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BACAANNYA MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA

SIAP
TUNAIKAN
JANJI
Pemimpin Kalimantan Utara (Kaltara) resmi berganti setelah Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH
M.Hum dan Dr. Yansen TP M.Si resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltara oleh
Presiden Joko Widodo, Senin 15 Februari 2021 lalu. Pelantikan dilakukan bersamaan dengan
gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Usai dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur
Kaltara, pasangan dengan singkatan Zainal-Yansen ini pun langsung tancap gas.
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Sosok Yansen TP di Mata Topan:
Kreatif, Visioner dan Inovatif
MALINAU – Selama 10 tahun
bersama Dr. Yansen TP M.Si
dalam membangun Malinau, tidak
mudah untuk dilupakan Wakil
Bupati (Wabup) Malinau, Dr. Topan
Amrullah,.S.Pd,.M.Si. Ini mengingat
bahwa dirinyalah sosok yang selama
ini menemani Dr. Yansen TP,.M.Si
sebagai wakil.
Sebelum berpisah dengan Yansen
TP yang akan mengabdikan diri di
tempat yang baru, yakni sebagai
Wakil Gubernur Kaltara, Topan pun
mengungkapkan sejumlah fakta
mengenai sosok Yansen TP.
Menurutnya, Yansen TP merupakan

sosok inspiratif yang penuh kreativitas
dan merupakan sosok yang visioner
dan inovatif sebagai kepala daerah.
“Seperi itu lah sosok pak Yansen
di mata saya dan hal itu bisa kita
lihat dari berjalannya sistem pembangunan selama masa kepemimpinannya sebagai bupati dan saya
sebagai wakilnya,” kata Topan.
Selama 2 periode itu, Topan
mengungkapkan, Yansen telah membangun Malinau dengan cara yang
berbeda di setiap periodenya. Namun
tetap saling berkesinambungan
dengan program kerja pembangunan
di periode ke 2. Hal itulah yang paling

dikenang Topan selama menemani
Yansen membangun Malinau.
“Diperiode pertama itu kita lebih
memprioritaskan pembangunan desa
dan mempekerjakan seluruh masyarakat desa, dengan memberi kesempatan
masyarakat desa untuk membangun
desanya masing-masing,” ujarnya.
“Lalu di periode ke 2 dengan
cetusan dan inovasi beliau, kita buat
program komunal dan RT bersih
yang merupakan peningkatan dari
program sebelumnya. Di mana
program ini dapat menjangkau
pembangunan ke seluruh wilayah
Malinau,” imbuhnya.

Meski harus ditinggal oleh
Yansen yang akan bekerja bersama
Drs. Zainal Ariﬁn Paliwang, Topan
berharap Yansen bisa membawa
program pembangunan Malinau
untuk pembangunan Kaltara.
“Saya harap begitu dan beliau
saya yakin pasti melakukannya, karena program inilah yang
membuat desa-desa kita menjadi
jalan pembangunannya dan jalan
ekonomi kreatifnya,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si

Wakil Bupati Akan Tuntaskan Program
Pembangunan di Sisa Jabatan
MALINAU – Dengan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat,
Wakil Bupati Malinau Dr. Topan
Amrullah,.S.Pd,.M.Si, bersama Sekretaris Daerah dan jajaran Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Malinau, menyaksikan secara
virtual pelantikan gubernur dan wakil
gubernur Provinsi Kalimantan Utara
(Kaltara). Pelantikan dilaksanakan
di Istana Negara Republik Indonesia,
Senin 15 Februari 2021.
Topan mengatakan, momentum itu
merupakan sejarah baik bagi Kabupaten Malinau, karena bisa menyaksikan salah satu momen di mana warga
Malinau bisa berpolitik di jenjang
selevel provinsi.
“Sebagai masyarakat Malinau, tentunya kita merasa bangga bisa melihat Dr.
Yansen TP,.M.Si, bisa berpolitik di level
Pilkada Provinsi, yang prosesnya begitu
sulit dan ketat,” kata Topan.
Meskipun sedikit merasa sedih bila
mengingat perjuangannya bersama Yansen TP dalam membangun Malinau sela-

ma 10 tahun, namun Topan juga merasa
bangga bila melihat seorang pemimpin
Malinau bisa memimpin Kaltara.
“Saya sudah menjadi wakil beliau
selama 2 periode, tentunya melihat beliau bersama Bapak Zainal bisa menjadi
pemimpin Kaltara, saya merasa sangat
bangga,” tuturnya.
Meski begitu, Topan yang akan menggantikan pucuk kepemimpinan dari
Yansen TP, berjanji akan menyelesaikan
masa tugas dengan komitmen penuh
sampai April mendatang.
“Karena beliau dilantik sebagai
Wagub baru, tentunya saya yang
mengantikan beliau. Saya akan tetap
menjalankan kebijakan yang sudah
ada dalam membangun Malinau di sisa
masa bakti kita,” ujarnya.
“Kegiatan akan tetap berjalan seperti
biasanya, tuntaskan program Gerdema dan
program kita yang lainnya,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

SAKSIKAN: Wakil Bupati Malinau bersama jajarannya menyaksikan live streaming pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Zainal-Yansen.
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Gubernur Kaltara Mohon Doa
dan Nasihat dari Jusuf SK
TARAKAN – Menyempatkan waktu
bersilaturahmi dengan tokoh pendiri Ka
limantan Utara yang akrab disapa Ayah
anda Jusuf Serang Kasim, merupakan mo
men penting bagi Gubernur Kaltara, Drs.
H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum.
Pasca mendarat di Bandara Juwata
pukul 11.00 Wita, dirinya tak mau me
nyia-nyiakan waktu untuk tidak ber
jumpa dengan elemen masyarakat.
Saat tiba di kediaman sesepuh yang
pernah menjabat Walikota Tarakan 2
periode tersebut pada pukul 16.00 Wita,
Gubernur disambut gembira oleh Istri dan
segenap keluarga besar dr. Jusuf SK.
Terlihat Zainal langsung menemui dr.
Jusuf SK berbicara singkat mengharap

kan doa, nasihat dan dukungan untuk
memimpin provinsi ke-34 ini. Kepada
media, Gubernur Kaltara tersebut me
nyampaikan bahwa dirinya bersama Dr.
Yansen TP, M.Si seringkali silaturahmi
dengan dr. Jusuf SK.
“Saya selalu bersilaturahmi dengan
ayahanda Jusuf SK. Mulai awal saya
maju dan komitmen kepada beliau.
Awalnya itu saya berpasangan dengan
beliau, namun karena kondisi fisik be
liau jadi belum bisa untuk melanjutkan
itu,” terang Zainal, Rabu (17/02/2021).
Gubernur membeberkan, pihaknya
sempat meminta restu Jusuf SK untuk
maju melawan Incumbent. “Sehingga
saya sampaikan kepada beliau saya

akan maju melawan Incumbent atau
petahana. Kemudian saat mau pen
coblosan saya juga bertemu dengan
beliau, saat selesai perhitungan pun saya
berjumpa dengan beliau. Hingga setelah
saya dilantik saya juga wajib menjumpai
beliau sebagai ayahanda saya dan beliau
sebagai tokoh pendiri Kaltara,” tuturnya.
Kedatangan mantan Wakapolda Kal
tara itu mendapat respons dan harapan
dari istri tokoh pendiri Kaltara tersebut.
“Kami mengenal pak Gubernur sejak
lama sebelum beliau menjabat. Jadi
beliau datang ke sini, kami bersyukur
sekali karena masih tetap menganggap
kami sebagai orang tua. Semoga beliau
bisa berhasil memimpin Kaltara selama

SILATURAHMI: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum bersilaturahmi dengan dr. Jusuf SK.

3 tahun mendatang, harapan Bapak juga
begitu,” tutur Elizabet.
Selepas berkunjung ke rumah
Walikota Tarakan periode 1997-2009,
Zainal Arifin Paliwang melanjutkan si
laturahminya ke kediaman masyarakat

yang ada di Kelurahan Selumit Pantai
(Beringin).(*)

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor: M. Yanudin

Bangun Silaturahmi
untuk Bangun Kaltara Lebih Baik

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum dan Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP M.Si

Dua Mobil Dinas Pemprov
di Kaltim Ditarik ke Kaltara
TARAKAN – Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Kaltara) telah
mempersiapkan segala macam fasilitas
negara yang dibutuhkan gubernur dan
wakil gubernur Kaltara, Zainal Arifin
Paliwang-Yansen TP. Salah satunya
mobil dinas (mobdin).
Asisten I Bidang Pemerintahan
Pemprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan
mengatakan ada sekitar tujuh hingga
sepuluh mobdin selama ini digunakan
gubernur dan wakil gubernur termasuk
untuk Zainal – Yansen di masa jabatan
nya. Baik di Kaltara maupun saat dinas
di DKI Jakarta.

Meliputi dua atau tiga merek Camry,
dua Pajero, serta masing-masing satu unit
Alphard dan Napoleon. Mobil pelat merah
ini merupakan peninggalan dari gubernur
sebelumnya Irianto Lambrie-Udin Hiang
gio. Sementara di Jakarta ada sekitar dua
atau tiga mobdin yang beroperasi untuk
kedinasan gubernur dan wakil gubernur
dan jajaran Pemprov.
“Tidak ada pergantian mobil dinas,
masih tetap mobil yang pernah dipakai
gubernur Irianto Lambrie dan Udin Hi
anggio selama ini,” kata Datu Iqro saat
ditemui di Jakarta.
Namun dari sekian banyak unit mobdin

itu, ungkap dia, dua di antaranya berada
di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jelasnya begini di Tanjung Selor ada
dua unit merek Camry untuk gubernur
dan wakil gubernur, satu pajero dan satu
lagi napoleon,” tuturnya.
“Sisanya yaitu satu unit camry di
Tarakan, serta masing-masing satu
unit pajero dan camry di Balikpapan.
Dua mobil dinas (pajero dan camry) di
Balikpapan kita tarik ke Tanjung Selor,”
sambung Datu Iqro. (*)

Editor: M. Yanudin

TARAKAN – Gubernur Kaliman
tan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal
Arifin Paliwang, SH., M.Hum akhrin
ya tiba di Tarakan, Rabu (17/2/2021)
pasca dilantik sebagai Gubernur
oleh Presiden Joko Widodo, Senin 15
Februari lalu.
Tiba sekitar pukul 11.00 Wita di
Bandara Juwata Tarakan, Zainal
Arifin Paliwang langsung ke kedia
man pribadinya di Jalan Angrek,
Kelurahan Karang Anyar, sebelum
melakukan silaturahmi dengan tokoh
masyarakat di Tarakan.
Dalam kunjungan pertamanya di
Tarakan sebagai Gubernur Kaltara,
Zainal Paliwang menyempatkan diri
bersilaturahmi ke kediaman Ketua
Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP)
Kaltara, Yusuf Lamansyah.
Setibanya dikediaman Yusuf
Lamansyah, rombongan Gubernur
Kaltara langsung disambut oleh tuan
rumah. Bahkan, Zainal Paliwang tanpa
sungkan langsung memeluk Yusuf
Lamansyah, yang duduk di kursi roda.
Dalam pertemuan tersebut,
suasana haru tidak dapat terelakkan.
Bahkan, baik Yusuf Lamansyah dan
Gubernur Kaltara sempat menetes
kan air mata kebahagiaan, setelah
sekian lama berjuang bersama.
Sebagai Gubernur Kaltara yang
baru, Zainal Paliwang tidak lupa me
ngucapkan banyak terima kasih kepada
kepada masyarakat Kaltara, khususnya
warga Pinrang yang ada di Kaltara atas
doa dan dukungannya selama ini.
“Terima kasih saya ucapkan, mohon

doanya juga untuk saya dan Wagub
Kaltara untuk membangun Kaltara lebih
baik dan menyejahterakan masyarakat
nya,” terang Zainal A Paliwang.
“Sebelum menjabat sebagai Guber
nur, saya sekitar 5 kali (di kediaman
Yusuf Lamansyah) untuk berdiskusi
terkait permasalahan Kaltara,” tam
bah Gubernur Kaltara.
Sementara itu, Ketua KKP Kaltara,
Yusuf Lamansyah yang menyambut
langsung kedatangan Zainal Paliwang
merasa gembira dan terharu didatangi
langsung oleh Gubernur Kaltara, usai
dilantik Presiden Joko Widodo.
Apalagi, diakui Yusuf Lamansyah,
selama masa kampanye kurang lebih
4 bulan ini perjuangan yang dilaku
kan sangat berat. Namun berkat doa,
semangat dan kerja keras bersama,
apa yang diinginkan dapat terwujud.
“Perasaan saya saat ini campurcampur, gembira dan sangat ter
haru, yang jelas bercampur jadi satu
semuanya,” ucap Yusuf Lamansyah.
Dengan menjabatnya Zainal Pali
wang sebagai Gubernur Kaltara, Yusuf
Lamansyah berharap kedepannya
pembangunan di Kaltara bisa lebih
baik lagi. Sehingga, kesejahteraan ma
syarakat dapat terjamin dengan baik.
“Apa yang seharusnya dikemba
likan kepada masyarakat kembalikan,
terutamanya dalan hal pembangunan di
Kaltara ini,” harap Yusuf Lamansyah.(*)

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor: M. Yanudin

TANGIS HARU:
Ketua Kerukunan
Keluarga Pinrang
(KKP) Kaltara, Yusuf
Lamansyah tak bisa
membendung air mata
menerima kunjungan
Gubernur Kaltara.
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Gubernur Akan Kembalikan
Aset Pelabuhan ke Wali Kota Tarakan
TARAKAN – Kedatangan perdana
pasca Pelantikan, Gubernur Kalimantan
Utara Zainal Arifin Paliwang langsung
disambut baik oleh Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan
masyarakat di Bandara Juwata Tarakan,
Rabu, (17/02/2021).
Tiba di Room VIP Bandara Juwata
Tarakan pukul 11.00 Wita, Gubernur
Kaltara Drs. Zainal Arifin Paliwang,
M.Hum langsung membuka diri untuk
duduk bersama Forkopimda dan tokoh
masyarakat.
Sambil menikmati hidangan ringan

bersama Sekretaris Provinsi Kaltara H.
Suriansyah, terlihat mantan Wakapolda
Kaltara tersebut membahas singkat
rencana kerja Pemerintahan yang akan
dipimpinnya.
Saat dikonfirmasi oleh awak media
sebelum menuju di kediamannya, Zainal
beberkan rencana kerjanya bersama
Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen TP,
M.Si untuk genapi janji politik pengembalian aset Tarakan.
“Secepatnya kita akan rapat terbatas
bersama Walikota Tarakan dan jajarannya untuk membahas pengembalian

aset Pelabuhan SDF dan Perikanan agar
dikelola oleh Walikota,” ungkap Zainal.
Kata Zainal, pihaknya akan teken
MoU bersama Wali Kota Tarakan agar
pengelolaan aset kedua pelabuhan tersebut bisa kembali pada Pemkot Tarakan.
“Jadi pengelolaan aset itu akan masuk
dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Tarakan, kemudian kita akan sepakati
berapa persen pembagian hasilnya kepada
provinsi di saat MoU nanti,” sambungnya.
Zainal juga beberkan pihaknya akan
fokus pada penanganan Covid-19 dalam
waktu dekat.

“Kita harus fokus pada penanganan
Covid-19 di Kaltara. Kita buat poskoposko penanganan Covid-19 di wilayah
perbatasan agar bisa terpantau keluar
masuknya orang dipastikan telah mengikuti Rapidtest Antigen,” jelasnya.
“Selama ini tidak pernah ada posko
itu, jadi kita harus fokus juga pada upaya
penanganan Covid-19,” tuntas pria yang
gemar berolahraga dan musik tersebut.(*)

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : M. Yanudin

Gubernur Kaltara,

Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.Hum
“Secepatnya kita akan rapat terbatas
bersama Walikota Tarakan dan jajarannya
untuk membahas pengembalian aset
Pelabuhan SDF dan Perikanan agar
dikelola oleh Walikota”

Yansen TP Berterimakasih Atas Dukungan
Para Tokoh dan Masyarakat
MALINAU – Usai dilantik
sebagai Wakil Gubernur (Wagub)
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)
periode tahun 2021-2024, Dr. Yansen TP,.M.Si, disambut meriah oleh
masyarakat saat tiba di Malinau,
Selasa 16 Februari 2021.
Saat turun dari pesawat, Yansen
disambut dengan alunan musik adat
Dayak oleh masyarakat Malinau
di Bandara Robert Atty Blessing
Malinau. Disambut masyarakat yang
telah menunggu kedatangannya,
Yansen mengatakan hal ini merupakan sesuatu yang sangat ia syukuri
dalam hidupnya, sekaligus hal yang
membanggakan bagi Malinau.
“Hal ini tentunya sangat saya syukuri dan kebanggaan bagi kita semua,
maupun secara pribadi,” kata Yansen.
Yansen juga mengungkapkan,
dilantiknya ia sebagai Wagub Kaltara
hanyalah merupakan prosesnya se
bagai manusia biasa. Namun hal yang
luar biasa untuk Malinau, mengingat
untuk pertama kalinya Malinau bisa
menitipkan putra terbaiknya sebagai
pemimpin Provinsi.
“Dalam sejarah Kaltara sudah
melakukan 2 kali Pilgub, di Pilgub

pertama kita telah menitipkan putra
terbaik Malinau yaitu pak Marten
Billa. Namun sangat disayangkan,
saat itu Tuhan belum mengizinkan
Malinau untuk menang,” ungkapnya.
“Dan barulah di Pilgub kedua
ini kita berhasil menang di Pilgub.
Tentunya ini kebanggaan kita semua
yang ada di Malinau,” imbuhnya.
Melihat sejarah Pilgub itu, Yansen
Pun menjelaskan kalau semua hal itu
tidak terlepas dari sebuah proses dalam
membangun Malinau yang menciptakan generasi terbaiknya. “Saya dan
pak Marten bisa ikut di Pilgub, tentu tak
lepas dari peran kita semua. Karena kita
masyarakat Malinau itu harus memiliki
kharisma dan kewibawaan hidup dalam
bermasyarakat,” tuturnya.
“Terbentuknya pemimpin terbaik
di Malinau, tentu tak lepas dari peran
tokoh yang ada. Tokoh masyarakat
dan masyarakat itu sendiri yang
telah membentuk pola karakter itu,
dan saya sangat berterima kasih atas
semua itu,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

SAMBUTAN: Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP beserta istri Ping Yansen tiba di Bandara Malinau usai
pelantikan Senin kemarin oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Surat Kabar Mingguan
Benuanta dikelola
dan diterbitkan
PT. Zarah Benuanta utama

SAKSIKAN: Sekprov Kaltara Suriansyah bersama seluruh OPD saksikan pelantikan Gubernur dan Wagub Kaltara secara virtual.

Seluruh OPD Diminta Siapkan Data Bahas
Program Bersama Gubernur
TANJUNG SELOR – Dipimpin
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara,
Suriansyah bersama semua Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Provinsi Kaltara menyaksikan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kaltara di Istana Negara secara virtual.
Ditemui seusai kegiatan, Sekprov
Kaltara masih menunggu informasi
terkait penyambutan Gubernur dan
Wagub Kaltara yang baru. “Kita masih
menunggu juga informasi dari tim kita
di Jakarta. Terkait rute beliau apakah via
Tarakan atau via Berau,” ucapnya kepada
benuanta.co.id, Senin 15 Februari 2021.
Pihaknya selaku jajaran perangkat
daerah mengucapkan syukur dan
selamat kepada Gubernur dan Wakil
Gubernur Kaltara periode 2021-2024
ini. Pasalnya persiapan dari awal

hingga pelantikan oleh Presiden RI
Joko Widodo berjalan lancar.
“Atas nama sekretariat daerah dan
jajaran OPD mengucapkan selamat
dan sukses atas dilantiknya bapak
Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH
M.Hum sebagai Gubernur Kaltara dan
bapak Dr. Yansen TP M.Si sebagai
Wakil Gubernur Kaltara,” ujarnya.
Dirinya bersama jajaran di Pemprov Kaltara siap mendukung dalam
mengemban tugas sebagai Gubernur
dan Wagub Kaltara. Untuk agenda
sendiri masih menunggu arahan dari
Gubernur Kaltara.
“Jadi kami dari jajaran Pemprov
pada besok hari, saya sudah meminta
seluruh jajaran OPD dan sekretariat
daerah untuk tetap standby di Tanjung Selor,” jelasnya.

Badan Hukum Perseroan SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI
NOMOR AHU-0038885.AH.01.01 TAHUN 2018, SIUP. NO: 17-03/PM/362/XiX/2/2018. NPWP 85.817.237.2-723.000. Notaris : Muchlis
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Iklan dan Sirkulasi: Muhammad Said, Hamzah, Kepala Percetakan: Bisma.

Suriansyah mengatakan, agenda
rapat pertama dengan Gubernur dan
Wagub Kaltara yang baru, ada pembahasan program lanjutan dari periode
yang lama. Untuk itu pihaknya sudah
meminta kepada seluruh OPD mempersiapkan semua datanya.
“Saya sudah minta kepada setiap
kepala OPD untuk menyiapkan data
dan informasi terkait program yang
menjadi prioritas yang harus kita ta
ngani dalam waktu dekat,” sebutnya.
Untuk serah terima jabatan (Sertijab) pejabat Gubernur dan Wagub
Kaltara yang lama dengan yang baru,
akan menjadi pembahasan. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
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Tiga Puskemas di Nunukan Terima
Piagam SPM dari Bupati
NUNUKAN – Pemerintah daerah
Kabupaten Nunukan memberikan piagam
kepada tiga Puskemas di Kabupaten
Nunukan, yang terpilih sebagai pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) katagori
terbaik. Piagam diserahkan oleh Bupati
Nunukan, Hj Asmin Laura Haﬁd, SE,MM di
ruang kerjanya, Selasa (16/2/2021).
Acara penyerahan tersebut dihadiri
oleh Sekertaris Daerah Kabupaten
Nunukan Serﬁanus, S.IP., M.Si., Asisten
Pemerintahan dan Kesra Muhammad
Amin, S.H., Kepala Dinas Kesehatan
dr. Meinstar Tololiu, Kepala Bappeda
Litbang Juni Mardiansyah, A.P., Kepala
Disnakertrans Abdul Munir, S.T., Kepala
BKAD Drs. Iwan Kurniawan.
Ketiga Puskesmas ini yakni Puskesmas Sei Taiwan Kecamatan Sebatik
Induk terbaik I dengan skor 80,70 yang
diterima oleh kepala PKM dr. Arbaiyah, sedangkan untuk terbaik II PKM
Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan
dengan skor 77,59 diterima langsung
oleh Kepala Puskemas dr. Evi Maryani,
dan terbaik ke III adalah Puskemas
Long Bawan Kecamatan Krayan dengan

skor 74,34 yang diterima langsung oleh
kepala dr. Aprianto.
Bupati Laura mengapresiasi kegiatan
ini dan berharap agar bisa dipertahankan dan bisa lebih ditingkatkan lagi
demi mewujudkan kepuasan pelayanan
kepada masyarakat.
“Karena penilaian-penilaian ini akan
terus kita lakukan setiap tahunnya dan
saya sangat berharap ini dimediakan
atau dipublikasikan agar OPD yang
lainnya dan Puskesmas lainnya juga
bisa mengikuti. Ini juga menjadi motivasi bagi kita bersama, karena SPM ini
menjadi target kita, artinya saya sebagai
pimpinan bisa menilai atau mengukur
kinerja masing-masing.” kata Laura.
Bupati juga berharap kepada kepala
puskesmas yang telah menerima Piagam
SPM ini untuk menyampaikan kepada
stafnya agar bisa menjadi motivasi
dan bisa terus mempertahankan serta
meningkatkan lagi pelayanan di tengah
masyarakat.
Selain itu, Kapala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nunukan, dr. Mainstar
Tololiu menambahkan, kegiatan ini di-
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SERAHKAN:
Bupati Nunukan Hj
Asmin Laura Hafid
SE MM, sat menyatakan Piagam
SPM Kepada
3 Puskesmas di
kabupaten
Nunukan.

DARMAWAN/BENUANTA

laksanakan pertama sebagai pengakuan
bagi puskesmas dari sisi kinerja mereka
dan pengakuan ini tidak akan sia-sia
karena akan menjadi motivasi dan meningkatkan semangat pelayanan temanteman puskesmas sebagai tim.
“Piagam yang kami berikan ini akan

kami jadikan tambahan penilaian kenaikan pangkat mereka dan ini menjadi
motivasi meningkatkan pelayanan yang
akan diberikan kepada masyarakat akan
lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar
piagam penghargaan saja tetapi ada
pengaruh di karier mereka sehingga akan

memacu semangat. Saya berterimakasih
kepada teman-teman di puskesmas atas
kinerjanya selama ini,” tutupnya.(*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

Pemkab Apresiasi Indonesia Mengajar
di Wilayah Perbatasan Nunukan
NUNUKAN – Mengajar di sekolah –
sekolah pedalaman dan terpencil, yang jauh
dari hiruk pikuk kehidupan kota tentu akan
memberi sensasi dan pengalaman yang luar
biasa bagi para sarjana berbagai kampus
yang tergabung dalam program Indonesia
Mengajar. Hal itu disampaikan oleh Bupati
Nunukan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan,
Muhammad Amin, dalam acara perpisahan
tim indonesia mengajar, di kantor Bupati
Nunukan lantai 4 Selasa, 16 Februari 2021.
Dikatakan Muhammad Amin, Kegiatan
yang tiap tahunnya menjadi wadah silaturahmi antara pihak yang mendukung
Indonesia Mengajar ini, menunjukkan
bahwa usaha dalam memperbaiki pendidikan Indonesia adalah misi bersama.
Apalagi selama mengajar, mereka juga
harus dan bersosialisasi tinggal, berbaur
dengan kehidupan masyarakat setempat
yang begitu sederhana. Tidak ada sinyal
internet, fasilitas listrik sangat terbatas, serta
akses transportasi yang mahal dan terbatas
adalah gambaran kondisi sulit yang harus
dihadapi oleh para guru muda tersebut.
“Kondisi yang bahkan mungkin tidak
pernah terbayangkan sebelumnya. Namun
percayalah, bahwa di balik berbagai kesulitan dan keterbatasan tersebut, tersimpan
banyak sekali pelajaran berharga yang
dapat kita petik dan ambil hikmahnya,”
kata Muhammad Amin.
Dengan menjadi guru muda di daerah
pedalaman dan terpencil, maka kepekaan,
kegigihan, dan jiwa kepemimpinan akan
terasah semakin matang. Semua itu akan
menjadi bekal berharga untuk menatap
masa depan yang lebih baik. Di sisi lain,
kehadiran para guru muda di suatu daerah
telah memberi semangat dan ide – ide baru
belajar tentang berbagai hal baru dari para
guru muda tersebut. kehadiran para mahasiswa dalam program indonesia mengajar

Bupati Nunukan,
DARMAWAN/BENUANTA

PAMIT: Sebanyak 6 orang pengajar muda menyempatkan berpamitan dengan bupati Nunukan dan berfoto
bersama di ruangan kerja Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid.

seolah telah menjadi jembatan inspirasi dan
masuknya berbagai jenis informasi dari kota
ke pelosok – pelosok desa.
”Persoalan yang sering dihadapi
oleh sekolah di daerah pedalaman dan
terpencil, yaitu masalah kekurangan guru,
juga bisa teratasi oleh kehadiran program
indonesia mengajar ini. Apalagi di tengah
situasi pandemi covid 19, seperti saat ini,
dimana kegiatan belajar harus dilaksanakan secara online, maka kehadiran
para guru muda menjadi sangat relevan.
Walaupun ketiadaan jaringan internet
membuat mereka tidak putus semangat. Secara berkeliling, mereka melakukan belajar
kelompok dari rumah ke rumah. Metode ini
terbukti cukup efektif, sehingga meski tidak
bisa melaksanakan pembelajaran online,
namun proses belajar mengajar kepada para
murid masih tetap bisa berjalan.
Sejak digagas pertama kali pada tahun
2011 lalu, program indonesia mengajar terus
mengalami peningkatan yang luar biasa.
Sambutan para murid, orang tua murid,
masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah di tanah air juga sangat positif.
Untuk di Kabupaten Nunukan, program Indonesia mengajar telah dilaksanakan selama
beberapa tahun seperti di wilayah sebuku,

sembakung, lumbis dan krayan.
“Alhamdulillah, selama itu pula masyarakat selalu memberikan sambutan
dengan penuh antusias. untuk itu, atas
nama pemerintah Kabupaten Nunukan,
saya menyampaikan ucapan terima kasih
dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh
anggota tim program indonesia mengajar
tahun 2020. semoga kerjasama dan sinergi
yang baik seperti ini dapat terus terjaga
demi tujuan mulia kita mencerdaskan
kehidupan bangsa,” harapnya.
Setelah kurang lebih satu tahun mengajar, berbaur dan hidup bersama sama
dengan masyarakat di wilayah pedalaman
dan terpencil, Muhammad Amin yakin selama itu pula telah terjalin hubungan batin
dan ikatan emosional yang kuat. keterikatan itu akan selalu diingat, dan menjadi
penyemangat bagi para murid yang
ditinggalkan untuk terus belajar dan berprestasi. keterikatan itu juga dia harapkan
mampu semakin merajut dan menguatkan
semangat kebangsaan di tengah berbagai
keragaman yang ada.(*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

Hj Asmin Laura Hafid

Vaksinasi Tahap Dua Kembali
Dilakukan di Nunukan
NUNUKAN – Pemberian vaksinasi tahap kedua kembali dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, dan
dilaksanakan di RSUD Nunukan,
Rabu 17 Februari 2021, sekitar pukul
09.00 Wita, dan diikuti oleh Bupati
Nunukan, Hj Asmin Laura Haﬁd
SE MM, beberapa Forkopimda di
Nunukan.
Bupati Nunukan, Hj. Asmin
Laura Hafid SE MM menyampaikan, pemberian vaksin tahap dua
ini, untuk menyelesaikan penyuntikan vaksin tahap pertama, agar
vaksin tersebut bisa mendapatkan
dampak dengan maksimal.
“Jika hanya dilakukan satu tahap
saja itu kurang baik, makanya itu harus
dilakukan dua kali, setelah dua minggu
diberikan vaksin yang pertama,” kata
Lauar, kepada benuanta.co.id.
Dia juga berharap kepada masyarakat agar tetep tentang, dan
jangan terlalu terpengaruh terhadap

berita-berita hoaks atau bohong yang
belum tentu itu kebenarannya.
“Kita dari pemerintah daerah
pastikan vaksin ini aman untuk
digunakan. Dan langsung saya coba
sendiri juga, dan alhamdulillah
selama dua pekan ini tidak ada dampak yang aneh. Namun hanya ada
keram-keram daerah lengan daerah
suntikan saja,” jelasnya.
Bupati Laura mengingatkan, saat
ini pandemi covid-19 masih berdampak dan belum reda, sehingga
masyarakat harus tetap mematuhi
protokol kesehatan. Serta menjaga
imun dengan baik. Yang tak kalah
penting adalah ini sebagai salah satu
kebiasaan yang harus dijalankan
dengan mengunakan masker, cuci
tangan dengan sabun, dan selalu
menjaga jarak.(*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
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Syafril Jabat Plh Bupati
Bulungan 10 Hari
TANJUNG SELOR – Sehubungan
dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bulungan Tahun 2016-2021 pada hari
ini, Rabu 17 Februari 2021. Berdasarkan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021
perihal Penugasan Pelaksana Harian
(Plh) Kepala Daerah, yang akan di jabat
oleh Sekda Bulungan Drs Syafril.
“Alhamdulillah pada sore ini sudah
kita serah terima, saya kaget juga saya
kira PLH ini hanya sekadar saja ternyata

ada serah terima,” ucap Syafril kepada
benuanta.co.id, Rabu 17 Februari 2021.
Dirinya berharap dalam menjalankan
amanah yang beberapa hari sebelum
pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
Bulungan terpilih 2020 pada tanggal
26 Februari 2021, bisa menjalankan
roda pemerintahan dengan baik. “Saya
berharap mudah-mudahan bisa menjalankan dengan baik,” ujarnya.
Kata dia, yang dijalankan ini hanya
berupa tugas rutin saja. Dirinya men-

jabat hanya untuk mengisi kekosongan
kepemimpinan sampai pelantikan
Bupati dan Wakil Bupati Bulungan defenitif dilakukan. Untuk kebijakan yang
sifatnya prinsip akan dikomunikasikan
lagi dari Kemendagri.
“Yang jelas hanya mengalir seperti
kebijakan yang sudah ada seperti surat
menyurat,” jelasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
CARI: Petugas Basarnas Tarakan melakukan briefing sebelum berangkat ke LKP.

Ikut Mencari Ikan, 2 Orang Terjatuh
dan Tenggelam di Perairan Bunyu
TARAKAN – Senin (15/2/2021)
Kantor Search and Resque (SAR)
Tarakan menerima laporan dari
warga, dua orang terjatuh pada
saat mencari ikan di pulau Bunyu,
Kabupaten Bulungan.
Kepala Basarnas Tarakan, Amiruddin mengatakan
mendapatkan laporan Kejadian
Membahayakan Manusia (KMM)
dari orangtua korban sekira pukul
19.20 WITA di Kantor Badan SAR
Nasional (Basarnas) Tarakan.
“Keduanya diperkirakan jatuh
kelaut dan tenggelam saat mencari ikan di tugu daerah Marungau,
perairan pulau Bunyu sekitar pukul 17.10 WITA,” ujarnya kepada

awak media, Senin (15/2/2021).
Menanggapi laporan tersebut,
tim SAR Tarakan segera me
ngirimkan tim resque pada pukul
19.40 WITA dan tiba di lokasi
kejadian pada pukul 21.40 WITA.
“Hingga saat ini kedua korban
masih dalam proses pencarian,
masih belum diketahui penyebab
kedua korban terjatuh kelaut, dan
salah satu korban merupakan
anak balita berusia 5 tahun,”
tutupnya.(*)

Reporter : Mattthew
Gregori Nusa
Editor : Ramli

Data Korban :
Nama : Rahul
Jenis kelamin : (L)
Umur : 20 Tahun
Alamat : Pantai Amal Tarakan

Nama : Fahiz
jenis Kelamin : (L)
Umur : 5 Tahun
Alamat : Pantai Amal Tarakan

SERAH TERIMA: Bupati Bulungan defenitif 2016-2021 Ingkong Ala serahkan serah terima jabatan pada PLH Bupati Bulungan Syafril.

Prediksi BMKG, Dalam Sepekan Kaltara Bakal Diguyur Hujan
TANJUNG SELOR – Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) merilis sepekan ke depan, masyarakat harus lebih waspada. Pasalnya
diprediksi akan terjadi cuaca ekstrem di
beberapa bagian wilayah.
Salah satunya di Provinsi Kaltara,
mengutip dari BMKG pusat, Stasiun
Meteorologi BMKG Tanjung Harapan
menerangkan mulai tanggal 15 sampai
21 Februari 2021 daerah di Kaltara akan
mengalami hujan dengan intensitas lebat.
“BMKG memprakirakan dalam
periode sepekan ke depan curah hujan
dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang
berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan
Utara,” ungkap Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Tanjung Harapan Muhammad Sulam Khilmi kepada benuanta.
co.id, kemarin.
BMKG mencatat sebagian besar
wilayah Indonesia yakni 96 persen dari
342 Zona Musim saat ini telah memasuki musim hujan. Puncak musim hujan
akan terjadi pada Januari – Februari
2021 di sebagian Sumatera bagian
selatan, sebagian besar Jawa termasuk
DKI Jakarta, sebagian Kalimantan,
Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi,
sebagian Maluku, sebagian Papua Barat

dan bagian selatan Papua.
“Berdasarkan kondisi tersebut, maka
kewaspadaan akan potensi cuaca ekstrem harus terus ditingkatkan,” jelasnya.
Analisis BMKG menunjukkan bahwa
kondisi dinamika atmosfer yang tidak
stabil dalam beberapa hari ke depan
dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah
Indonesia. Hal ini disebabkan oleh
monsun Asia yang masih mendominasi
wilayah Indonesia dan diperkuat oleh
aktifnya gelombang Rossby Ekuatorial dan gelombang Kelvin di sebagian
wilayah Indonesia.
“Selain itu, adanya pusat tekanan
rendah di wilayah utara Indonesia
dan di Australia bagian utara dapat
mempengaruhi pola arah dan kecepatan
angin sehingga meningkatkan potensi
pertumbuhan awan hujan di sekitar
wilayah Indonesia,” ucapnya.
Sulam mengatakan potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) di wilayah
udara Indonesia dengan persentase cakupan spasial maksimum antara 50-75%
(OCNL/Occasional) untuk periode tanggal
15 hingga 21 Februari diprediksi terjadi di
beberapa wilayah di Indonesia.
“Sebagian Banten, DKI Jakarta,
sebagian Jabar, Jateng, sebagian Jatim,

AWAN TEBAL:
Tampak awan tebal
yang menyelimuti
langit Kaltara.

Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kalteng, Kaltim,
Kaltara, sebagian Sulsel, Gorontalo,
Sulut, sebagian Sulteng, Maluku Utara,
Papua Barat dan Papua,” sebutnya.
Kemudian terjadi di Laut Jawa, Selat
Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa,
Laut Sawu, sebagian Laut Banda Laut
Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Cendrawasih,

Samudra Hindia barat Bengkulu hingga
Jawa Tengah, Samudra Pasifik utara
Papua dan Laut Arafuru. Dia menambahkan untuk prakiraan tinggi gelombang sepekan kedepan dengan ketinggian 1.25 – 2.5 m atau kategori sedang di
perairan Kalimantan Utara.
“Masyarakat diimbau agar tetap
waspada dan berhati-hati terhadap dam-

pak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi
cuaca ekstrem ini. Seperti banjir, tanah
longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan
licin,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli

Bulungan

Senin, 22 Februari 2021
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RILIS: BPS Provinsi laksanakan rilis penduduk miskin di Kaltara.

September 2020, Persentase Penduduk
Miskin Kaltara 7,41 Persen
TANJUNG SELOR – Badan Pusat
Statistik (BPS) merilis perkembangan
tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara
pada Maret-September 2020. Jumlah penduduk miskin di Kaltara pada
September 2020 sebesar 52,70 ribu atau
7,41 persen. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar
51,79 ribu atau 6,80 persen.
“Jumlah penduduk miskin secara
absolut bertambah 0,9 ribu orang atau
meningkat 0,61 persen,” ungkap Basran
sebagai Koordinator Fungsi Statistik
Sosial BPS Provinsi Kaltara kepada
benuanta.co.id, Senin 15 Februari 2021.
Jumlah penduduk miskin daerah
perkotaan mengalami kenaikan baik secara absolute maupun persentase. Lalu
penduduk daerah pedesaan mengalami
penurunan secara absolut namun secara
persentase mengalami kenaikan. Selama

periode Maret hingga September 2020,
penduduk miskin di daerah perkotaan
meningkat sebanyak 1,8 ribu orang dari
23,35 ribu orang pada Maret 2020. Itu
menjadi 25,16 ribu orang pada September 2020 atau secara persentase naik
sebesar 0,68 persen dari 5,06 persen
menjadi 5,74 persen.
“Penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak
0,9 ribu orang dari 28,43 ribu orang
pada Maret 2020, menjadi 27,54 ribu
orang pada September 2020 atau secara
persentase naik 0,61 persen dari 9,46
persen menjadi 10,07 persen,” ucapnya.
Kata dia, besar kecilnya jumlah
penduduk miskin sangat dipengaruhi
oleh Garis Kemiskinan (GK). Karena
penduduk miskin adalah penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan di bawah GK.

Selama Maret hingga September 2020,
GK naik sebesar 2,05 persen, yaitu dari
Rp. 681.035,- per kapita per bulan pada
Maret 2020 menjadi Rp. 694.964,- per
kapita per bulan padaSeptember 2020.
“Dengan memperhatikan komponen
GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa
peranan komoditi makanan jauh lebih besar
dibandingkan peranan komoditi bukan
makanan seperti perumahan, sandang,
pendidikan, dan kesehatan. Pada bulan September 2020, sumbangan GKM terhadap
GK sebesar 73,20 persen,” jelas Basran.
Garis kemiskinan di daerah perkotaan
lebih besar dibandingkan di daerah
perdesaan, pada bulan September 2020
garis kemiskinan di daerah perkotaan
sebesar Rp 723.478, sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 649.761.

“Hal ini menggambarkan bahwa
pemenuhan kebutuhan hidup di daerah
perkotaan lebih mahal dibandingkan
dengan daerah perdesaan,” bebernya
Basran menuturkan komoditi makanan
yang mempunyai andil terbesar dalam
membentuk garis kemiskinan makanan
di Kaltara pada bulan Maret 2020 antara
daerah perkotaan dan perdesaan terdapat
perbedaan pola. Lima komoditi terbesar
penyumbang GKM di perkotaan adalah
beras, rokok kretek, bandeng, telur ayam
ras dan kue basah.
“Sementara 5 komoditas terbesar
penyumbang GKM di perdesaan adalah
beras, rokok kretek, bandeng, telur ayam
dan gula pasir,” sebutnya.
Kemudian penyumbang terbesar di
seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan
adalah komoditi beras dengan kontribusi
sebesar 20,61 persen di perkotaan dan

BPBD Sarankan Beberapa Hal
Sebelum Terapkan Belajar Tatap Muka
TANJUNG SELOR – Beberapa
kecamatan di Bulungan telah dilakukan
survei oleh Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan dan BPBD Kabupaten Bulungan, terkait penerapan pembelajaran
tatap muka. Dengan mendatangi langsung sekolah yang bakal melaksanakan
kegiatan belajar mengajar tatap muka.
“Terkait penerapannya masih
wacana, tapi kita sudah lakukan
pengecekan kesiapan unit sekolah
yang akan belajar tatap muka,” ungkap
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Bulungan Fatokah kepada benuanta.

Ukuran 300 x 430 mm
Jenis kertas : Houtvrij Schrijfpapier
60 gram
Oplah
: 3.700 exp
Cetak
: 16 halaman
Terbit
: Hari Senin
Penyebaran : Kalimantan Utara

co.id, kemarin.
Dari survei, BPBD mencatat
beberapa yang harus dipenuhi dalam
proses belajar mengajar nanti. Dia
mengatakan, dalam penilaian itu sudah puluhan sekolah yang sudah siap.
Salah satu yang perlu diperhatikan
saat penerapannya adalah lingkungan
apakah aman atau tidak.
“Kalau daerah yang banyak terpapar
Covid-19 jangan maksa melaksanakan.
Tapi pada dasarnya mayoritas mereka
siap,” jelasnya.
Fatokah menyebutkan kualiﬁkasi
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sekolah yang bisa melaksanakan tatap
muka. Yakni dari sisi kesiapan lapangan
harus menerapkan protokol kesehatan.
Di antaranya pakai masker, cuci tangan,
jaga jarak, penyemprotan lingkungan
sekolah dan ruangan belajar.
“Kita juga menilai bagaimana anak
itu menuju ke sekolahan dipastikan
sehat, pengantarnya bagaimana ditulis
kawasan tangguh Covid-19 dan lainnya,” bebernya.
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25,12 persen di pedesaan. Dari 5 komoditi
terbesar penyumbang garis kemiskinan
non makanan (GKNM) di perkotaan yaitu
perumahan, listrik, pendidikan, bensin,
dan perlengkapan mandi dan di perdesaan terdapat perbedaan pola.
“5 komoditi terbesar penyumbang
GKNM di perdesaan adalah perumahan,
listrik, bensin, perlengkapan mandi dan
pendidikan,” tuturnya.
Dia menjelaskan komoditas perumahan merupakan yang paling besar
kontribusinya terhadap GKNM baik di
perkotaan maupun di perdesaan. Sumbangan dari komoditas perumahan ini
sebesar 33,68 persen di perkotaan dan
38,97 persen di perdesaan. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin

kelas. Lalu jam pembelajaran juga
dibagi agar tidak terlalu lama siswa
berinteraksi.
“Ini masih survei, yang jelas Februari ini selesai, setelah itu dibahas lagi
mana yang layak dan tidak melakukan
belajar tatap muka,” tuturnya.
Kemudian untuk kecamatan yang
sudah direkomdasikan untuk melaksanakan di antaranya Kecamatan Peso,
Peso Hilir, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara,
Tanjung Palas Tengah dan Sekatak.
“Kalau Bunyu jangan dulu, begitu juga
Tanjung Selor, Tanjung Palas jangan dulu,
itu masih rawan,” pungkasnya. (*)
Kepala Pelaksana Bpbd Bulungan
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Siap Tunaikan Janji
Pemimpin Kalimantan Utara
(Kaltara) resmi berganti
setelah Drs. H. Zainal Arifin
Paliwang SH M.Hum dan Dr.
Yansen TP M.Si resmi dilantik
menjadi gubernur dan wakil
gubernur Kaltara oleh Presiden
Joko Widodo, Senin 15 Februari
2021 lalu. Pelantikan dilakukan
bersamaan dengan gubernur
dan wakil gubernur Sulawesi
Utara. Usai dilantik menjadi
Gubernur dan Wakil Gubernur
Kaltara, pasangan dengan
singkatan Zainal-Yansen ini
pun langsung tancap gas.
DRS. H. Zainal Ariﬁn Paliwang
SH M.Hum dan Dr. Yansen TP
M.Si resmi menjabat sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur
Kaltara periode 2021-2024, usai
menjalani prosesi pelantikan dan
pengucapan sumpah janji yang
dilakukan Presiden Joko Widodo,
yang didampingi Wakil Presiden
K.H. Ma’ruf Amin di Istana Negara
Kantor Sekretariat Kepresidenan,
Senin 15 Februari 2021.
Prosesi pelantikan dimulai dengan pengambilan petikan Surat
Keputusan Presiden (Keppres)
Joko Widodo Nomor 19/P/2021
tanggal 15 Februari Tahun 2021

tentang Gubernur dan Wakil
Gubernur Kaltara 2021-2024,
kemudian dilanjutkan gladi bersih
yang dimulai pukul 07.30 WIB.
Setelah gladi bersih, dilanjutkan
dengan prosesi kirab perjalanan
dari Istana Merdeka menuju Istana
Negara dengan berjalan kaki yang
dilakukan Presiden Joko Widodo dan
Wapres K.H. Ma’ruf Amin bersama
Gubernur dan Wakil Gubernur
Kaltara, serta Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara yang
dilakukan pelantikan bersamaan.
Hadir dalam kegiatan tersebut,
istri gubernur dan wakil gubernur
Kaltara yang mendampingi dalam
prosesi pelantikan, serta Ketua
DPRD Kaltara, Norhayati Andris.
Kegiatan berlangsung hingga pukul 09.30 WIB dan dilaksanakan
dengan protokol kesehatan.
Sehingga tidak banyak yang bisa
masuk ke dalam ruangan.
Ditemui usai pelantikan, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang
menyampaikan, hari pertama ngantor di Pemprov Kaltara akan bekerja
seperti biasa. Melaksanakan tugas
sebagai gubernur dan wakil gubernur
Kaltara. Kemudian akan membenahi
sistem kerja aparatur sipil negara
(ASN) di Kaltara. “Kita akan lihat
kinerja, kalau berprestasi akan kita
kasih penghargaan, kalau malas dan
tidak bekerja dengan baik akan kita

beri hukuman,” tegasnya.
Kemudian Zainal bersama
Yansen juga mengagendakan
kunjungan ke beberala daerah
setelah kembali ke Kaltara nanti.
“Saya dan Pak Wagub akan keliling ke bupati dan walikota dan
tokoh di Kaltara,” jelasnya.
Sedangkan pelantikan bupati dan
wakil bupati terilih Bulungan dan
Tana Tidung, akan menunggu surat
keputusan Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), karena informasinya
akan dilaksanakan secara serentak.
Disinggung soal program prioritas
di masa 100 hari kerja, ada beberapa yang akan menjadi fokus
utama. Seperti penanganan covid-19
yang saat ini jumlah terkonfirmasi
semakin tinggi. Yakni salah satunya
dengan membentuk posko-posko di
tingkat kelurahan. “Langkah pertama
penanganan covid agar tidak semakin bertambah, dan yang sakit pun
sembuh dari virus,” terangnya.
Selain itu, juga akan menjalankan program dan visi misi
sesuai yang telah dijanjikan
saat kampanye lalu. “Kita tidak
menyimpang dari yang dijanjikan
ke masyarakat. Baik infrastruktur, pendidikan, pertanian dan
perikanan. Semua itu menjadi
perhatian kami nanti,” ujar mantan Wakapolda Kaltara ini.
Dari sektor pendidikan, akan

lebih dulu menyentuh pendidiknya, baik terkait kesejahteraan,
maupun pola dalam mengajar.
Langkah selanjutnya memperhatikan fasilitas pendidikan. Kemudian terkait rencana belajar tatap
muka, juga akan dikomuniksikan
lagi untuk persiapan.
“Tak kalah penting soal perbatasan. Daerah perbatasan menjadi
perhatian serius kami agar tidak
kalah dengan negara tetangga.
Seperti dari infrastruktur jalan.
Misal kalau negara tetangga
membangun jalan 4 meter, kita
akan bangun 6 meter,” ulasnya.
“Kaltara adalah etalase Indonesia, tampak depan Indonesia,
harus membuat cantik daerah ini.
Jadi apa yang sudah dibangun
pemerintah sebelumnya, akan
melanjutkan pembangunan yang
sudah baik. Kita tidak akan diam,
akan bergerak terus mengejar keinginan dari masyarakat Kaltara.
Perbatasan jangan kalah dengan
negara tetangga,” tegasnya.
Ditambahkan Dr. Yansen
TP M.Si, bersama gubernur,
pihaknya bertekad akan melanjutkan program yang sudah baik,
yang kurang baik diperbaiki.
“Sesuai tekad kami, mewujudkan
masyarakat Kaltara berubah maju
dan sejahtera, agar pemerintah
hadir di masyarakat,” tuturnya.

“Yang terpenting pola kerja yang
dibangun pemerintahan sebelumnya, kita harapkan berkontribusi
dengan kepentingan masyarakat.
Itu yang akan dilakukan agar
pemerintahan bersih, mereka
bekerja sesuai dengan keharusan
sebagai aparatur negara,” jelasnya.
Pihaknya juga akan melibatkan
pemerintah kabupaten kota karena dinilai penting dalam kekuatan
pembangunan. “Kaltara maju,
kabupaten kota maju. Tekad kami
peran dari kabupaten kota itu
menonjol,” ujarnya.
Selaras dikatakan Zainal,
Yansen juga bertekad membawa
dan memperlihatkan wajah negeri
ini semakin baik. “Tekad kami sebagai pemimpin daerah, memperlihatkan Indonesia kepada negara
tetangga,” tutupnya.
Tak sampai di situ, usai dilantik menjadi gubernur, Zainal
Paliwang langsung tancap gas.
Sehari setelah pelantikan, Zainal
langsung audien dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),
tepatnya Selasa 16 Februari 2021.
Berselang sehari setelahnya,
Zainal yang tiba di Tarakan, langsung melakukan sejumlah silaturahmi dengan tokoh masyarakat.
Hal ini dilakukan guna bersinergi
dengan semua elemen dalam
membangun Kaltara.(*)
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SILATURAHMI: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum saat bersilaturahmi dengan Ketua dan Pimpinnan KPK di Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.

Zainal-Yansen Komitmen
Berantas Korupsi
JAKARTA – Sehari setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)
periode 2021-2024, Drs. H. Zainal
Arifin Paliwang SH M.Hum langsung
melakukan kunjungan silaturahmi ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
di Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang
ditemani sejumlah pejabat, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan
Setprov Kaltara Datu Iqro Ramadan,
Kabag Otonomi Daerah Dadang, dan
pejabat lainnya dari Provinsi Kaltara.
Kedatangan Zainal Arifin Paliwang
bersama rombongan ini disambut Ketua
KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK Lainnya. Zainal menyampaikan terima kasih
sudah diterima oleh ketua dan pimpinan
KPK. Kedatangannya ini dalam rangka silaturahmi dan memohon wejangan dalam
memimpin Kaltara kedepan.
“Hari ini sebagai pemimpin baru di
Kaltara saya bertemu dengan Ketua

KPK dalam rangka silaturahmi, kemudian mohon wejangan dari beliau
supaya di Kaltara tidak ada korupsi,”
terangnya kepada wartawan yang sudah menunggu di depan gedung KPK.
Kepada Ketua dan Pimpinan KPK
Zainal memohon agar diberi pendampingan dalam menjalankan pemerintahan di Kaltara. Terlebih Kaltara merupakan Provinsi baru yang kebetulan
wilayahnya perbatasan dengan negara
Malaysia dan Filipina. “Memang sangat
rawan di sana, terutama jalur masuk begitu banyak bisa dimasuki oleh pelakupelaku kejahatan. Baik yang membawa
senjata api, narkoba,” jelasnya.
Sementara itu, potensi di Kaltara sangat
menjanjikan, baik dari sumber daya
alamnya, seperti perikanan dan kelautan.
Yang dari sumber tersebut sangat potensial dapat menyejahterakan rakyatnya.
Sehingga dalam menjalankan pemerintahan, bisa terbebas dari korupsi.
Terutama dalam kegiatan yang rawan
seperti pengadaan barang dan jasa, serta

proyek-proyek lainnya. Hal itu butuh
pendampingan dari lembaga anti rasuah
tersebut. “Karena walaupun bagaimana,
namanya manusia pasti berbagai upaya
akan dilakukan untuk mendekati gubernur,” tutur Gubernur.
Kedepannya, dari deputi Bidang
Koordinasi akan selalu konumikasi
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan,
terutama dalam pengadaan barang dan
jasa agar bisa dimonitor KPK. “Mana
kala ada hal-hal melenceng mungkin
bisa diingatkan, ditegur. Atau nanti
dalam 6 bulan sekali dilakukan supervisi
maupun arahan-arahan kepada para
satuan kerja di Kaltara,” harapnya.
“Sekali lagi terimakasih atas waktu yang
diluangkan oleh KPK sehingga kami bisa
hadir di gedung merah putih ini. InsyaAllah Provinsi Kaltara ini bisa menjadi
contoh untuk provinsi lain,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli
Bahuri mengingatkan Gubernur Kaltara
agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara

Ketua TP PKK Kaltara,
Rachmawati Zainal Akan
Realisasikan 10 Program Kerja
JAKARTA – Setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara
(Kaltara), Senin (15/2/2021) siang sekira pukul
14.00 WIB, dilakukan pelantikan Ketua Tim
Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
(TP PKK) Provinsi Kaltara.
Hj. Rachmawati yang juga istri dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, dilantik
sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
Kaltara oleh Ketua Umum PKK Tri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Jakarta.
Usai pelantikan, Rachmawati Zainal Arifin
Paliwang mengaku akan berupaya melaksanakan 10 program PKK, dengan berkola
borasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kaltara dan Pemda Kabupaten Kota.
“Kami akan bekerjasama dengan pemerintahan agar Kalimantan Utara ke depannya lebih baik
lagi. Terutama seperti apa yang dikatakan, ada
10 program. InsyaAllah kami akan bekerjasama
dengan pemprov,” ujar Rachmawati kepada
wartawan Media Relasi Zainal-Yansen.
Dilantiknya Hj. Rachmawati Zainal Arifin
Paliwang sebagai Ketua Tim Penggerak PKK
Provinsi Kaltara, turut diapresiasi istri Wakil
Gubernur Kaltara Ping Yansen.
“Tentunya pertama kali ucapan selamat
kepada ibu Rachma Zainal Paliwang yang telah

dilantik sebagai Ketua PKK Provinsi Kalimantan Utara pada hari ini oleh ibu ketua umum,”
ujar ping Yansen.
“Tentunya mengawali tugas yang baru ini
agar ibu diberi kesehatan dan kemampuan
untuk melaksanakannya bersama kami semua,”
harap wanita yang juga menjabat Ketua DPRD
Kabupaten Malinau ini.
Sebagai istri Wakil Gubernur Kaltara, Ping
Yansen menyatakan tekadnya untuk mendukung sepenuhnya Hj. Rachmawati Zainal Arifin
Paliwang dalam menjalankan tugas pokok 10
program PKK. Namun yang juga penting, Ping
Yansen mengharapkan dukungan kader-kader
PKK se Kaltara.
“Apalah artinya kami semua kalau tidak
dibantu, yang paling baik itu respons dari
semua kader dan masyarakat,” harapnya.
Terkait kegiatan, Ping Yansen memberi perhatian
pada dampak dari pandemi Covid-19, sebagaimana
arahan Ketua Umum Tim Penggerak PKK.
“Seperti yang disampaikan oleh ibu ketua bahwa mungkin saat Covid ini kita perlu perhatian
penuh kepada kelompok-kelompok UKM, kalau
di PKK kan UP2K, dan kemudian tadi ada gizi
buruk atau itu menjadi perhatian kita. Tentunya
segera berorientasi kepada prokes,” tuturnya. (*)

Editor : M. Yanudin

yang baik, berkomitmen antikorupsi.
Selain itu juga berpesan beberapa
hal. Di antaranya soal pembangunan
aparatur pemerintahan yang baik,
kemudian kualitas pelayanan publik,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan semangat antikorupsi melalui
program-program pembangunan.

“Kepala daerah menghadapi tanta
ngan yang lebih berat di masa pandemi
untuk memastikan program-program
penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi di daerah dilakukan secara
transparan dan akuntabel,” jelasnya.(*)

Reporter: M. Yanudin
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Jadwal Penerbangan
Dari Bandara
Juwata Tarakan

Pesawat
Lion Air
Wings Air
Batik Air

Keberangkatan
Pkl. 05.05 Wita
Pkl. 06.00 Wita
Pkl. 07.00 Wita

Sriwijaya Air
Garuda Indonesia
Lion Air
Batik Air

Pkl. 07.35 Wita
Pkl. 09.10 Wita
Pkl. 09.30 Wita
Pkl. 11.50 Wita

Mas Wings
Lion Air
Lion Air
Wings Air
Lion Air
Garuda Indonesia
Lion Air

Pkl. 12.05 Wita
Pkl. 12.10 Wita
Pkl. 12.55 Wita
Pkl. 13.50 Wita
Pkl. 17.25 Wita
Pkl. 19.15 Wita
Pkl. 19.20 Wita

Tujuan
Balikpapan
Gorontalo
Jakarta
(Soekarno Hatta)
Balikpapan
Balikpapan
Surabaya
Balikpapan(Halim Perdana Kusuma)
Tawau
Makassar
Balikpapan
Palu
Balikpapan
Jakarta
Jakarta

Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
Setiap Hari
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 737800NG.
Wings Air menggunakan ATR 72-600.
Mas Wings menggunakan ATR 72-600.

Tarakan-Bulungan
Speedboat
SB. Minsen
SB. Menara Gading
SB. Andalas
SB. Simpati
SB. Limex
SB. Tri Putri Tunggal Dewi
SB. Borneo Indah
SB. Tarakan Express
SB. 88 Express
SB. Putra Dewi
SB. Menara Baru
SB. Kalimantan
SB. Andalas
SB. Anugerah
SB. Gembira
SB. Limex
SB. Tanjung Express
SB. Limex
SB. Sekatak
SB. Bulungan Indah
SB. Jonan Mandang
SB. Menara Niklas

Waktu Berangkat
Pkl. 07.00 Wita
Pkl. 07.25 Wita
Pkl. 07.50 Wita
Pkl. 08.15 Wita
Pkl. 08.40 Wita
Pkl. 09.05 Wita
Pkl. 09.55 Wita
Pkl. 10.20 Wita
Pkl. 10.45 Wita
Pkl. 11.10 Wita
Pkl. 11.35 Wita
Pkl. 12.00 Wita
Pkl. 12.25 Wita
Pkl. 12.50 Wita
Pkl. 13.15 Wita
Pkl. 13.40 Wita
Pkl. 14.05 Wita
Pkl. 14.30 Wita
Pkl. 14.55 Wita
Pkl. 15.20 Wita
Pkl. 15.45 Wita
Pkl. 16.10 Wita

Jadwal Speedboat
Tarakan-Malinau
Speedboat
SB. Malinau Express III
SB. Menara Baru Express
SB. Harapan Baru Express
SB. Menara Baru Express
SB. Harapan Baru Express
SB. Menara Baru Express
SB. Menara Indah Express II
SB. Malinau Express Junior
SB. Menara Baru Express

Waktu Berangkat
Pkl. 07.30 Wita
Pkl. 08.00 Wita
Pkl. 08.30 Wita
Pkl. 09.00 Wita
Pkl. 10.00 Wita
Pkl. 11.00 Wita
Pkl. 12.00 Wita
Pkl. 13.00 Wita
Pkl. 14.30 Wita

Tarakan-Tideng Pale
Speedboat
SB. Presedium Express
SB. Gembira Express
SB. Menzen Express
SB. Tideng Pale Express
SB. Sesayap Express
SB. Tideng Pale Baru Express
SB. Presedium Express
SB. Harapan Indah Express

Waktu Berangkat
Pkl. 07.15 Wita
Pkl. 08.15 Wita
Pkl. 09.15 Wita
Pkl. 11.30 Wita
Pkl. 13.15 Wita
Pkl. 14.15 Wita
Pkl. 15.15 Wita
Pkl. 15.45 Wita

Sri Mulyani
ke PNS Kemenkeu:
Jangan Bangga,
Kita Ini Pelayan
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani mengingatkan para Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang baru direkrut di Kementerian
Keuangan agar siap melayani masyarakat. Hal
ini dia sampaikan dalam acara orientasi pegawai
Baru CPNS Dari Rekrutmen Umum Tahun 2019
dan Rekrutmen Lulusan Politeknik Keuangan
Negara STAN Tahun 2020.
Tercatat sebanyak 1.521 orang PNS baru telah
masuk bekerja di Kementerian Keuangan. Adapun, perekrutan ini melalui penerimaan CPNS
2019 maupun dari lulusan PKN STAN 2020.
“Jangan bangga masuk Kementerian
Keuangan karena anda masuk sebagai pelayan.
Kalian itu melayani. Kalian itu melayani rakyat
melayani masyarakat.
Kata dia, melayani masyarakat itu belum
tentu mendapatkan terima kasih. Untuk itu
yang bekerja di Kementerian Keuangan harus
memiliki mental yang kuat.
“Karena belum sesuai harapan saya ingin

kalian harus memimiki mental yang cukup
bagaimana melayani secara iklhas. Kemenkeu
adalah kesempurnaan,” bebernya.
Lanjutnya, para pekerja dapat menjalankan
tugasnya untuk mengabdi kepada negara
dengan baik. Dirinya bilang, masuknya para
CPNS merupakan perjalanan dari zero to hero.
Sementara ketika sudah mencapai level
‘hero’, maka ASN menjadi profesional yang
membantu negara dengan ide, gagasan dan
kontribusinya di instansi tempatnya bernaung.
Menjadi ‘hero’ juga tidak mudah karena
melewati beragam rintangan. Bahkan, kata
Menkeu, rintangan itu yang bisa mempengaruhi orientasi karier PNS ke depannya.
“Saya harap pada saat Anda di line start, anda
sudah punya kompas, penunjuk jalan, sehingga
dalam perjalanan karier Anda nanti nggak tersesat, tidak disoriented dan bahkan yang parah,
Anda bahkan bisa jadi villain (penjahat) dari
tujuan kita semua,” tandasnya.(kmj/okz)

Menaker Bakal Cairkan BLT Subsidi Gaji Lagi, Cek Rekening!
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan mengusahakan penerima
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi
Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU)
gelombang I tapi belum mendapatkannya pada gelombang II.
“Realisasi kita sudah 98,92%, jadi
sudah hampir 100%. Ada sedikit yang
karena kita sudah tutup buku harus
dikembalikan pada kas negara, jika memang sudah memenuhi syarat kami akan
ajukan kembali ke Kementerian Keuangan
untuk bisa diproses,” kata Menaker Ida
ketika ditemui usai membuka acara ﬁnal
Debat Virtual Ketenagakerjaan 2021,
dilansir dari Antara, Rabu (17/2/2021).
Sebelumnya, pemerintah pada 2020
memberikan subsidi gaji yang merupakan
bantuan saat pandemi untuk para pekerja
dengan pendapatan di bawah Rp5 Juta

yang disalurkan dalam dua termin.
Pada termin pertama AgustusSeptember 2020 telah disalurkan BSU
kepada 12.293.134 orang sementara untuk
gelombang II November-Desember 2020
disalurkan kepada 12.244.169 orang.
“Yang tersisa sepanjang memenuhi syarat
maka akan kami mintakan kembali kepada
Kementerian Keuangan,” tambah Ida.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker
Ida juga memastikan bahwa tidak ada
rencana pengadaan BSU pada 2021 dengan
pemerintah akan mengandalkan Kartu
Prakerja untuk memberikan bantuan bagi
pekerja terdampak pandemi COVID-19.
Ida menyoroti bagaimana Kartu Prakerja juga memiliki insentif selain dana
bantuan untuk mendapatkan pelatihan.
Kementerian Ketenagakerjaan juga
menjadi bagian dari program tersebut,
meski pelaksanaannya berada di bawah

Kemenko Perekonomian.
“Program-program lain seperti BSU
misalnya Kartu Prakerja yang di dalamnya memang ada insentif yang nilainya
sama Rp600.000 selama empat bulan
itu tetap ada dan alokasinya masih
cukup besar,” tegas Ida.
Kartu Prakerja adalah program
pemerintah untuk pelatihan dan
pengembangan keahlian yang selama
pandemi diakomodasi juga untuk memberikan bantuan insentif bagi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau
angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah
Rp3,55 juta degan rincian Rp600.000
untuk biaya pelatihan setiap bulan
selama empat bulan atau total Rp2,4
juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan dan Rp150 ribu sebagai biaya
survei.(kmj/okz)

Tarakan-Nunukan
Speedboat
SB. Sadewa
SB. Sinar Baru Express II
SB. Gundala Express
SB. Menara Indah Express
SB. DC 10 Express
SB. Tri Putri Tunggal Dewi
SB. Minsen Express

Waktu Berangkat
Pkl. 07.15 Wita
Pkl. 08.15 Wita
Pkl. 09.15 Wita
Pkl. 10.15 Wita
Pkl. 12.00 Wita
Pkl. 13.00 Wita
Pkl. 14.00 Wita

Tarakan-Pulau Bunyu
Speedboat
SB. Tri Putri Tunggal Dewi 2000
SB. Amanda Express
SB. Harapan Express
SB. Minsen Express
SB. Rahayu
SB. Harapan Sadar

Waktu Berangkat
Pkl. 09.00 Wita
Pkl. 10.00 Wita
Pkl. 12.00 Wita
Pkl. 14.00 Wita
Pkl. 15.00 Wita
Pkl. 16.00 Wita

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

Mancanegara
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Biden: China Akan
Terima Akibat dari Tindakan
Pelanggaran HAM
MILWAUKEE - Presiden Amerika
Serikat (AS) Joe Biden pada Selasa
(16/2/2021) memperingatkan China yang disebut akan membayar akibat
dari pelanggaran hak asasi manusia
(HAM). Peringatan itu dilayangkan
Biden saat merespon pertanyaan
dalam sebuah acara televisi terkait
langkah penanganan negara Asia
tersebut terhadap minoritas Muslim di
kawasan barat Xinjiang.
Presiden Xi Jinping telah dihujani
kritik global karena menahan minoritas
Uighur di kamp-kamp pengasingan dan
pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
“Akan ada akibatnya bagi China dan
dia (Xi Jinping) mengetahui itu,” kata
Biden saat dicecar terkait isu tersebut
dalam acara balai kota yang ditayangkan
oleh saluran televisi CNN.
Amerika Serikat akan menegaskan
kembali peran globalnya dalam menyuarakan hak asasi manusia, ujar Biden,
yang menambahkan bahwa pihaknya
akan bekerja sama dengan komunitas
internasional untuk membuat China melindungi mereka.

“China berusaha keras untuk
menjadi pemimpin dunia dan untuk
mendapatkan julukan itu, dan untuk
dapat melakukannya, mereka harus
mendapatkan kepercayaan dari negaranegara lain,” kata Biden dalam perjalanan resmi pertamanya sejak menjabat
sebagai presiden pada Januari.
“Selama mereka terlibat dalam
kegiatan yang bertentangan dengan hak
asasi manusia, akan sulit bagi mereka
untuk melakukan itu,” tambahnya.
Dalam percakapan melalui telepon
yang berlangsung selama dua jam
dengan Xi bulan ini, Biden menekankan
prioritas AS untuk melestarikan kebebasan dan keterbukaan di kawasan
Indo-Pasifik, di mana AS dan China
adalah rival strategis besar.
Dia juga menyuarakan kekhawatiran
terhadap “paksaan dan ketidakadilan”
dalam praktik Beijing terkait perdagangan
dan isu-isu hak, termasuk tindakan keras
di Hong Kong, pengasingan Xinjiang,
dan aksi-aksi yang semakin keras di Asia,
termasuk terhadap Taiwan yang diklaim
berada dalam teritori China.(dka/okz)
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Wabah Ebola Muncul di Guinea,
WHO Kirim Peringatan ke 6 Negara
JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mempe
ringatkan beberapa negara Afrika
tentang kemungkinan infeksi Ebola setelah kasus baru ditemukan di
Guinea dan Republik Demokratik
(RD) Kongo. Wabah besar terakhir
di wilayah tersebut menewaskan
lebih dari 10.000 orang.
“Kami telah memperingatkan enam
negara di sekitar (mereka), termasuk
tentu saja Sierra Leone dan Liberia,
dan mereka bergerak sangat cepat untuk mempersiapkan dan bersiap serta
untuk mencari kemungkinan infeksi,”
kata Juru Bicara WHO Margaret Harris sebagaimana dilansir RT.
Guinea berbatasan dengan
Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Pantai
Gading, Liberia dan Sierra Leone.
Wabah Ebola diumumkan di
bagian selatan Guinea pada Ming
gu (14/2/2021) - pertama kalinya
penyakit mematikan itu tercatat di
negara itu sejak 2016.
Kecurigaan awal muncul setelah
seorang perawat yang bekerja di
fasilitas kesehatan setempat meninggal akhir bulan lalu. Enam orang yang
datang ke pemakamannya melaporkan
gejala mirip Ebola, dan dua di antaranya meninggal dunia. Korban tewas
akibat Ebola, virus demam berdarah,

di Guinea bertambah menjadi lima
pada Selasa (16/2/2021).
Pakar PBB dan pejabat kesehatan
saat ini bekerja di Guinea untuk
menangani wabah tersebut. Kepala
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus
mengatakan badan kesehatan global
telah meluncurkan upaya untuk
memastikan akses ke vaksin dan pe
rawatan Ebola. Pemerintah Guinea,
sementara itu, telah melarang pertemuan besar selama sebulan untuk
menghindari penyebaran virus.
Kasus baru juga dilaporkan di
Republik Demokratik Kongo, tempat
kampanye vaksinasi diluncurkan.
Ebola ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh
seseorang yang mengidap penyakit
tersebut. Menurut Pusat Pengenda
lian dan Pencegahan Penyakit (CDC)
Amerika Serikat (AS), seseorang
dapat menyebarkan Ebola hanya
setelah mengalami gejala.
Tingkat kematian akibat virus
dapat bervariasi dari 25 persen
hingga 90 persen, menurut WHO.
Lebih dari 28.600 orang terinfeksi
Ebola selama wabah 2014-2016 di
Afrika Barat, dan 11.325 di antaranya
meninggal, menurut data CDC. Itu
adalah wabah Ebola terbesar dalam
sejarah.(dka/okz)
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Foto Pertama Mars
yang Berhasil
Diabadikan Hope UEA
JAKARTA - Pesawat ruang
angkasa Al Amal atau Hope milik Uni
Emirat Arab (UEA) berhasil mengabadikan foto pertama Mars. Foto
tersebut dirilis Badan Antariksa UEA
pada Minggu, 14 Februari 2021.
Diketahui, pesawat ruang angkasa Hope tersebut telah memasuki orbit
Mars minggu lalu. Kemudian dari jarak
sekitar 15.500 mil, kamera probe atau
yang secara resmi dikenal sebagai Emirates eXploration Imager (EXI), berhasil
menangkap keindahan planet Mars.
Salah satu fitur Mars yang terkenal tampak pada foto itu adalah Olympus Mons,
gunung berapi terbesar di tata surya.
“Transmisi gambar pertama Mars
Hope Probe adalah momen yang
menentukan dalam sejarah kami dan
menandai UEA bergabung dengan
negara-negara maju yang terlibat
dalam eksplorasi ruang angkasa,”

kata Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan di Twitternya, seperti dikutip
dari CNet, Senin (15/2/2021).
Misi Al Amal atau Hope adalah dapat
memberikan gambaran terlengkap
tentang atmosfer Mars. Pengamatan
mendetail akan memungkinkan para
peneliti untuk menentukan bagaimana
partikel lepas dari gravitasi Mars dan
mengungkap mekanisme sirkulasi
global di atmosfer yang lebih rendah.
Hope sendiri merupakan yang pertama dari tiga misi luar angkasa yang
dikirim ke Mars. Misi ini juga diluncurkan oleh badan antariksa nasional
Tiongkok dan Amerika Serikat.
Ketiga misi tersebut rencananya akan
sampai di Mars pada Februari 2021.
Emirates Mars Mission menjadi misi pertama yang tiba di Mars, ditandai dengan
berhasilnya manuver penyisipan orbit
Mars pada 9 Februari 2021.(amr/okz)
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4 Inspirasi Busana
Ngantor ala Dian Sastro
yang Ngak Ngebosenin
SELAIN paras cantik, gaya
penampilan Dian Sastrowardoyo juga dikenal modis.
Karenanya, busana yang dikenakan Dian Sastro kerap menjadi
inspirasi perempuan, termasuk
style ngantor.
Saat pandemi Covid-19, kantor
menerapkan kebijakan shifting
alias Work From Ofﬁce (WFO) dan
Work From Home (WFH). Nah,
ketika WHO, beberapa perempuan
kerap bingung memilih busana
yang kece. Kalau bingung memilih
outﬁt yang tepat, kamu bisa sontek
padu padan busana ala Dian Sastro.
Gayanya enggak ngebosenin,
dijamin deh! Daripada penasaran,
berikut MNC Portal rangkumkan
ulasannya, Selasa (16/2/2021).
1. NAVY VIBES
Mengintip unggahan terbaru Dian

Sastrowardoyo di akun Instagram
pribadinya @therealdisastr, ibu dua
anak satu ini tampil cantik memadukan unbottens shirt berwarna navy
dengan blue jeans berpotongan high
waisted. Untuk sneakersnya, Dian
memilih tampil simple mengenakan
slip on putih. Pas banget buat kamu
yang kerja di industri kreatif seperti
start up. Simple yet beautiful!
2. RED DRESS
Punya janji meeting dengan klien
atau bos? Say no more. Kamu bisa
pakai outﬁt berwarna cerah agar
suasana menjadi lebih cair dan
menyenangkan. Inspirasinya bisa
sontek red dress yang dikenakan
Dian Sastrowardoyo saat lunchy
cantik dengan sang suami tercinta di
momen Valentine pekan lalu. Jangan
lupa pakai heels, agar penampilanmu
lebih elegan dan paripurna!

3. MONOKROM
Busana bernuansa monokrom memang paling simple dan
cocok dipakai di berbagai suasana.
Termasuk untuk outﬁt ke kantor.
Kamu bisa mengenakan kaos putih
dengan garis-garis dan long skirt
hitam seperti Dian di foto ini. Terlihat sangat nyaman dan cantik!
4. FULL PATTERN SHIRT
Bosan dengan outﬁt bernuansa
monokrom? Tidak ada salahnya
sekali-kali mengenakan outﬁt
yang ‘heboh’. Misalnya mengenakan kemeja oversized full patern
seperti yang dikenakan Dian
Sastrowardoyo di foto ini. Dian memadukan kemeja tersebut dengan
high waisted jeans dan slop hitam
beraksen mutiara. Terlihat kekinian
tapi kece banget untuk dipakai ke
kantor.(hel/okz)
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Tanpa Rossi, Vinales Yakin Yamaha
Tetap Kompetitif di MotoGP 2021
LESMO - Maverick Vinales meyakini tim Yamaha bakal tetap kompetitif
meski ditinggal sosok Valentino Rossi di
MotoGP 2021 kali ini. Rider Spanyol itu
percaya kekompakan timnya telah teruji
dengan baik.
“Kekompakan tim sangatlah penting, karena selama tiga musim terakhir
semua orang kerja sendiri-sendiri, ujar
Vinales seperti dilansir dari laman resmi
MotoGP, Rabu (17/2/2021).
“Kami tak kompak, dan saya rasa
Esteban (Garcia), Lin (Jarvis), dan
Maio (Meregalli) ingin menyatukan
20-24 orang yang bekerja di tim kami,”
ujarnya lagi.
“Bagi saya, lebih penting pula menjaga suasana hati dan perasaan yang baik.
Saya yakin kami bisa lebih kompetitif
musim ini,” jelasnya.
Sebagai catatan, Vinales sendiri
sebenarnya sudah selama enam musim
berkiprah di kelas premier. Akan tetapi,
selama enam musim tersebut, pembalap
berjuluk The Top Gun itu selalu gagal
untuk bisa ikut serta dalam persaingan
memperebutkan gelar juara.
Pada musim perdana Vinales di
Yamaha, yakni dalam gelaran Mo-

toGP 2017, pembalap asal Spanyol itu
sebenarnya sempat tampil menjanjikan.
Di dua seri balapan pertama Vinales
selalu tampil sebagai pemenang.
Sayangnya, pada beberapa musim
setelahnya Vinales gagal menunjukkan taji bersama pabrikan garpu tala.
Menurut Vinales, motor balap Yamaha
memiliki kelemahan tidak bisa konsisten
menampilkan performa yang bagus di
sepanjang musim kompetisi.
“Itu selalu sama. Kami tidak berhasil
meningkat selama akhir pekan. Sebagian besar waktu kami memulai dengan
cukup kuat. Kemudian kami mundur
dari satu seri ke seri lain,” ujar Vinales.
Itulah mengapa untuk saat ini Vinales
tak ingin memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Ia ingin melihat kondisi motor
balap Yamaha terlebih dahulu sebelum
terlalu jauh memikirkan kejuaraan.
“Saya tidak bisa menjelaskannya kepada diri saya sendiri. Saya telah menetapkan harapan saya sangat rendah
sekarang. Sejujurnya, saya tidak bisa
melakukan lebih dari mencoba untuk
menjaga sikap positif, tetap tenang, dan
melanjutkan pekerjaan terhadap motor,”
tandasnya.(mrh/okz)
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Barcelona Tak Bisa Hentikan
Laju Kylian Mbappe
BARCELONA – Pelatih Paris SaintGermain (PSG), Mauricio Pochettino,
memuji setinggi langit penampilan
anak asuhnya Kylian Mbappe pada laga
kontra Barcelona. Menurutnya, tidak
ada yang mampu menghentikan laju
pemain berpaspor Prancis itu pada Rabu
(17/2/2021) dini hari WIB.
Sebuah penampilan gemilang ditunjukkan Kylian Mbappe pada leg I Babak 16
Besar Liga Champions 2020-2021. Pesepakbola berjuluk Le Petit Obama itu sukses
mengemas hattrick ke gawang Barcelona,
guna membantu PSG menang telak 4-1.
Tiga gol itu menjadi bukti betapa tajamnya seorang Kylian Mbappe. Ia kini total
mengemas 111 gol buat PSG di semua kompetisi sejak 2017. Hanya ada dua orang yang
lebih banyak menyumbang gol buat PSG
ketimbang Mbappe, yakni Edinson Cavani
(200) dan Zlatan Ibrahimovic (156).
Saking hebatnya penampilan Kylian
Mbappe pada dini hari tadi, Mauricio
Pochettino sampai melontarkan pujian
setinggi langit. Menurutnya, tidak ada satu
orang pun yang mampu menghentikan anak
asuhnya pada pertandingan tersebut.
“Dia adalah pemain top. Pesepakbolapesepakbola hebat selalu menuliskan
sejarahnya sendiri. Mereka berevolusi
setelah setiap pertandingan. Dengan
hattrick tersebut, Kylian akan berada

dalam sorotan, tetapi kami tidak pernah
ragu,” papar Mauricio Pochettino, dilansir dari Goal, Rabu (17/2/2021).
“Dia pemain kelas dunia. Tidak ada yang
mampu mengawal Mbappe malam ini. Dia
adalah pemain fantastis dan merasa bahagia
di klub ini,” tukas pria berpaspor Argentina itu.
Salah satu bukti ucapan Mauricio Pochettino adalah foto ketika Gerard Pique
kesulitan meredam lari kencang Kylian
Mbappe. Bek senior berpaspor Spanyol
itu harus menarik seragam Mbappe demi
menghentikan larinya.

Penampilan luar biasa Kylian Mbappe tidak terlepas dari janji yang sudah diucapkan
untuk Mauricio Pochettino. Sebelum laga,
pemain berusia 22 tahun itu bertekad mempersembahkan kemenangan kedua untuk
sang pelatih di Stadion Camp Nou.
“Sebelum pertandingan, dia bertanya
berapa kali saya menang di Camp Nou. Saya
jawab sekali,” kata Mauricio Pochettino.
“Dia lantas membalas: ‘Besok, kita
akan menang untuk yang kedua kali
nya,’” lanjutnya seraya menirukan
ucapan Kylian Mbappe.(mrh/okz)
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Ronaldo Selalu
Ingin Jadi
yang Terbaik
PORTO – Mantan pemain Tim Nasional (Timnas) Portugal, Costinha, memuji
megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo.
Costinha menyatakan Cristiano Ronaldo
selalu ingin menjadi yang terbaik.
Costinha menilai keinginan untuk
menjadi pemain terbaik membuat Cr7
–julukan Cristiano Ronaldo –berusaha
melakukan segalanya dengan maksimal. Akan tetapi, Cristiano Ronaldo
tidak arogan demi mewujudkan keinginannya tersebut.
Costinha menegaskan Cristiano
Ronaldo selalu mendengarkan saran
dari para seniornya. Saran tersebut
digunakan Cristiano Ronaldo untuk
meningkatkan kemampuannya.
Kemampuan mumpuni, yang ditunjang dengan motivasi tinggi, membawa
Cristiano Ronaldo menjadi salah satu
pemain terbaik dalam sejarah sepakbola dunia. Namanya bisa disejajarkan
dengan Pele atau Diego Maradona.
“Sudah jelas dari awal bahwa dia
ingin menjadi yang terbaik, dia dilatih
untuk menjadi itu. Dia menghormati

para veteran, dia bertanya bagaimana
cara meningkatkan kemampuan,” kata
Costinha, menyadur dari Sportskeeda,
Rabu (17/2/2021).
“Dia bekerja keras, mencoba
memahami bagaimana meningkatkan
dirinya. Jika dia melihat seseorang
lebih baik di tim lain, dia harus
membuktikan bahwa dia adalah yang
terbaik,” tuturnya.
Salah satu kemampuan Cristiano
Ronaldo yang sangat menonjol adalah
ketajamannya di depan gawang lawan.
Costinha menilai Cristiano Ronaldo
menjadi sangat tajam berkat tangan
dingin mantan Pelatih Manchester
United, Sir Alex Ferguson.
“Ferguson mengajarinya kapan
harus mengoper bola dan kapan harus
menggiring bola. Tidak mungkin tidak
mencintai Ronaldo, kecuali ada yang
cemburu,” ucap Costinha.
“Satu kesempatan sudah cukup
baginya untuk mencetak gol. Dia rendah
hati, saya senang atas kesuksesannya,”
tukasnya.(mrh/okz)
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Terapkan 4 Langkah
Bersih untuk
Sayur dan Buah
DI masa pandemi seperti ini, memang kita harus
ekstra waspada dan membersihkan barang-barang
kita. Termasuk, bahan makanan dan buah-buahan
yang kita beli.
Oleh karena itu, ketika baru membeli buah-buahan, ada baiknya kita langsung mencucinya sebelum
disimpan atau dikonsumsi. Mencuci buah dan
sayuran segar dengan air dingin sebelum dimakan
merupakan kebiasaan baik demi menjaga kebersihan, kesehatan, dan keamanan pada makanan.
Hal ini dilakukan untuk menghilangkan residu
yang menempel, serta meminimalkan jumlah
bakteri atau zat lain yang menempel. Namun, ada
beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Sebelum
mulai mencuci produk segar, cuci tangan Anda
dengan sabun dan air.
Pastikan peralatan, wastafel, dan permukaan apa
pun yang Anda gunakan untuk menyiapkan produk
juga dibersihkan terlebih dahulu.Hiangkan area yang
terlihat busuk. Cucilah buah sebelum dikupas, untuk
mencegah bakteri permukaan memasuki daging.
Seperti dilansir dari Healthline, berikut metode membersihkan sayuran dan buah segar sebelum dimakan.
1. Buah kulit kencang
Buah-buahan dengan kulit yang lebih kencang

seperti apel, lemon, dan pir, serta sayuran akar
seperti kentang, wortel, dan lobak, Anda dapat
membersihkan dengan penyikat bulu yang bersih
dan lembut untuk menghilangkan residu dari poripori dengan lebih baik.
2. Sayuran hijau
Sayuran hijau seperti bayam, selada, lobak, daun
bawang, dan sayuran silangan seperti kubis Brussel
dan bok choy harus dihilangkan lapisan terluarnya,
kemudian direndam dalam semangkuk air dingin,
disiram, dikeringkan, dan dibilas dengan air bersih.
3. Beri hingga jamur
Buah beri, jamur, dan jenis hasil bumi lainnya
yang lebih mudah hancur dapat dibersihkan dengan
aliran air yang stabil dengan gesekan lembut menggunakan jari untuk menghilangkan pasir.
4. Keringkan
Setelah Anda membersihkan secara menyeluruh, keringkan dengan kertas atau handuk kain
bersih. Produk yang lebih rapuh dapat diletakkan
di atas handuk dan ditepuk atau digulung dengan
lembut untuk mengeringkannya tanpa merusaknya.(mrt/okz)

Resep Sosis Solo Lezat
KOTA Solo memiliki berbagai varian jajanan pasar, salah satunya sosis solo. Sosis solo terbuat
dari adonan tepung yang didadar dan diisi daging, lalu digoreng. Biasanya penganan lezat ini
disajikan bersama cabai rawit untuk menambah rasa pedas.
Sosis solo berbentuk gulungan kecil panjang dan biasanya banyak dijual di toko kue atau pasar.
Dikarenakan rasanya yang enak sosis solo banyak dihidangkan juga di kota-kota lainnya.
Cara membuat sosis solo juga terbilang mudah. Berikut resep lengkap membuat sosis solo, seperti dikutip dari unggahan akun Instagram @sajiansedap. Cocok buat hidangan sore lho.
Bahan Kulit:
- 1 telur ayam dikocok lepas
- 150 mililiter santan dari 1/4 butir kelapa
- ¼ sendok teh garam
- 50 gram tepung terigu protein sedang
- Minyak untuk menggoreng

0813-4761-1268

Bahan Isian:
- 150 gram daging sapi giling
- ½ sendok teh garam
- ¼ sendok teh merica bubuk
- ¾ sendok teh gula pasir
- 100 mililiter santan dari 1/4 butir kelapa
- 1 butir telur
- 1 sendok makan minyak untuk menumis
Bumbu Halus:
- 3 bawang merah
- 2 bawang putih
- 1 sendok teh ketumbar bubuk
- 2 butir kemiri disangrai
- 1 lembar daun salam
Cara Membuat:
1. Campurkan semua bahan kulit, aduk rata. Buat dadar tipis-tipis di wajan datar kecil
yang dioles sedikit minyak. Sisihkan.
2. Bahan isi, panaskan minyak. Tumis bumbu halus sampai harum. Masukkan daging sapi
giling. Aduk sampai berubah warna. Tambahkan garam dan gula pasir. Aduk rata.
Tuang santan, masak sampai meresap. Angkat. Lalu tambahkan telur, aduk hingga rata.
3. Ambil selembar dadaran. Beri isi. Lipat sisi kanan dan kirinya. Gulung.
5. Kukus 10 menit dengan api sedang sampai matang.
6. Celupkan dalam kocokan telur. Goreng dalam minyak panas dengan api sedang goreng
hingga kekuningan.(han/okz)

