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Wabah covid-19 masih belum juga berakhir hingga saat ini. Hal ini pun mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat, tak ter-
kecuali di Indonesia. Salah satu dampak dari mewabahnya virus dari Wuhan, China ini, menjatuhkan perekonomian. Tak hanya itu, 

sistem belajar mengajar pun ikut terimbas. Siswa siswi harus menjalani belajar di rumah. Namun, ada kebijakan baru dari pemerin-
tah yang memperbolehkan belajar tatap muka kembali.
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Belajar Tatap Muka 
Dibuka Lagi, Amankah?
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MALINAU – Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Malinau menyerahkan 176 Su
rat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) tahun 2020 di Kantor Pemkab 
Malinau, Selasa (17/11/2020).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendi
dikan dan Pelatihan (BKPP) Malinau, 
Marson Langub mengatakan, prosesi 
penyerahan SK Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) tersebut akan dilanjutkan dengan 
pengambilan sumpah dan janji PNS.

Marson menjelaskan, prosesi penye
rahan Surat Keputusan Bupati Malinau 
tersebut berisi tentang pengangkatan PNS 
Kabupaten Malinau Tahun 2020. Dalam 
penyampaiannya Marson menjelaskan, 
pengangkatan PNS tersebut diperuntuk
kan bagi 176 orang. Dengan rincian tenaga 
guru meliputi sarjana 122 orang.

Tenaga kesehatan berjumlah 47 orang 
dengan rincian, golongan II C pendidi
kan D3 Perawat 5 orang, golongan III A 
pendidikan Ners 3 orang, golongan III B 
Dokter 35 orang, golongan III B Farmasi 
3 orang. Sedangkan untuk tenaga teknis 
golongan III A pendidikan Sarjana 
sebanyak 7 orang.

“SK tentang pengangkatan PNS diper
untukkan bagi 176 orang, dengan rincian 
122 orang tenaga guru, 47 orang tenaga kes
ehatan dan 7 orang tenaga teknis,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga dilakukan 
prosesi penyumpahan bagi PNS di ling
kungan pemerintahan Kabupaten Ma
linau yang belum mengangkat sumpah. 
Marson membeberkan, sebagian PNS di 

Kabupaten Malinau belum mengucap
kan sumpah dan janji.

Karena itu, pihaknya menginisiasi 
agar pengambilan sumpah dan janji bagi 
PNS yang baru saja diangkat, dirangkum 

bersama beberapa PNS yg belum men
gucapkan sumpah dan janji.

“Sesuai aturan, PNS wajib untuk men
gucapkan sumpah dan janji agar terben
tuk PNS yang bersih, jujur dan sadar akan 

tanggung jawabnya,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Serahkan SK, Kepala BKPP Malinau 
Minta PNS Baru Taat Aturan dan Kode Etik

MALINAU – Luasnya wilayah Ka
bupaten Malinau ditambah dengan letak 
desadesa yang lokasinya terpencar dan 
saling berjauhan antara desa satu dengan 
desa yang lainnya. Tentunya akan mem
buat pembangunan infrastuktur secara 
menyeluruh akan sangat sulit dilakukan. 
Jika pun dilakukan tentunya itu akan 
memakan waktu yang cukup lama.

Meski demikian, Pangdam II/Sriwi
jaya Mayjen TNI Agus Suhardi, tetap 
optimis dan memberikan semangat 
kepada Pemerintah Kabupaten(Pemkab) 
Malinau, agar dapat membangun infra
struktur, agar masyarakat yang berada 
dalam pelosok Malinau, bisa menjual 
hasil produk mereka keluar daerah.

“Kita akui medan disini sangat sulit. Tapi 
jika kita bersama dan terus mendorong dan 

membantu pemerintah dalam membangun 
infrastuktur. Saya yakin perlahanlahan 
semua pasti terbangun. Karena ini semua 
agar akses produk lokal pedalaman bisa 
mendapatkan pasar dan dikenal oleh Dae
rah lain,” kata Pangdam II.

Sedangkan untuk kondisi prajurit 
dan keadaan Poskout Pamtas Yonif R 
200/BN. Pangdam II mengatakan kalau 
prajuritnya tidak ada yang mengeluhkan 
keadaan dan menuntut kondisi yang 
idealis, karena semua tahu kalau tugas 
pokok lah yang utama.

“Kalau kondisi prajurit sangat luar biasa 
disini, meski ada poskout yang kondi
sinya sudah tidak layak, maupun harus 
dipindahkan. Tapi tidak satupun yang 
mengeluhkan hal itu, karena semua sudah 
paham, dalam keadaan apapun tugas 

tetap kewajiban no 1,” pungkasnya.
Sedangkan untuk pelanggaran saat ini, 

Pangdam II berharap kalau kondisi perba
tasan saat ini bisa selalu dipertahankan oleh 
Poskout Pamtas Yonif R 200/BN. Dimana 
hingga saat ini, tidak ada pelanggaran yang 
terjadi baik dari prajurit Poskout Pamtas 
Yonif R 200/BN mau pun dari warga asing 
yang mencoba menganggu ketenangan 
wilayah perbatasan Negara.

“Tidak ada prajurit yang terlibat de
ngan penyeludupan ilegal dan tidak ada 
yang berani mengganggu perbatasan 
kita. Saya harap kondisi ini bisa terus 
berlanjut” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor:  Ramli

Rapat koordinasi melalui Webinar di Kabupaten Malinau.

MALINAU – Dibuka oleh Pjs. 
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara), Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Kabupaten Malinau, ikuti 
kegiatan webinar bertema Penga
manan Protokol Kesehatan (Prokes) 
Selama Pemilu, bersama dengan 
seluruh Satpol PP Provinsi Kaltara.

Kegiatan itu menghadirkan 4 
pemateri yang merupakan perwakilan 
dari Kementerian Dalam Negeri (Ke
mendagri), Polda Kaltara, KPU Kaltara 
dan Kasat Pol PP Provinsi Kaltara.

Dari Webinar rapat koordinasi itu, 
Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten 
Malinau, Kamran mengatakan, baik 
dari Kemendagri, Polda Kaltara, KPU 
Kaltara, dan Kasatpol PP Kaltara telah 
memberikan instruksi kepada seluruh 
jajaran Satpol PP termasuk Satpol PP 
Malinau, agar dapat berpartisipasi 
secara maksimal untuk melakukan 
penjagaan dan pengamanan di setiap 
Tempat Pemungutan Suara (TPS), 
khususnya yang berkaitan dengan 
protokol kesehatan.

“Jelas instruksi itu akan kita 
jalankan nantinya, melalui Satbin
mas kita yang akan kira kerahkan ke 

seluruh TPS yang ada di Kabupaten 
Malinau,” kata Kamran.

Mengingat luas wilayah Kabu
paten Malinau yang tidak sebanding 
dengan jumlah personel Satuan 
Bina Masyarakat (Satbinmas) Satpol 
PP Malinau, Kamran pun membe
berkan kalau pihaknya nanti tidak 
sendiri dalam menjaga ratusan TPS 
yang tersebar di wilayah Malinau.

Ia menjelaskan, nantinya akan ada 
2 orang yang akan melakukan pen
jagaan di tiaptiap TPS. 1 orang dari 
personel Satbinmas dan 1 lainnya dari 
Satgas Covid19 Malinau atau dari 
Institusi lainnya, yakni TNIPolri.

“TPS di Malinau itu berjumlah 212 
TPS, tiap TPS nanti akan dijaga oleh 1 
personel Satbinmas kita,” ujar Kamran.

“Karena jumlah personel kita juga 
kurang, jelas nanti kita akan dibantu 
oleh TNI Polri maupun Satgas co
vid19. Karena kita semua tidak ingin 
adanya pelanggaran protokol kesehatan 
saat masyarakat ke TPS untuk ikut 
pesta demokrasi,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Satpol PP dan Damkar Siap Tegakkan 
Protokol Kesehatan Seluruh TPS di Malinau

OPTIMIS: Pangdam II/Sriwijaya kunker ke Kabupaten Malinau.

Pangdam II/Sriwijaya Yakin Infrastruktur 
Malinau Akan Semakin Baik

SUMPAH JANJI: Suasana penyerahan SK PNS baru di Kabupaten Malinau.
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JAKARTA - Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) optimistis kebi-
jakan ekonomi Indonesia di masa 
pandemi akan berdampak positif 
dan memberikan insentif bagi pe-
ngusaha dan pelaku bisnis.

Hal tersebut disampaikan Presiden 
Jokowi dalam sambutannya di acara 
APEC CEO Dialogues 2020 yang dis-
elenggarakan secara virtual, sebagaima-
na diunggah melalui video Youtube 
Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.

“Saya yakin para pengusaha serta 
pelaku bisnis domestik dan interna-

sional akan merasakan efek positif 
dari berbagai potensi dan insentif dari 
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan 
Indonesia di masa pandemi,” ujar 
Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan Indo-
nesia menggunakan momentum krisis 
akibat pandemi COVID-19 untuk melaku-
kan reformasi struktural. “Secara extraor-
dinary, kami membenahi regulasi yang 
ada, membenahi birokrasi yang ada. Agar 
dapat bergerak cepat melalui masa-masa 
yang sulit, sehingga siap membuka pintu 
seluas-luasnya bagi bussinessman dan 

bagi investor dengan cara-cara baru,” ujar 
Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menyampai-
kan bahwa Indonesia telah menge-
sahkan UU Omnibus Law Cipta 
Kerja sebagai upaya penyederha-
naan regulasi secara besar-besaran 
dari 79 undang-undang menjadi 
satu undang-undang.

Presiden Jokowi mengundang 
para CEO dan pengusaha di ka-
wasan Asia Pasifi k untuk meman-
faatkan peluang dari UU Omnibus 
Law yang baru saja disahkan.(*)

Presiden Optimistis 
Pengusaha Dapat Insentif 
dari Kebijakan Ekonomi

Joko Widodo

TANJUNG SELOR - Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara kembali 
meraih penghargaan Top 45 pada 
ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan 
Publik (KIPP) 2020 oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Alhamdulillah, Kaltara dapat 
penghargaan dari program ‘Dokter 
Terbang’,” kata Kepala Biro Organisasi 
Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara 
Abdul Madjid di Tanjung Selor, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa beberapa 
hari lalu menerima surat Kementerian 
PANRB Nomor B/66/PP.00.05/2020. 
Isinya, penyerahan penghargaan Top 
Inovasi Pelayanan Publik akan di-
berikan secara langsung oleh Menteri 
PAN-RB pada 25 November 2020 di 
Jakarta.

Di surat itu disebutkan, Pemprov Kal-
tara sendiri mendapatkan penghargaan 
atas inovasinya yang bernama “Program 
Layanan Dokter Terbang Kalimantan 
Utara yang diinisiasi Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Provinsi Kaltara.

Dokter terbang, yakni program yang 

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 
kesehatan masyarakat di daerah ter-
isolasi, daerah perdesaan, perbatasan 
dan pantai. Program ini melibatkan 
sejumlah dokter spesialis antara lain 
penyakit dalam, spesialis anak dan 
dokter spesialis kandungan.

Layanan Dokter Terbang pada Top 
45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 
masuk dalam kluster provinsi. Di klus-
ter tersebut, selain Dokter Terbang 
terdapat enam inovasi lainnya.

Ke enam inovasi itu, yakni Melintasi 
Batas Ruang Kelas Bersama milik Pem-
prov DI Yogyakarta, Bunga Tanjung 

(Pemprov DKI Jakarta), One Pesantren 
One Product (OPOP) Pesantren Mandiri 
Umat Sejahtera (Pemprov Jawa Barat), 
Mega Mendoane Rini (Pemprov Jawa 
Tengah), Klinik BUM Desa (Pemprov 
Jawa Timur), dan Ojol Berlian (Pem-
prov Kalimantan Timur).

Ini merupakan kali kedua ino-
vasi Pemprov Kaltara berhasil masuk 
dalam Top 45 KIPP. Sebelumnya, 
inovasi Sipelandukilat (Sistem Pela-
yanan Administrasi Kependudukan di 
Wilayah Perbatasan dan Pedalaman) 
Pemprov Kaltara juga menerima 
penghargaan Top 45 KIPP 2019.(*)

Kaltara dapat 
penghargaan 
dari program 
“Dokter 
Terbang”.

Kaltara Dapat Penghargaan 
dari Program “Dokter Terbang”

PONTIANAK - Sebanyak 400 
rumah tangga sasaran yang ada 
di Kabupaten Landak, Kaimantan 
Barat mendapat bantuan sam-
bungan listrik gratis dari PT PLN 
melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PLN Virtual 
Charity Run & Ride.

“Secara keseluruhan kita 
melakukan penyambungan listrik 
gratis kepada masyarakat yang 
kurang mampu sebanyak 8417. 
Untuk PLN wilayah Kalimantan 

Barat program CSR bantuan 
penyambungan listrik sebanyak 
1200 RTS,” kata GM PLN Wilayah 
Kalimantan Barat J.A Ari Dartono 
di Ngabang, Jumat.

Untuk Kabupaten Landak, 
katanya, mendapatkan 400 RTS 
dengan daya 450 kwh. Hal terse-
but tidak terlepas dari kerjasama 
dan koordinasi yang terjalin baik 
antara Bupati Landak dengan 
pihak PLN sehingga dapat 
memenuhi harapan masyarakat 

Kabupaten Landak yang mem-
butuhkan.

Ditempat yang sama, Bupati 
Landak Karolin Margret Natasa 
yang secara simbolis melakukan 
penyalaan listrik gratis di rumah 
masyarakat Dusun Gundaleng, 
Desa Senakin, Kecamtan Sengah 
Temila juga melakukan penem-
pelan sticker bantuan CSR dari 
PLN dan memberikan bingkisan 
dari PLN serta memberikan ban-
tuan sembako dari Bupati Landak.

“Saya mengucapkan terima 
kasih kepada pihak PLN yang 
sudah mempercayakan Kabu-
paten Landak sebagai tempat 
untuk memberikan program 
CSR-nya. Ini memang suatu 
harapan yang diinginkan ma-
syarakat, terutama masyarakat 
yang kurang mampu sehingga 
dengan bantuan lstrik gratis ini 
mereka juga bisa merasakan 
penerangan di rumahnya,” kata 
Karolin.(*)

ANTARA/DOKUMEN

LISTRIK GRATIS: Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama GM 
PLN Wilayah Kalimantan Barat J.A Ari Dartono hadir dalam pemasangan 
listrik gratis bagi masyarakat. 

400 Rumah Tangga di Landak Dapat Bantuan Sambungan Listrik Gratis

JAKARTA - Menteri Kesehatan Terawan 
Agus Putranto mengatakan pihaknya akan 
meningkatkan pengawasan dan pembinaan 
terhadap protokol kesehatan pencegahan 
penularan COVID-19 seiring keputusan terkait 
pembelajaran tatap muka di sekolah yang kini 
diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kementerian Kesehatan sepenuhnya akan 
mendukung kebijakan ini. Kami berkomit-
men untuk meningkatkkan peran puskesmas, 
melakukan pengawasan dan pembinaan pada 
satuan pendidikan dalam penerapan protokol 
kesehatan,” kata Terawan dalam konferensi 
pers bersama tentang panduan pembelajaran 
pada tahun ajaran dan tahun akademik baru 
2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang 
dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Menkes Terawan juga menegaskan pihaknya 
akan memperkuat peran puskesmas sebagai 
fasilitas pelayanan kesehatan dasar terkait 
kesiapannya dalam pencegahan serta pengen-
dalian COVID-19.

Terawan mengatakan sistem pembelajaran 
jarak jauh yang telah dilakukan selama satu 
tahun ini di masa pandemi COVID-19 di In-
donesia telah menyebabkan berbagai perma-
salahan pada siswa, baik dari sisi pendidikan, 
kehidupan sosial, maupun kesehatan mental.

“Ternyata banyak hal yang bisa dinilai ada 
berbagai kendala, seperti ada ancaman anak putus 
sekolah, meningkatnya risiko stres pada anak, 
terjadinya kekerasan pada anak, kesenjangan capa-
ian belajar dan learning loss yang berpengaruh pada 
perkembangan anak,” kata Menkes.(*)

Menkes akan Tingkatkan Pengawasan 
Terkait Belajar Tatap Muka

DOKUMEN
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Masyarakat Diingatkan Tanggap 
Bencana dan Siaga Setiap Saat

NUNUKAN – Plt. Bupati Nunukan, 
Ir. H. Faridil Murad, yang diwakili 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Nunukan, Serfianus membuka secara 
resmi rapat koordinasi pemerintahan di 
tingkatkan Kecamatan, Desa dan Lurah 
se-Kabupaten Nunukan di Hotel Laura, 
Rabu 18 November 2020.

Dalam pidatonya, Serfianus menyam-
paikan beberapa arahan. Dia menyebut, 
kecamatan adalah organisasi perang-
kat daerah yang mendapat limpahan 
sebagian wewenang dari Bupati untuk 
melaksanakan urusan otonomi daerah. 
Selain itu, kecamatan juga bertugas 
melaksanakan fungsi-fungsi atributif, 
yaitu koordinasi, pembinaan dan penga-
wasan di wilayah.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya 
tersebut, camat sebagai kepala wilayah 
kecamatan harus mampu menjalin kerja 
sama dan melakukan koordinasi yang baik 
dan efektif dengan para lurah dan kepala 
desa di wilayahnya masing masing.

“Koordinasi adalah sesuatu yang selama 
ini begitu mudah untuk diucapkan, tetapi 
pada kenyataannya sangat sulit untuk di-
praktikkan. Masih tingginya ego sektoral, 
adanya interest yang berbeda-beda, dan 
kurang dipahaminya tupoksi masing-ma-
sing adalah penyebab utama masih lemah-
nya koordinasi antar instansi peme rintah,” 
kata Serfianus di hadapan peserta.

Dia juga mengatakan, rapat koordinasi 
pemerintah se-Kabupaten Nunukan yang 
dilaksanakan hari ini adalah upaya untuk 
menyinkronkan dan menyolidkan hubun-
gan antara camat, lurah dan kepala desa 
beserta seluruh jajarannya. Soliditas antar 
instansi pemerintah adalah hal mutlak yang 
harus diupayakan untuk menjamin seluruh 
masyarakat dapat merasakan kehadiran 
pemerintahan yang melindungi, membina, 
melayani dan mengayomi mereka.

Di tengah situasi yang tidak mudah 
se perti saat ini akibat pandemi covid -19, 
masyarakat sangat membutuhkan arahan 
dan bimbingan dari seluruh jajaran peme-

rintah agar tetap tenang dan selalu percaya 
diri. Pemerintah tidak akan  membiarkan 
masyarakat berjalan sendiri-sendiri dalam 
menghadapi situasi yang serba tidak pasti 
seperti sekarang ini.

Serfianus mengingatkan bahwa jangan 
sampai ada jajaran pemerintah yang 
melakukan langkah-langkah yang justru 
akan menimbulkan kegelisahan, ketakutan 
dan kepanikan di tengah masyarakat. Un-
tuk itu, perlu ada pemahaman dan penge-
tahuan yang memadai, komprehensif, dan 
up to date terhadap berbagai persoalan 
dan isu-isu yang terjadi saat ini.

“Di samping melakukan break down 
kembali terhadap tugas dan fungsinya ma-
sing-masing, melalui rakor pemerintahan 
ini saya berharap kita juga bisa melakukan 
refreshing terhadap dinamika di masyara-
kat. Persoalan penyebaran wabah covid-19 
yang hingga kini belum jelas kapan 
berakhirnya, kejahatan dan kekerasan ter-
hadap ibu dan anak merupakan salah satu 
isu aktual yang membutuhkan perhatian 

serius dari kita semua,” terangnya.
Selain itu, Serfianus mengingatkan agar 

ASN dan jajarannya tetap menjaga netrali-
tas. “Pilkada serentak yang akan kita selengg-
arakan tahun ini, kita menginginkan pilkada 
dapat berjalan secara demokratis, jujur dan 
adil, serta menghasilkan kepemimpinan 
yang kuat dan legitimate,” tuturnya.

“Seluruh ASN harus mampu menjadi 
contoh dan panutan bagi masyarakat 
tentang bagaimana seharusnya bersikap 
dalam menghadapi keriuhan pesta de-
mokrasi,” imbuhnya.

Karena pilkada kali ini akan dilaksanakan 
di tengah situasi penyebaran covid-19, 
untuk itu harus menjamin seluruh tahapan 
dilaksanakan tetap dalam koridor menjaga 
protokol kesehatan (Prokes). Dia tidak 
menginginkan, pilkada yang memiliki tujuan 
mulia justru menjadi kluster penyebaran 
baru covid-19 akibat sikap lalai.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada 
seluruh jajaran pemerintahan di semua 
tingkatan untuk terus memberi imbauan, 

mengawasi, dan jika perlu mengeluarkan 
teguran jika ada tindakan yang jelas-jelas 
terhadap komitmen tersebut,” imbuhnya.(*)

Reporter: Darmawan 
Editor: M. Yanudin

NUNUKAN – Lomba layang-
layang di perbatasan Sebatik dibuka 
secara resmi oleh Asisten Administrasi 
Umum Setda Nunukan H. Asmar, 
tepatnya di lapangan sepakbola Desa 
Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat.

Lomba tersebut dibagi dua kategori, 
yakni kategori Perbatasan khusus senior 
dan kategori NKRI atau khusus junior 
yang masing masing dibatasi  50 peserta.

Pada saat itu, cuaca cerah dan 
angin bertiup membuat para pener-
bang layang-layang terlihat antusias 
menerbangkan layang-layang yang 
mereka buat sepenuh hati. Berbagai 
layang-layang pun mewarnai pandangan 
di langit dengan berbagai bentuk. Mulai 
dari layangan berbentuk burung merak, 
model kapal pesiar sampai ada yang 
menyerupai burung rajawali raksasa.

Kompetisi ini digelar bertujuan untuk 
membangkitkan kembali pariwisata di 
Kecamatan Sebatik Barat, khususnya 
di Desa Bambangan. Sembari mem-
bangkitkan perekonomian, juga untuk 
memberikan hiburan kepada masyara-
kat untuk penikmat layang-layany.

Disampaikan Asisten Administrasi 
Umum H. Asmar, ia sangat menga-
presiasi kegiatan yang dilaksanakan 
Disparpora. Kegiatan ini dimilai 
mengedukasi serta memberikan 
hiburan kepada masyarakat yang dike-
mas dalam lomba layang-layang.

“Atas nama pemerintah daerah 

saya mengapresiasi kegiatan ini. Ini 
merupakan bentuk perhatian kita 
kepada masyarakat yang mungkin 
selama ini sudah berdiam diri di 
rumah di karenakan Covid-19,” kata 
H. Asmar, Ahad (15/11/2020).

Dia juga mengatakan, kegiatan ini 
juga bukan hanya hiburan semata, tapi 
juga dipersiapkan hadiah yang akan 
diperebutkan oleh peserta.

“Tentunya hal ini merupakan ben-
tuk upaya kita untuk meningkatkan 
jumlah kunjungan wisata di Kabupaten 
Nunukan, khususnya di Kecamatan 
Sebatik ini,” jelasnya.

H. Asmar meminta kepada para pa-
nitia pelaksana dan peserta lomba agar 
tetap menerapkan protokol kesehatan 
dengan melaksanakan 3 M. Yaitu 
memakai masker, mencuci tangan dan 
menjaga jarak.

“Terkait Covid-19 yang masih 
berlangsung saat ini, saya berharap 
kiranya panitia festival layang-layang 
perbatasan 2020 dan peserta lomba 
tetap menerapkan protokol kesehatan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Sehingga kegiatan ini dapat berjalan 
dengan baik dan memenuhi standar 
berkegiatan di masa pandemi ini,” 
tutupnya. (*)

Reporter: Darmawan 
Editor: M. Yanudin

darMaWan/BEnuanta

DiBUKA: Sekretaris daerah Kabupaten nunukan, 
Serfianus saat membuka rapat koordinasi pemer-
intahan ditingkatkan Kecamatan, desa dan lurah 
se-kabupaten.

Serfianus Imbau ASN Jaga Netralitas dan Prokes di Pilkada

FEstiVAL: 
Salah satu 
laying-layang 
yang mengi-
kuti lomba yang 
digelar disparpora 
di Bambangan.

Bangkitkan Pariwisata, Disparpora Gelar 
Festival Layang-Layang di Bambangan

NUNUKAN – Sebagai langkah antisi-
pasi dan preventif atas dampak fenomena 
alam, Pemerintah Kabupaten Nunukan 
beserta unsur TNI dan Polri menggelar 
Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana Hidro-
meteorologi. Kegiatan ini diselenggarakan 
di Lapangan Upacara Kantor Bupati 
Nunukan, Kamis (19/11/2020).

Mewakili Plt. Bupati Nunukan, Sekretaris 
Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, 
S.IP.,M.Si memimpin apel, dan terlihat hadir 
unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan, 
serta kepala perangkat daerah terkait. 
Sementara di lapangan apel tampak berjajar 
pasukan dari berbagai kesatuan, antara lain 
dari Kodim 0911 Nunukan, Lanal Nunu-
kan, Satgas Pamtas Yonif 623 BWU, Polres 
Nunukan, BPBD, dan SATPOL PP.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah 
Serfianus menyampaikan beberapa hal 
tentang fenomena La Nina berdasarkan 
keterangan dari BMKG. Data dari BMKG, 
La Nina yang diprediksi dapat berdampak 
pada peningkatan akumulasi curah hujan 
musiman dan bulanan yang bervariasi, 
baik tempat dan waktunya hingga menca-
pai 20 persen hingga 40 persen lebih tinggi 
dari normalnya. Selain itu, berpotensi 
memicu bencana Hidrometeorologi seperti 
banjir, banjir bandang, tanah longsor, 
angin kencang, atau angin puting beliung.

“Beberapa waktu yang lalu di beberapa 
wilayah di Indonesia, tak terkecuali di 
wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan 
juga di Kabupaten Nunukan banyak terjadi 
musibah dan bencana alam. Hal ini telah 
menimbulkan korban dan kerugian materil 
yang tidak sedikit. Terlebih kita seluruh 
dunia saat ini menghadapi fenomena pe-
rubahan iklim La Nina yang akan membawa 
dampak yang buruk sebagai penyebab ben-
cana hidrometeorologi,” kata Serfianus.

Lebih lanjut disampaikan Serfianus, pada 
November ini diperkirakan hampir seluruh 

wilayah kepulauan di Indonesia, kecuali 
pulau Sumatera, akan terdampak La Nina. 
Desember 2020 hingga Februari 2021, 
dampak La Nina diprediksi terjadi di wilayah 
Indonesia bagian tengah, utara, dan timur. 
Adapun puncak La Nina dan puncak musim 
hujan diprediksi terjadi di Desember 2020 
serta Januari dan Februari 2021.

“Dengan melihat kondisi seperti itu, ten-
tunya tidaklah membuat kita untuk tinggal 
diam. Oleh karena itu apel bersama di sini 
dalam rangka gelar pasukan siaga bencana 
Hidrometeorologi di wilayah Kabupaten 
Nunukan digelar, maka kita harus menin-
gkatkan kewaspadaan dari kita semua. De-
ngan segala potensi yang kita miliki sesuai 
bidang kerja kita masing-masing, saya rasa 
segala tantangan dan segala kemungkinan 
yang ada di depan kita akan dapat kita 
tanggulangi bersama,” jelasnya.

Serfianus berharap agar seluruh 
unsur dari pemerintah daerah, TNI, 
Polri, instansi vertikal dan seluruh lapisan 
masyarakat dapat saling bergandengan 
tangan, bahu membahu dan meningkat-
kan koordinasi dan konsolidasi dalam 
menghadapi kemungkinan musibah dan 
bencana alam ini.

Kepada seluruh pemangku kepentingan 
agar dapat menyiapkan langkah-langkah 
antisipasi dan taktis, segera dirumuskan dan 
pertajam langkah tersebut dengan simulasi-
simulasi kepada kemungkinan-kemungki-
nan terburuk apabila terjadi bencana.

“Saya juga mengingatkan kepada ma-
syarakat untuk tanggap bencana dan siap 
di setiap saat. Hal ini tentunya bukanlah 
hal yang berlebihan, namun adalah 
sebuah langkah preventif dan antisipasi 
yang terukur dalam sebuah manajemen 
bencana,” ujarnya.

Terkait dengan kondisi pandemi 
Covid-19 saat ini, dia menekankan agar 
seluruh pemangku kepentingan dapat 
melaksanakan semua program dan 
rencana dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yang berdasar pada 
3 hal, memakai masker, mencuci tangan 
pakai sabun, dan menjaga jarak. “Jika 
itu kita lakukan, dapat memberikan rasa 
aman dan nyaman bagi masyarakat,” 
imbuhnya. (*)

 

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

APEL: apel Gelar Pasukan Siaga Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin Sekretaris daerah Kabupaten nunukan 
Serfianus, S.iP., M.Si.
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TARAKAN – Pemerintah kota tarakan 
mengapresiasi terobosan yang dilakukan 
oleh Raudhatul Quran Kota Tarakan yang 
menyediakan pelayanan terpadu satu 
pintu (PTSP). Hal ini disampaikan Wali 
Kota Tarakan kala meresmikan peman
faatan Gedung PTSP Pondok Pesantren 
Raudhatul Quran yang berlokasi di Jalan 

Cahaya Baru Kelurahan Karang Harapan 
pada Rabu (18/11)

Diungkapkan oleh Wali Kota, bahwa 
peningkatan kualitas pendidikan adalah 
prioritas pembangunan, untuk itu pe
ningkatan sarana prasarana pendidikan 
dinilai mampu menjadi solusi bagi ma
syarakat untuk mengakses pendidikan 

yang berkualitas.
“Penduduk di kota Tarakan tiap tahun 

bertambah dan ini berpengaruh pada 
kebutuhan ruang kelas,” ujarnya seraya 
berharap kehadiran Raudhatul Quran 
dapat menjadi pilihan masyarakat.

“Harapannya Raudhatul Quran 
ini berkembang terus semakin besar 

kedepannya, dan kita mendorong semua 
ini menjadi lebih baik sehingga Tarakan 
dapat terwujud menjadi kota Pendidi
kan,” kata Walikota.(*)

Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Ramli

TEROBOSAN: Walikota Tarakan dr. Khairul menghadiri peresmian gedung baru Ponpes Raudhatul Quran Tarakan.

Walikota Apresiasi Terobosan PTSP 
Ponpes Raudhatul Quran Tarakan

TARAKAN – Pada Kamis 
(19/11/2020), sekitar pukul 15.38 wita, 
terjadi  trip Penyulang Tarakan 02 dan 
Penyulang Tarakan 07. Berikut penjelasan 
PLN UP3 Tarakan.

Manager PLN UP3 Tarakan, Suparje 
Wardiyono mengatakan Trip diikuti oleh 
Tarakan 04, Tarakan 05 dan Tarakan 
08. Setelah dilakukan pengecekan dan 
penelusuran ditemukan dan dilaporkan 
warga pada Jaringan Tegangan menengah 
Penyulang Tarakan 02 dan Tarakan 07 
yaitu batang kayu pekerjaan konstruksi di 
daerah Sebengkok.

“Untuk Tarakan 08 segera dapat dinor
malkan kembali pada pukul 15.50 wita 
Sedangkan Tarakan 04 dan 05 pada pukul 
16.04 wita yang sempat terdampak sudah 
menyala bertahap pada mulai pukul 16.05 
wita,” ujarnya kepada awak media.

Dijelaskan Suparje, untuk Tarakan 
02 dan 07 setelah dilakukan perunutan 
gangguan dan pengecekan di lokasi dapat 
dinyalakan kembali pada pukul 16.00 wita.

“Pada lokasilokasi pekerjaan yang dekat 
atau berisiko terkena jaringan Tegangan 
Menengah 20 kV, kami telah menghimbau 
dan mengingatkan untuk berhatihati pada 
saat pekerjaan termasuk untuk lokasi di 

Sebengkok. Risiko yang terjadi terkait de
ngan risiko kecelakaan personil, kerusakan 
peralatan PLN dan terhentinya pasokan di 
beberapa lokasi,” terangnya.

Daerah yang mengalami padam yaitu :
 Jalan Diponegoro, Selumit, Yos Su

darso, Jalan Kusuma Bangsa, Lingkas,
 Jalan Jenderal Sudirman, Aki bBalak, 

Aki Babu, Aji Iskandar, Juata Laut,
 Kampung Empat, Kp Enam, Binala

tung, Amal, Mamburungan,
 Jalan Agus Salim, Karangrejo, Ka

rangbalik, Gajahmada, Cendrawasih dan 
Mulawarman.

Suparje lanjut menjelaskan, setelah 
diamankan lokasi dan jaringan dilaku
kan pengecekan secara bertahap normal 
kembali sampai dengan ujung pukul 16.28 
wita. PLN terus menghimbau untuk peker
jaan yang berisiko dekat dan terkena JTM 
20 kV agar berkoordinasi dengan PLN.

“Kami memohon maaf dan maklum atas 
ketidaknyamanan tersebut, dalam upaya 
kami meningkatkan kehandalan jari
ngan Saluran Udara Tegangan Menengah 
SUTM 20 kV,” tutupnya.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa 
Editor : Ramli

TARAKAN – Calon gubernur 
Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H. 
Zainal Arifin Paliwang, SH M.Hum 
hadir ke kantor pengurus Lembaga 
Dakwah Islam Indonesia (LDII) 
Kota Tarakan.

Kunjungan calon gubernur 
nomor urut 3 pada Selasa malam 
(7/11/2020) ini merupakan agenda 
silaturahmi bersama jajaran pengu
rus LDII Kaltara dan lima kabupat
en kota yang digelar secara virtual.

Kehadiran Zainal A Paliwang 
dalam pertemuan yang penuh keak
raban itu direspons baik oleh seluruh 
pengurus LDII kabupaten kota.

Secara pribadi masingmasing 
pengurus mengaku sangat mengapr
esiasi dan mendukung program kerja 
Zainal A Paliwang yang berpasangan 
dengan Dr Yansen TP sebagai calon 
wakil gubernur Kaltara.

Seperti yang disampaikan 
pengurus DPD LDII Tarakan. 
Namun mereka mengusulkan dari 
empat program unggulan yang 
dicanangkan ZainalYansen yaitu 
pendidikan, pertanian, perikanan, 
dan kesehatan perlu juga sektor 
pariwisata menjadi perhatian.

“Karena sektor pariwisata 
ini sifatnya berkesinambungan 
dan pariwisata Kaltara memiliki 
potensi yang sangat besar, hanya 
tidak diperhatikan. Berbeda sektor 
lain, ada masanya akan habis,” 
terangnya dalam pertemuan itu. 
Menurutnya sektor pariwisata 
sejauh ini minim mendapat perha
tian dari Pemprov Kaltara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
slogan Kaltara terdepan yang kerap 
digaungkan selama ini tak terkoneksi 
secara nyata di lapangan. “Slogan Kal
tara terdepan hanya khayalan saja,” 
cetus salah satu pengurus.

Ketua DPW LDII Kaltara H. 
Zainuddin AL Amin mengharap
kan apabila ZainalYansen terpilih 
pada Pilgub Kaltara 9 Desember 
mendatang dapat lebih memper
hatikan dunia pesantren.

“Program ZainalYansen menurut 
kami sangat realistis. Mudahan 
terealisasi,” ujarnya seraya turut 
mendoakan ZainalYansen dapat 
memenangkan Pilgub Kaltara 2020.

Dia berharap, pesantren juga 
akan diberikan bantuan pening
katan pendapatan, khususnya 
insentif guru ngaji.

Menyambut aspirasi perorangan 
dari pengurus LDII, Zainal me
nuturkan bahwa bersama Yansen 
dirinya telah berkomitmen mena
ruh perhatian terhadap pesantren 
yang bagian penting dalam mem
bangun akhlak generasi bangsa.

“Termasuk insentif guru ngaji 
yang tidak bisa kita abaikan begitu 
saja. Dan marbot atau pengurus 
masjid juga akan kita perhatikan,” 
katanya. (adv)

Editor: M. Yanudin

Zainal A. Paliwang saat bersilaturahmi dengan 
pengurus LDII Kaltara dan Kabupaten Kota 
lewat daring.

Zainal Silaturahmi 
Bersama LDII 
Kaltara dan 
Kabupaten Kota

Listrik di Sejumlah Wilayah Padam, 
Ini Penjelasan PLN UP3 Tarakan

TARAKAN – Selalu ada untuk Rak
yat dengan berpedoman 8 Wajib TNI 
disetiap langkahnya buktikan Babinsa 
koramil 0907/02 Tarteng Serma 
Arham Aspiran dengan ikut membantu 
pembangunan rumah warga binaanya, 
Selasa (17/11/2020).

Keakraban antara Babinsa dan Warganya 
nampak terlihat dengan saling bekerja sama 
dalam proses pengecoran Lantai rumah 
milik Anshari yang berlokasi di RT.21 Kel.
Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah.

Kegiatan ini merupakan bentuk usaha 
Babinsa guna menjalin silaturahmi dan 
mempererat hubungan antara masyarakat 
dengan TNI, sehingga kemanunggalan TNI 
dan rakyat semakin tidak bisa dipisahkan.

”sebagai Babinsa kita harus tanggap 

pada perkembangan di wilayah binaan 
kita, contohnya seperti ini,Apa pun 
kegiatan warga kita sebisa mungkin 
kita bantu, karena kehadiran kita dapat 
mendorong moril terutama semangat 
warga,” ucap Babinsa.

Ia menambahkan, tugas Babinsa adalah 
membantu masyarakat yang dalam kes
usahan, selain sebagai rasa peduli.

“Di sinilah kemanunggalan TNI dan 
Rakyat akan tumbuh salah satunya 
bekerjasama memecahkan masalah 
dengan bergotong royong dan saling 
membantu,” pungkasnya.(*)

Reporter: Yogi Wibawa
Editor: Ramli

Babinsa Koramil 0907/02 Tarteng Bantu 
Bangun Rumah Warga Binaan

Petugas PLN melakukan pengecekan di lapangan terkait gangguan.(ist)

Babinsa ikut membantu ngecor bangunan masyarakat.



6 PEKAN KE-4, NOVEMBER 2020
Kabar Kaltara

NUNUKAN – Kebakaran rumah 
terjadi di Jalan Imam Bonjol, Mambu
nut RT. 12 Kelurahan Nunukan Selisun, 
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabu
paten Nunukan. 78 personel gabungan 
diturunkan ke lokasi kebakaran, Selasa 
(17/11/2020) pukul 20.25 Wita.

Dikatakan Kapolres Nunukan AKBP 
Syaiful Anwar SIK melalui Kasubag Humas 
Polres Nunukan IPTU Muhammad Karyadi 
SH, Abdul Manang (68) adalah pemilik 
rumah yang terbakar malam tadi (17/11), 
sekira pukul 20.25 Wita, di Kelurahan 
Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan.

“Kebakaran rumah Abdul Manan 
mengakibatkan bangunan rumah dua 
lantai itu habis terbakar beserta harta 
dan benda. Api terlihat pertama kali 
oleh saksi dan warga sekitar, rumah itu 
terbakar dari lantai 2 kamar Murni, anak 
dari Abdul Manan pemilik rumah, sekitar 
pukul 20.40 Wita,” kata Karyadi, kepada 
benuanta.co.id, Rabu (18/11/2020).

Melihat api yang berkobar, warga pun 
mulai berdatangan untuk membantu me
madamkan. Namun api semakin membe
sar dan tidak bisa dipadamkan oleh warga 
karena keterbatasan alat yang hanya 
mengunakan ember dan alat seadanya.

Berselang waktu sekira pukul 
21.00 Wita pemadam kebakaran yang 
dihubungi oleh warga baru menca
pai lokasi kebakaran dan langsung 
melakukan pemadaman api, sekira pu

kul 21.35 wita. Api mulai bisa dikuasai 
oleh pemadam kebakaran yang datang 
dari Nunukan Selatan serta dari Mako 
Damkar Nunukan di Jalan Pembangu
nan Nunukan Barat.

Api dapat dipadamkan sekitar pukul 
22.40 Wita. Api dapat dipadamkan de
ngan mengerahkan 5 unit truk pemad
am kebakaran serta 1 pikap warga yang 
membantu proses pemadaman dengan 
mengunakan 1 buah tandon.

Dalam kejadian kebakaran ini tidak 
ada korban jiwa, adapun total kerugian 
akibat kebakaran tersebut diperkirakan 
mencapai ratusan juta rupiah dan untuk 
sementara keluarga Abdul Manan dan 
keluarga mengungsi di rumah Sahroni 
Sanjaya, kerabatnya sendiri, yang be
rada di depan rumahnya.

“Kebakaran ini diduga berasal dari 
arus pendek listrik yang berada di kamar 
Murni yang berada di lantai dua, dan 
tidak ada korban jiwa,” jelasnya.

Yang turut dalam pemadaman kebakaran 
yakni tim gabungan dari Polres Nunukan 
sebanyak 12 personel, Polsek Nunukan 9 
personel, KSKP Nunukan 4 personel, Dam
kar Nunukan 35 personel, PMI Nunukan 10 
orang personel, dan PLN Nunukan 3 perso
nel, beserta BPBD Nunukan 5 personel.(*)

 

Reporter: Darmawan 
Editor: M. Yanudin

TARAKAN – Untuk mengantisipasi 
bencana alam di wilayah Apel Gelar Pa
sukan Tanggap Bencana Dilaksanakan 
dihalaman Parkir Kantor Walikota 
Tarakan, Rabu (18/11/2020).

Apel yang melibatkan sinergi TNIPolri 
dan Pemerintah dilakukan sebagai upaya 
kesiapsiagaan menghadapi bencana alam 
diwilayah khususnya Kota Tarakan.

Dalam amanatnya, Walikota Tarakan 
dr. Khairul M.Kes mengatakan, apel 
gelar Pasukan ini dalam rangka Tang
gap bencana tahun 2020 Juga meru
pakan bagian dari pengabdian kepada 
masyarakat, tahun 2020 Adalah tahun 
yang penuh tantangan, tahun ketika kita 
menghadapi fenomena pandemi skala 
besar yang belum pernah kita hadapi 
secara langsung sebelumnya.

“Di samping itu bencana mulai dari 
kebakaran, banjir, tanah longsor dan 

musibah lainnya datang silih berganti 
di kota Tarakan yang bahkan sampai 
menimbulkan korban jiwa,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga 
menyampaikan apresiasi dan penghar
gaan setinggi tingginya kepada seluruh 
pihak yang selama ini telah menunjuk
kan kesungguhan dan mencurahkan en
erginya dalam penanggulangan bencana 
di Kota Tarakan.

“Mulai dari unsur SAR, TNI/Polri, 
unsur OPD dan para relawan, Sinergi 
yang telah ditunjukkan telah memberi
kan manfaat besar dalam penanganan 
bencana di kota ini.Dan saya percaya 
bahwa dengan keberadaan saudara 
sekalian dapat semakin memberikan 
rasa aman di tengah tengah masyara
kat,” ungkapnya.

Sementara itu Komandan Kodim 
0907/Trk Letkol Inf Eko Antoni Chan

dra Lestianto melalui Danramil Mayor 
Inf Sarwono mengatakan, apel gelar 
pasukan ini dilaksanakan mengetahui 
kekuatan kesiapsiagaan pasukan dalam 
menghadapi bencana,” ucapnya.

Di hadapkan dengan perubahan cuaca 
yang sering terjadi akhirakhir ini di Kal
tara membuat kita harus benarbenar siap 
mengantisipasi terjadinya bencana.

“Apalagi di tengah pandemi saat se
perti ini, diperlukan langkah proaktif 
dari seluruh stakeholder untuk mem
bantu masyarakat sesuai dengan UU no
mor 24/2007 tentang Penanggulangan 
Bencana yang bertujuan memberikan 
perlindungan kepada masyarakat dari 
ancaman bencana”, pungkasnya.(*)

Reporter: Yogi Wibawa
Editor: Ramli

NUNUKAN – Kapolsek Nu
nukan Randhya Sakthika Putra, 
S.T.K, S.I.K, M,H, menyatakan, 
media massa merupakan pemberi 
informasi kepada masyarakat, se
hingga dapat membantu tugas Polri. 
Karena dengan adanya informasi 
tersebut kegiatan polri juga dapat 
disampaikan kepada masyarakat.

“Media ini juga adalah salah satu 
pencegah konflik, baik itu media on
line maupun cetak serta elektronik. 
Saya juga meminta kepada media 
agar dapat memberikan infor
masi atau pemberitaan yang positif. 
Jangan memberitakan halhal yang 
dapat memecahkan persatuan dan 
kesatuan bangsa,” kata Randhya, 
Jumat (20/11/2020).

Lanjut dia, karena Indonesia meru
pakan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, jangan sampai terpecah 
belah dengan persoalan pemberitaan 
yang disajikan kepada masyarakat. 
Selain itu media juga salah satu 
penangkal hoaks yang berkembang di 
kalangam masyarakat, apa lagi saat 
ini di Pilkada serentak 2020.

“Media harus bisa memberikan 
informasi kepada masyarakat yang 
sebenarbenarnya sesuai fakta, dan bisa 
bersinergi dengan polri,” jelasnya.

Tujuan dilakukan pertemuan an
tara Polsek Nunukan bersama awak 
media yang ada di Nunukan adalah 
untuk saling bekerja sama dalam 
memberikan informasi kepada ma
syarakat  dan bersinergi.(*)

 

Reporter Darmawan
Editor: M. Yanudin
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TARAKAN – Pimpinan Anak Cabang 
(PAC) Partai Hati Nurani Rakyat (Ha-
nura) Tarakan Utara mendeklarasikan 
pernyataan sikap untuk mundur dari 
partai dan mendukung kemenangan 
pasangan calon (paslon) gubernur dan 
wakil gubernur, Drs. Zainal Arifi n Pali-
wang, S.H., M.Hum bersama Dr. Yansen 
TP M.Si pada Pilkada 2020 mendatang.

Deklarasi pernyataan sikap mundur 
PAC Hanura Tarakan Utara dilakukan 
dan ditandatangani langsung oleh 32 
orang anggota PAC Tarakan Utara dan 
50 pengurus dari 3 ranting di bawah 
PAC Tarakan Utara. Pelepasan atribut 

Hanura diganti dengan atribut ke-
menangan ZIYAP juga dilakukan dalam 
rangkaian kegiatan deklarasi di Joglo 
PT. Intraca, Kemarin (17/11/2020).

“Deklarasi ini adalah suatu rencana, 
tidak tiba-tiba, sudah direncanakan 
dari kemauan pribadi masing-masing, 
dan tidak ada paksaan,” ujar Agustinus 
Rannu, Ketua PAC Partai Hanura Tara-
kan Utara, Selasa (17/11/2020).

Agustinus menjelaskan, alasan PAC 
Hanura Tarakan Utara mengundurkan diri 
dan memilih mendukung pasangan nomor 
urut tiga, karena melihat paslon ZIYAP 
merupakan pasangan yang sangat balance 

atau seimbang, dilihat dari kualitas lebih 
berpotensi dibandingkan paslon yang lain.

“Jika dilihat dari perjalanan karier, 
paslon ZIYAP merupakan kolaborasi 
yang sangat cocok dan pas, kombinasi 
dari penegak hukum dan birokrasi. Pak 
Zainal yang dikenal sebagai mantan 
Wakapolda dan Bareskrim Polri, dan 
Yansen TP merupakan mantan bupati 
dua periode terbaik Kaltara, yang per-
nah mendapatkan penghargaan lang-
sung sebagai salah satu bupati terbaik 
se-Indonesia,” terangnya.

“Kami memiliki alasan dan kami juga 
melihat latar belakang, kami sepakat 

mendeklarasikan mundur dari Hanura, 
tidak mendadak telah kami rencanakan. 
Saya telah mengantarkan surat pe-
ngunduran diri pada Selasa (17/11/2020) 
dengan saya sodorkan pengunduran diri 
saya resmi mundur,” sebutnya.

“Dalam pilkada kali ini, kami berja-
lan sesuai hati nurani, kami kompak 
1 suara untuk mendukung ZIYAP. 

Kita menginginkan ZIYAP menang di 
Tarakan Utara. Kami juga berharap tim 
kemenangan ZIYAP dapat menerima 
kami untuk bersama-sama menangkan 
ZIYAP,” tutupnya.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor: M. Yanudin

TARAKAN – Melalui Rapat Koordi-
nasi Daerah (Rakorda) DPD Partai De-
mokrat Kalimantan Utara dalam rangka 
pemenangan Pilkada Serentak tahun 
2020, Partai Demokrat membentuk sat-
gas Pilkada dan mendampingi seluruh 
paslon di Kaltara menuju kemenangan.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang 
Sistem Informasi & Teknis, Satgas 
Pilkada 2020 DPP Partai Demokrat 
sekaligus Kepala Badan Penelitian & 
Pengembangan DPP Partai Demokrat, 
Herzaky Mahendra Putra, S.Sos, MM 
bersama Koordinator Zona Kaliman-
tan, Satgas Pilkada 2020 DPP Partai 
Demokrat dan Wakil Bendahara Umum 
DPP Partai Demokrat, Edwin Jannerli 
Tanjung, SE, lalu Sekretaris DPD Partai 
Demokrat Kaltara Mudain ST. Serta 
Herman Hamid, SP.d selaku Ketua DPC 
Partai Demokrat Kota Tarakan.

“Kader kami Pak Yansen akan tetap 
fokus kampanye, pelaksanaan di lapa-
ngan Demokrat baik-baik saja, karena 
bagaimanapun kita tahu bagaimana grafi s 
Kaltara ini, masuk ke desa-desa cukup 
jauh, kami memutuskan seluruh paslon 
untuk tetap melakukan kampanye yang 
sudah dijadwalkan,” ujar Herzaky.

Herzaky menjelaskan, Satgas Pilkada 
demokrat dibentuk sebagai bukti 

pendampingan dari partai yang tidak 
berhenti pada pemberian rekomendasi 
dan pendaftaran paslon.

“Bagi kami hubungan atau relasi 
dengan paslon tidak hanya berhenti 
ketika memberikan rekomendasi dan 
membantu pendaftaran, tetapi sepan-
jang pelaksanaan pilkada. Itulah keber-
samaan demokrat. Apalagi di Kaltara 
ini kami mempunyai kader utama kita, 
salah satu kader terbaik Demokrat yaitu 
Pak Yansen, selaku Wakil Ketua Umum 
DPP Demokrat dan juga Plt. Ketua DPD 
Demokrat,” sebutnya.

Selain pilgub, terdapar 4 pemilihan 
bupati yang diikuti oleh kader Demokrat, 
3 di antaranya sebagai calon bupati yang 
merupakan ketua DPC Partai Demokrat 
dan di KTT sebagai calon wakil bupati.

“Merupakan suatu kebanggaan dan 
menjadi penting sekali posisi Kaltara ini, ter-
dapat kader terbaik sebagai wakil gubernur 
dan 4 kader terbaik lainnya sebagai paslon 
bupati dan wakil bupati,” tuturnya.

“Target Demokrat ingin menyapu 
bersih di Kaltara, gubernur akan kami 
menangkan dengan pak Zainal dan Yan-
sen, dan 4 kabupaten lainnya juga kami 
inginkan diraih oleh kader Demokrat. 
Kita harus merebut semua suara, dan 
berjuang bersama rakyat, bukan ber-

juang sendiri, bagaimanapun aspirasi 
rakyat dan harapan rakyat itu adalah 
perjuangan Demokrat, itulah pesan 
AHY kepada seluruh paslon khususnya 
Kaltara,” tegasnya.

Herzaky menambahkan, selain me-
nginginkan kemenangan, Demokrat juga 
mengutamakan keselamatan. Hal ini 
disampaikan berulang kali secara internal 
kepada seluruh paslon untuk mematuhi 
protokol Covid-19, menjaga keselamatan 
para pendukung dan masyarakat di lokasi 
kampanye, serta mematuhi seluruh per-
aturan pilkada, khususnya yang berkaitan 
dengan peraturan Covid-19.

“Isu pandemi Covid-19 menjadi hal 
yang sangat krusial dan juga penting un-
tuk seluruh paslon yang akan memimpin 
di kabupaten dan provinsi masing-mas-
ing. Melalui satgas pilkada pendampingan 
dari Partai Demokrat, seluruh proses akan 
kami dampingi. Jadi paslon tidak send-
irian, kebetulan di Kaltara merupakan 
kader utama dan pejabat struktur. Hanya 
Demokrat yang mempunyai satgas khusus 
dan target yang luar biasa seperti ini,” 
tutupnya.(adv)

Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor: M. Yanudin

TARAKAN – Mundurnya 
Pengurus Anak Cabang (PAC) dan 
beberapa Pengurus ranting Partai 
Hanura di Kecamatan Tarakan 
Utara, Kota Tarakan, ditanggapi 
santai oleh Ketua DPC Hanura kota 
Tarakan, Yulius Dinandus. Pasalnya, 
pernyataan dan alasan yang dilon-
tarkan oleh Agustinus Ranu selaku 
mantan ketua PAC Tarakan Utara di 
media online tidak benar.

Yulius Dinandus menegaskan, 
pihaknya tidak gentar dengan sikap 
mundurnya beberapa pengurus 
PAC Tarakan Utara, apalagi para 
pengurus ranting di tingkat kelura-
han hingga RT masih solid men-
dukung pasangan Udin Hianggio-
Undunsyah sebagai pasangan calon 
gubernur dan wakil gubernur yang 
diusung Partai Hanura.

“Sebelum mengundurkan diri dari 
kepengurusan PAC, ia (Agustinus 
Ranu) telah bergabung di timses 
ZIYAP (paslon nomor 3) pada Pilgub 
Kaltara. Informasinya,  ada kedekatan 
emosional dengan pak Yansen TP. 
Kita juga sudah cek ternyata pengurus 
ranting masih solid,” tegas Yulius 
Dinandus, Rabu (18/11/2020).

Yulius mengatakan, untuk mereka 
yang membelot sebaiknya tidak 
bawa-bawa nama Partai, apalagi 
PAC, Sebab mereka sudah bukan 
pengurus PAC lagi.

“Sangat disayangkan, mereka 

keluar dengan cara yang tidak ele-
gan apalagi membuat move seperti 
itu. Ia pun tidak ada prestasi yang 
ditorehkan saat pileg 2019 lalu,” 
ung kap pria yang juga menjabat 
wakil ketua DPRD Tarakan.

Yulius pun membantah tudin-
gan yang menyebutkan DPC tidak 
memberikan kontribusi kepada PAC 
Tarakan Utara padahal semua PAC 
Hanura se-Kota Tarakan mendapat 
perhatian maupun bantuan dari 
DPC, khususnya dana operasional 
untuk kesekretariatan.

“Ada yang mengaku sebagai 
pengurus PAC dan bilang DPC tidak 
pernah berikan kontribusi, orang itu 
tidak kenal jadi silahkan tanyakan 
ke yang jabat ketua PAC saat itu 
(Agustinus Ranu), ” jelasnya.

Ia menambahkan, Partai Hanura 
kota Tarakan hingga saat ini tetap 
solid mendukung pasangan Udin 
Hianggio – Undunsyah sebagai 
paslon cagub dan cawagub Kaltara 
yang diusung oleh Hanura dan Par-
tai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Hanura Kota Tarakan masih solid 
untuk memenangkan paslon yang 
diusung oleh Partai, soal PAC Tarakan 
Utara ini akan segera kita benahi 
dengan menyusun kepengurusan PAC 
yang baru,” pungkasnya.(*)

Editor: M. Yanudin

RAKORDA: DPD Demokrat Kaltara menggelar Rakorda dalam rangka pemenangan Pilkada serentak 2020.

Bentuk Satgas Pilkada, Partai Demokrat Pastikan 
Dampingi Seluruh Paslon di Kaltara

Ikuti Hati Nurani, Pengurus PAC 
Hanura Mundur dari Partai

Ketua DPC Hanura Tarakan Tanggapi Santai 
Terkait Kader yang Mendukung Calon Lain

KOMPAK : PAC Partai Hanura Tarakan Utara kompak satukan suara dukung kemenangan ZIYAP, Selasa 
(17/11/2020).
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Wabah covid-19 masih belum juga 

berakhir hingga saat ini. Hal ini pun 

mengganggu sendi-sendi kehidupan 

masyarakat, tak terkecuali di Indo-

nesia. Salah satu dampak dari me-

wabahnya virus dari Wuhan, China 

ini, menjatuhkan perekonomian. Tak 

hanya itu, sistem belajar mengajar 

pun ikut terimbas. Siswa siswi harus 

menjalani belajar di rumah. Namun, 

ada kebijakan baru dari pemerintah 

yang memperbolehkan belajar tatap 

muka kembali.

MENTERI Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar 
Makarim mengatakan, pemerintah 
memberikan keleluasaan kepada 
pemerintah daerah (pemda) untuk 
melakukan pembelajaran tatap muka 
mulai semester genap 2020/2021 
atau Januari 2021.

“Pemerintah melakukan penye-
suaian kebijakan untuk memberi-
kan penguatan peran pemerintah 
daerah/kanwil/kantor Kemenag. 
Pemberian kewenangan penuh pada 
pemda tersebut dalam penentuan 
pemberian izin pembelajaran tatap 
muka,” ujar Nadiem dalam pengu-
muman penyelenggaraan pembelaja-
ran semester genap TA 2020/2021 di 
masa pandemi COVID-19 di Jakarta, 
Jumat (20/11/2020).

Pemberian izin dapat dilakukan 
secara serentak atau bertahap per 
wilayah kecamatan dan atau desa 

atau kelurahan. Hal itu berlaku 
mulai semester genap tahun ajaran 
2020/2021 atau bulan Januari 2021.

“Pemerintah daerah dan sekolah 
diharapkan meningkatkan kesiapan 
untuk penyesuaian ini dari sekarang 
hingga akhir tahun,” ujar dia.

Dia menjelaskan pembelajaran tatap 
muka, harus dilakukan dengan izin 
berjenjang, mulai dari pemerintah dae-
rah/kanwil/kantor Kemenag, dan tetap 
dilanjutkan dengan izin berjenjang dari 
satuan pendidikan dan orang tua.

“Jadi harus ada persetujuan orang 
tua melalui komite sekolah dan juga 
kepala sekolah dan kepala daerah,” 
kata dia, menegaskan.

Pembelajaran tatap muka diperbo-
lehkan, katanya, namun tidak diwa-
jibkan. Peta zona risiko dan satuan 
tugas penanganan COVID-19 nasional 
tidak lagi menentukan pemberian izin 
pembelajaran tatap muka.

Nadiem mengatakan terdapat dua 
prinsip kebijakan pendidikan pada 
masa pandemi COVID-19, yakni 
kesehatan dan keselamatan peserta 
didik, pendidik, tenaga kependidi-
kan, keluarga, dan masyarakat yang 
merupakan prioritas utama dalam 
menetapkan kebijakan pembelajaran 
dan tumbuh kembang peserta didik 
dan kondisi psikososial juga menjadi 
pertimbangan dalam pemenuhan 
layanan pendidikan selama masa 
pandemi COVID-19.

PENENTUAN KEBIJAKAN
Penentuan kebijakan pembela-

jaran harus berfokus pada daerah, 
meskipun zona per kabupaten, 
namun ada kecamatan, desa, yang 
menurut evaluasi pemda aman dan 
desa tersebut sangat sulit melakukan 

pembelajaran jarak jauh.
“Pemerintah daerah merupakan 

pihak yang paling mengetahui dan 
memahami kondisi, kebutuhan dan 
kapasitas daerahnya,” ujar dia.

Kondisi, kebutuhan dan kapasitas 
kecamatan, kelurahan pada satu ka-
bupaten/kota yang sama dapat sangat 
bervariatif antara satu dan lainnya.

Menurut Mendikbud, pengambi-
lan kebijakan pada sektor pendi-
dikan di daerah harus melalui per-
timbangan yang holistik dan selaras 
dengan pengambilan kebijakan pada 
sektor lain di daerah.       

Nadiem menjelaskan keputusan itu 
diambil karena semakin lama pembe-
lajaran tatap muka tidak terjadi, maka 
semakin besar dampak negatif yang 
terjadi pada anak, mulai dari ancama 
putus sekolah karena anak harus 
bekerja dan persepsi orang tua yang 
tidak melihat peranan sekolah dalam 
proses belajar-mengajar.

Kemudian, menurut dia, kendala 
tumbuh kembang anak juga me-
ngalami gangguan, yakni kesen-
jangan capaian belajar, ketidakop-
timalan pertumbuhan dan risiko 
kehilangan pembelajaran.

Selanjutnya, kata Nadiem, adalah 
tekanan psikososial dan kekerasan 
dalam rumah tangga, mulai dari 
anak yang stres dan kekerasan yang 
tidak terdeteksi.

“Ini memiliki dampak permanen 
pada psikososial anak, tidak ada pembe-
lajaran tanpa rasa aman dan harmonis 
psikologis anak-anak kita. Tentunya 
peningkatan insiden kekerasan yang 
terjadi di rumah tangga meningkat, dan 
ini menjadi pertimbangan kami terpen-
ting,” kata dia.(ant)

Belajar Tatap Muka 
Dibuka Lagi, Amankah?

JAKARTA – Menteri Pendidi-
kan dan Kebudayaan (Mendikbud) 
Nadiem Anwar Makarim 
mengatakan orang tua 
boleh melarang anaknya 
mengikuti pembelajaran 
tatap muka meski-
pun Pemerintah Daerah 
(Pemda) memutuskan 
untuk membuka sekolah 
mulai Januari 2021.

“Terdapat tiga 
pihak yang menentukan 
dilakukannya pembe-
lajaran tatap muka bisa 
dilakukan yakni Pemda 
atau Kanwil/Kantor Kemenag yang 
memberi izin, satuan pendidikan 
penuhi daftar periksa termasuk 
persetujuan komite sekolah atau 
perwakilan orang tua, dan juga orang 
tua setuju untuk pembelajaran tatap 
muka,” ujar Nadiem dalam Pengu-
muman Penyelenggaraan Pembelaja-
ran Semester Genap TA 2020/2021 
di Masa Pandemi COVID-19 di 
Jakarta, Jumat.

Nadiem menekankan bahwa kalau-
pun sekolah dibuka, orang tua masih 
bisa tidak memperkenankan anaknya 
tidak datang ke sekolah. Hak orang tua 
tidak mengizinkan anaknya meskipun 
sekolah tersebut telah melakukan 
pembelajaran tatap muka. “Sekali lagi 
saya tekankan bahwa pembelajaran 
tatap muka ini diperbolehkan, tapi 
tidak diwajibkan,” tegas dia.

Pemerintah memberikan kelelua-
saan pada Pemda untuk melakukan 
pembelajaran tatap muka mulai 
semester genap 2020/2021 atau 
Januari 2021. Pemerintah melaku-
kan penyesuaian kebijakan untuk 
memberikan penguatan peran 
pemerintah daerah/kanwil/kantor 
Kemenag. Pemberian kewenangan 
penuh pada Pemda tersebut dalam 
penentuan pemberian izin pembela-
jaran tatap muka.

Pemberian izin dapat dilakukan 
secara serentak atau bertahap per 

wilayah kecamatan dan 
atau desa atau kelurahan. 
Hal itu berlaku mulai 
semester genap tahun 
ajaran 2020/2021 atau 
bulan Januari 2021.

“Pemerintah daerah 
dan sekolah diharapkan 
meningkatkan kesiapan 
untuk penyesuaian ini 
dari sekarang hingga 
akhir tahun,” imbuh 
Nadiem.

Dalam hal ini, peta 
zonasi risiko dari satuan tugas pen-
anganan COVID-19 nasional tidak 
lagi menentukan pemberian izin 
pembelajaran tatap muka. Pemer-
intah daerah memiliki kewenangan 
dalam menentukan pembelajaran 
tatap muka.

Pembukaan sekolah dapat dilaku-
kan secara serentak atau bertahap 
per wilayah kecamatan/desa/kelura-
han. Keputusan tergantung evaluasi 
Pemda terkait keamanan COVID-19 
di daerahnya masing-masing.

Faktor yang perlu menjadi per-
timbangan Pemda dalam pemberian 
izin pembelajaran tatap muka adalah 
tingkat risiko penyebaran COVID-19 
di wilayahnya, kesiapan fasilitas 
pelayanan kesehatan, kesiapan 
satuan pendidikan dalam melak-
sanakan pembelajaran tatap muka 
sesuai dengan daftar periksa, akses 
terhadap sumber belajar, kondisi 
psikososial peserta didik.

Kemudian, kebutuhan layanan pen-
didikan bagi anak yang orang tuanya 
bekerja di luar rumah, ketersediaan 
akses transportasi yang aman dari 
dan ke satuan pendidikan, tempat 
tinggal warga satuan pendidikan, 
mobilitas warga antarkabupaten/kota 
, kecamatan dan kelurahan/desa, dan 
kondisi geografi s daerah.(ant)

Nadiem Anwar 
Makarim

Mendikbud: Orang Tua Boleh 
Larang Anaknya Ikut 
Pembelajaran Tatap Muka

JAKARTA – Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud) Na-
diem Anwar Makarim mengatakan 
pembelajaran tatap muka hanya di-
perbolehkan dilakukan oleh sekolah 
yang telah memenuhi daftar periksa.

“Pembelajaran tatap muka hanya 
dapat dilakukan di sekolah yang 
memenuhi daftar isian ini. Ada 
enam daftar ini, sama seperti SKB 
sebelumnya,” ujar Nadiem dalam 
Pengumuman Penyelenggaraan 
Pembelajaran Semester Genap TA 
2020/2021 di Masa Pandemi CO-
VID-19 di Jakarta, Jumat.

Enam ceklis yang harus dipenuhi 
yakni ketersediaan sarana sanitasi 
dan kebersihan (toilet bersih dan 
layak serta sarana cuci tangan pakai 
sabun dengan air mengalir atau 
penyanitasi tangan), mampu men-
gakses fasilitas pelayanan kesehatan, 
dan kesiapan menerapkan masker. 
Memiliki thermogun, memiliki 
pemetaan warga satuan pendidikan 
(yang memiliki komorbid tidak ter-
kontrol, tidak memiliki akses trans-
portasi yang aman, dan riwayat per-
jalanan dari daerah dengan tingkat 
risiko yang tinggi), dan mendapatkan 
persetujuan komite sekolah atau 
perwakilan orang tua/wali.

“Pembelajaran tatap muka tetap 
dilakukan dengan mengikuti protokol 

kesehatan yang ketat,” tambah dia.
Kondisi kelas dengan jarak an-

tarsiswa minimal 1,5 meter, jumlah 
maksimal peserta didik per ruang kelas 
PAUD sebanyak lima siswa, pendidi-
kan dasar dan menengah sebanyak 18 
siswa, dan SLB sebanyak lima siswa.

Jadwal pembelajaran juga 
dilakukan dengan sistem bergiliran 
yang ditentukan oleh masing-masing 
satuan pendidikan. Selain itu peserta 
didik dan tenaga pendidik wajib 
menggunakan masker kain tiga lapis 
atau masker bedah, cuci tangan 
pakai sabun dengan air mengalir, 
menjaga jarak minimal 1,5 meter dan 
tidak melakukan kontak fi sik, dan 
menerapkan etika batuk atau bersin.

“Kita pastikan bahwa kondisi 
medis warga satuan pendidikan yang 
punya komorbiditas tidak boleh 
melakukan tatap muka, tidak boleh 
datang ke sekolah kalau mereka pu-
nya komorbiditas krn risiko mereka 
jauh lebih tinggi,” tegas Nadiem.

Kemudian, tidak diperkenankan 
kegiatan-kegiatan yang berkeru-
mun artinya kantin diperbolehkan 
beroperasi, kegiatan olahraga dan 
ekstrakurikuler tidak diperbolehkan 
untuk dilakukan.

“Anak-anak hanya boleh masuk 
belajar, lalu pulang. ini juga harus 
ditekankan,” terang dia.(ant)

Pembukaan Sekolah Hanya Bagi 
Yang Penuhi Daftar Periksa
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JAKARTA – Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mene-
gaskan perguruan tinggi juga diperbolehkan 
melakukan perkuliahan tatap muka mulai 
Januari 2021 dengan syarat menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk perguruan tinggi juga diperbo-
lehkan perkuliahan tatap muka dengan 
syarat menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat dan mengisi daftar periksanya 
yang ditentukan oleh Ditjen Pendidikan 
Tinggi,” ujar Nadiem dalam konferensi 
pers di Jakarta, Jumat.

Aturan perkuliahan tatap muka pada 
perguruan tinggi, saat ini sedang disusun 
oleh Ditjen Dikti. Oleh karena itu Men-
dikbud  menegaskan bahwa pembelajaran 
tatap muka tidak hanya untuk jenjang 
PAUD hingga SMA/SMK tetapi juga pergu-
ruan tinggi.

Pemerintah memberikan keleluasaan 
pada Pemda untuk melakukan pembela-
jaran tatap muka mulai semester genap 
2020/2021 atau Januari 2021. Pemberian 
kewenangan penuh pada Pemda tersebut 
dalam penentuan pemberian izin pembela-
jaran tatap muka di satuan pendidikan.

Pembelajaran tatap muka dapat dilaku-
kan secara serentak atau bertahap per 
wilayah kecamatan dan atau desa atau 

kelurahan. Hal itu berlaku mulai semester 
genap tahun ajaran 2020/2021 atau bulan 
Januari 2021.

Nadiem menegaskan bahwa pembela-
jaran tatap muka dapat dilakukan dengan 
izin tiga pihak yakni Pemda, kepala sekolah 
dan komite sekolah dan juga orang tua.

Sekolah juga harus memenuhi daftar 
periksa. Enam daftar periksa yang harus 
dipenuhi yakni ketersediaan sarana sanitasi 
dan kebersihan (toilet bersih dan layak serta 
sarana cuci tangan pakai sabun dengan air 
mengalir atau penyanitasi tangan), mampu 
mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, ke-
siapan menerapkan masker, memiliki ther-
mogun, memiliki pemetaan warga satuan 
pendidikan (yang memiliki komorbid tidak 
terkontrol, tidak memiliki akses transportasi 
yang aman, dan riwayat perjalanan dari dae-
rah dengan tingkat risiko yang tinggi), dan 
mendapatkan persetujuan komite sekolah 
atau perwakilan orang tua/wali.

Kondisi kelas dengan jarak antarsiswa 
minimal 1,5 meter, jumlah maksimal 
peserta didik per ruang kelas PAUD 
sebanyak lima siswa, pendidikan dasar 
dan menengah sebanyak 18 siswa, dan SLB 
sebanyak lima siswa.

Jadwal pembelajaran juga dilakukan 
dengan sistem bergiliran yang ditentukan 

oleh masing-masing satuan pendidikan. 
Selain itu peserta didik dan tenaga pendi-
dik wajib menggunakan masker kain tiga 
lapis atau masker bedah, cuci tangan pakai 
sabun dengan air mengalir, menjaga jarak 
minimal 1,5 meter dan tidak melakukan 
kontak fi sik, dan menerapkan etika batuk 
atau bersin.

“Kita pastikan bahwa kondisi medis 
warga satuan pendidikan yang punya 
komorbiditas tidak boleh melakukan tatap 
muka, tidak boleh datang ke sekolah kalau 
mereka punya komorbiditas karena risiko 
mereka jauh lebih tinggi,” tegas Nadiem.

Kemudian, tidak diperkenankan keg-
iatan-kegiatan yang berkerumun artinya 
kantin diperbolehkan beroperasi, kegiatan 
olahraga dan ekstrakurikuler tidak diper-
bolehkan untuk dilakukan.

Selain pembelajaran tidak ada lagi 
kegiatan selain kegiatan belajar-mengajar 
seperti orang tua tidak boleh menunggu 
siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, 
pertemuan orang tua dan murid itu tidak 
diperbolehkan.

Oleh karena itu pemantauan dari 
Pemda, dinas, gugus tugas daerah pen-
ting untuk memastikan protokol terjaga. 
Pemangku kepentingan harus mendukung 
hal itu dapat terlaksana.(ant)

Perguruan Tinggi Juga 
Diperbolehkan 
Perkuliahan Tatap Muka

JAKARTA – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan 
dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono mengatakan 
pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah bisa 
berbeda untuk setiap kecamatan, kelurahan, dan desa.

Agus dalam konferensi pers Surat Keputusan Bersama 
Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran Pada 
Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru 2020-2021 di 
Masa Pandemi COVID-19 yang dipantau secara daring 
di Jakarta, Jumat, mengatakan hal itu lantaran kondisi 
kasus COVID-19 berbeda-beda di setiap kecamatan atau 
kelurahan pada kabupaten-kota yang sama.

“Hasil evaluasi terhadap pemantauan menyim-
pulkan karena kondisi kecamatan atau desa atau 
kelurahan dalam kabupaten/kota dapat sangat berbeda 
antara satu dan yang lain, maka keseragaman pem-
berian izin untuk satu kabupaten/kota dinilai kurang 
sesuai,” katanya.

Namun, ia mengatakan pemberian izin pembelaja-
ran tatap muka pada satuan pendidikan diputuskan 
oleh pemerintah daerah setempat.

Pemerintah daerah di kabupaten/kota diberikan ke-
wenangan tersebut karena dinilai memahami kondisi 
status penularan COVID-19 di daerah masing-masing.

“Pemda yang paling memahami kondisi daerahnya perlu 
diberikan kewenangan penuh untuk menentukan model 
pembelajaran yang dinilai paling sesuai,” kata Agus.

Ia mengatakan kesehatan dan keselamatan peserta 
didik, pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga, 
dan masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski-
pun nantinya pelaksanaan pembelajaran tatap muka di 
sekolah kembali berlangsung.

Satuan pendidikan yang mengajukan sistem pem-
belajaran tatap muka harus mengisi daftar periksa 
kesiapan sekolah.

Berdasarkan laporan terkait dengan kesiapan 
sekolah, Agus mengatakan baru 42,28 persen dari 532 
ribu satuan pendidikan yang mengisi daftar periksa 
kesiapan pembelajaran tatap muka.

“Sedangkan sisanya masih belum merespons. Hal 
ini penting kami sampaikan agar bupati, wali kota, 
gubernur agar mengimbau pada satuan pendidkan di 
daerahnya masing-masing untuk segera meng-‘update’ 
kesiapannya,” kata Agus.(ant)

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordi-
nator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono.

Kemenko PMK: Pemberian 
Izin Sekolah Tatap Muka 
Berbeda Tiap Kecamatan

JAKARTA – Menteri Kesehatan Terawan 
Agus Putranto mengatakan pihaknya akan 
meningkatkan pengawasan dan pembinaan ter-
hadap protokol kesehatan pencegahan penularan 
COVID-19 seiring keputusan terkait pembelaja-
ran tatap muka di sekolah yang kini diserahkan 
kepada pemerintah daerah.

“Kementerian Kesehatan sepenuhnya akan 
mendukung kebijakan ini. Kami berkomitmen untuk 
meningkatkkan peran puskesmas, melakukan penga-
wasan dan pembinaan pada satuan pendidikan dalam 
penerapan protokol kesehatan,” kata Terawan dalam 
konferensi pers bersama tentang panduan pembe-
lajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru 
2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang dipantau 
secara daring di Jakarta, Jumat.

Menkes Terawan juga menegaskan pihaknya 
akan memperkuat peran puskesmas sebagai fasili-
tas pelayanan kesehatan dasar terkait kesiapannya 

dalam pencegahan serta pengendalian COVID-19.
Terawan mengatakan sistem pembelajaran 

jarak jauh yang telah dilakukan selama satu tahun 
ini di masa pandemi COVID-19 di Indonesia 
telah menyebabkan berbagai permasalahan pada 
siswa, baik dari sisi pendidikan, kehidupan sosial, 
maupun kesehatan mental.

“Ternyata banyak hal yang bisa dinilai ada ber-
bagai kendala, seperti ada ancaman anak putus 
sekolah, meningkatnya risiko stres pada anak, 
terjadinya kekerasan pada anak, kesenjangan ca-
paian belajar dan learning loss yang berpengaruh 
pada perkembangan anak,” kata Menkes.

Terkait hal tersebut, pemerintah memutuskan 
penyelenggaraan pembelajaran melalui metode 
tatap muka pada semester genap 2020 yang akan 
datang tidak lagi berdasar pada zonasi penye-
baran COVID-19, namun kebijakan pemerintah 
daerah setempat. Sebelumnya pemerintah me-

mutuskan dibukanya kembali pembelajaran tatap 
muka di sekolah hanya pada wilayah penyebaran 
COVID-19 zona hijau.

Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan 
dapat memberikan keputusan yang tepat dalam 
pemberian izin pembukaan kembali pada satuan 
pendidikan di wilayahnya dengan tetap mengede-
pankan aspek kesehatan dan keselamatan anak, 
guru, keluarga dan masyarakat.

“Kami mengimbau untuk bersama-sama 
berupaya terus meningkatkan pendidikan dan ke-
selamatan pada anak-anak kita sebagai generasi 
penerus bangsa menuju Indonesia maju. Penera-
pan protokol kesehatan, seperti memakai masker 
menjaga jarak aman, serta sering mencuci tangan 
dengan sabun merupakan adaptasi kebiasaan 
baru yang harus dilakukan dengan disiplin tinggi 
agar kita tetap sehat dan selamat dalam melewati 
Pandmei COVID-19,” kata Menkes. (ant)

Menkes Akan Tingkatkan Pengawasan Terkait Belajar Tatap Muka

Terawan Agus Putranto
Menteri Kesehatan



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 - Masyarakat Indonesia 
semakin gemar belanja online. Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto memberi-
kan apresiasi setinggi-tingginya kepada 
para panitia penyelenggara Virtual Expo 
Indonesia Digital Trade Show in Conjunc-
tion With “Indonesia Local Brands Expo 
2020” bertemakan “Connect Your Busi-
ness With Digital Solution”.

Menurut Agus, pameran ini akan sangat 
membantu para pelaku UMKM yang go-dig-
ital, terlebih dengan disediakannya platform 
bagi UMKM waralaba dan juga lisensi.

“Hingga hari ini, tercatat sebanyak 160 
juta orang di Indonesia aktif berdagang 
online di e-commerce. Bahkan, Kemen-

terian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) mencatat bahwa nilai 
penjualan online di tahun 2020 mencapai 
Rp446,7 juta triliun,” ujar Agus secara 
virtual di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Nominal ini meningkat 400% diban-
dingkan tahun 2017 di posisi Rp124,9 
triliun. Sebanyak 63%, atau 168,3 juta 
populasi penduduk Indonesia aktif 
menggunakan internet.

Hal ini menjadi indikasi bahwa 
teknologi informasi dan komunikasi 
semakin dominan dalam kegiatan eko-
nomi masyarakat.

“Ini menjadi peluang bagi para pelaku 
UMKM di masa sulit seperti ini. Maka 

dari itu, saya ingin para pelaku UMKM 
memanfaatkan potensi dari e-com-
merce,” ungkapnya.

Agus menambahkan, dirinya bangga 
melihat pelaku UMKM yang selalu ber-
semangat, kreatif, dan gigih memanfaat-
kan tiap peluang usaha yang ada agar 
bisa bangkit dan membantu pertumbu-
han ekonomi nasional.

Terlebih lagi, 96% pelaku usaha di Indo-
nesia berasal dari UMKM yang sejatinya 
menjadi roda penggerak perekonomian.

“Pesan saya, sektor perdagangan tetap 
harus berjalan. Tapi tentunya harus den-
gan mematuhi dan menjalankan protokol 
kesehatan,” tukasnya.(kmj/oks)

JAKARTA - Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) menegaskan rokok elektrik 
berupa cairan dan alat pemanas dalam 
satu kesatuan (cartridge) sebagai bagian 
dari hasil pengolahan tembakau lainnya 
(HPTL). Direktur Kepabeanan Internasi-
onal dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat 
menjelaskan bahwa catridge rokok elektrik 
merupakan salah satu jenis dari ekstrak 
dan esens tembakau sehingga ditetap-
kan menjadi BKC melalui implementasi 
Peraturan Menteri Keuangan No.176/
PMK.04/2020 tentang Perdagangan BKC 
yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara 
Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan 
Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. PMK 
ini merupakan perubahan dari peraturan 
sebelumnya yaitu PMK Nomor 67/

PMK.04/2018.
“Ditetapkannya cartridge sebagai BKC 

tercantum dalam penambahan sub-
stansi Pasal 1 ayat 18 PMK tersebut yang 
menggolongkan cartridge dalam kategori 
ekstrak atau esense tembakau, sehingga 
termasuk jenis HPTL baru,” ungkap Syarif 
di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Dalam PMK ini dijelaskan bahwa 
HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat 
dari daun tembakau selain sigaret, 
cerutu, rokok daun, dan tembakau iris, 
yang dibuat mengikuti perkembangan 
teknologi dan selera konsumen, meliputi 
ekstrak dan esens tembakau, tembakau 
hirup (snuff tabacco), atau tembakau 
kunyah (chewing tobacco).

Ekstrak dan Esens Tembakau dise-

diakan untuk konsumen dalam kemasan 
penjualan eceran, yang dikonsumsi 
dengan cara dipanaskan menggunakan 
alat pemanas elektrik kemudian diihisap, 
antara lain cairan yang menjadi bahan 
pengisi vape, produk tembakau yang 
dipanaskan secara elektrik (electrically 
heated tobacco product), kapsul tembakau 
(tobacco capsule), atau cairan dan pema-
nas dalam satu kesatuan.

Penetapan cartridge sebagai HPTL 
baru mengharuskan Pemerintah melalui 
Kemenkeu untuk menambahkan beberapa 
poin dalam PMK tersebut. Pertama, 
penegasan bahwa BKC yang pelunasan 
cukainya dengan cara pelekatan pita cukai 
atau pembubuhan tanda pelunasan cukai 
yang isi kemasan ecerannya tidak sesuai, 

termasuk cartridge, dianggap melanggar 
ketentuan peraturan perundang undangan 
di bidang cukai.

Kedua, melalui aturan tersebut Kemenkeu 
juga memperluas defi nisi barang kemasan 
untuk eceran. Jika dalam PMK sebelumnya, 
kemasan adalah barang yang pelunasan 
cukainya dilakukan dengan cara peleka-
tan pita cukai atau pembubuhan tanda 
pelunasan cukai lainnya harus dalam 1 (satu) 
kemasan. Dalam PMK yang baru ini, defi nisi 
kemasan ditambahkan menjadi kemasan 
yang bersentuhan langsung dengan BKC dan 
hanya dapat dibuka pada satu sisi. “Jadi ini 
penegasan juga, bahwa BKC yang tidak dike-
mas sesuai isi kemasan yang diatur dalam 
PMK ini, berarti melanggar ketentuan,” ujar 
Syarif.(nng/int)

JAKARTA - Gubernur Bank 
Indonesia (BI) Perry Warjiyo 
menyebutkan generasi milenial 
bakal menjadi sumber penciptaan 
pelaku UMKM yang unggul. Lanta-
ran, milenial memiliki kemampuan 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
bangsa dan ekonomi di masa depan.

“Kiprah milenial dapat kita 
lihat dari sekarang, pada berbagai 
bidang, untuk menjadi UMKM 
bangkit sebagai kekuatan ekonomi 
baru. Milenial yang memiliki jiwa 
tangguh dan budaya kewirausa-
haan tinggi juga akan menjadi 
sumber penciptaan entrepreneur 
unggul,” kata Perry dalam video 
virtual, Jumat (20/11/2020).

Kata dia, milenial yang mendo-
minasi usia produktif ini dianggap 
mampu mengangkat Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) go 
global, seiring dengan terbiasanya 
mereka menggunakan teknologi.

“Di era new normal, akselerasi digi-
tal menjadi solusi untuk menjadikan 
UMKM Indonesia menjadi new 
UMKM sebagai sumber pertumbu-
han baru ekonomi kita,” ujarnya.

Dia menambahkan event KKI 
diselenggarakan tidak hanya untuk 
mengangkat karya kreatif dari UM-
KM-UMKM binaan BI, namun juga 
mendorong akses perluasan UMKM 
ke pasar global dengan dukungan 
pemanfaatan teknologi.(kmj/okz)

160 Juta Orang Indonesia Aktif Jualan Online

Perry Warjiyo

Kekuatan Ekonomi 
Baru, Milenial 
Jadi Penggerak 
New UMKM

Pengumuman: Ada Aturan Baru Cukai Rokok Elektrik!
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MEXICO CITY - Badai Iota meng-
hantam Amerika Tengah pada Rabu 
(18/11/2020) menyebabkan banjir yang 
menghancurkan di kawasan tersebut, 
memaksa ratusan ribu orang mengungsi 
dari rumah-rumah mereka. Lebih dari 30 
orang tewas akibat amukan Badai Iota, 
dan jumlahnya diperkirakan masih akan 
bertambah sementara petugas penyelamat 
mencapai komunitas yang terisolasi.

Badai Iota mendarat di pantai Nikaragua 
pada Senin malam (16/11/2020) sebagai 
badai kategori 5 membawa hujan lebat dan 
menggenangi daerah dataran rendah negara 
itu yang masih belum pulih dari dampak 
terjangan Badai Eta dua pekan lalu.

Sekira 160.000 orang Nikaragua dan 
70.000 orang Honduras terpaksa me-
ngungsi ke tempat penampungan.

Karen Valladares, kepala agen migran 
FONAMIH Honduras, memperingatkan 
bahwa kerusakan akibat badai akan 
mempercepat migrasi ke Amerika Seri-
kat selama beberapa bulan ke depan.

“Itu seharusnya tidak mengejutkan kita,” 
katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Badai Iota dilaporkan telah me-

newaskan 30 orang di kawasan Amerika 
Tengah, dengan sebagian besar korban 
berada di Nikaragua.

Pihak berwenang Nikaragua me-
ngatakan setidaknya delapan orang 
tewas akibat tanah longsor di utara, se-
mentara seorang ibu dan empat anaknya 
tewas tersapu arus sungai yang meluap. 
Pihak berwenang juga mengatakan ban-
yak korban yang masih hilang.

Di Honduras, lima anggota keluarga, 
termasuk tiga anak, terkubur dalam 
tanah longsor yang menyapu rumah 
mereka di barat Ocotepeque, dekat 
perbatasan dengan El Salvador dan 
Guatemala, kata polisi.

Dua kematian telah dikonfirmasi di 
Panama dan satu di El Salvador. Pihak 
berwenang Kolombia mengatakan dua 
orang tewas ketika badai menghantam 
pulau-pulaunya di Karibia.

National Hurricane Center (NHC) 
Amerika Serikat (AS) mengatakan sisa-
sisa Iota dapat memicu lebih banyak ban-
jir dan tanah longsor di Amerika Tengah 
hingga Kamis saat ia melayang ke barat 
menuju Samudra Pasifik.(dka/okz)

ReuteRs

RUSAK: Kerusakan akibat terjangan Badai Iota di Puerto Cabezas, Nikaragua, 19 November 2020.

Badai Iota Tewaskan Lebih dari 
30 Orang di Amerika Tengah

DENMARK - Penelitian terbaru di 
Denmark menunjukkan masker 
yang digunakan di wajah tidak bisa 
memberikan manfaat maksimal bagi 
penggunanya. Para peneliti menemukan 
tidak ada perbedaan yang signifikan 
secara statistik dalam jumlah orang yang 
tertular virus Covid-19 dalam kelompok 
yang memakai masker di depan umum 
dibandingkan dengan kelompok yang 
tidak memakai masker.

Penelitian yang dipublikasikan dalam 
“Annals of Internal Medicine” ini dilaku-
kan pada April dan Mei ketika pihak 
berwenang Denmark tidak merekomen-
dasikan penggunaan masker di wajah.

Tim peneliti dari Rumah Sakit 
Universitas Kopenhagen merekrut 
lebih dari 6.000 orang dewasa dan 
membaginya menjadi dua kelompok. 
Satu yang memakai masker bedah 
di tempat umum dan satu kelompok 
yang tidak memakai masker.

Hasil penelitian menunjukkan, 
setelah satu bulan, 1,8 persen orang 
yang memakai masker telah terinfeksi 
virus tersebut. Sebagai perbandingan, 
2,1 persen orang dalam kelompok yang 
tidak memakai masker dinyatakan 
positif COVID-19.

Perbedaan antara kedua kelompok 
tidak signifikan secara statistik. “Studi 
ini tidak mengkonfirmasi pengurangan 
risiko infeksi yang diharapkan untuk 
orang yang memakai masker wajah. 
Hasilnya bisa menunjukkan tingkat 
perlindungan yang lebih moderat dari 
15 hingga 20 persen, namun, penelitian 
tidak dapat mengesampingkan jika 
masker wajah tidak memberikan per-
lindungan apa pun,” tulis penelitian itu.

Kendati demikian, tim mengatakan 

temuan ini tidak boleh digunakan un-
tuk membantah penggunaan masker 
secara luas karena masker terbukti 
mencegah orang menulari orang lain.

Penelitian ini dilakukan hanya be-
berapa hari setelah Pusat Pengendal-
ian dan Pencegahan Penyakit merevisi 
pedomannya, mengatakan masker 
melindungi pemakainya sama seperti 
orang-orang di sekitar mereka.

Diketahui, selama periode peneli-
tian, hanya sekitar dua persen pen-
duduk Denmark yang terjangkit virus 
corona, lebih rendah dibandingkan 
beberapa negara Eropa lainnya seperti 
Spanyol dan Italia.

Temuan ini pun ditampik beberapa 
ahli kesehatan. Mereka tidak setuju 
dan mengatakan peneltian ini memiliki 
kelemahan yakni tidak memverifikasi 
penggunaan masker secara independen 
atau pengguna memakainya dengan 
benar. “Sama sekali tidak ada keraguan 
bahwa masker berfungsi sebagai kontrol 
sumber”, ungkap Dr Thomas Frieden, 
mantan Direktur CDC.

“Pertanyaan yang dirancang untuk 
dijawab oleh studi ini adalah: Apakah 
mereka bekerja sebagai perlindu-
ngan pribadi? Masker N95 lebih baik 
daripada masker bedah. Masker bedah 
lebih baik dari kebanyakan masker 
kain. Masker kain lebih baik daripada 
tidak sama sekali,” tambahnya.

Adapun penelitian sebelumnya meny-
impulkan temuan serupa, yakni masker 
hanya memberikan perlindungan terba-
tas bagi orang yang memakainya. Tetapi 
secara dramatis dapat mengurangi 
risiko bagi orang lain jika pemakainya 
terinfeksi, bahkan saat tidak menunjuk-
kan gejala.(amr/okz)

Penelitian Terbaru, Masker 
Hanya Beri Manfaat Terbatas

Awas, 4 Miliar Orang Diperkirakan 
“Overweight” pada 2050

JERMAN - Diperkirakan akan ada lebih 
dari empat miliar orang yang mengalami 
“overweight” atau kelebihan berat badan pada 
2050. Sebanyak 1,5 miliar diantaranya akan 
mengalami obesitas. Sebaliknya, 500 juta 
orang kemungkinan besar akan kekurangan 
berat badan dan hidup di ambang kelaparan.

Ini adalah hasil penemuan terbaru yang 
dilakukan Institut Potsdam untuk Dampak 
Iklim (PIK) dari Jerman. Mereka me-
ngatakan semua itu disebabkan kebiasaan 
makan setiap orang di dunia global.

PIK mengatakan jika tren saat ini ten-
tang apa dan bagaimana orang makan di 
berbagai belahan dunia terus berlanjut, ke-
senjangan nutrisi yang sudah terjadi akan 
semakin parah pada 30 tahun mendatang.

Pada 2050, laporan PIK memperkirakan 
16 persen populasi global akan mengalami 
obesitas dan hampir setengahnya, yakni 
45 persen akan mengalami kelebihan berat 
badan. Untuk memprediksi bagaimana 
nutrisi global akan berubah dalam dekade 
mendatang, studi ini melihat tren jenis 
makanan yang dimakan orang, bagaimana 
populasi tumbuh, bagaimana makanan 
diproduksi, dan terbuang percuma.

Para peneliti Jerman memprediksi 
permintaan akan makanan akan melonjak 
hingga 50 persen secara keseluruhan dengan 
permintaan susu dan daging berlipat ganda 
karena negara-negara kaya menyedot sum-
ber daya dari yang lebih miskin, sehingga 
semakin banyak orang akan kekurangan 
makan, bahkan kelaparan.

“Ada cukup makanan di dunia - masalahnya 
adalah orang-orang termiskin di planet kita ti-
dak memiliki pendapatan untuk membelinya,” 
ungkap penulis utama penelitian, Dr Benjamin 
Bodirsky, dikutip Daily Mail.

“Dan di negara kaya, orang tidak 
merasakan konsekuensi ekonomi dan 
lingkungan dari membuang-buang 
makanan,” tambahnya.

Padahal, sampah diperkirakan akan 
meningkat antara saat ini hingga 2050. 
Tren ini dapat menyebabkan percepatan 
pemanasan global dan meningkatkan 
kelangkaan pangan.

“Meningkatnya limbah makanan dan 
konsumsi protein hewani berarti bahwa 
dampak lingkungan dari sistem pertanian 
kita akan lepas kendali,” terangnya.

“Apakah gas rumah kaca, polusi 

nitrogen, atau penggundulan hutan: kita 
mendorong batas-batas planet kita - dan 
melampauinya,” tambahnya.

Dia dan timnya berpendapat meng-
gunakan lahan dan sumber daya yang 
sama yang saat ini didedikasikan untuk 
memproduksi makanan yang tidak bergizi 
untuk menanam hasil yang bergizi dapat 
menjadi solusi yang sama-sama me-
nguntungkan, meningkatkan kesehatan 
manusia dan menyelamatkan planet dari 
emisi berbahaya dan deforestasi akibat 
kerusakan produksi pangan saat ini.

“Dengan menggunakan lahan yang sama, 
kami dapat menghasilkan lebih banyak 
makanan nabati bagi manusia daripada 
makanan hewani,” jelas penulis lainnya 
sekaligus Kepala Kelompok Riset Manajemen 
Penggunaan Lahan PIK, Alexander Popp.

“Sederhananya: Jika lebih banyak orang 
makan lebih banyak daging, lebih sedikit 
makanan nabati untuk orang lain - ditambah 
kita membutuhkan lebih banyak lahan untuk 
produksi pangan yang dapat menyebabkan 
penebangan hutan. Dan emisi gas rumah 
kaca meningkat sebagai konsekuensi meme-
lihara lebih banyak hewan,” ungkapnya.

Tingkat obesitas yang tinggi dan banyaknya 
orang yang kelebihan berat badan juga diang-
gap telah meningkatkan dan memperburuk 
beberapa penyakit kronis yang paling berat di 
dunia. Yakni penyakit jantung, diabetes, dan 
lainnya. Tak hanya itu, kelebihan berat badan 
juga menjadi faktor risiko utama COVID-19 
menjadi parah atau fatal.

Seperti diketahui, sejak 1965, kon-
sumsi global telah beralih ke makanan 
olahan tinggi, pertemuan berprotein 
tinggi, produk bergula, dan karbohidrat. 
Sementara itu, banyak populasi yang tidak 
mengonsumsi sayuran, makanan nabati 
dan utuh serta pati sehat.

Pergeseran ini berarti lebih banyak 
kalori kosong dan diet tinggi lemak yang 
tentunya menambah berat badan, tetapi 
tidak berbuat banyak untuk benar-benar 
memberi bahan bakar pada tubuh kita.

Inovasi dalam ilmu pangan telah mem-
buat banyak makanan diproduksi, bukan 
ditanam. Metode pemrosesan ini lebih 
murah, lebih cepat, dan tidak terlalu rentan 
terhadap cuaca dan kondisi alam, menjadi-
kannya dapat diandalkan, tetapi sebenarnya 
tidak lebih baik untuk kesehatan kita.

Akibatnya, 29 persen orang di dunia 
sudah kelebihan berat badan pada 2010, 
dan sembilan persen dianggap obesitas, 
dengan indeks massa tubuh (BMI) di atas 
30. Amerika Serikat (AS) berada di depan 
kurva yang suram itu.

Antara 2009 dan 2010, 35,7 persen 
orang dewasa di AS sudah mengalami 
obesitas. Menurut Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC), jumlah itu 
telah meningkat menjadi 42,4 persen pada 
periode antara 2017 dan 2018.

Lalu di Inggris, sekitar 28 persen popu-
lasi di sana mengalami obesitas. Dan an-
gka ini terus naik di kedua negara tersebut 
dan di sebagian besar dunia.(amr/okz)
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PERSEBARAN virus corona (co-
vid-19) masih terjadi di banyak negara. 
Tindakan pencegahan pun terus dilaku-
kan berupa protokol kesehatan secara 
ketat, yakni penggunaan masker, men-
jaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

Uniknya di Jepang, imbauan untuk 
menerapkan pencegahan itu dilakukan 
oleh robot. Hal ini terjadi di sebuah toko 
di sana. Robot bernama Robovie bertugas 
memastikan pengunjung toko memakai 
masker dan menjaga jarak sosial untuk 

mencegah persebaran covid-19.
Robovie dikembangkan oleh Advanced 

Telecommunications Research Institute 
International (ATR) yang berbasis di 
Kota Kyoto, Jepang. Dia akan memandu 
pelanggan di sekitar lantai penjualan di 
toko resmi klub sepakbola Cerezo Osaka.

Dikutip dari Reuters, Kamis 
(19/11/2020), Robovie akan memper-
ingatkan pengunjung ketika terdeteksi 
di kamera dan teknologi sinar laser 3D 
bahwa mereka tidak mengenakan masker 

atau melanggar aturan jaga jarak sosial.
Penerapan Robovie adalah uji coba 

yang dimulai pekan lalu dan akan 
berjalan setidaknya hingga akhir bulan. 
Penerapannya akan diperpanjang sesuai 
dengan situasi.

Di Jepang sendiri dilaporkan terjadi 
sekira 120.000 kasus covid-19 dan 
hampir 2.000 orang meninggal dunia. 
Maka itu, mereka terus menyosialisasi-
kan penerapan protokol kesehatan ini 
secara ketat. (han/okz)

Unik, Toko Ini Gunakan 
Robot untuk Ingatkan 

Pengunjung Pakai Masker

FACEBOOK menyatakan akan 
lebih serius mendeteksi ujaran keben-
cian dengan memanfaatkan kecerdasan 
buatan (artificial intelligence/AI). Hal ini 
menyusul laporan triwulan Facebook yang 
mencakup prevalensi ujaran kebencian.

Pihak perusahaan memperkirakan ada 
0,10 hingga 0,11 persen dari apa yang dili-
hat pengguna Facebook melanggar aturan 
ujaran kebencian. Ini artinya 10 hingga 
11 tampilan perkataan mendorong ujaran 
kebencian dari setiap 10.000 konten.

Facebook tetap ingin menghapus 
setiap ujaran kebencian sebelum ada 
laporan dari pengguna. Selama tiga 

bulan terakhir, sekira 95 persen ujaran 
kebencian di Facebook dan Instagram 
sudah dihapus.

Hal tersebut menjadi sebuah kema-
juan yang pesat mengingat pada 2017 
hanya sekira 24 persen ujaran kebencian 
yang diatasi secara proaktif.

Dikutip dari The Verge, Jumat 
(20/11/2020), pada kuartal terakhir 
2019 ada 645.000 konten yang telah di-
hapus. Peningkatan pada kuartal ketiga 
2020 yang telah menghapus 6,5 juta 
konten ujaran kebencian.

Facebook mengatakan beberapa dari 
penghapusan itu berkat adanya kecer-

dasan buatan. Pada Mei lalu, Facebook 
membuat kompetisi penelitian untuk 
sistem yang dapat mendeteksi “meme 
kebencian” dengan baik. Sistem tersebut 
dapat menganalisis teks dan gambar 
secara bersamaan.

Meski begitu, pendekatan ini memiliki 
batasan yang jelas. Penghapusan konten 
ujaran kebencian itu tergantung pada ke-
mampuan Facebook dan sistemnya men-
ganalisis banyak bahasa dan menangkap 
tren khusus di suatu negara.(han/okz)

GOOGLE Translate menjadi salah 
satu layanan yang banyak digunakan 
saat ini. Fitur yang dimiliki cukup leng-
kap, bahkan hampir semua bahasa di 
dunia bisa diterjemahkan.

Hal itu berlaku untuk terjemahan 
menggunakan bahasa tertulis. Lalu 
bagaimana dengan bahasa isyarat, 
apakah bisa diterjemahkan juga?

Inilah yang sedang dikembangkan 
Google Translate. Mereka dilaporkan 
dengan membuat terjemahan bahasa 
isyarat mengandalkan teknologi artifi-
cial intelligence (AI). Layanan ini akan 
mampu menafsirkan bahasa isyarat dan 
mengubahnya menjadi ucapan.

Secara teori perangkat lunak ini me-
mungkinkan orang yang memiliki ma-
salah bicara bisa lebih mudah berkomu-
nikasi dengan orang lain yang mungkin 
tidak mengerti bahasa isyarat.

Ini dilakukan dengan menggunak-
an kamera yang digabungkan dengan 
perangkat lunak. Lalu dapat melacak 

gerakan dan isyarat tangan pengguna 
serta menafsirkannya sesuai gerakan 
tangan.

Namun, Google mengakui bahwa 
teknologi ini belum cukup sempurna. 
Perangkat lunaknya hanya menangkap 
sebagian percakapan seperti ekspresi 
wajah, kecepatan gerakan tangan, dan 
tanda-tanda isyarat lainnya yang masih 
butuh disempurnakan lagi. 

“Kami berencana memperluas 
teknologi ini dengan pelacakan yang 
lebih kuat dan stabil, memperbesar 
jumlah isyarat yang dapat kami deteksi 
dengan andal, dan mendukung gerakan 
dinamis yang berlangsung tepat waktu,” 
jelas pihak Google, seperti dikutip 
dari Ubergizmo, Kamis (19/11/2020).

Pihak Google yakin dengan memub-
likasikan teknologi penerjemahan 
bahasa isyarat ini mampu memberikan 
dorongan pada ide dan aplikasi kreatif 
baru oleh anggota komunitas riset serta 
pengembang secara luas.(han/okz)

SAN FRANCISCO - Setelah 
sempat tertunda cukup lama, ren-
cana peluncuran pesawat luar ang-
kasa terbesar Rusia bernama Nauka 
akan diluncurkan pada 2021.

Nauka seberat 20 ton itu, akan 
menjadi pesawat luar angka-
sa terbesar Rusia sejak pelun-
curan Zvezda Service Module ke 
International Space Station (ISS) 
atau luar angkasa pada 2000 lalu.

Multi-purpose Laboratory Mod-
ule (MLM) atau Modul Laborato-
rium Multiguna Nauka dirancang 
untuk berlabuh ke Stasiun Luar 
Angkasa Internasional (ISS) untuk 
memberikan sejumlah besar 
kemampuan baru kepada pos 
terdepan. Dan untuk melanjutkan 
perakitan Segmen Rusia stasiun 
setelah jeda selama satu dekade.

Dilansir RussianSpaceWeb.com, 
persiapan untuk modul yang segera 
dipasang, termasuk inspeksi airlock 
yang akan digunakan untuk menga-
mankan model ke stasiun luar ang-
kasa secara keseluruhan dan umum 
memastikan semuanya terlihat tepat 
di luar pesawat luar angkasa.

Rusia bersemangat untuk me-
masang modul barunya lebih cepat. 
Modul Nauka akan menjadi peng-
ganti Pirs Rusia. Namun, modul 
lama itu tidak akan dinonaktifkan 
untuk beberapa waktu.

Sebelum Nauka diluncurkan ke 
ISS pada April 2021, kosmonot 
harus melakukan beberapa 
perjalanan ruang angkasa untuk 
“merelokasi aset” kedatangan 
modul baru yang diharapkan. 
ISS telah mengorbit bumi selama 
lebih dari dua dekade.

Sebagian besar ditempati oleh 
manusia. Ada pertanyaan tentang 
seberapa layak stasiun luar angkasa 
akan terus berlanjut di masa depan, 
dan berapa lama NASA, Badan 
Antariksa Eropa, JAXA Jepang, dan 
kelompok Roscosmos Rusia akan 
terus melihat pesawat ruang angkasa 
sebagai alat yang berguna untuk 
berbagai penelitian.(amr/okz)

RussianspaceWeb.com

model pesawat luar angkasa nauka

Nauka, Pesawat 
Luar Angkasa 
Terbesar Rusia 
Bersiap ke ISS

Andalkan AI, Facebook Klaim 
Akan Lebih Serius Tangani 
Ujaran Kebencian

Google Translate Buat Terjemahan 
Bahasa Isyarat Gunakan Teknologi AI

MELBOURNE - Ilmuan dari 
Australian National University (ANU) 
dan RMIT University di Melbourne, 
Australia, mereka telah berhasil mencip-
takan berlian pada suhu kamar.

Dilansir Ubergizmo pada Jumat 
(20/11/2020), penciptaan ini hanya 
butuh waktu beberapa menit. Pada 
dasarnya, berlian sintetis bukanlah 
hal baru dan telah ada selama be-
berapa dekade.

Sesuatu yang membuat penemuan ini 
menarik, adalah berlian dapat dibuat 
pada suhu kamar bila dibandingkan 
dengan berlian sintetis lain yang biasa-
nya membuat potongan karbon menjadi 

panas yang hebat.
Dengan teknik ini, yang menurut para 

peneliti diciptakan dengan menggu-
nakan tekanan yang setara dengan 640 
gajah Afrika yang seimbang di ujung 
sepatu balet, mereka berhasil mencip-
takan dua jenis berlian yang berbeda 
secara struktural.

Salah satunya mirip dengan berlian 
yang Anda temukan pada perhiasan. 
Sedangkan yang lainnya adalah jenis 
yang dikenal sebagai Lonsdaleite, yang 
dapat ditemukan di lokasi tumbukan 
meteorit dan dapat digunakan untuk 
mengebor material di lokasi pertam-
bangan.(amr/okz)

Hebat, Ilmuwan Ciptakan Berlian di Suhu 
Kamar dalam Beberapa Menit



Denim Darling
Tampilan kasual selalu dikaitkan dengan t-shirt 
atau denim. Di drama Encounter yang dibintanginya 
bersama bintang Descendants of The Sun, Song Hye-
kyo, Park Bo-gum sering mengenakan denim untuk 
menampilkan kesan muda dari tokoh Kim Jin-hyuk 

yang diperankannya.
Di dalam foto promo drama tersebut, aktor berzodiak 
Gemini tersebut terlihat mengenakan kemeja putih, 
celana jeans yang dipadukan dengan sneakers berwarna 
beige. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, 
silakan klik HighEnd-Magazine.
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recorD of Youth
Dalam drama Record of Youth, Park Bo-gum 
berperan sebagai seorang model bernama 
Sa Hye Jun yang selalu tampil stylish. Salah 
satu gaya fashion yang paling diingat adalah 
saat dirinya berjalan di runway dengan 
hoodie abu-abu di bawah suit berwarna 
beige keluaran brand asal Paris, AMI dan 
sneakers putih dari Valentino. Pemakaian 
hoodie di bawah suits menambah kesan 
muda pada tampilan.(mrt/okz)

Mau Terihat Awet Muda? 
Coba Deh Intip Gaya Park Bo-gum

nama Park Bo-gum memang sudah tidak asing bagi para penikmat Drama Korea. Di 

usianya yang ke-27, dia pun sudah memiliki banyak prestasi dalam dunia akting tersebut. 

Selain itu, dia juga pernah tampil di sejumlah majalah fashion ternama seperti Vogue, 

L’Officiel Hommes dan Elle di Korea Selatan, aktor tampan ini selalu tampil memikat de

ngan selera fashionnya yang stylish.

Memang pemain drama Reply 1988, Encounter dan Record of Youth, dan cameo di drama hits 

Itaewon Class ini terkenal dengan gaya fashionnya yang simpel dengan wardrobe yang mem-

beri kesan muda. Berikut sederet gaya Park Bo-gum yang dapat Anda contek agar terlihat lebih 

youthful alias awet muda, seperti dilansir dari Highend.

coat it up
Coat merupakan essential item yang dapat 
merubah tampilan kasual Anda menjadi 
formal dalam sekejap. Menjadi model untuk 
brand fashion Korea Selatan, TNGT, Park 
Bo-gum memperlihatkan dapper look de-
ngan wardrobe bernuansa abu-abu.
Memadukan loang coat berwarna ash grey, 
turtleneck hitam, dark grey pants dan sneak-
ers putih, sang aktor terlihat stylish dengan 
gaya yang minimalis dengan pakaian dari 
brand yang juga pernah menampilkan aktor 
Lee Minho sebagai modelnya. 

monochrome maniac
Siapa bilang warna monokrom dapat 
membuat tampilan terlihat membosankan? 
Dengan padu padan yang tepat, gaya fashion 
Anda akan terlihat lebih vibrant.
Dengan memadukan kemeja dan celana 
bernuansa putih dari Etro serta sepatu Kent 
Oxford dari brand Dr. Martens, sang aktor 
berhasil memberi playful touch di tampilan-
nya. Kuncinya? Selipkan sedikit motif print 
pada celana atau atasan Anda.

personalizeD 
WeDDing face mask

Jika Anda menginginkan kenang-
kenangan yang dapat Anda gunakan 

setelah pernikahan, masker pernikahan 
yang dipersonalisasi dengan tanggal dan 

nama pengantin adalah pilihan yang 
benar-benar dapat dikenakan. Masker 

karya Fransizka ini bahkan dapat dihiasi 
dengan foto Anda.(hel/okz)

printeD shirt
Printed Shirt adalah pilihan yang tepat 
bagi Anda yang ingin tampil rapi sekaligus 
terlihat kasual di saat bersamaan. Di cover 
Vogue Korea Edisi Agustus 2020, Park 
Bo-gum mengenakan kemeja bermotif awan 
keluaran brand Louis Vuitton. Semburat 
warna biru memberi kesan fresh pada ke-
meja putih yang dikenakan sang aktor.

5 Jenis Masker Cantik yang Cocok Dipakai Pengantin di Pesta Pernikahan
Jika pernikahan Anda akan diadakan dalam waktu dekat, satu-satunya aksesori yang akan dikenakan semua orang adalah masker wajah. Masker cantik akan 
membuat penampilan Anda di hari pernikahan tentu sangat berbeda.Banyak perancang brilian telah tampil untuk memadukan kreativitas dan fungsionalitas 

sebagai tanggapan terhadap Covid-19 dengan membuat masker cantik yang elegan untuk para pengantin.
Berikut dilampirkan 5 masker cantik yang cocok untuk pengantin yang bisa Anda jadikan inspirasi seperti dilansir Huffpost pada Jumat (20/11/2020).

iriDescent rhinestone 
face mask

Anda bisa mendapatkan tampilan 
yang benar-benar mewah dengan masker 
wajah berlian imitasi yang dibuat dengan 
elegan. Jika Anda menginginkan sesuatu 
yang berkilau tanpa terlalu memperha-
tikan diri sendiri, kami sarankan Anda 

memilih Fashion Nova ini.

Batik mask
Masker sulaman tangan yang luhur 

dengan hiasan logam dan benang ini 
akan membuat Anda takjub. Masker 

batik sutra dari Gayatri Chopra dibuat 
unik untuk menghadirkan karakter 

pada ansambel pernikahan yang 
penuh warna.

Designer lace fringe 
cotton face mask

Jika Anda penggemar embel-embel 
dan pinggiran asimetris tetapi tidak 

ingin terlihat terlalu mencolok, masker 
dengan motif pinggiran yang menjuntai 
indah ini bisa menjadi pilihan yang ide-
al. Desainer Kiki Bisous telah membuat 
pembeli lain terkesan, sekarang giliran 

Anda untuk menikmati karyanya.

luxurY face mask With 
filter pockets

Suka dengan kemewahan? Masker 
wajah sulaman mutiara buatan tangan 

yang luar biasa dari Mazk Mask ini 
akan membuat Anda merasa seperti 

pengantin kerajaan. Ini mengakomo-
dasi filter dan merupakan pilihan sem-

purna jika Anda ingin tampil berani.
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LAS VEGAS – Pertarungan Conor 
McGregor melawan Dustin Poirier 
dipastikan secara resmi akan tersaji 
di UFC 257. Pengumuman resmi ini 
disampaikan pihak UFC menyusul 
penandatanganan perjanjian kedua 
pertarungan untuk duel tersebut.

Sebagaimana diwartakan The Mac 
Life, Jumat (20/11/2020), McGregor 
telah menandatangani perjanjian per-
tarungannya melawan Poirier pada 23 
Januari 2021. Dengan begitu, ini akan 
menjadi pertarungan ulang McGregor 
vs Poirier karena sebelumnya sudah 
pernah tersaji pada 2014.

McGregor dan Poirier pun akan 
bertemu dalam duel kelas 155 pound. 
Tempat duel sendiri belum diumumkan 
sampai saat ini, tetapi berpotensi besar 
tersaji di Fight Island yang berada di 
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Duel ini menandai comeback atau 
kembalinya lagi McGregor ke pentas UFC 
setelah mengumumkan pension ketiga 
kalinya pada 6 Juni 2020. The Notorious 
-julukan McGregor- pun punya modal 
bagus untuk menghadapi Poirier.

Sebab, McGregor berhasil mengalah-
kan Poirier di pertemuan sebelumnya 
yang tersaji pada UFC 178. Bertarung di 

Las Vegas, 27 September 2014, petarung 
asal Irlandia itu mengalahkan Poirier 
secara technical knockout (TKO) di 
ronde pertama.

Karena itu, McGregor sendiri me-
nyambut gembira duel jilid keduanya 
melawan Poirier. Sebelum perjanjian 
pertarungan secara resmi ditandata-
ngani, McGregor telah meluapkan rasa 
sukacitanya bisa kembali menjalani duel 
di dunia yang dicintainya.

Apalagi, McGregor sendiri diketahui 
berencana menyumbangkan pendapa-
tannya dari duel ini ke lembaga amal Po-
irier. Sumbangan yang ingin diberikan 

McGregor sendiri kabarnya cukup besar.
“Saya sangat bersyukur bisa kembali dan 

melakukan apa yang saya sukai lagi. Saya 
menantikan duel baru melawan Dustin 
(Poirier) sejak pertarungan pertama kami,” 
ujar McGregor, sebagaimana dikutip dari 
The Mac Life, Jumat (20/11/2020).

“Saya juga sangat senang membantu 
lembaga amal Dustin Poirier, yakni The 
Good Fight Foundation, yang melalui 
donasinya akan membangun gym untuk 
remaja yang kurang beruntung di kam-
pung halaman masa kecilnya. Saya sangat 
menyukai ini,” tukasnya.(Ram/okz)

Resmi, Conor McGregor Duel 
Lawan Dustin Poirier di UFC 257

MIKE Tyson tampak tenang jelang 
pertandingannya melawan Roy Jones 
Jr. Di tengah persiapannya untuk duel 
tersebut, Mike Tyson malah asyik bermain 
dengan burung merpati peliharaannya.

Hal ini terlihat di media sosial In-
stagram, Kamis (19/11/2020). Mike 
Tyson duduk di tepi kolam sambil 
memberi makan burung-burung yang 
berterbangan di sekitarnya.

“Santai sebelum badai (pertarungan) tiba. 
Mari kita hitung mundur. 10 hari sebelum 
#TysonJones,” ujar ‘Si Leher Beton’.

Sejak kecil, Mike Tyson memang hobi 
memelihara merpati. Kebiasaan itu 
muncul setelah dirinya sering dirund-

ung oleh teman sebayanya. Di rumah, 
dia kerap mencurahkan perasaan ke 
merpati-merpati yang dipeliharanya.

“Saya mencintai merpati sejak usia 
sembilan tahun. Mereka pelarian saya. 
Dulu saya gemuk dan jelek. Anak-anak 
lain biasanya mengejek saya. Satu-satunya 
kebahagiaan yang saya dapatkan cuma dari 
merpati,” kata Mike Tyson dilansir The Sun.

“Pernah suatu saat seorang laki-laki men-
copot kepala merpati saya. Padahal, itu salah 
satu hal yang sangat saya cintai pertama kali 
dalam hidup ini, burung merpati itu,” ujarnya.

Terlepas dari hobi uniknya, Tyson su-
dah sangat siap menghadapi Roy Jones Jr. 
Duel amal ini akan digelar di Staples Cen-

ter, Amerika Serikat, Sabtu (28/11/2020).
Sebelumnya, Mike Tyson menegas-

kanya dirinya akan menghancurkan 
Roy Jones Jr saat mereka bertarung. 
Pertarungan kedua petinju sarat prestasi 
itu bertajuk laga ekshibisi.

Tyson sangat serius mempersiapkan 
diri untuk menlakoni pertarungan terse-
but. Si Leher Beton fokus untuk menga-
lahkan Jones Jr. Tyson bahkan mengan-
cam akan melakukan hal buruk pada 
petinju berumur 51 tahun itu.(wdi/okz)

BERN – Cabang olahraga (cabor) voli tak 
pernah kekurangan stok jika berbicara tentang 
wanita cantik dan seksi. Tak hanya indoor, 
voli pantai juga menyimpan segudang wanita 
berparas menawan dengan tubuh yang aduhai.

Kali ini atlet voli pantai bernama Nina 
Betschart termasuk pemain yang telah 
mendapat banyak perhatian. Tak hanya presta-
si, tetapi kecantikan yang ia miliki membuat 
para kaum adam menjadi terpukau.

Jika menilik pada akun Instagram-
nya, pemain berusia 25 tahun itu selalu 
menebar senyuman manis kepada para 
pengikutnya. Bentuk tubuh yang ideal 
juga semakin menunjang kecantikan yang 
dimiliki seorang Nina.

Secara prestasi, Nina tidak perlu dira-
gukan. Bersama rekannya, Tanja Huberli, 
Nina adalah talenta muda yang sedang 
naik daun di dunia voli pantai. Prestasi 
paling diingat adalah keberhasilannya 
meraih medali emas di European Games 
pada 2015 bersama Nicole Eiholzer.

Sementara dalam beberapa tahun 
terakhir, prestasi terbaiknya adalah meraih 
medali perak di Kejuaraan Eropa bersama 
Tanja Huberli. Untuk tahun ini, Nina 
berhasil keluar sebagai juara di ajang FIVB 
1 Star yang diselenggarakan di Austria.

Meski begitu, pencapaian mentereng 
Nina sejatinya terjadi di level junior 
dengan raihan tertingginya menjadi Juara 
Dunia U-21 sebanyak dua kali. Selain itu, 
selama tiga tahun berturut-turut, Nina 
menjadi pemain voli terbaik se-Swiss, 
terhitung sejak 2016.

Untuk kehidupan pribadinya, Nina juga 
menempuh pendidikan dengan mengambil 
jurusan psikologi. Ia memilih jurusan terse-
but karena perempuan kelahiran 14 Oktober 
1995 tersebut ingin bekerja dengan anak-
anak pada masa mendatang.(mrh/okz)

Nina Betschart, 
Atlet Voli Pantai 
Seksi yang 
Tengah Naik Daun 
Kebanggaan Swiss

Vinales Bongkar Kelemahan Motor Yamaha Musim Ini
PORTIMAO – Pembalap Monster 

Energy Yamaha, Maverick Vinales, 
membongkar kelemahan terbesar dari 
kuda besinya, YZR-M1, musim 2020. 
Dia menekankan bahwa YZR-M1 tidak 
memiliki cengkeraman yang cukup baik.

Karena motor YZR-M1 kurang kom-
petitif, Vinales pun kesulitan untuk 
berkompetisi pada musim ini. Vinales 
sempat menjadi salah satu calon juara, 
tetapi dia tersingkir dari persaingan 
karena performa yang tidak konsisten.

Gelar juara pun jatuh ke tangan 
Joan Mir (Suzuki Ecstar). Pembalap 
berumur 23 tahub itu menjuarai 
MotoGP 2020 setelah menyegel posisi 
ketujuh pada balapan sebelumnya, 
MotoGP Valencia 2020.

Jika cengkeraman YZR-M1 cukup 
baik pada musim ini, Vinales mungkin 
bisa bersaing dengan Mir hingga 
balapan terakhir. Akan tetapi, semua 
sudah terjadi sehingga Vinales harus 
fokus ke masa depan.

“Motor tahun ini lebih baik jika ada 
cengkeraman. Jika tidak ada ceng-
keraman, kami sangat menderita,” 
kata Top Gun –julukan Vinales, me-
ngutip dari Tutto Motori Web, Jumat 
(20/11/2020).

“Kami harus memperbaiki ban be-
lakang. Membenahi motor saat ini dan 
menemukan lebih banyak cengkera-
man,” tuturnya.

Meski YZR-M1 memiliki kekurangan, 

Vinales tidak boleh menyerah. Sebab, 
masih ada satu balapan lagi yang harus 
dijalaninya, yaitu MotoGP Portugal 
2020. Balapan seri ke-14 itu akan ber-
langsung di Sirkuit Portimao, Minggu 
22 November 2020, malam WIB.

Peluang setiap pembalap untuk 
meraih kemenangan di Sirkuit Portimao 
sama. Sebab, sirkuit sepanjang 4,6 kilo-
meter itu baru pertama kali digunakan 
untuk balapan MotoGP di Portugal.

Sebelumnya, balapan MotoGP di 
Portugal selalu digelar di Sirkuit Esto-
ril. Balapan MotoGP di Sirkuit Estoril 
terakhir kali digelar pada musim 2012. 
Setelah itu, Portugal absen dari kalen-
der MotoGP sampai kembali lagi pada 
musim 2020.

Kemenangan di MotoGP Portugal 
2020 penting bagi Vinales yang sedang 
berjuang untuk meraih posisi kedua 
klasemen akhir. Top Gun kini menempati 

posisi keempat dengan koleksi 127 poin. 
Vinales tertinggal 15 poin dari Franco 
Morbidelli (Petronas Yamaha SRT).

Peluang Vinales tidak terlalu besar 
dalam perebutan posisi kedua. Akan 
tetapi, semua bisa terjadi dalam bala-
pan sehingga pembalap asal Spanyol 
itu hanya perlu tampil apik untuk 
memenangkan balapan. Setelah meraih 
kemenangan, Vinales baru akan tahu 
posisinya di klasemen akhir.(mrh/okz)

Mike Tyson Santai 
Main Burung Jelang 
Lawan Roy Jones Jr
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BARCELONA – Manajemen Barcelo-
na berencana menjual enam pemain pada 
Januari 2021. Menurut laporan The Sun, 
sebanyak enam pemain yang dimaksud 
adalah Martin Braithwaite, Junior Firpo, 
Samuel Umtiti, Matheus Fernandes, 
Carles Alena dan Riqui Puig.

Lantas, apa tujuan Barcelona menjual 
enam pemain di atas? Hal itu dilakukan 
agar Barcelona tidak mengalami ke-
bangkrutan? Menghindari kebangkrutan 
merupakan salah satu maksud Barce-
lona melepas nama-nama di atas.

Sebab dengan menjual nama-nama 
di atas, beban gaji yang dikeluarkan 
manajemen Barcelona akan menurun. 
Manajemen Barcelona mengambil 

contoh pergerakan transfer mereka pada 
musim panas 2020.

Saat itu, manajemen Barcelona 
melepas sejumlah nama seperti Luis 
Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, 
Arthur Melo dan Nelson Semedo. Ke-
mudian, mereka mendatangkan pemain 
yang secara besaran gaji lebih rendah 
ketimbang nama-nama di atas, yakni 
Miralem Pjanic, Sergino Dest, Francisco 
Trincao, Pedri dan Matheus Fernandes.

Hasilnya, beban gaji yang dikeluarkan 
Barcelona pun mengalami penurunan 
sebesar 6,7 juta euro atau sekira Rp126 
miliar. Selain demi menurunkan beban 
gaji, ada tujuan lain kenapa Barcelona 
ingin melepas nama-nama di atas.

Manajemen Barcelona ingin 
mendatangkan dua pemain pada 
Januari 2021, yakni Memphis Depay 
(Olympique Lyon) dan Eric Garcia 
(Manchester City). Dua pemain ini 
sebenarnya sudah diburu Barcelona 
pada musim panas 2020.

Namun, karena masalah keuangan, 
Barcelona gagal mendatangkan dua 
nama di atas. Terkhusus Depay, kehadi-
rannya sangat dibutuhkan Barcelona.

Seiring cedera lutut yang dialami 
Ansu Fati dan membuatnya absen 
hingga Maret 2021, Barcelona butuh so-
sok Depay yang biasa beroperasi sebagai 
winger kiri. Hanya saja, jika Barcelona 
gagal mendapatkan Depay pada Januari 

2021, bukan tak mungkin kubu Blau-
grana tak lagi mengejar tanda tangan 
winger asal Belanda tersebut.

Saat ini, Depay merupakan pemain bu-
ruan pelatih Barcelona, Ronald Koeman. 
Jika Victor Font terpilih sebagai presiden 
Barcelona awal tahun depan, Koeman 
berpotensi terpental dari posisinya dan 

Depay takkan lagi diburu Barcelona.
Sebab, Victor Font yang notabene calon 

kuat presiden Barcelona sudah menyebut 
nama pelatih jika terpilih sebagai bos 
Blaugrana. Ia berjanji menjadikan legenda 
Barcelona yang kini menangani Al-Sadd, 
Xavi Hernandez, sebagai juru taktik Bar-
celona.(fmh/okz)

Kacau! 6 Pemain Dijual 
Barcelona pada Januari 2021

BARCELONA – Legenda Barcelona, 
Rivaldo, tak memiliki keyakinan bahwa 
Blaugrana –julukan Barcelona– akan bisa 
membawa pulang Neymar Jr dalam waktu 
dekat. Hal ini pun sejalan dengan pernyata-
an para kandidat Presiden Barcelona yang 
tak tertarik merekrut Neymar kembali.

Sejatinya Neymar telah dianggap sebagai 
salah satu calon pewaris Messi jika pemain 
Argentina itu pergi pada musim panas men-
datang. Namun, Rivaldo juga tidak yakin 
bahwa pemain berpaspor Brasil itu akan 
kembali ke Barcelona secepat itu.

“Kami telah mendengar beberapa 
kandidat presiden Barcelona me ngatakan 
bahwa mereka tidak akan berusaha 
menandatangani Neymar setelah Messi 
pergi,” ungkap Rivaldo, mengutip dari 

Marca, Jumat (20/11/2020).
Meski begitu, Rivaldo juga tidak 

menyangkal bahwa Neymar memiliki ke-
mungkinan untuk kembali ke Camp Nou. 
Tetapi, pria berpaspor Brasil itu pesimis 
bahwa itu akan terjadi dalam waktu 
dekat, apalagi musim panas mendatang.

“Meskipun saya menganggap kem-
balinya Neymar adalah mungkin, tetapi 
saya juga menyadari bahwa ini mungkin 
bukan waktu untuk itu terjadi,” lanjutnya.

Pertimbangan besar, tentu saja 
adalah masalah keuangan yang kini 
masih menjadi permasalahan klub aki-
bat pandemi Covid-19. Namun di luar 
itu, Rivaldo mengamati bahwa Neymar 
sudah terlihat bahagia bersama Paris 
Saint-Germain (PSG).

Keberhasilan PSG meraih posisi run-
ner-up di Liga Champions musim lalu 
bisa menjadi acuan dari kebahagiaan 
Neymar. Pada musim ini pun, Neymar 
telah mengoleksi dua gol dan empat as-
sist dari enam laga bersama PSG.

“Selain itu Barcelona akan kesuli-
tan dengan sumber keuangan yang 
sekarang,” tambah pria berusia 48 
tahun tersebut. “Neymar tampaknya 
juga sudah bahagia di Paris sekarang 
dan bahkan mempertimbangkan untuk 
perpanjangan kontrak,” imbuhnya.

“Jadi, saya tidak melihat kembalinya 
ke Barcelona akan terjadi saat ini atau 
dalam waktu dekat,” pungkas pria yang 
juga pernah memperkuat AC Milan 
tersebut.(mrh/okz)

Rivaldo Tak Yakin 
Barcelona Bisa Bawa 
Pulang Neymar

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, 
Jurgen Klopp, pesimis bisa membawa 
timnya merebut 100 poin di Liga Ing-
gris 2020-2021. Bukan hanya Liver-
pool, Klopp merasa semua klub akan 
merasa kesulitan untuk mencapai 100 
poin pada musim ini.

Hal tersebut diyakini Klopp karena 
persaingan di Liga Inggris musim ini 
sendiri dinilai berjalan jauh lebih ketat. 
Persaingan gelar juara dianggap lebih 
terbuka sehingga ada delapan klub 
yang dianggap pelatih asal Jerman itu 
berpeluang menjadi kampiun.

Di tengah persaingan yang ketat 
ini, banyak klub harus menghadapi 
masalah soal kebugaran pemain-
nya yang akhirnya memengaruhi 
penampilan di sejumlah laga. 
Cedera hingga positif Covid-19, 
kini memang menjadi ancaman 
tersendiri untuk pemain serta klub.

Liverpool sendiri turut berada 
dalam kondisi tersebut saat ini. Ada 
banyak pemain Liverpool yang ha-
rus masuk ruang perawatan saat ini 
karena didera cedera. Bahkan, ada 
beberapa nama besar yang mengala-
minya, salah satunya Virgil van Dijk.

Selain cedera, pemain Liverpool 
juga menghadapi masalah soal 
kasus virus corona. Kini, winger 
mereka, yakni Mohamed Salah, ha-
rus menjalani isolasi mandiri karena 
dinyatakan positif terjangkit virus 
corona kala membela Timnas Mesir.

Dengan sederet masalah ini, Klopp 
pesimis ada pencapaian luar biasa yang 
bisa dicatatkan klub-klub di Liga Inggris 
pada musim ini. Baginya, mencapai 

87 poin di musim ini sudah menjadi 
pencapaian yang sangat besar.

“(Saya) minta maaf untuk men-
gatakan ini, tetapi saya tidak peduli 
(dengan meraih 100 poin) pada 
saat ini. Sepertinya, klub tidak akan 
mendapatkan 100 poin atau lebih,” 
ujar Klopp, sebagaimana dikutip 
dari Goal, Jumat (20/11/2020).

“Musim ini, saya rasa itu tidak mung-
kin. Bahkan, mendapat 87 poin terlihat 
sudah sangat besar,” lanjutnya.

Musim lalu, Liverpool diketahui 
nyaris mendapatkan 100 poin. 
Mereka menyentuh angka 99 poin di 
klasemen akhir. Meski gagal meraih 
100 poin, klub berjuluk The Reds itu 
tetap berhasil merebut gelar juara 
Liga Inggris pada musim lalu.

Di Liga Inggris 2020-2021, Liverpool 
sendiri tercatat baru mengantongi 17 
poin dari delapan laga yang telah dila-
koni. Dengan raihan tersebut, Liverpool 
pun masih mengisi tempat ketiga di 
klasemen sementara.(Ram/okz)

LONDON – Penyerang bintang Tot-
tenham Hotspur, Harry Kane, mengaku 
merasakan betul dampak dari kehadiran 
Jose Mourinho di kursi kepelatihan 
timnya. Menurutnya, Mourinho telah ber-
hasil membawa para pemain Tottenham 
bekerja jauh lebih baik.

Mourinho kini memasuki musim 
keduanya melatih Tottenham. Ia datang 
ke klub berjuluk The Lilywhites itu pada 
20 November 2019, menggantikan peran 
Mauricio Pochettino yang dipecat usia 
rentetan hasil buruk.

Pada musim pertamanya menangani 
Tottenham, Mourinho belum memberi 
dampak besar kepada tim. Tottenham 

hanya menyelesaikan musim di urutan 
keenam pada musim lalu tanpa meraih 
satu pun gelar juara.

Tetapi, Mourinho enggan disalahkan 
soal hasil kurang baik di musim lalu, 
mengingat tak menangani Tottenham 
secara penuh. Ia hadir ke tim tersebut 
di pertengahan musim, kala Tottenham 
sudah berada dalam kondisi yang tak baik 
karena kerap kali menuai hasil minor.

Mourinho pun menyatakan bahwa pe-
rubahan dari Tottenham baru akan terlihat 
di musim 2020-2021 karena dirinya menan-
gani sejak awal. Pelatih asal Portugal pun 
tampak berhasil memenuhi janjinya karena 
musim ini Tottenham tampil apik.

Kane dan kawan-kawan bahkan tengah 
menempati posisi kedua di klasemen 
sementara Liga Inggris saat ini. Tottenham 
yang sudah mengemas lima kemenangan, 
dua hasil imbang, dan satu kekalahan di Liga 

Inggris kini mengantongi 17 poin. Totten-
ham hanya terpaut satu angka dari Leicester 
City yang memuncaki klasemen sementara.

Melihat kondisi ini, Kane pun me-
nyatakan bahwa kehadiran Mourinho 
sudah memberi dampak luar biasa 
kepada tim. Tak hanya kepada tim, Kane 
bahkan merasakan dampak tersendiri 
soal kinerja dan permainannya di setiap 
laga selama dilatih Mourinho.

“Sungguh luar biasa memiliki dia 
(Mourinho). Dia memberi banyak masukan 
di tempat latihan. Hanya belajar dan melihat 
bagaimana dia menjalani pekerjaannya, me-
lihat bagaimana dia menghadapi berbagai 
situasi dan masalah, jadi itu semua bagus 

untuk dipelajari,” ujar Kane, sebagaimana 
dikutip dari Goal, Jumat (20/11/2020).

“Saya pikir dia melihat dalam permainan 
saya bahwa saya suka bermain lebih dalam, 
jadi dia menjelaskan (anggota skuad lain-
nya) bahwa jika saya benar-benar jatuh, 
maka mereka harus menjadi orang-orang 
yang berlari di belakang,” lanjutnya.

“Saya pikir itulah perbedaan yang 
nyata. Ini memungkinkan saya untuk 
menciptakan ruang dan mendapat bola, 
tetapi memiliki opsi untuk maju juga. Dia 
hebat dan saya menantikan bulan-bulan 
ke depan karena Tottenham akan tampil 
dengan sangat baik,” tukas penyerang asal 
Inggris itu.(Ram/okz)

Dinilai Beri Pengaruh Besar ke Tottenham, Kane: Mourinho Sungguh Luar Biasa

Klopp Pesimis Bisa Antar Liverpool 
Raih 100 Poin Musim Ini
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Resep Dumpling Ayam ala Rumahan

BANYAK orang menyukai anggur hitam karena 
rasanya yang lezat, manis, asam, dan menyegarkan. 
Namun sejatinya anggur hitam yang hanya lezat. 
Selain rasanya lezat dan menyegarkan, terdapat 
berbagai macam manfaat anggura hitam. Simak 
yuk, apa saja?

1. MeMBuAt RAMBut SehAt
Anggur hitam mengandung antioksidan dan 

vitamin E yang membantu dalam meningkatkan 
sirkulasi darah di kulit kepala, membalikkan 
kerontokan rambut yang berlebihan. Vitamin E ini 
dapat memperkuat, melembutkan dan mengurangi 
gatal pada kulit kepala dan karena itu mengurangi 
ketombe.

2. MeNiNgKAtKAN DAYA 
tAhAN tuBuh
Konsumsi Anggur hitam kaya akan vitamin C, 

vitamin K dan vitamin A disertai dengan flavonoid 
dan mineral, yang membantu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh Anda. Buah anggur ini juga kaya 
akan gula dan asam organik yang membantu meng-
hilangkan sembelit, gangguan pencernaan dan 

mengobati masalah ginjal.

3. MeliNDuNgi JANtuNg
Fitokimia yang ada dalam anggur hitam mem-

bantu mengurangi kerusakan otot jantung dan juga 
membantu mengurangi dan mengatur kadar koles-
terol dalam tubuh. Ini mencegah serangan jantung 
dan penyakit kardiovaskular lainnya.

4. MeNiNgKAtKAN PeNglihAtAN
Anggur hitam mengandung lutein dan zeaxanthin. 

Kedua kandungan karotenoid diketahui membantu 
menjaga penglihatan yang baik. Mengkonsumsi 
anggur hitam akan memberikan perlindungan yang 
signifikan dengan melindungi kerusakan oksidatif 
retina dan juga mencegah kebutaan.

5. MeNcegAh KANKeR
Anggur hitam menunjukkan khasiat anti-muta-

genik dan antioksidan yang sangat efektif dalam 
melawan semua jenis kanker, termasuk kanker 
payudara. Resveratrol, senyawa yang ditemukan 
dalam anggur hitam, mampu menghancurkan sel 
kanker. (DRM/okz)

Ini 5 Manfaat 
Anggur Hitam 
yangPerlu Diketahui

ceNDOl merupakan salah satu dessert khas 
Indonesia, Anda bisa menemukannya di berbagai 
tempat dan harganya pun sangat terjangkau. Nah spe-
sialis Bangka Food, chef Eddrian Thjia punya konsep 
olahan baru cendol yang lebih nikmat. seperti dikutip 
dari akun Facebook Resep Istimewa:

Bahan :
- 1 bungkus agar-agar plain
- 600 mili liter fresh santan
- Sedikit garam
- Cendol
- Gula jawa/kelapa secukupnya
- Air decukupnya

Cara memBuatnya:
1. Campur semua bahan, masak sampai 

mendidih, lalu masukan cendolnya, aduk 
  sebentar lalu tuang ke dalam mangkok, 
  tunggu sampai set dan dingin.
2. Kemudian siapkan gula jawa/merah, masukan 
    ke dalam panci yang sudah diberi air. 
    Didihkan sampai gula meleleh dan 
    tercampur dengan air.
3. Setelah puding set dan dingin, tuang gula 
    merah sebagai vlanya. Puding cendol vla 
    gula merah siap disajikan. Selamat mencoba.(hel/okz)

DuMPliNg merupakan salah satu jenis 
dim sum, yang cukup banyak digemari. Bi-
asanya makanan khas Tiongkok ini berisi dag-
ing atau sayuran, rasanya lezat cocok lho untuk 
menu sarapan Anda.

Anda bisa mencoba membuat dumpling ala 
rumahan dengan menggunakan daging ayam. 
Seperti dikutip dari akun Facebook Resep 
Istimewa, ini bahan-bahan dan cara membuat 
dumpling ayam:

Bahan-Bahan:
- 360 gram daging paha ayam tanpa tulang 
   blender kasar
- 100 gram udang yang sudah dikupas potong 
   kecil-kecil
- 350 gram sayur kubis/kol potong kecil-kecil
- 2 batang daun bawang potong kecil-kecil
- 1 tangkai seledri jika suka
- 600 - 700 gram kulit gyoza/dumpling kemasan

BumBu-BumBu:
- 15 gram jahe cincang halus atau diparut
- 1 sendok teh lada bubuk
- 1-2 sendok teh kecap asin
- 1/2 sendok teh garam halus
- 1/2 sendok teh kaldu ayam
- 1/2 sendok teh gula pasir
- 2 sendok teh minyak wijen
- 1 sendok teh tepung kanji
- 1 sendok makan bawang merah goreng

Cara memBuatnya:
1. Dalam wadah masukkan sayur kol tambahkan 
    1 sendok teh garam, uleni ringan hingga layu, 
    cuci dan tiriskan, hingga airnya hilang.
2. Kemudian campur semua bahan, dan bumbu 
    aduk rata.
3. Ambil satu lembar kulit gyoza taruh isian, 
    lalu rekatkan dengan dioles air di bagian 
    pinggirnya, lakukan hal yang sama hingga 
    adonan habis.
4. Didihkan air masukkan beberapa gyoza 
    rebus hingga mengapung dan matang.
5. Angkat tiriskan dan sajikan saat masih 
    panas. Selamat mencoba.(hel/okz)

Resep Puding Cendol Vla Gula Merah
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