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MALINAU – Diselenggarakan Kan
tor Perwakilan Bank Indonesia (KPW 
BI) Kaltara, Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Kabupaten Malinau 
(Pemkab), Ir. Kristian Muned, MT ikuti 
Webinar Series 4.0 Jilid VI: Akselerasi 
Pembentukan Tim Percepatan dan Per
luasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Tak hanya Asisten II Pemkab Malinau 
saja, Webinar tersebut juga langsung 
diikuti oleh Penjabat Sementara (Pjs) 
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), 
Teguh Setyabudi. Dalam Webinar itu 
Kristian mengatakan Pemkab nantinya 
diharapkan segera membentuk TP2DD 
untuk Malinau. Mengingat TP2DD yang 
memang belum terbentuk, sehingga wa
cana pembentukan TP2DD diharapkan 

agar bisa segera dibentuk dalam waktu 
dekat ini.

“Jadi ini bentuknya seperti Elektroni
fikasi Transaksi Pemda (ETP) sebagai 
salah satu bentuk pendukung penyeder
hanaan birokrasi. Maksudnya semua 
pengelolaan keuangan daerah berorien
tasi terhadap ETP,” kata Kristian.

Selain pengelolaan keuangan pemda, 
TP2DD nantinya juga diharapkan bisa 
menyasar ke peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan harus berubah 
menjadi ke non tunai. Seperti retribusi 
parkiran dan pembayaran pajak juga.

Akan tetapi implementasi dari ETP 
ini juga harus didukung dengan regulasi 
aturan. Hanya saja, regulasi TP2DD 
sampai saat ini dari Peraturan Presiden 

(Perpres) masih dalam proses. “Namun 
seyogyanya sangar baik dilakukan Pem
da, karena pembentukan daripada tim 
ini suatu kebutuhan dalam memperkuat 
keuangan Pemda,” kata Kristian.

“Tapi dalam mewujudkan hal ini kita 
masih kurang dukungan dari insfratruk
tur jaringan internet. Di beberapa ke
camatan untuk jaringan internet masih 
terbatas. Itu merupakan kendala yang 
dihadapi oleh Pemda Malinau. Solusinya 
bisa meminta bantuan ke Kominfo 
Pusat,” bebernya.

Meski ada beberapa kendala yang 
dihadapi, namun Kristian menegas
kan bahwa TP2DD sangat dibutuhkan 
oleh Pemkab Malinau. Karena dipas
tikan juga akan berpengaruh terhadap 

penilaian opini daerah, meski Pemkab 
Malinau dalam kurun waktu enam 
tahun belakangan berhasil mendapatkan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP) 
Provinsi Kaltara.

“Jadi dukungannya sekarang kita su
dah ada beberapa melakukan non tunai 
khusus di lingkungan Pemkab Malinau 
dan aset,” tuturnya.

Dipaparkan Kristian juga, dalam 
transaksi keuangan daerah yang sudah 
non tunai, memiliki banyak keuntu
ngan. Misalnya adanya transparansi dan 
bisa terhindar adanya pungli ataupun 
korupsi. Sehingga bisa meningkatkan 
tingkat kepercayaan masyarakat terha
dap Pemda juga.

“Kita sangat mendukung pembentu
kan TP2DD ini. Saya juga sudah ke pak 
Sekda dan beliau juga menyambut baik 
pembentukan tim ini,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Ir. Kristian Muned, MT

Pemkab Harapkan TP2DD 
Bisa Segera Terbentuk di Malinau

MALINAU – Selama Pandemi 
covid19, Kabupaten Malinau sempat 
mengalami pasangsurut status zona 
keamanan wilayah dari covid19. Namun 
pada 2 minggu terakhir ini Kabupaten 
Malinau, telah berstatus menjadi wilayah 
zero covid19. Hal ini tentunya menjadi 
prestasi tersendiri bagi tim gugus tugas 
percepatan penangganan dan pencegahan 
Covid19 Kabupaten Malinau.

Meski sudah 2 minggu menjadi wilayah 
dengan zona hijau, bukan berarti Tim 
gugus tugas dan Masyarakat Malinau 
menjadi lengah dan memperlonggar Pro
tokol Kesehatan (Prokes) wilayahnya.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan 
(Kadinkes) Kabupaten Malinau Dr. John 
Felix. M.T.A, saat ini pihaknya terus 
melakukan imbauan kepada masyarakat 
untuk selalu mengikuti Prokes yang 
berlaku di Malinau, agar status zero co
vid19 bisa terus berlanjut hingga masa 
pandemi berakhir.

“Agar wilayah kita tidak jadi zona 
orange covid19 lagi. Tentu prokes 
harus tetap dijalankan. Jangan sampai 
hanya karena kita sudah zero kita malah 
menjadi teledor dan kebobolan covidj19 
lagi,” kata Kadinkes Malinau.

Tak hanya itu saja, demi menjaga status 
zero covid19, Jhon Felix mengaku masih 
menerapkan Prokes yang ada di setiap pos 
penjagaan jalur masuk Malinau. Menurut
nya, hal itu masih sangat perlu dilakukan. 
Mengingat Pandemi Covid19 masih 
terjadi di beberapa daerah yang berada di 
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

“Pemeriksaan dan rapid test masih kita 
wajibkan, karena beberapa tetangga wilayah 
kita kan, masih pandemi. Jadi itu langkah 
antisipasi kita biar tidak kebobolan. Dan, hal 
yang sama pun kita berlakukan di Malinau. 
Bagi yang mau keluar Malinau, tetap wajib 
rapid test,” ungkapnya.

Dengan bertahannya situasi zero 
covid19 di wilayah Malinau, Jhon Felix 
pun tidak melupakan untuk mengucapkan 
terima kasih kepada para petugas tim 
gugus tugas Malinau yang telah bertujuan 
keras untuk pencegahan covid19.

Ia pun turut mengucapkan terima 
kasih kepada masyarakat Malinau yang 
hingga saat ini masih mau mengikuti 
protokol kesehatan.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Dua Pekan Berstatus Zero Covid-19, 
Pemkab Tetap Perketat Prokes

PENGAWASAN: Tim gugus tugas Covid-19 Malinau melakukan pengawasan di pelabuhan.

TERBATAS: Suasana upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional pada 10 Nopember 2020 di Kabupaten Malinau.

MALINAU – Meski dengan 
keadaan terbatas ditambah dengan 
Protokol Kesehatan (Prokes), Jajaran 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ma
linau, Polres Malinau, Kodim 0910 Ma
linau, Kejari Malinau dan PN Malinau 
tetap terlihat semangat saat melakukan 
upacara peringatan Hari Pahlawan di 
Ruang Intimung Pemkab Malinau.

Usai menjalankan upacara perin
gatan Hari Pahlawan, Seketaris Daerah 
(Sekda) Malinau Dr. Ernes Silvanus 
S. Pi, M. Si yang ditemui benuanta.
co.id mengatakan, dengan adanya 
upacara peringatan Hari Pahlawan, 
setidaknya bisa membuat masyarakat 
Indonesia khususnya Malinau untuk 
tidak melupakan jasajasa pahlawan 
terdahulu yang telah berjuang dalam 

kemerdekaan Indonesia.
“Upacara tahun ini memang 

berbeda dengan tahun sebelumnya. 
Tapi maknanya tetap sama, yakni 
jangan melupakan sejarah maupun 
pahlawan,” ungkap Ernes

Tidak ingin melupakan sejarah 
bangsa Indonesia, Ernes juga ber
harap kepada masyarakat untuk tidak 
melupakan jasa orangorang yang 
telah dianggap sebagai pahlawan saat 
ini, khususnya orangorang yang ber
jasa selama masa pandemi covid19.

Menurut Ernes, ada banyak pihak 
yang telah berjasa dalam meng
hadapi pandemi covid19. Di mana 
orangorang itu tidak hanya yang 
berprofesi sebagai perawat melainkan 
juga orangorang yang telah berjasa 

dalam mengatur logistik dan menjaga 
perbatasan masuk wilayah Malinau. 
Sehingga ia pun berharap akan ad
anya suatu reward yang nantinya bisa 
diberikan kepada orangorang itu.

“Selama ini yang terlihat kan hanya 
perawat saja, karena bersentuhan 
langsung dengan pasien. Tapi yang 
tidak terlihat tapi sangat berjasa kan 
banyak. Mudahan saja Pemerintah 
Pusat maupun Pemkab nantinya 
memiliki anggaran yang cukup untuk 
memberikan reward kepada mereka. 
Tapi itu kita lihat dulu, nantinya akan 
seperti apa,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Upacara Peringatan Hari Pahlawan Digelar 
Terbatas dengan Protokol Kesehatan
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JAKARTA - Presiden RI Joko 
Widodo meyakini bahwa ASEAN dan 
India dapat memperkuat kerja sama 
dalam berbagai bidang untuk meng-
hadapi berbagai tantangan yang akan 
menghadang di masa mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-
nilai India dapat menjadi mitra strategis 
ASEAN dalam penguatan kapasitas 
medis di kawasan, utamanya untuk 
mengelola atau menangani pandemi di 
masa ini, seperti peningkatan kapasitas 
pembuatan obat dan vaksin, bahan baku 
obat, hingga penelitian dan pengemba-
ngan di bidang kesehatan.

“Kita harus mendorong akses ke-
sehatan dengan harga terjangkau bagi 
semua, aff ordable health care for all,” 
kata Presiden Jokowi saat menyampai-
kan pidato secara virtual dalam KTT 
ke-17 ASEAN-India dari Istana Kepre-
sidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Selain di bidang kesehatan, menu-

rut Presiden, kemitraan ASEAN dan 
India dapat diarahkan bagi pemulihan 
ekonomi akibat dampak pandemi CO-
VID-19. Dia menyampaikan dewasa 
ini platform digital yang sedang dan 
terus berkembang mampu mendorong 
pergerakan ekonomi.

India, sebagai salah satu negara 
dengan ekosistem ekonomi digital yang 
besar dan bertumbuh cepat, menurut 
Presiden Jokowi, dapat memperluas 
kerja samanya dengan negara-negara 
ASEAN yang juga tengah mengembang-
kan potensi ekonomi digital.

Kolaborasi terhadap peningkatan ke-
amanan siber dan ranah digital juga sangat 
dibutuhkan. Oleh karena itu, Kepala Negara 
menyambut baik program beasiswa India 
bagi 1.000 ilmuwan ASEAN.

“Saya sangat menyambut baik pro-
gram beasiswa doktoral di Indian Insti-
tutes of Technology bagi 1.000 ilmuwan 
ASEAN, prakarsa Yang Mulia (Perdana 

Menteri Modi) dicetuskan pada tahun 
2018. Kolaborasi ini dapat terus mem-
perkuat dasar bagi kerja sama digital 
ASEAN-India,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden menyampaikan 
bahwa pemulihan ekonomi mengha-
ruskan untuk memperluas perdaga-
ngan. Kepala Negara percaya bahwa di 
saat yang tepat India dapat bergabung 
dengan perjanjian kemitraan ekonomi 
komprehensif regional (RCEP) untuk 
bersama meningkatkan daya saing 
dan rantai pasok di Indo-Pasifi k. 
“Perluasan konektivitas India dengan 
ASEAN adalah kunci penguatan kerja 
sama di berbagai bidang,” tuturnya.

Presiden Jokowi percaya bahwa 
ASEAN Outlook on the Indo-Pacifi c 
dapat berperan menjadikan Indo-Pasifi k 
kawasan yang stabil, aman, dan damai. 
Sinergi antara ASEAN Outlook dengan 
Indian-Pacifi c Ocean Initiative akan 
memperkuat kerja sama ASEAN-India.(*)

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

KTT ASEAN-INDIA: Presiden RI Joko Widodo saat menghadiri KTT ASEAN-India yang diselenggarakan melalui video conference dari Istana Kepre-
sidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Presiden Jokowi: Kemitraan 
ASEAN-India Tingkatkan 
Kerja Sama Kesehatan

JAKARTA  - “Kita bangsa besar, kita 
bukan bangsa tempe. Kita tidak akan 
mengemis, kita tidak akan minta-minta, 
apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-
embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih 
baik makan gaplek, tetapi merdeka, daripada 
makan bistik, tapi budak.” (Ir. Soekarno)

Itulah pernyataan Bung Karno, proklama-
tor dan salah satu pendiri bangsa Indonesia, 
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara 
yang kuat, kokoh dan bisa tegak berdiri 
tanpa topangan pihak lain, terutama jika 
pihak lain itu memberi syarat ini itu terkait 
bantuan yang akan diberikan.

Pada peringatan Hari Pahlawan ke-75 ini, 
pesan bahwa Indonesia adalah negara yang 
besar, layak kembali dikedepankan, terutama 
dalam menekankan narasi tentang siapakah 
yang layak disambut sebagai pahlawan? Tokoh 
dan figur semacam apa yang pantas kita 
anugerahi sebagai the real hero di tengah masa 
prihatin akibat pandemi COVID-19 ini.

Ada beberapa sosok yang kiranya layak 
disematkan sebagai pahlawan pada peri-
ngatan Hari Pahlawan 2020 kali ini:

Dokter, para petugas medis, dan 
relawan kesehatan

Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 
menyatakan, dari Maret hingga Oktober 2020, 
terdapat total 161 petugas medis yang wafat 
akibat terinfeksi COVID-19, yang terdiri atas 
152 dokter dan sembilan dokter gigi.

Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat 
Persatuan Perawat Nasional Indone-
sia (DPP PPNI) mengungkapkan total 
perawat yang meninggal dunia karena 
COVID-19 berjumlah 80 orang.

Mereka-mereka inilah para pejuang di 
garda depan, rela mengorbankan apa saja, 
termasuk nyawanya sendiri, demi melay-
ani dan mengobati pasien COVID-19.

Tenaga pengajar dan relawan 
pendidikan

Pandemi COVID-19 mengubah tatanan 
banyak hal, termasuk di antaranya dunia 
pendidikan. Kelas-kelas dijalankan 
secara virtual, karena tuntutan untuk 
belajar tetap harus dijalankan, sembari 
menekankan pentingnya protokol ke-
sehatan agar generasi penerus bangsa tak 
sirna “dimangsa” pagebluk.

Di sinilah kreativitas dan inovasi guru, 
tenaga pengajar dan relawan pendidikan 
menemui tantangan tersendiri. Bagi 
mereka yang ada di kota besar, tersedianya 
infrastruktur telekomunikasi mempermu-
dah proses pembelajaran jarak jauh.

Tapi, untuk guru dan siswa yang 
ada di area terpencil, jauh dari ibu kota 

provinsi maupun kota dan kabupaten, 
diperlukan kerja ekstra keras. Mendidik 
anak dengan kualitas tak kurang dalam 
standar pemenuhan kurikulum, menjaga 
suasana tetap semangat dan juga jauh dari 
rasa bosan, tapi juga tak mengendurkan 
kewaspadaan menjaga jiwa dan raga tetap 
sehat di tengah wabah.

Literasi melawan hoaks
Hoaks alias informasi palsu adalah 

penyakit baru di tengah kemajuan 
teknologi. Disrupsi di segala lini, terutama 
pemakaian gawai sebagai sumber utama 
informasi, membuat hoaks lekas menyebar 
dengan cepat, nyaris tanpa fi lterisasi.

Sudah tak kurang-kurang pemerintah 
mengingatkan, begitu banyak negara lain 
terpecah belah karena informasi palsu 
yang disebar, tanpa kuatnya literasi.

Betapa tidak, hari-hari ini kita me-
ngalami banjir informasi. Informasi hadir 
melalui media daring, media sosial, grup-

grup percakapan virtual, dan juga sumber 
sumber lain dari aplikasi maupun kanal-
kanal di telepon genggam yang menjadi 
sahabat terdekat kita sehari hari.

Dalam perspektif ilmu komunikasi, infor-
masi dari berbagai kanal yang disampaikan 
para komunikator ini berupa pesan, yang 
kemudian membentuk persepsi pada masing-
masing komunikan atau penerima pesan.

Persepsi itu kemudian bisa menggerak-
kan penerima pesan, dan meneruskannya 
kepada penerima pesan lainnya, dalam 
bentuk aksi nyata.

Jadi, bisa kita bayangkan kalau informasi-
nya adalah informasi yang palsu, yang kita 
sebut sebagai hoaks. Informasi palsu memben-
tuk persepsi palsu. Persepsi palsu itu kemudian 
terwujud dalam tindakan nyata, seperti aksi 
turun ke jalan, yang kemudian berubah men-
jadi vandalisme dan anarkisme.

Semua itu awalnya karena informasi 
yang tidak benar, juga karena kurangnya 
literasi publik, sehingga membuat minim-
nya kesadaran untuk “saring sebelum 
sharing”, berpikir ulang sebelum menekan 
tombol forward, menyebarluaskan infor-
masi yang kelihatannya benar, padahal 
sebenarnya adalah provokasi.

Karena itu, para pejuang antihoaks, mereka 
yang mengedepankan prinsip “cek fakta”, juga 
layak disebut sebagai pahlawan masa kini.

Para pahlawan masa kini di masa pan-
demi COVID-19 menegaskan bahwa dalam 
kondisi seperti ini, kita harus tetap memiliki 
semangat optimisme. Rasa percaya diri 
bahwa sebagai bangsa yang besar kita tak 
akan mundur setapak pun untuk mencapai 

visi negara maju yang dicita-citakan. Bahwa 
Visi 2045, Indonesia menjadi negara dengan 
lima besar ekonomi terkuat di dunia, masih 
layak dan mampu kita perjuangkan.

Akhirnya, marilah kita ingat, hayati dan 
resapi motivasi dari Presiden Jokowi, yang 
disampaikan di pos akun Instagram @
jokowi pada 9 November 2020, sehari sebe-
lum Peringatan Hari Pahlawan tahun ini.

“Delapan bulan sudah kita menghadapi 
pandemi COVID-19 ini. Dan kita beruntung 
mewarisi sikap optimistis dan pantang menye-
rah bangsa kita yang terbentuk dari tantangan 
alam dan kondisi geografis Nusantara.”

Selama berabad-abad, nenek moyang 
kita berusaha bersahabat dengan semua 
tantangan itu dan menjaga harmoni dengan 
alam lingkungan, membangun kebudayaan 
dan nilai-nilai keutamaan di atasnya.

Saat pandemi datang, memori budaya 
masyarakat tangguh bencana kembali hidup. 
Sembari terus memupuk solidaritas, gotong 
royong, dan mendukung langkah-langkah 
pemerintah dalam mengatasi pandemi, 
masyarakat kembali berupaya menghidup-
kan kearifan lokal, seperti mengangkat lagi 
jamu-jamu tradisional untuk meningkatkan 
imunitas tubuh, dan sebagainya.

Mari kita terus berkarya dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan. Mari terus 
menggali kearifan lokal untuk memperkuat 
kemampuan kita dalam menghadapi bencana.

*) Prof. Dr. Widodo Muktiyo adalah 
Direktur Jenderal Informasi dan Komuni-
kasi Publik Kementerian Komunikasi dan 
Informatika

Menyambut Pahlawan Masa Kini
Direktur Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, Prof. 
Dr. Widodo Muktiyo.

ANTARA
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Senin 16 November 2020

NUNUKAN – Plt. Bupati Nunukan Ir. 
H. Faridil Murad, S.E., M.T diwakili Asisten 
Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin, 
SH, membuka secara resmi rapat penetapan 
Dukcapil Go Digital. Langkah ini sebagai 
optimalisasi layanan kepada masyarakat 
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) 
dan sebagai akselerasi untuk mewujudkan 
Indonesia tertib ddministrasi kependudu-
kan, Implementasi Single Identity Number 
dan sekaligus mendesain masa depan 
Indonesia maju dan membahagiakan. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Aula 
Kelas BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kamis 
(12/11/2020).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian 
Dalam Negeri telah menerapkan inovasi 
Dukcapil Go Digital sejak tahun 2019. Saat 
pandemi Covid-19 menyebar luas di Indo-
nesia, terobosan pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring ini semakin 
optimal diterapkan hampir di semua 
kabupaten dan kota untuk memudahkan 
pelayanan kepada masyarakat.

Dukcapil Go Digital merupakan transfor-
masi awal di bidang administrasi kepen-
dudukan, yaitu dengan diterbitkannya kartu 
keluarga dan akta kelahiran yang semula 
ditandatangani dan distempel basah oleh 
Kepala Dinas, sekarang telah ditandatangani 
secara elektronik (TTE), sehingga dapat 

dilakukan kapan pun dan di mana pun.
Dikatakan Muhammad Amin, Pemer-

intah Kabupaten Nunukan terus berupaya 
melakukan pelayanan kepada masyarakat 
sebagai wujud tanggung jawab dan ke-
wajiban yang mutlak yang harus dilak-
sanakan. Meningkatkan kualitas la yanan 
publik, khususnya yang memberikan 
layanan kepada masyarakat.

“Empat tahun terakhir kualitas pelay-
anan pemerintah daerah kepada masyarakat 
semakin meningkat, di tahun 2019 Pemerintah 
Kabupaten Nunukan sudah berhasil me-
ngubah penilaian kualitas layanan publik dari 
Ombudsman Republik Indonesia dari kuning 
menjadi hijau yang menandakan bahwa 
layanan publik yang dilakukan pemerintah 
semakin baik,” kata Muhammad Amin.

Menurut dia, saat ini penerapan Disdukcapil 
Go Digital adalah langkah strategis dalam 
rangka peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia dalam penerapan pelayanan kepen-
dudukan berbasis digital. Pelayanan publik 
harus dimaknai sebagai sebuah proses kreatif 
yang bisa membahagiakan masyarakat.

“Saat melakukan pelayanan kita harus ingat 
tujuan pemerintahan yang paling tinggi adalah 
membahagiakan rakyatnya,” Jelasnya.

Selain itu, Muhammad Amin ber-
harap dengan dilakukannya rapat kali ini 
dapat semakin mempersiapkan seluruh 
stakeholder yang bersentuhan langsung 

dengan pelayanan Dukcapil Go Digital 
ini untuk dapat meningkatkan kapasitas. 
Amin juga berharap forum rapat ini dapat 
menyatukan persepsi, pemahaman dan 
menyamakan langkah, sehingga pada 
saatnya nanti program Dukcapil Go Digital 
dilaksanakan, tidak ada lagi perbedaan 
pemahaman dalam penerapan.

Ditambahkan Kepala Disdukcapil 
Kabupaten Nunukan Akhmad, S.IP., MAP, 
berterimakasih kepada seluruh peserta 
rapat yang telah bersedia untuk hadir, dan 

juga mendorong seluruh stakeholder sama 
– sama menerapkan standar pelayanan 
publik dan sistem informasi pelayanan 
publik. Dengan mengimplementasikan 
kedua hal tersebut, layanan Dukcapil 
akan memiliki pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian kualitas.

“Standar pelayanan ini adalah kewa-
jiban dan janji penyelenggara pelayanan 
kepada masyarakat untuk mewujudkan 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau, dan terukur,” terangnya.

Lokakarya Penerapan Standar Pelay-
anan Publik selama Pandemi Covid-19 
Lingkup Disdukcapil diselenggarakan oleh 
Kedeputian Pelayanan Publik Kemen-
terian PANRB secara daring melalui ap-
likasi Zoom. Kegiatan tersebut diikuti oleh 
Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Bagian 
Organisasi dari 32 kabupaten dan kota. (*)

 

Reporter: Darmawan 
Editor : M. Yanudin

NUNUKAN – Kementerian Per-
industrian memberikan bimbingan 
penumbuhan dan pengembangan 
bagi Wira Usaha Baru (WUB) Industri 
Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten 
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, 
yang digelar di Hotel Laura, Rabu 11 
November 2020.

Sebanyak 45 peserta dari pelaku In-
dustri Kecil Menengah (IKM) mendapat 
bimbingan dan bantuan alat dari 
Kementerian Perindustrian RI pada ke-
giatan tersebut, yang akan berlangsung 
selama 4 hari kedepan.

Acara tersebut dibuka secara resmi 
oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan 
Perindustrian (DKUKMP) Kabupaten 
Nunukan, H. Abdul Karim. Ini merupakan 
bantuan konkret, karena ada pelatihan 
yang diberikan dan bantuan alat kepada 
masing-masing peserta.

“Kita mengharapkan ini adalah suatu 
wujud nyata di masa pandemi covid-19 saat 
ini, adanya upaya yang bisa menggerakkan 

perekonomian, bisa menopang kehidupan 
masyarakat yang ada saat ini yang terdam-
pak Covid-19 yang hampir 10 bulan ini,” 
kata H. Abdul Karim kepada benuanta.co.id.

Dia juga melihat jumlah peserta yang 
belum signifikan. Seharusnya dalam 
pelatihan ini harus lebih banyak peser-
tanya, namun karena melihat kondisi 
pandemi covid-19 yang harus membata-
si setiap pertemuan dengan mematuhi 
protokol kesehatan. Pelatihan ini juga 
adalah kebijakan kementerian.

Dia juga mengakui saat ini posisi 
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 
(DKUKMP) Kabupaten Nunukan hanya 
memfasilitasi. Dari 45 peserta terbagi 3 
bidang, yakni konfeksi 15 orang,  baresta 
15 dan bengkel 15 orang, sedangkan 
pelatihan akan berlangsung di UPT BLK 
Nunukan, di bawah naungan Disnaker-
trans Kabupaten Nunukan.(*)

 

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

NUNUKAN – Masih dalam rangka 
memperingati Hari Sumpah Pemuda 
ke 92 Tahun 2020, Dinas Pariwisata 
Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) 
Kabupaten Nunukan menggelar rapat 
kerja kepemudaan. Kegiatan ini dibuka 
Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten Nunukan, Drs. 
Syafarudin mewakili Plt. Bupati Nunu-
kan di Hotel Lenflin Nunukan.

Kegiatan ini diikuti oleh Organisasi 
Pemuda, Karang Taruna dan Komuni-
tas – Komunitas Pemuda yang ada di 
kabupaten Nunukan.

Disampaikan Drs. Syafarudin, pemuda 
ibarat sebuah kapal yang sedang melaju 
di samudra luas, pemuda adalah mesin 
dan motor penggerak yang memberi 
energi pada kapal tersebut, untuk terus 
melaju mengarungi samudra luas yang 
penuh arus dan gelombang.

“Sesungguhnya ini merupakan perte-
muan yang sangat penting dan bermanfaat 
bagi kita semua, terutama bagi para generasi 
muda. Oleh karenanya sudah tepat rasanya 
kegiatan ini digelar sebagai wujud semangat 
kepemudaan di Kabupaten Nunukan,” kata 
Syafarudin, Rabu (11/11/2020).

Lebih lanjut Syafarudin menyampaikan, 
kiranya dengan terselenggaranya rapat 
pemuda pada kesempatan ini, dapat dice-
tuskan ide-ide kreatif untuk meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia pemuda. 
Sehingga secara tidak langsung juga turut 
mendorong percepatan pembangunan di 
Kabupaten Nunukan.

“Saya memberikan apresiasi karena hal ini 
dapat menjadikan sebuah bagian dari upaya 
pemerintah daerah guna menjaga semangat 
pemuda dapat tetap terjaga,” jelasnya.

Sebelum menutup sambutannya, 
dia meminta kepada seluruh organisasi 
pemuda dan karang taruna yang ada 
di kelurahan-kelurahan untuk tetap 
bisa mengkoordinir para pemuda di 
lingkungannya masing-masing, untuk 
ikut serta menjaga keamanan ketertiban 
dan keamanan masyarakat sekitarnya, 
terlebih di masa pandemi ini.

“Setiap pemuda Indonesia dimanapun 
berada untuk ‘Bersatu Dan Bangkit,’ 
Pemuda sebagai penerima tongkat 
estafet pembangunan bangsa dan negara 

tidak boleh bercerai berai walaupun 
berbeda tetaplah harus satu. Semangat 
persatuan haruslah tetap terjaga dan 
terpelihara dengan baik, tanpa persatuan 
kita tidak akan bisa membangun bangsa, 
untuk itulah Pemuda harus Bersatu dan 
Bangkit melawan Covid-19, terlebih di 
Era Normal Baru,” jelasnya.

Rapat kerja dilaksanakan merupakan 
rangkaian kegiatan dalam rangka mem-
peringati Hari Besar Nasional Sumpah 
Pemuda yang ke 92 Tahun 2020, mening-
katkan kecintaan terhadap Bangsa dan 
Negara, mempererat tali silaturahmi bagi 
Pemuda di Perbatasan (Pulau Nunu-
kan) serta mengembangkan potensi 
dan mening katkan prestasi Pemuda di 
Perbatasan. (*)

 

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

DiGELAR: rapat penetapan dukcapil Go digital yang dilaksanakan Pemkab nunukan ruang aula Kelas BKPSdM Kabupaten nunukan, Kamis (12/11/2020).

Nunukan Menuju Dukcapil Go Digital 
di Bidang Administrasi Kependudukan

darMaWan/BEnuanta 

BiMBiNGAN: Bimbingan penumbuhan dan pengembangan bagi Wira usaha Baru (WuB) industri Kecil Menengah 
(iKM) di Kabupaten nunukan, rabu 11 november 2020.

45 IKM di Nunukan Diberi Bimbingan 
Pengembangan WUB dan Bantuan Alat

RAPAt: Kepala 
disparpora nunukan 
drs. Syafarudin pada 
saat melaksanakan 
rangkaian peringatan 
hari sumpah Pemuda, 
salah satunya rapat 
kerja kepemudaan.

Kadisparpora Nunukan: Pemuda 
adalah Mesin dan Motor Penggerak
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TARAKAN – Pemerintah Daerah 
Kota Tarakan menilai bahwa pelak-
sanaan Sidang Daerah II Gereja Pen-
takosta Serikat di Indonesia (GPSDI) 
adalah sebuah tuntutan secara kelem-
bagaan gereja yang harus dijalankan 
ditengah-tengah dinamisasi umat 
yang bergerak begitu cepat. Hal ini 
disampaikan Wali Kota Tarakan, dr. H. 
Khairul, M.Kes., pada pembukaan si-
dang yang dilaksanakan di Hotel Lotus 

Panaya, Selasa (10/11/2020)
Sidang yang dilaksanakan 4 tahun 

sekali ini dihadiri oleh kepala Kantor 
Kemenag Kota Tarakan, FKUB Kota 
Tarakan, Ketua GPSDI, Ketua Pekerja 
GPSDI Kaltara, Ketua Pekerja GPSDI 
Kalimantan Timur, Ketua PGPI Kota 
Tarakan, Ketua PGI Kota Tarakan, 
Ketua PTLII Kota Tarakan, Ketua Aso-
siasi Pendeta Kota Tarakan, dan Ketua 
Sinode Yang Ada di Kaltara.

Walikota Tarakan, dr. Khairul, M. 
Kes., dalam sambutannya juga menyam-
paikan bahwa Tarakan merupakan kota 
majemuk, sehingga perlu kebersamaan 
dalam membangunnya.

“Kota Tarakan yang merupakan 
kota Transit/ Persinggahan yang ada 
di Kalimantan Utara merupakan kota 
yang memiliki keberagaman yang sangat 
Kompleks dengan tingkat keragaman 
karakter dalam budaya dan adat istiadat 

merupakan sebuah kekayaan besar 
sekaligus membuat Kota Tarakan seperti 
Indonesia Mini,” ujar Wali Kota.

Ia berharap kemajemukan ini dapat 
menjadi sosial dalam pembangunan, 
yang artinya para pemuka agama 
pun harus mengambil bagian dalam 
pembangunan. Ia juga menyampaikan, 
terkait dengan penanganan Covid-19, 
pemuka agama bersama-sama dapat 
menahan laju pandemi yang dihadapi 

sekarang.
“Mari kita semua selalu menjaga 

kesehatan dengan mematuhi protokol 
kesehatan,” ujarnya seraya mengapre-
siasi panitia yang telah memenuhi 
prosedur kesehatan dalam penyeleng-
garaan kegiatan.(*)

Reporter: Yogi Dibawa
Editor: Ramli

TARAKAN – Wali Kota Tarakan dr. 
H. Khairul, M. Kes., mengucapkan Sela-
mat Hari Kesehatan Nasional Ke-56. Hal 
ini disampaikan pada saat mengikuti 
acara peringatan Hari Kesehatan Nasi-
onal Ke-56 Tahun 2020 di Ruang Serba-
guna Lantai 3 Kantor Dinas Kesehatan 
Kota Tarakan, pada Kamis(12/11).

Peringatan Hari Kesehatan Nasional 
pada tahun ini mengambil tema “Satu-
kan Tekad Menuju Indonesia Sehat”. 
Sesuai dengan kondisi masyarakat saat 
ini menghadapi pandemi covid-19.

Untuk menghadapi pandemi ini, Wa-
likota terus mengajak masyarakat untuk 
tetap patuh terhadap protokol kesehatan 
“Mulailah dari menjaga diri sendiri, ke-
luarga dan lingkungan kita dari pandemi 
covid-19”, ajaknya.

Tak lupa juga Walikota selalu memberi-
kan semangat dan dukungan yang tidak 
henti-hentinya kepada seluruh tenaga 
kesehatan. “Semoga pandemi ini segera 
berakhir, dan kita semua dapat beraktivi-
tas seperti sediakala”, harapnya.

Acara peringatan Hari Kesehatan Nasion-

al kali ini juga dirangkai dengan penyerahan 
secara simbolis mobil operasional promosi 
kesehatan, pemberian piagam penghargaan 
kepada tenaga kesehatan teladan di Puskes-
mas Tahun 2020 serta penyematan tanda 
jasa Satya Lencana Karya Satya kepada ASN 
di lingkup Dinas Kesehatan Kota Tarakan 
yang telah mengabdi selama 10 dan 20 
tahun secara terus-menerus.(*)

Reporter : Yogi Wibawa 
Editor: Ramli

SIDANG: Walikota Tarakan dr. Khairul menghadiri Sidang Daerah II (GPSDI).

Walikota Khairul: Tarakan Kota Majemuk, 
Perlu Kebersamaan Membangunnya

JARGAS: Ujicoba kompor gas dari sambungan rumah tangga di Karang Harapan.

TARAKAN – Pemasangan sam-
bungan jaringan gas rumah tangga 
tahun 2020 bagi masyarakat Kota 
Tarakan telah menunjukkan hasil 
yang menggembirakan.

Pada Rabu, 11 November 2020, Wali 
Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., 
secara resmi melakukan pengaliran 
gas pertama bagi masyarakat di Jalan 
Agathis Kelurahan Karang Harapan.

Pembangunan jaringan ini dilakukan 
sebanyak 5.084 sambungan sehingga 
sampai dengan tahun ini total sam-
bungan yang terlayani oleh gas rumah 
tangga sebanyak 32.167 rumah tangga.

Wali Kota dalam sambutannya 
berujar bahwa gas. “Masih ada seki-
tar 18 ribuan yang belum terpasang 
dan tentu dengan pengerjaan lima 
ribuan ini masih banyak yang harus 
kita kerjakan tahun depan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, untuk 
tahun 2021 mendatang Pem-

kot Tarakan telah mengusulkan 
tambahan jargas sebanyak 10 ribu 
sambungan. “Jika semua area dapat 
teraliri jaringan gas rumah tangga 
akan lebih baik mengingat jargas 
ini menjadi solusi bagi masyarakat 
dalam memperoleh energi yang 
murah, dan membantu mengurangi 
penggunaan gas LPG 3 Kg agar tidak 
salah sasaran,” katanya.

Di samping itu, Wali Kota ber-
harap agar layanan jargas ini juga 
dapat menjangkau daerah pesisir, 
“untuk itu saya berharap bantuan 
dari rekan-rekan kementerian untuk 
mewujudkan ide-ide besar, meluas-
kan jangkauan hingga daerah pesisir 
dan Wilayah Kerja Pertambangan 
(WKP) dengan tetap mengutamakan 
aspek safety,” harap Wali Kota.(*)

Reporter: Yogi Dibawa
Editor: Ramli

5.084 Sambungan Gas Rumah Tangga 
2020 Rampung, Sektor 1 Gas In

HADIRI: Walikota Tarakan dr. Khairul menghadiri acara memperingati hari kesehatan Nasional di Dinkes Tarakan.

Hari Kesehatan Nasional Ke-56, 
dr. Khairul: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan
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TARAKAN – Dengan sejumlah 
alasan, Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan 
Utara (Kaltara) melayangkan permoho-
nan penundaan pelaksanaan Konfer-
ensi Wilayah (Konferwil) ke-II Kaltara 
kepada Pengurus Besar NU (PBNU).

Surat tersebut dilayangkan ke 
PBNU pada 7 November 2020 yang 
ditandatangi Habib H. Muthahar Al 
Jufri selaku Rais Syuriyah NU Kaltara, 
Saidul Qhudri sebagai Katib Syuriyah 
NU Kaltara, H Ridwan Labago yang 
menjabat Ketua Tanfidziyah NU Kaltara, 
dan Alwan Saputra selaku Sekretaris 
Tanfidziyah.

Disampaikan Habib H. Muthahar Al 
Jufri, permohonan penundaan ini meru-
pakan hasil rapat pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama Provinsi Kaltara. Di 
mana masa bakti pengurus periode 
2015-2020 telah berakhir.

Namun berdasarkan pertimbangan 
berbagai hal, maka pelaksanaan Kon-
ferwil ke-II diharapkan ditunda sampai 
Januari 2021. Selain itu juga memohon 
kepada PBNU untuk memperpanjang 
SK pengurus PWNU Kaltara diperpan-
jang sampai 31 Desember 2020.

Ada tiga poin alasan permintaan 
penundaan Konferwil ini yang disam-
paikan PWNU Kaltara. Pertama karena 

masih mewabahnya covid-19 di Kaltara 
yang setiap harinya terus bertambah 
konfirmasi positif.

“Kedua karena belum tercukupinya 
anggaran dalam melaksanakan Kon-
ferwil NU Kalimantan Utara di tahun 
2020,” jelas Habib H. Muthahar Al Jufri.

Kemudian alasan mendasar ketiga, 
saat ini Provinsi Kaltara pada 9 De-
sember 2020 akan menggelar Pilkada 
serentak, yaitu pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur dan pemilihan 
bupati dan wakil bupati di empat 
kabupaten di Kaltara. Maka untuk 
menghindari konflik kepentingan yang 
dapat terjadi di Konferwil, dimoho-

nkan untuk ditunda.
“Kita berkaca pada pusat, Muktamar 

saja ditunda yang seharusnya dilak-
sanakan bulan Oktober lalu akibat 
covid-19. Maka seharusnya Konferwil ini 
juga bisa ditunda,” terangnya.

Habib H. Muthahar Al Jufri menyam-
paikan, berpedomaman Khittah NU 
1926, maka NU tidak berpolitik praktis. 
Tapi warga NU dipersilakan menen-
tukan pilihan masing-masing secara 
individu. “Tapi secara organisasi tidak 
boleh,” jelasnya.(*)

 

Reporter: M. Yanudin

Cegah Konflik Kepentingan, PWNU Kaltara 
Ajukan Surat Penundaan Konferwil ke PBNU
Juga Alasan Covid-19 Masih Merebak dan Anggaran Belum Cukup

MALINAU – Meski secara keseluru-
han wilayah Kabupaten Malinau masih 
merupakan kawasan dengan hamparan 
hutan yang luas. Namun bukan berarti 
hal itu membuat kabupaten Malinau 
tidak membutuhkan ruang terbuka 
hijau. Kebutuhan ruang terbuka publik 
di Kabupaten Malinau saat ini sangat 
dibutuhkan.

Kepala Bidang Pertamanan dan 
Pemakaman Dinas Pekerjaan Umum Pe-
nataan Ruang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (DPUPR-Perkim) Kabupa-
ten Malinau, Alwi, S.Pd mengatakan, saat 
ini Kabupaten Malinau sangat membu-
tuhkan yang namanya Ruang Terbuka 
Hijau(RTH), seperti daerah lain yang ada 
di Provinsi Kalimantan Utara(Kaltara), 
khususnya untuk wilayah Malinau Kota. 
“Memang kita dikelilingi oleh hutan yang 
luas disini, tapi untuk perkotaan kita tetap 
butuh yang namanya RTH seperti Ta-
man,” kata Alwi.

Menurutnya, saat ruang terbuka yang 
paling sering dimanfaatkan warga Ma-
linau adalah di Lapangan Prosehat yang 
terletak di kawasan Pemerintahan Kabu-

paten Malinau. Pasalnya, selain wilayah 
tersebut, Kabupaten Malinau tidak memi-
liki ruang terbuka publik lainnya.

Alwi juga mengatakan rencana pem-
bangunan ruang terbuka publik berupa 
taman di Kabupaten Malinau telah 
direncanakan sejak tahun 2017 lalu. 
“Kita punya taman disini tapi kan masih 
kurang. Apalagi saat ini taman Prosehat 
juga dalam tahan renovasi,” ujarnya.

“Ada taman yang sudah ada DADnya, 
satu di sepanjang sungai sesayap di jalan 
Seluwing, kemudian satu lagi di desa 
kuala lapang, juga di sepanjang sungai 
sesayap. Tapi kita masih kekurangan 
anggaran untuk membangun lanjutan 
taman itu,” imbuhnya.

Menurut Alwi, perencanaan taman 
di sepanjang sungai sesayap di Jalan 
Seluwing, Kecamatan Malinau Kota 
telah selesai untuk tahap perencanaan. 
“Perencanaan taman di Seluwing itu 
perencanaannya oleh PUPR Perkim 
Provinsi. Perencanaannya itu sudah 
selesai pada tahun 2017 lalu,” ujarnya.

Demikian halnya untuk pembangunan 
taman di Desa Kuala Lapang, Keca-

matan Malinau Barat, juga selesai tahap 
perencanaan. Untuk taman di sepanjang 
sungai sesayap, Kuala Lapang tersebut 
kata Alwi, direncakan oleh PUPR-Per-
kim, Kabupaten Malinau.

Alwi menjelaskan, pihaknya saat ini 
telah berkoordinasi dengan Balai Peren-
canaan PUPR Perkim Kaltara, mengenai 
tindak lanjut pembangunan taman di 
sepanjang sungai Sesayap, Seluwing, 
Kecamatan Malinau Kota.

Ia berharap realisasi pembangunan 
taman di sepanjang sungai Sesayap Ka-
bupaten Malinau dapat segera ditinda-
klanjuti. Ia membeberkan rencananya, 
pembangunan taman tersebut akan 
ditindaklanjuti dan masuk dalam ren-
cana pembangunan pada tahun 2022.

“Minggu lalu, kita sudah komunikasi 
dengan Balai Perencanaan dari Provinsi 
untuk anggaran pembangunan taman di 
Seluwing. Dan hasilnya, akan ditindak-
lanjuti di tahun 2022,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

NUNUKAN – Terjadi ke-
celakaan lalu lintas tunggal yang 
mengakibatkan truk bernomor 
polisi DD 8057 XY warna kuning 
masuk jurang hingga menewaskan 
Dedy Supiandy (51) di sekitaran 
jalan Trans Provinsi Kaltara, Desa 
Salang, Kecamatan Tulin Onsoi, 
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kali-
mantan Utara, Kamis (12/11/2020), 
sekira pukul 19.30 wita.

Dikatakan Kapolres Nunukan AKBP 
Syaiful Anwar SIK melalui Kasubag 
Humas Polres Nunukan IPTU Mu-
hammad Karyadi SH, Dedy Supiandy 
yang meninggal dunia dalam insiden 
tersebut adalah sopir dari truk nahas 
tersebut. Dedy Supiandy merupakan 
warga Sukaraja, Kecamatan Cicendo, 
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 
yang bekerja wilayah Nunukan sebagai 
karyawan swasta.

“Semula dump truck dengan 
nomor polisi DD 8057 XY warna 
kuning yang dikemudikan oleh 
Deddy Supiandy berjalan dari arah 
Desa Salang, yang hendak menuju 
Desa Sanur. Di perjalanan tepatnya 
di Jalan Poros Kaltara, dekat Pos 
Walet security  PT. TMSJ I, Desa 

Tembalang, Kecamatan Tulin On-
soi, mobil mengalami oleng hingga 
masuk ke jurang dan mengakibat-
kan pengemudi meninggal dunia,” 
kata Karyadi kepada benuanta.
co.id, Jumat (13/11/2020).

Berdasarkan informasi yang 
diterima dari salah seorang saksi 
mata, Heryadi, dirinya melihat 
kondisi korban dalam keadaan 
terjepit dan sudah tidak bernyawa. 
Melihat kejadian itu, Kanit Lantas 
beserta yang saat itu melaksanakan 
piket jaga regu II Polsek Sebuku 
mendatangi Tempat Kejadian 
Perkara (TKP) dan menuju ke 
Puskesmas Sanur.

“Saat ini korban sudah berada di 
Puskemas Sanur Kecamatan Tulin 
Onsoi untuk dilakukan pemerik-
saan lebih lanjut oleh pihak pus-
kesmas. Rencananya korban akan 
diberangkatkan ke Kota Bandung 
untuk diserahkan ke pihak keluar-
ganya pada hari Jumat tanggal 13 
November 2020,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

Truk Oleng Lalu Masuk Jurang di Nunukan, 
Pengemudinya Tewas Terjepit

(FOTO POLRES NUNUKAN UNTUK BENUANTA) 

EVAKUASI: Petugas dibantu warga mencoba mengevakuasi korban dan truk yang masuk jurang di 
Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan. 

TAMAN KOTA: Rencana lokasi pembangunan taman di Kabupaten Malinau.

Dua Taman Kawasan Malinau Kota 
Direncanakan Dibangun Tahun 2022
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MAKASSAR – Posko pasangan calon 
wali kota dan wakil wali kota Makassar, 
Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto 
– Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) yang 
berada di Jalan   Lamadukelleng, Keca-
matan Ujungpandang, dibakar oleh orang 
tak dikenal (OTK)  menggunakan  bom 
molotov, Selasa dini hari sekitar pukul 
2.40 WITA (10/11/2020).

Juru Bicara Danny-Fatma, Indira 
Mulyasari Paramastuti  berharap agar 
penegak hukum mengusut tuntas kejadian 
tersebut. Serta membongkar motif pelaku 
yang melakukan pembakaran posko ber-
jargon Adama’. “Kami yakin pihak-pihak 
berwenang akan mengusut (pembakaran 
posko) ini dengan tuntas,” kata Indira saat 
dikonfi rmasi, Selasa (10/11/2020).

Atas peristiwa tersebut, mantan legisla-
tor DPRD Makassar ini mengajak seluruh 
pihak untuk menjaga kontestasi politik lima 
tahunan di kota Daeng tetap kondusif, aman 
dan tentram. Sehingga  seluruh masyarakat 
dapat menikmati pesta demokrasi ini, tanpa 
dihantui rasa ‘ketakutan’.

“Kami menyayangkan kejadian ini,  
marilah saling menjaga kondusifi tas, 
jangan membuat masyarakat takut akan 
pesta demokrasi, ” ajak politisi cantik itu.

Terpisah, Kapolsek Ujung Pandang,  
AKP Bagas Sancoyoning Aji membenar-
kan kejadian pembakaran posko nomor 
urut 1 di Jalan Lamadukelleng. Kata dia, 
sejauh ini pihaknya tengah melakukan 
pengembangan lebih lanjut sembari 
menunggu hasil  uji laboratorium

Indonesia Automatic Fingerprint 
Identifi cation System (Inafi s). “Iya betul, 
ada kejadian (pembakaran posko), se-
mentara masih dalam penyelidikan dan 
menunggu hasil uji Lab Inafi s,” singkat 
AKP Bagas.

KRONOLOGI
Berdasarkan Informasi yang  dihim-

pun,  peristiwa pembakaran tersebut 
berawal saat sekelompok orang menggu-
nakan kendaraan roda dua yang melin-
tas di Jalan Lamadukelleng  melempar 
bom molotov ke arah posko Danny – 
Fatma. Mereka turut dilengkapi dengan 
senjata tajam.

Pada saat seorang saksi mata berini-
sial R yang  menginap  di Hotel Asyira, 
sedang nongkrong di depan hotel 

mereka melihat Posko Adama terbakar. 
Kemudian, R bersama sejumlah rekan-
nya  mendekati Posko  dengan niat ingin 
memadamkan api.

Namun setelah berada di depan 
Posko, beberapa orang dari arah Jalan 
Lamaddukelleng masing-masing  meng-
gunakan  sepeda motor sekitar lima 
unit, tiba – tiba menyerang R bersama 
rekannya menggunakan senjata tajam. 
Meskipun  berhasil menghindar, R 
mengalami luka lecet akibat terjatuh 

saat dikejar.
Setelah itu para OTK  melarikan diri, 

namun  salah satu motor dari pelaku  
tertinggal di tempat kejadian, merk 
Honda Scopy berwarna hitam abu-abu.  
Saat ini, sejumlah barang bukti telah 
diamankan pihak kepolisian dari Polres-
tabes Makassar guna  dilakukan proses 
lebih lanjut.(*) 

Reporter: Akbar
Editor: M. Yanudin

DIBAKAR: Posko pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto - Fatmawati Rusdi yang dibakar oleh orang tak dikenal, 
diduga menggunakan bom Molotov.

Posko Pemenangan Salah Satu 
Paslon Pilwali Makassar Dibakar

JAKARTA – Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) Tito Karna-
vian mengingatkan kepada para 
pasangan calon (paslon) kepala 
daerah bahwa sangat penting-
nya calon pemimpin memiliki 
niat yang tulus untuk mengabdi 
kepada rakyat.

“Jadi tolong nawaitunya 
atau niatnya harus tulus untuk 
mengabdi kepada rakyat,” 
kata Mendagri Tito Karnavian 
dalam keterangan persnya di 
Jakarta, Selasa.

Kemudian paslon. kata dia juga. 
penting untuk memiliki karakter 
yang berintegritas dan bersikap 
teguh pada komitmennya dalam 
menangani COVID-19 dan ma-
salah sosial ekonomi yang ada di 
daerahnya masing-masing.

“Saya menyarankan kiranya 
kita harus kembali kepada komit-
men kita, komitmen kita menjadi 
kepala daerah, kalau di pikiran 
kita adalah untuk mencari kekay-
aan atau untuk mendapatkan 
pujian dari manusia, saya kira 
lebih baik lupakan, karena nanti 
bermasalah,” kata dia.

Ia berharap, kekuasaan yang 
diperoleh para paslon yang akan 
memenangkan kontestasi seb-
agai pemimpin tertinggi di dae-
rahnya memiliki niat yang tulus 
untuk mengabdi kepada rakyat 
sehingga rakyat dapat memiliki 
kehidupan yang lebih baik.

Lebih lanjut, Mendagri Tito 
berharap Pemilihan kepala 
daerah serentak 2020 men-
jadi momentum yang baik 
untuk memilih kepala daerah 
yang berkapasitas menangani 
COVID-19, serta mendorong si-
nergitas pusat dan daerah secara 
serius menangani pandemi ini.

“Kita melihat pilkada ini 
menjadi penting. Jadi di balik, 
bukannya protokol COVID-19 
untuk menjagain pilkada supaya 
tidak menular, dibalik mindset 
kita, penanganan pandemi ini 
memanfaatkan momentum 
pilkada untuk bisa memberikan 
kontribusi agar semua serius 
pusat dan daerah,” katanya.

Berikutnya, Mendagri me-
ngucapkan apresiasi terhadap 
daerah-daerah yang sudah 
merealisasikan anggaran KPU, 
Bawaslu dan pengamanan 
khususnya untuk mendukung 
Pilkada Serentak 2020.(ant)

Mendagri Tito Karnavian

Mendagri: Pemimpin 
Harus Miliki Niat 
Tulus Mengabdi 
ke Rakyat

Tata Cara Menjadi Pemilih di Saat Pandemi
JAKARTA – Perhelatan akbar Pe-

milihan Umum Serentak 2020 dipas-
tikan akan diselenggarakan meskipun 
pandemi Covid-19 belum usai. Tahapan 
Pemilihan Serentak 2020 yang sempat 
terhenti dilanjutkan kembali agar tidak 
terjadi kekosongan kepemimpinan di 
270 daerah peserta Pemilihan.

Melaksanakan pemilihan di tengah wa-
bah pandemi tentu sangat berisiko. Oleh 
karenanya dibutuhkan persiapan yang 
matang untuk mengantisipasi terjadinya 
penularan Covid-19 saat hari pemilihan.  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah 
berulang kali melakukan simulasi pemun-
gutan suara di Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) dengan protokol kesehatan. KPU 
juga telah menerbitkan peraturan khusus 
terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak 
di masa bencana non alam Covid-19. KPU 
melakukan berbagai inovasi di dalam 
proses pemungutan dan penghitungan 
suara pada tanggal 9 Desember nanti.

Inovasi yang dipersiapkan adalah 
alur kegiatan pemilih sejak tiba di TPS, 
mendaftar, mencoblos hingga keluar ke 
TPS, semuanya menerapkan protokol 
ke sehatan ketat. Pertama, saat pemilih 
datang diwajibkan mencuci tangan dan 
menjaga jarak minimal satu meter saat 

antre memasuki TPS. Kedua, pemilih 
mendaftarkan diri ke petugas KPPS dengan 
menggunakan alat tulis masing-masing 
pemilih. Ketiga, mengenakan sarung tangan 
plastik yang diberikan oleh petugas KPPS, 
kemudian duduk di bangku antrean, atau 
langsung ke bilik suara apabila sudah diberi 
kesempatan mencoblos oleh Ketua KPPS.

Keempat, setelah mencoblos langsung 
melepas salah satu sarung tangan plastik 
untuk diberikan tinta di jari tanda telah 
memilih. Kelima, melepas sarung tangan 
plastik lalu membuangnya ke tempat yang 
sudah disediakan. Keenam, pemilih kem-
bali mencuci tangan di tempat yang sudah 
disediakan di luar TPS. Pemilih yang 
sudah menunaikan hak pilihnya diminta 
untuk kembali ke rumah masing-masing 
agar tidak ada kerumunan di sekitar TPS.

Tak hanya itu, KPU juga menyiapkan 
skenario-skenario darurat seperti pakaian 
hazmat yang diperuntukkan bagi petugas 
KPPS. Hal ini untuk mencegah penularan 
virus, apabila ada pemilih yang menda-
dak pingsan atau terjatuh di TPS karena 
diduga terinfeksi Covid-19. KPU juga 
menyiapkan satu bilik khusus, diperuntuk-
kan bagi pemilih yang memiliki suhu di 
atas 37,3 derajat Celsius.

Protokol kesehatan ketat dan beberapa 

inovasi di TPS yang dijalankan oleh KPU 
semata-mata bertujuan untuk menjaga 
kesehatan pemilih.

Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika terus melakukan sosialisasi terkait 
Pemilihan Serentak 2020 untuk mengajak 
masyarakat agar turut menyukseskan 
pemilihan kepala daerah yang akan ber-
langsung dalam hitungan pekan. Kominfo 
mengimbau agar pemilih tidak perlu risau 
dalam menunaikan hak pilihnya karena 
TPS sudah diberlakukan protokol kes-
ehatan ketat. Seluruh TPS nantinya juga 
akan disemprot disinfektan secara berkala 
untuk memastikan dan meyakinkan kes-
ehatan pemilih terjaga.

Indonesia harus belajar dari pengal-

aman negara-negara lain yang juga 
menyelenggarakan Pemilu di tengah pan-
demi seperti Korea Selatan. Kunci sukses 
menyelenggarakan pemilihan di tengah 
pandemi adalah disiplin menerapkan 
protokol kesehatan. Inovasi di TPS sudah 
dipersiapkan oleh KPU sebagai upaya 
menerapkan disiplin protokol kesehatan. 
Namun upaya itu hanya bisa berjalan 
optimal apabila mendapat dukungan dari 
berbagai pihak, terutama disiplin dari 
para pemilih agar datang ke TPS dengan 
tertib dan menjalankan seluruh protokol 
kesehatan yang sudah ditetapkan.(adv)

 

Editor : M. Yanudin
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Pesta demokrasi pemilihan kepala dae-

rah serentak 2020 tinggal menghitung. 

Sesuai tahapan yang ditetapkan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), pemungutan 

suara akan dilaksanakan 9 Desember 

mendatang. Untuk memudahkan proses 

perhitungan, rencananya KPU akan 

menerapkan Sistem Rekapitulasi Secara 

Elektronik atau disingkat Sirekap. 

Namun penerapan Sirekap ini dinilai 

masih banyak kendala.

PENERAPAN sistem rekapitulasi 
secara elektronik atau disngkat Sirekap 
rencananya akan diterapkan pada 
pemilu kepala daerah serentak tahun 
2020 ini oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). Namun beberapa pihak, bahkan 
penyelenggara dari Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) masih meragukan 
penerapan Sirekap ini.

Ketua Bawaslu Abhan, di Jakarta, 
Kamis, mengatakan masih banyak 
kendala yang terjadi di daerah yang tidak 
memungkinkan Sirekap berjalan lancar 
seperti kendala jaringan internet, ponsel 
pintar, dan sumber daya manusia (SDM).

“Saya melihatnya banyak kendala dan 
hambatan. Belum lagi tidak semua daerah 
memiliki sumber daya yang memadai. Kali-

mantan tentu berbeda dengan pulau Jawa,” 
kata Abhan saat Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) dengan Komisi II DPR RI.

Abhan menjelaskan data daerah 
(kelurahan) yang terkendala dengan 
jaringan internet dan listrik di TPS 
menjadi alasan Bawaslu meragukan 
Sirekap KPU.

Data ini, kata Abhan, menyentuh 
hingga 30 provinsi, di antaranya 
Provinsi Bali 91 kelurahan, Bangka 
Belitung 54, Banten 197, Bengkulu 273, 
Gorontalo 99 kelurahan.

Kemudian, lanjut Abhan, Jambi 
350 kelurahan, Jawa Barat 557, Jawa 
Tengah 670, Jawa Timur 771, Kaliman-
tan Barat 771, Kalimantan Selatan 366, 
Kalimantan Tengah 489, Kalimantan 
Timur 908 kelurahan.

Selanjutnya, Kalimantan Utara 164 ke-
lurahan, Kepulauan Riau 380, Lampung 
272, Maluku 194, Maluku Utara 229, 
Nusa Tenggara Barat 158, Nusa Tenggara 
Timur 402, Riau 232 kelurahan.

Berikutnya, Sulawesi Barat 143 kelu-
rahan, Sulawesi Selatan 363, Sulawesi 
Tengah 720, Sulawesi Tenggara 326 
kelurahan. Kemudian Sulawesi Utara 
354 kelurahan, Sumatera Barat 248, 
Sumatera Selatan 122, Sumatera Utara 
664, dan D.I Yogyakarta 72 kelurahan.

Abhan menjelaskan faktor lain yang 
akan terjadi jika Sirekap menjadi acuan 
utama KPU dalam rekapitulasi surat 

suara bisa dimungkinkan terjadinya 
kesalahan-kesalahan teknis maupun 
non-teknis. “Dan, penyimpangan yang 
berdampak terhadap hasil rekap oleh 
jajaran KPU,” katanya.

KPU, menurut Abhan, juga harus 
mempertimbangkan pasal sanksi pidana 
dalam kesalahan-kesalahan teknis yang 
berakibat pada perubahan hasil yang 
berdampak pidana.

Abhan mengatakan Sirekap pun belum 
mempertimbangkan permasalahan teknis 
lapangan, serta minimnya waktu KPU 
dalam persiapan penggunaannya mengi-
ngat Pilkada 2020 tinggal 27 hari lagi.

Ia menilai Sirekap rawan manipulasi 
data. Penggunaan Sirekap masih me-
mungkinkan terjadinya manipulasi data 
dengan menggunakan Form C. “Hasil-
KWK karena belum adanya klasifikasi 
oleh sistem terhadap keaslian dokumen 
C. Hasil-KWK,” ujarnya.

Abhan mengakui hasil uji coba pada 
formulir C-Hasil-KWK yang diubah dengan 
menggunakan format C-Hasil-KWK 
yang dicapture melalui handphone dan 
dilakukan scan foto melalui aplikasi Sirekap, 
data dapat terbaca sebagai data asli.

Hal tersebut, kata dia, memungkink-
an terjadinya manipulasi data ketika 
akses tidak diberikan kepada saksi dan 
pengawas serta apabila terdapat kondisi 
di mana tidak ada saksi di TPS dan tidak 
ada data sandingan.(ant)

Penggunaan 
Sirekap Diragukan

JAkARtA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawas-
lu) RI Abhan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
RI mempertimbangkan kembali rencana penggunaan 
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hasil pemung-
utan suara Pilkada Serentak 2020, karena ada beberapa 
kendala yang ditemukan lem-
baganya di lapangan.

“Ada beberapa catatan kami 
yang perlu dipertimbangkan KPU 
terkait dengan hasil monitoring 
simulasi Sirekap di beberapa 
tempat,” kata Abhan dalam Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) Komisi 
II DPR RI, di Kompleks Parle-
men, Jakarta, Kamis.

Pertama menurut dia, masih 
terjadi kendala jaringan di 
beberapa tempat sehingga harus 
dipastikan terkait pemetaan 
kekuatan jaringan di tiap Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) tanpa 
harus berpindah lokasi ketika 
hendak mengunggah dokumen 
dalam sistem Sirekap.

Menurut dia, kalau berpindah 
tempat, akan muncul potensi 
adanya manipulasi apalagi dalam 
PKPU tentang Rekapitulasi Suara 
Pilkada diatur waktunya maksi-
mal 24 jam.

Dia mengatakan proses ung-
gah dokumen ketika jaringan 
buruk di TPS yang mengharuskan KPPS berpindah tempat 
yang ada jaringan internet, berpotensi terjadi manipulasi 
data karena dapat dapat diubah ketika proses tersebut.

“Berikutnya, dari hasil pengawasan kami, masih ada daerah 
yang terkendala internet misalnya di Bali ada 91 kelurahan, 
ada kendala internet di 408 titik lokasi TPS,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, ada juga daerah yang terkend-
ala listrik misalnya di 771 kelurahan di Kalimantan Barat 
dan ada 1.937 titik TPS.

Dia menjelaskan, terkait keaslian dan keamanan 
terhadap dokumen digital juga harus lebih diperkuat 
karena dalam pelaksanaannya, siapa saja yang memiliki 
akses terhadap Sirekap dapat mengubah dokumen tanpa 
ada perbedaan hasil asli dengan yang telah diubah.

“Pengawas TPS dan saksi juga harus diberikan akses un-
tuk menyaksikan secara dekat saat validasi hasil scan form 
hasil KWK. Lalu perlu penekanan dalam setiap bim bingan 
teknis karena pada saat simulasi di TPS, masih belum 
familiar dengan penggunaan Sirekap,” katanya.

Abhan merekomendasikan sistem Sirekap hanya 
dijadikan sebagai fungsi publikasi namun bukan sebagai 
mekanisme penetapan hasil Pilkada.

Dalam RDP tersebut, anggota Bawaslu RI Fritz Ed-
ward Siregar menjelaskan, lembaganya telah memetakan 
di berbagai TPS di seluruh Indonesia khususnya terkait 
kondisi dan kesiapan jaringan internet serta listrik.

Menurut dia, dari hasil pengawasan tersebut, ada 
33.412 TPS yang tidak memiliki jaringan internet dan 
4.423 TPS tidak memiliki listrik.

“Ada beberapa daerah yang secara jumlah sangat sig-
nifikan misalnya di Kalimantan Timur ada 7.876 TPS tidak 
memiliki akses internet dan di Jawa Timur masih ada 3.313 
TPS yang tidak memiliki akses internet,” ujarnya.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli 
Kurnia dihadiri para anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 
virtual. Selain itu juga dihadiri para komisioner KPU, Bawaslu, 
DKPP, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.(ant)

Abhan 
Ketua Bawaslu RI

Bawaslu Minta KPU 
Pertimbangkan Kembali 
Penggunaan Sirekap

JAkARtA – Ketua Komisi II DPR RI 
Ahmad Doli Kurnia mengatakan Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR 
bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, 
dan Bawaslu menyepakati bahwa hasil 
resmi penghitungan dan rekapitulasi suara 
Pilkada Serentak 2020 didasari oleh berita 
acara dan sertifikat hasil penghitungan 
dan rekapitulasi manual.

“Komisi II bersama Kemendagri, KPU 
RI, dan Bawaslu RI menyetujui tiga Ran-
cangan PKPU dengan catatan, pertama, 
hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi 
suara Pilkada Serentak 2020 didasari oleh 
berita acara dan sertifikat hasil penghitu

ngan dan rekapitulasi manual,” kata Doli 
saat membacakan kesimpulan RDP di 
Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Ketiga Rancangan PKPU tersebut 
adalah Perubahan atas PKPU Nomor 8 
Tahun 2018 tentang Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota; Perubahan atas PKPU Nomor 
9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota; dan Perubahan 

Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota de-
ngan Satu Pasangan Calon.

Doli menjelaskan, catatan kedua, peng-
gunaan Sistem Informasi Rekapitulasi 
(Sirekap) hanya merupakan uji coba dan 
alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, 
serta untuk publikasi.

Hal itu, menurut dia, dengan catatan 
agar KPU RI, pertama, memastikan 
kecakapan penyelenggara pemilu di setiap 
tingkatan untuk dapat memahami peng-
gunaan Sirekap sehingga kesalahan dalam 

penghitungan suara dan rekapitulasi hasil 
penghitungan suara dapat diminimalisir.

Doli mengatakan, kedua, KPU RI perlu 
menyusun peta jaringan internet di tiap 
TPS pada provinsi, kabupaten/kota yang 
melaksanakan Pilkada 2020 dengan 
berkoordinasi dengan Kemenkominfo.

“Ketiga, KPU harus mengoptimalkan ke-
siapan infrastruktur informasi dan teknologi 
serta jaringan internet di setiap daerah 
pemilihan sehingga penghitungan suara dan 
rekapitulasi hasil perhitungan suara dapat 
dilakukan secara digital melalui aplikasi 
Sirekap untuk mengurangi pergerakan dan 
kerumunan massa,” ujarnya.

Dia juga meminta KPU memastikan 
keaslian dan keamanan terhadap doku-
men digital hasil Sirekap agar memini-
malisir penyalahgunaan oleh pihak-pihak 
tertentu.

Doli mengatakan Komisi II DPR RI 
meminta Bawaslu RI agar cermat dan hati-
hati dalam menggunakan kewenangannya 
serta tegas menertibkan seluruh unsur 
pengawas pilkada di semua tingkatan.

“Hal itu terkait penanganan pelang-
garan pilkada sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan penilaian 
objektif sehingga dapat menjamin keadilan 
bagi semua pihak,” katanya. (ant)

Komisi II DPR: Rekap Manual Tetap Jadi Hasil Resmi Penghitungan Suara

“Pengawas tPS dan 
saksi juga harus 
diberikan akses untuk 
menyaksikan secara 
dekat saat validasi 
hasil scan form hasil 
kWk. Lalu perlu 
penekanan dalam 
setiap bim bingan tek-
nis karena pada saat 
simulasi di tPS, masih 
belum familiar dengan 
penggunaan Sirekap”
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JAKARTA - Anggota Komisi II DPR 
RI Guspardi Gaus meminta rencana 
penerapan Sistem Informasi Reka
pitulasi Elektronik (Sirekap) berbasis 
teknologi informasi harus di perhitung
kan secara matang dan 
komprehensif.

Guspardi Gaus me
nyebutkan perhitungan 
matang itu seperti 
dukungan infrastruktur 
yang memadai dan 
kesiapan sumber daya 
manusia (SDM) yang 
cakap dalam mena
ngani sistem ini mau
pun dari segi anggaran.

“Hal itu karena 
menghadapi pandemi 
COVID19, banyak anggaran yang 
sudah ditetapkan dipotong untuk 
kepentingan penanganan pandemi,” 
kata Guspardi saat dikonfirmasi di 
Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya saat Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) Komisi 
II DPR RI bersama Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, 
dan Bawaslu di Jakarta, Kamis 
(12/11). Guspardi Gaus menilai KPU 
seharusnya telah melakukan kajian 
dan pemetaan apakah Sirekap sudah 
cocok diterapkan dalam perhelatan 
Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, Sirekap belum bisa 
diterapkan pada pelaksanaan pilkada 
serentak pada tanggal 9 Desember 
2020. Namun, sebaiknya dilakukan 
secara bertahap. “Kalaupun akan 
dilakukan hanya dalam tataran uji coba 
pada beberapa daerah yang sudah siap 
dukungan infrastruktrur dan SDM di 
samping akses jaringan internetnya 
sudah stabil dan mendukung,” ujarnya.

Ia berharap rencana penerapan 
Sirekap yang dimaksudkan agar terjadi 
percepatan dan efisiensi dari segi waktu, 
harus memastikan keaslian dan ke
amanan dokumen digital hasil Sirekap.

Hal itu, menurut dia, untuk 
mengantisipasi bagaimana sistem 
yang baru tersebut hendaknya dapat 
mengeliminasi kecuranganke
curangan dan penyalahgunaan oleh 
pihakpihak tertentu dan prinsip 

efisiensi serta efektivitas tetap harus 
dikedepankan.

Ia juga apresiasi KPU yang mem
punyai inisiatif melakukan ino
vasi dan perubahan serta perbaikan 

terhadap sistem yang 
dilakukan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan 
pemilu.

Selain itu, Guspardi 
mempertanyakan apa 
alasan yang signifikan 
dan mendasari peruba
han sistim informasi 
perhitungan suara dari 
Sistem Informasi Perhi
tungan (Situng) menjadi 
Sistem Informasi 
Rekapitulasi Elektronik 

(Sirekap) seperti disampaikan KPU.
“Saya juga meminta penjelasan 

dari KPU mengenai perbedaan Sistem 
Pemungutan dan Perhitungan (Si
tung) suara, yaitu dari KPPS ke KPU 
bagaimana dengan PPK, kemudian 
dengan Sirekap dari TPS ke PPK tidak 
kepada KPPS,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut dia, dalam 
PKPU dijelaskan bahwa kesalahan 
rekap yang dilakukan petugas hanya 
sekadar diperbaiki, lalu diparaf, itu 
artinya melegitimasi kesalahan dari 
petugas tersebut.

Ia menilai bagaimana jika kesala
han tersebut ada unsur kesengajaan 
sehingga disarankan ada punish
ment agar menjadi preseden supaya 
petugas menjaga prinsip kehatiha
tian agar jangan melakukan kesala
han. “Paling tidak dapat memperke
cil kesalahan yang dilakukan petugas 
dari tingkat TPS sampai ke tingkat 
pusat,” katanya.

Dalam RDP tersebut, KPU 
menyerahkan tiga draf revisi PKPU 
kepada anggota Komisi II DPR RI, 
yaitu revisi PKPU Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Pilkada, revisi 
PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara dan Penetapan Hasil Pilkada, 
dan revisi PKPU Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Pilkada dengan Satu 
Pasangan Calon.(ant)

JAKARTA – Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Firli Bahuri menyarankan kepada 
calon kepala daerah (cakada) agar 
titik rawan korupsi di daerahnya 
bisa dijadikan bahan dalam 
kampanye.

“Terkait dengan calon 
kepala daerah sekarang, bapak 
memetakan daerah mana daerah 
rawan korupsi di daerah bapak, 
bapak boleh jadikan bahan 
kampanye,” kata Firli saat webinar 
Pembekalan Pilkada Berintegritas 
2020 yang disiarkan akun You
Tube Kanal KPK, Selasa.

Pembekalan itu diikuti oleh calon 
kepala daerah dan penye lenggara 
pemilu dari Provinsi Kepulauan 
Riau, Lampung, Nusa Tenggara 
Timur, dan Kalimantan Timur.

“Bahan kampanye untuk 
menghentikan korupsi itu meng
gunakan pendidikan masyarakat 
maupun dengan cara perbaikan 
sistem karena korupsi itu juga 
ada disebabkan karena sistem,” 
ungkap Firli.

Dalam kesempatan itu, dia juga 
menjelaskan tiga alasan penting
nya pilkada yang berintegritas. 
Pertama, luasnya kewenangan 
kepala daerah, yakni otoritas 
mengurus peme rintahan dan 
mengelola keuangan daerah 
walaupun disokong dan disetujui 

oleh DPRD.
“Terkait ini ada dealdeal ke

sepakatan kongkalikong istilah 
‘ketok palu’. Kalau ada DPRD 
yang pengesahan APBDnya harus 
menggunakan uang ‘ketok palu’ 
lapor dengan Mendagri lapor 
dengan saya. Pasti diambil alih 
oleh Mendagri kalau pemba
hasan RAPBD itu terhambat oleh 
DPRD,” tuturnya.

Firli pun mencontohkan kasus 
suap “ketok palu” pengesahan 
Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD) 
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 
2017 dan 2018.

Dalam kasus itu, KPK total telah 
menetapkan tersangka sebanyak 
18 orang. Dari jumlah itu, 12 di 
antaranya telah diproses hingga 
persidangan. Para pihak yang di
proses tersebut terdiri atas guber
nur, pimpinan DPRD, pimpinan 
fraksi DPRD, dan pihak swasta.

“Lebih lucu lagi ada KPK datang 
di suatu daerah kami sampaikan 
seperti itu kebetulan lagi bahas ten
tang RAPBD. Tidak ada kesepaka
tan antara gubernur dan DPRD. 
Kami datang intervensi, ‘ketok palu’ 
gratis saat itu,” ucap Firli.

Namun, kata dia, saat KPK 
pulang, anggota DPRD pun 
menanyakan kepada gubernurnya 
soal kesepakatan “uang ketok 

palu” tersebut.
“Begitu kami pulang, anggota 

DPRD tanya dengan gubernurnya 
mana kesepakatan ‘uang ketok 
palu’, palunya sudah saya ketok 
APBDnya sudah disetujui. Kata 
gubernurnya apa, baru kemarin 
KPK datang ke sini, apa kata 
DPRD itu ‘kan kemarin, sekarang 
sudah balik dia’, deal bayar
bayaran. Ak hirnya, satu gubernur, 
satu sekda, lima kadis, 11 anggota 
DPRD kena semua,” kata Firli.

Kedua, alasan pentingnya 
pilkada yang berintegritas karena 
banyak kepala daerah yang ter
sangkut korupsi.

“Kedua kenapa perlu integritas? 
Karena banyak kepala daerah 
yang tersangkut kasus korupsi. 
Saya tentu dengan Pak Mendagri, 
KPU, Bawaslu sepa kat kami dari 
awal mengingatkan calon kepala 
daerah supaya tidak terlibat kasus 
korupsi. Datanya mengerikan 122 
bupati/wali kota, 21 gubernur 
yang ditangani KPK,” ucapnya.

Terakhir alasan dibutuhkan 
pilkada yang berintegritas, politik 
uang pada pilkada, yakni pada 
pendanaan pencalonan/kampanye 
hingga menjabat kepala daerah, 
melibatkan peserta, penyeleng
gara/pengawas, pemilih, partai 
politik, hingga pengusaha/pe
nyandang dana.(ant)

Firli Bahuri 
Ketua KPK 

Firli Sarankan Titik 
Rawan Korupsi Dijadikan 
Bahan Kampanye Cakada

Guspardi Gaus

Anggota DPR: Penerapan Sirekap 
Perlu Diperhitungkan Matang

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul 
Ghufron mengharapkan pelaksanaan 
Pilkada Serentak 2020 melahirkan 
kepala daerah yang mampu mem
berikan keadilan dan kemakmuran di 
daerahnya masingmasing.

“KPK berhadap pilkada bukan 
perjalanan menuju curang tetapi 
perjalanan menuju keadilan dan ke
makmuran di setiap daerah. Karena 
itu, KPK nangis kalau ada pilkada itu 
kemudian melahirkan pemimpinpe
mimpin yang tidak benar kemudian 
ditangkap KPK,” kata Ghufron saat 
Webinar Pembekalan Pilkada Ber
integritas 2020 yang disiarkan akun 
Youtube Kanal KPK, Kamis.

Pembekalan itu diikuti oleh calon 
kepala daerah dan penyelenggara 
pemilu dari Provinsi Bengkulu, Riau, 
Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.

Lebih lanjut, Ghufron pun juga 
menyinggung soal biaya besar Pilkada 
2020, namun ternyata nantinya 
malah menghasilkan kepala daerah 
yang tidak berintegritas.

“Biayanya besar, kalau kemudian 

yang terlahir hanya pemimpinpe
mimpin yang tidak berintegritas tidak 
memiliki dedikasi kepada rakyat, 
terlalu besar bangsa ini kemudian 
menghamburhamburkan dana 
hanya untuk ternyata bukan memilih 
pejabat tetapi penjahat publik,” ujar 
Ghufron.

Ia pun menegaskan bahwa tugas 
KPK bukan untuk merecoki, namun 
KPK hadir agar pelaksanaan pilkada 
terhindar dari praktikpraktik korupsi.

“Oleh karena itu, KPK bukan 
merecoki, ini dalam rangka pencega
han supaya tidak ada lagi kemudian 
pasca terpilihnya para pemimpin
pemimpin daerah itu kemudian 
bermasalah dengan KPK, kami tidak 
ingin begitu,” kata dia.

“Kami ini bukan apaapa di 
pilkada, itu adalah mantennya para 
calon. Kalau penghulu KPU, saksinya 
Bawaslu. Kami ini bukan apaapa 
tetapi kami tidak ingin menang
kapi. Kemudian hasil pilkada yang 
biayanya tinggi tetapi kemudian 
memproduk produk yang gagal,” ujar 
Ghufron menambahkan.(ant)

KPK Harap Pilkada Lahirkan 
Kepala Daerah Beri Keadilan 
dan Kemakmuran

JAKARTA – Komisi Pember
antasan Korupsi (KPK) menggelar 
pelatihan bersama aparat penegak 
hukum (APH) di Kalimantan Utara 
(Kaltara) untuk meningkatkan 
kemampuan dalam menangani 
perkara tindak pidana korupsi.

“Bertempat di Kaltara, KPK 
melalui Unit Korwil Bidang 
Penindakan KPK telah meng
gelar pelatihan bersama untuk 
peningkatan kemampuan aparat 
penegak hukum di wilayah hukum 
Provinsi Kaltara selama 3 hari, 
10—12 November 2020,” kata Plt. 
Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui 
keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pembukaan pelatihan itu 

dihadiri Wakil Kepala Kepolisian 
Daerah Kaltara Brigjen Pol. Erwin 
Zadma, Wakil Kepala Kejaksaan 
Tinggi Kalimantan Timur Supardi, 
dan pimpinan KPK yang diwakili 
oleh Koordinator Wilayah I 
Brigjen Pol. Yudhiawan.

Ali menyebutkan para peserta 
pelatihan terdiri atas 14 peserta 
dari jajaran Polda Kaltara dan 14 
peserta dari jajaran Kejaksaan 
Kalimantan Timur.

Berikutnya, empat peserta 
auditor Badan Pemeriksa Keuan
gan (BPK) Perwakilan Provinsi 
Kaltara, empat peserta auditor 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 

Perwakilan Provinsi Kaltara, dan 
empat peserta dari jajaran hakim 
Kalimantan Timur.

Beberapa materi yang disam
paikan, kata dia, terkait dengan 
pengadaan tanah untuk kepenti
ngan umum, tindak pidana 
korupsi, dan tindak pidana pencu
cian uang (TPPU) serta pengadaan 
barang/jasa pemerintah.

Dengan kegiatan tersebut, dia 
berharap ke depannya mampu 
meningkatkan sinergisitas, penge
tahuan, dan keterampilan bagi para 
hakim, penyidik, jaksa penuntut 
umum (JPU) serta auditor pemer
intah dalam menangani perkara 
tindak pidana korupsi.(ant)

KPK Latih APH di Kaltara Tingkatkan 
Kemampuan Tangani Kasus Korupsi



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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JAKARTA - Kementerian Ke-
tenagakerjaan kembali menyalurkan 
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji 
atau upah termin kedua. Kali ini, giliran 
tahap (batch) II yang kembali diproses 
pencairan termin kedua sebanyak 
2.713.434 orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzi-
yah mengatakan, dengan disalurkannya 
tahap II ini, Kemnaker telah menya-
lurkan subsidi gaji atau upah kepada 
4.893.816 pekerja untuk termin kedua. 
Adapun total anggaran yang telah 
dikeluarkan untuk tahap I dan II ini 

sebanyak Rp5,8 triliun
“Alhamdulillah, hari ini kami kembali 

menyalurkan termin kedua subsidi gaji 
atau upah bagi para pekerja yang yang 
masuk dalam tahap 2 pada termin I 
lalu,” ujarnya melalui keterangan tertu-
lis, Jumat (13/11/2020)

Menaker Ida Fauziyah menjelas-
kan bahwa pihaknya mengupayakan 
mempercepat penyaluran subsidi gaji 
atau upah termin kedua. Dia juga me-
mastikan bahwa tidak ada penundaan 
penyaluran termin kedua.

Kementerian Ketenagakerjaan (Ke-

menaker) menyatakan tetap akan mem-
berikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
termin II kepada para pekerja yang sudah 
menerima subsidi gaji gelombang per-
tama, meski kini mereka sudah terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
menjelaskan alasan pihaknya tetap meny-
alurkan BLT ke rekening mereka karena 
mereka sudah memenuhi peryaratan 
penerima stimulus itu, yaitu terdaftar aktif 
BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020.

“Sepanjang datanya clean and clear dari 
hasil pemadanan data pajak, maka berhak 

untuk mendapatkan BSU termin kedua. 
Hal itu mengingat dalam kriteria peneri-
ma BSU terdaftar aktif BPJS Ketenagaker-
jaan hingga Juni 2020,” kata Ida.

Bantuan pemerintah berupa subsidi 
gaji/upah adalah salah satu program 
percepatan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Subsidi ini diberikan 
kepada pekerja yang memenuhi syarat 
yaitu WNI seperti pekerja penerima 
upah tercatat sebagai peserta aktif BPJS 
Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020 upah 
di bawah Rp5 juta dan memiliki reke-
ning aktif. (rzy/okz)

JAKARTA - Celah kejahatan 
di perbankan masih terjadi. Kasus 
terbaru menyeret Maybank Indo-
nesia yakni atlet e-sport dengan 
kehilangan tabungan Rp20 miliar.

Rektor Perbanas Institute Hermanto 
Siregar mengindikasi adanya kejanggalan 
transaksi mengerucutkan ada praktik 
“Shadow Banking” di dalam Maybank 
yang lagi-lagi bobol oleh oknum.

Shadow Banking adalah keg-
iatan perantara keuangan tetapi 
tidak tunduk pada pengawasan 
peraturan sistem perbankan.

“Banking ini tugasnya jelas 
melakukan fund rising yang mana 
menerima dana nasabah dikelola 
dipinjamkan lagi kepada debitur 
itu yang dilakukan. Tapi pelang-
garan shadwo banking ini meru-
pakan masuk uang dan dia ambil 
terus dia puter lagi itu bertenta-
ngan,” kata Hermanto dalam 
video virtual, Jumat (13/11/2020).

Kata dia, harusnya uang yang 
masuk itu dikelola bank apakah 
itu sebagai loan atau pinjaman 
debitur lainnya. Namun tidak di-
gunakan dalam keperluan. “Skema 
produk pinjaman itu harus ter-
struktur dan kalau masuk itu itu 
enggak boleh,” jelasnya.

Dia pun meminta agar OJK dan 
BI memperkuat keamanan nasa-
bah. Agar kasus ini tidak kembali 
terjadi.(kmj/okz)

JAKARTA - Kementerian Keuan-
gan merupakan bidang yang sangat 
penting dan strategis karena akan 
menjadi penggerak berbagai program 
dan kegiatan dalam mencapai tujuan 
bersama yang muaranya untuk mewu-
judkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk terus menerus 
memperbaiki dan mengoptimalkan 
pengelolaan keuangan negara baik dalam 
APBN maupun APBD, maka diperlukan 
adanya SDM yang kompeten dan handal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemen-
terian Keuangan Hadiyanto mengatakan 
Kementerian Keuangan telah merekrut 
putra-putri terbaik dari seluruh pelosok 
tanah air untuk dididik dalam proses 
akademik di PKN STAN.

“Ini hasil pendidikan tersebut tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan 
pekerjaan di Kementerian Keuangan na-
mun juga untuk memenuhi kebutuhan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah,” jelas Sekjen Kemenkeu dalam 
siaran pers yang diterima di Jakarta, 
Jumat (13/11/2020).

Hadiyanto menambahkan bahwa 
pengembangan dan penyediaan SDM 
untuk pengelolaan negara dari lulusan PKN 
STAN bahkan telah menjadi backbone dari 
program Kemenkeu Leaders Factory yang 
diinisiasi sejak tahun 2016. Dengan pro-
gram tersebut, Kementerian Keuangan telah 
menempatkan 1.771 lulusan PKN STAN 
pada 44 Kementerian/Lembaga (K/L).

Berdasarkan evaluasi yang dilaku-
kan pada tahun 2018 melalui penilaian 
atasan langsung atas kinerja pegawai 
dari lulusan PKN STAN, diperoleh infor-
masi bahwa skor kepuasaan atas kinerja 
pegawai dari lulusan PKN STAN adalah 
4,19 dari skala 5. Selanjutnya evalu-
asi pada tahun 2019 skor kepuasannya 
meningkat menjadi 4,23. Menurut 
Hadiyanto, hal ini menunjukkan bahwa 
penempatan lulusan PKN STAN pada 

K/L telah sesuai dengan ekspektasi 
kinerja yang diharapkan.

“Ada beberapa strength point yang 
dimiliki oleh lulusan PKN STAN menurut 
persepsi atasan langsungnya yaitu antara 
lain mereka memiliki kompetensi teknis 
yang baik yang terkait dengan pengelolaan 
keuangan negara, dapat menyelesaikan 
tugas tepat waktu, menunjukkan etika 
yang baik sikap ramah dan sopan serta 
melayani dengan berorientasi pada kepua-
san stakeholder,” kata Hadiyanto.

Pada tahun 2020 ini Kementerian 
Keuangan akan kembali mengalokasi-
kan lulusan PKN STAN ke K/L dan juga 
Pemda. Dari total ya lulusan yang telah 
diwisuda tahun ini banyak 2.440 itu, 156 
orang program D1 dan 2.291 program 
D3 sebanyak 1.014 akan dialokasikan ke 
K/L dan ke Pemda. Ada 24 instansi yang 
baru yang mendapatkan alokasi terma-
suk diantaranya Kepolisian Republik 
Indonesia, 10 Pemda Provinsi, 2 Pemda 

Kabupaten, dan 1 Pemda Kota. Dengan 
demikian secara akumulatif pada tahun 
2020 Kementerian Keuangan telah 
menempatkan 2.785 lulusan PKN STAN 
pada 68 instansi.

Hadiyanto menegaskan bahwa program 
pendidikan PKN STAN dari waktu ke waktu 
terus dilakukan perbaikan agar meng-
hasilkan lulusan terbaik yang bisa mengisi 
kebutuhan instansi pemerintahan.

Para lulusan yang akan ditempatkan 
pada instansi K/L dan Pemda merupak-
an lulusan dengan kualitas kualifi kasi 
dan kompetensi yang sangat baik. Sesuai 
dengan program studinya, mereka telah 
dibekali dengan pengetahuan dan ke-
terampilan khusus sehingga siap bekerja 
dalam bidang pengelolaan keuangan 
negara, pengelolaan aset dan perpajakan 
baik pada instansi yang menangani per-
encanaan, pelaksana dan pelaksanaan, 
anggaran akuntansi dan pelaporan, 
maupun instansi yang menangani aset 

dan pengelolaan BMN.
“Untuk itu dalam kesempatan yang baik 

ini kami ingin menyampaikan kiranya 
para lulusan PKN STAN yang dapat diber-
dayakan dengan lebih optimal. Jangan 
sampai ilmu dan kompetensi mereka 
belum sepenuhnya dioptimalkan dalam 
penugasannya.(kmj/okz)

Sri Mulyani Sebar 2.447 Lulusan STAN di Pemda dan Kepolisian

Kasus Maybank, 
Dana Nasabah Hilang 
Rp22 Miliar Kuat 
Aroma Shadow 
Banking

BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 Cair Lagi

Sri Mulyani
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TEHERAN - Iran sekarang menyimpan 
uranium yang diperkaya lebih dari 12 kali 
dari jumlah yang diperbolehkan berdasarkan 
perjanjian nuklir tahun 2015, kata Badan 
Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Menurut IAEA, stok uranium kadar 
rendah yang dimiliki Iran telah mencapai 
2.442,9 kg bulan ini, padahal batas yang 
ditetapkan adalah 202.8 kg.

Laporan tersebut sontak membuat 
Raja Salman dari Arab Saudi, rival Iran di 
kawasan, menyerukan agar masyarakat 
internasional “bersikap tegas” terhadap Iran.

Iran selama ini selalu menegaskan 
program nuklirnya hanya untuk tujuan-
tujuan damai.

IAEA juga mengatakan penjelasan Iran 
tentang keberadaan materi nuklir di suatu 
lokasi yang namanya tidak disebutkan itu 
“tidak dapat dipercaya”.

Penilaian itu dikeluarkan sesudah Duta 
Besar Iran untuk IAEA, Gharib Abadi, 
mengatakan “semua komentar yang buru-
buru seharusnya dihindari”, dan me-
nambahkan: “Pendekatan sedang dijalin 
dengan tujuan merampungkan pemeca-
han atas masalah ini.”

Apa isi laporan pengawas nuklir?
Dalam laporan terbaru yang diberikan 

kepada negara-negara anggota, Badan 
Tenaga Atom tidak merinci lokasi pen-
emuan bahan nuklir di Iran.

Seorang sumber yang namanya tidak 
disebutkan mengatakan kepada kan-
tor berita AFP bahwa tidak ada indikasi 
lokasi yang dimaksud itu digunakan untuk 
memproses uranium, melainkan mungkin 
digunakan untuk menyimpan uranium.

Ditambahkan oleh IAEA, Iran terus 
melakukan pengayaan uranium hingga 
pada tingkat kemurnian 4,5% padahal 
ambang batas yang ditetapkan dalam 
perjanjian hanyalah 3,6%.

Pada tahap ini, badan pengawas nuklir 
itu masih menganalisis sampel yang 
diambil pada September dari dua bekas 
lokasi yang dicurigai digunakan untuk 
memproses nuklir. Dua tempat itu dibuka 
bagi inspektur IAEA tahun ini.

Tahun lalu, Iran mulai melanggar perjan-
jian nuklir secara sengaja dan terang-tera-
ngan. Perjanjian tahun 2015 tersebut dibuat 
antara Iran dengan China, Prancis, Jerman, 
Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Di dalamnya diatur mengenai pencabu-
tan sanksi-sanksi internasional terhadap 
Iran sebagai imbalan atas pembatasan 
kegiatan nuklir di negara itu. Namun 
sesudah Presiden Donald Trump menarik 
AS dari perjanjian pada Mei 2018 dan 
kemudian kembali menerapkan sanksi 
yang melumpuhkan perekonomian Iran, 
Teheran mulai melanggar perjanjian.

Trump berdalih kesepakatan yang 
diteken di masa Presiden Barack Obama 
itu cacat dan ia ingin memaksa pemerintah 
Iran untuk merundingkannya kembali. 
Perjanjian internasional menetapkan Iran 
hanya boleh memproduksi maksimal 300 
kg uranium yang diperkaya dalam bentuk 
gas uranium hexafluoride (UF6), atau 
setara dengan 202.8 kg uranium.

Uranium berkadar rendah - yang 
mempunyai konsentrasi isotop U-235 
antara 3% hingga 5% - dapat digunakan 
untuk menghasilkan bahan bakar untuk 
pembangkit listrik. Adapun uranium 
untuk membuat senjata memerlukan 
konsentrasi setidaknya 90%.

Saudi minta dunia bersikap
Tak lama setelah laporan IAEA dirilis, 

Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi 
- rival Iran di kawasan itu - mengatakan 
dunia seharusnya menempuh “sikap tegas” 
untuk memastikan Teheran tidak mem-
produksi senjata pemusnah massal.

“Kerajaan Arab Saudi menggarisbawahi 
bahaya akan proyek regional Iran, campur 
tangannya di negara-negara lain, mendo-
rong terorisme, mengobarkan api sektari-
anisme dan Arab Saudi menyerukan sikap 
tegas masyarakat internasional terhadap 
Iran untuk menjamin pengawasan drastis 
dalam upaya Iran mendapatkan senjata 
pemusnah massal dan mengembangkan 
program rudal balistik,” kata Raja Salman 
dalam pidatonya.

Presiden terpilih AS, Joe Biden, telah 
mengisyaratkan keinginannya untuk ber-
gabung kembali ke dalam perjanjian nuklir, 
dan menawarkan kepada Iran sebuah “jalan 
yang dapat dipercaya menuju diplomasi.”

Sebagai tanggapannya, Presiden Iran 
Hassan Rouhani mengatakan negaranya 
akan memanfaatkan “setiap peluang” un-
tuk “melepaskan beban dari pundak rakyat 
kami akibat penerapan sanksi”.

Ekonomi Iran terpuruk sejak AS me-

narik diri dari perjanjian nuklir dan kembali 
menerapkan sanksi dengan sasaran sektor 
minyak dan perbankan. Iran menegaskan 
program nuklirnya bersifat damai, tetapi 
para pengamat mengatakan 20% dari ura-
nium yang diperkaya sudah cukup membuat 
uranium menjadi senjata.(dka/okz)

Hassan Rouhani

Genjot Pengayaan Uranium, Iran Kini miliki 
Cadangan 12 Kali Lipat dari Batas

CANBERRA - Australia pada Kamis 
(12/10/2020), mengumumkan pembentu-
kan badan investigasi untuk membangun 
kasus kriminal terhadap pasukan khusus 
Australia yang diduga melakukan keja-
hatan perang di Afghanistan.

Kantor Penyelidik Khusus itu akan diben-
tuk menyusul penyelidikan selama empat 
tahun terhadap tuduhan dan isu seputar 
perilaku beberapa tentara di Resimen Kom-
ando dan Layanan Udara Khusus (SAS) di 
Afghanistan antara 2005 dan 2016.

Benjamin Roberts-Smith, anggota 
angkatan bersenjata Australia yang dianggap 
paling banyak mendapat penghargaan ketika 
meninggalkan SAS pada 2013, dituduh oleh 

sejumlah mantan rekannya bahwa ia telah 
memperlakukan tahanan semena-mena, 
termasuk membunuh tahanan secara ilegal.

Mantan tentara, yang dianugerahi 
Victoria Cross dan Medal for Gallantry atas 
jasanya di Afghanistan itu, telah memban-
tah melakukan pelanggaran.

Panglima Angkatan Bersenjata Australia 
Jenderal Angus Campbell akan mengung-
kapkan laporan lengkap hasil penyelidikan 
selama empat tahun yang selama ini 
dirahasiakan pekan depan.

Perdana Menteri Scott Morrison men-
gatakan badan baru itu, yang dipimpin 
oleh seorang pensiunan hakim atau pen-
gacara kriminal senior, diperlukan karena 

beban kerjanya akan sangat memberatkan 
sumber daya polisi yang ada.

“Laporan ini merupakan berita tidak 
menyenangkan bagi rakyat Australia. Na-
mun kami harus meyakinkan mitra-mitra 
kami yang menghormati Angkatan Ber-
senjata Australia,” kata Morrison kepada 
wartawan sebagaimana dilansir VOA.

Dua jurnalis ABC (Australian Broad-
casting Corp.) baru-baru ini menghadapi 
kemungkinan hukuman penjara karena 
memanfaatkan dokumen pertahanan raha-
sia yang bocor sebagai dasar laporan mereka 
pada 2017 yang merinci tuduhan bahwa 
sejumlah tentara Australia membunuh pria 
dan anak-anak tak bersenjata(dka/okz)

YERUSALEM - Sebuah helikop-
ter dengan Pasukan dan Pengamat 
Multinasional (MFO) pimpinan 
Amerika Serikat (AS) di Sinai, Mesir 
jatuh di dekat kota resor Sharm 
el-Sheikh pada Kamis (12/11/2020). 
Insiden itu menewaskan tujuh ang-
gota pasukan penjaga perdamaian, 
demikian disampaikan MFO.

Dalam sebuah pernyataan, MFO 
mengatakan bahwa korban yang 
tewas adalah lima warga negara AS, 
seorang warga Prancis, dan seorang 
warga Ceko, semuanya adalah ang-
gota dinas militer. Ditambahkan 
bahwa seorang anggota MFO AS se-
lamat dan dievakuasi secara medis.

Pernyataan sebelumnya men-
gatakan bahwa delapan penjaga 
perdamaian tewas, termasuk enam 
warga Amerika. Seorang pejabat 
yang diberi pengarahan tentang 
insiden itu mengatakan kepada Re-
uters bahwa kecelakaan itu adalah 
disebabkan oleh kerusakan mekanis.

Pernyataan MFO mengatakan 
helikopter itu dalam misi “rutin” ketika 
jatuh. Militer Israel mengatakan dalam 
sebuah pernyataan bahwa mereka 
telah menawarkan untuk mengirim tim 
penyelamat ke tempat kejadian.

Baik Departemen Pertahanan 
AS dan Kementerian Pertahanan 
Ceko telah mengonfirmasi gugurnya 
anggota dinas militer mereka dalam 
kecelakaan tersebut. Militer Israel 
mengatakan telah mengevakuasi 
penjaga perdamaian yang terluka ke 
sebuah rumah sakit di Israel.

MFO diterjunkan untuk meman-
tau demiliterisasi Sinai di bawah 
perjanjian perdamaian Mesir-Israel 
1979. Ukurannya telah berkurang 
dalam beberapa tahun terakhir 
karena negara-negara tetangga 
memperketat kerja sama keamanan 
melawan pemberontak Sinai yang 
dipimpin kelompok militan Islamis.

Menurut situs resmi MFO, 
terdapat 452 warga AS di antara 
1.154 personel militer MFO. Misi 
itu menarik personel dari 13 negara 
dan mencakup area seluas lebih dari 
10.000 kilometer persegi di Sinai.

Kairo melihat MFO sebagai bagian 
dari hubungan dengan Israel yang, 
meskipun tidak populer dengan 
banyak orang Mesir, telah membawa 
miliaran dolar dalam bantuan pertah-
anan AS, mempermanis demiliterisasi 
yang dipaksakan oleh pihak asing di 
wilayah kedaulatan Sinai.(dka/okz)

WASHINGTON DC - Mantan 
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack 
Obama mengatakan para tokoh senior 
Partai Republik merusak demokrasi 
dengan mengikuti klaim tak berdasar 
terkait kecurangan pemilu yang diku-
mandangkan Presiden Donald Trump.

Dalam wawancara dengan CBS News, 
yang akan disiarkan pada Minggu 
(8/11/2020), Obama mengatakan Pre-
siden terpilih Joe Biden telah “dengan 
jelas memenangkan” perlombaan ke 
Gedung Putih tahun ini.

Sejumlah media AS telah me-
ngumumkan hasil pemilihan presiden 
(Pilpres) pekan lalu, tetapi penghitu-

ngan suara di beberapa negara bagian 
masih terus berlanjut. Mengklaim telah 
terjadi perusakan surat suara, Trump 
telah meluncurkan banyak tantangan 
hukum. Namun, sejauh ini tim presiden 
belum memberikan bukti apa pun untuk 
mendukung klaim mereka.

Obama, pendahulu Trump, me-
ngatakan bahwa tuduhan itu dimotivasi 
oleh fakta bahwa “presiden tidak suka 
kalah”. “Saya lebih bermasalah dengan 
fakta bahwa pejabat Republik lainnya, 
yang jelas lebih tahu, setuju dengan ini,” 
tambahnya sebagaimana dilansir BBC. 
“Ini satu langkah lagi dalam mendelegiti-
masi tidak hanya pemerintahan Biden 

yang akan datang, tetapi demokrasi secara 
umum, dan itu jalan yang berbahaya.”

Obama berbicara menjelang rilis 
memoar barunya, A Promised Land, 
yang mencatat kariernya ke Senat AS 
dan masa jabatan pertamanya sebagai 
presiden. Memoir itu akan dirilis pada 
17 November, ini adalah yang pertama 
dari dua buku yang membahas masa 
jabatannya di Gedung Putih.

Dalam memoarnya, Obama me-
ngatakan Presiden Trump naik ke 
tampuk kekuasaan dengan memicu 
kekhawatiran tentang seorang pria kulit 
hitam yang memimpin negara, menurut 
kutipan yang dikutip oleh CNN.

“Seolah-olah kehadiran saya di 
Gedung Putih telah memicu kepani-
kan yang mendalam, perasaan bahwa 
tatanan alam telah terganggu. Untuk 
jutaan orang Amerika yang ketakutan 
oleh seorang pria kulit hitam di Gedung 
Putih, (Trump) menjanjikan ramuan un-
tuk kecemasan rasial mereka,” tulisnya.

Saat ini Biden unggul 5,2 juta suara dari 
Trump, sekitar 3,4%, dan diproyeksikan 
memiliki cukup suara elektoral yang dibu-
tuhkan untuk mengambil kursi kepreside-
nan. Menurut penghitungan VOA, Biden 
diproyeksikan memiliki 279 suara elektoral, 
melebihi 270 yang dibutuhkan. Sementara 
Trump memiliki 217.(dka/okz)

Obama Angkat Bicara Soal Tuduhan Kecurangan Pilpres Trump

Barack Obama

Kecelakaan Helikopter di Sinai Tewaskan 
7 Pasukan Penjaga Perdamaian

Australia Akan Adili Tentaranya yang 
Lakukan Kejahatan Perang di Afghanistan
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PESAWAT robot milik NASA memiliki 
waktu kurang dari 100 hari akan tiba Kawah 
Jazero di Planet Mars. Misi ini untuk men-
emukan potensi kehidupan di sana.

NASA menyebutkan bahwa pesawat 
itu kini memiliki jarak yang tersisa sekira 
166 juta mil untuk sampai di Mars pada 18 
Februari 2021. Jika pendaratan berhasil, 
maka JPL NASA akan menerima konfi r-
masi sekira 11 menit kemudian.

“Sementara kami menyebut perjalanan 
6,5 bulan dari Bumi ke Mars, saya jamin 
tidak banyak kroket yang terjadi di geledak 

lido. Kami memeriksa pesawat ruang ang-
kasa, merencanakan dan menyimulasikan 
operasi pendaratan di permukaan. Seluruh 
tim bekerja setiap jam untuk eksplorasi di 
Kawah Jezero,” kata manajer proyek penje-
lajahan ini, John McNamee, seperti dikutip 
dari Fox News, Jumat (13/11/2020).

Beberapa pencapaian yang sudah di-
lakukan seperti memastikan sistem yang 
digunakan untuk turun di Mars dalam 
kondisi baik. Kemudian tetap memper-
barui instrumen PIXL dan SHERLOC 
serta menganalisis Sistem Visi Lander.

Simulasi operasi permukaan yang 
mengemudi dan mengumpulkan sampel 
dilakukan selama lima hari, dimulai 
dari 16 November. Setelah itu, NASA 
mengatakan pada 18 Desember akan 
dilakukan manuver koreksi lintasan 
menggunakan delapan pendorong tahap 
jelajah untuk menyempurnakan jalur 
pesawat ruang angkasa menuju Mars.

Setelah mendarat di Kawah Jezero, 
pesawat ruang angkasa ini akan bergabung 
bersama penjelajah Curiosity yang masih 
aktif dan penjelajah Opportunity yang telah 

menyelesaikan tugasnya di Planet Merah. 
Durasi misi di permukaan Mars setidaknya 
dilakukan selama 687 hari.(han/okz)

Robot Penjelajah NASA Kian 
Mendekati Mars, Cari Bukti Kehidupan

Ilmuwan Temukan Danau Kuno 
Terkubur Es Setebal 1 Mil di Greenland

PARA ilmuwan menemukan 
danau kuno yang terkubur di bawah 
es setebal 1 mil. Danau itu terbentuk 
saat Greenland Barat Laut bebas 
es antara ratusan ribu atau bahkan 
jutaan tahun lalu. Penemuan ini 
mungkin menyimpan sejarah masa 
lalu dan kemungkinan masa de-
pan Greenland.

“Ini bisa jadi informasi pent-
ing. Kami sedang berusaha coba 
memahami bagaimana lapisan es 
Greenland berperilaku di masa lalu. 
Hal ini penting jika ingin mempela-
jarinya dalam beberapa dekade ke 
depan,” kata Guy Paxman, peneliti 
postdoctoral di Lamont-Doherty 
Earth Observatory Universitas 
Columbia, dikutip dari Live Science, 
Jumat (13/11/2020).

Paxman dan rekan-rekannya 
menemukan danau itu menggu-
nakan data dari instrumen yang 
menggunakan radar yang menem-
bus bawah permukaan es untuk 

mengukur topografi .
Cekungan danau terletak 1,1 mil 

(1,8 kilometer) di bawah permukaan 
es dan membentang lebih dari 7.100 
kilometer persegi. Titik terdalamnya 
mencapai angka sekira 250 meter 
ke bawah.

Sistem air ini sekarang berupa 
sedimen. Paxman mengatakan 
kedalaman sedimen mengungkap-
kan usianya antara ribuan hingga 
jutaan tahun. Danau itu mungkin 
terbentuk ketika sebuah patahan 
kuno memisahkan Bumi sehingga 
menciptakan depresi.

Para peneliti juga menduga 
cekungan itu dibentuk oleh gletser 
yang menyusut. Kepastiannya hanya 
bisa didapatkan dengan mengebor 
ke bawah es untuk mempelajarinya 
secara langsung. Dasar danau mung-
kin berisi jejak bahan kimia atau fosil 
tertentu yang dapat mengungkap 
lebih banyak tentang iklim Greenland 
pada masa lalu.(han/okz)

LUBANG ozon musiman di Antartika 
akan terus aktif hingga November 
ini. Hal tersebut menurut pantauan 
satelit dan balon cuaca dari NASA serta 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA).

Ozon layaknya sebagai tabir surya 
bagi Bumi. Terletak di kawasan stra-
tosfer, lapisan ini melindungi Bumi 
dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat 
menyebabkan kanker kulit maupun 
kerusakan tumbuhan dan plankton.

Lapisan ozon akan menipis apabila 
klorin dan bromin dari aktivitas manusia 
menempel di atom ozon. Menurut NASA, 
setiap musim dingin di belahan Bumi 

selatan, sinar matahari yang kembali akan 
menyebabkan ozon terkikis. Erosi ini akan 
terus berlanjut hingga musim semi.

“Suhu dingin dan angin sirkumpolar 
yang kuat, atau dikenal dengan pusaran 
kutub, menyebabkan pembentukan 
lubang ozon yang besar dan dalam di 
Antartika yang akan bertahan hingga 
November ini,” jelas NASA dalam per-
nyataannya, seperti dikutip dari Space, 
Jumat (13/11/2020).

NASA juga menyebutkan bahwa lubang 
ozon di Antartika mencapai ukuran 
9,6 juta mil persegi atau sekira tiga kali 
ukuran wilayah Amerika Serikat pada 20 
September lalu. Berdasarkan luasnya, 

lubang ozon 2020 adalah yang terbesar 
ke-12 sebagaimana 40 catatan satelit.

Produksi ozon saat ini jauh lebih baik 
jika dibandingkan dengan tahun 2000. 

Lubang lapisan ozon sudah berkurang 
sejak penurunan penggunaan bahan 
kimia perusak ozon yang diatur dalam 
Protokol Montreal 1987.(ahl/okz)

PONSEL pintar atau smart-
phone sudah menjadi perangkat yang 
wajib dimiliki di zaman yang sudah 
serbadigital seperti saat ini. Ponsel 
pun tidak lagi dianggap sebagai 
barang istimewa dan mewah, sebab 
semua orang sudah memilikinya.

Fungsi ponsel kini juga tidak 
hanya sebagai alat komunikasi, tapi 
juga sarana belajar, alat bekerja, 
hingga hiburan. Bahkan, sekarang 
untuk memesan layanan transpor-
tasi dan makanan mudah melalui 
smartphone.

Dikarenakan telah menjadi 
bagian dari kehidupan sehari-hari, 
tentu Anda tidak ingin ponsel 
kesayangan cepat rusak. Tapi, 
perlu diperhatikan juga bahwa 
ada beberapa kebiasaan yang bisa 
membuat ponsel cepat rusak. Apa 
saja sih? Berikut ini di antaranya, 
sebagaimana dilansir dari Bright 
Side, Kamis (12/11/2020).

1. MENGISI DAYA 
SEMALAMAN
Kinerja ponsel memang akan 

terus menurun seiring waktu, 
termasuk komponen terpenting 
dalam ponsel, baterai. Walaupun 
faktanya demikian, Anda masih 
bisa merawat baterai ponsel dengan 
tidak mengisi daya semalaman 
penuh atau membiarkan ponsel 
kehabisan baterai sebelum mengisi 
daya kembali.

2. MENINGGALKAN 
PONSEL DI MOBIL
Selain tentang keamanan, ada 

pula fakta bahwa suhu terlalu 
dingin atau panas berlebih bisa ber-
bahaya bagi perangkat elektronik 
termasuk ponsel. Panas secara 
khusus memengaruhi prosesor se-
cara negatif. Selain itu, jika tingkat 
kelembapan tinggi, pengembunan 
dapat muncul di dalam gadget.

Nah, jika Anda membiarkan 
perangkat elektronik dalam suhu 
dingin untuk waktu yang lama, hal 
itu akan menyebabkan kerusakan 
pada baterai dan layar. Itulah men-
gapa lebih baik tidak meninggalkan 
ponsel Anda di dalam mobil. Tetapi 
bila tidak punya pilihan, biarkan 
ponsel kembali ke suhu normal 
sebelum mulai digunakan.

3. MEMBAWA PONSEL KE 
KAMAR MANDI

Nonton YouTube sambil 
berendam bagi sebagian orang itu 
rasanya menyenangkan. Tetapi, 
kebiasaan ini bisa bikin ponsel cepat 
rusak. Sebab bisa saja ponsel dapat 
dengan mudah terlepas dari tangan 
dan masuk ke bak atau bathtub.

Selain itu, ini juga bisa membahay-
akan hidup Anda bila ponsel tersebut 
terhubung ke charger dan jatuh ke 
dalam bak mandi, sehingga bisa 
terkena sengatan listrik yang fatal.

Walaupun selama ini aman-
aman saja, perlu diketahui juga 
bahwa kamar mandi adalah tempat 
paling kotor di rumah Anda karena 
kloset dan gagang keran tertutup 
oleh mikroba patogen. Termasuk 
saat Anda menyiram toilet, percikan 
yang tidak terlihat bisa menyebar ke 
mana-mana termasuk ponsel, dan 
tentunya akan bawa ke kamar tidur 
atau dapur.(han/okz)

Kebiasaan yang 
Sebabkan Ponsel 
Cepat Rusak

Lubang Ozon Musiman Antartika 
Terus Aktif hingga November Ini

TENGKORAK berusia 2 juta tahun 
dari spesies manusia yang telah punah 
ditemukan di kedalaman sebuah gua di 
Afrika Selatan. Tengkorak jantan yang 
hampir lengkap itu milik kerabat manusia 
purba yang dikenal sebagai Paranthro-
pus robustus dan hidup di sekitar ujung 
selatan Afrika dari sekira 2 juta tahun lalu.

Dikutip dari IFL Science, Jumat 
(13/11/2020), penemuan ini pertama kali 

ditemukan pada 2018 oleh para peneliti dari 
Departemen Arkeologi Universitas La Trobe 
di Australia. Sejak ditemukan di Afrika 
Selatan pada 20 Juni, para peneliti telah 
menjuluki spesies tersebut “Fosil Hari Ayah” 
karena bertepatan dengan momen itu.

Seperti dilaporkan dalam jurnal Nature 
Ecology and Evolution, para peneliti yang 
menemukan spesimen tersebut men-
gatakan bahwa itu adalah fosil spesies 

yang paling awal diketahui dan terawet-
kan yang pernah ditemukan. Hal ini dapat 
menghasilkan beberapa wawasan menarik 
tentang spesies purba misterius ini.

Menariknya, fosil yang baru ditemukan 
ini menunjukkan Paranthropus robustus 
muncul kira-kira pada waktu yang sama 
dengan Homo erectus. Ini menunjukkan 
bahwa kedua spesies tersebut berbagi 
lanskap yang sama pada waktu yang sama 

sekira 2 juta tahun lalu.
Para peneliti mengatakan pengamatan 

ini bisa memiliki beberapa implikasi besar. 
Pasalnya, ukuran tengkorak yang berbeda 
menunjukkan perbedaan jenis kelamin.

Tim berpendapat mereka mungkin 
mewakili perubahan anatomi antara 
kelompok berbeda yang disebabkan 
perubahan iklim lokal di Afrika Selatan 
saat ini. (han/okz)

Tengkorak Manusia Purba Berusia 2 Juta Tahun Ditemukan di Gua Afrika
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AGNEZ Mo memang dikenal dengan penampilan-
nya yang nyentrik. Ia selalu memiliki ide out of the box 
dalam memadupadankan busana. Bahkan, tak heran jika 
penampilannya sedikit berbeda dari perempuan pada 
umumnya. Tapi, justru hal tersebut membuat ia terlihat 

semakin keren dan karakternya pun semakin terbentuk.
Penasaran seperti apa penampilan Agnez Mo dalam 

berbagai kesempatan? Mengutip akun Instagram prib-
adinya @agnezmo pada Kamis (11/11/2020), berikut 4 
inspirasi outfi tnya.

4 Inspirasi Outfit ala 
Agnez Mo, Ada Saja Idenya!

FEMININ PAKAI DRESS
Sambil berpose di depan tirai, 

kali ini Agnez tampil cantik feminin 
dengan balutan dress. Dress terse-

but memiliki motif high neck hingga 
menutupi bagian lehernya.

Pada bagian bawah, terdapat motif 
kupu-kupu yang dibuat seperti batik. 

Dress bernuansa cokelat tersebut 
sangat pas di tubuh Agnez. Selain 

itu, ia juga mencepol rambutnya dan 
memberi tusukan yang dihiasi dengan 

nuansa merah sehingga membuat 
penampilannya semakin cantik. “Can-

tik,” puji @kekesh***.

TAMPIL TOMBOY
Kali ini, Agnez Mo terlihat seperti 

cewek tomboy yang gaul abiz. Bukan 
saja karena potongan rambutnya yang 
menyerupai laki-laki, melainkan gaya 

busananya juga mendukung.
Agnez memilih untuk men-

genakan oversized sweater yang 
bernuansa hitam-putih. Selain itu, ia 
juga memadukannya dengan sepatu 
bernuansa hitam pekat. Untuk me-
nyempurnakan penampilannya, ia 
pun membawa tote bag hitam serta 
kacamata hitam dengan frame putih 

yang lucu saat dikenakannya.

BUSANA POLKADOT
Sambil melakukan mirror selfi e, 

Agnez terlihat mengenakan kemeja 
bernuansa hitam dengan motif pol-
kadot. Ia pun memadukan kemeja 

tersebut dengan celana panjang 
yang bernuansa serupa.

Agnez pun memilih untuk mengi-
kat rambutnya supaya wajahnya 

terlihat sempurna. Karena pakaian 
ini terlihat kebesaran di tubuhnya, 

Agnez pun terlihat sedikit lebih 
pendek dari biasanya. Kira-kira, 

gaya busana Agnez yang mana yang 
jadi favorit? (hel/okz)

LV LOOK
Pada kesempatan ini, Agnez Mo memilih untuk mengenakan outfi t dari Louis 
Vuitton. Ia mengenakan jaket dan juga celana panjang yang bermotif sama.
Jaket tersebut terlihat keren dengan nuansa hitam yang dipenuhi dengan 

motif logo LV berwarna merah, begitu pun dengan celana panjangnya. Untuk 
menyempurnakan penampilan, Agnez juga memilih untuk mengenakan tas 
yang juga dari LV dan bernuansa cokelat. “Keren banget,” tutur @cianti***.

GISEL SEKARANG
Dan ini dia potret Gisel 

sekarang. Ia menjelma 
menjadi perempuan yang 
super cantik dan pastinya 
jadi ibu luar biasa untuk 
Gempi. Gisel bertrans-
formasi dengan sangat 
apik hingga pesonanya 
sekarang benar-benar 
bersinar. Cantik banget 
kan sekarang?

5 Transformasi Gisel dari Gadis 
Polos hingga Jadi Hot Mom

NAMA Gisel jadi buah bibir panas 
di tengah masyarakat. Video syur 
mirip Gisel yang tersebar di media so-
sial membuat mama Gempi ini mesti 
berkutat dengan masalah tersebut. 
Sampai saat ini kebenaran akan video 
syur mirip Gisel tersebut masih diseli-
diki. Gisel sendiri menampik bahwa 
itu bukanlah dirinya.

Di sisi lain, sosok Gisel sendiri sudah 
menjadi sorotan sejak dirinya muncul 
di ajang pencarian bakat, Indonesian 
Idol. Pesona kecantikan wanita asal 
Surabaya ini mampu membuat banyak 
pria berdecak kagum, hingga akhirnya 

Gisel bertransformasi menjadi perem-
puan super cantik.

Gading Marten pun kepincut oleh 
kecantikan Gisel dan keduanya pun 
memutuskan untuk menikah pada 
September 2013. Namun sayang, 
rumah tangga mereka retak dan akh-
irnya Gisel menjanda hingga saat ini.

Perubahan wajah dan gaya tampilan 
Gisel dari dulu sampai sekarang ter-
bilang drastis. Nah, di artikel ini Oke-
zone coba memperlihatkan pada Anda 
transformasi Gisel dari gadis polos 
hingga menjadi hot mom idaman ban-
yak orang. Berikut ulasannya:

GISEL KECIL
Ini adalah potret Gisel 

saat masih anak-anak, 
menggemaskan sekali, ya. 
Gisel mengenakan kaos 
merah dan difoto bersama 
dengan ibundanya. Ia pun 
terlihat mengenakan bando 
merah yang membuat gay-
anya semakin cute. Jika 
dilihat-lihat, wajah Gisel 
kecil mirip sekali dengan 
Gempi, ya.

GISEL REMAJA
Zaman sekolah dulu, Gisel terlihat 

polos sekali, ya. Tidak ada makeup di 
wajahnya dan gaya rambut pun hanya 
lurus jatoh begitu saja. Di foto ini bisa 

dilihat kalau Gisel ternyata pernah 
chubby, ya. Meski begitu kecantikan-

nya tidak berubah dari dia kecil

GISEL IKUTAN IDOL
Nah, ini adalah potret Gisel di 

Indonesian Idol. Benar-benar ber-
beda dari gayanya sekarang, ya. 

Di momen itu Gisel terlihat masih 
chubby dan gaya rambutnya khas 

remaja putri di tahun 2008.

GISEL MULAI TERKENAL
Di 2010, nama Gisel semakin 

melejit usai berhasil jadi run-
ner up Indonesian Idol 2008. 

Chubby-nya Gisel ternyata belum 
berubah sampai 2010 dan ia pun 

sempat merasa tidak percaya 
diri dengan bentuk wajah seperti 

itu. Meski begitu, kecantikan 
Gisel semakin terlihat dan dia 

sudah mulai berpenampilan lebih 
glamor, ya. (hel/okz)
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TANA TIDUNG - Badan Kes-
atuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
Provinsi Kalimantan Utara menggelar 
sosialisasi Pilkada 2020 untuk Or-
ganisasi Masyarakat, Tokoh Agama, 
Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat tentang 
Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka 
meningkatkan partisipasi pemilih dan 
menyukseskan Pilkada berkualitas, 
sehat, bebas Covid-19 di Kabupaten 
Tana Tidung, yang difasilitasi Kesbang-
pol Tana Tidung di Gedung Pendopo 
Djaparuddin, Rabu, (11/11/2020).

Acara dibuka oleh Pjs. Bupati Tana 
Tidung, Datu Iqro Ramadhan yang di-
hadiri Kepala Badan Kesbangpol Provin-
si Kaltara, Asisten Bidang Pemerintahan 
dan Kesra, KPU dan Bawaslu Kaltara, 
KPU dan Bawaslu Tana Tidung, Kepala 
OPD lingkup Pemkab Tana Tidung serta 
perwakilan Ormas, Toga, Tomas, Todat 
se-Kabupaten Tana Tidung dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan.

Dalam sambutan Pjs. Gubernur Kali-
mantan Utara yang dibacakan Pjs. Bupati 
Tana Tidung, Teguh Setyabudi menyam-
paikan bahwa kualitas demokrasi saat ini 
menjadi salah satu yang dipertaruhkan 
dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa 
adaptasi kebiasaan baru menuju masyara-
kat yang produktif aman covid-19.

Dengan diputuskannya kelanjutan 
tahapan pilkada serentak pada 9 Desem-
ber 2020 dengan menggunakan protokol 
kesehatan, namun juga tetap menjaga 
kualitas demokrasi lokal pemilihan. 
Penyelenggaraan pilkada ini tidak mudah 
dikarenakan pemilu harus mengelola dua 

aspek sekaligus, yakni teknis pelaksanaan 
dan ketaatan protokol kesehatan.

Sementara itu, pada sambutan Pjs. 
Bupati Tana Tidung sendiri, Datu Iqro 
memyampaikan harapannya untuk 
partisipasi masyarakat (jumlah pemilih) 
pada pilkada kali ini dapat semakin me-
ningkat dari pilkada sebelumnya yang 
mencapai indeks demokrasi sebesar 

86,19% dari jumlah pemilih.
“Saya mengimbau kepada seluruh 

stakeholder, khususnya instansi verti-
kal/aparat keamanan agar dapat saling 
bersinergi dan berkoordinasi dengan baik 
dalam menjamin keamanan, keselamatan 
dan kesehatan pada penyelenggaraan 
setiap tahap dalam pilkada ini. Kesadaran 
individu dalam menerapkan prokes juga 

sangat dibutuhkan. Demikian pula halnya 
kepada penyelenggara dan khususnya bagi 
Ormas, Toga, Tomas, Todat se-Kabupaten 
Tana Tidung agar dapat berperan secara 
massif dalam menyosialisasikan pelak-
sanaan pesta demokrasi yang aman dan 
damai,” terangnya.

Terakhir, Datu Iqro Ramadhan 
menekankan agar penyelenggara dan 

pemilih dalam pilkada serentak untuk 
ketat, dan disiplin taat menerapkan pro-
tokol kesehatan sehingga ajang pilkada 
tersebut tidak menciptakan kluster 
positif covid-19 yang baru.(*)

Sumber: Diskominfo Tanatidung
Editor: M. Yanudin

SOSIALISASI: Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara gelar sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan damai bersama KPU dan bawaslu yang dihadiri Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Organisasi Masyarakat.

Pjs. Bupati Tana Tidung Ajak Semua Tokoh 
Sosialisasikan Pilkada Aman dan Damai

TANA TIDUNG - Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tana Tidung (KTT) beker-
jasama dengan Lembaga Pengembangan 
dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LPPKS) menyelenggarakan pendidikan 
dan pelatihan (Diklat) bagi calon kepala 
sekolah yang telah lulus uji akademik 
beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut 
berlangsung sejak Senin (09/11/2020) 
hingga Jumat (13/11/2020) hari ini.

Dr. Jarwoko, M.Pd, Kepala LPMP 
Kaltara, selaku narasumber kegiatan 
mengemukakan bahwa kepala sekolah 
sebagai pemimpin harus memahami 
konsep pembelajaran sesuai dengan 
perkembangan terkini.

Kegiatan tersebut didasari Permen-
dikbud Nomor 6 Tahun 2018. Diana, 
M.Pd, Kasie PMPTK Disdik Tana Tidung 
mengungkapkan bahwa berdasarkan 
regulasi tersebut, kepala sekolah harus 
lulus pendidikan dan pelatihan dan memi-
liki sertifikat untuk menduduki jabatan.

“Ada 3 tahapan yang harus dilalui. 
Mulai dari pengusulan bakal calon 
kepala sekolah ke LPPKS, seleksi bakal 
calon, dan pendidikan dan pelatihan 
calon kepala sekolah yang tengah berja-
lan ini” tutupnya.(*)

Sumber: Diskominfo Tanatidung
Editor: M. Yanudin

DIKLAT : Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung (KTT) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Kepala Sekolah menggelar Diklat kepala sekolah.

Pemkab Bersama LPPKS Gelar 
Diklat Calon Kepala Sekolah

JAKARTA – Salah satu pasangan 
ganda putra bulu tangkis andalan 
Indonesia, Hendra Setiawan/Mo-
hammad Ahsan, mengungkapkan 
pertandingan-pertandingan terberat 
yang pernah mereka jalani. Ternyata 
baik Hendra atau pun Ahsan mempu-
nyai laga berat sendiri-sendiri yang 
pernah mereka hadapi.

Hal tersebut diungkapkan langsung 
oleh Hendra/Ahsan pada saat menjadi 
pembicara di acara bincang media hari 
pahlawan bertajuk ‘Perjuangan Klub 
dalam Melahirkan Pahlawan Bulutang-
kis Indonesia’ via aplikasi Zoom, Kamis 
12 November 2020, sore WIB.

Sebagai pasangan berpengala-
man, Hendra/Ahsan memang sudah 
melalui banyak sekali pertandingan di 
sejumlah turnamen bulu tangkis yang 
mereka ikuti. Maka dari itu pasti ada 
satu laga yang dijalani dengan pengor-
banan besar oleh Hendra/Ahsan.

Ahsan yang mendapatkan kesempatan 
berbicara lebih dahulu mengungkapkan 
laga tersulit yang pernah dijalaninya. 
Pebulu tangkis berusia 33 tahun itu men-
gungkapkan bahwa duel melawan Lee 
Yong-dae/Yoo Yeon-seong di final Asian 

Games 2014 Incheon jadi laga terberat 
yang dijalaninya.

“Buat saya pertandingan terberat 
yang pernah saya jalani adalah ketika 
tampil Asian Games 2014. Pasalnya 
pada saat itu saya habis cedera,” jelas 
Ahsan kepada para awak media yang 
mengikuti webinar tersebut.

“Mereka (Lee/Yoo) adalah lawan 
nomor satu pada saat itu. Kami sebe-
lumnya juga sudah kalah terus. Kami 
juga ditargetkan untuk dapat medali 
emas. Belum lagi rumor tentang pela-
tih kami yang akan diganti kalau 
kami kalah. Jadi kami benar-benar 
tertekan,” lanjut Ahsan.

Akan tetapi beruntung bagi Ahsan, 
lantaran perjuangannya di pertandin-
gan tersebut tidak berakhir sia-sia. Pas-
alnya Hendra/Ahsan berhasil merebut 
medali emas dari nomor ganda putra 
Asian Games 2020 usai menang dengan 
skor 21-16, 16-21, 21-17 atas Lee/Yoo.

Sementara bagi Hendra, pertandingan 
tersulit yang pernah dijalani sepan-
jang kariernya sebagai pebulu tangkis 
profesional adalah ketika tampil di final 
All England 2019. Pada saat itu Hendra/
Ahsan berjumpa dengan wakil Malaysia, 

yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik.
“Pertandingan terberat yang saya 

jalani adalah All England 2019, karena 
otot saya sempat tertarik, tapi saya ber-
pikir bahwa kami mempunyai kesem-
patan untuk menang. Jadi saya memilih 
untuk tetap bermain,” jelas Hendra.

Sama seperti Ahsan, keputusan 
Hendra untuk tetap memaksakan 
bermain di final All England 2019 
nyatanya tepat. Sebab, Hendra/Ah-
san berhasil menjadi satu-satunya 
wakil Indonesia yang meraih gelar di 
All England 2019, usai menang atas 
Aaron/Son dengan skor akhir 11-21, 
21-14, 21-12.(Ram/okz)

Hendra/Ahsan Ungkap Pertandingan 
Bulu Tangkis Terberatnya
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MUKA

BELAKANG

 Mulai 1 Oktober 2020, penukaran UPK 75 RI sudah bisa dilakukan melalui Bank.
Mekanisme penukarannya:

1. Menyampaikan data diri (fotocopy KTP) dan uang senilai Rp75.000 kepada Bank 
koordinator penukaran UPK 75 RI.

2. Menerima konfirmasi jadwal pengambilan UPK 75 RI dari Bank koordinator tempat 
memesan UPK 75 RI.

3. Mendatangi Bank koordinator tempat memesan UPK 75 RI dan menerima UPK 75 RI 
sesuai jadwal yang telah diinfokan Bank.

Informasi Kantor Cabang Bank koordinator 
penukaran UPK 75 RI dapat dilihat di:

atau melalui aplikasi PINTAR: 
https://pintar.bi.go.id

"Yuk dapatkan 
UPK 75 RI 
di Bank!"
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MANCHESTER – Manchester 
United sepertinya benar-benar serius untuk 
membawa pulang Cristiano Ronaldo ke Old 
Trafford. Bahkan menurut laporan terbaru 
dari Daily Mail, Jumat (13/11/2020), Man 
United telah mengajukan tawaran resmi ke-
pada agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, 
untuk mendapatkan kembali jasa CR7.

Beberapa pekan terakhir, nama Cristiano 
Ronaldo telah dikaitkan dengan kepergian 
yang sensasional dari Juventus. Padahal 
pemain berpaspor Portugal itu masih terbilang 
produktif dan masih kuat dalam mencetak gol.

Akan tetapi, baru-baru ini muncul keraguan 
apakah Juventus akan memperpanjangan 
kontrak pemain berusia 35 tahun tersebut. 
Pasalnya kontrak Cristiano Ronaldo bersama 
Bianconeri –julukan Juventus– sendiri akan 
berakhir pada 30 Juni 2022.

Meski begitu, kepergian Cristiano Ronaldo 
dari Juventus bisa saja terjadi. Pasalnya saat 
ini, ia telah berusia 35 tahun dan kepindah-
annya ini bisa menjadi kesempatan terakhir 

untuknya bermain di liga kompetitif.
Tentu saja dengan kembalinya ke Man 

United akan menjadi sesuatu yang sangat 
menarik. Andai itu terjadi, maka Cristiano 
Ronaldo akan mengenang masa-masa 
kejayaannya ketika ia memulai karier 
emasnya di Old Trafford.

Meski begitu, kabar kepindahan Cristiano 
Ronaldo ke Man United bukanlah hal baru. 
Faktanya, pada 2015, sang superstar itu per-
nah berbicara dengan sangat terbuka untuk 
kembali ke Old Trafford suatu hari nanti.

“Dalam sepakbola, Anda tidak pernah tahu 
apa yang akan terjadi besok,” ungkap Ronaldo 
saat masih membela Madrid pada 2015, dilan-
sir dari Sportskeeda, Jumat (13/11/2020).

“Orang tahu saya suka Manchester 
United. Sangat menyenangkan di sana, 
mereka sangat mendukung saya. Saya 
sangat baik di sini di Madrid (saat masih 
menjadi pemain Madrid), tetapi di masa 
depan, tidak ada yang tahu. Mari kita lihat 
apa yang akan terjadi,” sambungnya.

Kabar tentang Cristiano Ronaldo kem-
bali ke Man United tentu akan menjadi 
hal yang menggembirakan untuk skuad 
Setan Merah. Pasalnya, Man United saat 
ini sangat kekurangan pemimpin sejati di 
lapangan.(mrh/okz)

Ajukan Tawaran Resmi, 
MU Bersiap Bawa Pulang 
Cristiano Ronaldo

DUA pesepakbola terbaik dunia, 
Cristiano Ronaldo dan Lionel 
Messi sama-sama turun di laga inter-
nasional tengah pekan ini. Cristiano 
Ronaldo turun saat Portugal menjamu 
Andorra di laga uji coba pada Kamis 
12 November 2020 dini hari WIB.

Sementara La Pulga –julukan Mes-
si– turun full 90 menit saat Argentina 
menjamu Paraguay di matchday ke-
tiga Kualifi kasi Piala Dunia 2022 zona 
Amerika Selatan, Jumat (13/11/2020) 
pagi WIB. Namun, hasil yang didapat 
keduanya tidak selaras.

Cristiano Ronaldo membantu 
Portugal menang 7-0 atas Andorra! 
Bahkan bisa dibilang, kehadiran 
Cristiano Ronaldo meningkatkan 
mental Seleccao das Quinas –ju-
lukan Portugal. Berhubung baru 
pulih dari cedera engkel, Cristiano 
Ronaldo baru masuk di awal babak 
kedua menggantikan Pedro Neto.

Ketika Cristiano Ronaldo masuk, 
Portugal baru unggul 2-0. Namun, 
setelah Cristiano Ronaldo berada di 
lapangan, Portugal mencetak lima 
gol tambahan sehingga menang 7-0 
atas Andorra.

Ayah empat anak tersebut pun 
memberi kontribusi dengan mencetak 
gol dan assist. Ia mencetak assist atas 
gol ketiga Portugal yang dibuat Renato 
Sanches pada menit 56.

Kemudian Cristiano Ronaldo 

mencetak gol keenam Portugal yang 
dicetak pada menit 85, meman-
faatkan umpan silang Mario Rui. 
Bagaimana dengan Lionel Messi? 
La Pulga gagal membawa Argentina 
meraih kemenangan.

Setelah melalui 90 menit per-
tandingan, skor akhir Argentina vs 
Paraguay adalah 1-1. Paraguay unggul 
lebih dulu lewat aksi Angel Romero 
pada menit 21. Beruntung bagi Argen-
tina, mereka sanggup menyamakan 
kedudukan via sang wing back kiri, 
Nicolas Gonzalez 20 menit berselang.

Dalam laga tersebut, Lionel Messi 
sebenarnya membobol gawang Para-
guay di babak kedua. Hanya saja setelah 
melihat VAR, wasit asal Brasil Raphael 
Plaus menganulir gol tersebut.

Gol tersebut dianulir karena 
VAR melihat adanya pelanggaran 
sebelum gol Lionel Messi terjadi. VAR 
memutuskan tidak mengesahkan gol 
karena sebelum Messi mencetak gol, 
ada pelanggaran yang terjadi antara 
Nicolas Dominguez terhadap Romero. 
Alhasil skor tetap imbang 1-1.

Meski mendapatkan hasil imbang, 
Argentina naik ke puncak klasemen 
Kualifi kasi Piala Dunia 2022 zona 
Amerika Selatan dengan koleksi 
tujuh angka. Hanya saja, Argentina 
bisa digeser jika Brasil memenang-
kan pertandingan kontra Venezuela 
besok pagi.(fmh/okz)

Lionel Messi Mandul, 
Cristiano Ronaldo Berjaya 
di Laga Internasional

BRONDBY – Gelandang asal Den-
mark, Christian Eriksen, akan mem-
pertimbangkan masa depannya setelah 
keputusannya untuk bergabung dengan 
Inter Milan tak sesuai harapan. Karena 
itu, ia mencoba opsi untuk meninggalkan 
Inter pada bursa transfer Januari 2021.

Eriksen sendiri tiba di Inter pada bursa 
trasnfer musim dingin 2020 setelah me-
ninggalkan Tottenham Hotspur. Awalnya, 
kedatangannya pun dianggap sosok yang 
menenangkan serta kreatif dan sangat 
dibutuhkan klub di lini tengah.

Namun, setelah hampir setahun, 
pemain berusia 28 tahun itu kesulitan 
untuk membuat kesan apa pun di Liga 
Italia. Performa apik yang selama ini 
ditunjukkan di Tottenham, gagal ia 
perlihatkan saat bersama Inter.

Di bawah kepelatihan Antonio Conte, 
Eriksen mengakui bahwa banyak hal tidak 
berjalan sesuai dengan rencana. Meski, ia 

sangat menghormati keputusan pelatih, 
tetapi Eriksen tidak menyangkal bahwa ia 
menginginkan hal lebih.

“Ini bukan yang saya impikan. Semua 
pemain ingin bermain sebanyak mungkin, 
tetapi pelatih memutuskan siapa yang 
akan pergi ke lapangan,” ungkap Eriksen, 
mengutip dari Goal, Jumat (13/11/2020).

“Ini adalah situasi yang aneh, karena 
para penggemar ingin melihat saya ber-
main lebih banyak dan begitu juga saya,” 
tambahnya. “Tetapi pelatih memiliki 
ide yang berbeda dan sebagai pemain 
saya harus menghormati itu,” sambung 
mantan pemain Ajax tersebut.

Pada musim ini, Eriksen hanya 
membuat tiga kali starter di Liga Italia 
musim ini. Hal ini membuat masa depan 
Eriksen diragukan. Bahkan Eriksen 
membuka opsi untuk pindah jika 
dalam waktu tujuh minggu tersisa tidak 
mendapatkan.(mrh/okz)

Kesal karena Tak 
Sesuai Harapan, 
Eriksen Ancam 
Tinggalkan Inter
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PEPAYA merupakan buah yang murah dan sehat. 
Anda bisa menemukan pepaya dengan mudah. Sep-
erti dilansir dari MSN, selain rasanya manis dan lezat, 
ternyata pepaya juga memiliki berbagai manfaat. 
Simak yuk apa saja manfaat pepaya?

1. MEncEgAh kAnkEr
Pepaya adalah sumber yang kaya antioksidan, 

fitonutrien dan flavonoid yang mencegah sel-sel 
Anda dari kerusakan radikal bebas. Beberapa 
penelitian juga mengaitkan konsumsi pepaya untuk 
mengurangi risiko kanker kolon dan prostat.

2. MEMbAntu MEngurAngi strEs
Buah ajaib ini kaya akan beberapa nutrisi seperti Vi-

tamin C yang dapat membuat Anda terbebas dari stres. 
Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di University 
of Alabama, ditemukan bahwa 200 mg Vitamin C dapat 
membantu mengatur aliran hormon stres pada tikus.

3. MEnurunkAn kolEstErol
Pepaya kaya akan serat, vitamin C dan antioksi-

dan yang mencegah kolesterol menumpuk di arteri. 
Terlalu banyak penumpukan kolesterol dapat 
menyebabkan beberapa penyakit jantung termasuk 
serangan jantung dan hipertensi.

4. MEMbAntu dAlAM 
PEnurunAn bErAt bAdAn
Anda yang ingin menurunkan berat badan sangat 

disarankan untuk mengonsumsi pepaya dalam 
makanan mereka karena sifatnya yang sangat ren-
dah kalori. Kandungan serat pada pepaya membuat 
Anda merasa kenyang dan mampu membersihkan 
gerakan usus yang akan mempermudah penurunan 
berat badan.

5. MEningkAtkAn 
kEkEbAlAn tubuh
Sistem kekebalan tubuh bertindak sebagai perisai 

terhadap berbagai infeksi penyebab penyakit. Satu 
buah pepaya mengandung lebih dari 200% kebu-
tuhan harian Vitamin C Anda, membuatnya bagus 
untuk kekebalan tubuh Anda.(drM/okz)

5 Manfaat Pepaya 
yang Perlu Diketahui

Bahan Utama :
6 buah terong segar
1 genggam daun kemangi
6 buah rawit merah
2 buah cabai merah keriting
2 cm kencur
1 butir bawang putih
4 sdm kacang tanah goreng
Garam dan gula merah secukupnya
1 buah jeruk limo
Air secukupnya

- Cara memBUat:
1. Ulek dua cabai, kencur, bawang putih dan 
    kacang goreng. Tambahkan garam dan gula. 
    Ulek kembali (sambal dicicipi)
2. Tambahkan air. Aduk merata. Tambahkan 

    kemangi dan potongan terong. Aduk sampai rata.
3. Kasih kucuran air jeruk limo. Aduk 
    kembali. Sajikan. Sedehana sekali.(ahl/okz)

untuk memulai bisnis, terkadang diperlukan 
ide yang out of the box. Jika Anda ingin memulai 
bisnis kuliner, Anda harus memikirkan bagaima-
na caranya membuat hidangan yang menarik, 
seperti red velvet cream cheese pie.

Kue ini bisa dibuat, tampil dengan warna merah-
putih layaknya bendera Indonesia. Supaya makin 
menarik, Anda bisa menambahkan potongan ben-
dera kecil, alhasil kuenya pun terlihat eye catching.

Nah, bagi Anda yang ingin membuatnya, 
berikut akan diberikan resepnya seperti dikutip 
dari akun Instagram @dapoer_mabelle pada 
Kamis (12/11/2020).

Bahan kUlit:
- 200 gram margarin
- 350 gram terigu protein sedang
- 3 gram cokelat bubuk
- 50-60 gram gula halus
- 1 sdm air es
- 1 sdt pasta red velvet

Cara memBUat kUlit:
- Campurkan margarin dengan tepung, 
   bubuk cokelat, dan gula halus yang sudah 
   diayak sebelumnya. Hancurkan dengan pisau 
   pastry atau garpu sampai berulir seperti pasir.
2. Tambahkan pasta red velvet dan 1 sdm air es. 
    Jika masih agak beremah dan sulit dibulatkan, 
    boleh ditambah 1 sdm air es lagi.
3. Bulatkan dan tutup dengan cling wrap lalu simpan 
   di kulkas selama 30 menit.

4. Bentuk sesuai bentuk dan ukuran cetakan loyang.
5. Tusuk-tusuk bagian bawah dengan garpu.
6. Oven dengan suhu 180°c selama 25-30 
    menit (sesuaikan dengan oven masing-masing).
7. Keluarkan kulit pie dari cetakan. Setelah 
    agak dingin, beri filling.

Bahan filling frosting Cream Cheese:
- 225 gram cream cheese (suhu ruang)
- 50 gram margarin
- 120 gram gula halus
- 1 sdt vanilla extract
- 1/2 sdt perasan air lemon

Cara memBUat:
1. Kocok cream cheese dan margarin sampai rata dan 

creamy. Tuang vanilla extract lalu kocok hingga rata. Masuk-
kan gula halus dan mixer kembali sampai tercampur rata. 
Terakhir, beri perasan air lemon dan campur hingga rata.

2. Masukkan dalam piping bag dan simpan sebentar ke 
dalam kulkas sebelum digunakan. Semprot filling di atas 
permukaan kulit pie. Bantu bulatkan permukaan filling 
dengan sendok, lalu taburi dengan remahan pie.(ahl/okz)

Resep Keredok Terong Enak

Resep Red Velvet Cream Cheese Pie
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