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TARAKAN – Rangkaian Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan 
Utara (Kaltara) 2020 telah berakhir. 
Saat ini para kontestan, tim pemenan-
gan, simpatisan dan masyarakat tinggal 
menunggu hasil perhitungan suara 
seraca resmi yang dilakukan berjenjang 
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarakan hasil quick count atau prhi-
tungan cepat yang dilakukan tim koalisi par-
tai, serta sejumlah lembaga dan hitung suara 
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 
oleh KPU sementara, dari tiga pasangan 
calon Pilkada Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin 
Paliwang SH M.Hum-Dr. Yansen TP M.Si 
dari paslon nomor 3 berhasil mengungguli 
dua pesaingnya yang merupakan Petahana. 
Yakni paslon nomor 1 Udin-Undun dan 
Paslon 2 Irianto-Irwan Sabri.

Atas kemenangan tersebut, tim ko-
alisi partai pemenangan Zainal-Yansen 
dengan akronim ZIYAP, menyampai-
kan syukur yang tak terhingga. Setelah 
berbulan-bulan yang melelahkan, baik 
tenaga maupun pikiran untuk perjua-
ngan memenangkan Paslon ZIYAP.

“Saya sebagai Ketua Koalisi dari 
paslon Bapak Zainal Arifi n Paliwang 
dan Bapak Yansen TP mengucapkan 
terimakasih yang setingi-tingginya 

kepada seluruh rekan-rekan partai 
koalisi, rekan-rekan relawan yang telah 
berjuang. Ada 44 relawan yang terben-
tuk secara mandiri. Kami mengapresiasi 
kerja keras, kerja iklas kawan-kawan 
semua,” ucap Norhayati Andri, Ketua 
Tim Koalisi Partai Pemenangan ZIYAP.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan, 

berdasarkan hasil quick count sementara, 
sembari menunggu perhitungan real 
count dari KPU, tidak salah pihaknya 
mengucapkan terima kasih kepada 
masyarakat yang telah mendukung dan 
memberikan suaranya untuk paslon Zain-
al-Yansen TP. “Kami sangat berbangga, 
kami sangat terharu atas kerja keras dan 
kerja samanya,” jelasnya.(*)

Perjuangan Tak Kenal Lelah
Menuai Hasil Manis

JUMPA PERS : Tim Koalisi Partai Pemenangan 
paslon 3, Drs. H. Zainal Arifi n Paliwang SH M.Hum 
dan Dr. Yansen TP M.Si saat menggelar jumpa pers 
kemenangan yang dihadiri gubernur terpilih di 
Tarakan Plaza Hotel, 9 Desember 2020.

FOTO BERSAMA: Drs. H. Zainal Arifi n Paliwang SH M.Hum dan Dr. 
Yansen TP M.Si bersama Norhayati Andris selaku Ketua Tim Koalisi 

Partai Pemenangan dan H. La Tinro La Tunrung berfoto bersama saat 
kegiatan debat publik ke 3, tanggal 30 November 2020.

LAUNCING: DPD PDI Perjuangan 
saat menggelar launching relawan 
door to door di kediaman Ketua 
DPD PDI Perjuangan Norhayati 
Andris, 5 November 2020.

NAIK MOTOR: Menjangkau 
daerah Kampung Baru dan 
Desa Mangkupadi, Tanjung 
Palas Timur, Zainal dan tim 
menggunakan motor trail, 
Rabu 14 Oktober 2020.

SELFIE: Drs. H. Zainal Arifi n Paliwang SH M.Hum dan 
Dr. Yansen TP M.Si selfi e di sela-sela debat publik 
ke tiga di Bulungan, 30 November 2020.

DAMPINGI: Dr. Yansen TP, M.Si selalu 
didampingi sang istri berkampanye 

keliling Kaltara.

KUNJUNGAN : Drs. Zainal Arifi n Paliwang S.H., M.Hum 
yang berpasangan dengan Dr. Yansen TP M.Si bersama tim 
saat mengunjungi Kampung Tias sebagai lokasi kampanye 

pertamanya, Sabtu 26 September 2020. 
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PERJUANGAN partai koalisi pemenangan 
pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, relawan, 
dan simpatisan mendapat acungan jempol. Dengan 
pergerakan tanpa lelah, akhirnya membuahkan hasil 
yang memuaskan. Paslon Drs. H. Zainal Arifin Pali-
wang SH M.Hum dan Dr. Yansen TP M.Si berhasil 
menjadi pemuncak perolehan suara berdasarkan 
perhitungan cepat atau quick count sementara seki-
tar 45 persen dibanding pesaing-pesaingnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDP), 
Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPP, serta 
partai pendukung, seperti Gelora dan PKPI, terus 
bergerak melakukan sosialisasi dan kampanye 
merebut hati masyarakat Kaltara untuk Zainal-
Yansen yang disingkat dengan ZIYAP.

Seperti pergerakan yang dilakukan tim koalisi 
dari DPD PDIP Kaltara dengan melakukan kegiatan 
sosial berupa membagikan masker untuk warga. Tim 
ini terdiri dari Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP 
Tarakan Timur, yang terbagi 
lagi pada setiap ranting, dibantu 
dengan struktur Dewan Pimpi-
nan Cabang (DPC) dan Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD), yang 
turun langsung untuk menge-
nalkan program dan visi misi 
pasangan ZIYAP kepada warga.

Sekretaris Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) PDIP Kaltara, 
Norhayati Andris mengatakan, 
sosialisasi yang dilakukan den-
gan door to door ini merupakan 
bentuk pengenalan kepada 
masyarakat agar lebih menge-
tahui apa saja program visi misi 
yang akan dibawa ZIYAP untuk 
Kaltara periode 2020-2024.

“Gerakan hari ini kita 
(PDIP) lakukan memang 
untuk menambah kekuatan dan keyakinan bahwa 
Zainal-Yansen ini siap untuk menang di Pilgub. 
Ini akan terus kita lakukan dari seluruh partai 
koalisi. Termasuk juga dari anggota DPRD untuk 
bergerak,” katanya.

Selain itu, DPD PDIP Kaltara juga me-launch-
ing salah satu agenda wajib, yaitu gerakan kampa-
nye door to door. Gerakan door to door meru-

Zainal-Yansen Rebut 
Hati Masyarakat

pakan agenda wajib PDIP dalam berkampanye 
atau memperkenalkan pasangan calon (paslon) 
Zainal-Yansen dari rumah ke rumah.

Dijelaskan Norhayati, kegiatan door to 
door merupakan agenda wajib dan tradisi PDI Per-
juangan dalam setiap pemilihan, khususnya untuk 
memperkenalkan program, visi dan misi paslon 
yang didukung oleh PDI Perjuangan.(*)

BERBAGI: Sekretaris DPD PDIP Kaltara, 
Norhayati Andris membagikan masker 

sekaligus mengkapanyekan paslon no-
mor 3 ZIYAP, Sabtu 18 Oktober 2020.

PERESMIAN: Posko Tim Pemenangan Koalisi Partai Pengusung Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum-
Dr. Yansen TP M.Si di Kabupaten Malinau resmi terbentuk, Senin 5 Oktober 2020.

SOLID: Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum-Dr. Yansen TP M.Si 
bersama Ketua Tim Koalisi Partai pemenangan saat acara debat publik 
ke 3 di Kabupaten Bulungan, 30 November 2020.

SILATURAHMI: Drs H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum bersama tim 
saat silaturahmi dengan warga Juata Laut, Sabtu 31 Oktober 2020.

KUNJUNGAN: 
Drs. H. Zainal Arifin Paliwang 
SH M.Hum saat menjangkau 

rumah warga untuk meng-
gelar pertemuan di Pulau 

Sebatik, Ahad 8 November 
2020.

RAPATKAN BARISAN : 
Drs. H. Zainal Arifin Paliwang 

SH M.Hum ditemani ketua 
tim koalisi partai Norhayati 
Andris dan anggota DPRD 

Kaltara Rahmat Sewa, 
mengunjungi rumah aspirasi 
Bang Dedy Sitorus, anggota 
DPR RI di Tarakan, Ahad 11 

Oktober 2020.

FOTO BERSAMA: Tim dari PDI Perjuangan 
berfoto bersama usai pembagian masker, 

kalender dan stiker paslon ZIYAP dalam rangka 
kampanye pada 18 Oktober 2020 lalu.
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NUNUKAN – Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nunukan melalui Bagian Kesra 
Setda dengan Kantor Kementerian Agama 
Nunukan melaksanakan peringatan Mau-
lid Nabi Muhammad SAW 1442 H/2020 
M secara virtual, Selasa (08/12/2020).

Selain memperingati Maulid Nabi Muham-
mad SAW 1442 H/2020 M yang dilaksanakan 
di Ruang Pertemuan Vip Lantai Iv Kantor 
Bupati Nunukan, acara  tersebut juga dirangkai 
dengan penyerahan sertifikat hibah lahan 
untuk kepentingan layanan keagamaan dari 
Kantor Badan Pertanahan Nasional kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Selain Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura 
Hafid, juga hadir Asisten Pemerintahan 
dan Kesra H. Muhammad Amin, SH, M. 
Si, Kepala Kanwil Kementerian Agama 
Prov Kaltara, perwakilan Kodim Nunukan, 
Perwakilan Lanal Nunukan, perwakilan dari 
kantor Kementerian Agama dan beberapa 
perwakilan dari pimpinan organisasi Islam 
hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Dengan mengangkat tema “Melalui Mau-
lid Nabi Muhammad saw 1442 H/ 2020 M 
kita tingkatkan semangat kepedulian kepada 
sesama di tengah pandemi Covid-19.”

Acara dibuka dengan lantunan ayat suci 
Alquran yang dibawakan oleh Ustaz Aspuri. 
Lantunan ayat suci Alquran ini membuat 
acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 
saw berjalan semakin khidmat.

Walau acara ini tak semeriah tahun-
tahun sebelumnya dikarenakan adanya 
pandemi Covid-19, namun tak menyurut-
kan antusias para undangan terutama dari 
kepala OPD dan para ASN yang mengikuti 
secara Virtual melalui Applikasi Zoom.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, 
SE, MM meminta kepada seluruh masyarakat 
untuk mengambil pelajaran dari peristiwa 
perang Khandaq yang dialami oleh Rasulullah 
SAW karena saat ini kita tengah mengalami 
situasi pandemi Covid-19. Pelajaran ini yaitu 
dalam situasi sesulit apapun, jangan pernah 
merasa putus asa dari rahmat dan pertolongan 
Allah SWT. Harus yakin bahwa Allah SWT 
tidak akan memberi cobaan dan ujian melam-
paui batas kemampuan.

“Jangan pernah lelah berikhtiar mengha-
dapi situasi ini, dengan cara disiplin menerap-
kan protokol kesehatan, dan juga terus berdoa 
semoga Allah SWT segera mengangkat wabah 

ini dari muka bumi,” kata Bupati.
Dalam kesempatan itu juga Kepala 

Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kaltara 
H. Suriyansyah melalui Aplikasi Zoom 
mengucapkan terima kasih kepada Bupati 
Nunukan dan Kepala BPN Nunukan dengan 
memberikan sertifikat hibah lahan untuk 
keperluan layanan keagamaan. Suriyansyah 
mengatakan, sertifikat ini sangat penting 
untuk mengamankan aset negara di masa 
depan baik secara hukum maupun fisik.

“Selain itu saya juga mengapresiasi 
kegiatan pemerintah daerah bersama 
Kementerian Agama Kabupateb Nunukan. 
Di sela-sela banyaknya kegiatan masih bisa 
melaksanakan kegiatan peringatan Maulid 
Nabi Besar Muhammad SAW walau secara 
virtual,” terangnya.(*)

 
Reporter: Darmawan
editor: M. Yanudin

sAMBUtAN: 
Bupati nunukan Hj. 
asmin laura Hafid, 
saat menyampaikan 
beberapa sambutan  
di acara Maulid nabi 
Muhammad SaW 
1442 H/2020 M.

Bupati Laura Ajak Masyarakat 
Tidak Putus Asa di Tengah Covid-19

NUNUKAN – Bupati Nunukan 
Hj. Asmi Laura Hafid menghadiri 
pencanangan ASN pelopor pajak 
daerah dan retribusi daerah dan 
penandatanganan perjanjian kerja 
sama antara Badan Pendapatan Dae-
rah (Bapenda) Kabupaten Nunukan 
dengan Bank Kaltimtara Cabang 
Nunukan, di Ruang Bupati Nunukan, 
Senin 7 Desember 2020.

Acara tersebut juga dihadiri Sek-
retaris Daerah Kabupaten Nunukan, 
Serfianus, kepala Bapenda Nunukan, 
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ke-
pala Cabang Bank Kaltimtara Nunu-
kan, Kepala Badan, dan Kepala Bagian 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten, 
serta beberapa pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Sekertaris 
Badan Pendapatan Daerah, Kabu-
paten Nunukan, Fitriani mengatakan, 
pendapatan daerah merupakan salah 
satu sumber pembiayaan penyeleng-
garaan pemerintah daerah, demikian 
juga bagi Pemerintah Kabupaten Nu-
nukan, yang saat ini masih mencatat-
kan pendapatan asli daerah di kisaran 
di bawah 10% dari porsi pendapatan 
daerah keseluruhan.

“Di sini kami melakukan inovasi 
dengan penyusunan Peraturan Bupati 
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Sebagai Pelopor Pajak Daerah dan Re-
tribusi Daerah yang pelaksanaannya 
pada tahun 2021,” kata Fitriani.

Dengan berakhirnya perjanjian kerja 
sama antara Pemerintah Kabupaten 
Nunukan dengan Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Timur, Nomor 
197/06/I/HK/2014, Nomor 002/PRJ/
BPD-PST/I/2014 tentang Peneri-
maan Pembayaran Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang telah berakhir 
pada tahun 2018, maka di tahun 2020 
pembaharuan perjanjian kerja sama 
antara Badan Pendapatan Daerah den-
gan Bank Kaltimtara Cabang Nunukan 
tentang Penerimaan Pendapatan yang 
di dalamnya meliputi sistem host to host 
antara Bapenda dan Bank Kaltimtara 
terkait laporan seluruh penerimaan 
pendapatan daerah. Sebagai Pihak Kes-
atu adalah Bapenda Pihak Kedua adalah 
Bank kaltimtara Cabang Nunukan.

Dikatakan Fitriani, dalam rangka 
peningkatan pendapatan asli daerah, 
perlu kepeloporan ASN, dan untuk 
memulai kepeloporan perlu diinisiasi 
dari ASN di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nunukan. Kerja Sama 
ini dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan dalam menggunakan 
layanan jasa perbankan dalam peneri-
maan pendapatan daerah, secara 
sinergis dan saling menguntungkan 
para pihak sesuai tugas pokok, fungsi 
dan kewenangan masing-masing.

“ASN jadi panutan pelopor dalam 
taat pajak daerah dan retribusi 
daerah. Memaksimalkan potensi dan 
retribusi, meningkatkan pelay-
anan kepada wajib pajak daerah dan 
wajib retribusi daerah serta akurasi 
informasi dan laporan penerimaan 
daerah,” jelasnya.

Objek dan ruang lingkup perjanjian 
kerja sama ini adalah penggunaan 
fasilitas jasa layanan perbankan yang 
dimiliki pihak kedua untuk menerima 
pendapatan daerah yang dikelola oleh 
pihak kesatu selaku penanggung jawab.

“Saat ini inovasi yang telah kami 
lakukan adalah pembuatan Aplikasi 
Host to Host server Bapenda dengan 
Pusat Data dan Informasi Badan Perta-
nahan Kementerian Agraria,” ujarnya.

Berdasarkan laporan realisasi per 
tanggal 30 November 2020, di anta-
ranya adalah pendapatan keseluruhan 
Rp 1.273.819.214.961, Pendapatan 
asli daerah Rp 101.439.709.086, Dana 
perimbangan Rp 808.011.799.906, 
lain-lain pendapatan daerah Rp 
292.367.705.968.

Ditambahkan Bupati Nunukan, Hj. 
Asmin Laura Hafid, penandatanganan 
Pencanangan ASN pelopor pajak daerah 
dan retribusi daerah ini patut untuk dia-
presiasi. Ini merupakan terobosan yang 
baru dalam peningkatan pelayanan 
untuk mengefisienkan waktu.

“Untuk cara teknis harus dirapat-
kan lagi, dan ini saya minta harus 
sudah selesai, dan yang paling penting 
juga harus disosialisasikan agar 
seluruh masyarakat yang ada di 21 
kecamatan di Kabupaten Nunukan ini 
tahu dan paham benar apa maksud 
dari pada perjanjian kerja sama ini, 
dan saya minta untuk disosialisasikan 
secara masif ke bawah,” terangnya.

Lanjut Bupati, saat ini pemerintah 
daerah sedang gencar-gencarnya dalam 
rangka peningkatan PAD. Ini merupakan 
salah satu bentuk terobosan. “Apa yang 
kita rencanakan ini bisa berjalan dengan 
lancar. Saya juga minta Bapenda harus 
fokus apa produk yang telah dibuat yang 
sudah diinovasi,” jelasnya. (*)

 
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

(Foto: darMaWan BEnuanta) 

MOU: Bupati nunukan Hj asmin laura Hafid menyaksikan Mou antara Bapenda dengan Bank 
Kaltimtara. 

Pemkab Canangkan ASN Pelopor 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Serta MoU Antara Bapenda dengan Bank Kaltimtara

NUNUKAN – Di hari pertama masuk 
kantor pasca menjalani cuti kampanye 
pemilihan bupati dan wakil bupati Nunukan 
Tahun 2020, Senin (7/12/2020) kemarin, 
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid 
langsung melakukan kunjungan ke pabrik 
pengolahan rumput laut yang berada di 
Jalan Lingkar Nunukan.

Dalam kunjungan tersebut Bupati Laura 
didampingi Kepala Bagian Ekonomi Muhtar, 
dan Kepala Bagian Humas Protokol, Hasan 
Basri. Dalam kesempatan ini Bupati Laura 
melihat dari dekat kondisi mesin pengolahan 
rumput laut yang sudah terpasang rapi, serta 
meninjau lantai jemur rumput laut yang 
berada di samping pabrik.

Laura berharap pabrik pengolahan 
rumput laut tersebut bisa secepatnya 
beroperasi sehingga bisa menampung 
sebagian hasil produksi rumput laut dari 
para petani. Selain mampu menghasilkan 
produk jadi atau setengah jadi, keberadaan 
pabrik pengolah rumput laut tersebut 
menurut Bupati Laura akan mampu me-
nyerap tenaga kerja bagi masyarakat.

“Meskipun kapasitasnya belum terlalu be-
sar, tetapi keberadaan pabrik ini nantinya akan 
mampu menyediakan lapangan kerja bagi 
masyarakat,” kata Laura, Selasa (8/12/2020).

Dengan adanya pabrik ini,  juga dapat 
memancing investor – investor yang lain 
dalam membangun pabrik pengolahan 
rumput serupa di wilayah Kabupaten Nu-
nukan. Sehingga pada akhirnya hilirisasi 
produk rumput laut di Kabupaten Nunu-
kan bisa benar-benar terwujud.

“Jika dibandingkan dengan hasil rumput 
laut secara keseluruhan dari para petani, pabrik 

ini hanya mampu menampung sebagian ke-
cilnya saja, masih lebih banyak lagi yang harus 
dijual dalam bentuk bahan mentah. Tetapi 
saya yakin jika pabrik ini nanti bisa berjalan 
dengan sukses, maka akan datang investor-in-
vestor baru yang ingin membangun pabriknya 
di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.

Ditambahkan Kepala Bagian Ekonomi 
Sekretariat Kabupaten Nunukan Muhtar, 
pabrik pengolah rumput laut tersebut 
memiliki kapasitas 10 ton per hari. Saat 
ini pabrik belum bisa beroperasi karena 
masih menunggu genset untuk menyuplai 
kebutuhan listriknya.

“Persiapannya sampai saat ini sudah men-
capai 90 persen, karena semua bagian mesin 
sudah terpasang hanya tinggal menunggu 
gensetnya datang,” kata Muhtar.

Pihak investor yaitu PT. Grand City Mem-
bangun Indonesia dari Surabaya, menurut 
Muhtar, saat ini sedang berusaha untuk 

menyediakan genset guna mendukung pen-
goperasian mesin – mesin tersebut.

“Karena kapasitas daya listrik yang 
dibutuhkan cukup besar mencapai 300 
ribu watt, maka harus disiapkan genset 
sendiri agar tidak bergantung kepada 
pasokan daya listrik dari PLN. Kalau 
gensetnya sudah ada, mudah – mudahan 
pada bulan Maret atau April (2021) pabrik 
ini bisa mulai beroperasi,” ujar Muhtar.

Menurutnya, pabrik pengolah rumput 
laut itu nantinya akan menghasilkan produk 
akhir dalam bentuk ATC chip (potongan 
– potongan kecil rumput laut) dan tepung. 
“Hasil akhirnya tergantung dari permintaan, 
kalau pasar minta chip maka kita sediakan 
chip, kalau pasar minta tepung ya kita akan 
hasilkan tepung,” terangnya.(*)

 
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

MENiNJAU: Bupati nunukan Hj. asmin laura Hafid  melakukan tinjauan ke pabrik pengolahan rumput laut didam-
pingi Kepala Bagian Ekonomi Muhtar dan Kepala Bagian Humas Protokol Hasan Basri.

Bupati Laura Meninjau Pabrik Pengolahan Rumput Laut
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TARAKAN – Menjelang Natal tahun 2020 
dan tahun baru 2021, Kantor Kesyahbandaran 
dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tara-
kan melakukan rapat koordinasi persiapan 
pengamanan angkatan laut di hari raya, Kamis 
10 Desember 2020.

Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor 
KSOP Kelas III Tarakan, Capt. M. Hermawan 
dan dihadiri oleh stakeholder terkait guna 
pelaksanaan pengamanan angkutan laut 
menjelang Natal 2020 dan tahun baru 2021 di 
pelabuhan Tarakan.

“Saya berharap kepada para stakeholder yang 
hadir dapat bekerjasama dalam pelaksanaan 
nantinya. Terhadap operator kapal juga agar 
lebih berhati hati demi keselamatan, sehingga 
semua dapat berjalan lancar dan selamat,” ujar 
Capt. M. Hermawan pada rapat.

Selain itu, operator juga diarahkan untuk me-
nyampaikan menyalurkan kepada para nahkoda 
untuk tidak menyalakan kembang api dikapal 
apabila menjelang pergantian tahun 2020 ke 2021 
demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Terlepas dari hal pengamanan di pelabuhan 
kepala KSOP Tarakan, Capt. Hermawan juga 
menyampaikan agar tetap mematuhi protokol 
kesehatan, dan kita sepakat semua tim posko 
Natal akan terus mengawasi masyarakat untuk 
tetap menerapkan protokol kesehatan demi per-
cepatan pemutusan mata rantai Covid-19.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa 
Editor : Ramli

TARAKAN – Dengan tetap 
mengedepankan Protokol Kes-
ehatan Komandan Kodim (Dandim) 
0907/Trk Letkol Inf Eko Antoni 
Chandra Lestianto memimpin 
Acara Korp Raport Pelepasan 
Pindah Tugas Kepala Staf Kodim 
(Kasdim), Mayor Inf Thohar yang 
dilaksanakan di Halaman Ma-
kodim, Kamis (10/12/2020).

Pada kesempatan itu, Dandim 
Letkol Inf Eko Antoni Chan-
dra Lestianto membuka acara 
pelepasan pindah tugas Kasdim 
dengan suasana hangat dan penuh 
kekeluargaan.

Dalam sambutannya, Dandim 
menyampaikan, serah terima jabatan 
pergeseran personil merupakan hal 
yang biasa di tubuh TNI dan harus 
dilaksanakan, karena hal itu sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditentu-
kan oleh Komando atas.

“Atas nama pribadi dan Kom-

andan, saya ucapkan terima kasih 
serta penghargaan yang tinggi 
kepada Mayor Inf Thohar dan Istri 
yang telah menyelesaikan tugas dan 
tanggung jawab jabatannya sebagai 
Kasdim, dan selamat bertugas di 
tempat tugas yang baru,” ucapnya.

Ia berharap pengalaman tugas 
dan kerja sama yang telah di 
peroleh selama ini, dapat di jadikan 
sebagai pelajaran pengalaman dan 
bekal tugas ke depan.

“Saya berharap hendaklah tali 
silaturahim yang telah terjalin 
ini tidak putus, karena kita disini 
adalah keluarga. Teruslah berkarya 
berbuat yang terbaik di manapun 
berada, selamat bertugas di tempat 
yang baru selamat jalan dan tetap 
jaga silaturahmi,” pungkasnya.(*)

Reporter: Yogi Wibawa
Editor: Ramli

TARAKAN – Narkoba sudah men-
jadi musuh bersama bagi kita karena 
akan dapat merusak tatanan kehidupan 
mulai dari perorangan, keluarga, ma-
syarakat serta bangsa dan negara. Untuk 
itu Kodim 0907/Trk secara rutin meng-
gelar kegiatan Pencegahan, Pemberan-
tasan, Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba atau P4GN.

Kegiatan P4GN Triwulan IV Tahun 
Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan, 
Kamis (10/12/2020) di Makodim 0907/
Trk dengan materi berupa penyuluhan 
dan juga ditindaklanjuti dengan melak-
sanakan tes urine terhadap Seluruh 
Prajurit maupun PNS Kodim 0907/Trk.

Meski di masa Pandemi COVID-19, 
program tersebut harus tetap dilak-
sanakan dimana progam tersebut meru-
pakan salah satu Program Kerja Kodim 
0907/Trk di bidang Intelijen dalam 
rangka mencegah agar anggota Prajurit 
maupun PNS terhindar dari penyalahgu-
naan dan peredaran gelap Narkoba.

Dandim Letkol Inf Eko Antoni Chan-
dra Lestianto Melalui Danramil 0907/01 
Tartim Mayor Inf Sarwono mengatakan 
bahwa Narkoba masih menjadi ancaman 

yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup suatu bangsa karena Narkoba su-
dah merambah ke segala lini kehidupan 
masyarakat, tidak memandang profesi 
termasuk juga aparat keamanan sendiri 
sudah ada yang terlibat dalam Narkoba.

Untuk itu Dandim mengharapkan kepada 
seluruh anggota untuk jangan mencoba-
coba dan mendekati apalagi menggunakan 
narkoba, dan menegaskan agar bahayanya 
narkoba tersebut harus jauhi termasuk 
kepada seluruh anggota keluarga.

“Jauhkan barang haram tersebut dari 
kehidupan dan keluarga kita, karena 
sanksi tegas hingga pemecatan menanti 
untuk anggota yang coba-coba dengan 
Narkoba,” tegasnya.

Dari seluruh Prajurit Kodim 0907/Trk 
yang melaksanakan tes urine tersebut, 
tidak ditemukan atau terindikasi yang 
menggunakan narkoba.

“Alhamdulillah dari hasil seluruh 
pemeriksaan urine seluruh prajurit 
hasilnya clear negatif,” tukasnya.(*)

Reporter : Yogi Wibawa
Editor: Ramli

TARAKAN – Bentuk kepedulian 
dalam proses belajar mengajar daring 
atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 
PT. Medco E&P Kota Tarakan dan 
Medco Foundation dengan Program 
Medco Peduli Pendidikan menyerahkan 
bantuan 200 unit handphone kepada 
Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan me-
lalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Bantuan ini diserahkan oleh Op-
erasional Manager PT. Medco E&P 
Kota Tarakan Bernard Simamora dan 
diterima langsung oleh Wakil Wa-
likota Tarakan, Effendhi Djuprianto di 
Ruang Pertemuan SDN 027 Tarakan, 
Jumat siang (11/12/2020).

Selain mengucapkan terima kasih, Ef-
fendhi juga mengapresiasi yang setinggi-
tingginya kepada PT. Medco E&P Kota 
Tarakan, lantaran ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan Kota Tarakan teru-
tama di bidang pendidikan.

“Diharapkan bantuan ini dapat 
digunakan sebaik-baiknya, sehingga 
proses belajar mengajar daring di masa 
pandemi saat ini dapat berjalan dengan 
optimal,” harapnya.(*)

Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Ramli

RAPAT: Suasana rapat koordinasi di KSOP Tarakan.

Dalam Rangka Pengamanan Angkutan Nataru, 
KSOP Tarakan Gelar Rakor

DOKumenTaSi HumaS PemKOT TaraKan

BANTUAN: Wakil Walikota Tarakan effendi Djuprianto 
menerima bantuan secara simbolis dari PT medco energi.

Effendhi Djuprianto 
Apresiasi Bantuan 200 
Unit HP untuk Tunjang 
PJJ di Masa Pandemi

PINDAH TUGAS: Dandim 0907 Tarakan memberikan cenderamata kepada Kasdim yang pindah tugas.

Dandim 0907/Trk Pimpin 
Upacara Pelepasan Kasdim 

TES URINE : Seluruh prajurit dan PnS Kodim 0907/Trk saat melakukan tes urin.

Gelar P4GN, Seluruh Prajurit dan PNS 
Kodim 0907/Trk Tes Urine
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NUNUKAN – Polres Nunukan meng-
gelar Konferensi pers pengungkapan 
tindak pidana narkotika sebanyak 2.000 
Gram atau 2 kilogram (kg) jenis sabu 
penyeludupan dari Tawau Malaysia.

Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar 
SIK menyampaikan, pada Ahad (6/12/2020) 
sekitar pukul 12.00 Wita, Personel Opsnal 
menerima Laporan Informasi dari masyara-
kat terkait adanya seorang laki-laki yakni 
Ahmad Syaiful Als Iful Bin Saidi (29) mem-
bawa Narkotika Gol I jenis Sabu yang saat itu 
sedang berjalan kaki di jalan Poros.

Berdasarkan informasi yang diterima 
maka Personel Opsnal langsung menin-
daklanjuti informasi tersebut dengan 
mendatangi lokasi. Setibanya di tempat 
kejadian perkara (TKP) personel Opsnal 
melihat orang dengan ciri-ciri yang sama 
sedang berjalan kaki di Poros Sebatik.

“Ahmad Syaiful Als Iful Bin Saidi, Kami 
lakukan penangkapan dan penggeledahan 
badan serta barang bawaannya, benar saja 
tim kami menemukan 3 bungkus dengan 
ukuran berbeda di dalam tas ransel mi-
liknya beri sabu-sabu sebanyak 2 kg,” kata 
Syaiful, Jumat (11/12/2020).

Lanjut dia, setelah dialkukan penang-
kapan Tim Reskoba Polres Nunukan tidak 
diam sampai di situ saja, namun melakukan 
pengembangan kasus sampai ke wilayah 
Desa Babatu, Kabupaten Tana Tidung, 
Provinsi Kaltara. Karena sebanyak 2 kg sabu-
sabu asal Malaysia itu akan dibawa ke Kabu-
paten Tana Tidung, yang akan dijemput oleh 
Alfian Als Pian Bin Haeruddin (25).

Pada saat itu, Saiful membawa barang 
sabu sebanyak 2 Kg tersebut dari Tawau 
Malaysia, barang sabu tersebut dia dapat 
dari seorang temannya yang bernama 

Ambang yang tinggal di Tawau (Malaysia). 
Akan Berencana membawa barang sabu 
tersebut menuju KTT dan menyerahkan-
nya kepada orang yang belum dikenalnya.

“Tersangka dikendalikan oleh Ambang 
dan juga seseorang yang tidak dikenal, 
hanya berkomunikasi lewat HP, pekerjaan 
ini baru pertama kali menjadi kurir. Ada-
pun menjadi alasan mendasar tersangka 
mau menjadi kurir karena himpitan eko-
nomi keluarga yang sangat sulit,” jelasnya.

Saiful dijanji akan diberi upah sebesar 
RM.8000, jika di rupiahkan mencapai Rp. 
30 juta oleh Ambang. Lebih lanjut dijelaskan 

Kapolres Nunukan, tersangka Alfian ini di-
tangkap pada saat akan menjemput barang 
sabu dari tersangka Saiful. Sedangkan Alfian 
sebelumnya diperintahkan oleh seseorang 
berinisial R, Daftar pencarian orang (DPO) 
untuk menjemput barang sabu dari Saiful.

Alfian ini merupakan pekerja atau anak 
buah dari R yang bekerja sebagai montir di 
bengkel mobil milik dari DPO R di daerah 
KTT. “Untuk Alfian dijanji atau diupah 
oleh bosnya R sebesar Rp. 5 juta dalam 
menjemput barang sabu tersebut dari 
saudara Saiful. Berdasarkan arahan dari 
bosnya inisial R bahwa setelah mendapat-

kan sabu itu, dari Syaiful, tersangka Alfian 
disuruh untuk mengamankan barang 
bukti sabu tersebut sambil menunggu info 
lanjut dari Bos nya R mau dibawa kemana 
barang itu,” bebernya.

Pada saat petugas Polisi akan melakukan 
penangkapan terhadap saudara R yang namun 
dia tidak berada di rumahnya. Sehingga 
Petugas Polisi kembali ke Nunukan untuk se-
lanjutnya melakukan proses hukum terhadap 
kedua tersangka yakni Saiful dan Alfian.

Barang bukti yang diamankan yakni, 
sebanyak 3 bungkus plastik dengan ukuran 
berbeda warna Transparan yang diduga berisi 

Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat bruto 
2000 Gram, 1 buah tas dukung warna hitam, 2 
Unit Handphone warna Hitam.

Syaiful dan Alfian akan dikenakan 
pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat 
(2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Dengan ancaman pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 6 tahun dan paling 
lama 20 tahun. (*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

TANJUNG SELOR – Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan, drg. H. Imam Sujono 
mengaku dirinya terkonfirmasi 
positif terpapar COVID-19. Kondisi 
yang dialaminya itu disampaikan 
melalui video berdurasi 2,24 menit 
yang disebarkan di media sosial.

“Hari ini saya Kepala Dinas 
Kesehatan Bulungan drg H. Imam 
Sujono terkonfirmasi positif 
COVID-19,” ungkapnya, Kamis 
(10/12/2020).

Dikatakannya, ia telah kontak 
erat dengan Bupati Bulungan H. 
Sudjati sejak menjalani perawatan 
sejak terkonfirmasi positif CO-
VID-19 hingga meninggal dunia 
pada Selasa (8/12/2020) lalu.

“Dalam beberapa hari, saya 
mendampingi almarhum saat 
dalam perawatan hingga wafat 
beliau. Sehari sebelum meninggal, 
pada Senin (7/12/2020) hasil swab 
terkonfirmasi positif COVID-19,” 
kata Imam.

Lanjutnya, Ia meminta kepada 
warga yang pernah kontak erat 
dengan dirinya beberapa hari 
terakhir agar menghubungi fasilitas 
kesehatan untuk di tracing contack 
dan melakukan tes usap (swab).

“Kondisi saya tidak ada gang-
guan pernapasan, tidak ada sakit 
yang lain atau demam. Namun, 
saya harus melakukan karantina 

serta mohon doanya agar mampu 
melewati hari-hari dalam per-
awatan. Saya meminta warga 
agar tetap disiplin menjalankan 
protokol kesehatan serta petu-
gas kesehatan tetap kompak dan 
bersemangat dalam menjalankan 
tugasnya,” pungkasnya.(*)

Reporter: Victor Ratu 
Editor : M. Yanudin

NUNUKAN – Sebanyak 20 kardus 
Miras dengan berbagai macam jenis 
diamankan oleh satgas Pamtas Yonif 623/
BWU Pos Tanjung Aru, di sekitar dermaga 
Lalesallo, Desa Pancang, Kecamatan Seba-
tik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, 
pada dini hari, Kamis (10/12/2020).

Penemuan minuman keras oleh 
Pos Tanjung Aruini diperoleh setelah  
mendapat informasi dari anggota Staf 
Intel Satgas Pamtas Yonif 623/BWU 
bahwa akan ada perahu dari arah 
Tawau, Malaysia yang akan membawa 
Miras masuk ke wilayah Indonesia me-
lalui dermaga Lalesalo, Sebatik.

Menanggapi hal tersebut, Danpos Tan-
jung Aru Letda inf Rifky Akbar Wicaksono 
beserta 2 orang anggota Pos Tanjung Aru 
yaitu Praka Fajar dan Praka Saifur melak-
sanakan patroli dengan mendatangi lokasi 

dermaga Lalesalo namun tidak ditemukan 
kegiatan atau hal-hal yang mencurigakan 
di dermaga Lalesallo.

Selanjutnya anggota Pos Tanjung Aru 
melakukan penyisiran disekitar kuburan 
Lalesallo dan mendapati tumpukan barang 
yang ditutupi dengan terpal. Setelah dicek 
ditemukan 20 kardus yang berisi Miras de-
ngan berbagai macam jenis yaitu jenis Golden 
Ice sebanyak 84 Botol, jenis Soju sebanyak 
36 Botol, jenis R&B Likeur sebanyak 84 Botol 
dan jenis Snows sebanyak 72 Kaleng sehingga 
seluruhnya berjumlah 276 botol.

Dikatakan Dansatgas Pamtas Yonif 
623/BWU Letkol Inf Yordania, S.I.P., 
M.Si, bahwa keberhasilan Satgas Pamtas 
Yonif 623/BWU mengamankan minu-
man keras dengan berbagai jenis diakhir 
penugasan merupakan wujud semangat 
anggota dalam memberantas tindak pe-

nyeludupan barang ilegal dan terlarang.
“Kami selalu menekankan kepada 

anggota di jajaran pos agar terus melak-
sanakan tugas dengan serius dan tidak 
main-main diakhir masa tugas penga-
manan perbatasan,” kata Yordania.

Lanjut dia, Karena pelaku-pelaku 
tindak kejahatan akan terus memanfaat-
kan kelengahan aparat yang berada di 
lapangan terutama di daerah perbatasan 
yang rawan dengan tindak kejahatan.

“Sebagai Komandan Satgas Pamtas 
Yonif 623/BWU, saya bangga anggota 
kami berhasil mengamankan miras ini 
sehingga tidak beredar luas di masyara-
kat,” jelasnya. (*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

KONFERENSI PERS: Kapolres 
Nunukan AKBP Syaiful Anwar 

Sik yang di dampingi oleh kasat 
Reskoba Polres Nunukan dan 
Kabag Humas polres Nunukan 
dalam pengungkapan kasus 
sabu. (FOTO: DARMAWAN/

BENUANTA)

Dua Kurir Bawa Sabu 2 Kg 
Dibekuk saat Menuju Tana Tidung

Kadis Kesehatan Bulungan Positif 
Covid-19, Kontak Erat dengan 
Almarhum Bupati Bulungan

drg. H. Imam Sujono

DITEMUKAN: 
Sebanyak 20 kardus 
Miras di temukan di 
Kuburan, dan saat 
diamankan oleh 
Satgas Pamtas Yonif 
623/BWU.

20 Kardus Miras di Kuburan Diamankan 
Satgas Pamtas Yonif 623/BWU
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TARAKAN – Pesta demokrasi Pemili-
han Gubernur (Pilgub) Kaltara telah usai. 
Hasilnya, pasangan calon Zainal Arifi n 
Paliwang – Yansen TP berhasil mengung-
guli kedua kandidat lainnya, berdasarkan 
hasil hitungan cepat (Quick Count).

Seperti diketahui, Zainal-Yansen 
(ZIYAP) berhasil meraih suara sebanyak 
45,27 persen mengungguli pasangan 
IRAW dengan perolehan suara 34,02 
persen. Sedangkan U2, hanya mem-
peroleh suara 20,71 persen.

Meski berhasil mengalahkan kedua 
lawannya, Zainal Paliwang tetap terbuka 
dengan lawannya. Selain itu, mantan 
Waka Polda Kaltara itu tetap menjalin 
silaturahmi, dengan mengunjungi rival-
nya selama Pilgub Kaltara.

Seperti halnya yang dilakukan Zainal 
Paliwang pada Jumat (11/12/2020)) 
dengan mengunjungi Calon Gubernur 
Kaltara nomor urut 1 sekaligus Wakil 
Gubernur Kaltara periode 2016-2021, H. 
Udin Hianggio di kediaman pribadinya.

Suasana akrab pun langsung terjalin 
saat Zainal Paliwang tiba di kediaman 
H. Udin Hianggio di Jalan Sumatera, 
Pamusian. Bahkan, antara Zainal Pali-
wang dan Udin Hianggio terlihat seakan 
tidak ada permusuhan atau dendam.

“Pilkada sudah usai, sekarang waktu-
nya kita membangun Kaltara bersama-
sama,” ucap Zainal Paliwang saat di 
kediaman Udin Hianggio.

Sementara itu, Udin Hianggio saat dim-
intai komentarnya tidak lupa mengucap-
kan selamat atas kemenangan pasangan 
ZIYAP. Di samping itu, dirinya juga men-
doakan pasangan ZIYAP agar kedepan 
menjadi pemimpin yang amanah.

“Selamat saya ucapkan untuk Zainal 
Paliwang dan Yansen TP. Semoga bisa 
menjadi pemimpin yang amanah usai 
dilantik nanti,” kata Udin Hianggio.

Selain mengucapkan selamat, dalam 
kesempatan tersebut Udin Hianggio 
juga menyatakan siap membantu Zainal 

Paliwang dan Yansen TP saat keduanya 
dilantik menjadi Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kaltara.

“Sama-sama kita bangun Kaltara ter-
cinta ini, agar kedepannya Kaltara bisa 
lebih maju lagi kedepannya,” ujarnya.

Udin Hianggio menilai banyak hal 

yang nantinya harus dibenahi saat 
Zainal dan Yansen dilantik menjadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. 
Namun, semua itu tentu harus bertahap 
dan tetap mengikuti aturannya.

“Saya rasa Zainal Paliwang paham 
apa yang harus dibenahi di Kaltara ini, 

termasuk masalah aset dan berkolabora-
si dengan kepala daerah di kabupaten 
kota, tapi semua itu tetap harus mengi-
kuti aturan yang ada,” pungkasnya. (*)

Editor: M. Yanudin

Silaturahmi Zainal A. Paliwang 
dan Udin Hianggio Tetap Terjalin

TANJUNG SELOR – Pasangan calon 
bupati dan wakil bupati Bulungan nomor 
urut 1, Syarwani-Ingkong Ala untuk se-
mentara memenangkan Pilkada Serentak 
2020 versi hitung cepat atau quick count.

Atas hasil perhitungan itu, calon wakil 
bupati nomor urut 3, dr Ari Yusnita yang 
berpasangan dengan Najamuddin SE 
(Cabup) menyampaikan ucapan selamat 
kepada pasangan Syarwani-Ingkong Ala.

“Saya mengucapkan selamat kepada 
rekan kami nomor urut satu (1) Syarwani-
Ingkong Ala yang terpilih sebagai bupati-
wakil bupati Bulungan. Semoga amanah 
dalam menjalankan program pemba-
ngunan di Bulungan,” ungkap Ari Yusnita 
melalui telepon genggam saat dihubungi 
media ini, Kamis (10/12/2020).

Lanjutnya, atas kemenangan Syarwani-Ing-
kong Ala, Ia berharap pasangan dengan jargon 
SIAP itu bisa membawa perubahan di Kabupaten 
Bulungan, terutama memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat yang selama ini masih menjadi 
harapan warga kepada pemerintah.

“Kami berharap agar Syarwani dan Ingkong 
Ala bisa amanah dan menjalankan program 
pembangunan yang pro rakyat seperti meny-
elesaikan persoalan kebutuhan listrik warga 
Bulungan salah satunya di Sekatak. Selain 
itu masalah blank spot area atau minimnya 
jaringan komunikasi selular juga jadi harapan 
warga untuk segera diselesaikan,” jelasmya.

Ia menambahkan, sambil menunggu 
hasil resmi perhitungan akhir dari KPU, 
mantan anggota DPR RI periode 2014-
2019 itu mengucapkan terima kasih kepa-
da partai koalisi pengusung, relawan, tim 

pemenangan dan simpatisan yang sudah 
bekerja keras dan maksimal sejak tahapan 
pilkada hingga pemilihan berlangsung.

“Saya juga menyampaikan permohonan 
maaf selama perjalanan perjuangan ada 
hal yang kurang berkenan. Tetap seman-
gat,” ujarnya.

Terpisah, Syarwani membenarkan 
dirinya telah menerima ucapan selamat 
dari dr Ari Yusnita cawabup nomor urut 3 
dan cawabup nomor urut 2, Markus Juk.

“Ya benar, siang tadi saya menerima 
ucapan selamat dari ibu Ari Yusnita dan tadi 
malam pak Markus Juk (cawabup) nomor 
2 mengucapkan selamat. Saya mengajak 
semua calon untuk bersatu kembali untuk 
bersama-sama membangun Bulungan. Saya 

bersama Ingkong Ala tetap berharap sum-
bangsih pikiran dari paslon lainnya sehingga 
Kabupaten Bulungan ini lebih maju lagi dan 
masyarakatnya sejahtera,” tegasnya.

Syarwani juga mengajak seluruh pen-
dukungnya, untuk tetap bersikap elegan 
sambil menunggu hasil real count dan 
penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bu-
lungan terpilih oleh penyelenggara Pemilu.

“Kami juga ucapkan terima kasih dan mem-
berikan penghargaan kepada masyarakat yang 
telah memberikan hak suara memilih SIAP. 
Mari tetap jaga kedamaian dan ketentraman di 
bulungan,” pungkasnya.(*)

 
Reporter : Victor Ratu
Editor: M. Yanudin

TARAKAN – Tahapan pemili-
han umum kepala daerah (Pilkada) 
Kaltara 2020 telah sampai pada tahap 
pemungutan dan perhitungan suara. 
Berdasarkan Perhitungan cepat (quick 
count) sementara, menempatkan 
Paslon nomor urut 3, Drs. H. Zainal 
Arifi n Paliwang SH M.Hum dan Drs. 
Yansen TP M.Si sebagai peraih suara 
terbanyak dari Paslon nomor 1 dan 2.

Meski kemenangan sudah di 
depan mata, meski masih menunggu 
perhitungan resmi dari KPU, Zainal A. 
Paliwang tak mau bersantai. Selama 
beberapa hari ini Zainal terus bersi-
laturahmi ke sejumlah tokoh. Salah 
satunya ke kediaman dr. H. Jusuf 
Serang Kasim, Jumat 11 Desember 
2020, sekira pukul 10.00 Wita.

Kedatangan Zainal ini untuk 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas dukungan dan doa dari 
Bapak Pembangunan Kaltara. 
“Beliau adalah orang tua kita. Jadi 
kita menghaturkan ucapan terima 
kasih,” ucap Zainal.

Suasana hangat tercipta dalam 
pertemuan ini. Zainal yang tiba 
langsung disambut oleh istri dari dr. 
Jusuf SK, Elizabet. Zainal berharap 
dr. Jusuf SK diberikan kesehatan 
sehingga selalu terjalin silatur-
ahmi. “Semoga beliau selalu diberi 
kesehatan. Jasa-jasa beliau dalam 
pembentukan Kaltara ini tidak bisa 
dilupakan,” tutur Zainal.(*)

Reporter : M. Yanudin

SILATURAHMI: Zainal Arifi n Paliwang saat berkunjung ke kediaman Jusuf SK dan disambut hangat.

Pemilihan Usai, Zainal A. Paliwang 
Silaturahmi ke Kediaman Jusuf SK

Legawa, Ari Yusnita Ucapkan Selamat 
Kepada Syarwani-Ingkong Ala

AKRAB: Zainal 
saat bersilaturahmi 

dengan H. Udin 
Hianggio sore tadi, 

Jumat 11 
Desember 2020.
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Kontestasi pemilihan gu
bernur dan wakil gubernur 
Kalimantan Utara (Kaltara) 
telah usai. Saat ini masyara
kat beserta peserta pemilu 
dan tim pemenangannya 
tinggal menunggu perhitu
ngan resmi secara real 
count yang akan dilakukan 
secara bertahap melalui 
rekapitulasi di tingkat kelu
rahan, kecamatan, kabu
paten/kota, hingga provinsi. 
Namun secara quick count, 
pasangan nomor urut 3, 
ZainalYansen unggul jauh 
dari dua pesaingnya yang 
merupakan petahana.

PILKADA Kaltara yang digelar 
9 Desember 2020 lalu, diikuti 
tiga pasangan calon (paslon). 
Nomor urut 1 H. Udin Hianggio-
H. Undunsyah, paslon 2 Irianto 
Lambrie-H. Irwan Sabri yang ked-
uanya merupakan petahana, dan 
paslon nomor 3, Drs. Zainal Arifin 
Paliwang-Dr. Yansen TP M.Si.

Berdasarkan quick count 
atau perhitungan cepat, paslon 
nomor urut 3, Zainal-Yansen 
dengan akronim ZIYAP, mampu 
menumbangkan dua petahana, 
dengan keunggulan cukup telak. 
Ini berdasarkan hasil perhitungan 
quick count dari Lembaga Survei 
Indonesia (LSI) Denny JA yang 
dirilis melalui MetroTV, hasil 
Sistem Informasi Rekapitulasi 

(Sirekap) yang dirilis secara resmi 
oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), serta perhitungan internal 
tim pemenangan ZIYAP.

Menilik hasil yang dirilis dari 
Sirekap, Zainal-Yansen meraih 46,6 
persen suara hingga pukul 11.40 Wita, 
Jumat 11 Desember 2020. Sementara 
paslon nomor 1 Udin-Undun meraih 
22,8 persen dan Irianto-Irwan Sabri 
30,5 persen suara. Sementara total 
suara yang telah masuk di Sirekap 
sebanyak 48,85 persen.

Untuk diketahui, data yang 
ditampilkan pada menu Hitung 
Suara Sirekap adalah data yang 
hasil foto formulir Model C.Hasil-
KWK yang dikirim oleh KPPS 
melalui Sirekap.

Data yang ditampilkan pada 
menu Hitung Suara Sirekap bukan 
merupakan hasil resmi penghitun-
gan perolehan suara. Penetapan 
hasil rekapitulasi penghitungan 
perolehan suara dilakukan secara 
berjenjang sesuai tingkatannya 
dalam Rapat Pleno Terbuka.

Menanggapi kemenangan 
sementara ini, Zainal Arifin Pali-
wang tidak serta merta langsung 
berpuas dan berbangga diri. Sebab 
kemenangan ini bukan hanya 
kemenangan untuk ZIYAP dan 
tim, tapi adalah kemenangan 
masyarakat Kaltara. Kemenangan 
ini menurut Zainal adalah amanah 
dari masyarakat Bumi Benuanta. 
“Amanah ini harus saya laksanakan, 
harus saya jalankan,” tegasnya.

Dengan berakhirnya pesta 
demokrasi tersebut, ia juga me-
ngajak seluruh masyarakat untuk 

kembali bersatu dan tidak saling 
mengotak-kotakkan lantaran ad-
anya perbedaan pilihan di Pilgub 
kedua Kaltara ini.

“Sekarang kita tidak ada lagi no-
mor satu, nomor dua, atau nomor 
tiga. Kita sekarang satu rumah 
semua. Rumah kita satu, Kaltara 
Rumah Kita,” tukasnya.

Tak sampai di situ, Zainal juga 
meminta kepada seluruh relawan, 
partisipan Zainal-Yansen (ZIYAP) 
agar tidak larut dalam euforia. 
Zainal meminta kepada seluruh tim 
untuk memanjatkan puji syukur 
kita kepada Allah SWT atas ke-
menangan masyarakat Kaltara ini.

Sebab atas rahmat dan rida-Nya 
lah sehingga Allah memberikan 
amanah ini kepada Paslon Gubernur 
dan Wakil Gubenur Kaltara periode 
2021-2024 itu di Zainal-Yansen.

Mantan Wakapolda Kaltara ini 
pun meminya agar pendukung 
ZIYAP terus mengawal hasil suara 
yang telah diperoleh. “Di Tarakan 
kita menang mutlak, di Bulungan 
kita menang, Malinau dan juga kita 
menang. Terimakasih atas seluruh 
dukungan masyarakat Kalimantan 
Utara yang menginginkan adanya 
pemimpin baru di Kalimantan 
Utara ini,” ujar pria ramah ini.

Dalam kepemimpinannya 
nanti, Zainal pun meminta semua 
bersatu dan tidak terkotak-kotak 
lagi. Zainal mengajak semua ber-
peran membangun Kaltara agar 
masyarakat sejahtera. “Mari kita 
berjuang bersama untuk memaju-
kan Kaltara dan seluruh masyara-
katnya,” imbuhnya.(*)

ZIYAP 
Tumbangkan 
2 PetahanaTARAKAN – Usai pemungutan 

suara, Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kaltara nomor urut 3, 
Drs. Zainal Arifin Paliwang SH,.
Mhum – Dr. Yansen TP, M.Si ber-
hasil mengungguli kedua lawan-
nya pada Pilgub Kaltara 2020.

Berdasarkan hasil hitungan cepat 
yaitu Quick Count yang dilakukan 
sejumlah lembaga surver, pasangan 
Zainal -Yansen atau dengan akro-
nim ZIYAP berhasil meraih suara 
diangka 45,27 persen.

Sementara itu, pasangan Irianto 
Lambrie-Irwan Sabri meraih suara 
sekitar 34,02 persen. Disusul pas-
angan Udin Hianggio-Undunsyah 
yang mendapatkan persentase 
sebesar 20,71 persen.

Dengan pereolehan sementara 
itu, pasangan calon ZIYAP unggul 
sementara meninggalkan jauh 
kedua lawannya. Alhasil, sejum-
lah ucapan selamat pun mulai 
berdatangan tanpa henti baik dari 
partai koalisi maupun relawan.

Tidak hanya itu, ucapan selamat 

juga mulai berdatangan dari kandidat 
lainnya yang menjadi lawan ZIYAP di 
Pilgub Kaltara, yakni Irianto Lambrie 
dan Udin Hianggio yang sekarang 
masih menjabat sebagai Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kaltara.

“Kalau ucapan terbuka melalui 
media sosial (medsos) saya sudah 
lihat, kalau secara langsung baik 
itu lewat telpon belum ada,” kata 
Zainal Paliwang, Rabu (09/12).

Walau saat ini baru sebatas 
ucapan selamat melalui medsos, 
Zainal Paliwang menuturkan, 
dengan perolehan kemenangan 
ini pasangan ZIYAP tetap akan 
terbuka. Bahkan, dalam waktu 
dekat ZIYAP akan bersilaturahmi 
dengan para petahanan.

“Saya harap baik Irianto dan 
Udin bisa meluangkan waktu, 
karena sekarang ini tidak ada lagi 
nomor 1, 2 atau 3, karena kita 
semua ingin yang terbaik untuk 
Kaltara,” tegasnya. (*)

Editor : M. Yanudin

Zainal A. Paliwang saat jumpa pers kemenangan bersama tim koalisi partai.

Zainal A. Paliwang 
akan Silaturahmi ke Irianto 
dan Udin Hianggio

KALTARA – Meski persaingan 
begitu terasa kental dengan adu argu-
men yang penuh dengan tensi tinggi 
selama proses berjalannya 
Pemilihan Gubernur (Pil-
gub) dan Wakil Gubernur 
Provinsi Kalimantan 
Utara(Kaltara), namun 
bukan berarti momen 
politik itu harus berlarut-
larut hingga menciptakan 
permusuhan antar pasa-
ngan calon (Paslon) yang 
bersaing di Pilgub Kaltara.

Setelah perhitungan suara semen-
tara secara quick count mengung-
gulkan pasnagan nomor 3, Zainal-
Yansen, melalui akun media soialnya, 
Gubernur Kaltara Dr. Ir. Irianto 
Lambrie yang juga merupakan paslon 
dari petahana nomor urut 2, me-
ngucapkan rasa terima kasih kepada 
rekan koalisi partai politik (Parpol) 
dan para pendukungnya yang selama 
ini telah setia dan memberi suara 
untuk mencoblosnya.

“Atas nama pribadi dan kelu-
arga saya ingin menyampaikan 
terima kasih kepada semua Tim 
pemenangan koalisi parpol dan 
seluruh Relawan IRAW. Kami juga 
berterima kasih dan memberikan 

penghargaan kepada masyarakat 
Kaltara yang telah memberikan 
hak suara memilih Iraw,” ujarnya.

“Seperti yang sudah saya 
sampaikan, dalam kontestasi 
politik pilihan hanya ada dua, 
terpilih dan tidak terpilih. 
Mari tetap jaga kedamaian 
dan ketenteraman Kaliman-
tan Utara. Kita berdoa semoga 
Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Kuasa senantiasa memberi-
kan Rahmat dan hidayah-Nya 
kepada kita semua Amin,” 

kata Irianto Lambrie melaui akun 
Facebooknya.

Tak hanya itu, Irianto Lambrie 
juga turut mengucapkan selamat 
atas keberhasilan Paslon Zainal 
A. Paliwang dan Yansen TP yang 
telah memenangkan pemilihan 
berdasarkan perhitungan quick 
count sementara.

“Saya sebagai calon gubernur se-
mentara mengucapkan selamat kepada 
paslon nomor 3 ZIYAP atas perolehan 
suara terbanyak berdasarkan Quick 
Count di Metro TV,” tutupnya.(*)

 
Reporter : Osarade
Editor: M. Yanudin

Irianto Lambrie Ucapkan 
Selamat Kepada Zainal-Yansen

(dokumentAsi) 

IRIANTO LAMBRIE
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Unggul Quick Count 
Pilkada Malinau, 
Wempi Ikuti 
Kesuksesan Yansen

MALINAU – Seperti tidak ingin kalah 
dengan Wakil Ketua Umum (Waketum) De-
mokrat Dr. Yansen TP,. M.SI, yang sukses 
memenangkan Pilkada Provinsi Kalimantan 
Utara (Kaltara).

Kesuksesan yang sama juga berhasil diraih 
oleh ketua DPC Demokrat Malinau, yakni 
Wempi W Mawa yang juga berhasil memenang-
kan quick count Pilkada Malinau dengan 46,8% 
suara dan unggul dari lawannya yakni Mar-
thin Labo – Dt.Nasir dengan 31,4% suara dan 
Jhonny – Muhrim dengan 21,7% suara.

“Kita semua sama-sama lelah, perjua ngan 
selama Pilkada ini telah membawa kita 
kepada kemenangan dan inilah hadiah atas 
perjuangan kita,” kata Wempi.

Atas kemenangan ini, Wempi-Jakaria dan 
tim pemenangan meminta kepada selu-
ruh pendukung nya agar tidak melakukan 
perayaan yang berlebihan atau menimbul-
kan kerumunan dan tetap patuhi protokol 
kesehatan covid-19.

“Kita semua boleh senang, tapi jangan 
sampai melupakan kesehatan dan kesela-
matan kita. Mari kita sama-sama rayakan 
kesuksesan ini dalam hati saja dan jangan 
merayakannya secara berlebihan hingga 

melanggar protokol kesehatan,” ungkapnya.
Meski berhasil memenangkan quick count 

Pilkada Malinau Wempi W.Mawa, tetap tak 
lupa untuk mengucapkan rasa terima kasi-
hnya kepada dua paslon lain yang menjadi 
lawan nya di Pilkada Malinau, kepada KPU 
selaku penyelenggara dan juga berterima 
kasih kepada pendukungnya yang telah mem-
percayakan suaranya untuk kemenangannya.

“Beliau-beliau adalah putra terbaik dan di 
awal saya telah katakan kami butuh semua pi-
hak untuk membangun Malinau” kata Wempi.

“Untuk penyelenggara Pemilu dan TNI-
Polri terima kasih untuk Pilkada yang telah 
berjalan dengan baik serta aman dan terima 
kasih atas semua dukungan, mari kita hor-
mati dan jaga kemenangan ini sampai pada 
keputusan resmi dari KPU” imbuhnya.

Wempi W. Mawa juga berharap setelah 
pelaksanaan Pilkada selesai agar semua 
pihak menghindari hal-hal yang dapat me-
nimbulkan perpecahan di masyarakat dan 
tetap jaga kerukunan dan keharmonisan di 
Kabupaten Malinau.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

NUNUKAN – Masuk dalam pemun-
gutan suara di Pilkada serentak tahun 
2020, pada Rabu Desember hari kemarin, 
Pasangan Cabup-Cawabup Hj Asmin Laura 
Hafid-H Hanafiah (Amanah) mengungguli 
H Danni Iskandar-H Muhmammad Nasir 
(Damai) dengan selisih 3,28 persen.

Saat ini, Hj Asmin Laura Hafid masih 
menjabat sebagai Bupati Nunukan, 
mengharapkan seluruh masyarakat Nu-
nukan bersatu kembali dalam satu tujuan 
demi memajukan daerahnya.

“Saya harapkan seluruh masyarakat 
Nunukan bersatu kembali, mungkin 
selama pelaksanaan tahapan pilkada 
ini ada kesalahpahaman dan perbedaan 
pendapat demi Nunukan yang maju,” 
kata Lauar, Kamis (10/12/2020).

Dalam penghitungan hasil akhir 
perolehan suara tetap masih menunggu 
rekapitulasi KPU Nunukan.

Dari hasil data versi Tim Pemena-
ngan Paslon Amanah yang didapat oleh 
benuanta.co.od disampaikan Amanah 
mencapai angka 51,64 persen atau 
perolehan suara sementara 47.902 suara, 
sedangkan pasangan Damai memperoleh 
angka 44.855 suara atau 48,36 persen.

Sebanyak 21 kecamatan yang ada di Kabu-
paten Nunukan, paslon Amanah unggul di 15 
kecamatan yakni Kecamatan Nunukan, Nu-
nukan Selatan, Sebatik Barat, Seimenggaris, 
Krayan, Lumbis Ogong, Sebuku, Sembakung, 
Tulin Onsoi. Di Kecamatan Krayan Barat, 
Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan 
Timur, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan.

Sedangkan paslon Damai unggul pada 
enam kecamatan yakni Sebatik, Sebatik 
Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, 
Lumbis dan Sembakung Atulai dengan 
perolehan suara dari seluruh TPS.

Dengan total suara sah sementara versi Tim 

Amanah sebanyak 92.757 suara masing-ma-
sing paslon Hj Asmin Laura Hafid-H Hanafiah 
sebanyak 47.902 suara (51,64 persen) dan H 
Danni Iskandar-H Muhammad Nasir sebanyak 
44.855 suara (48,36 persen).(*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

Asmin Laura-Hanafiah Unggul 
Sementara di Pilbup Nunukan

* Nunukan 
1. Amanah 13.729 
(50,29 persen) 
2. Damai 13.572 
(49,71 persen)

* Nunukan Selatan 
1. Amanah 4.941 
(52,20 persen) 
2. Damai 4.528 
(47,80 persen)

* Sebatik 
1. Amanah 1.439 (47 persen) 
2. Damai 1.629 (53 persen)

* Sebatik Utara 
1. Amanah 1.634 (46 persen) 
2. Damai 1.914 (54 persen)

* Sebatik Barat 
1. Amanah 2.948 (56 persen) 
2. Damai 2.334 (44 persen)

* Sebatik Tengah 
1. Amanah 1.581 (43 persen) 
2. Damai 2.104 (57 persen)

* Sebatik Timur 
1. Amanah 3.296 (47 persen) 
2. Damai 3.697 (53 persen)

* Seimenggaris 
1. Amanah 2.224 (53 persen) 
2. Damai 1.970 (47 persen)

* Krayan 
1. Amanah 1.225 (56 persen) 
2. Damai 982 (44 persen)

* Lumbis Ogong 
1. Amanah 1.098 (55 persen) 
2. Damai 905 (45 persen)

* Sebuku 
1. Amanah 2.542 (51 persen) 
2. Damai 2.452 (49 persen)

* Sembakung 
1. Amanah 2.026 (54 persen) 
2. Damai 1.702 (46 persen)

*Sembakung Atulai 
1. Amanah 737 (42 persen) 
2. Damai 1.007 (58 persen)

* Tulin Onsoi 
1. Amanah 2.588 (60 persen) 
2. Damai 1.739 (40 persen)

* Lumbis 
1. Amanah 1.713 (47 persen) 
2. Damai 1.954 (53 persen)

* Krayan Barat 
1. Amanah 1.008 (51 persen) 
2. Damai 973 (49 persen)

* Krayan Selatan 
1. Amanah 647 (72 persen) 
2. Damai 250 (28 persen)

* Krayan Tengah 
1. Amanah 662 (76 persen) 
2. Damai 209 (24 persen)

* Krayan Timur 
1. Amanah 754 (66 persen) 
2. Damai 386 (34 persen)

* Lumbis Hulu 
1. Amanah 417 (78 persen) 
2. Damai 117 (22 persen)

* Lumbis Pansiangan 
1. Amanah 693 (62 persen) 
2. Damai 431 (38 persen)

Data sementara perolehan suara 
kedua paslon Bupati-Wakil Bupati 
Nunukan per kecamatan:

TARAKAN – Menindak lanjuti 
dugaan pelanggaran penyalahgunaan 
wewenang oleh petahana bapak 
Irianto Lambrie beberapa waktu lalu 
saat menerima penghargaan swasta 
dari MNC Group melalui iNews untuk 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
(Pemprov Kaltara) yang dianggap oleh 
Bawaslu tidak memenuhi unsur pelang-
garan Pemilu, ketua Lembaga Pemantau 
dan Pembedayaan Aset Negara Provinsi 
Kalimantan Utara (LNP-PAN Kaltara), 
Fajar Mentari, S.Pd akan mengantar-
kannya ke ranah hukum.

Menurut pria yang akrab disapa FM 
ini, bahwa Bawaslu tidak serius dan 
profesional dalam mengambil sikap, 
serta terlalu terburu-buru menyimpul-
kan bahwa ini tidak memenuhi unsur 
pelanggaran.

“Pak Irianto menerima undangan 
untuk menerima penghargaan tersebut 
tertanggal sebelum beliau cuti, lalu 
dijemputnya pasca beliau cuti. Pertan-
yaannya, apakah pihak Bawaslu Kaltara 
sudah melakukan pemeriksaan ke Pem-

prov Kaltara? Jika belum, 
berarti Bawaslu tidak profe-
sional dong. Dan jika sudah, 
lalu siapa yang didelegasikan 
untuk menjemput penghar-
gaan tersebut? Masak’ pak 
Irianto yang didelegasikan! 
Apakah tidak ada sama sekali 
orang yang didelegasikan oleh 
Pemprov untuk menerima 
penghargaan dimaksudkan? Jika ada, 
lalu mengapa pak Irianto yang naik ke 
panggung?,” tanyanya.

FM juga mengatakan berharap agar 
Bawaslu lebih teliti dan cermat dalam 
mengkaji status pelanggaran dalam 
Pemilu. “Miris dan ironis jika pihak 
Bawaslu menyimpulkan tidak ada 
pelanggaran dalam tragedi insiden 
tersebut. Saya pribadi merasa kecewa 
dengan keputusan Bawaslu, karena 
tidak ada penyampaian bahwa ketika 
hal ini dianggap tidak memenuhi unsur 
pelanggaran Pemilu, berarti harusnya 
disampaikan dong jika perbuatan itu 
masuk dalam pelanggaran terhadap 

peraturan lainnya, sebagaimana 
Peraturan Badan Pengawas Pe-
milihan Umum (Perbawaslu) RI 
Nomor 8 Pasal 31,” ucapnya.

FM juga mengatakan bahwa 
pelanggaran Pemilu itu bisa 
diperoleh dari laporan atau 
temuan. Jika sifatnya laporan, 
itu berasal dari WNI yang 
memiliki hak pilih, peserta, 

atau pemantau. Sedang kan jika sifatnya 
temuan itu pengawasan aktif seperti 
Panwascam. Hasil laporan itu akan me-
munculkan informasi apakah itu masuk 
kategori pelanggaran Pemilu, bukan 
pelanggaran Pemilu tetapi masuk ke 
dalam pelanggaran lainnya, atau tidak 
kedua-duanya.

“Jadi kepada Bawaslu, kata pak 
Irianto, harus sering belajar dan banyak 
baca peraturan. Saya tidak tahu apakah 
Bawaslu sudah baca peraturannya, 
atau barangkali lupa, pura-pura lupa, 
pura-pura tidak tahu, atau memang 
tidak tahu. Saya juga tidak tahu apakah 
pak Irianto sudah baca peraturan terkait 

itu, dan apakah pak Irianto juga sudah 
baca pasal 228 KUHP. Semoga saja saya 
keliru, dan kalau saya keliru, tolong ajari 
saya dimana kelirunya, karena tidak 
etis rasanya ketika saya atau rakyat 
yang bukan bidangnya yang justru 
mengajari. Dan saya juga tidak tahu 
apakah selain pasal yang saya sebutkan, 
masih ada pasal lain yang menyinggung 
soal pelanggaran dimaksud? Jika ada, 
tolong bagi yang sering dan banyak baca 
peraturan untuk sekalian ajari saya, ” 
ujar FM.

Pasal 228 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja memakai 
tanda kepangkatan atau melakukan 
perbuatan yang termasuk jabatan yang 
tidak dijabatnya atau yang ia semen-
tara dihentikan daripadanya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.

FM mengaku dirinya telah berkoor-
dinasi dengan ketua umum LNP-PAN 
Pusat untuk melaporkan dugaan pelang-

garan pidana ini ke Mabes Polri, karena 
pak Irianto menerima penghargaan 
tersebut di Jakarta, dan berharap bisa 
beredar luas untuk menjadi informasi 
edukasi bagi daerah lainnya.

“Adapun saya temukan surat edaran 
via WhatsApp perihal Permintaan 
Pengisian Kuisioner untuk penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang 
ditandatangani Sekretaris Provinsi 
tertanggal 27 oktober. Tembusannya ke 
gubernur, bukan Penjabat sementara 
(Pjs) gubernur. Padahal tanggal 27 ok-
tober itu, gubernurnya sudah non aktif. 
DR Teguh Setyabudi, M.Pd menjabat 
sebagai Pjs gubernur itu terhitung sejak 
dikukuhkan tanggal 25 september. 
Perihal ini, akan kami lakukan kajian 
ulang, jika di dalamnya mengandung 
unsur pelanggaran pidana, maka pihak 
kami juga akan mengambil sikap untuk 
tidak pandang bulu dan tidak segan-
segan membawanya ke meja hukum,” 
tutupnya.(*)

 
Editor : M. Yanudin

LNP-PAN Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Irianto Lambrie

Fajar 
Mentari S.Pd



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 - PT Asuransi Jiwasraya 
(Persero) akan melakukan restrukturi-
sasi pada beberapa nasabahnya. Hal ini 
imbas kasus skandal Jiwasraya yang 
terjadi beberapa waktu lalu.

Direktur Keuangan Jiwasraya Farid 
Nasution melaporkan, utang atau 
liabilitas perusahaan (unaudited) per 
30 November 2020 mencapai Rp54,4 
triliun. Sedangkan total aset perusahaan 
hanya Rp15,8 triliun.

“Dengan keadaan itu, tentunya 
ekuitas Jiwasraya juga negatif, de ngan 
minus Rp38,6 triliun. Utang jatuh 
tempo perseroan per 30 November telah 
mencapai Rp19,3 triliun,” ujarnya dalam 
acara konferensi pers virtual, Jumat 
(11/12/2020).

Menurut Farid, tinngginya utang 
perusahaan imbas dari imbal hasil yang 
terlalu tinggi dari produk sebelumnya. 
Sehingga beban utang perseroan sema-
kin membengkak.

Oleh karena itu mengatasi hal tersebut, 
pemerintah sebagai pemegang saham 
Jiwasraya dan DPR RI telah menyepak-
ati langkah strategis untuk selamatkan 
seluruh polis Jiwasraya. Dua di anta-
ranya adalah usulan penyertaan modal 
negara (PMN) Rp20 triliun ke IFG untuk 
mendirikan IFG Life ditambah pendanaan 
internal IFG Rp4,7 triliun yang berasal 
dari dividen anak usaha.

IFG Life merupakan perusahaan baru 
yang dibentuk oleh Jiwasraya dan IFG 
untuk mengalihkan produk asuransi pe-
megang polis Jiwasraya ke produk-produk 

baru dalam perusahaan asuransi anyar ini.
“Kami menyadari angka ini belum 

cukup untuk memenuhi kewajiban. Oleh 
karena itu, melalui momentum ini kami 

selaku tim percepatan restrukturisasi 
akan menjelaskan tahapan-tahapan 
yang akan dijalankan dalam program 
restrukturisasi,” kata Farid.(fbn/okz)

Kini Utang Jiwasraya 
Tembus Rp 54,4 Triliun

JAKARTA – Wakil Menteri Perda-
gangan Jerry Sambuaga memaparkan 
perkembangan iklim investasi dan 
transformasi ekonomi Indonesia dalam 
pertemuan The Seventh Trade Policy 
Review Of Indonesia atau Review Ke-
bijakan Perdagangan Indonesia Ke-7 di 
kantor pusat World Trade Organization 
(WTO) di Jenewa.

Sebagaimana diketahui WTO akan 
melakukan review kebijakan perdagan-
gan pada setiap negara dalam jangka 
waktu tertentu. Tujuannya, mengetahui 
sejauhmana sebuah negara berkomit-
men dan mengembangkan kerangka 
perdagangan internasional sebagaimana 
yang telah disepakati bersama.

Sidang review kali ini diadakan secara 
hybrid, yaitu secara virtual dan fi sik 
mengingat masih dalam masa pandemi.

Wamendag menekankan fundamen-
tal ekonomi Indonesia semakin baik 
sehingga sampai saat ini bisa melakukan 
mitigasi akibat pandemi dengan cukup 
baik. Fundamental ekonomi tersebut 
mencerminkan reformasi ekonomi yang 
terus dilakukan Indonesia.

“Ekonomi Indonesia tumbuh secara 

konsisten rata-rata 5,1% per tahun dari 2013 
sampai 2015 meskipun lingkungan interna-
sional sedang mengalami ketidakpastian. 
PDB per kapita Indonesia tumbuh cukup 
signifi kan, saat ini mencapai USD3.820 
sehingga dinyatakan keluar dari low-middle 
income trap. Sementara itu tingkat kemiski-
nan sudah di bawah dua digit sejak tahun 
2018 seiring dengan tingkat pengangguran 
yang ditekan menjadi sekita 5% pada 2019 
kemarin,” ujarnya, dalam keterangan tertu-
lisnya, Jumat (11/12/2020).

Indonesia tersebut merupakan hasil 
dari keseluruhan langkah dan kebijakan 
ekonomi yang berkelanjutan, meliputi: 
perbaikan iklim investasi, pengembangan 
daya saing, peningkatan efi siensi sistem 
logistik, pengembangan pariwisata, dan 
peningkatan daya beli masyarakat.

Reformasi di berbagai bidang terse-
but juga menghasilkan peningkatan 
kemudahan berusaha di Indonesia. Pada 
tahun 2014, indeks kemudahan Indo-
nesia berada di peringkat 120. Saat ini 
posisi Indonesia sudah di peringkat 73. 
Kenaikan signifi kan ini juga akan makin 
didorong dengan reformasi melalui 
implementasi Undang-Undang Cipta 

Kerja yang merupakan Omnibus Law.
“Semua indikator ekonomi Indonesia 

punya trend yang sangat baik. Kami 
optimis ke depan, Indonesia bisa menca-
pai tingkat kesejahteraan yang lebih baik 
lagi.” kata Wamendag.

Lebih lanjut, Perdagangan dan in-
vestasi merupakan penopang ekonomi 
penting bagi Indonesia. Omnibus law 
diharapkan menyelesaikan masalah-ma-
salah hambatan birokrasi dan regulasi 
serta melanjutkan pembangunan infra-
struktur dan logistik. Tujuannya adalah 
agar makin banyak investasi masuk 
dan arus perdagangan menjadi makin 
lancar. Melalui omnibus law diharap-
kan makin banyak UMKM tumbuh dan 
lapangan pekerjaan terbuka lebar.

Dalam perdagangan luar negeri, Jerry 
menekankan bahwa Indonesia berkomit-
men kepada sistem ekonomi terbuka yang 
menekankan prinsip-prinsip keadilan, 
inklusifi tas dan saling menguntungkan. 
Ketiga prinsip itu penting agar semua 
negara bisa berpartisipasi secara setara 
dan mengambil manfaat optimal dari 
kerja sama perdagangan luar negeri.

“Perdagangan dan kerja sama antar 

negara, baik bilateral, regional maupun 
multilateral harus menekankan tiga 
prinsip itu: keadilan, inklusifi tas dan sa-
ling menguntungkan. Itulah yang selalu 
disuarakan oleh pemerintah Indonesia 
dan kami konsisten dengan hal terse-
but.” Kata Wamendag.

Indonesia menyadari bahwa terjadi 
perubahan ekonomi politik di lingkun-
gan global yang ditandai oleh men-
guatnya proteksionisme, pertarungan 
antar kutub ekonomi politik dunia, dan 
berbagai hal yang menghambat sistem 
keterbukaan dalam ekonomi. Tetapi 
menurut Jerry, Indonesia konsisten 
dengan sistem yang lebih terbuka dan 
kolaboratif.(fbn/okz)

RI Beberkan Kondisi Perekonomian hingga 
Kemiskinan dalam Pertemuan WTO

JAKARTA - Menteri Agraria 
dan Tata Ruang (ATR)/Kepala 
Badan Pertahanan Nasional 
Sofyan Djalil membidik la-
han sawah abadi agar digunakan 
pemerintah. Pasalnya, sawah 
abadi memiliki potensi besar 
untuk ekonomi Indonesia.

Sawah atau lahan yang din-
yatakan abadi, tidak akan bisa 
digunakan untuk lainnya. Kecuali 
pemerintah memasukan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam 
tata ruang agar bisa digunakan.

“Sekarang kita fokuskan dulu 
sawah abadi. Bagaimana cara 
menguncinya, dimasukkan ke 
dalam RTRW dalam tata ruang,” 
ujar Sofyan dalam video virtual, 
Jumat (11/12/2020).

Kata dia, pemerintah berkewa-
jiban memberikan insentif kepada 
pemilik sawah sebagai kompen-
sasi. Sementara insentif yang saat 
ini ada belum cukup memadahi.

“Insentif kita belum berikan 
yang cukup diberikan. Insentif 
supaya kalau sawah itu dikunci 
untuk jadi sawah abadi tidak bisa 
berubah-ubah,” bebernya

Apalagi jika sawah tersebut 
berada di pinggir jalan atau lokasi 
strategis lainnya, maka nilainya 
akan lebih tinggi jika digunakan 
untuk kegiatan lain. “Nah sistem 
insentif ini belum cukup mema-
dai bagaimana kita memberikan 
apakah insentif pajak dan lain lain. 
jauh lebih rumit dari yang kita 
bayangkan,” tandasnya.

Sementara itu, Sofyan Djalil 
menyoroti kepemilikan tanah di 
Indonesia tidak adil. Hal ini dik-
arenakan kepemilikan tanah ban-
yak dikuasai kelompok tertentu. 
Masalah kepemilikan tanah men-
jadi pekerjaan Kementerian ATR 
untuk diselesaikan.

“Kepemilikan tanah ini di Indo-
nesia tidak adil dan tidak fair karena 
sekelompok kecil kota banyak men-
guasai tanah,” kata Sofyan.

Pemerintah pun mengambil 
langkah agar kepemilikan tanah 
tidak dikuasai oleh kelompok ter-
tentu. Di mana masyarakat yang 
memiliki tanah ini meningkatkan 
sertifi kat tanah agar tidak diklaim 
dengan satu pihak.(fbn/okz)

Sofyan Djalil 
Ungkap Potensi 
Besar Sawah Abadi 
bagi Ekonomi

INTERNET/ILUSTRASI

INTERNET/ILUSTRASI

INTERNET/ILUSTRASI
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Korban Reynhard Sinaga 
“Predator Seksual” 

Bertambah Menjadi 206 Pria
INGGRIS - Kepolisian Manches-

ter Raya mengatakan sejak Reynhard 
Sinaga dipenjara pada awal Januari lalu, 
23 korban lain telah teridentifikasi.

“Sebagai hasil dari penyelidikan 
lebih lanjut, pihak penyidik percaya 
bahwa Sinaga melakukan kejahatan 
seksual terhadap 206 pria,” kata Polisi 
Mabs Hussain.

“Kami masih belum mengidentifikasi 
sekitar 60 pria dan mendesak siapapun yang 
merasa mereka pernah menjadi korban 
untuk menghubungi kami,” sambungnya.

Pada Januari lalu, kepolisian memperki-
rakan korban Reynhard berjumlah 195 
orang dan dari jumlah ini, lebih dari 70 
belum diidentifikasi. Dari 23 korban yang 
baru diidentifikasi, 12 di antaranya telah dik-
etahui sementara 11 lainnya belum.

“Seperti banyak korban lainnya, may-
oritas pria ini tengah menikmati keluar 
malam di pusat kota Manchester sebelum 
menjadi sasaran Reynhard,” tambahnya.

Jaksa sendiri mengatakan, tambahan 
hukuman terhadap Reynhard itu menja-
dikan kasus perkosaan tersebut sebagai 

hukuman terparah dalam kasus yang 
tidak menyangkut pembunuhan.

Jaksa di kantor Kejaksaan Agung Mi-
chael Ellis mengatakan, setelah putusan 
bahwa, “Kedua terpidana melakukan 
serangan seksual paling keji dan bejat 
yang mengejutkan bangsa,” kata Ellis.

“Saya berterima kasih atas lang-
kah yang diambil Mahkamah terkait 
hukuman seumur hidup total, dan saya 
senang Mahkamah menerapkan huku-
man minimal yang lebih lama,” kata 
Ellis.(wal/okz)

WILMINGTON - Presiden terpilih 
Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah 
menetapkan target 100 juta vaksinasi 
Covid-19 dalam 100 hari pertamanya 
menjabat. Biden mengatakan dia akan 
mengubah tren wabah Covid-19 yang 
saat ini meningkat di AS.

Berbicara pada pengarahan di Wilm-
ington, Delaware, Biden mengatakan dia 
membutuhkan Kongres untuk menda-
nai sepenuhnya pengiriman vaksin ke 
seluruh pelosok AS. Dia mengatakan 

mengembalikan anak-anak ke sekolah 
akan menjadi prioritas nasionalnya dan 
meminta warga AS untuk mengenakan 
masker selama 100 hari.

“Dalam 100 hari, kita dapat mengubah 
arah penyakit dan mengubah hidup di 
Amerika menjadi lebih baik,” kata Biden 
sebagaimana dilansir Reuters. “Apa pun 
politik atau sudut pandang Anda, kenakan 
masker selama 100 hari.” 

Biden yang akan mulai menjabat pada 
20 Januari 2021 telah menunjuk Jaksa 

Agung California Xavier Becerra sebagai 
calon Menteri Kesehatan dan Layanan 
Kemanusiaan serta Rochelle Walensky 
sebagai calon pimpinan Pusat Pengen-
dalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). 
Dia juga akan mempertahankan Dr. 
Anthony Fauci sebagai kepala penasihat 
medis terkait pandemi Covid-19.

AS mencatat lebih dari 14 juta kasus 
Covid-19 dengan 183.000 kematian 
akibat virus tersebut, yang tertinggi di 
seluruh dunia. (dka)(amr/okz)

RUSIA – Jutawan asal Rusia 
me ngatakan lebih suka membakar 
keka yaannya daripada membayar pe-
nyelesaian perceraian mantan istrinya.

Jutawan Oligarch Farkhad 
Akhmedov diduga menyembunyikan 
uangnya dari mantan pasangannya 
di Rusia untuk menghindari pem-
bayaran yang diperintahkan oleh 
pengadilan Inggris.

Melalui pesan kepada putra tertua 
mereka Temur Akhmedov, 27, yang 
ditulis dalam bahasa Inggris yang tidak 
terlalu lancar, taipan minyak dan gas itu 
menulis dirinya akan membakar uang 
ini daripada memberikannya.

Sang mantan istri Tatiana Akh-
medova, 48, yang berasal dari Rusia 
dan tinggal di London, mencoba 
untuk mendapatkan uang sekitar 450 
juta poundsterling (Rp8,4 triliun) dari 
perceraiannya itu. Keduanya diketa-
hui telah menikah selama 20 tahun.

Tak tinggal diam, Akhmedova 
diketahui terus mengambil tindakan 
hukum di Inggris dan luar negeri 
dalam upaya untuk melacak aset 
sang mantan suami.

Dirinya juga ikut menuntut sang 
anak Temur di pengadilan karena 
telah membantu ayahnya menyembu-
nyikan aset dan berutang hampir 70 
juta poundsterling (Rp1,3 triliun). Na-
mun sang anak membantah tuduhan 
terhadapnya dan mengatakan klaim 
ibunya harus dibatalkan.

Sementara itu, Temur, yang seka-
rang bekerja sebagai pedagang kota 
di London setuju dengan langkah 
ayahnya itu. Sang anak mengatakan 
ibunya telah menghancurkan 
hidupnya ketika dia masih kecil.

“Benar-benar saya setuju. Saya 
pikir sangat salah bagi ibu saya un-
tuk menghancurkan hidup saya ke-

tika saya masih kecil dan mengajari 
saya nilai-nilai emosional, nilai-nilai 
keluarga, yang tidak dia patuhi,” 
terang Temur, dikutip Daily Mail.

Dia memberi tahu hakim 
bagaimana ibu dan ayahnya ber-
selingkuh ketika dia masih kecil.

Terkait hal ini, Hakim Knowles 
sedang mempertimbangkan bukti 
dalam perselisihan antara ibu dan 
anak pada persidangan di Divisi Ke-
luarga Pengadilan Tinggi di London.

Sebelumnya, pada 2016, Akhmedova 
dianugerahi 41,5 persen bagian dari 
kekayaan mantan suaminya senilai 1 
miliar poundsterling (Rp18,6 triliun) di 
pengadilan di London pada akhir 2016.

Saat itu, Hakim Haddon-Cave 
mengatakan dia harus menerima 
453 juta pundsterling (Rp8,4 trili-
un). Namun hakim telah mendengar 
jika dia sejauh ini hanya menerima 
sekitar 5 juta poundsterling (Rp93 
miliar) dan mantan suaminya belum 
secara sukarela membayar apa pun.

Sang suami, Akhmedov me-
ngatakan karena dia dan mantan 
istrinya bukan orang Inggris, dan 
tidak menikah di Inggris, seharus-
nya hakim Inggris tidak membuat 
keputusan untuk mereka.(sst/okz)

KETIKA dunia memperingati Hari 
Hak Asasi Manusia pada 10 Desember, 
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM 
Michelle Bachelet memperingatkan 
politisasi pandemi virus corona merusak 
berbagai hak asasi manusia termasuk hak 
sosial ekonomi dan budaya hingga hak 
sipil dan politik.

Virus corona menghancurkan kehidu-
pan dan mata pencaharian ratusan juta 
warga. Pada skala global, sedikitnya 68 
juta orang terinfeksi dan menewaskan 
lebih dari 1,5 juta orang selama pandemi, 
menurut Universitas Johns Hopkins.

Vaksin yang aman dan efektif sudah di 
depan mata, sehingga memberi harapan 
pandemi Covid-19 sudah bukan kenyataan 
lagi melainkan sekedar catatan sejarah.

Akan tetapi Michelle Bachelet 
mengemukakan vaksin medis tidak akan 
mencegah atau menyembuhkan keru-

sakan sosial ekonomi yang disebabkan 
oleh pandemi.

Ia menjelaskan satu-satunya hal 
yang dapat mencapai itu adalah “vaksin 
hak asasi manusia.” Prinsip dasarnya, 
menurut ketua HAM PBB itu, tercantum 
dalam Deklarasi Universal HAM, yang 
dirayakan pada Hari Hak Asasi Manusia.

Deklarasi itu berisi perjanjian interna-
sional penting untuk melindungi hak-hak 
kelompok marjinal termasuk anak-anak, 
perempuan, penyandang disabilitas dan 
pekerja migran.

Sayangnya, Bachelet menambahkan, 
kegagalan banyak negara dalam mena-
ngani virus corona dengan serius dan 
bertindak cepat untuk mencegah penye-
barannya telah mengikis perlindungan 
dan hak-hak mendasar tersebut.

“Yang mengherankan, bahkan hingga 
hari ini, beberapa politisi masih menge-

cilkan dampak pandemi, meremehkan 
pemberlakuan tindakan sederhana, 
seperti mengenakan masker dan meng-
hindari pertemuan besar ... Mempoliti-
sasi pandemi dengan cara ini tidaklah 
bertanggung jawab - itu benar-benar 
tercela ... Bukti dan proses ilmiah telah 

diabaikan, teori konspirasi dan disinfor-
masi tersebar, dibiarkan - atau didorong 
- untuk berkembang,” ujarnya.

Bachelet menilai beberapa tindakan 
tersebut merusak kepercayaan antar 
negara dan di dalam negara itu sendiri 
terjadi diskriminasi, rasisme secara 
sistemik bahkan marginalisasi bagi mer-
eka yang paling rentan di dunia untuk 
mendapatkan kemajuan dalam hidup.

“Di sejumlah negara yang terlibat kon-
flik, Covid-19 menambah bencana hak 
asasi manusia yang sudah beraneka ra-
gam. Di Yaman selama lima tahun berge-
jolak dipenuhi konflik dan pelanggaran, 
penyakit, blokade, dan kekurangan dana 
kemanusiaan, berlatar-belakang kemiski-
nan yang ada sebelumnya, pemerintahan 
yang buruk dan kurangnya pembangu-
nan sehingga kelaparan parah melanda 
negara tersebut,” tambah Bachelet.

Bachelet memaparkan pandemi telah 
membuka dunia yang rentan dan semakin 
lemah. Namun ia menegaskan pemerintah 
dapat mengubah situasi itu lewat kemauan 
politik yang kuat untuk menerapkan kebi-
jakan yang tepat sasaran.

Bachelet menyampaikan para pemimpin 
di negara-negara maju harus menyadari 
tantangan global hanya dapat ditangani 
melalui kerjasama global. Ia juga mencatat 
tidak seorang pun merasa aman hingga 
semua orang menjadi aman.

Bachelet menyatakan pemerintah se-
jumlah negara harus mengesampingkan 
tanggapan nasionalis yang sempit bagi 
kebaikan seluruh umat. Tes pertama dari 
ini, katanya, adalah kesediaan mereka 
untuk memastikan alat dan vaksin baru 
COVID-19 terjangkau untuk semua orang 
yang membutuhkannya — baik miskin 
maupun kaya.(kha/okz)

Michelle Bachelet 

PBB: Politisasi Covid-19 Menimbulkan Banyak Pelanggaran HAM

Bertengkar dengan Mantan Istri, 
Jutawan Rusia Ini Ancam Membakar Uangnya

Oligarch Farkhad Akhmedov

Biden Janjikan 100 Juta Vaksinasi 
Covid-19 di 100 Hari Pertama Menjabat

Joe Biden



JAKARTA - Sebuah penelitian baru-
baru ini, merinci contoh domestikasi 
pada vertebrata non-manusia, khusus-
nya damselfish sirip panjang (Stegastes 
diencaeus).
Ternyata, ikan ini menggunakan 

udang mysid planktonic (Mysidium inte-
grum) menjadi petani baginya, agar me-
nyuburkan tambak alga tempat makan 
mereka. Damselfish sirip panjang selalu 
mempertahankan sepetak ganggang dari 
makhluk lain yang ingin memakannya.

Jika tidak ada tempat untuk mereka 
bertani, ikan ini akan mengisap polip di 
karang sampai mati dan menggantikan-
nya dengan alga. Ikan sirip panjang ini 
akan melawan dengan agresif jika ada 
yang mendekati tempat bertani mereka.
Namun, ikan yang juga disebut long-

fins dapat mentolerir kawanan udang 
mysid yang mengapung di pekarangan 
mereka. Bahkan, mysid ditemukan 
dalam jumlah yang lebih banyak dari 
spesies lainnya di tempat pembudidaya 
ikan longfins.
Dilansir dari IFL Scienc pada Jumat 

(11/12/2020), para peneliti kemudian 
mengumpulkan beberapa mysid dan 
memasukkannya ke air yang terkon-
taminasi oleh “bau” yang berbeda. Para 
mysid ternyata lebih tertarik pada bau 
ikan damselfish.

Para peneliti juga menemukan bahwa 
mysid mendapat keuntungan berada 
dekat longfins. Ikan ini akan melindungi 
mereka dari ikan lain yang ingin me-
mangsa udang tersebut. Anehnya, ketika 
mysid berada di atas alga yang dibiarkan 
begitu saja oleh longfins.
Ternyata, ketika udang mendekati 

alga, limbahnya dapat menjadi pupuk 
yang memberikan panenan bagi ikan 
sirip panjang.

Berdasarkan hasil analisis, panen 
alga jauh lebih melimpah ketika dibantu 
oleh mysid. Inilah sebabnya, ikan sirip 
panjang membiarkan bahkan menjaga 
mysid berada di alga.(saz/okz)

Damselfish, Ikan Pintar yang Jadikan Udang 
sebagai Petani untuk Makanannya

Iptek
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JAKARTA - Desember menawar-
kan pemandangan menakjubkan yang 
dapat dinikmati sebagian besar orang 
dari rumah, sekalipun tanpa perlu 
teleskop atau peralatan mahal.
Apa itu? Fenomena dua planet menjadi 

satu, hujan meteor terindah, dan gerha-
na Matahari total. Untuk melihat peman-
dangan nan inda itu, hanya diperlukan 
kondisi cerah, pelindung mata bila diperlu-
kan, dan titik-titik tertentu untuk memasti-
kan ke arah mana mata perlu diarahkan.
Berikut peristiwa spektakuler yang 

terjadi sepanjang bulan Desember:

1. HuJAn MeTeoR GeMinid 
pAdA 13-14 deseMbeR
Meteor Geminid akan terlihat dari 

seluruh penjuru dunia. Dalam beberapa 
bulan terakhir, mungkin Anda dapat 
melihat meteor, namun siap-siap ter-
jadinya “raja hujan meteor.”.
“Sebagian besar hujan meteor terjadi saat 

Bumi bergerak ke arah jejak debu komet-
komet,” kata Patricia Skelton, astronom 
di Royal Observatory Greenwich, Inggris. 
“Namun meteor Geminid berbeda-jejak 
debu yang ditinggalkan asteroid, disebut 
3200 Phaeton,” kata Patricia.

Jadi setiap tahun, ketika Bumi melintas 
serpihan bongkahan, kita akan melihat 
sekitar 150 bintang per jam pada puncaknya 
pada tanggal 13-14 Desember “Meteor 
memasuki atmosfir Bumi dengan kecepatan 
sekitar 35 kilometer per detik...atau kurang 
dari 130.000 km jam!”, kata Patricia.
Pemandangan hujan meteor dapat ber-

warna kuning dan terkadang hijau atau biru, 
seperti layaknya rangkaian lampu di langit 
malam dan terjadi saat “meteor terbakar (dan 
terbang ke berbagai penjuru,” sambungnya.

Semakin kelam malam, semakin 
bagus peluang kita untuk menikmati 
fenomena indah ini, namun kita masih 
dapat melihat sebagian cahanya di ka-
wasan perkotaan yang berpolusi.
Tidak seperti tahun lalu (hujan me-

teor terjadi pada saat Bulan Purnama), 
kali ini akan ada Bulan Baru, dan ini 
berarti bulan tertutup, sehingga langit 
akan tampak lebih gelap.

2. GeRHAnA MATAHARi ToTAl 
pAdA 14 deseMbeR
Fenomena itu akan tampak dari Chile 

dan Argentina, juga di tempat-tempat 
lain di dunia melalui laporan langsung di 
internet! Pada masa prapandemi, banyak 
orang yang berduyun-duyun menuju 
Patagonia di Chile selatan dan Argentina 
untuk melihat peristiwa menakjubkan ini.
Namun karena tahun pandemi, sebagian 

besar orang akan mengikuti peristiwa ini 
melalui internet. Bagi orang yang berkesem-
patan menyaksikan langsung, mereka perlu 
menggunakan pelindung mata dan tidak 
melihat matahari secara langsung.
Selama 24 menit, Bulan Baru akan melin-

tas di depan Matahari, menutup secara total 
selama “hanya dua menit dan 9,6 detik,” 
kata astronom Tania de Sales Marques, dari 
Royal Observatory Greenwich.
“Ukuran Bulan 400 kali lebih kecil 

dibandingkan Mahatari,” jelas Tania, 
namun terlihat lebih besar karena akan 
jauh lebih dekat dengan kita, dan tampak 
“menutupi semua piringan matahari.”
Posisi Bulan di depan Mahatari akan 

menciptakan suasana gelap di kawasan 
paling selatan Amerika Selatan, pada saat te-
ngah hari. Perubahan di langit dapat terlihat 
oleh suku asli Patagonia, warga Mapuche.
“Matahari melambangkan ‘energi 

pria’ sementara Bulan melambangkan 
‘energi perempuan’ dan ketegangan 
antara kedua kekuatan ini pada saat 
bersinggungan merupakan momen yang 
sangat rentan bagi kami,” kata Marcelo 
Huequenman, pakar budaya Mapuche.
Warga Mapuche biasanya berhati-hati 

bila terjadi gerhana matahari dan dalam 
bahasa mereka, peristiwa ini disebut 
lhan Antü, yang artinya “kematian Ma-
tahari”, tambah Marcelo.

“Gerhana matahari tercatat di selu-
rudh dunia dan sepanjang sejarah se-
lama hampir 5.000 tahun,” kata Tania.
“Sebagian besar sejarah menunjukkan 

gerhana total matahari dianggap sebagai 
petanda buruk, karena Matahari tampak 
tertelan selama beberapa saat dan hari men-
jadi malam,” tambah pakar astronomi itu.
Tania mengatakan, “bisa terjadi 

lima kali gerhana matahari dalam satu 
namun, namun gerhana matahari total 
hanya terjadi satu kali setiap 18 bulan, 
saat Bulan berada di posisi kanan dan 
menutup penuh cahaya dari Matahari.”
Gerhana Mahatari total berikutnya akan 

terjadi di Antartika pada (Desember 2021), 
Indonesia dan Australia (April 2023), 
Amerika Serikat dan Kanada (April 2024), 
Eropa selatan dan Greenland (Agustus 
2026), dan sebagian besar wilayah Afrika 
utara dan Timur Tengah (Agustus 2027).

3. sAAT JupiTeR dAn 
sATuRnus beRAdA dAlAM 
sATu GARis pAdA 21 deseMbeR
“Jupiter dan Saturnus mungkin meru-

pakan planet terindah untuk dilihat karena 
planet-planet itu bagus dan terang di langit,” 
kata Ed Bloomer, juga seorang astronom di 
Royal Observatory Greenwich.
Fenomena ini terjadi saat dua planet ber-

jejer dan terlihat seperti bersatu dan bersinar 
seolah dari satu planet. Inilah yang akan 
terjadi pada malam tanggal 21 Desember, 
“Planet-planet itu, Jupiter dan Saturnus akan 
tampak sangat dekat di langit,” kata Ed.
Dengan mata telanjang, dua planet ini 

akan terlihat terpisah kurang dari 0,1º 
namun pada kenyataannya, lebih 800 juta 
km antara Bumi dan Jupiter. Bagi yang 
memiliki keker atau teleskop kecil, dapat 
terlihat empat Bulan Jupiter yang lebih 
besar: Io, Europa, Ganymede dan Callisto.
Bulan-bulan ini juga dikenal dengan 

sebutan Bulan Galilea karena astronom 
Italia, Galileo Galilei mengamatinya 
pada 1610 dengan teleskop baru yang ia 
temukan beberapa bulan sebelumnya.
Pertemuan Saturnus-Jupiter hanya 

terjadi setiap 19,6 tahun, namun “kali 
ini lebih khusus dibandingkan sebagian 
besar pertemuan lain karena peristiwa 

pada 2020 dua planet pada posisi paling 
dekat sejak awal Abad ke-17,” kata Ed.

Terakhir kali, Jupiter dan Saturnus 
tampak begitu dekat terjadi pada 397 tahun 
lalu, pada 1623. Karena itu, para astronom 
dan pengamat bintang sangat menantikan 
peristiwa ini, dan menjadi semacam, “pen-
galaman seumur hidup,” tambah Ed.
“Memperhatikan gerakan planet 

memberikan pengertian tentang sistem 
tata surya, jauh hari sebelum kita dapat 
sampai ke ruang angkasa. Menyaksikan 
mekanisme dan proses di balik perger-
akan planet, memberikan pemahaman 
lebih jauh tentang kosmos, melalui kema-
juan dalam bidang sains,” pungkasnya.
Bila langit cerah, akan mudah dilihat, 

namun Anda perlu cepat karena peluang 
untuk melihat dua planet ini hanya satu jam, 
sebelum tenggelam di balik cakrawala.
Di belahan Bumi selatan, pada tanggal 

21 Desember adalah hari terpanjang, 
atau hari pertama musim panas dalam 
penghitungan astronomi dan di belahan 
Bumi utara, adalah hari terpendek atau 
pertama musim dingin.(saz/okz)

seoul - Jika selama ini smartphone 
yang bisa dilipat harganya mahal, Sam-
sung mencoba membuat smartphone 
layar lipat dengan harga murah.

Berdasarkan laporan Display Supply 
Chain Consultation (DSCC), Samsung 
memperkenalkan smartphone layar 
lipat baru dengan harga terjangkau 
pada 2021. Smartphone tersebut akan 
mempunyai harga terjangkau.
Dilansir Ubergizmo pada Jumat 

(11/12/2020), saat ini smartphone 
lipat Samsung termurah, yakni 
Galaxy Z Flip, di atas 1.000 dolar AS. 
Meskipun harganya lebih murah, 
hardware ini tetap agak kurang 
sehingga tidak begitu populer.

Jelas harga mahal adalah kunci 
untuk membuat konsumen ikut serta 
dalam pasar smartphone layar lipat. 
Jadi, perlu dilihat lebih jauh lagi apa 
yang direncanakan oleh Samsung 
untuk tahun depan.

Sementara itu, pasar smartphone 
layar lipat akan semakin ramai. Ada 
sejumlah produsen smartphone ter-
kemuka yang mengerjakan perang-
kat keras dengan layar lipat.
Ada informasi yang menyebut-

kan Apple tengah mempersiapkan 
smartphone layar lipat versi mereka. 
Kabarnya, Apple akan mengeluarkan 
smartphone layar lipat pada awal 
2022. (saz/okz)

Ponsel Lipat Samsung Ada yang Murah Loh!

Langit Spektakuler Sepanjang Desember, 
dari Hujan Meteor hingga Gerhana



MALINAU – Di hari pertama kerja, 
Bupati Malinau Dr. Yansen TP M.Si 
meluruskan isu-isu pembangunan 
yang telah dikerjakan oleh Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Malinau selama 
masa kepemimpinannya. Menurut 
Yansen, perkembangan pembangunan 
di Malinau sejauh ini telah mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun.

“Kalau ada yang bilang gagal itu yang 
berpandangan naif sekali. Karena pem-
bangunan itu tidak serta merta pemba-
ngunan fisik saja. Tetapi pembangunan 
itu dilihat dari sumber daya manusia 
(SDM) mulai dari mental dan spiritual. 
Dan, itu sudah teruji dengan mengikuti 
perkembangan saat ini,” ungkapnya, 
Senin (7/12/2020).

Menurutnya, sebuah pembangunan 
tidak dilihat dari satu tempat saja. Me-
lainkan dari seluruh pembangunan yang 
ada di setiap desa bahkan di tingkat RT. 
“Kalau dilihat secara presepektif itu bisa 
diuji. Misalnya di Desa Wisata Pulau Sapi 
yang menjadi juara nasional,” ungkapnya.

Pemkab Malinau selama masa kepe-
mimpinan Yansen telah meraih tujuh 
kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Sehingga pembangunan memiliki kore-
lasi dengan masyarakat yang menjadi 
satu bagian dari indikator tersebut.

Terlebih lagi apabila dilihat dari 
indikator kesempatan kerja, pendapatan 
kerja, penurunan angka kemiskinan 
yang dapat dilihat dari indeks pem-
bangunan manusia. “Artinya bahwa di 
Malinau saat ini sudah memiliki kes-
empatan kerja dan penghasilan kepada 
masyarakat,” tutur dia.

Yansen juga menegaskan bahwa 
Malinau dalam pembangunan manusia 
juga sudah berkembang. Salah satunya, 
tidak ada lagi masyarakat Malinau yang 

memiliki buta aksara. “Jadi pemerintah 
daerah saat ini sudah bekerja dan pega-
wainya yang ada sudah bekerja dengan 
baik. Artinya akselarasi kemampuan 
kerja pegawai itu berjalan,” tegasnya.

Jika berbicara kemiskinan, menurut 
dia, sejauh ini masyarakat Malinau tidak 
memiliki keeresahan yang signfikan. 
“Jadi jangan melihat satu atau dua orang 
yang memiliki pandangan sempit. Lalu 
dikatakan itu miskin. Bahkan, dilihat 
saat ini banyak yang bisa merokok tentu 
dari mana membelinya. Jadi isu-isu yang 
beredar tidak lah benar,” tegasnya.

Termasuk juga dengan program Beras 
daerah (Rasda), kata Yansen, adanya 
program itu merupakan salah satu 
strategi agar bagaimana masyarakat bisa 
mendapatkan kerja dan berpenghasilan 
untuk menjalankan kehidupannyua.

“Jadi adanya Rasda itu untuk mem-
bangun sumber daya manusia,” katanya. 
Apalagi Malinau memiliki lahan di sektor 
pertanian dan pekerjanya adalah petani.

“Makanya dengan adanya Rasda 
itu, kita mendorong agar para petani 
mendapatkan pendapatannya. Nah 
bagaimana cara hidup dan keterampi-
lan masyarakat agar bisa berhasil,” 
ungkpanya.

Diakuinya, dengan adanya program 
beras daerah (rasda) ini masyarakat pun 
mengubah cara pandangnya. Dengan 
mengubah pola tanamnya. Di mana se-
belumnya hanya melakukan pola tanam 
sekali selama satu tahun.

“Sekarang ini sudah menerapkan pola 
tanam setahun bisa dua sampai tiga 
kali. Bahkan dari hasil pertaniannya 
yang dulunya hanya mencapai satu ton, 
sekarang sudah bisa mencapai 5 sampai 
6 ton,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Yansen men-

gatakan, dalam pertemuan dengan 
pejabat eselon II dan eselon III di ling-
kungan Pemkab Malinau untuk dapat 
menyelesaikan proses pembangunan 
tahun anggaran 2020 ini.

“Penekanan saya juga kepada para 
pegawai untuk dapat menyelesaikan ad-
minsitrasi. Terlebih lagi informasi yang 
kita dapat di bulan Oktober pemba-
ngunan sudah mencapai 70 persen. Nah 
ini sudah di ujung akhir tahun optimis 
sudah 90 persen,” terang dia.

Karena itu, Yansen berharap kepada 
ASN untuik dapat menuntaskan dari 
program-program kegiatan pemban-
gunan yang ada saat ini. “Jadi harapan 
saya program kegiatan pembangunan 
yang ada baik itu fisik dapat selesai 
tahun ini,” pungkasnya. (*)

 
Editor: M. Yanudin
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Pembangunan di Malinau 
Terus Meningkat 
dari Tahun ke Tahun

MALINAU – Dalam rangka me-
nyambut kedatangan Pangdam VI/Mula-
warman Mayjen TNI Heri Wiranto, M.M., 
M.Tr. (Han) ke Malinau, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Malinau menggelar 
acara Malam Ramah Tamah bersama 
Pangdam VI/Mulawarman, tokoh agama, 
tokoh adat serta tokoh masyarakat, yang 
dilaksanakan di Guest House.

Acara tersebut juga dirangkai dengan 
penyerahan sertifikat tanah Koramil 
0910/06 Malinau Selatan oleh Pemkab 
Malinau kepada TNI yang diterima oleh 
Pangdam VI/Mulawarman.

“Saya kira ini kebetulan karena Pangdam 
datang ke sini dan memang kita sudah 
menghibahkan beberapa lahan pemerintah 
daerah untuk kepentingan Kodim khu-
susnya Koramil,” ujar Bupati Malinau Dr. 
Yansen TP, M.Si saat ditemui usai acara.

Menurut Yansen TP, sebelumnya 
sudah ada beb erapa lahan Pemkab yang 
telah dihibahkan kepada institusi negara, 
menimbang tugas-tugas institusi negara 
yang memang sangat penting di Malinau, 
karena letak geografis Malinau yang 
berdekatan dengan perbatasan Negara.

“Saya harap hal ini akan memperkuat 
keamanan di wilayah Malinau, sebelum-
nya juga ada Pamtas, lahan buat Kodim 
juga. Karena memang dibutuhkan lahan 

khusus untuk TNI dan Polri, agar leluasa 
menjalankan tugas Negara di Malinau,” 
ungkapnya lagi.

Dengan begitu ini akan menjadi aset 

TNI yang kiranya dapat dimanfaatkan seb-
agaimana mestinya. “Tadi sertifikat sudah 
langsung kita serahkan ke Pangdam agar 
bisa segera membangun,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

PENYERAHAN: Prosesi acara penyerahan sertifikat tanah dari Pemkab Malinau kepada Pangdam.

Pemkab Serahkan Sertifikat Tanah Koramil 0910/06 ke Pangdam VI/Mulawarman

Enam Desa Dapat Penghargaan 
dari Kementerian Desa PDTT

MALINAU – Enam desa di Ka-
bupaten Malinau menerima piagam 
penghargaan dari Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (PDTT) atas penyaluran 
BLT (Bantuan Langsung 
Tunai) Dana Desa tahap 
pertama tahun 2020.

Penyerahan piagam 
penghargaan ini diserah-
kan langsung oleh Kepala 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Malinau 
Padan Impung, S.Pd, 
MM kepada Kepala Desa 
penerima di kantornya.

Padan menjelaskan 
bahwa ini merupakan piagam penghar-
gaan langsung dari Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi. “Untuk indikator penilaian, 
kami tidak tahu pasti seperti apa. Karena 
dari pihak kementerian yang memberi 
penghargaan,” jelas Padan.

Padan juga mengungkapkan dari 
109 desa yang ada, hanya 6 desa yang 
mendapat piagam penghargaan peny-
aluran BLT tahap pertama, yaitu Desa 
Malinau Kota, Desa Long Temuyat, 
Desa Sengayan, Desa Kaliamok, Desa 
Long Adiu, Desa Nahakramo. “Ini ma-
sih tahap pertama dan tentu kita ber-
harap akan ada banyak desa lagi yang 
mendapatkan bantuan dari kementrian 
kedepannya,” ungkapnya.

Di sisi lain Padan juga membeberkan 
kalau pihaknya sangat ingin mem-
publikasikan penyerahan piagam itu, 
agar dapat memotivasi Desa-desa lain 
untuk membuat program desa yang 
dapat pihak kementrian terkesan untuk 
membantu desa tersebut. Akan tetapi, 
niatan itu batal dilakukan oleh Padan, 
mengingat situasi pandemik Covid19 
yang saat ini makin parau dengan 
adanya peningkatan jumlah pasien 
terkontiminasi di Malinau.

“Sebenarnya kita mau menyerahkan 

piagam ini secara publikasi depan umum 
misalnya melalui even kegiatan apa, 
tetapi karena kondisi kita yang sangat 
menghindari kerumunan orang banyak 
maka kami mengambil alih penyerahan 

secara internal di kantor 
dan akan segera kita kirim 
dokumen penyerahan ini 
ke kementerian,” bebernya.

Sementara itu, Kepala 
Desa (Kades) Malinau 
Kota, Riemantan Na-
jamudin merasa kaget 
sekaligus bangga karena 
telah diberi penghar-
gaan berupa piagam ini. 
“Sebuah kebanggaan bagi 
kami sebagai pemerin-

tah desa. Ini membuktikan hasil kerja 
keras kami selama ini tidak sia-sia 
karena kami mendapat penghargaan 
ini langsung dari Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi,” kata Riemantan lagi.

“Jujur kami merasa terkejut sekali, 
tiba-tiba mendapat undangan penghar-
gaan dan terlebih ini penghargaan dari 
kementerian. Kita sempat kaget dan 
berpikir mungkin ini dari kabupaten 
dan ternyata dari kementerian lang-
sung,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh 
Kades Kaliamok Rustam yang tidak 
menyangka desanya juga terpilih 
menerima penghargaan. Terlebih ia 
baru menjabat 3 tahun sebagai kades 
dan sangat merasa bersyukur atas 
penghargaan ini.

“Kami sudah melaksanakan program 
pemerintah sesuai dengan prosedurnya 
yang sudah diedarkan kepada kami, 
sesuai dengan jadwal-jadwalnya. 
Melalui DPMD dan kementerian kami 
mengucapkan terima kasih atas peng-
hargaannya kepada kami,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Dr. Yansen TP M.Si 

Padan Impung
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JAKARTA - Presiden RI Joko Wido-
do (Jokowi) meminta Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah (TPAKD) lebih 
agresif dalam meningkatkan literasi 
atau pemahaman masyarakat tentang 
produk dan jasa keuangan.

Dengan demikian literasi keuangan 
masyarakat dapat terus bertumbuh, 
dan mendorong akses masyarakat 
terhadap produk dan jasa keuangan. 
Dalam Rapat Koordinasi Nasional 
TPAKD yang digelar virtual, Kamis, 
Presiden Jokowi menekankan pening-
katan akses keuangan sangat penting 
untuk mendorong pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi di daerah, 
menciptakan keadilan sosial, dan 
meningkatkan kesejahteraan dan taraf 
hidup masyarakat.

“Saya mengajak untuk melakukan 
cara extraordinary dalam melakukan 
beberapa hal. Pertama, lebih agresif 
dalam meningkatkan literasi keua-
ngan. Meningkatkan pengetahuan. 
Meningkatkan minat, meningkat-
kan kepercayaan terhadap industri 
keuangan,” ujar Presiden.

Dengan literasi keuangan yang baik, 
ujar Presiden Jokowi, masyarakat akan 
memahami cara untuk memperoleh 
akses pembiayaan. Masyarakat juga 
akan terdorong untuk aktif menabung 
di lembaga-lembaga keuangan.

Oleh karena itu, perlu terdapat 
cara-cara baru dalam menyosialisa-
sikan dan mengedukasi pentingnya 
akses keuangan bagi masyarakat. 
Presiden meminta TPAKD untuk 
menggunakan cara-cara dengan 
unsur seni dan budaya, karakter 
kekinian, dan cara lainnya yang 
sesuai dengan karakter kelompok 
sasaran masyarakat. “Selain itu 
melibatkan lembaga pendidikan, 
lembaga keagamaan, termasuk 
bekerja sama dengan para tokoh 
yang berpengaruh,” ujar dia.

TPAKD, kata Presiden, juga har-
us lebih aktif mendorong pendirian 
berbagai kelompok usaha, se perti 
kelompok tani, dan koperasi. 
Upaya itu juga dapat dibarengi 
dengan menanamkan model kerja 
korporasi dalam koperasi. Maka 

dari itu, Presiden meminta ada 
pendampingan dan asistensi dari 
TPAKD terhadap masyarakat. 
“Sekali lagi dengan cara-cara yang 
inovatif sesuai dengan karakter 
kelompok sasaran,” ujarnya.

Selain itu, TPAKD juga perlu mem-
perkuat infrastruktur percepatan akses 
keuangan. Hal itu dapat dilakukan 
dengan cara mendirikan PT Pen-
jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), 
mendirikan lembaga keuangan mikro, 
menyediakan agen bank di setiap desa, 
termasuk juga mempercepat penerbi-
tan obligasi daerah.

“Ini penting, dan upaya-upaya 
lainnya. Percepatan ini tidak mungkin 
dilakukan jika caranya masih biasa-
biasa saja. Harus ada terobosan baru 
yang inovatif dan efi sien,” ujar dia.

TPAKD dibentuk oleh pemerintah 
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
pada 2016. Tim ini terdiri dari peme-
rintah, OJK, Bank Indonesia, instansi 
vertikal di daerah dan industri jasa 
keuangan, serta pemangku kepenti-
ngan terkait lainnya.(*)

Presiden Jokowi minta 
TPAKD lebih Agresif 
Tingkatkan Literasi Keuangan

Joko Widodo

GORONTALO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, 
meraih penghargaan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 
tingkat tiga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bupati Indra Yasin, di Gorontalo, Kamis malam mengatakan, telah 
menerima penghargaan tersebut yang diserahkan Deputi Bidang Penga-
wasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Perwakilan BPKP Pusat.

“Penghargaan ini adalah bukti pengawasan pengelolaan keuangan 
daerah yang baik mampu dilakukan Inspektorat daerah ini, sehingga 
perlu diapresiasi,” katanya.

Pihak Inspektorat kabupaten ini dinilai mampu melakukan penga-
wasan pengelolaan keuangan daerah dengan optimal. “Semoga lebih 
optimal lagi, sehingga penilaian BPKP terhadap pengawasan oleh APIP 
Inspektorat akan lebih berkapabilitas dan berkapasitas,” katanya.

Penghargaan tersebut kata Indra, harus memotivasi APIP untuk 
meningkatkan kinerja dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah 
sehingga dapat mencapai level lebih tinggi.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah pun diharapkannya lebih ketat 
agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan sesuai pemanfaatannya. 
“Pengawasan pengelolaan keuangan daerah harus optimal dan pemanfaatan 
serta pertanggungjawaban keuangan perlu terus transparan,” katanya.(*)

Kabupaten Gorontalo Utara 
Raih Penghargaan APIP

ANTARA/SUSANTI SAKO

PENGHARGAAN: Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, menerima penghargaan APIP dari BPKP.

MAMUJU - Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul 
Halim Iskandar mengatakan saat ini pihaknya 
masih fokus revitalisasi kawasan transmigrasi 
yang telah ada dan mempertimbangkan sejum-
lah usulan penambahan transmigrasi baru.

“Untuk penambahan warga transmigrasi, 
terus terang pada 2020-2021 kayaknya mau 
kita konsolidir dulu. Saya tidak bilang meng-
hentikan, tapi karena terlalu banyak kawasan 
transmigrasi yang butuh direvitalisasi,” katanya 
saat berdialog dengan Gubernur Sulawesi Barat 
Ali Baal Masdar di Rumah Dinas Gubernur 
Sulbar di Mamuju, Jumat.

Ia juga mengatakan tengah melakukan koordina-
si intensif dengan berbagai instansi dan pemangku 
kepentingan terkait soal revitalisasi kawasan trans-
migrasi, salah satunya Kementerian PUPR.

Ia mengatakan masih banyak kawasan transmi-
grasi yang membutuhkan sentuhan pembangunan 
yang bersifat makro. “Saya ingin fokus revitalisasi 
dulu sehingga yang berdekatan dengan kawasan 
yang sudah direvitalisasi, baru kita datangkan trans-
migrasi baru,” kata Abdul Halim.

Terkait dengan kriteria transmigrasi baru 
ke depan, ia mengatakan akan memberikan 
program transmigrasi kepada masyarakat yang 
memiliki keterampilan tertentu. Hal tersebut, 
lanjutnya, bertujuan memastikan pertumbuhan 
ekonomi di kawasan transmigrasi baru dapat 
meningkat dengan cepat. “Karena kalau tidak 
dibasiskan pada ‘skill’ (keterampilan) tertentu, 
hanya akan memindahkan kemiskinan dari 
tempat lama ke tempat yang baru. Itu yang kita 
hindari,” katanya.(*)

Mendes PDTT Fokus 
Revitalisasi Kawasan 
Transmigrasi

TANJUNG SELOR - Perum Kan-
tor Berita Nasional ANTARA dalam 
menyambut HUT ke-83 melaksanakan 
berbagai kegiatan sosial, termasuk 
memberikan bantuan gawai bagi 
pelajar berprestasi, terutama anak-
anak wartawan yang terkena dampak 
COVID-19 pada 34 provinsi.

“Saya mewakili manajemen 
ANTARA memberikan bantuan 
gawai bagi salah satu pelajar anak 
wartawan berprestasi yang terkena 
dampak COVID-19 di Kaltara,” kata 
Kepala Biro Perum Kantor Berita 
ANTARA Kaltara Datu Iskandar 
Zulkarnaen di Tanjung Selor, Senin.

“Di Kaltara, kita memberikan 
kepada anak dari wartawan Radar 

Tarakan Sofi an Hadi Pagun dengan 
prestasi rata-rata 80 untuk nilai 
rapornya,” ujar Iskandar.

Penerima atas nama Hana Syakira 
Mahdiyah, Lahir di Bulungan, 1 Mei 
2012 atau usia 8 tahun kelas 3 SD. 
“Semoga bantuan ini bisa mendu-
kung proses belajar selama pandemi 
bagi ananda Hana,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa bantuan itu 
sebagai bentuk keperdulian ANTARA 
terhadap masalah sosial dan pendidikan 
akibat COVID-19 serta mempererat jalinan 
silaturahim dengan insan pers di daerah.

Sofyan mengucapkan terima kasih 
atas keperdulian itu serta berharap 
bisa lebih memotivasi anaknya agar 
belajar lebih giat.(*)

BERBAGI: Penyerahan gawai kepada pelajar berprestasi di Kaltara.

Anak Wartawan Berprestasi di 
Kaltara Dapat Dukungan ANTARA
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BARCELONA - Kandidat pre-
siden Barcelona, Victor Font mem-
berikan iming-iming agar Lionel 
Messi untuk tetap bertahan di 
Camp Nou setelah musim ini bera-
khir. Masa depan pemain berusia 
33 tahun itu terus menjadi topik 
pembicaraan klub setelah ia minta 
untuk dilepaskan menyusul musim 
2019/20 yang penuh konflik dan 
gejolak bagi Barcelona.

Messi dirumorkan akan bereuni 
dengan mantan pelatihnya, Pep 
Guardiola di Manchester City 
sebelum memutuskan bertahan 
di Spanyol, meski ia juga sempat 
dikait-kaitkan dengan Paris Saint-
Germain dan Inter Milan.

Font ikut mencalonkan dirinya 
dalam pemilihan presiden klub 
yang akan berlangsung pada 24 
Januari setelah pengunduran 
diri Josep Maria Bartomeu pada 
Oktober. Font berjanji untuk 
berusaha keras untuk memper-
tahankan Lionel Messi dan akan 
membangun skuat yang kompeti-
tif demi meyakinkannya.

“Saya yakin bahwa dengan proyek 
jangka panjang yang kompetitif, 
menarik dan, terutama dalam kasus 

Messi--yang bisa melampaui hari 
ketika Messi pensiun--kami akan 
meyakinkan ia untuk bertahan,” 
ujar Font kepada ESPN hari ini.

“Messi adalah pemain terbaik 
dalam sejarah olahraga nomor 
satu di dunia. Bayangkan apa 
artinya itu. Untuk alasan itu, 
asosiasi Messi-Barca adalah salah 
satu yang strategis dan kami 
harus melakukan segala kemung-
kinan untuk menjamin asosiasi 
itu tetap hidup.”

“Mengingat ia bisa berbicara den-
gan klub lain pada Januari, menel-
pon Messi (bila saya memenangi 
pemilihan) harus menjadi salah satu 
prioritas,” lanjutnya.

Font menegaskan bahwa kontrak 
baru Messi akan menjadi prioritas 
utama, meski Barcelona terpukul 
krisis finansial akibat virus corona.

“Messi, di atas segalanya, adalah 
orang mencintai Barca dan yang ia 
inginkan adalah menang. Tentu-
nya, pemain terbaik di dunia dan 
terbaik sepanjang masa harus 
diberi kompensasi secara kompeti-
tif. Tapi, saya pikir prioritas dia 
adalah bersaing dan menang.”

“(Gajinya) adalah salah satu 

realitas yang harus disesuaikan. 
Tingkat pendapatan dalam jangka 
pendek dan untuk musim depan akan 
terus meningkat. Itu tergantung 
pada apa yang terjadi dengan 
fans kembali ke stadion,” 
tambah Font.

“Berdasarkan 
hal itu, kami akan 
menyusun gaji den-
gan tepat. Begitu 
kami jelas dengan 
situasi itu; kami 
akan tahu apa yang 
bisa dilakukan klub. 
Messi adalah fans 
Barca dan ia mencin-
tai Barca seperti kita 
semua. Ia sudah berada 
di sini selama bertahun-
tahun, sejak usia 13 tahun, dan 
yakin bahwa apa pun yang ia ingin 
lakukan (dengan kariernya) adalah 
untuk terus menang. Gairah dan 
kecintaaannya untuk klub lebih 
dari apa pun,” imbuhnya.

Messi mencetak empat gol 
dari sepuluh penampilan di La 
Liga Spanyol musim ini dan total 
mencetak tujuh gol semua kompe-
tisi. (Ram/okz)

Iming-Iming Lionel Messi 
Bertahan di Barcelona



BELAKANGAN ini kopi menjadi lebih populer. 
Kedai kopi menjamur di mana-mana membuat 
penggemarnya semakin banyak. Kopi mengandung 
antioksidan tinggi dan nutrisi bermanfaat yang baik 
untuk tubuh. Studi menunjukkan, peminum kopi 
memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit seri-
us. Berikut sejumlah manfaat kopi bagi kesehatan 
yang dilansir dari Healthline. Simak yuk, apa saja?

1. Meningkatkan energi
Kopi mengandung kafein (zat psikoaktif) yang 

membantu mengurangi rasa lelah dan meningkat-
kan energi. Setelah minum kopi, kafein diserap 
ke dalam aliran darah, lalu bergerak ke otak. Di 
otak kafein memblokir neurotransmitter adenosin 
penghambat.

Banyak penelitian pada manusia menunjukan, 
kopi meningkatkan fungsi otak. Termasuk memori, 
suasana hati, kewaspadaan, energi, reaksi, dan 
fungsi mental secara umum.

2. Membantu membakar lemak
Kafein ditemukan di hampir setiap suplemen 

pembakar lemak. Ini merupakan salah satu bukti 
kalau kopi memiliki zat alami yang membantu 
membakar lemak. Beberapa peneliti menunjuk-
kan, kafein juga dapat meningkatkan metabolisms 
sebesar 3-11%

Studi lain menunjukkan bahwa kafein membantu 
pembakaran lemak, sebanyak 10% pada orang 
gemuk dan 29% pada orang kurus. Namun, ada 
kemungkinan efek ini berkurang pada peminum 
kopi jangka panjang.

3. Menurunkan risiko diabetes
Diabetes tipe 2 ditandai dengan peningkatan kadar 

gula darah yang disebabkan resistensi insulin atau 
kurangnya kemampuan untuk mengeluarkan insulin.

Berdasarkan studi, peminum kopi memiliki 
resiko 23-50% lebih rendah terkena penyakit 
ini. Salah satu studi juga menunjukkan terjadi 
penurunan setinggi 67% dalam kasus ini. Menurut 
penelitian dari 18 studi, sebanyak 457.922 orang 
minum secangkir kopi tiap hari dapat menurunkan 
resiko diabetes tipe 2 sebesar 7%.

4. Melindungi hati
Hati merupakan salah satu organ terpenting 

dalam tubuh. Beberapa penyakit serius menyerang 
hati, seperti hepatitis, penyakit hati berlemak, dan 
lainnya.

Kondisi ini menyebabkan sirosis, di mana 
Sebagian fungsi hati digantikan jaringan perut. 
Menariknya, kopi dapat melindungi hati dari siro-
sis. Minum 4 cangkir per hari atau lebih, memiliki 
resiko lebih rendah sebanyak 80%.

5. Melawan depresi
Depresi merupakan gangguan kejiawaan serius 

yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup. 
Dalam sebuah studi Harvard pada 2011, wanita 
yang minum 4 cangkir atau lebih kopi per hari me-
miliki resiko 20% lebih rendah mengalami depresi.

Studi lain pada 208.424 orang menemukan, 
mereka yang minum 4 cangkir kopi atau lebih per 
harinya memiliki 53% lebih kecil kemungkinannya 
untuk melakukan bunuh diri.(DRM/okz)
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Resep Cumi Asam Manis

yang 
Jarang 
Diketahui

Resep Ayam Bumbu Terasi

KULINER dengan bahan baku ayam pas-
tilah disukai banyak orang. Pasalnya, daging 
ayam memberikan rasa yang lezat dan gurih, 
membuat makan jadi lebih lahap. Hidangan 
berbahan dasar ayam pun kini makin beragam. 
Salah satunya adalah ayam bumbu terasi. Meski 
terlihat seperti ayam goreng biasa, makanan 
ini menawarkan rasa yang lebih gurih berkat 
terasinya. Tentu saja rasa gurih itu harus dari 
mumbu terasi yang segar.

Penasaran bagaimana sih rasanya? Kamu 
bisa buat sendiri lho di rumah. Berikut resep 
lengkap ayam bumbu terasi, seperti dikutip dari 
akun Instagram @vhe.veronicaa.

Bahan-Bahan:
- 500 gram dada ayam fillet
- 1 buah jeruk nipis
- Minyak goreng secukupnya

BumBu halus untuk marinasi ayam:
- 5 cabai keriting
- 5 bawang putih
- 1 cm jahe
- 3 cm terasi bakar
- 1 sdt bubuk krimer pengganti santan dan 
   susu larutkan dengan 30 ml air
- 1 sdm saus tiram
- 1 sdm kecap asin

Bahan tepung pelapis:
- 100 gram tepung tapioka
- 50 gram tepung beras
- 100 gram tepung terigu

- Garam
- Kaldu bubuk
- Lada bubuk
- 2 sdt bawang putih bubuk

Cara memBuat:
1. Cuci bersih dada ayam fillet. Kucuri dengan 
    jeruk nipis dan diamkan 15 menit. Kemudian 
    cuci bersih ayam dan potong-potong dadu.
2. Marinasi ayam. Dalam wadah masukkan 
    bumbu halus. Ayam yang sudah dipotong 
    dadu remas-remas dengan bumbu marinasi, 
    tambahkan dengan bubuk krimer.
3. Diamkan di kulkas selama 1 jam. Pelapis 
    dalam wadah campur jadi satu bahan pelapis 
    seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung 
    beras, garam, kaldu bubuk, lada, dan bawang 
    putih bubuk lalu masukkan ayam yang sudah 
    dimarinasi dalam bahan pelapis.
4. Goreng ayam hingga keemasan. Angkat, 
    tiriskan, dan sajikan.
    Selamat mencoba.(han/okz)

Bahan-Bahan:
- 500 gram cumi ukuran sedang
- 1 buah jeruk nipis diambil airnya
- 2 batang serai diambil putihnya lalu digeprek
- Garam
- Gula
- 1 bawang bombai ukuran sedang dicincang halus
- 3 bawang putih diiris tipis
- 1 ruas jahe dimemarkan
- 1 tomat ukuran sedang dipotong-potong
- 5 cabai merah keriting diiris serong
- 8 cabai rawit merah diiris serong
- 1 daun bawang diiris halus
- 4 sdm kecap manis
- 2 sdm saus tomat
- 1 sdm saus tiram

Cara memBuat:
1. Cuci bersih cumi, buang tintanya, lumuri 

    

dengan air jeruk nipis. Diamkan selama 15 
    menit. Cuci bersih kembali. Tiriskan.
2. Tumis bawang putih dan bawang bombai 
    sampai setengah layu. Lalu masukkan serai, 
    jahe, cabai merah keriting, dan cabai rawit 
    merah, kemudian aduk rata. Masukkan tomat 
    dan daun bawang, aduk sampai harum.
3. Masukkan cumi, kecap manis, saus tomat, 
    saus tiram, garam, dan gula. Pastikan semua 
    tercampur rata. Masak kurang lebih 10 
    menit. Koreksi rasa. Angkat dan sajikan. (han/okz)

5 Manfaat Kopi 
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