertahan di kantor DPRD Nunukan. 
Namun hal itu ada makanismenya yang telah 
diatur, kata Imam Muhadi. Karena setiap ujuk 
rasa itu harus ada izin atau pemberitahuan, dan 

waktu yang ditentukan hingga 18.00 Wita.
“Kita arahkan agar para pendemo ini untuk 

memberitahukan juga akan melakukan aksi, 
sehingga kita dapat terkoordinir siapa-siapa 
orangnya, dan siapa korlapnya,”  jelasnya.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada 
mahasiswa agar tetap mematuhi protokol 
kesehatan, untuk menggunakan masker 
dan menjaga jarak, dan jangan anarkis 
saat melakukan demonstrasi. (*)

 

Reporter Darmawan
Editor: M. Yanudin

DARMAWAN/BENUANTA 

PENGAMANAN: Aparat keamanan menyiagakan 235 personel guna mengantisipasi demonstrasi oleh mahasiswa dan buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

235 Personel TNI-Polri dan Satpol PP 
Amankan Unjuk Rasa di DPRD Nunukan

TARAKAN – Kepolisian 
Reses (Polres) Tarakan menyebut 
tidak mendapatkan pemberi-
tahuan terkait aksi unjuk rasa 
penolakan UU Omnibus Law 
Cipta kerja, tadi siang, Rabu 
(7/10/2020) di DPRD Tarakan.

Hal ini disampaikan oleh Ka-
polres Tarakan, AKBP Fillol Praja 
Arthadira usai melakukan penga-
manan di halaman gedung DPRD 
Tarakan. “Pihak pengunjuk rasa 
tidak ada pemberitahuan kepada 
Polres terkait kegiatan unjuk 
rasa ini, bersurat juga tidak ada,” 
ujarnya kepada awak media.

“Kita mengetahui aksi ini 
dari laporan personil kami yang 
memberikan informasi bah-
wasanya ada kegiatan aksi unjuk 
rasa, kami segera mengantisipasi 
dengan membuat rencana penga-
manan dan melaksanakan penga-
manan di lokasi,” tambahnya.

Dijelaskan Fillol, kegiatan 
pengamanan unjuk rasa kali ini, 
diamankan oleh tenaga gabungan 
dari Polres Tarakan dan juga 
Brimob, yang berjumlah kurang 
lebih 400 personil kepolisian.

“Semua personil tersebar dan 
terpusat di DPRD Tarakan, tugas 
kita hanya mengamankan DPRD, 

terbagi menjadi dua lokasi, yaitu 
orasi di simpang GTM dan unjuk 
rasa didepan DPRD,” terangnya.

“Sebenarnya sesuai dengan 
aturan kita semua tahu, ada lara-
ngan unjuk rasa selama pandemi 
Covid-19, mungkin tidak adanya 
pemberitahuan karena adanya 
larangan tersebut,” pungkasnya.

“Kami melaksanakan perin-
tah dan kewajiban, setiap akan 
melaksanakan kegiatan wajib 
memberikan informasi, dan kita 
tetap melakukan pengamanan 
serta antisipasi,” tutupnya.(*)

Reporter : 
Matthew Gregori Nusa 
Editor : Ramli

Tidak Ada Pemberitahuan, Polisi Tetap 
Lakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

AKBP Fillol Praja 
Arthadira



Jadwal Speedboat

Tarakan-Sungai Nyamuk
Speedboat  
SB. Tobar – 08 Express 
Waktu Berangkat 
Pkl. 09.30 Wita 

Speedboat 
SB. Sinar Baru Express I  
Waktu Berangkat 
Pkl. 13.30 Wita

Tarakan-Bulungan
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Minsen  Pkl. 07.00 Wita 
SB. Menara Gading Pkl. 07.25 Wita
SB. Andalas  Pkl. 07.50 Wita
SB. Simpati   Pkl. 08.15 Wita
SB. Limex  Pkl. 08.40 Wita
SB. Tri Putri Tunggal Dewi Pkl. 09.05 Wita
SB. Borneo Indah Pkl. 09.55 Wita
SB. Tarakan Express Pkl. 10.20 Wita
SB. 88 Express  Pkl. 10.45 Wita
SB. Putra Dewi  Pkl. 11.10 Wita
SB. Menara Baru Pkl. 11.35 Wita
SB. Kalimantan  Pkl. 12.00 Wita
SB. Andalas  Pkl. 12.25 Wita
SB. Anugerah   Pkl. 12.50 Wita
SB. Gembira  Pkl. 13.15 Wita
SB. Limex  Pkl. 13.40 Wita
SB. Tanjung Express Pkl. 14.05 Wita
SB. Limex  Pkl. 14.30 Wita
SB. Sekatak  Pkl. 14.55 Wita
SB. Bulungan Indah Pkl. 15.20 Wita
SB. Jonan Mandang Pkl. 15.45 Wita
SB. Menara Niklas Pkl. 16.10 Wita

Tarakan-Malinau
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Malinau Express III Pkl. 07.30 Wita 
SB. Menara Baru Express Pkl. 08.00 Wita
SB. Harapan Baru Express Pkl. 08.30 Wita
SB. Menara Baru Express Pkl. 09.00 Wita
SB. Harapan Baru Express Pkl. 10.00 Wita
SB. Menara Baru Express Pkl. 11.00 Wita
SB. Menara Indah Express II Pkl. 12.00 Wita
SB. Malinau Express Junior Pkl. 13.00 Wita
SB. Menara Baru Express Pkl. 14.30 Wita

Tarakan-Tideng Pale
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Presedium Express Pkl. 07.15 Wita 
SB. Gembira Express Pkl. 08.15 Wita
SB. Menzen Express Pkl. 09.15 Wita
SB. Tideng Pale Express Pkl. 11.30 Wita
SB. Sesayap Express Pkl. 13.15 Wita
SB. Tideng Pale Baru Express Pkl. 14.15 Wita
SB. Presedium Express Pkl. 15.15 Wita
SB. Harapan Indah Express Pkl. 15.45 Wita

Tarakan-Nunukan
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Sadewa   Pkl. 07.15 Wita 
SB. Sinar Baru Express II  Pkl. 08.15 Wita
SB. Gundala Express Pkl. 09.15 Wita
SB. Menara Indah Express Pkl. 10.15 Wita
SB. DC 10 Express Pkl. 12.00 Wita
SB. Tri Putri Tunggal Dewi Pkl. 13.00 Wita
SB. Minsen Express Pkl. 14.00 Wita

Tarakan-Pulau Bunyu
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Tri Putri Tunggal Dewi 2000  Pkl. 09.00 Wita 
SB. Amanda Express Pkl. 10.00 Wita
SB. Harapan Express Pkl. 12.00 Wita
SB. Minsen Express Pkl. 14.00 Wita
SB. Rahayu  Pkl. 15.00 Wita
SB. Harapan Sadar Pkl. 16.00 Wita

Pesawat Keberangkatan Tujuan Hari

Lion Air Pkl. 05.05 Wita  Balikpapan Setiap Hari

Wings Air Pkl. 06.00 Wita Gorontalo Setiap Hari

Batik Air Pkl. 07.00 Wita Jakarta Setiap Hari

  (Soekarno Hatta)  

Sriwijaya Air Pkl. 07.35 Wita Balikpapan Setiap Hari

Garuda Indonesia Pkl. 09.10 Wita Balikpapan Setiap Hari

Lion Air Pkl. 09.30 Wita Surabaya Setiap Hari

Batik Air Pkl. 11.50 Wita Balikpapan- Setiap Hari

  (Halim Perdana Kusuma)

Mas Wings Pkl. 12.05 Wita Tawau Setiap Hari

Lion Air Pkl. 12.10 Wita Makassar Setiap Hari 

Lion Air Pkl. 12.55 Wita Balikpapan Setiap Hari

Wings Air Pkl. 13.50 Wita Palu Setiap Hari

Lion Air Pkl. 17.25 Wita Balikpapan Setiap Hari

Garuda Indonesia Pkl. 19.15 Wita Jakarta Setiap Hari

Lion Air Pkl. 19.20 Wita Jakarta Setiap Hari

Keterangan :

Batik Air ke Bandara Soekarno Hatta 

menggunakan pesawat Airbus 320.

Garuda Indonesia tujuan Balikpapan dan 

Jakarta menggunakan Garuda Bombardier 

CRJ 1000.

Lion Air tujuan Makassar-Surabaya 

menggunakan Boeing 737-800NG.

Lion Air tujuan Balikpapan menggunakan 

Boeing 737-900ER.

Batik Air tujuan Balikpapan-Halim Perdana 

Kusuma menggunakan Boeing 737-800NG.

Sriwijaya Air menggunakan Boeing 737-

800NG.

Wings Air menggunakan ATR 72-600.

Mas Wings menggunakan ATR 72-600. 

Jadwal Penerbangan
Dari Bandara 

Juwata Tarakan
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SEBATIK – Memasuki musim panen 
raya kakao di Pulau Sebatik pada bulan 
Oktober ini frekuensi pengiriman biji 
kakao ke luar daerah yang juga akan me-
ningkat. Bersamaan dengan itu, sertifi kasi 
juga tentu diwajibkan sebelum produk 
dikirimkan ke berbagai wilayah tujuan.

Seperti yang dilakukan Karantina 
Pertanian Tarakan wilayah kerja Sebatik 
pada Rabu 6 Oktober 2020 kemarin, 
untuk melaksanakan sertifi kasi kakao 
biji tujuan Makassar yang akan berlayar 
menggunakan KM.Thalia via Parepare.

Sebanyak 3.225 kg kakao biji yang di-
periksa oleh pejabat karantina pertanian 
ini merupakan hasil panen perkebunan 
rakyat dari Desa Maspul yang meru-
pakan satu dari sekian desa di Pulau 
Sebatik, sebagai penghasil kakao biji.

“Karantina pertanian selalu hadir 

memfasilitasi kelancaran lalulintas 
kakao melalui sertifi kasi. Selama ini 
Sebatik rutin menyuplai kakao biji ke 
Makassar untuk kemudian diekspor dari 
Makassar ke Malaysia,” terang Kepala 
Karantina Pertanian Tarakan, Akhmad 
Alfaraby, kepada benuanta.co.id, Kamis 
(8/10/2020).

Kakao biji yang dihasilkan dari Pulau 
Sebatik cukup melimpah serta berni-
lai ekspor. Namun masih diperlukan 
pendampingan dan dukungan dari 
berbagai pihak terutama dalam pengola-
han pasca panen agar hasil panen lebih 
berkualitas, dan memiliki nilai yang 
sesuai dengan standar ekspor.(*)

 

Reporter : Yogi Wibawa
Editor: M. Yanudin   DIPERIKSA: Sebanyak 3.225 kg kakao biji diperiksa oleh pejabat Karantina Pertanian yang merupakan hasil panen perkebunan rakyat dari Desa Maspul.

3.225 Kg Kakao 
Sebatik Melancong 
ke Sulawesi

TARAKAN – Menyikapi peningkatan 
hasil produksi ternak unggas ayam di Kota 
Tarakan, Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, 
M.Kes., menyelenggarakan audiensi dengan 
perwakilan peternak ayam yang ada di 
Kota Tarakan, bertempat di Ruang Rapat 
Walikota, Kamis, (8/10/2020).

Dalam pertemuan tersebut, selain 
mendengarkan aspirasi dari perwakilan 
peternak ayam terhadap fl uktuasi harga, 
baik di tingkat petani maupun di tingkat 
konsumen, yang dikhawatirkan dapat 
mengganggu keberlangsungan usaha, 
Walikota juga menyikapi masukan terse-
but dan menerangkan bahwa Pemerintah 
Kota (Pemkot) Tarakan telah berkomit-

men melakukan kebijakan operasi buka 
tutup terhadap pemenuhan kebutuhan 
daging ayam di Kota Tarakan.

Tentu hal ini dilakukan untuk menjaga 
akan infl asi tetap terkendali sekaligus me-
lindungi peternak ayam di Kota Tarakan. 
Kedepannya, Pemkot juga akan memaksi-
malkan peran Perusahaan Umum Daerah 
(Perumda) Agrobisnis untuk dapat 
menyerap hasil produksi ternak unggas di 
tingkat petani. Tujuannya, agar serapan 
ini nantinya dimanfaatkan untuk menjaga 
stabilitas harga, baik di tingkat peternak 
maupun di tingkat konsumen.

“Pada saat hari-hari besar ketika 
kebutuhan meningkat misalnya, produk 

ini akan dilempar ke pasar,” terang Wa-
likota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., 
Kamis (8/10/2020).

Berdasarkan data survei lapangan 
dari Dinas Pangan, Pertanian, dan 
Perikanan, secara akumulatif saat 
ini produksi daging ayam di Tarakan 
sejumlah 280 ton, dengan kebutuhan 
mencapai 77 ton. Sehingga saat ini Tara-
kan mengalami kelebihan stok kelebihan 
daging ayam sebanyak 203 Ton, per 2 
Oktober 2020.(*)

 

Reporter : Yogi Wibawa
Editor: M. Yanudin

ILUSTRASI

JAKARTA - Kepala Badan Koordina-
si Penanaman Modal (BKPM) Bahlil La-
hadalia menyebut Undang-undang Cipta 
Kerja mendatangkan banyak investor. 
Pasca disahkan UU tersebut, ada 153 
perusahaan yang bakal menanamkan 
modalnya di Indonesia.

Beberapa investor tersebut 
berasal dari beberapa negara seperti 
Korea Selatan (Korsel), Taiwan, 
Jepang, Amerika Serikat hingga 
China. Hanya saja dirinya tidak 
menyebutkan secara rinci nama dan 
bidang perusahaan tersebut.

“153 perusahaan ada relokasi dari 
beberpaa negara dari Korea (Korsel), 
Taiwan, Jepang, AS, kemudian China. 
Ada beberapa dari Eropa dan beberap 
negara,” ujarnya dalam acara video 
conference, Kamis (8/10/2020).

Selain dari luar negeri, lanjut 

Bahlil, perusahaan dari dalam 
negeri pun menyatakan kesiapan-
nya untuk berinvestasi. Meskipun 
tak menyebutkan nama perusahaan, 
investor tersebut bergerak di ber-
bagai sektor dari mulai infrastruktur 
hingga manufaktur.

Bahlil menjelaskan, selama ini 
perusahaan-perusahaan tersebut 
dipersulit izinnya. Namun setelah 
ada kepastian hukum dari omnibus 
law, mereka sudah yakin buat berin-
vestasi di Indonesia.

Dirinya belum menyebutkan berapa 
total nilai investasi dari 153 perusahaan 
tersebut yang akan menanamkan 
modalnya di Indonesia. Namun hal 
tersebut nantinya akan diumumkan 
pada 21 Oktober mendatang bersa-
maan dengan rilis realisasi investasi di 
kuartal III-2020.(fbn)(kha/okz)

UU Cipta Kerja Sah, Pengusaha Jepang, 
AS hingga Eropa Bawa Duit ke Indonesia

AUDIENSI : Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menyelenggarakan audiensi dengan perwakilan peternak ayam yang ada di Tarakan, di Ruang Rapat Walikota, Kamis, 
(8/10/2020).

Maksimalkan Peran Perumda Agrobisnis 
Serap Hasil Peternak Ayam Lokal
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WASHINGTON DC - Presiden 
Amerika Serikat (AS) Donald Trump, 
pada Kamis (8/10/2020) menyatakan 
keinginannya untuk menarik semua 
pasukan AS dari Afghanistan sebelum 
Natal. Tenggar waktu Trump itu jauh 
lebih cepat dari yang diajukan pemer-
intahannya sebelumnya.

“Kita harus membuat sejumlah kecil 
lelaki dan perempuan pemberani kita 
yang masih bertugas di Afghanistan 
kembali ke rumah sebelum Natal!” cuit 
Trump pada Kamis.

Konflik di Afghanistan adalah peper-
angan terpanjang yang diikuti Negeri 
Paman Sam, dan telah berlangsung 
sejak 2001 saat pasukan AS menginvasi 
negara itu sebagai pembalasan atas 
serangan teroris 11 September.

Invasi itu menggulingkan Taliban, 
penguasa garis keras Afghanistan 
ketika itu, yang melindungi jaringan 
teror Al-Qaeda dan pemimpinnya, 
Osama bin Laden, dalang serangan 11 
September. Namun, Taliban telah mel-
ancarkan pemberontakan berdarah dan 

tanpa henti terhadap pemerintah sipil 
dukungan Amerika sejak kelompok itu 
digulingkan.

Diwartakan VOA, AS dan Taliban 
mencapai kesepakatan pada Februari 
lalu untuk AS agar memindahkan 
semua pasukannya dari Afghanistan 
sebelum pertengahan 2021, sebagai 
imbalan atas jaminan Taliban untuk 
tidak membiarkan kelompok-kelompok 
teroris menggunakan wilayah Af-
ghanistan untuk melancarkan serangan 
internasional.

Taliban sedang terlibat dalam 
perundingan intra-Afghanistan guna 
mencapai kesepakatan mengenai 
gencatan senjata permanen dan 
pengaturan pembagian kekuasaan 
pascaperang di Afghanistan.

Hanya beberapa jam sebelum pres-
iden Trump mencuitkan pernyataan 
itu, Penasihat Keamanan Nasional 
Robert O’Brien mengatakan AS berniat 
untuk mengurangi jumlah tentaranya 
di Afghanistan dari 5.000 menjadi 
2.500 pada awal 2021.(dka/okz)

Trump Ingin Tarik Semua Pasukan AS 
dari Afghanistan Sebelum Natal

LUCKNOW - Seorang gadis 
berusia 16 tahun diduga dibunuh 
oleh ayah dan kakak laki-lakinya di 
sebuah desa di negara bagian Uttar 
Pradesh, India karena “membuat 
malu keluarga”. Rupanya, gadis Dalit 
(kasta terendah dalam sistem kasta 
terlarang di India) telah diperkosa 
oleh seorang kenalan dan hamil.

Insiden mengejutkan itu ter-
ungkap pada Selasa (6/10/2020) 
setelah polisi menemukan tubuh 
gadis yang dimutilasi, dikuburkan di 
dasar sungai, di Distr`ik Shahjahan-
pur, Uttar Pradesh.

Menindaklanjuti penemua itu, 
polisi kemudian mengidentifikasi 
gadis itu dan menghubungi keluarg-
anya untuk keterangan lebih lanjut.

Menurut media India, ketika polisi 
bertanya kepada mereka tentang 
gadis itu, keluarga tersebut awal-
nya mengatakan bahwa dia tinggal 
dengan seorang kerabat. Namun, 
belakangan, ayah gadis itu mengaku 
melakukan kejahatan itu.

“Ayah itu mengaku telah mem-
bunuh putrinya karena dia hamil, 
dan orang-orang mulai menghinanya 
di depan umum,” kata seorang polisi 
sebagaimana dilansir Gulf News.

Polisi menemukan bahwa gadis 
itu tetap diam tentang dugaan 
pemerkosaan, sampai perutnya 
membesar, menunjukkan cobaan 
berat yang dia alami.

Ketika berita kehamilan gadis 
lajang menyebar di desa, penduduk 
desa mulai menghina anggota 
keluarganya. Merasa malu, ayah dan 
saudara laki-laki gadis itu memuku-
linya dan mencekiknya sampai mati. 
Tubuhnya kemudian dipenggal dan 
dikubur di dasar sungai terdekat.

“Kakak laki-laki gadis itu juga 
terlibat dalam pembunuhan, dan 
kami telah mendakwa keduanya ber-
dasarkan pasal 302 (pembunuhan) 
dan 201 (menyebabkan hilangnya 
bukti) KUHP India. Kami juga telah 
menanyai ibu dan kerabat lainnya, 
tetapi kami tidak menemukan keter-
libatan mereka dalam pembunuhan 
itu,” demikian keterangan polisi.

Menurut polisi, gadis di bawah 
umur itu tidak mengungkapkan 
nama pemerkosa kepada keluarga-
nya. Polisi sekarang mencoba men-
cari tersangka.(dka/okz)

PERHATIAN pemirsa debat wakil 
presiden Amerika Serikat (AS) teralih-
kan kepada “tamu tak diundang”, seekor 
lalat yang tampak enggan pindah dari 
kepala Wakil Presiden Mike Pence. 
Tingkah lalat itu membuat banyak yang 
mendaulatnya sebagai “bintang” dalam 
acara debat tersebut.

Meskipun kedua kandidat dipisah-
kan oleh pelindung plexiglass selama 
debat pada Rabu (7/10/2020) malam, 
tindakan pencegahan itu tak bisa meng-
halangi lalat tersebut untuk nangkring 
di atas kepala Pence selama beberapa 

menit, saat Wapres AS itu berdebat de-
ngan lawannya, Senator Kamala Harris 
di panggung.

Dengan debat yang jauh lebih tenang 
dan tidak kontroversial dibandingkan 
kontes pertama antara Presiden Donald 
Trump dan kandidat Demokrat Joe Biden, 
lalat itu dengan cepat mencuri perhatian, 
dan menjadi topik yang paling banyak 
dibahas di media sosial dengan mendomi-
nasi tren Twitter malam itu.

Warganet dari berbagai pandangan 
politik bersatu mendukung penampi-
lan lalat itu, menempatkannya seb-

agai pemenang dalam debat antara 
kedua kandidat.

Biden tidak membuang waktu sebe-
lum mendaftarkan lalat untuk bekerja 
atas nama kampanyenya, membagikan 
gambar dirinya yang sedang me-
megang pemukul lalat disertai teks 
bernada plesetan.

Dengan ketenarannya barunya dite-
mukan, lalat itu kini bahkan memiliki 
akun Twitter sendiri, dengan banyak 
warganet bercanda bahwa serangga 
tersebut akan segera menjadi bintang di 
Hollywood.(dka/okz)

Bikin Malu Keluarga, 
Gadis Remaja 
Dibunuh dan 
Dimutilasi Ayahnya

Seekor Lalat Jadi Pemenang di Acara Debat Wapres AS
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MEXICO CITY – Sebuah pesawat 
ringan yang membawa 399 kilogram 
kokain jatuh di Meksiko usai pengejaran 
di udara, menewaskan dua orang di 
dalamnya. Pihak berwenang Meksiko 
masih berusaha melacak asal dari pe-
sawat tersebut.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa 
pihak berwenang menyatakan helikopter-
helikopter militer Meksiko mengejar 
pesawat itu hingga ratusan kilometer di 
wilayah udaranya pada Senin (5/10/2020). 
Pesawat tersebut akhirnya kehabisan bahan 
bakar dan jatuh di Meksiko tengah.

Kecelakaan itu terjadi kurang dari 

dua pekan setelah pihak berwenang 
menyatakan sebuah jet yang dicuri di 
Meksiko jatuh di Guatemala, di dekat lan-
dasan udara di tengah hutan. Pesawat itu 
membawa banyak narkoba dan senjata.

Menurut keterangan pihak berwenang 
yang dilansir VOA, sebelum jatuh, 
pesawat itu singgah di Venezuela tanpa 
diketahui alasannya.

Para jaksa di Guatemala mengatakan 
sedikitnya dua mayat ditemukan di lokasi 
jatuhnya pesawat. Kantor berita Associated 
Press melaporkan Guatemala menyita lebih 
dari 50 pesawat tahun lalu karena dicurigai 
mengangkut narkoba.(dka/okz)

Pesawat Pembawa 400 Kg Kokain Jatuh di Meksiko
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CALIFORNIA, iNews.id - Bumi 
satu-satunya tempat yang diketahui 
mampu menampung kehidupan. 
Namun, para peneliti percaya ada 
banyak exoplanet yang juga mampu 
menampung kehidupan.

Ahli geologi Washington State Uni-
versity (WSU) Dirk Schulze-Makuch 
memimpin penelitian yang diterbitkan 
dalam jurnal Astrobiology bulan lalu. 
Makalah ini mengidentifikasi dua lusin 
exoplanet yang bisa menjadi dunia 
superhabitable (planet yang terletak di 
luar tata surya) yang bisa menjadi dunia 
dapat dihuni lebih baik dibanding Bumi.

Para peneliti membuat serangkaian 
kriteria agar planet memenuhi syarat 
sebagai planet yang berpotensi dapat 
dihuni. Daftar ini mencakup usia antara 
5 miliar hingga 8 miliar tahun dan lokasi 
di dalam zona layak huni bintang di 
mana air dapat berada.

Mereka juga mencari bintang berumur 
panjang yang lebih dingin dari Matahari. 
Alih-alih fokus pada klon Bumi, tim men-
cari planet yang lebih masif dari planet ini.

“Satu yang berukuran sekitar 1,5 kali 
massa Bumi diharapkan untuk memper-
tahankan pemanasan interiornya melalui 
peluruhan radioaktif lebih lama dan juga 

akan memiliki gravitasi yang lebih kuat 
untuk mempertahankan atmosfer dalam 
periode waktu yang lebih lama,” kata WSU 
dalam sebuah pernyataan yang dikutip 
dari CNet, Kamis (8/10/2020).

Tim menerapkan kriteria pada 4.500 
exoplanet yang diketahui dan mengiden-
tifikasi 24 yang paling mendekati sesuai 
dengan rancangan tersebut. Tidak ada yang 

mencentang semua kotak, tapi mereka men-
gisyaratkan kemungkinan untuk dunia yang 
ramah hidup di luar dunia kita.

Ada banyak hal yang tidak diketahui 
tentang potensi ini. “Dapat dihuni tidak 
berarti planet-planet ini pasti memiliki 
kehidupan, hanya kondisi yang kondusif 
bagi kehidupan,” kata WSU.

Masalah yang lebih besar lagi adalah 

semua kandidat berada dalam jarak 
100 tahun cahaya, terlalu jauh untuk 
dijangkau. Namun, kabar baiknya adalah 
kriteria planet mungkin tidak terlihat per-
sis seperti Bumi, tapi bisa menjadi lokasi 
kehidupan yang lebih menakjubkan.

Ini dapat membantu kita mengarah-
kan sumber daya teleskop antariksa 
generasi mendatang seperti James 

Webb NASA yang sangat tertunda. 
“Kami harus fokus pada planet ter-
tentu yang memiliki kondisi paling 
menjanjikan untuk kehidupan kom-
pleks,” kata Schulze-Makuch.

Namun, kata Makuch, kita harus 
berhati-hati agar tidak terjebak mencari 
Bumi kedua karena mungkin ada planet 
yang lebih cocok untuk kehidupan. (int)

Ilmuwan Identifikasi Exoplanet Layak Huni, 
Diklaim Lebih Baik dari Bumi

PENELITI menemukan ku-
buran p enguin purba di Antartika Selatan. 
Terlihat bangkai puluhan “mumi” penguin 
purba itu memenuhi sekitar daratan es 
yang mencair. Bebatuan di sekitar kuburan 
itu dipenuhi tulang, kerikil, dan noda 
guano –tanda koloni penguin adelie– yang 
baru saja ditinggalkan.

Hal seperti ini biasa terjadi di sekitar Laut 
Ross Antartika yang merupakan rumah bagi 
jutaan penguin adelie dan populasi penguin 
lain yang berkembang pesat. Namun ke-
jadian ini membingungkan ahli biologi Steve 
Emslie, profesor dari University of North 
Carolina, Wilmington, ketika berkunjung 
pada Januari 2016 ke Cape Irizar; ia melihat 
penguin adelie tidak pernah terlihat di sana 
selama ratusan tahun.

Tetapi baru-baru ini dalam sebuah pene-
litian yang diterbitkan pada 18 September di 
Jurnal Geology, Emslie menjelaskan bahwa 
berdasarkan analisis radiokarbon terhadap 
tulang, kulit telur, dan sampel kulit bangkai 
penguin purba yang dikumpulkan diketahui 
bahwa mereka sebenarnya berusia ratusan 
hingga ribuan tahun.

Menurut Emslie, situs tersebut telah 

ditempati oleh koloni penguin berkem-
bang biak setidaknya tiga kali selama 
5.000 tahun terakhir.

“Selama bertahun-tahun bekerja di 
Antartika, saya belum pernah melihat situs 
seperti ini sebelumnya. Mumi tidak akan 
bertahan di permukaan di daerah berangin 
ini kecuali jika mereka baru saja terlihat,” 
kata Emslie, sebagaimana dikutip dari Live 
Science, Kamis (8/10/2020).

Dalam perjalanan berikutnya, Emslie dan 
rekan-rekan menggali tiga dari gundukan 
kerikil yang baru dibuka itu. Mereka me-
ngungkap lusinan tulang ayam dan sisa-sisa 

lainnya. Para peneliti menentukan usia 
sarang ini dengan menganalisis peluruhan 
radioaktif dari isotop, atau versi karbon 
dalam tujuh tulang itu, ditambah beberapa 
cangkang telur, bulu, dan sampel kulit.

Penanggalan radiokarbon tersebut me-
ngonfirmasi apa yang diduga Emslie yakni 
sisa-sisa bangkai penguin yang tampaknya 
segar sebenarnya sudah purba, berkisar 
antara 800 hingga 5.000 tahun. Sampel 
tersebut menunjukkan bukti dari setidaknya 
tiga “pekerjaan” penguin yang berbeda di 
situs Cape Irizar yang terakhir berakhir 
hampir 1 milenium lalu.(han/okz)

PERAIH Hadiah Nobel Fisika ta-
hun ini, Andrea Ghez, menjelaskan 
beberapa fakta unik seputar lubang 
hitam (black hole) yang ia temukan. 
Secara sederhana lubang hitam 
dapat dikatakan sebagai sebuah 
benda yang tarikan gravitasinya 
begitu kuat sehingga tidak ada yang 
bisa menghindarinya, termasuk 
cahaya sekalipun.

“Sangat sedikit orang yang mema-
hami apa itu lubang hitam, namun 
tidak sedikit juga orang yang terpe-
sona olehnya,” kata profesor Univer-
sitas California Los Angeles (UCLA) 
itu, sebagaimana dikutip dari Sci-
ence Alert, Kamis (8/10/2020).

Lebih lanjut astronom Amerika 
Serikat ini menjelaskan bahwa 
lubang hitam sangat menarik, na-
mun sulit membuat konsepnya.

“Sangat sulit membuat konsep 
black hole. Hukum fisika sangat 
berbeda ketika berada dekat lubang 
hitam dengan di Bumi. Saya bisa 
memikirkannya secara matematis, 
bisa menggambarkannya secara ab-
strak, namun sulit membuat gambar 
karena ada pencampuran ruang dan 
waktu,” kata Andrea.

Cara untuk melihat lubang hitam 

adalah dengan mengamati orbit bin-
tang-bintang di sekitarnya. Andrea 
mengatakan setelah 25 tahun dia 
memiliki peta terperinci di dalam 
benaknya tentang beberapa bintang 
paling terang yang terkunci dalam 
orbit sempit di sekitar Sagitarius A * 
(dibaca Sagitarius A-Star).

Salah satu bintang yang dise-
but S2 menyelesaikan orbitnya 
dalam waktu kurang dari 16 tahun. 
Pergerakannya cepat mendekati 
lubang hitam dan melambat ketika 
bergerak menjauh.

Andrea mengatakan sangat 
sulit untuk berada di lubang hitam. 
Gravitasi yang sangat kuat bisa 
membuat tubuh manusia hancur.

“Tarikan gravitasinya kuat. Kami 
tidak akan bisa bertahan, dan akan 
dipecah menjadi potongan-poto-
ngan,” jelasnya.

Dia meyakini masih banyak 
misteri di lubang hitam yang akan 
terungkap. Penemuan di bidang 
fisika ini akan lebih cepat berkat 
perkembangan teknologi. Andrea 
memperoleh gelar PhD di Caltech 
pada 1992 dan telah berada di UCLA 
sejak tahun 1994 sebagai direktur 
bersama di Galactic. (han/okz)

SEBUAH kerangka Tyrannosau-
rus Rex (T-Rex) yang hampir lengkap 
dilelang dengan harga USD31,8 juta atau 
sekira Rp469 miliar. Angka ini sekaligus 
memecahkan rekor dunia harga penjua-
lan kerangka dinosaurus.

Rumah Lelang Christie’s sebagai pihak 
pengelola penjualan tersebut men-
gatakan “Stan” (nama kerangka tersebut) 
awalnya diprediksi laku di kisaran harga 
USD8 juta. Namun secara mengejutkan 
terjual dengan harga hampir empat kali 
lipat dari perkiraan awal.

Kerangka tersebut dinamai Stan untuk 
mengenang penemu fosil-fosilnya yang 
bernama Stan Sacrison. Dia mengumpulkan 

fosil Dinosaurus T-Rex tersebut pada 1987.
Kepala Departemen Christie’s Science 

and Natural History, James Hyslop, me-
ngatakan ini menjadi salah satu spesimen 
terbaik yang pernah ditemukan. Kerangka 
T-Rex itu memiliki tinggi 13 kaki dan pan-
jang 40 kaki serta terdiri dari 188 tulang.

Setelah melalui proses pelelangan 
selama 20 menit, akhirnya kerangka 
tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak 
disebutkan namanya. Demikian lapo-
ran New York Times.

Dikutip dari Fox News, Kamis 
(8/10/2020), sebelumnya kerangka 
T-Rex juga pernah dilelang. Pada 1997 
kerangka T-Rex bernama Sue dilelang 

USD8,36 juta. Kemudian pada 2017, 
Chicago’s Field Museum mengganti Sue 
dengan hewan darat lainnya yang dise-
but Patagotitan Mayorum.

Sebuah penelitian yang diterbitkan 
pada 2019 mengungkapkan bahwa 
dinosaurus ini memiliki tengkorak kaku. 
Sementara penelitian lain menyebut 
T-Rex kemungkinan memiliki “AC” di 
dalam kepalanya yang membuatnya 
tetap dingin saat berburu.

T-Rex terbesar di dunia ditemukan 
di Kanada pada 2019 yang diberi nama 
Scotty. Peneliti memperkirakan pan-
jangnya 42 kaki dengan berat mencapai 
19.400 pon. (han/okz)

Peraih Nobel Fisika Ungkap Lubang Hitam 
Miliki Gravitasi Sangat Besar

Kuburan Penguin Purba Berusia 
5.000 Tahun Ditemukan di Antartika

Pecahkan Rekor! Kerangka T-Rex 
Dilelang Ratusan Miliar Rupiah
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SIMPLE LOOK
Cukup dengan satu item fashion, Anda bisa terlihat kece. 

Caranya? Ya, seperti yang dikenakan Ify ini. Ia memanfaat-
kan dress two-colour dengan detail lipat di bagian tangan-

nya yang dibuat puffy. Gaya ini dijamin langsung bikin 
Anda tidak biasa padahal cuma pakai satu pakaian.

5 Inspirasi 
Gaya Stay at

Home ala Ify Alyssa
PENYANYI muda Ify Alyssa baru 

saja merilis single terbarunya bertajuk 
‘Wind’ di Resso. Mantan personel girl-
band ‘Blink’ tersebut terus menunjukkan 
eksistensinya di dunia musik Indonesia.

Sebagai penyanyi muda, Ify Alyssa 
tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, 
belum lama ini juga dia baru saja mera-
yakan 1 juta pendengar untuk singlenya 
yang bertajuk ‘What About Us’.Terlepas 
dari prestasinya di dunia musik yang tak 

usah diragukan lagi, lulusan Universi-
tas Pelita Harapan jurusan musik itu 
pun punya gaya yang menarik untuk 
disontek. Ya, pesona dirinya dengan im-
age menggemaskan dan girly selalu bisa 
menarik perhatian.

Nah, di artikel ini coba menunjuk-
kan pada Anda gaya-gaya Ify yang 
bisa dicoba saat Anda mesti tetap 
tampil stunning di rumah saja. Beri-
kut ini ulasannya:

CASUAL LOOK
Nah, ini dia gaya andalan Ify kalau di rumah. Dia 

suka pakai lengan panjang berbahan nyaman dengan 
celana yang juga berbahan nyaman. Tidak ketingga-

lan ada kucing kesayangannya yang selalu menemani 
dia di rumah. Gemas sekali fotonya!

PIYAMA STYLE
Tidak lengkap rasanya kalau mau menampilkan 

gaya ‘stay at home’ tanpa piyama style. Ya, outfi t yang 
sepertinya tengah diburu banyak orang di tengah pan-
demi ini memang memberi nuansa foto yang menarik.

Anda akan terlihat gloomy, tapi tetap pretty. Nah, kalau 
Ify, dia bisa tetap memperlihatkan sisi manisnya dengan 

menempatkan penutup mata menggemaskannya di jidat-
nya dan dibuat miring seperti itu. Cute banget, kan?
Netizen pun mengakui itu. “Gemesinnya, cantik 

lagi,” kata @jamid****. Hayo kalau menurut Okezon-
ers gaya ini menggemaskan tidak?

MONOKROM OUTFIT
Siapa bilang gaya monokrom itu akan membuat Anda terlihat casual, 

Ify membuktikannya dengan gaya yang satu ini. Dia mengenakan one 
tone colour outfi t mulai dari top hingga sepatunya. Manis banget kan gaya 
monokrom ala Ify ini. Cocok banget buat Anda yang lagi mau meeting tapi 

terlihat cantik.

PRETTY SIMPLE
Melihat foto ini tentu membuat siapa pun rindu untuk kembali ke 

rumah. Bersantai di ruang tamu yang hangat sambil menyeruput teh 
hangat. Ify pun terlihat sangat ‘warm’ di sini dengan penggunaan outfi t 

hijau allover. Nunasa homeynya terasa banget! (hel/okz)

LIME HIJAB STYLE DAN APRON 
MASTERCHEF

Dalam kesempatannya, Mama Lita mengaba-
dikan momen ketika ia masuk ke dalam 26 besar 
MasterChef. “Alhamdulillah, aku masuk 26 besar 

Masterchef Indonesia season 5,” ujarnya. 

4 Gaya Hijab Mama Lita MasterChef Indonesia
YULITA Intan Sari atau akrab disapa Mama Lita, alumni MasterChef Indonesia season 5 ini dikenal dengan 

karakternya yang unik. Saat itu, ia juga masuk ke dalam tiga besar dalam ajang kompetisi memasak tersebut.
Selain itu, mama Lita juga sebagai kontestan satu-satunya yang mengenakan hijab di MasterChef Indonesia 

season 5. Nah, berikut ini gaya hijab Lita, seperti dikutip dari akun instagramnya @yulitamci5real:

TAMPIL CASUAL DENGAN 
KEMEJA DAN JEANS

Dalam foto yang diunggahnya ini, Mama 
Lita tampil casual mengenakan kemeja dan 

jilbab warna carrot, celana jeans, dan tas 
cokelat. Makeup looknya pun juga lebih 

simpel, sehingga terlihat lebih santai.
“Segera menjadi ibu tiga anak,” tulis 

Lita dalam keterangan instagramnya.

Gamis putih
Selanjutnya, Lita terlihat sedang berada 
di pelataran Masjid Nabawi, Makkah, 

Arab Saudi. Di belakangnya pun nampak 
sekelompok burung merpati, berkeliaran di 
sekitar masjid. Dalam fotonya yang diung-
gahnya ini, ia memakai pakaian serba pu-
tih, yaitu gamis, jilbab segi empat dan tas 
selempang berwarna senada. (hel/okz)

ANGGUN DENGAN WARNA UNGU
Kemudian Mama Lita memilih kemeja dan jilbab ungu, 

pants cream, heels, dan tas anyaman berwarna cokelat. 
Gayanya ini cocok bagi ibu muda yang ingin tampil 

simpel, namun tetap menarik. “Sehat terus mama hebat,” 
kata akun @nizmamayyangsariabidin.
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AALST – Kepala kru Marc Marquez, 
Santi Hernandez, menilai ada sejumlah 
pembalap yang gagal memanfaatkan 
momentum di MotoGP 2020. Salah 
satunya ialah sang pembalap gaek, 
yakni Valentino Rossi.

Pembalap asal Italia itu dianggap Her-
nandez gagal memanfaatkan peluang untuk 
merebut kemenangan hingga podium yang 
terbuka lebar saat Marc Marquez absen. Al-
hasil, Rossi kini justru tengah dalam kondisi 
yang kurang baik di MotoGP 2020.

Rossi diketahui kini tengah menem-
pati urutan ke-11 di klasemen sementara 
MotoGP 2020. Ia baru bisa meraih total 
58 poin. The Doctor –julukan Rossi– 
sejauh ini juga diketahui baru satu kali 
naik podium.

Podium tersebut diraih Rossi kala 
mentas di MotoGP Andalusia 2020. 
Selebihnya, Rossi sejatinya punya 
peluang untuk meraih podium hingga 
kemenangan. Salah satunya terjadi di 
MotoGP Catalunya 2020. Sayangnya, 
usaha Rossi gagal berbuah manis karena 
insiden atau gagal tampil konsisten.

Melihat kondisi ini, Hernandez pun 
memberi komentar. Ia turut mengakui 
bahwa Rossi sejatinya punya peluang 
untuk menuai hasil manis di beberapa 
balapan saat ini. Tetapi, ia gagal menye-
lesaikannya dengan baik.

“Valentino (Rossi) adalah pembalap 
yang memiliki banyak pengalaman 

ketika segala sesuatunya sulit atau 
berantakan. Dia selalu tahu bagaimana 
memanfaatkan situasi itu,” ujar Her-
nandez, sebagaimana dikutip dari Tutto 
Motori Web, Kamis (8/10/2020).

“Karena satu dan lain hal, dia tidak 
dapat memanfaatkannya. Dia mengala-

mi kerusakan mesin dan itu memenga-
ruhi balapan,” lanjutnya.

“Tapi di hari lain, kami juga melihat 
bahwa dia berlomba untuk naik podium. 
Dia memiliki opsi untuk memenangkan 
balapan dan menarik lebih dari yang 
diperlukan,” tutur Hernandez.

Sejauh ini, Marquez tercatat sudah 
absen di delapan balapan. Belum diketa-
hui pasti kapan The Baby Alien –julukan 
Marquez– bakal kembali menjalani 
balapan. Tetapi, kabar yang beredar 
menyebut Marquez bakal kembali di 
MotoGP Aragon 2020. (Ram/okz)

Rossi Gagal Manfaatkan Momentum 
saat Marquez Absen Panjang

ORLANDO – Sudah dua 
gim final NBA 2019-2020 telah 
dilewati Goran Dragic tanpa bisa 
membela Miami Heat. Ia tak dapat 
membantu Heat dalam mengha-
dapi Los Angeles (LA) Lakers dik-
arenakan sedang mengidap cedera 
plantar fascia pada kaki kirinya.

Cedera itu diderita Dragic usai 
tampil di gim pertama final NBA 
Heat vs Lakers tersebut. Gara-
gara cedera tersebut itulah Dragic 
pun harus absen dan hanya bisa 
melihat perjuang rekan-rekan 
setimnya dari pinggir lapangan.

Kondisi itu ternyata membuat 
Dragic kesal. Ia tak menyangka ke-
jadian sial itu menimpa dirinya ketika 
ia sudah berhasil membantu Heat 
mencapai ke final NBA 2019-2020.

Semakin emosinya lagi, Heat 
sempat tertinggal 0-2 oleh Lakers 
karena kalah di dua gim pertama. 
Beruntung, Heat mampu mem-
perpanjang nafas mereka karena 
memang di gim ketiga.

Tentunya Dragic berharap bisa 
kembali secepat mungkin. Say-
angnya hal tersebut tampaknya 
takkan bisa terjadi. Sebab banyak 
kejadian cedera plantar fascia 
membutuhkan waktu istirahat 
sampai dua pekan lamanya.

Dua pekan jelas waktu yang 
sangat cukup lama dan final NBA 
2019-2020 jelas sudah bera-
khir. Hal tersebutlah yang pada 
akhirnya membuat Dragic kesal 
karena tak bisa membantu Heat 
secara langsung untuk merebut 
gelar juara NBA di musim ini.

“Bukan sesuatu yang mudah 
bagi saya untuk hanya dapat 
duduk di pinggir lapangan dan 
melihat tim saya bertanding 
(melawan Lakers). Saya sering 
bertanya pada diri sendiri, 
mengapa cedera ini harus datang 
saat ini juga?” ung kap Dragic, 
dikutip dari Bleacher Report, Rabu 
(7/10/2020).

“Padahal saya ingin berjuang 
bersama tim saya. Momen saat ini 
adalah sesuatu hal yang saya inginkan 
sepanjang karier basket saya selama 
12 tahun terakhir,” tambahnya.

Terlepas dari itu semua, Dragic 
masih bisa membantu Heat dari 
pinggir lapangan dengan mem-
berikan semangat. Kemenangan 
jelas harus didapatkan Heat di 
gim keempat NBA 2019-2020 
yang tengah berlangsung saat ini, 
Rabu (7/10/2020).(Ram/okz)

SERBA-serbi soal kehidupan 
pevoli cantik asal Kazakhstan, Sabina 
Altynbekova, selalu menarik untuk 
dibahas. Kini, pevoli berusia 23 tahun 
itu pun diketahui ternyata memiliki hobi 
menunggangi kuda.

Lantaran hobi, Sabina pun kerap kali 
memanfaatkan waktu luangnya dari dunia 
voli untuk berkuda. Momen kala dirinya 
tengah berkuda pun sering diabadikan 
Sabina lewat foto hingga video yang ak-
hirnya diunggah di akun media sosialnya.

Baru-baru ini, Sabina pun terlihat 
kembali menikmati waktu luang dengan 

menunggangi kuda. Tepatnya pada akhir 
September 2020, ia mengunggah be-
berapa foto dan video ke akun Instagram 
pribadinya, yakni @altynbekova_20, saat 
tengah berkuda di sebuah peternakan.

Tentu saja, sosok Sabina terlihat 
sangat cantik dan juga menawan kala 
tengah menunggangi kuda tersebut. 
Kala itu, ia terlihat mengenakan pakaian 
yang kasual dengan balutan jaket hitam, 
celana jins, dan juga sepatu putih.

“Berharap yang terbaik, bersiap untuk 
yang terburuk,” tulis Sabina di salah 
satu unggahannya pada akun Instagram 

pribadinya, @altynbekova_20.
Unggahan Sabina kala tengah 

berkuda ini pun mendapat beragam 
respons positif dari para pengikutnya di 
Instagram. Foto-fotonya pun dibanjiri 
oleh like dari para pengikutnya.

Ini bukan pertama kalinya bagi 
Sabina membagikan momen tengah 
berkuda di Instagram. Sebelumnya, 
pada April 2019, ia juga mengunggah 
sebuah foto kala tengah berkuda. Dalam 
foto itu, Sabina terlihat begitu cantik 
dan menawan dengan pakaian serbahi-
tam. (Ram/okz)

PARIS – Petenis putra nomor satu 
dunia, Novak Djokovic, menegaskan 
bahwa dirinya sudah melupakan insiden 
yang terjadi di Amerika Serikat (AS) 
Terbuka 2020. Karena itu, ia tak mau 
lagi membahas soal masalah tersebut.

Djokovic memang harus menelan pil 
pahit di pentas AS Terbuka 2020. Ia 
didiskualifikasi dari turnamen ber-
level grand slam itu usai tidak sengaja 
memukul hakim garis dengan bola saat 
bertanding di babak 16 besar.

Insiden itu tepatnya terjadi kala 
Djokovic berlaga di babak keempat atau 
16 besar AS Terbuka 2020 melawan 
wakil Spanyol, Pablo Carreno Busta. 
Bermain di Arthur Ashe Stadium, Senin 
7 September 2020 pagi WIB, Djokovic 
kala itu masih bertanding di set pertama 
dan tengah tertinggal dengan skor 5-6.

Djokovic yang tampak frustrasi 
memukulkan bola yang justru menga-
rah ke hakim garis. Pukulan kerasnya 
itu pun membuat hakim garis tampak 
kesakitan. Djokovic sontak langsung 

bergegas menghampiri hakim garis usai 
terhantam bolanya.

Akibat insiden ini, Djokovic dipas-
tikan didiskualifikasi dari turnamen 
tersebut. Selain tersingkir dari AS Ter-
buka 2020, petenis asal Serbia itu juga 
dijatuhi denda.

Sosok petenis asal Serbia itu pun 
langsung mendapat sorotan besar dari 
publik kala itu. Tetapi, ia mendapat 
pembelaan dari beberapa pihak, terma-
suk sang lawan kala itu, yakni Busta.

Meski sempat ramai diperbincangkan, 
Djokovic menegaskan bahwa dirinya tak 
lagi mau membahas soal hal itu. Fokus-
nya pun tertuju ke turnamen lain. Saat 
ini, ia sendiri tengah mentas di Prancis 
Open 2020.

“Sudah kubilang berkali-kali, saya 
sudah melupakannya (insiden di 
Amerika Serikat Terbuka 2020). Saya 
tidak memikirkannya sama sekali, nol 
persen,” ujar Djokovic, sebagaimana 
dikutip dari laman resmi Roland Garros, 
Kamis (8/10/2020).(Ram/okz)

Goran Dragic 
Kesal Tak Bisa 
Bantu Miami Heat 
Hadapi 
Lakers di Final 
NBA 2019-2020

Djokovic Sudah Lupakan Insiden di AS Terbuka 2020

Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Gemar Berkuda
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Yorke: Kehadiran Cavani Bisa 
Ringankan Pekerjaan Solskjaer

MANCHESTER - Manches-
ter United berhasil men-
datangkan Edinson Cavani dari 
Paris Saint-Germain pada bursa 
transfer musim panas 2020 
kemarin. Kedatangan Cavani 
seakan menjadi obat dari kega-
galan tim merayu Jadon Sancho 
untiuk bergabung.

Salah satu legenda tim, 
Dwight Yorke, meyakini had-
irnya Cavani bisa memberikan 
dampak positif bagi Manchester 
Merah. Setidaknya penyerang 
33 tahun itu bisa meringankan 
pekerjaan pelatih Ole Gunnar 
Solskjaer untuk menentukan 
penyerang tengah dalam skuad 
Man United musim ini.

“Apa yang terjadi di sini 
adalah bahwa manajer punya 
pilihan. Saya pikir kehadiran-
nya sangat tepat dan akan 
membuat pekerjaaan Solskjaer 
sedikit lebih mudah, terutama 
untuk menentukan pilihan pe-
main depan,” ujar Yorke, seperti 
dilansir dari laman Goal Inter-

national, Kamis (8/10/2020).
“Saya tidak berpikir itu 

menjadi masalah dalam 
hal pemain menyerang 
yang kreatif. Dia 
akan mendapat 
dukungan dari para 
pemain lainnya di 
sini,” sambung Yorke.

“Sejauh yang saya keta-
hui, Ole telah mendapatkan 
bagian itu dengan benar. Saya 
mengharapkan para pemain 
itu untuk bermain, tentu saja,” 
ujar York lagi.

Selain bagus untuk mem-
pertajam lini serang tim, Yorke 
juga meyakini hadirnya Cavani 
membuat persaingan dalam 
skuad Man United lebih baik. 
Dengan begitu para pemain 
akan berusaha tampil lebih 
maksimal di lapangan.

“Masuknya Cavani akan 
selalu menambah persaingan 
bagi para pemain, yang mung-
kin dibutuhkan,” tandasnya. 
(mrh/okz)

MADRID – Sebagai seorang penye-
rang tengah, Karim Benzema bukanlah 
sosok yang dikenal sebagai predator 
dalam urusan mencetak gol. Menurut 
Benzema, hal ini terjadi karena gaya 
bermain dan peran yang dimilikinya 
sejak bergabung dengan Real Madrid.

Benzema menjelaskan bahwa saat 
ia masih membela Olympique Lyon, ia 
dituntut untuk bisa mencetak banyak 
gol sebagaimana fungsinya sebagai 
seorang penyerang. Akan tetapi, hal itu 
tidak terjadi ketika Benzema hengkang 
ke Madrid pada musim panas 2009.

Pada saat yang sama ketika itu, Madrid 
juga mendatangkan Cristiano Ronaldo 
dari Manchester United. Benzema me-
ngakui bahwa jika dibandingkan dengan 
dirinya, Ronaldo memiliki insting dan 
kemampuan mencetak gol yang lebih baik.

Maka dari itu, peran Benzema pun 
mengalami pergeseran. Meski tetap 
mendapat kepercayaan sebagai seorang 

penyerang, namun pemain berkebang-
saan Prancis tersebut memilii tugas 
untuk menyuplai bola kepada Ronaldo.

Benzema sendiri tak terlalu memper-
soalkan hal tersebut. Karena baginya, 
menjadi penyerang bukan hanya sekadar 
mencetak gol. Ikut berkontribusi dalam 
hal apa pun dan terlibat dalam permainan 
juga merupakan tugas bagi penyerang.

Lebih dari itu, selama ia bisa mem-
bantu timnya meraih kemenangan, 
maka Benzema tetap merasa puas. Dan 
terbukti, selama 11 musim lebih membe-
la Los Blancos, Benzema telah memban-
tu timnya tersebut meraih berbagai gelar 
juara bergengsi, termasuk memenang-
kan empat trofi Liga Champions.

“Dia (Ronaldo) ada di sana untuk 
mencetak gol, saya mengubah per-
mainan saya untuk bermain dengannya. 
Di Lyon saya bermain secara berbeda,” 
jelas Benzema, seperti dikutip dari 
Marca, Kamis (8/10/2020).

“Sekarang saya bergerak lebih bebas 
di lapangan, saya suka menyentuh 
bola. Dengan Cristiano saya berubah, 
saya bermain untuknya. Saya memiliki 
seorang pemain (rekan setim) yang 
mencetak dua atau tiga gol dan Anda 
harus beradaptasi,” sambungnya.

“Saya pikir tidak ada yang terjadi, 
bahwa saya harus mengubah permainan 
saya, memberikan lebih banyak assist. 

Saya mengesampingkan jiwa saya untuk 
ingin mencetak gol,” pungkas penyerang 
32 tahun tersebut.

Meski begitu, bukan berarti tak 
memiliki insting ataupun kemampuan 
mencetak gol. Jangan salah, Benzema 
telah membukukan 250 gol selama 
berkarier di Madrid dan menempatkan-
nya sebagi pencetak gol terbanyak kelima 
Los Blancos dalam sejarah.(mrh/okz)

LIVERPOOL - Liverpool bergerak 
memperkuat barisan bertahan mereka 
dengan mendatangkan kiper muda asal 
Brasil, Marcelo Pitaluga. Penjaga gawang 
17 tahun itu dikontrak secara permanen 
oleh The Reds dari Fluminense.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, 
kepincut Marcelo Pitaluga setelah mem-
bantu Timnas Brasil U-17 memenangkan 
Piala Dunia U-17 pada bulan November 
2019 lalu. Pitaluga juga akrab dengan 
saudara kandung Alisson Becker, Muriel.

Dikutip laman resmi klub, Kamis 
(8/10/2020) kepala pelatih kiper Liver-
pool, John Achterberg, mengaku pertama 
kali melihat penampilan Marcelo Pitaluga 
di Piala Dunia U-17. Meski usianya pada 
waktu itu setahun lebih muda dari ang-
gota skuat lain, kata Achterberg, Pitaluga 
mampu beradaptasi dengan baik.

“Biasanya seorang penjaga gawang 
timnas junior berusia sama dengan 
yang lain, tapi dia setahun lebih muda. 
Itu memperlihatkan bahwa Marcelo 
Pitaluga punya kemampuan yang lebih 
unggul,” kata John Achterberg.

Dalam pernyataan yang sama, 
Liverpool menyebut Marcelo Pitaluga 
akan langsung masuk ke skuat utama 
di samping ambil bagian dalam skuat 
akademi klub. Artinya, Marcelo Pitaluga 
bakal jadi pelapis Alisson Becker di 
bawah mistar gawang The Reds. Seka-
dar informasi, Liverpool mendatangkan 
Marcelo Pitaluga hanya beberapa hari 
setelah mereka kalah 2-7 di kandang 
Aston Villa. Pada saat itu Liverpool 
memainkan penjaga gawang pelapis, 
Adrian, lantaran Alisson Becker cedera.
(mirz/int)

BERLIN – Pada bursa transfer 
musim panas 2020, Antonio 
Rudiger nyatanya memiliki keingi-
nan kuat untuk bisa meninggal-
kan Chelsea. Hal ini disampaikan 
langsung oleh Pelatih Timnas 
Jerman, Joachim Low.

Rudiger sebenarnya adalah 
pemain yang membujuk Timo 
Werner untuk bergabung dengan 
Chelsea. Akan tetapi, setelah 
Werner berseragam Chelsea, 
manajemen The Blues bergerak 
untuk mencari bek baru hingga 
didapatlah Thiago Silva.

Kondisi ini membuat Rudiger 
tersadar bahwa ia akan lebih ban-
yak menghuni bangku cadangan. 
Maka dari itu, sebelum bursa 
transfer musim panas 2020 ditu-
tup, Rudiger berusaha keras untuk 
bergabung dengan klub lain.

Diakui oleh Low bahwa sebanyak 
tiga hingga klub menaruh minat untuk 
merekrut Rudiger, termasuk AC Milan 
dan Tottenham Hotspur. Akan tetapi, 
karena sulitnya negosiasi dengan Chel-
sea, maka kesepakatan tak kunjung 
terwujud dan Rudiger tetap bertahan 
di kubu Rhe Blues.

Menurut Low, pada bursa trans-
fer musim dingin 2021 mendatang, 
Rudiger akan kembali berusaha 
untuk bisa pergi dari Chelsea. Sebab, 
mantan bek AS Roma itu memiliki 
impian untuk bisa dipanggil ke 
dalam skuad Timnas Jerman pada 
gelaran Piala Eropa tahun depan.

“Saya terus-menerus melakukan 
kontak dengan Toni Rudiger, dia 
membuat saya tetap terhubung. 
Dia memiliki tiga atau empat opsi 
selama akhir pekan, tetapi say-
angnya, tidak ada yang terwujud. 
Dia dapat mencoba lagi di musim 
dingin,” jelas Low, seperti dilansir 
dari Goal, Kamis (8/10/2020).

Low sendiri sebenarnya me-
ngagumi potensi yang dimiliki oleh 
Rudiger. Menurutnya, Rudiger bisa 
tetap menjaga performa terbaiknya 
walau jarang diturunkan bertanding. 
Meski begitu, Low juga memaklumi 
jika sebagai pemain Rudiger meng-
inginkan waktu bertanding reguler.

“Dia bisa menampilkan perfor-
ma yang luar biasa bahkan meski 
beberapa minggu tanpa latihan 
pertandingan. Saya telah memper-
hatikannya selama beberapa tahun 
terakhir dan kami telah berdialog 
sejak awal. Perkembangannya sela-
ma empat atau lima tahun terakhir 
sangat bagus,” ungkap Low.

“Dia telah membuktikan 
dirinya sebagai pemain internasi-
onal papan atas. Dalam hal atletis, 
dinamisme, dan duel yang berat, ia 
mempertahankan level teratasnya 
selama beberapa minggu bahkan 
tanpa latihan pertandingan,” lanjut 
pelatih 60 tahun tersebut.

“Dia mencoba segalanya untuk 
meninggalkan Chelsea karena Pia-
la Eropa sangat penting baginya. 
Saya pikir dia akan mencoba pergi 
lagi di musim dingin. Dia melaku-
kan semua yang dia bisa untuk 
tetap dalam bentuk terbaiknya,” 
tandas Low.(mrh/okz)

Rudiger Coba 
Segala Cara untuk 
Tinggalkan Chelsea

Benzema Akui Ubah Gaya Bermainnya karena Setim dengan Ronaldo

Resmi, Liverpool Rekrut Kiper Muda Brasil Marcelo Pitaluga
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Resep Puding Sagu Mangga Kelapa

Resep Bolu Tape Keju
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KROKET jadi salah satu camilan yang rasanya 
lezat, sekaligus dapat mengenyangkan. Biasanya 
makanan ini berisi sayuran dan daging, tapi jika 
Anda ingin menggantinya dengan keju mozarellah 
juga tak kalah enak, lho.

Dikutip dari akun facebook Resep Bunda, berikut 
ini bahan-bahan dan cara membuat kroket kentang 
isi mozarella yang cocok buat camilanmu saat di 
rumah saja.

Bahan-Bahan:
- 800 gram kentang
- 3 sendok makan susu bubuk
- 2 sendok makan terigu
- 1 butir kuning telur
- 1/4 sendok teh lada
- 1/2 sendok teh bubuk pala
- 1 sendok teh garam
- Keju mozarella atau keju quickmelt, 

   lalu potong-potong
 
Bahan pElapis:
- 1 butir telur kocok lepas
- Tepung panir secukupnya

CaRa mEmBuaTnya:
1. Pertama-tama kukus kentang, setelah matang 

kupas kulitnya dan hancurkan. Campur semua 
bahan kulit aduk hingga merata.

2. Kemudian ambil adonan kulit secukupnya lalu 
pipihkan dan isi dengan potongan keju mozarella. 
Tutup dan rapat kan atau bentuk bulat-bulat.

3. Setelah itu celupkan ke dalam kocokan telur, 
lalu balur dengan tepung panir dan goreng hingga 
matang, atau warnanya kuning keemasan

4. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lebih 
nikmatnya lagi, sajikan dengan saus sambal. Sela-
mat mencoba.(DRm/okz)

Resep Kroket Kentang 
Mozarella

- BAHAN PUDING SAGU:
3 sendok makan sagu mutiara putih
200 mili liter santan
2 sendok makan susu kental manis
1/2 sendok teh agar agar bubuk tanpa warna

- BAHAN PANNA COTTA MANGGA:
1 1/2 cup puree mangga
275 mili liter santan
1/4 cup susu kental manis
1 sendok teh agar-agar

- CARA MEMBUAT:
1. Pertama-tama masak sagu mutiara sampai 

transparan. Bilas dgn air lalu saring, lalu sisihkan.
2. Kemudian masak santan, agar, susu kental manis, 

dan agar sampai mendidih. Masukkan juga sagu muti-
ara rebus sebentar, lalu angkat.

3. Tuang dalam sepertiga tinggi cetakan agar. Biarkan 
agak mengeras.

4. Sementara itu, masak santan, susu kental manis, 
agar-agar sampai mendidih. Angkat. Masukkan mangga. 
Aduk sampai rata. Tuang di atas puding mutiara. Din-
ginkan. Hias sesuai selera. Selamat mencoba.(hel/okz)

anaK-anak cenderung menyukai makanan ma-
nis. Maka tak heran jika mereka seringkali merengek 
kepada ibunya supaya dibelikan kue. Salah satu kue 
menarik yang disukai anak-anak adalah bolu tape 
keju. Perpaduan antara citarasa manis dan sedikit 
asam ini tentu mampu memanjakan lidah.

Jika Anda memiliki anak kecil, Anda juga bisa 
membuat bolu tape keju tersebut. Bahkan, Anda juga 
bisa menjualnya ke anak-anak tetangga. Selain me-
nyenangkan hati anak, Anda juga bisa menghasilkan 
pundi-pundi rupiah. Berikut berikan resep bolu tape 
keju seperti dikutip dari akun Instagram @linagui.
kitchen pada Kamis (8/10/2020).

BAHAN A:
- 175-200 gram tape singkong yang matang 
   tapi tidak berair
- 30 gram SKM
- 1/2 sdt Vanilla extract
- 50 gram Keju cheddar (parut)

BAHAN B:
- 6 Kuning telur
- 4 Putih telur
- 150 gram gula pasir (sesuai selera)
- 10 gram cake emulsifier

BAHAN C:
- 150 gram tepung terigu protein sedang
- 25 gram susu bubuk
- 15 gram tepung maizena
- 2 gram baking powder (boleh skip)
- 2 gram Garam
  ayak bahan dan sisihkan

BAHAN D:
150 gr Butter (boleh mix margarine), lelehkan

CARA MEMBUAT:
1.  Buang sumbu tape (jangan sampai tape ada airnya),  
 mixer semua bahan A, sisihkan.
2.  Campur dan mixer semua bahan B hingga   
 mengembang kental berjejak selama 15 menit  
 dengan kecepatan tinggi. (adonan harus sampai  
 putih, kental dan berjejak).
3.  Setelah mengembang kental berjejak, turunkan ke  
 kecepatan terendah. Masukkan tape yang sudah  
 dihaluskan, mixer asal rata saja sambil sesekali 
 aduk pakai spatula supaya tape tidak mengendap  
 dibawah wadah.
4.  Kemudian tuang bahan C yang sudah diayak, tuang  
 dalam 2 tahap. Aduk menggunakan spatula 
 hingga rata (namun jangan overmix).
5.  Masukkan butter yang telah dicairkan ,aduk balik  
 dengan spatula hingga tercampur rata 
 (jangan overmix karena kue bisa bantat).
6.  Tuang adonan ke dalam loyang. 
 Beri topping sesuai selera.
7.  Oven dengan suhu 170 derajat celcius selama 40  
 - 45 menit pakai api atas bawah atau hingga matang  
 sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. 
 Lakukan tes tusuk untuk mendapatkan tingkat  
 kematangan yang diinginkan.
8. Tunggu hingga dingin, lalu keluarkan kue dari loyang.  
 Bolu tape keju pun siap dihidangkan.(hel/okz)
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