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Namanya batik siapa yang tak kenal. Khas motif yang meliuk-liuk di atas kain sarat dengan penyampaian pesan. Perpaduan warna yang memanjakan mata, menambah aura bagi siapa saja yang mengenakannya. Begitu juga dengan khas batik Kalimantan Utara (Kaltara) yang tak kalah pesona dari
batik daerah lain. Terlebih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di bawah kepemimpinan Zainal A
Paliwang dan Yansen TP menganjurkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltara menggunakan
batik khas Kaltara. Hal itu sekaligus menumbuhkan geliat perekonomian para pembatik dan mempromosikan salah satu kearifan lokal Kaltara di kancah nasional maupun internasional kelak.
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BUKA: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum membuka bimtek LPPD.

Gubernur Tekankan OPD Buat
Program yang Bermanfaat untuk Rakyat
TANJUNG SELOR – Guna meningkatkan kinerja para Aparatus Sipil
Negara (ASN), Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kaltara, Senin (1/3/2021)
menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)
Penyusunan Laporan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kaltara
tahun 2020.
Bimtek ini dibuka langsung Gubernur
Kaltara, Drs. H. Zainal Ariﬁn Paliwang SH
M.Hum dengan dihadiri Sekprov Kaltara

Suriansyah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesrah Datu Iqro, serta Kasubdit
Evaluasi Kinerja Wilayah II Dit EKPD Dit
OTDA Kemndagri Agusteno.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal
meminta kepada para ASN di lingkungan Pemprov Kaltara, khususnya yang
mengikuti Bimtek dapat meningkatkan
kinerjanya dalam menyusun LPPD.
“Saya minta betul-betul manfaatkan
momen ini, jadi yang belum tahu bisa

tahu dan yang salah bisa benar laporannya, karena dalam pembuatan LPPD itu
diawasi oleh Kemendagri,” terangnya.
Gubernur Zainal menegaskan, khusus
Kepala OPD di Pemprov Kaltara harus
bertul-betul membuat kegiatan yang
lebih bermanfaat untuk masyarakat. Hal
ini pula yang menjadi alasan, kenapa
banyak proyek di Kaltara dihentikan
lantaran dinilai banyak yang tidak berfaedah untuk masyarakat.

“Saya tegaskan bagi Kepala OPD, kalau
buat rencana kegiatan lihat dulu manfaatnya untuk masyarakat, jangan asal
buat rencana tapi tidak ada manfaatnya,
apalagi buat rencana di atas meja,” tegas
mantan Waka Polda Kaltara ini.
Gubernur Zainal berharap, dengan
adanya pelatihan ini, baik ASN dan
Kepala OPD dapat memanfaatkan sebaik
mungkin. Karena, pimpinan sangat serius
menilai kinerja ASN yang ada, sehingga

SENAM: Wakil Gubernur
(Wagub) Dr. Yansen TP, M.Si gelar senam bersama para ASN.

kedepannya Kaltara mendapatkan penilaian yang bagus dari Pemerintah Pusat.
“Semuanya harus serius, karena saya
juga serius memberikan penilaian. Begitu juga dengan progam yang ada harus
benar-benar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat,” pungkasnya.(*)

Sumber : Diskominfo Kaltara
Editor : M. Yanudin

“Saya mau kerja cepat,
jadi Pemkot Tarakan harus
segera membentuk Perusahanan Daerah (Perusda)
yang nantinya
mengelola SDF”

Drs. H. Zainal A.
Paliwang SH M.Hum
Gubernur Kaltara

Walikota Tarakan Diminta
Segera Bentuk Perusda

Wagub Yanen TP Tumbuhkan
Gairah Bekerja para ASN
TANJUNG SELOR – Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara
(Kaltara), Selasa (2/3/2021) pagi, kembali melaksanakan olahraga bersama di
Lapangan Agatis.
Olahraga bersama kali ini dipimpin
oleh Wakil Gubernur (Wagub) Dr.
Yansen TP, M.Si dan didampingi oleh
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.Ap. “Sesuai arahan dari Pak
Gubernur, apel dan olahraga bersama
dilaksanakan sekali dalam setiap minggu.
Tapi wajib menggunakan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Wagub Yansen TP
memberi arahan usai olahraga bersama.
Dalam olahraga bersama tersebut,
Wagub mengatakan bahwa kemungkinan dirinyalah yang berusia paling tua di
tempat itu. Sebab tentunya ASN berusia

59 tahun ke bawah. Kemudian, yang ikut
olahraga juga rerata berusia 20-30 tahun
dan harusnya lebih semangat.
“Beda usia sama saya jauh dan ASN
59 tahun ke bawah, rata-rata (yang ikut
olahraga) usia 20-30 tahun. Ya harusnya
gairah, aura, semangat dan kegembiraan
ada di tempat ini. Karena kita sehat-sehat
semua,” kata mantan Bupati Malinau
periode 2011-2016 dan 2016-2021 ini.
Ia pun menanyakan apakah ada
yang merasa sakit? Kalau tidak ada,
maka dirinya meminta agar mulai hari
ini bergairah, bersemangat dan berpikir positif. “Rasa hati penuh kegairahan. Siap?” tanya Wagub dan dijawab
siap oleh Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), pejabat-pejabat, ASN
dan staf yang turut berolahraga.
Wagub juga berpesan agar berolahra-

Untuk Pengelolaan SDF yang akan Diserahkan ke Pemkot
galah yang benar. Olahraga yang benar
itu, kata Wagub, ketika jam olahraga
07.30, diusahakan pukul 07.30 mulai.
Kemudian berada di lapangan olahraga
harus menggunakan pakaian olahraga.
“Berpakaianlah pakaian olahraga.
Saya lihat masih ada yang berpakaian
setengah PDH (pakaian dinas harian), setengahnya pakaian olahraga.
Kalau bisa, pakaian olahraga lah. Ini
bukan apa-apa, tidak ada kurangnya
juga itu. Dari rumah olahraga, selesai
olah raga, kita kerja,” ucapnya.
“Mari kita kedepankan gembira, bersemangat dan positif. Terima kasih. Selamat
bekerja,” tambah Wagub yang punya
singkatan nama YTP ini. (ags/sur)

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal
Ariﬁn Paliwang SH M.Hum meminta
Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan
bergerak cepat untuk mengurus segala
keperluan terkait pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I (SDF).
“Saya mau kerja cepat, jadi Pemkot
Tarakan harus segera membentuk
Perusahanan Daerah (Perusda) yang
nantinya mengelola SDF,” ungkap Gubernur Zainal usai Bimtek Penyusunan
LPPD, Senin (1/3/2021).
Ditekankan Gubernur, Pemprov
Kaltara nantinya akan menyerahkan
pengolahan SDF kepada Pemkot
Tarakan. Terkait ﬁsik pembangunannya tetap pada Pemprov Kaltara. “Jadi
Pemprov dan Kota Tarakan kerja sama
dalam pengelolaannya, tapi soal sisa
pembangunannya tetap dari Pemprov
Kaltara yang kerjakan,” tegasnya.

Disinggung masalah pembagian hasil
dalam pengelolaan pelabuhan SDF,
Gubernur memastikan hal tersebut
nantinya akan disesuaikan dalam rapat
bersama antara Pemprov Kaltara dan
Pemkot Tarakan.
“Kalau bagi hasil kita lihat dulu bagaimana
mekanismenya, nanti akan kita rapatkan
bersama dengan Pemkot,” ujarnya.
Sementara itu, soal pembangunan
Kota Baru, Gubernur menuturkan akan
tetap dilanjutkan. Hanya saja, pembangunanya akan disesuaikan dengan
anggaran yang ada.
“Kita akan usahakan dapat dana
APBN, jadi pembanguan Kota Baru ini
bisa berjalan, tapi nanti kita yang akan
kerjakan,” tutupnya. (mil)

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

Senin 08 Maret 2021

3

Pesan Menko Luhut:
Kaltara Ramah Investasi
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Drs. H. Zainal A
Paliwang, SH., M.Hum intens melakukan
koordinasi dengan pemerintah pusat
untuk percepatan pembangunan Kaltara.
Salah satunya melakukan pertemuan
dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut
Binsar Panjaitan, Rabu (3/3/2021).
Dalam pertemuan tersebut, beberapa
pesan disampaikan kepada Gubernur
Kaltara. Salah satunya dengan membuka
ruang seluas-luasnya untuk investor
yang akan datang ke Kaltara.
“Pak Luhut minta agar Kaltara ramah
terhadap investasi, dengan catatan setiap
investor yang masuk itu betul-betul bisa
kerja dan investornya kita evaluasi, serius
atau tidak. Kemudian kalau ada yang
menjual nama beliau (Menko), kata beliau
segera gubernur laporkan,” ujar Drs. H.
Zainal Arifin Paliwang, SH., M.Hum.
Tak hanya bertemu dengan Menko
Luhut, Gubernur juga menghadiri kegiatan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Kaltara
dengan Kementerian Perhubungan dan
Pemkab Nunukan, tentang pengembangan
dan pembangunan Bandara Binuang di
Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan.
Adapun yang mendampingi Gubernur
Kalimantan Utara adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
Datu Iqro Ramadhan, Kepala Dinas Per-

BERTANDANG: Gubernur bertandang ke kantor Sekjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
Bambang Hendroyono membahas program penanaman mangrove dan sertifikasi lahan tambak rakyat.

hubungan Provinsi Kaltara Taupan dan
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.
Dalam kesempatan tersebut, orang
nomor satu di Kaltara ini juga sekaligus
bertemu dengan Dirjen Perhubungan
Udara untuk menyampaikan rencana
penambahan runway Bandara Tanjung

Harapan yang ada di Tanjung Selor.
Selanjutnya Gubernur juga melakukan
pertemuan dengan Dirjen Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
untuk melakukan koordinasi terkait perubahan penjabaran APBD Kaltara.
“Kemendagri prinsipnya akan mendu-

FOTO BERSAMA: Zainal A.Paliwang bertemu Menko Luhut
membahas investasi di Kaltara.

kung dan Kemendagri minta kita segera
membuat surat dalam penjabaran itu
dan sudah kita kerjakan. Karena kita inginnya supaya pelayanan ke masyarakat
itu bisa cepat jalan,” tandasnya.
Terakhir, Gubernur Zainal Arifin Paliwang juga bertandang ke kantor Sekretaris

Jenderal Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup, Bambang Hendroyono
membahas program penanaman mangrove
dan sertifikasi lahan tambak rakyat.(*)

Reporter: Yogi WIbawa
Editor: M. Yanudin

Tumbuhkan Gairah
Kerajinan Lokal dan UMKM
TANJUNG SELOR – Niat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H.
Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum dalam
memberdayakan kearifan lokal di Kaltara,
bukan isapan jempol semata.
Sebelumnya, dalam beberapa pertemuannya, Gubernur Zainal selalu
menekankan kearifan lokal, baik dalam
perencanaan pembangunan yang ada,
hingga memerintahkan jajarannya menggunakan batik khas Kaltara.
Alhasil, niat Gubernur Zainal yang ingin
mengangkat kearifan lokal di Kaltara
mendapat respons baik dari berbagai
kalangan, khususnya bagi pelaku kerajinan
batik khas Kaltara maupun pelaku usaha
lainnya, yang memiliki konsep budaya.
Melihat hal tersebut, Gubernur Zainal
bersama jajarannya langsung mendatangi
salah satu galeri perajin batik khas Kaltara
yang ada Pasar Induk, Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan.
Selama mengunjungi galeri perajin batik,
mantan Wakapolda Kaltara itu menyempatkan diri melihat hasil kerajinan bernuansa
ciri khas Kaltara. Mulai dari kerajinan ukiran
hingga kain batik yang dipajang di Galeri. “Saya
ingin para perajin yang ada di Kaltara ini bisa
kembali bergairah,” terang Gubernur.
Gubernur Zainal menjelaskan, dengan
kembali hidupnya para perajin rumahan atau Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Kaltara, harapannya dapat
membuka lagi lapangan pekerjaan bagi
masyarakat Kaltara.
“Saya mau masyarakat Kaltara sejahtera.
Dengan kita memberdayakan produk lokal,

secara otomatis meningkatkan mata pencaharian masyarakat Kaltara,” ungkapnya.
Apalagi, sebut Zainal, hasil kerajinan
khas etnik Kaltara mulai dari manik-manik, anyaman rotan, ukiran hingga batik, sudah sangat bagus. Bahkan, kerajinan yang
ada di Kaltara ini sangat layak dipasarkan,
biak nasional maupun internasional.
“Jadi, kita harus mengangkat kerajinan
khas Kaltara, karena itu merupakan kearifan lokal. Jadi masyarakat Kaltara harus
mencintai produknya sendiri,” ucapnya.
Sementara itu, pengelola Galeri Kerajinan
Kaltara, Abdul Gofur mengatakan, dengan
adanya kebijakan Gubernur Kaltara yang
mengedepankan kearifan lokal, tentu hal
tersebut sangat baik. Karena para perajin di
Kaltara mulai dari batik, ukiran, manik-

KERAJINAN LOKAL:
Gubernur bersama jajarannya mendatangi salah
satu galeri perajin batik
khas Kaltara yang ada
Pasar Induk, Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan.

manik dan lainnya dapat hidup kembali.
“Alhamdulillah Gubernur buat itu (kearifan
lokal), jadi semua perajin mendapatkan penghasilan tambahan lagi,” tutur Abdul.
Jika dipercaya, kata Abdul Gafur, dirinya
siap mengakomodir para perajin di Kaltara
untuk memasarkan hasil karyanya. Apalagi
galeri yang ada di Pasar Induk ini menampung semua kerajinan khas Kaltara.
“Termaksud masalah penggunaan
batik, kalau memang Gubernur sudah
menentukan batik khusus Kaltara, kita
siap membuatnya, kan di Kaltara ini bayak
perajin batik,” pungkasnya.(*)

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

Diskominfo Kaltara

AKRAB: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang tampak akrab dengan pedagang Pasar Induk.

Gubernur Dengar dan
Respons Keluhan Pedagang
TANJUNG SELOR – Para pedagang di Pasar Induk, Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, dikejutkan de
ngan kehadiran Gubernur Kalimantan
Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang,
beserta rombongan, Senin (1/3/2021).
Kehadiran mantan Wakapolda
ini bukan untuk melakukan inspeksi
mendadak (sidak). Melainkan bersilaturahmi dengan masyarakat Bulungan
khususnya pedagang Pasar Induk.
Sebelum berjalan kaki mengelilingi
lorong Pasar Induk, Gubernur Zainal
lebih dulu melihat kondisi pasar
terbesar di Bumi Tenguyun, sebutan
Kabupaten Bulungan, menggunakan
kendaraan dinasnya.
Setelah itu, orang nomor satu di
Kaltara ini memasuki setiap lorong
di pasar. Saat berkeliling pasar, Gubernur Zainal terlebih dulu menyambangi galeri kerajinan khas Kaltara.
Kemudian dilanjutkan menyisiri
pasar sembari bersilaturahmi dengan

para pedagang.
Selama berkeliling di Pasar Induk,
Gubernur Zainal menyempatkan diri
membeli beberapa dagangan yang
ada di pasar. Tak hanya itu, Gubernur
juga berdialog dengan pedagang di
pasar. “Ini hanya silaturahmi bukan
sidak, karena waktu kampanye dulu
saya juga sempat sosialisasi di Pasar
Induk,” ungkap Gubernur Zainal.
“Kalau masalah drainase, tadi
sudah saya suruh pengelola untuk
menghadap bupati, tapi saya juga
akan minta bupati untuk segera me
ngurus drainase pasar,” ungkapnya.
“Kalau masalah alat penyemprot,
kemarin memang ada dua unit,
tapi itu punya pihak lain dan sudah
diambil, nanti dari Pemprov akan
memberikan bantuan alat penyemprotan,” pungkasnya. (mil/msr)

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin
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Pandemi Covid-19, Rumput
Laut Jadi Penopang
Perekonomian Nunukan

DITANDATANGANI: Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto dan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, didampingi Gubenur Kaltara H. Zainal A. Paliwang saat menandatangani nota kesepakatan pembangunan
Lapter Di Binuang.

Bupati Teken MoU Pembangunan
Bandara Binuang Krayan Tengah
MoU Bersama Dirjen Perhubungan Udara dan Gubernur Kaltara
NUNUKAN – Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Novie Riyanto,
dan Gubernur Provinsi Kaltara H.
Zainal A. Paliwang, serta Hj. Asmin
Laura Hafid mewakili Pemerintah
Kabupaten Nunukan, melakukan
penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) pembangunan
dan pengembangan Bandara Binuang
di Kecamatan Krayan Tengah, pada
Rabu (3/3/2021) di Jakarta.
Selain dihadiri para pejabat tinggi di
lingkungan Direktorat Jenderal Per
hubungan Udara, juga disaksikan Ketua
DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma

Leppa, Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kaltara Taufan Madjid, dan
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan, H. Abdul Halid.
Dari penandatanganan MoU itu,
Bupati Laura mengaku sangat bersyukur
karena Bandara Binuang yang selama ini
landasan pacunya masih berupa lapangan
rumput, akan segera dibangun dan
dikembangkan menjadi lebih memadai.
Laura optimis, jika pembangunan
dan pengembangan lapangan terbang
di Binuang tersebut dapat segera dire
alisasikan, maka hal itu akan semakin
memperlancar arus penumpang dan

barang di masyarakat.
Bupati Laura juga menjelaskan bahwa
selama ini Bandara Binuang ini adalah
satu – satunya alat transportasi bagi ma
syarakat untuk melihat dunia luar, karena
tidak ada akses darat maupun laut. Cuma
sayangnya, kondisi lapangan tersebut
cukup memprihatinkan karena masih
berupa lapangan rumput.
“Saya sangat bersyukur dengan
adanya nota kesepakatan bersama
ini, maka sudah ada gambaran terkait
rencana pengembangannya ke depan.
Kita berdoa semoga hal ini bisa segera
direalisasikan,” kata Laura.

Ini merupakan salah satu komitmen
Presiden Jokowi yang ingin memba
ngun negara dari wilayah pinggiran.
Karena di periode pertama pemerintahan
Presiden Jokowi, beberapa program dari
pemerintah pusat sudah banyak yang
dilaksanakan di wilayah Krayan. Antara
lain penerapan BBM satu harga, pem
bangunan jalan aspal penghubung antar
kecamatan dan pengembangan Bandara
Yuvai Semaring di Long Bawan, serta
program–program lainnya.(*)

Reporter: Darmawan
Editor : M. Yanudin

Komoditi Hasil Perikanan Menambah Daftar Ekspor Nunukan
NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj.
Asmin Laura Hafid yang diwakili oleh
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten
Nunukan, Ir. H. Dian Kusumanto
menghadiri launching ekspor perdana
komoditi perikanan yang diselengga
rakan di Kantor Pelabuhan Perikanan
SKPT Sebatik, Sei Pancang.
Selain Kadis Perdagangan, dari
Pemkab Nunukan juga tampak hadir
Kadis Perikanan Suhadi, S.Hut.,M.Sc,
dan Camat Sebatik Utara H. Zulkifli. Dari
jajaran Bea Cukai tampak hadir Kakanwil
DJBC Kalbagtim Rusman Hadi, Kepala
Kantor Bea Cukai Nunukan M. Solafudin,
Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Min
hajuddin, serta segenap Kepala Bidang
dan Kepala Seksi di lingkungan Kanwil
DJBC Kalbagtim. Selain itu juga turut
hadir Kepala Pelabuhan Perikanan SKPT
Sebatik Iswandi Rachman, dan Kepala
Stasiun SPDKP Tarakan Akhmadon.
Kepala Dinas Perdagangan Kabu
paten Nunukan, Ir. H. Dian Kusumanto

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

mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nu
nukan sangat mendukung jika ada pihak
swasta yang akhirnya berani membuat
terobosan dengan melakukan ekspor hasil
perikanan dari wilayah Sebatik.
Meskipun skalanya belum terlalu
besar, tapi Bupati optimis ekspor per
dana kali ini bisa menjadi pembuka
jalan bagi pengusaha – pengusaha
yang lain untuk mengikutinya. Ini
menunjukkan bahwa selain trans
aksinya menjadi lebih jelas dan me
nguntungkan, ekspor yang dilakukan
secara resmi akan membuat terhindar
dari kemungkinan melanggar aturan
keimigrasian di negara lain.
“Jika kita melakukan ekspor secara
resmi akan memberikan pemasukan
bagi negara dalam bentuk pajak yang
sangat berguna dalam membiayai
pembangunan,” kata H. Dian Ku
sumanto, Kamis (4/3/2021).
H. Dian Kusumanto yang mewakili
Bupati Laura mengatakan, atas nama

HADIR: Mewakili Bupati Laura, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Ir. H. Dian Kusumanto pada
saat menghadiri secara perdana Ekspor Komoditi Perikanan Di Wilayah Sebatik.

Pemerintah Kabupaten Nunukan me
ngucapkan selamat atas launching ekspor
perdana komoditi hasil perikanan kali ini.
Menurutnya, ekspor komoditi hasil
perikanan kali ini semakin menambah
daftar komoditi dari Nunukan yang
berhasil menembus pasar luar negeri.
Sebelumnya, komoditi rumput laut
telah berhasil di ekspor hingga ke
negara China dan Korea Selatan.

Demikian juga dengan CPO dan
bungkil kelapa sawit juga sudah diek
spor ke beberapa negara. Pemerintah
berharap komoditi – komoditi yang
lain juga bisa menyusul untuk go
internasional. (*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
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NUNUKAN – Kabupaten Nunukan
merupakan wilayah perbatasan dan
kepulauan di Kalimantan Utara (Kal
tara) dengan potensi dan kekayaan alam
yang sangat melimpah. Salah satunya
adalah rumput lautnya.
Perlu diketahui bahwa rumput laut
asal Nunukan juga
adalah penyupali
terbesar nasional.
Dalam sebulan rum
put laut Nunukan
yang dikirim ke Su
lawesi dan Surabaya
itu mencapai 2.000
hingga 2.500 ton.
Kepala Bidang
Pemberdayaan
Sidik Agus,
Usaha Kecil Pem
S.Pt, MAP
budayaan Ikan,
Dinas Perikanan
Kabupaten Nunukan, Sidik Agus, S.Pt,
MAP mengatakan, rumput laut Kabu
paten Nunukan adalah penyumbang
rumput laut nasional.
“Jika kita kalkulasikan dengan harga
Rp 10.000 per kilogram, jadi uang yang
beredar untuk penjualan rumput laut itu
sekitar Rp 25 miliar, itu baru sisi pen
jualan materialnya, karena yang kita jual
ini hanya bentuk mentahnya,” kata Sidik
Agus kepada benuanta.co.id, saat ditemui
di ruang kerjanya, Selasa (2/3/2021).
Itu belum lagi sektor lainnya yang ikut
kena imbas positifnya. Seperti penyera
pan tenaga kerja, di antaranya pengikat
rumput laut, pensasak dan lainnya juga.
Sehingga peredaran uang sangat besar.
Selain itu, juga ada sektor lain seperti
kuliner mulai merambat ke rumput laut.
“Penopang perekonomian Kabupaten
Nunukan yang sangat besar saat ini di
tengah pandemi covid-19 adalah pembu
dayaan rumput laut,” jelasnya.
Yang menjadi keluhan para pembu
didaya rumput laut rata-rata adalah
kualitas. Melihat hal itu, Dinas Perikanan
Kabupaten Nunukan sempat melakukan
pertemuan dengan Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan (Balai KIPM) Tarakan dan
melibatkan Pelayanan satu atap, Dinas
Perdagangan dan instansi terkait. Hal ini
dilakukan untuk membangun sistem agar
rumput laut asal Nunukan ini memiliki
kualitas yang baik.
Dikhawatirkan jika daerah lain juga
panen rumput laut, jika petani tidak
menjaga kualitas, Nunukan akan ter
sisihkan. Dalam artian, jika daerah lain
tidak berproduksi, baru mengambil dari
Kabupaten Nunukan.
“Kita berupaya membangun sistem
bersama Balai KIPM untuk melakukan
pembinaan. Sebelum barang itu dikirim
ke pelabuhanan, setidaknya dilaku
kan pengecekan kadar air dan kualitas
rumput laut di gudang pengepul atau
pengusaha rumput laut oleh KIPM atau
tim,” tutupnya.(*)
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Editor: Ramli
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Wabup Bulungan
Tandatangani Komitmen
Bangun MPP dengan
Menpan-RB
TANJUNG SELOR – Pembangunan
Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin
gencar di berbagai kota dan kabupaten.
Hari ini, Selasa 2 Maret 2021 sebanyak 38 kepala daerah, di antaranya 24
Bupati dan 16 wali kota salah, satunya
Kabupaten Bulungan yang diwakili
wakil Bupati (Wabup), Ingkong Ala
melakukan penandatanganan komitmen
penyelenggaraan MPP bersama Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo
Kumolo di Jakarta dengan penerapan
protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.
Wakil Bupati Bulungan, Ingkong
Ala menjelaskan, penandatanganan itu
bagian dari komitmen dirinya bersama
Bupati Syarwani untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten
Bulungan, dengan membuat pelayanan
masyarakat semakin modern yang

dikombinasikan dengan perkembangan
teknologi informasi.
“Hari ini Saya didelegasikan oleh pak
Bupati untuk tanda tangani kesepakatan
itu dan ini salah satu langkah baik dari
upaya kita lakukan pembaharuan pela
yanan publik di Kabupaten Bulungan,”
ungkapnya kepada benuanta.co.id,
Selasa (2/03/2021).
Lanjutnya, kehadiran MPP akan
membawa pembaharuan sistem
pelayanan publik di Bulungan apalagi kegiatannya dapat memadukan
pelayanan dari pemerintah pusat,
daerah, dan swasta dalam satu tempat atau gedung.
“Agar mal pelayanan publik ini berjalan dengan baik, kita akan membentuk
ASN yang modern dan mampu berinovasi serta berkinerja tinggi, memberikan
pelayanan terbaik sehingga memberikan

dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Bulungan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bulungan, Jahrah menegaskan, pihaknya
telah menyiapkan gedung MPP yang
berlokasi di pusat kota Tanjung Selor.
“Gedung representatif Sudah disiapkan, kita akan gunakan gedung baru
eks kantor satpol PP. Semua kebutuhan
sudah dipersiapkan, tahun ini anggarannya sebesar Rp 3,4 milliar dengan
rincian APBD Perubahan 2020 sebesar
Rp400 juta dan APBD Tahun Anggaran 2021 Rp 3 miliar. Rencananya
akan di-launching oleh pak Bupati pada
Mei mendatang. Ada beberapa instansi
pemerintahan dan vertikal yang akan
menempati MPP itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Victor
Editor: M. Yanudin

KOMITMEN: Wabup Bulungan, Ingkong Ala (paling kanan) memperlihatkan komitmen penyelenggaraan MPP
bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Dewan Minta 56 Kades
Terpilih Segera Dilantik

Pemkab Harus Buat Perbup dan Juknis Pemilihan Anggota Bpd

TANAM POHON:
Pohon sawit yang
ditanam ditengah jalan
ini mulai tumbuh.

TANJUNG SELOR – Sebanyak
56 kepala desa (Kades) yang terpilih
di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
serentak pada 16 Desember 2020
lalu, belum dilantik atau ditetapkan
sebagai Kades definitif. Padahal,
pembiayaan pelaksanakan pilkades
serentak ditanggung pemerintah
daerah sejak panitia mempersiapkan
proses pemilihan hingga pelantikan.
Anggota Komisi II DPRD Bulu
ngan, Imam Bukhori menjelaskan,
sesuai dengan Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Bulungan Nomor
13 tahun 2016 Perubahan atas
Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pilkades Serentak kades, pasca
tahapan pengesahan dan penetapan
sudah harus dilantik.
“Semua sudah jelas diatur melalui
perda, jangan sampai menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan
hingga pelantikan melebihi 74 hari
sebelum habis masa jabatan kepala desa
berjalan. Jika mengikuti tahapan waktu

Jalan Poros Tanah Kuning
Mangkupadi Ditanami Pohon Sawit
TANJUNG SELOR – Warga Desa
Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung
Palas Timur, mengeluhkan akses jalan
menuju ke Desa Mangkupadi menga
lami kerusakan. Terutama jalan yang
berada di RT 8, RW 3, yang kondisinya
rusak parah.
“Jadi jalan poros yang di RT 8 itu kurang
lebih 500 meter panjangnya sangat dikeluhkan masyarakat,” ungkap Sekretaris Desa
Tanah Kuning, Mansur kepada benuanta.
co.id, Senin 1 Maret 2021.
Kerusakan diperparah dengan banyaknya kendaraan besar yang melintas,

terutama yang bermuatan berat. Dari
panjang 500 meter yang berada di
tengah-tengah Desa Tanah Kuning kini
ada yang ditanami pohon sawit. “Banyak
kendaraan dari perusahaan yang melintas seperti truk sawit. Jadi jalanannya
semakin rusak,” jelasnya.
Mansur mengatakan, Pemerintah
Desa berinisiatif melakukan perbaikan
jalan. Hanya saja anggaran dana desa
tidak boleh digunakan untuk perbaikan
jalan kabupaten atau jalan provinsi.
“Kami tidak bisa kerjakan karena bukan wewenang. Kita hanya bisa menger-

jakan jalan lingkungan,” ucapnya.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten
Bulungan dan Pemerintah Provinsi Kaltara
dapat bergerak cepat melakukan perbaikan.
Pasalnya jika dibiarkan maka tidak mungkin
banyak yang menjadi korban.
“Sudah lama rusak, sekitar 5 tahunan
kondisi parah seperti kolam. Ada juga
yang tanam pohon sawit ditengah jalan,”
pungkasnya. (*)
(Anggota Komisi II DPRD Bulungan)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Imam Bukhari

pelantikan seharusnya dilantik pada
23 Februari 2021 lalu,” jelasnya kepada
benuanta.co.id, Rabu (3/3/2021).
Politisi Partai Persatuan Pembang
unan (PPP) ini mengatakan, belum dilantiknya puluhan kades di Bulungan
itu dikhawatirkan berdampak pada
proses pengambilan kebijakan untuk
pembangunan kesejahteran masyarakat di desa tersebut.
“Kades terpilih harus dilantik
Selambat-lambatnya 30 hari, terhitung sejak tanggal penetapan. Pelantikan ini sepertinya molor, padahal
untuk melantik tidak harus kepala
daerah definitif bisa didelegasikan ke
pejabat lainnya, itu jelas disebutkan
didalam perda,” kata Imam Bukhori.
Selain Pelantikan Kades, lanjutnya,
masa jabatan Badan Permusyawaratan
Desa (BDP) di beberapa desa banyak
yang akan berakhir. Sesuai Peraturan
daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan
Nomor 2 tahun 2020 tentang BPD
disebutkan pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum masa keanggotaan
BPD berakhir.
“Tahapan pengisian keanggotaan
BPD selambat-lambatnya 6 bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.
Ironisnnya, kepanitian yang sudah
terbentuk belum menerima Petunjuk
teknis (Juknis), ketentuan mengenai
tugas, kewajiban, wewenang serta
tata kerja panitia yang di atur dalam
Peraturan Bupati (Perbup). Hari hasil
temuan dilapangan, beberapa sample
SK PMD yang ada akan berakhir pada
27 Augustus ini,” pungkasnya.(*)

Reporter: Victor Ratu
Editor: M. Yanudin
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Terus Dipantau, Dinsos Tarakan
Bakal Tangani PSK yang
Masih Beraktivitas

Drs. Hendi Suhendi, M.T

Ini Daftar Sekolah
yang Siap Belajar Tatap
Muka 15 Maret
TARAKAN – Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tarakan
bersama tim gabungan segera memutuskan sekolah mana saja yang memenuhi
syarat Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Hal itu dilakukan setelah dilakukannya proses verifikasi selama dua tahap,
beberapa waktu lalu.
Kepada Bidang Pendidikan Dasar,
Drs. Hendi Suhendi, M.T mengatakan
tim verifikasi yang tergabung dari Disdikbud dan Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kota Tarakan telah melakukan verifikasi
dan peninjauan langsung ke sekolahsekolah hingga akhir Februari 2021 lalu.
Rencananya pada Maret ini PTM akan
dimulai apabila sekolah-sekolah tersebut memenuhi syarat.
“Besok Kamis, (04/03/2021) kita
akan rapat internal bersama tim untuk
menentukan langkah dan keputusan
terkait sekolah-sekolah mana saja yang
memenuhi syarat,” tutur Hendi kepada
Benuanta.co.id.

Kata Hendi, setelah diputuskan melalui
rapat internal tim, pihaknya langsung
mengajukan izin PTM ke Wali Kota
Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes. Setelah
mendapatkan izin, pihaknya segera
melakukan simulasi di sekolah-sekolah.
“Apabila sekolah yang telah kami
verifikasi sudah memenuhi syarat, kita
usahakan Pembelajaran Tatap Muka
(PTM) dimulai tanggal 15 Maret 2021.
Tetapi seluruhnya akan kita putuskan di
rapat besok (Kamis),” imbuhnya saat di
kantor Disdikbud.
Pihaknya bersama tim verifikasi
yang dibantu secara langsung oleh
Puskesmas ditiap kecamatan meninjau kesiapan sarana, kurikulum,
pengaturan tenaga pendidik, protokol
kesehatan dan pernyataan orang tua
siswa di setiap sekolah.(*)

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Nicky Saputra

TARAKAN – Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos)
Kota Tarakan terus memberikan
perhatian dan pemberdayaan
kepada para Pekerja Seks Komersial
(PSK) di Tarakan.
Kepala Dinsos Kota Tarakan,
Arbain, SE.,M.AP menilai persoalan
mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) akan menjadi perhatian
dari pihaknya dan perlu pendalaman yang tepat untuk menentukan
intervensi kegiatan.
“Kita akan melihat terlebih dahulu
apakah mereka penduduk berdomi
sili di Tarakan atau tidak? Kalau
terbukti penduduk Tarakan maka
kita akan panggil keluarganya dan
meninjau mengapa sampai terlibat
aktifitas seperti itu, apakah faktor
ekonomi atau bagaimana?,” respon
Arbain kepada Benuanta.co.id pada
Rabu, (03/03/2021).
Jika terbukti para PSK itu dari
luar Tarakan, pihaknya akan memberikan pelatihan kerja, pedoman
usaha dan diberikan tempat tinggal
sementara di salter. Namun begitu,
pihaknya juga akan mengupayakan

Berikut
sekolah-sekolah
yang Siap PTM :
SMP yang sudah diverifikasi PTM :
1. SMP Tahfiz Qur’an
2. SMP IT Ulul Albab
3. SMP N 9
4. SMP N 13
5. SMP Ibnu Abbas
SMP yang dijadwalkan verifikasi minggu depan :
1. SMP MBS
2. SMP N 14
SD yang telah diverifikasi :
1. SDN 033 Juata Laut
2. SDN 043 Karang Harapan
3. SDS Yaditra Intraca
4. SDK ST.F.Xaverius Juata Permai
5. SDS Muhamadiyah 1 Selumit
6. SDN 008 Lingkas Ujung
7. SDN 023 Jembatan Besi
8. SDS Muslimat Gunung Lingkas
9. SDIT Al Mustaqim Skip
10. SDN 027 Mamburungan Timur

Arbain, SE.,M.AP

Disdik Tarakan akan Gelar Simulasi KBM
TARAKAN – Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) segera dilakukan di
Tarakan. Hal itu setelah rampungnya
verifikasi sekolah, belum lama ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, Tajuddin
Tuwo menjelaskan proses yang akan
dilakukan selanjutnya yaitu simulasi
KBM tatap muka. Matangnya proses
pembelajaran tatap muka itu tergantung
kesiapan Protokol Kesehatan (Prokes)
yang akan dijalankan.
“Kami akan mengajukan surat ke Walikota Tarakan jika simulasi KBM telah
selesai,” ujar Tajuddin kepada awak
media, Senin (01/3/2021).
Tajuddin menyampaikan simulasi KBM
tatap muka akan dilaksanakan pada Maret

ini, serta berharap seluruh sekolah yang
telah mengajukan sekolah tatap muka mematangkan persiapannya. KBM tersebut
nantinya akan melibatkan siswa serta para
guru pada simulasi nantinya.
Ada 17 lembaga sekolah telah mengajukan surat kesiapan pelaksanaan
KBM tatap muka. Baik sekolah dasar
dan menengah pertama negeri maupun
swasta yang ada di Tarakan.
“Sudah ada 9 lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) yang mengajukan surat kesiapan dan sudah dilaksanakan verifikasi,” tambahnya.
Pelaksanaan verifikasi akan dilakukan untuk 2 hingga 3 sekolah dalam
satu hari, sehingga tidak membutuhkan waktu lama pada. Verifikasi yang

dilaksanakan untuk mengecek kesiapan
sekolah dalam menerapkan Prokes maupun fasilitas-fasilitas penunjang dalam
mencegah penyebaran Covid-19.
Kami akan mengecek tata cara
mengajarnya, mengatur bangkunya dan
sebagainya agar pelaksanan verifikasi ini
sesuai dengan harapan bersama. Jumlah
siswa hanya 50 persen dari jumlah siswa
dalam 1 kelas.
“Misalnya jumlah siswa dalam 1 kelas
itu ada 32, berarti hanya 16 siswa saja
dalam 1 kelas. Begitu perumpamaannya,” tutupnya.(*)

Reporter : Reza Munandar
Editor : Nicky Saputra

Tajuddin Tuwo
Foto: Kepala Disdikbud Tarakan

PSK tersebut bila ingin kembali ke
daerah asalnya.
“Kedua langkah ini kita ambil
apabila aktifitas itu terbukti lagi
dilakukan di Tarakan. Soalnya dari
beberapa tahun lalu itu sudah dilarang sama pemerintah, bahkan kita
gotong royong untuk memulangkan,
kalau terbukti lagi ya akan kita
tindak sesuai aturan dan melibatkan
pihak yang berw enang,” tegasnya.
Arbain menyampaikan bahwa
norma dan hukum tentu menjadi
alat kontrol dari aktifitas prostitusi
yang melibatkan mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
“Dinsos punya tanggung jawab
pemberdayaan, tetapi kalau ada
oknum yang terbukti melanggar
hukum ya itu urusannya dengan
penegak hukum. Kami berkoordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP dan
Dinas Ketenaga Kerjaan,” tandas
Kepala Dinas Sosial dan Pemberda
yaan Masyarakat Kota Tarakan. (*)

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Nicky Saputra

Politik

Senin, 8 Maret 2021

7

Marzuki Alie Laporkan AHY Terkait
Pencemaran Nama Baik dan Fitnah
JAKARTA – Mantan Sekjen
Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie
melalui kuasa hukumnya mendatangi
Bareskrim Polri untuk melaporkan
lima kader dan pengurus teras PD,
salah satunya Ketua Umum PD Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis.
Kuasa hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah mengatakan lima orang yang
dilaporkan itu, yakni satu kader bukan dari pengurus, dan empat orang
pejabat teras Partai Demokrat.
“Salah satu yg akan kami laporkan
AHY,” kata Rusdiansyah saat ditemui di Bareskrim Polri.
Rusdiansyah menyebutkan
dirinya mewakili Marzuki Alie mendatangi Bareskrim, untuk melapor
dugaan tindak pidana pencemaran
nama baik dan ﬁtnah.
Ada tiga hal yang menjadi dasar
Marzuki Alie membuat laporan kader
dan pejabat teras PD itu, pertama
Marzuki Ali dituduh melakukan upaya
kudeta terhadap kepemimpinan PD.

TERPILIH : Syarwani saat mengikuti Musda Partai Golkar di Swissbell Hotel.

Syarwani Pasang Target
Golkar Sapu Bersih
Pilkada 2024
TARAKAN – Syarwani terpilih
sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Tingkat I Partai Golongan Karya Kalimantan Utara (Kaltara) secara aklamasi,
melalui Musyawarah Daerah (Musda)
yang berlangsung di Swisbell Hotel pada
Senin, 2 Februari 2021.
Menakhodai Golkar Kaltara, Syarwani mengaku telah menyiapkan partai
besutan Airlangga Hartarto ini untuk
memenangi segala kontestasi politik
dalam Pemilu legislatif yang akan berlangsung pada 2024 mendatang.

“Termasuk menghadapi Pilkada 2024,
Pemilu nasional atau Pilpres juga,” ujar
Syarwani kepada benuanta.co.id.
Sedangkan di DPRD Provinsi Kaltara,
pria yang juga baru beberapa hari dilantik sebagai Bupati Bulungan ini tak ingin
memasang target yang tinggi untuk
partai berlogo pohon beringin tersebut.
Namun lebih kepada mengembalikan
masa-masa keemas Golkar yang dulunya
pernah berjaya baik di tingkat daerah
hingga nasional.
“Sebagai Ketua DPD kita juga tidak

menargetkan secara angka, tapi ingin
mengembalikan kejayaan Golkar yang
tahun 2014-2019 kita tampil sebagai
unsur pimpinan,” katanya.
“Sekarang ini Golkar hanya 4 kursi
di Kaltara, dulu itu 5 kursi. Paling tidak
kita akan rebut kembali kemenangan
dan kepemimpinan khususnya di
DPRD,” sambungnya.(*)

Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Nicky Saputra

ANTARA/LAILY RAHMAWATY

MELAPOR: Tim kuasa hukum Marzuki Alie
memasuki ruang Bareskrim Polri untuk melapor
terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama
baik kader dan pengurus teras Partai Demokrat,
Kamis (4/3/2021).

“Sampai detik ini pihak-pihak
yang belum bisa membuktikan di
mana, kapan Pak Marzuki bertemu
dengan siapa yang ingin melakukan
kudeta,” kata Rusdiansyah.
Menurur Rusdiansyah, Marzuki
Alie sebagai pribadi sudah menyampaikan kepada pihak-pihak PD untuk
tidak sembarangan menuduh, meskipun dirinya sebelum dipecat hanya
sebagai anggota biasa, tapi pernah
menjabat sebagai Ketua DPR dan
mantan Sekjen Partai Demokrat.
“Dan beliau juga harusnya bisa dihubungi, tidak ada proses tabayyun
terhadap diri beliau,” katanya.
Hal tersebut, lanjut Rusdiansyah,
telah disampaikan oleh Marzuki
untuk mengklariﬁkasi, tetapi itu tidak dilakukan. Karena pada tanggal
24 Februari 2021, Partai Demokrat
menyampaikan kepada media akan
memecat kader PD yang berkhianat.
Pemecatan itu dilakukan tanggal
26 Februari 2021. Sehari sebelum
pemecatan, PD menyampaikan ke
media bahwa Marzuki Alie dipecat
secara tidak hormat.
“Padahal di surat keputusan
pemberhentian klien saya tidak ada
kata-kata seperti itu,” katanya pula.
Dasar kedua laporan itu, judul
rilis (keterangan pers) terkait
pemecatan bertuliskan “Demokrat
memecat pengkhianat partai”. Padahal, lanjut Rusdiansyah, di kop surat
keputusan pemberhentian tidak ada
kata-kata demikian.
“Tiga hal inilah yang melatarbelakangi kami hari ini sampai ke
Bareskrim, keinginan Marzuki tidak
ada keinginan untuk menghukum
tidak ingin memenjarakan orang,
tapi ada kepastian bisa dihadirkan
bukti-bukti terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan ke beliau,”
kata Rusdiansyah. (ant)

KLB Gagal, Demokrat Semakin Kokoh
TANJUNG SELOR – Konferensi
Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat untuk pendongkelan posisi Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat (DPP), gagal terlaksana. Sebelumnya KLB direncanakan
oleh beberapa oknum kader dan mantan
kader serta orang di luar partai.
Disampaikan Wakil Ketua Umum
(Waketum) DPP Partai Demokrat, Dr.
Yansen TP, M.Si, setelah gagal merebut
partai berlambang mercy ini, justru
kader Demokrat semakin kokoh, harmonis dan produktif. Partai politik menurut
Yansen TP memang selalu berhadapan
dengan banyak tantangan.
Situasi politik seperti ini jika berhasil
dilewati dengan proses yang baik dan bijak,
menurutnya juga akan bermanfaat bagi kader partai. Pasca upaya-upaya dari beberapa
orang yang dianggap tidak tahu bersyukur
terhadap apa yang telah mereka raih, yakni
yang tidak puas terhadap kepemimpinan
AHY, justru semakin memperlihatkan
warna Demokrat yang sesungguhnya.
“Upaya-upaya yang mereka lakukan
untuk menggiring isu KLB ini, justru
semakin memperkuat persatuan kader
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Jenis kertas : Houtvrij Schrijfpapier
60 gram
Oplah
: 3.700 exp
Cetak
: 16 halaman
Terbit
: Hari Senin
Penyebaran : Kalimantan Utara

Demokrat di seluruh Indonesia,” ungkap
pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil
Gubernur Kaltara ini, Sabtu (27/2/2021).
Dengan gagalnya aksi KLB tersebut,
semakin disadari bahwa Demokrat
tumbuh dan berkembang sebagai sebuah partai besar. Walaupun membawa
isu politik, tetapi ada hal yang sangat
mendasar dan menonjol di bawah kepemimpinan AHY yang merupakan sosok
milenial. Seperti dalam keorganisasian,
AHY melakukan pembenahan organisasi
dengan konsep partai yang modern.
Lanjut Yansen TP, seharusnya seorang
senior partai memahami dan sadar
bahwa saat ini adalah warna semangat
anak muda atau masanya kaum milenial,
sehingga wajar mereka sangat menonjol
dan terlihat. Jika ada yang beranggapan
bahwa pola partai modern itu dipaksakan,
Yansen TP menegaskan memang sudah
zaman dan kondisi sekarang seperti itu.
Seharusnya, kata Yansen TP, sebagai
kader harus berjiwa besar dan harus
bisa bersyukur bahwa anak-anak muda
tampil mengedepankan semangat partai
modern di Demokrat. Itu yang menurutnya sesuatu hal yang harus disadari.
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“AHY tampil sebagai seorang pemimpin
itu saya kira seperti pemimpin-pemimpin
partai lainnya dengan berbagai ragam
caranya juga mereka muncul memimpin
partai. Ada juga suara hati dari partai
lain ingin memunculkan kader muda,
tapi tidak berhasil, dan saya kira saatnya
mereka akan menghadapi erosinya kepemimpinan,” kata Yansen.
Sementara di Partai Demokrat para pemimpin muda tampil membesarkan partai,
terutama pada sosok AHY. Jadi menurut dia
tinggal bagaimana sebagai kader memahami itu sebagai sesuatu yang berdampak
dan bermanfaat baik bagi partai.
Pria yang juga sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltara ini menilai, AHY sebagai
sosok pemimpin muda yang mampu
mengorganisir partai dengan kekuatan
milenialnya. Namun tetap tidak meninggalkan para seniornya. Selama AHY memimpin, ada hal yang menggembirakan
karena Demokrat sangat terlibat aktif
membahas isu-isu nasional, baik itu di
parlemen maupun dalam upaya membantu menangani pandemi Coronavirus
Disease (Covid-19) dengan melibatkan
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kader Demokrat di seluruh Indonesia.
Di bawah komando AHY, dikatakan
Yansen TP, Demokrat telah melakukan
suatu hal yang luar biasa. Sebab apa yang
dilakukan itu tidak tiba-tiba jadi seperti
itu, atau tiba-tiba jatuh dari langit. Kata
mantan Bupati Malinau dua periode ini,
pasti karena nuansa yang bertumbuh
dengan adanya semangat yang muncul
dari aura dari seorang AHY.
“Saya kira kita patut berbangga AHY
telah mengorbankan masa mudanya
untuk sebuah pekerjaan besar, menjadikan Demokrat sebagai partai modern,
bergairah bangkit menjawab tantangan
bangsa,” tegas Yansen TP yang biasa di
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sebut dengan akronim nama YTP ini.
“Untuk itu marilah para kader-kader
senior yang turut terlibat mendirikan
mungkin dan membesarkan partai ini,
bersyukurlah. Bersyukurlah partai ini kemudian dilanjutkan kepemimpinan oleh
generasi muda. Jangan kita pikir kita-kita
terus memimpinnya, ya kita syukurilah.
Jadi kita percayalah Partai Demokrat akan
bertumbuh dan jangan mencoba menghalangi pertumbuhan alami ini. Ingat, ini
masanya mereka (anak muda) dan kita
para senior harus arif bijaksana dan tidak
berburuk sangka,” tutur YTP.(*)
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Pesona Batik
Benuanta
Namanya batik siapa yang tak
kenal. Khas motif yang meliuk-liuk
di atas kain sarat dengan penyampaian pesan. Perpaduan warna yang
memanjakan mata, menambah aura
bagi siapa saja yang mengenakannya. Begitu juga dengan khas batik
Kalimantan Utara (Kaltara) yang
tak kalah pesona dari batik daerah
lain. Terlebih, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kaltara di bawah kepemimpinan Zainal A Paliwang dan
Yansen TP menganjurkan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kaltara
menggunakan batik khas Kaltara. Hal
itu sekaligus menumbuhkan geliat
perekonomian para pembatik dan
mempromosikan salah satu kearifan lokal Kaltara di kancah nasional
maupun internasional kelak.

BATIK biasa dikenal berasal dari daerah
Jawa yang kemudian dikenakan semua kalangan. Baik acara formal maupun non formal,
batik khas Pulau Jawa mudah ditemukan
bahkan penggunanya cocok untuk semua
golongan. Motif batik khas Pulau Jawa juga
tak hanya di level nasional, bahkan sudah tenar di luar negeri. Salah satu Nelson Mandela,
pemimpin Afrika Selatan yang dikenal sangat
menyukai batik. Bahkan Nelson Mandela
yang dicintai rakyatnya itu menggunakan
pakaian batik tak hanya diacara kenegaraan,
di kehidupan sehari-harinya tak jarang Nelson
Mandela menggunakan pakaian batik.
Kisah perjalanan batik di nusantara
memang tak sepanjang usia kemerdekaan
Indonesia. Sejarah batik Indonesia terkait erat
dengan perkembangan Kerajaan Majapahit
dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa.
Dalam beberapa catatan, pengembangan batik
banyak dilakukan pada zaman Kesultanan
Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Kesenian batik di Indonesia telah dikenal
sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus
berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum
meluas di Indonesia dan secara khusus di pulau
Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad
ke-19. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih
dari 1.000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di
beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria,
Kamerun, dan Mali, serta di Asia, seperti India,
Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia
dan Indonesia.
Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru
dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau
sekitar tahun 1920. Kesenian batik merupakan
kesenian gambar di atas kain untuk pakaian
yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga
kerajaan di Indonesia zaman dahulu. Awalnya
kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja dan batik dihasilkan untuk pakaian raja
dan keluarga pemerintah dan para pembesar.
Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di
luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa
oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan
pula di tempatnya masing-masing.
Lama kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh
rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga

menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga
untuk mengisi waktu luang. Bahan-bahan
pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri
dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang
dibuat sendiri yakni, pohon mengkudu, soga,
nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur.
Pada umumnya motif batik Kalimantan
berkembang dari motif ukir kayu khas Dayak,
namun ada juga motif yang terinspirasi dari
ﬂora dan fauna daerah setempat, serta pengaruh
budaya pendatang. Batik Ketapang di Kalimantan Barat misalnya, merupakan batik Kalimantan dengan latar budaya Melayu. Motif Dayak
Latar Gringsing merupakan perpaduan motif
batik Dayak dengan motif batik Jawa. Berkembang pula batik Tidayu, corak ini terilhami dari
tiga budaya sekaligus, yakni Dayak, Melayu,
dan Tionghoa yang menghasilkan motif yang
menarik. Motif batik Dayak mencerminkan
budaya masyarakat Dayak. Istilah Dayak yang
mempunyai arti “sungai”.
Sehingga batik ini menggambarkan bermacam-macam aktivitas yang sering berkaitan
dengan sungai. Secara umum batik Kalimantan
memiliki ciri khas warna yang mencolok, berani,
dan warna- warni. Dewasa ini berkembang pula
batik di provinsi termuda Indonesia, yaitu Kalimantan Utara, batiknya dikenal dengan istilah
Batik Borneo. Batik Borneo memiliki corak yang
beragam dan motif lebih halus. Eksistensi batik
Borneo semakin memperkaya khasanah budaya
batik dari Kalimantan.
Batik Kaltara yang lahir dari ide kreatif
para pembatik beberapa daerah di Kaltara itu
kini menjadi salah satu perhatian tersendiri
olah para kepala daerah. Sebut saja Pemrintah Kota (Pemkot) Tarakan yang beberapa
waktu lalu akan menyeragamkan penggunaan
seragam batik dengan motif khas Tarakan
terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kota Tarakan. Hal ini merupakan upaya
Pemkot untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para pelaku usaha
UMKM di tengah pandemi Covid-19.
“Jadi tahap pertama ini untuk ASN dulu dan
kita sudah pesan mulai diskusi tahun lalu dengan
pebatik kita, karena ada Covid-19 agak terlambat.
Tapi kita tetap berkomitmen untuk menggunakan
batik lokal Tarakan ini dipakai hari Kamis seluruh
ASN,”ujar dr. H. Khairul, M.Kes kepada benuanta.
co.id, beberapa waktu lalu.
Tak hanya sampai di situ, orang nomor
satu di Tarakan ini juga akan menerapkan
pakaian batik kepada tenaga kontrak di
lingkup Pemkot, BUMD, dan instansi vertikal
untuk menggunakan batik dari Tarakan.

“Nanti apakah instansi vertikal ini mau sama
motifnya dengan Pemkot atau berbeda,
karena BUMN atau instansi vertikal sudah
ada batik seragam. Tetapi, katakanlah nanti
batik Tarakan dipakai misalnya hari Jumat,
yang hari Kamis pakai batik seragam mereka.
Supaya pemasaran batik kita ini bisa bergerak
(perekonomian),” terangnya.
Sama halnya dengan di lingkup pendidikan, dr.
Khairul juga berharap seluruh sekolah baik negeri
atau swasta juga bisa menggunakan batik khas
Bumi Paguntaka ini. “Kita berharap seluruh lah
(swasta dan negeri) karena anak sekolah ini samasama juga anak Tarakan toh,” harapnya.
Mengenai harga batik Tarakan yang saat ini
dianggap harganya belum kompetitif dengan batik lainnya, pria berusia 56 tahun ini menyebut,
jika produksinya semakin bagus, praktis persoalan harga juga akan semakin murah. “Memang,
tetapi kalau tidak begitu kapan mereka bisa.
Lama-lama kalau produksi semakin besar, tentu
akan lebih murah mungkin karena tidak ada biaya pengiriman dan sebagainya. Kalau kita tidak
dorong, ini (batik Tarakan) akan menjadi timbul
tenggelam saja. Kita berharapnya menggunakan batik Tarakan, dikerjakan oleh pengrajin
Tarakan. Jangan sampai motifnya Tarakan, nyetaknya di Jawa, ‘kan jadi tidak menumbuhkan
UMKM kita,” imbuhnya.
Hal itu diperkuat dengan kebijakan yang
dibuat Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang
yang mewajibkan ASN di lingkup Pemprov
Kaltara ikut menggunakan pakaian batik pada
hari kerja, seperti Kamis dan Jumat. Kata
Zainal, dengan begitu kearifan lokal Kaltara
dapat tumbuh serta meningkatkan perekonomian. “Saya mengajak semua saudaraku untuk
mencintai batik. Saat saya di Jakarta sebelum
pilkada saya selalu pakai baju batik Kaltara. Mari
kita mengangkat Kaltara dari batiknya, siapa lagi
kalau bukan kita, kapan lagi kalau tidak dimulai
dari sekarang,” pungkasnya.
Tentu kebijakan itu menjadi angina segara
bagi para pebatik di Kaltara. Salah satunya Pengrajin Batik D’Erte, Sonny Lolong menilai, upaya
orang nomor satu di Kaltara tersebut sangat
tepat. Karena telah menyentuh kearifan lokal
dan menstimulasi roda ekonomi masyarakat.
“Ini angin segar bagi kami pengrajin batik. Kami
apresiasi banget kepada Gubernur Kaltara yang
telah mengangkat batik khas daerah kita, apalagi di tengah pandemi ini sangat mendorong
keberlanjutan kerajinan batik kita,” ucap Sonny
kepada benuanta.co.id.
Selama pandemi Covid-19, Sonny mengaku
mengalami berbagai kendala dalam pemasaran. Untuk itu, pengrajin batik yang meli-

batkan kaum difabel ini menaruh harapan
kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar
penggunaan batik khas Kaltara yang telah
dicanangkan dapat berlanjut.
“Kami berharap kepada Gubernur supaya
ini benar-benar diwujudkan dan berkelanjutan.
Jangan sampai di awal-awal saja,” pintanya.
Dirinya mendorong Pemerintah Provinsi
Kaltaraagar melibatkan semua pembatik di daerah
untuk memproduksi batik khas Kaltara. “Misalkan
Pemprov memesan ribuan baju batik khas Kaltara,
itu kan banyak. Nah alangkah baiknya itu diteruskan saja kepada setiap OPD, kemudian setiap
OPD bisa memesan batik ke pengrajin-pengrajin
di Kaltara. Jadi tidak hanya satu sumber pembatik
saja agar semua pembatik diberi kesempatan
berkarya untuk daerah,” tandasnya.
Pesona batik Kaltara kini mulai tumbuh, hal
itu pastinya diikuti dengan geliat ekonomi para
pengrajin batik. Masyarakat Kaltara yang sebelumnya tak sama sekali mengenal batik khas
daerahnya kini ikut bangga dengan kebijakan
itu. Begitu juga dengan para pebatik di daerahdaerah yang ada di Kaltara seperti pemilik sekaligus pengrajin batik di Bulungan, Ainun Farida
merasa bersyukur, sebab Gubernur Kaltara telah
menjadikan batik sebagai benda yang harus
dikenakan di hari-hari tertentu saat kedinasan.
“Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas apa yang beliau
sampaikan saat menjabat agar menumbuhkan
kearifan lokal, yakni pakai batik khas Kaltara.
Kearifan lokal beliau sangat luar biasa,”
ungkap Ainun Farida sebagai Owner Bultiya
Farida Gallery kepada benuanta.co.id.
Menurutnya, Gubernur Kaltara sangat
peduli atas budaya lokal di Kaltara. Hanya saja
dirinya tidak mengklaim batik yang dikerjakan menjadi satu-satunya batik di Kaltara.
Tapi batik perpaduan corak Bulungan Tidung
Dayak, disingkat Bultiya, merupakan bagian
batik yang ada di Bumi Benuanta. “Menyebut
batik Kaltara bukan hanya batik Bultiya seperti yang saya punya. Tapi ada batik Malinau,
batik KTT, batik Nunukan dan batik Tarakan.
Walaupun batik Bultiya berada di Ibukota
Provinsi, ini menjadi bagian batik Kaltara,”
sebutnya. (kik/tim)

Berita Utama
SONNY Lolong, pendiri Batik D’Erte
asal Tarakan terbilang sukses sebagai
pembatik di Kalimantan Utara (Kaltara). Dilahirkan dari ‘rahim’ Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sebagai
pembantik dengan mengikuti pelatihan
Dinas Pedagangan Koperasi dan UMKM
Tarakan pada pertengahan 2011 lalu,
menjadi modal awal Sonny Lolong sebagai
pembatik. Ilmu membatik yang didapatkannya saat mengikuti pelatihan di salah
satu rumah batik Yogyakarta, kini justru
menambah pundi-pundi pendapatannya.
Dikisahkan Sonny, pelatihan terbuka
yang digelar Dinas Pedagangan Koperasi
dan UMKM Tarakan diikuti sekitar 200
peserta. Kala itu, hanya 20 orang yang
dipilih lalu diberangkatkan ke Yogyakarta. Di sana, ia dan peserta lain langsung
diajarkan membatik dengan semua
alat batik selama lima hari penuh. Ilmu
dasar membatik dibawa Sonny pulang
ke Tarakan, dengan dibekali peralatan
dan bahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan saat itu Sonny memulai
produksi batik pertamanya.
“Pemerintah kota yang menjabat saat itu
Udin Hianggio (Walikota Tarakan) memberikan alat dan bahan ke masing-masing
dari 20 orang. Dari 20 orang itu yang aktif
hanya 5 orang. Saya (Sonny Lolong), Anto
Gondrong, sedangkan tiga orang lainnya
bergabung menjadi satu (rumah produksi),”
terangnya kepada benuanta.
Mulanya, batik cap merupakan keahlian
pertama yang ia geluti. Sementara motifnya,
sudah disediakan oleh Pemkot Tarakan. Tak
lain adalah motif-motif suku Tidung yang
paling dominan dikerjakannya. Awal adanya
batik Tarakan dari para pengrajin batik,
Pemkot Tarakan langsung memberikan
dukungan penuh terhadap hasil produksi
para pembatik. Mulai dari mempromosikan memasrkan memasarkan batik-batik
tersebut. Tak jarang hasil batik tarakan juga
dibawa pemerintah ke pameran-pameran
batik nasional.
“Seiring berjalannya waktu karena
prospek yang sangat bagus, tahun 2012
memberanikan diri untuk membuka
rumah batik sendiri yang diberi nama
Rumah Batik D’ERTE,” tukasnya.
Saat itu ia belum memiliki karyawan
dan hanya memproduksi batik sendiri,
dan terkadang dibantu keluarga di
rumah. Ia mengaku belum berani menggunakan karyawan lantaran belum ada
modal kuat serta tak adanya pasar batik
lokal yang pasti di Tarakan. “Butuh
proses yang panjang untuk mengenalkan batik Tarakan,” singkatnya.
Mengenai motif batik, ia lebih kepada
motif-motif suku tidung yang ada di Tarakan. Selama memiliki rumah batik sendiri,
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Pembatik yang
Dilahirkan dari
‘Rahim’ Pemkot Tarakan

PROSES PANJANG: Pengrajin batik Kaltara Sony Lolong

motif yang sering diproduksi yakni motif Tabur Bintang, Padau Tujuh Dulung, Sungkul
Baloy, Tanduk Galung dan sebagainya yang
berkaitan dengan budaya lokal di Tarakan.
Tak hanya budaya, sisi kearifan lokal diambil dari ﬂora dan fauna seperti bekantan,
buah terap, pakis-pakisan di pesisir pantai
hingga motif-motif modern yang dikembangkan oleh para pembatik.
Kata Sonny, motif batik yang diproduksinya terbilang lebih berbeda dengan batik

lokal lain yang ada di Kaltara. Sebab, motif
batik miliknya memiliki khas tersendiri
dan sangat kental dengan budaya lokal.
Beda dengan batik Malinau, Nunukan,
dan Bulungan. Lebih ke motif Dayak
sementara di Bulungan perpaduan batik
Tidung dan Bulungan, sedangkan Malinau
motifnya lebih kaya lantaran banyaknya
suku Dayak yang bermukim di Malinau
sehingga melahirkan banyak motif.
“Saya berharap pemerintah saat ini

Batik Berpeluang jadi
Pariwisata Baru di Kaltara
Berharap Ada Syambara Batik Khusus ASN Kaltara
TARAKAN – Keinginan Gubernur Kalimantan
Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang agar Aperatur
Sipil Negara (ASN) Kaltara menggunakan batik khas
Kaltara, bakal berpeluang untuk menarik pariwisata
baru di Kaltara. Sehingga ke depan Kaltara tak
hanya dikenal sebagai provinsi termuda, namun
juga dikenal dengan khas batiknya. Dengan begitu,
ekonomi Kaltara selama ini didominasi sektor
perikanan dan pertambangan kini juga muncul dari
batik khas Kaltara.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltara, Ahmad
Hairani mengatakan peluang pariwisata dari batik
Kaltara itu sangat memungkinkan dan harus
diseriusi oleh berbagai pihak. Sebab, Gubernur
Kaltara beserta wakilnya sudah memberikan dukungan yang cukup baik terhadap kearifan lokal
Kaltara. Dengan begitu, nantinya bakal banyak

potensi wisata yang akan tumbuh di Kaltara.
“Dengan adanya rencana pemerintah provinsi
mengutamakan produk lokal pakaian batik, terutama berpengaruh pada peningkatan ekonomi
para pembatik. Dengan digunakannya batik lokal
oleh masyarakat umum di Kaltara, bisa menjadi
suatu kekuatan juga bahwa ada kekhasan produk
lokal sangat layak untuk dipromosikan lebih jauh
lagi,” terangnya kepada benuanta.
Menurut dia, hal itu dapat menarik kreativitas
para pembatik lokal untuk saling bersaing. Tak lain
banyaknya motif-motof khas Kaltara yang dapat
dijadikan produk bernilai ekonomis ke depannya.
Pihaknya tentu sangat mendukung dengan adanya
kebijakan tersebut. Terlebih bila batik Kaltara sudah
banyak digunakan para ASN secara konsisten pada
hari-hari tertentu. “Bukan hanya di ASN Provinsi

juga bisa memberikan pelatihan membatik. Pelatihan itu dapat benar-benar
melahirkan pembatik baru dengan terus
didampingi pemerintah,” harapnya.
Sejauh ini, Pemkot Tarakan diakuinya
sudah memesan batik khusus untuk
Aperatur Sipil Negara (ASN) Tarakan
dengan motif batik Padau Tujuh Dulung.
Tak hanya ASN, motif Tanduk Galung dan
Pakis-pakisan juga digemari serta banyak
dipesan warga Tarakan hingga luar Tara-

saja tapi juga di kabupaten/kota serta pelaku usaha
lainnya. Kami juga dilibatkan langsung dalam penyusunan peraturan gubernur terkait penggunaan
batik khas Kaltara,” sebutnya.
Ia berharap, para pembatik di Kaltara terus meningkatkan mutu dan kualitas terlebih masih banyak
motif batik yang bisa dikembangkan para pembatik. Setelah itu, motif batik hasil kreativitas para
pembatik ini didaftarkan di hak kekayaan intelektual
dan kualitas batik Kaltara bisa memenuhi standar
indonesia (SNI). Dengan begitu batik Kaltara juga
dapat bersaing di nasional maupun internasional.
“Sehingga menjamin kita memiliki batik yang bagus
dan berkualitas,” singkatnya.
Sementara itu, Sonny Lolong, pendiri Batik
D’Erte asal Tarakan berharap ada desain batik
khas Kaltara sebelum digunakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah
Provinsi Kaltara. Kata Sonny, selama ini yang
ada hanyalah desain batik khas etnis dan budaya
Kabupaten/Kota masing-masing, belum ada
kekhasan tentang Provinsi Kaltara.
“Mungkin ini saran buat pak Gubernur agar
ada sayembara desain khas Kaltara supaya dalam
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kan. Sebab, motif batik tersebut sangat
kental dengan nuansa budaya Tidung.
“Soal kualitas, hampir semuanya sama
tergantung bahan kain. Teknik pengecapan dan teknik pewarnaan untuk di
Kaltara hampir seragamlah kualitas itu.
Tidak ada yang menonjol tidak ada yang
jelek. Untuk bahan utama masih tergolong
mahal karena masih mendatangakan
bahan baku dari pulau Jawa,” tuturnya.
Mengenai bahan warna, dirinya lebih
sering menggunakan pewarna alami
yang didaptkan dari alam. Itu sudah dilakukannya beberapa tahun belakangan,
hasil warnanya lebih cenderung berbeda
dengan bahan sintetis yang menggunakan pewarna kimia. “Hanya karena ada
kebutuhan pasar yang cukup besar dari
dinas-dinas maka harus menggunakan
pewarna sintetis,” akunya.
Ia juga mengakui pesanan batik dari
pemerintah maupun warga mulai berdatangan. Satu hari ia dan para karyawannya
dapat menyelesaikan 5 hingga 6 lembar
kain. Namun begitu, produksi batik juga
tergantung cuaca. “Tenaga kurang lebih 6
orang, proses yang dilakukan selama ini
menggunakan teknik cap,” sebutnya.
Ia juga mengapresiasi kebijakan
Provinsi Kaltara dalam hal ini Zainal A
Paliwang dan Yansen TP mewajibkan
ASN menggunakan batik khas Kaltara.
Imbasnya sangat luar biasa bagi batik
dan para pembatik di Kaltara. Peningkatan penjualannya sangat signiﬁkan
setelah adanya himbauan menggunakan
batik tersebut. Ia berharap tidak hanya
di awal, dan bisa terus berkelanjutan
untuk para pekerja swasta lainnya di
Kaltara. Begitu juga dengan karyawan
BUMN dan BUMD. Ia mengharapkan
ikut mengenakan dan memesan batik
khas Kaltara. Tujuannya agar batik Kaltara digunakan mayoritas oleh pekerja
di Kaltara, dengan begitu sekaligus ikut
mempromosikan batik khas Kaltara.
Sebelum adanya kebijakan pemerintahan,
para pembatik sama sekali tidak ada pemasukan yang signfikan. Ditambah lagi masuknya
masa pandemi covid-19 setahun lalu, pembatik di Kaltara diakuinya tak bisa bergantung
dari penjualan batik. Ketika adanya kebijakan
pemerintah yang diawali dengan Pemerintah Kota Tarakan yang memesan batik
untuk ASN, geliat ekonomi para pembatik di
Tarakan mulai tumbuh saat itu. ditambah lagi
dengan adanya kebijakan Provinsi Kaltara,
dengan begitu para pembatik di Tarakan
dan daerah lain kembali bersemangat untuk
melakukan produksi batik lagi.
“Selama setahun pandemi penjualan
batik jauh di bawah harapan. Kami para
pembatik sangat berterimakasih dengan
adanya kebijakan itu,” tuturnya. (kik)

desain batiknya bisa mencakup unsur keberagaman etnis dan budaya yang khas di Kaltara,”
jelasnya kepada benuanta.co.id.
Menurut pengrajin batik yang melibatkan
kaum difabel ini, batik di Kaltara masih dengan
ciri khasnya masing-masing. Malinau dengan ciri
khas Dayak, Tarakan dengan ciri khas Tidung, Bulungan dengan ciri khas Bultiya, Nunukan dengan
ciri khas Lulantibu. Sehingga, pihaknya mendukung dan akan ikut serta bila ada sayembara
desain batik khas provinsi ke-34 ini.
Berbeda dengan Sonny Lolong, pengrajin Batik
Pakis Asia asal Tarakan, Adi Setyo Purwanto berharap agar batik lokal hasil buah tangan pembatik
di Kaltara semakin dikenal oleh kancah nasional
bahkan internasional.
“Kami antusias sekali mendengar kabar baik
dari pak Gubernur. Rasanya tidak sia-sia kami
berkarya untuk merawat budaya warisan bangsa
ini. Semoga bisa ditindaklanjuti oleh pak Gubernur, sehingga batik khas Bulungan, Tidung dan
Dayak ini bisa dikenal secara nasional bahkan
internasional,” tuntas pria yang akrab disapa Anto
gondrong. (kik/tim)
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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

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

Dinas Perikanan Nunukan Terus Genjot
Kualitas dan Mutu Rumput Laut
NUNUKAN – Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan terus menggejot kualitas
dan mutu hasil budidaya rumput laut Nunukan. Tentunya hal ini bertujuan untuk
menambah nilai ekonomis rumput laut,
yang kini telah menjadi salah satu produk
ekspor Kabupaten Nunukan.
Diterangkan Kepala Bidang (Kabid)
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan, Dinas Perikanan Kabupaten
Nunukan, Sidik Agus, S.Pt, MAP pengolahan rumput laut menjadi perhatian
khusus pihaknya saat ini. Sebab, untuk
memenuhi standar permintaan ekspor
maupun kebutuhan nasional harus melalui tahap produksi yang baik. Dengan
begitu, dibutuhkan pihak-pihak yang
dapat mendukung hal tersebut.
“Sebelumnya kami sudah mengadakan rapat pembahasan peningkatan
kualitas dan mutu hasil budidaya
rumput laut. Saat itu dihadiri Bupati
Nunukan,” kata Sidik Agus, Rabu, 3
Maret 2021 lalu.
Menjaga kualitas rumput laut sudah

menjadi kewenangan pihaknya, salah
satunya dengan memberikan bibit rumput laut kepada pembudidaya. Begitu
juga dengan pembangunan untuk jemur
rumput laut, pembinaan, pelatihan
pembudayaan dan sebagainya.
“Kami juga menggandeng unsur
terkait yakni Corporate Social Responsibility (CSR), Kotaku dan lainya untuk
bersama-sama memperbaiki kualitas
tersebut, itu sepanjang kewenangan
kami,” jelasnya.
Terkait perdagangan dan niaga, ia menyerahkan kepada Dinas Perdagangan
Nunukan. Begitu juga dengan produksi
yang nantinya dikelola Balai Karantina
Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (Balai KIPM) Nunukan.
Tak sampai di situ, kebersihan wilayah
budidaya juga perlu diperhatikan. Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan juga
diminta ikut serta dalam peningkatan
kualitas dan mutu rumput laut tersebut.
“Kami berharap setiap orang menyebut Nunukan terbayang rumput lautnya,

karena walaupun kita penghasil rumput
laut terbesar Nunukan tidak dikenal,
melainkan nama tempat pengiriman
saja yang terkenal,” harapnya.
Peningkatan kualitas itu juga memperhatikan tata letak lokasi pembudidayaan
rumput laut di perairan. Tak hanya izin
lokasi, pihaknya juga saat ini berpatokan
dengan undang-undang nomor 23 tahun
2014 yang mana pemerintah daerah
kabupaten tidak lagi mempunyai kewenangan mengatur zonasi budidaya rumput
laut 0 sampai 12 mil. Jarak tersebut kini
di bawah kewenangan Dinas Perikanan
Provinsi Kaltara.
“Mulai dari peraturan itu kita mendorong provinsi untuk menata zonasi yang
ada di laut,” jelasnya.
Ia berharap semua pihak yang berperan agar saling bahu-membahu untuk makin memantapkan kualitas dan
mutu rumput laut Nunukan. Dengan
begitu, nilai ekonomis yang diharapkan dari rumput laut yang ditargetkan
pemerintah dan masyarakat tercapai

Kaltara
Tercatat Alami
Deflasi Sebesar
-0,03 Persen
pada Februari
TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank
Indonesia (KPwBI) Kaltara mencatat Kota
Tarakan mengalami deﬂasi sebesar -0,01
persen mtm sejalan dengan Kota Tanjung
Selor yang juga mengalami deﬂasi sebesar
-0,13 persen mtm. Dengan kondisi tersebut, Kalimantan Utara pada Februari 2021
tercatat mengalami deﬂasi sebesar -0,03
persen mtm. Hal ini berbeda dengan pola
historis tahunan yang menunjukkan pada
awal tahun Kaltara cenderung mengalami
inﬂasi yang rendah.
Diterangkan Kepala KPwBI Kaltara,
Yufrizal dalam rilisnya mengatakan
deﬂasi disebabkan oleh rendahnya
tekanan harga pada kelompok makanan,
minuman, dan tembakau yang tercatat
mengalami deﬂasi -0,70 persen mtm
di tengah mulai adanya tekanan pada
komoditas angkutan udara yang tercatat
mengalami inﬂasi 1,52 persen mtm.
“Berdasarkan perkembangan tersebut, inﬂasi tahunan Provinsi Kaltara
pada periode Februari 2021 sebesar
0,68 persen yoy atau berada di bawah
kisaran sasaran inﬂasi 3,0 persen ±1
persen yoy,” terangnya.
Lima komoditas yang memberikan andil
deﬂasi bulanan dari kelompok makanan,

FOTO INT

RUMPUT LAUT : Pengeringan rumput laut dengan cara dijemur.

dan selalu konsisten.
“Saat ini harga rumput laut di Kabupaten Nunukan dikisaran Rp10.500
hingga Rp11.000,” tutupnya. (*)

Reporter: Darmawan
Editor : Nicky Saputra

Permintaan Komoditas Hortikultura
Meningkat, Peluang Besar Bagi
Ekspor Pertanian Indonesia

minuman dan tembakau antara lain kangkung -0,11 persen, ayam ras -0,06 persen,
sawi hijau -0,05 persen, bayam -0,05 persen
dan telur ayam ras -0,03 persen. Sementara
itu, komoditas yang memberikan andil
inﬂasi bulanan mtm terbesar yakni ikan
layang 0,03 persen dan pare 0,01 persen.
Terjaganya harga beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau
pada Februari 2021 juga turut disebabkan
oleh masih terjaganya pasokan bahan
makanan di tengah masih belum kuatnya
demand masyarakat.
“Inﬂasi kelompok transportasi dipengaruhi meningkatnya demand masyarakat
terhadap angkutan udara. Hal itu setelah
pada awal tahun lalu masih tertahan sejalan
dengan adanya long weekend memperingati
Hari Besar Keagamaan (HBKN) Tahun
Baru Imlek pada pada Februari 2021. Secara
tahunan, kelompok transportasi mencatat
inﬂasi sebesar 1,52 persen yoy,” sebutnya.
Kata dia, ke depan inflasi akan tetap dijaga
sehingga berada pada sasaran inflasi 2021,

yaitu 3,0±1 persen. Untuk itu, koordinasi
antara Pemerintah, Bank Indonesia dan
lembaga terkait yang tergabung dalam Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus
diperkuat dalam menghadapi sejumlah risiko
yang dapat mendorong kenaikan harga.
“Beberapa langkah dapat dilakukan
diantaranya melalui penguatan empat
pilar strategi 4K yakni ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif dan
inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD)
dengan daerah sentra produksi pangan.
Di samping itu, sinergi Bank Indonesia
dan Pemerintah akan terus difokuskan
untuk mendorong peningkatan daya beli
masyarakat selama berlangsungnya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari upaya
mendukung program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN),” urainya. (*)

Reporter : Reza Munandar
Editor : Nicky Saputra

TARAKAN – Secara nasional,
sepanjang tahun 2020 kinerja ekspor
komoditas pertanian, sub sektor
produk hortikultura menembus pasar
luar negeri senilai Rp 6,8 triliun dengan volume mencapai 286 ribu ton.
Sedangkan mengawali tahun
2021, sejak Januari–Februari 2021
pihaknya selaku otoritas Karantina
telah melakukan sertiﬁkasi sebanyak 39,7 ribu ton yang nilainya
menembus angka Rp 1,8 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan
Kepala Badan Karantina Pertanian,
Ali Jamil secara terpisah melalui
keterangan tertulisnya berdasarkan sistem data perkarantinaan
IQFAST Barantan. Melihat adanya
kenaikan jumlah baik volume maupun frekuensi, Jamil optimis tahun
2021 ekspor dapat ditingkatkan.
“Ekspor di bidang pangan hortikultura terus menunjukan peningkatan,
ini memberikan optimisme pertumbuhan ekonomi meski masih di masa
pandemi,” ujar Jamil.
Hal ini sejalan dengan program
Gratieks Kementan yang digagas
oleh Menteri Pertanian, Syahrul
Yasin Limpo (SYL, red) untuk menyatukan kekuatan pembangunan
pertanian dari hulu ke hilir. Mentan
SYL juga mengajak seluruh generasi

“Ekspor di bidang
pangan hortikultura
terus menunjukan
peningkatan, ini
memberikan optimisme
pertumbuhan ekonomi
meski masih
di masa pandemi”
Kepala Badan Karantina Pertanian

Ali Jamil
milenial untuk berperan aktif dalam
peningkatan ekspor yang mendorong
perekonomian nasional.
Jamil menambahkan, terkait
pencapaian target ekspor pertanian
2020-2024, bersama jajarannya
selaku otoritas Karantina di seluruh
Indonesia berkomitmen mengawal
ekspor dengan menjamin keamanan
pangan dan pengendalian mutu komoditas ekspor pertanian.
“Kami akan pastikan keberterimaan komoditas pertanian dengan
memberikan jaminan mutu keamanan
pangan sesuai persyaratan negara
tujuan ekspor,” pungkasnya. (*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor : Ramli

Mancanegara
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Serang : Tampak para pemberontak Houthi
di Yaman usai melakukan serangan.

Houthi Klaim
Serangan Rudal
ke Pabrik Aramco
Arab Saudi

PBB Ingatkan Soal Sanksi,
Militer Myanmar:
Kami Terbiasa dengan Sanksi
JAKARTA - Militer Myanmar menyatakan siap untuk menghadapi sanksi
dan isolasi setelah melancarkan kudeta
1 Februari lalu. Hal ini diungkapkan
oleh seorang pejabat tinggi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (3/3)
waktu setempat, seraya mendesak nega
ra-negara untuk “mengambil tindakan
yang sangat kuat” untuk memulihkan
demokrasi di negara Asia Tenggara itu.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar,
Christine Schraner Burgener, mengatakan
38 demonstran tewas pada Rabu (3/3) saat
aparat militer Myanmar memadamkan aksiaksi demo antikudeta. Burgener menyebut
hari itu sebagai hari paling berdarah di
Myanmar sejak kudeta. Burgener dijadwalkan memberi pengarahan mengenai
masalah Myanmar ini kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat (5/3) besok.
Myanmar berada dalam kekacauan
sejak militer merebut kekuasaan dan
menahan pemimpin pemerintah terpilih
Aung San Suu Kyi dan sebagian besar to-

koh partai Liga Nasional untuk Demokrasi
(NLD) miliknya. NLD memenangkan
pemilihan pada November 2020 lalu de
ngan telak, yang menurut militer dipenuhi
kecurangan. Komisi pemilihan umum
membantah tuduhan kecurangan dan
menyebut pemilu tersebut fair.
Seperti dilansir kantor berita Reuters,
Kamis (4/3/2021), Burgener me
ngatakan bahwa dalam percakapan
dengan wakil panglima militer Myanmar
Soe Win, dia telah memperingatkannya bahwa militer kemungkinan besar
akan menghadapi tindakan keras dari
beberapa negara dan isolasi sebagai
pembalasan atas kudeta tersebut.
“Jawabannya adalah: ‘Kami terbiasa
dengan sanksi, dan kami selamat’,”
kata Burgener kepada para wartawan
di New York.
“Ketika saya juga memperingatkan
mereka akan mengalami isolasi, jawabannya adalah: ‘Kami harus belajar berjalan hanya dengan beberapa teman’.”

Negara-negara Barat, termasuk
Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan
Uni Eropa, telah menerapkan atau sedang mempertimbangkan sanksi-sanksi
yang ditargetkan untuk menekan militer
dan sekutu bisnisnya. Dewan Keamanan
PBB yang beranggotakan 15 negara telah
menyuarakan keprihatinan atas keadaan
darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut bulan lalu karena
ditentang oleh Rusia dan China, yang
memandang perkembangan tersebut
sebagai urusan dalam negeri Myanmar.
Tindakan apa pun oleh dewan di luar
pernyataan tersebut tidak mungkin
dilakukan, kata para diplomat.
“Saya berharap mereka menyadari
bahwa ini bukan hanya urusan internal,
itu mengenai stabilitas kawasan,” kata
Burgener tentang China dan Rusia.
Burgener mengatakan, Soe Win
mengatakan padanya bahwa “setelah
satu tahun mereka ingin mengadakan
pemilihan umum lagi.”

Burgener terakhir kali berbicara
dengan Soe Win pada 15 Februari dan
sekarang berkomunikasi dengan militer
Myanmar secara tertulis.
“Jelas, menurut saya, taktiknya sekarang adalah menyelidiki orang-orang
NLD untuk memenjarakan mereka,”
kata Burgener.
“Pada akhirnya, NLD akan dilarang
dan kemudian mereka mengadakan
pemilihan baru, di mana mereka ingin
menang, dan kemudian mereka dapat
terus berkuasa,” imbuhnya.
Burgener mengatakan dia yakin militer
“sangat terkejut” dengan aksi-aksi protes
rakyat Myanmar terhadap kudeta tersebut.
“Saat ini, kita memiliki anak-anak muda
yang hidup dalam kebebasan selama 10
tahun, mereka memiliki media sosial, dan
mereka terorganisir dengan baik dan sangat
bertekad,” tutur pejabat PBB tersebut.
“Mereka tidak ingin kembali dalam
kediktatoran dan isolasi,” tandasnya.
(ita/dtk/int)

Demo Myanmar Berlanjut Usai Kematian 38 Orang dalam Sehari
NAYPYITAW - Para demonstran
antikudeta tetap melanjutkan aksi protes di berbagai wilayah Myanmar pada
Kamis (4/3) waktu setempat. Unjuk rasa
berlanjut setelah puluhan orang tewas
dalam berbagai aksi di Myanmar sehari
sebelumnya.
Seperti dilansir AFP, Kamis
(4/3/2021), Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) melaporkan sedikitnya 38 orang
tewas sepanjang Rabu (3/3) waktu setempat, yang disebut sebagai hari paling
mematikan di Myanmar setelah kudeta
militer pada 1 Februari lalu.
Gambar-gambar yang beredar online
menunjukkan momen saat polisi
Myanmar melepas tembakan ke arah
kerumunan demonstran dan kondisi
jenazah para demonstran yang berlumuran darah dengan luka tembak di kepala.
Secara keseluruhan, menurut Utusan
PBB untuk Myanmar, Christine Shcraner
Burgener, sudah lebih dari 50 orang tewas
dalam unjuk rasa antikudeta di Myanmar. Pada Kamis (4/3) waktu setempat,
demonstran antikudeta kembali turun
ke jalanan di kota Yangon dan Manda-

lay, yang merupakan dua kota terbesar
di Myanmar. Aksi protes serupa juga
digelar di berbagai kota lainnya, termasuk
wilayah yang sebelumnya dilanda bentrokan antara demonstran dan polisi.
“Berbahaya untuk berada di sini
setelah sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Mereka menembak di jalanan,”
tutur seorang penjual makanan di
Yangon, kepada AFP pada Kamis (4/3)
pagi waktu setempat.
Di salah satu distrik di Yangon yang
menjadi lokasi unjuk rasa nyaris setiap hari,
para demonstran membangun barikade
dengan tumpukan ban bekas, batu bata,
karung pasir, bambu dan kawat berduri.
Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), polisi
Myanmar telah menangkap nyaris 1.500
orang sejak kudeta militer dilancarkan. Dari
jumlah itu, sebut AAPP, sekitar 1.200 orang
di antaranya masih ada dalam tahanan.
Dalam laporannya, AAPP mengklaim
telah mendokumentasikan lebih dari 50
kematian, dengan merinci remaja-remaja
dan orang-orang berusia 20-an tahun
ditembak di kepala dan dada. Pemerintah

DEMO : Para pendemo saat berhadapan dengan militer Myanmar setelah adanya kudeta militer yang terjadi pada
awal Februari lalu.

junta militer berupaya keras menyembunyikan tindak kekerasan yang dilakukannya, dari dunia. Mereka memblokir akses
internet dan melarang Facebook -- media
sosial yang paling populer. Bahkan enam
jurnalis ditangkap polisi pada akhir
pekan lalu dan didakwa atas undangundang yang melarang tindakan yang

‘memicu ketakutan, menyebarkan berita
palsu, atau membuat marah pegawai
pemerintah secara langsung atau tidak
langsung’. Namun demikian, para
demonstran, jurnalis warga maupun
beberapa kelompok media masih bisa
mengirimkan gambar dan video keluar
dari Myanmar. (nvc/ita/dtk/int)

JAKARTA - Pemberontak
Houthi di Yaman mengklaim
serangan rudal di sebuah pabrik
raksasa energi Arab Saudi, Aramco di kota Jeddah, Arab Saudi,
di tengah peningkatan serangan
lintas-perbatasan di kerajaan itu.
Belum ada konfirmasi langsung
dari pihak Aramco maupun otoritas kerajaan mengenai serangan
rudal pada Kamis (4/3/2021) lau.
Seperti dilansir dari kantor berita
AFP, juru bicara Houthi, Yahya Saree
di Twitter mengklaim kelompok
pemberontak tersebut menghantam
fasilitas Aramco di Jeddah dengan
rudal Quds-2 pada Kamis (4/3)
subuh waktu setempat, sebagai
pembalasan atas kampanye militer
enam tahun yang dipimpin oleh
Arab Saudi di Yaman.
Kelompok pemberontak Houthi
yang berpihak pada Iran itu sebelumnya juga pernah menyerang fasilitas Aramco. Pada November 2020
lalu, pemberontak Houthi menghantam pabrik Aramco di Jeddah
dengan rudal Quds-2, menyebabkan
sebuah tangki minyak berlubang dan
memicu ledakan dan kebakaran.
Klaim terbaru pemberontak
Houthi muncul setelah Amerika
Serikat pada Selasa menjatuhkan
sanksi terhadap dua komandan
Houthi, menyalahkan mereka
atas kematian warga sipil dan
mengecam hubungan mereka
dengan Iran. Pemberontak
Houthi telah meningkatkan
serangan ke kerajaan Saudi
dalam beberapa pekan terakhir,
sementara Houthi meningkatkan
serangan untuk merebut benteng
terakhir milik pemerintah Yaman
di Marib yang didukung Saudi.
Sebelumnya pada hari Sabtu
(27/2) waktu setempat, ledakan
keras mengguncang ibu kota Riyadh
ketika koalisi yang dipimpin Saudi
mengatakan telah menggagalkan
serangan rudal Houthi, yang menimbulkan pecahan peluru yang menghujani rumah-rumah warga sipil.
Tidak ada korban yang dilaporkan
tetapi setidaknya satu rumah warga
sipil rusak, kata televisi pemerintah
Saudi, Al-Ekhbariya. Secara terpisah,
koalisi Saudi mengatakan pihaknya
juga mencegat enam drone Houthi
yang menargetkan kerajaan itu pada
Sabtu (27/2), termasuk kota Khamis
Mushait dan Jizan. Houthi mengklaim serangan rudal dan drone
tersebut dan mengancam akan
melancarkan lebih banyak serangan
di Saudi. Perang saudara di Yaman
yang berlangsung selama enam
tahun telah merenggut puluhan ribu
nyawa. Konflik ini juga telah menyebabkan jutaan orang mengungsi,
memicu apa yang disebut PBB
sebagai krisis kemanusiaan terburuk
di dunia. (dtk/int)
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Ilegal, Kominfo
Blokir Aplikasi
Snack Video

Ilmuwan
Ciptakan
Drone
Berukuran
Serangga
DRONE tanpa awak memiliki bentuk
yang besar dan mencolok dengan suara
dengungan yang cukup keras. Namun
pernahkah kamu bayangkan jika drone
memiliki ukuran sebesar serangga? Nah
berkat penelitian dari para peneliti dari
Harvard, MIT dan City University of Hong
Kong, mereka telah menemukan desain
drone yang terinspirasi oleh serangga

dengan memiliki efektivitas yang sama.
Hal tersebut karena penggunaan aktuator
lunak yang terbuat dari silinder karet dan
dilapisi dengan tabung nano karbon.
Dengan tabung nano ini, ketika mereka
terkena tegangan, mereka kemudian dapat
meremas dan meregangkan karet untuk
membantu drone seperti serangga ini
mengepakkan sayap dan terbang. Drone ini

berukuran kecil tapi itulah intinya. Dengan
membuatnya sangat kecil, mereka akan
dapat masuk ke dalam ruang sempit yang tidak bisa dilakukan oleh drone biasa. Ini juga
akan membuat mereka akan tahan akan
tabrakan karena mereka dapat menahan
beberapa benturan.
Namun, drone ini masih jauh dari sempurna dalam bentuknya saat ini. Desain

saat ini mengharuskan drone ditambatkan ke sumber listrik yang pada gilirannya membatasi apa yang dapat mereka
gunakan, tetapi drone ini menunjukkan
banyak janji dan para peneliti berharap
bahwa drone ini pada akhirnya dapat
digunakan untuk memeriksa mesin atau
bahkan menyerbuki tanaman secara artifisial. (jsn/fay/dtk/int)

Roket SpaceX Starship Berhasil Mendarat,
Tapi Langsung Meledak
Hadang TikTok, YouTube
Luncurkan Shorts
YOUTUBE akhirnya meluncurkan fitur barunya, Shorts, yakni platform untuk video pendek. Platform
ini diambil dalam orientasi potret
dan digunakan untuk menghadang
TikTok serta pengaruhnya yang
berkembang secara online. Para
pengguna yang berada di Amerika
Serikat (AS) sudah mulai menerima
fitur tersebut. Sedangkan untuk
peluncuran global diharapkan segera
dihadirkan ke pengguna.
Saat ini Shorts masih dalam versi
Beta. Jadi tidak semua pengguna
Amerika Serikat akan mendapatkannya setelah aplikasi mereka
di-update. Perusahaan kemungkinan melakukan beberapa pengujian
A/B, tapi mengingat fakta bahwa
YouTube telah mengerjakan Shorts
selama 12 bulan terakhir, maka
versi stabil dari fitur tersebut seharusnya sudah tersedia.
Video Pendek (Shorts) YouTube
mendapatkan lebih dari 3,5 miliar
penayangan saat masih dalam versi
beta awal. Karena itu, tidak heran video
pendek tersebut sekarang mendapatkan lebih banyak pengguna.
Sekadar perbandingan, TikTok
menjangkau 1 miliar pengguna aktif bulanan dan kemungkinan akan
menjadi platform pertama yang
mencapai tonggak sejarah dalam
waktu sesingkat itu. (sst/okz/int)

PROTOTIPE roket Starship milik
SpaceX berhasil mendarat untuk pertama kalinya dalam uji terbang ketinggian
di Texas, Amerika Serikat. Tapi hanya
beberapa menit setelah mendarat roket
tersebut langsung meledak di landasan.
Setelah sempat dibatalkan di menit-menit
terakhir, SpaceX menguji coba prototipe
roket Starship SN10 di fasilitasnya di Boca
Chica, Texas pada hari Rabu (3/3) lalu.
Dalam uji coba kali ini, roket Starship berhasil mencapai ketinggian sekitar 10 km.
Setelah mencapai ketinggian tersebut,
Starship mematikan ketiga mesin
Raptor-nya satu persatu agar bisa jatuh
bebas dan mengambil posisi horizontal
dengan bagian ‘perutnya’ menghadap
permukaan tanah.
Setelah itu roket memulai manuver
‘belly flop’ di mana tiga mesin tadi kembali dinyalakan untuk mengubah posisi
roket menjadi vertikal untuk persiapan
pendaratan. Starship SN10 berhasil
turun secara perlahan dan mendarat
dengan mulus meski agak sedikit miring ke samping. Teknisi SpaceX John
Insprucker yang memandu siaran langsung peluncuran ini menyatakan misi
kali ini berjalan sukses.
“Tiga kali baru beruntung, seperti
kata pepatah. Kami berhasil melakukan
soft touchdown di landasan pendaratan,” kata Insprucker seperti dikutip
dari The Verge.
“Sebagai pengingat, poin penting dari
uji terbang hari ini adalah mengumpulkan data tentang pengendalian kendaraan saat reentering, dan kami berhasil
menyelesaikannya,” sambungnya.
Tapi beberapa menit setelah Starship berhasil mendarat, roket setinggi
45 meter itu langsung meledak di dekat
landasan peluncuran. Tidak diketahui
penyebab ledakan ini karena siaran

langsung dari SpaceX langsung terputus
sebelum ledakan.
Meski tetap berakhir dengan ledakan, hasil uji coba kali ini merupakan
pencapaian yang mengagumkan untuk
SpaceX. Dua uji coba sebelumnya,
prototipe SN8 dan SN9, tidak berhasil
mendarat dan meledak karena tidak
berhasil mengurangi kecepatan.
Insprucker mengatakan SpaceX
sudah membangun beberapa prototipe
roket Starship lainnya, dan prototipe
SN11 sudah siap untuk diuji coba dalam
waktu dekat.

SpaceX merancang Starship sebagai
roket yang bisa dipakai ulang sepenuhnya. Roket raksasa ini bisa mengangkut
awak astronaut dan kargo seberat 100
ton untuk misi luar angkasa di orbit
Bumi, Bulan dan kemudian Mars.
CEO SpaceX Elon Musk optimis Starship bisa melakukan penerbangan ke orbit
pada akhir tahun ini, dan mulai melakukan penerbangan berawak pada tahun
2023. Roket ini juga akan digunakan
miliarder Jepang Yusaku Maezawa untuk
terbang ke Bulan bersama delapan orang
terpilih lainnya. (vmp/afr/dtk/int)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
telah memblokir aplikasi Snack
Video sejak 2 Maret 2021 atas
permintaan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). “Kominfo
telah melakukan proses blokir
terhadap aplikasi Snack Video
(SV) per 2 Maret 2021 atas permintaan OJK,” ujar Juru Bicara
Kominfo Dedy Permadi kepada
Antara di Jakarta, Rabu lalu.
Adapun pihak Snack Video
saat ini tengah mengajukan
sanggahan ke OJK mengenai
status legalitas mereka. Terkait
hal tersebut, Dedy mengatakan
saat ini Kominfo masih
menunggu hasil dari pengajuan
sanggahan tersebut.
“Dengan kondisi ini, maka
posisi Kominfo selanjutnya juga
akan ditentukan oleh hasil sanggahan tersebut,” ucap Dedy.
Lebih lanjut Dedy menambahkan bahwa aplikasi Snack Video
hingga saat ini masih bisa diunduh di Playstore. Hal itu terjadi
lantaran proses pengajuan blokir
terhadap aplikasi itu ke Playstore
membutuhkan waktu.
“Pengajuan blokir ke PlayStore memang membutuhkan
waktu, karena harus berkoordinasi dengan Google HQ di AS,”
kata Dedy.
Sebelumnya, Satgas
Waspada Investasi (SWI) telah
meminta aplikasi Snack Video
untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar
sebagai Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE) Kementerian
Komunikasi dan Informatika
dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.
“Kami sudah bahas dengan
pengurus Snack Video dan
terdapat kesepakatan untuk
menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga
telah meminta Kementerian
Kominfo untuk menghentikan
aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua SWI Tongam
L. Tobing melalui keterangan
di Jakarta, Senin (1/3).
Tongam mengingatkan
masyarakat untuk selalu
mewaspadai penawaranpenawaran dari berbagai pihak
yang seakan-akan memberikan
keuntungan mudah tetapi
berpotensi merugikan penggunanya. (amr/okz/int)
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RKPD Tahun 2022 Fokus
Pembangunan Pasca Covid-19
MALINAU – Pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
MaIinau mengggelar forum pertemuan
dengan kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di ruang Laga Feratu
Kantor Pemkab Malinau.
Usai kegiatan itu, Plt. Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah,.S.Pd,.M.Si
mengatakan, kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pemerintah dalam
menyelesaikan RKPD untuk tahun
2022 mendatang.
“Karena ini tahapan RKPD tahun
2022, tentu para kepala OPD harus
hadir dalam forum ini dan tentu saja
harus maksimal dalam mengikuti
kegiatan ini,” kata Topan.
Meski forum pertemuan itu dilalukan secara virtual, namun Topan
berharap agar segala unsur OPD yang
lembaga legislatif daerah tetap hadir

dan memahami setiap poin pembahasan yang ada dalam forum itu.
“Karena RKPD ini berhubungan
dengan program pembangunan
daerah, tentu saja baik di OPD dan
DPRD Malianu yang mengikuti forum
ini, tetap serius dan terus hadir dalam
kegiatan tahapan RKPD,” imbuhnya.
Untuk pembahasan RKPD, Topan
menjelaskan RKPD Malinau tahun 2022
akan didominasi dengan perencanaan
pembangunan pasca pandemi covid-19.
Menurut Topan, banyaknya sektor
industri yang mati perlahan secara nasional sejak pandemi covid-19, membuat
sebagian anggaran daerah akan terpotong.
Untuk memperbaiki hal itu, maka RKPD
tahun 2022 pun akan difokuskan untuk
pembangunan daerah pasca covid-19.
“Meski sangat kurang, tapi saat ini
pemerintah pusat telah menjalankan
vaksinasi untuk setiap warganya.

Sehingga dimungkinkan pandemi ini
akan berakhir pada tahun 2022 mendatang,” jelasnya lgi.
“Maka dari itu untuk pemulihan segala
sektor kita yang ada di Malinau, kita harus
bisa bangkit dengan fokus pembangunan
ekonomi dan infrastruktur daerah pasca
pandemi covid-19,” pungkasnya.(*)

Plt. Bupati Malinau

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

HUT Ke-102,
Plt. Bupati Ingin
Damkar Malinau
Jadi OPD Sendiri

Reporter: Osarade
Editor: Ramli
“Meski sangat kurang,
tapi saat ini pemerintah
pusat telah menjalankan
vaksinasi untuk setiap
warganya. Sehingga dimungkinkan pandemi ini
akan berakhir pada tahun
2022 mendatang”

Plt. Bupati Malinau

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

ZOOM MEETING: Plt Bupati Malina,u Topan Amrullah ikuti rapat via zoom.

Ikuti Zoom Meeting, Topan Amrullah Bahas Program Gerdema
MALINAU – Plt. Bupati Malinau
Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si me
ngucapkan terima kasih kepada TV
Desa Center dan desapedia.id yang
telah menggagas pertemuan tentang
kajian desa melalui Zoom Meeting
atau pertemuan virtual yang dipandu
oleh Iwan Sulaiman Soelasno selaku
pendiri desapedia.id.
Selain Plt. Bupati Malinau, turut hadir dalam pertemuan virtual tersebut
Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie
Setiadi, Bupati Serang, Kepala Dinas
PMD Kabupaten Magetan dan Sekjen

DPP APDESI. Dalam pertemuan
tersebut membahas dan membicarakan arah pembinaan dan pengawasan
tentang desa.
“Dari diskusi dengan waktu yang
sangat singkat tadi kita punya satu
pemahaman yang sama bahwa kalau
ingin memajukan Indonesia maka harus dimulai dari desa,” ujar Plt. Bupati
Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd,
M.Si saat ditemui di ruangannya usai
mengikuti Zoom Meeting.
Pemerintah desa adalah bentuk
pemerintah terkecil dari pemerintahan

yang ada. Maka pembinaan dan pengawasan harus dimaksimalkan sehingga
pembangunan di tingkat desa dengan
alokasi Dana Desa dari Kementerian
serta dari Pemerintah Kabupaten bisa
dirasakan manfaatnya langsung oleh
masyarakat desa sehingga apa yang
menjadi cita-cita Presiden Republik
Indonesia yaitu Membangun Indonesia
dari pinggiran khususnya pedesaan ini
bisa terwujudkan.
“Arahannya kepada kita khususnya
Pemerintah Kabupaten Malinau, kita
merasa bangga bahwa regulasi tentang

kegiatan pembangunan di desa ini telah
dikuatkan dengan regulasi UndangUndang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang
notabene kita sudah terlebih dahulu
melaksanakan kegiatan pembangunan di
desa dengan program kita yaitu program
Gerakan Desa Membangun (Gerdema)
yang mana kita telah memberikan
alokasi dana, kemudian pembinaan dan
juga pengawasan,” tuturnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

MALINAU – Di Hari Ulang
Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran
nasional ke -102, mendapat kesan
dan pesan dari Plt. Bupati Malinau,
Dr. Topan Amrullah,.S.Pd,.M.Si.
Pasalnya selama menjabat sebagai
wakil bupati bersama Dr. Yansen
TP,.M.Si, mereka pernah berencana untuk membentuk Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) baru yakni
Dinas Damkar Malinau.
Topan mengatakan, saat ini
Damkar di Malinau masih tergabung dalam kedinasan bersama
Satpol PP Malinau. Karena hal itu
pula ia bersama Yansen TP pernah
melakukan upaya agar Damkar
Malinau menjadi OPD baru.
“Kita pernah mengupayakan
hal itu, bahkan sampai saat ini
kita masih berupaya dan menjalin
komunikasi dengan organisasi dan
pemerintah provinsi untuk pembentukan itu,” kata Topan.
Meski begitu, tidak mudah untuk membentuk Damkar sebagai
OPD sendiri. Menurut Topan,
masih banyak aspek sarana dan
prasarana yang harus disiapkan
terlebih dahulu sebelum pembentukan OPD baru itu.
“Membentuk dinas baru tentu
tidak seperti membentuk kepanitiaan, unit satuannya kita harus
siapkan, anggarannya dan sarana
pendukungnya dan itu yang kita
upayakan sampai saat ini,” ujarnya.
Bahkan untuk merealisasikan hal
itu, Topan mengaku telah mengakukan proses pembentukannya dan
menindaklanjutinya hingga saat ini.
Bahkan melakukan studi banding
ke daerah yang telah memiliki dinas
Damkar. Akan tetapi, menurut
Topan semuanya butuh proses dan
waktu yang cukup lama.
“Komunikasi dengan pemerintah provinsi kita jalankan terus,
bahkan kita pernah ke Samarinda
untuk melihat dinas Damkar di
sana,” ungkapnya.
“Tentu hal itu tidak mudah. Tapi
kita doakan saja agar ke depan
Damkar Malinau bisa memiliki
dinas sendiri dan kita jangan
putus semangat untuk hal itu,”
tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli
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Ketua DPRD Apresiasi Gerak Cepat
Gubernur Bangun Kaltara
TANJUNG SELOR – Gerak cepat
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)
dan Wakil Gubernur, Drs. H. Zainal Arifin
Paliwang SH M.Hum-Dr. Yansen TP M.Si
dalam mewujudkan pembangunan di Kaltara dengan menemui sejumlah kementerian di pusat, mendapat apresiasi dari
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kaltara, Norhayati Andris.
Sebagai wakil rakyat, Norhayati pun
menyampaikan terima kasih kepada pemimpin baru Kaltara ini atas upayanya
mencari program pusat yang bersentuhan dengan daerah di Kaltara. Terlebih
saat ini Provinsi Kaltara masih minim
anggaran untuk pembangunan.
“Kalau di list anggaran-anggaran kita
untuk skala prioritas, mungkin masih

banyak prioritas-prioritas namun tidak
ditunjang dengan APBD yang masih
kurang. Sehingga kita bersyukur gerak
cepat dan kerja keras Pak Gubernur,
sangat-sangat kami apresiasi dan ini
yang kita tunggu dan harapkan,” terangnya kepada benuanta.co.id.
Apalagi, lanjut politisi PDIP ini, kata
Gubernur, Kaltara ini perlu berlari. Sehingga perlu bersama-sama mewujudkan
Kaltara rumah kita dan mewujudkan Kaltara yang lebih baik lagi. “Makanya tidak
lupa kita doakan Beliau sehat selalu dalam
menjalankan tugas dan amanah. Beliau
kan ketemu orang terus nih, harapan kita
beliau selalu dilindungi oleh Tuhan Yang
Maha Kuasa,” ucapnya.
Terkait pertemuan Gubernur Kaltara

dengan Direktur Jenderal (Dirjen)
Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan, membahas MoU pembangunan dan pengembangan Bandara
Binuang di Krayan Tengah yang menjadi
akses satu-satunya daerah tersebut,
menurut Norhayati itu sangat penting.
Karena daerah perbatasan ini perlu
akses transportasi yang terkoneksi.
“Karena saudara-saudara kita di sana
belum ada transportasi udara, darat belum
terhubung. Jadi upaya membuka akses di
daerah-daerah yang sulit ditempuh darat,
laut, kita harapkan beliau cepat berinovasi
untuk menjangkau. Selain Binuang, saat ini
daerah perbatasan di Kaltara banyak yang
perlu lapangan terbang perintis. Seperti
Tanjung Selor, Long Bia,” jelasnya.

Diakui Norhayati, DPRD Kaltara periode
sebelumnya telah membicarakan untuk
pembukaan akses daerah perbatasan ini
melalui pembangunan lapangan terbang.
Hal ini dinilai penting karena akan mempermudah pengusaha-pengusaha dari luar
untuk menanamkan modalnya di Kaltara.
“Kita ingin pengusaha-pengusaha
yang ingin berinvestasi di daerah ini bisa
dipermudah. Olehnya itu kita sangat
membutuhkan transportasi yang cepat,
karena pengusaha-pengusaha ini punya
waktu sedikit, mereka tidak mau habis
waktu di jalan,” tuturnya.
Jadi untuk menarik investor agar berinvestasi di Kaltara, menurut Norhayati
harus dibenahi infrastruktur dulu, berikan
pelayanan yang baik, yang maksimal,

Ketua DPRD Kaltara

Norhayati Andris
agar para investor dengan nyaman bisa
berurusan di Kaltara. “Dulu ada beberapa
maskapai yang sempat ada, namun hilang.
Harapan kita, banyak orang yang datang
ke Kaltara,” ujarnya.(*)

Reporter: M. Yanudin

Bangga dengan Kearifan Lokal
Gubernur Kaltara

Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris (tengah) saat hadir di pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Kaltara, 26 Februari.

Tidak Disiplin dan Terbukti Menulari
Orang Lain, akan Disanksi
TANJUNG SELOR – Wabah covid-19
masih menjadi PR bersama dalam menanggulangi dan menekan lonjakan kasus
terkonfirmasi yang terjadi di Kalimantan
Utara (Kaltara). Tanpa kerja sama antara
pemerintah dan masyarakat, upaya memberantas kasus ini tak akan terwujud.
Pemerintah Provinsi Kaltara sendiri telah
melakukan sejumlah upaya untuk menekan
kasus covid-19. Salah satunya yang baru
saja dilakukan adalah meresmikan pos
pemeriksaan di perbatasan Kaltara-Kaltim,
yakni antara Kabupaten Berau da Bulungan
yang dilakukan Gubernur Kaltara, Drs. H.
Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum, Senin
22 Februari 2021.
Upaya lain adalah dengan membuat
peraturan daerah (Perda) tentang adaptasi
kebiasaan baru untuk pencegahan covid-19
di Kaltara. Di mana perda tersebut saat ini
tengah dalam pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
“Kebetulan sudah bentuk pansus
(Panitia Khusus) adaptasi kehidupan
baru untuk menekan penyebaran kasus.
Mudah-mudahan kita bisa bersinergi,
bisa bersama membuat peraturan untuk
semua, untuk masyarakat untuk pemerintah dan DPRD. Supaya kita tahu dan
menyadari akan ada aturan yang harus
kita tepati, harus kita hormati. Karena
kalau tanpa aturan atau ada yang me

ngatur, kita masih merasa seenaknya,”
terang Ketua DPRD Kaltara, Norhayati
Andris kepada benuanta.co.id.
Politisi PDIP ini menyampaikan, selain pemerintah, masyarakat juga mesti
sadar untuk turut serta menekan wabah
ini. Misalnya jika sudah ada gejala, agar
bisa menahan diri untuk melakukan
isolasi dan tidak beraktivitas di luar.
“Kalau sudah penciuman hilang,
badan tidak enak, atau ada gejala, kita
jangan kemana-mana. Tapi ada yang
sudah meras tidak nyaman, tidak enak,
masih berjalan ke hulu hilir. Bagaimana
tidak meledak. Ini yang mau kita
atur. Kita juga akan melibatkan TNIPolri, harus ada sanksi terkait masalah
pelanggaran, kalau ketahuan menulari
ke orang lain, kita sanksi,” tegasnya.
Untuk itu, Norhayati berharap kerja
sama dari pihak TNI Polri, Satpol PP untuk
bersinergi ke depannya dalam menerapkan
perda yang akan dibuat. “Kalau kita disiplin
dan kita terapkan, saya rasa Kalimantan
Utara cepat klir, cepat pulih kembali. Perda
ini inisiatif pemerintah provinsi, tapi kita
benar-benar serius untuk menerapkan
perda tersebut,” tegasnya.
Saat ini Pansus sudah melakukan
pengkajian Perda tersebut. Draf sudah
ada, tinggal didalami terkait apa saja yang
akan dimuat. “Progres sudah dalam peng-

kajian. Target tidak teralu lama, sebulan
bisa kita ketok,” jelas wanita ramah ini.
Harapannya, semua bisa terlibat
dalam pencegahan penyebaran covid-19
ini. Norhayati mengajak semua bersama-sama menjaga keluarga, menjaga
diri sendiri dan sadar harus disiplin
untuk beberapa waktu saja agar wabah
ini cepat berlalu dan semua aktivitas
cepat pulih kembali.
“intinya kita juga mendorong
pemerintah untuk terus berupaya
menyediakan alat tes, agar tidak terlalu
lama proses tes PCR. Hal ini agar kasus
orang yang sudah terkonfirmasi, begitu
dites PCR sudah tahu hasilnya. Jangan
sampai hasil PCR itu satu bulan baru
bisa diterima. Bagaimana bisa disiplin?
Orang yang terkonfirmasi itu masih
gantung apa positif atau tidak, jadi dia
masih bisa jalan,” tegasnya.
Yang kedua, orang yang sudah terkonfirmasi positif dan diminta untuk isolasi
mandiri, agar diberi perhatian. Jangan
sampai dibiarkan begitu saja. “Jangan
sampai tidak dikasih apa-apa, tidak
dikasih saran. Boleh mandiri di rumah
tapi minimal ada dinas kesehatan antar
vitamin kah, antar alat kesehatan, jangan
dibiarkan saja,” sarannya.(*)

Reporter: M. Yanudin

TANJUNG SELOR – Kebijakan
Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin
Paliwang SH M.Hum terkait keinginannya mengenalkan Kaltara melalui batik
menyimpan kebanggaan tersendiri bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kalimantan Utara
(Kaltara), sekaligus pengrajin batik,
Ainun Farida. Menurut Owner Bultiya
Farida Gallery itu kebijakan Gubernur
Kaltara dapat menumbuhkan perekonomian serta kelestarian batik khas
Kaltara ke depannya.
Diterangkannya, penggunaan batik
khas Kaltara untuk Aparatur Sipil
Negara (ASN) di seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) harus
benar-benar diseriusi. Sebab, dengan
begitu batik Kaltara dengan cepat
dikenal luas oleh masyarakat Kaltara
maupun daerah lain. “Pertama-tama
saya mengucapkan Alhamdulillah,
bersyukur atas apa yang beliau (Gubernur Kaltara) sampaikan saat menjabat agar menumbuhkan kearifan
lokal, yakni pakai batik khas Kaltara.
Kearifan lokal beliau sangat luar
biasa,” ungkap Ainun Farida kepada
benuanta.co.id beberapa waktu lalu.
Menurut wanita dari Fraksi Golkar
itu, kepedulian Gubernur Kaltara
terhadap kearifan lokal daerah
patutnya diikuti para kepala daerah
lainnya. Dengan begitu, makin
banyak kearifan lokal yang muncul
disetiap daerahnya. Terlebih motif
batik tidak hanya bisa dikembangkan
dari kebudayaan namun juga bisa dikreativitaskan melalui flora dan fauna
masing-masing daerah.
“Menyebut batik Kaltara bukan
hanya batik Bultiya seperti yang saya
punya ini. Tapi ada batik Malinau,
batik KTT, batik Nunukan dan batik
Tarakan. Walaupun batik Bultiya berada di Ibukota Provinsi, ini menjadi
bagian batik Kaltara,” sebutnya.
Lantaran kebijakan Gubernur
Kaltara mengharuskan ASN menggunakan batik di hari-hari tertentu, ia

pun tak merasa keberatan bila diminta
memproduksi batik dalam jumlah besar. Bagi dia, hal itu justru sebagai salah
satu usaha membantu mengenalkan
batik khas Kaltara. Apalagi jumlah ASN
Provinsi hingga kabupaten/kota secara
menyeluruh mengenakan batik khas
Kaltara, maka tak membutuhkan waktu
lama untuk mempromosikan batik
Kaltara ke kancah nasional.
“Kalau ada yang mau dipadukan
dalam corak Bultiya, kita akan buatkan, bisa juga sendiri,” sebutnya.
Wanita yang biasa disapa Bunda
Ainun itu mengatakan, batik Bultiya
dapat dikenali karena warnanya yang
terang, umumnya batik Kalimantan
memang memiliki warna yang mencolok. Batik Bultiya identik dengan
warna kuning kunyit untuk Bulungan,
warna biru muda untuk Tidung dan
warna coklat tua untuk Dayak.
“Kata tetua kita ini dipakai oleh
Kesultanan Bulungan, kunyit sangat
melekat dengan masyarakat. Saat
mau menikah bedaknya kunyit, saat
melahirkan jamunya pakai kunyit,
anak lahir pusatnya diberikan kunyit
dan obat-obatan kebanyakan dari
kunyit,” ujarnya.
Dia menambahkan, tak hanya batik
Bultiya saja yang ada di Bulu-ngan,
ada juga batik yang diproduksi oleh
pengrajin lain. Di antaranya batik
Dabuti, batik Gunung Putih dan batik
Budiman. Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah memberikan
perhatian lebih lagi terhadap karya
lokal Bulungan.
“Kita minta OPD harus pakai yang
batik variasi, yang jelas batik yang ada
di Kaltara supaya terlihat kearifan
lokalnya. Supaya tidak ada kecemburuan, dengan memakai batik semua
daerah itu bisa hidupkan pengrajin
kita,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
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Boring... Boring...
Manchester United
LONDON - Manchester United cuma seri
0-0 kontra Crystal Palace. Gary Neville sampai
bilang, MU begitu membosankan buat ditonton! Manchester United bertandang ke markas
Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris di
Selhurst Park, Kamis (4/2/2021) lalu. Setan
Merah sebenarnya begitu dominan.
MU unggul dalam penguasaan bola mencapai
63 persen. Ada pula 11 tembakan yang dilepaskan,
namun cuma satu yang mengarah ke gawang.
Crystal Palace cuma punya 37 persen penguasaan
bola. Tim tuan rumah melepaskan delapan tembakan dan dua yang mengarah ke gawang.
Pundit sepakbola yang juga eks pemain
Manchester United, Gary Neville begitu geram
dengan hasil tersebut. Sampai-sampai dia
menyebut, Manchester United membosankan
untuk ditonton. “Anda bisa menang, bisa seri,
dan bisa kalah. Tapi, Anda tidak boleh membosankan dan malam ini MU melakukannya,”
cetus Neville seperti dilansir dari Sky Sports.
“Kami tahu para suporter tidak ada di
stadion, kami tahu ada banyak pertandingan
sepak bola, namun mereka terlihat sangat

Bela LeBron
James,
Bintang NBA
Ramai-ramai
Serang
ibrahimovic
NEW YORK - LeBron James
mendapat banyak dukungan, terkait adu
argumennya dengan Zlatan Ibrahimovic.
Ramai-ramai bintang NBA lainnya menyerang striker AC Milan itu. Adu argumen
terjadi antara James dan Ibrahimovic,
terkait sikap seorang atlet terhadap urusan politik. Pesepakbola Swedia itu yang
awalnya mengatakan, bahwa olahragawan
sebaiknya tidak membicarakan urusan
lain seperti politik.
James, bintang LA Lakers yang kerap
bersuara soal diskriminasi dan ketidakadilan, menentangnya. Menurutnya,
sebagai bintang, ia takkan bersikap
biasa-biasa saja melihat sesuatu yang
salah. James juga menyindir Ibrahimovic, yang sempat merasa menjadi korban
diskriminasi di Swedia. Masalah rasial
itu sendiri yang kini sedang diperangi
James, dan banyak atlet lainnya.
Perang argumen kemudian terjadi,
saat Ibrahimovic berkilah. Ia menilai,
masalah rasial bukanlah masalah politik.
Pesepakbola 39 tahun itu juga menilai,
seorang atlet sebaiknya ‘tetap diam’
bicara soal politik karena dianggap tidak
layak. Komentar terakhir Ibrahimovic
itu memicu reaksi dari bintang-bintang
NBA lainnya. Enes Kanter, pemain New
York Knicks, mencibir pesepakbola asal
Swedia itu sosok yang arogan dan tak
punya simpati.
“Bukan, apa yang memecah belah
kemanusiaan adalah kediktatoran dan
otoritarian. Ketika atlet bersuara, itu bukan untuk bersenang-senang atau mencari
perhatian. Itu untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah,” cuit Enes
Kanter di Twitter-nya, @EnesKanter.

Karena Ferdinand,
Vidic, Kompany,
dan Terry adalah
Guru Ruben Dias

“Ketika anda arogan dan tidak punya
simpati, dan hanya memedulikan diri
sendiri, anda bisa bilang ke orang-orang
agar jangan menentang ketidakadilan,”
kecam pebasket berdarah Turki-AS itu.
Secara terpisah, Kanter juga mencibir
Ibrahimovic yang dianggap keliru melihat permasalahan. Pebasket yang kerap
mengkritik Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan itu menilai, para atlet sedianya
sedang melawan kediktatoran yang
merajalela saat ini, khususnya di AS.
“Seseorang harus memberi tahu
Ibrahimovic, bahwa ada perbedaan
antara opini politik dan menentang
penganiayaan, penindasan, dan menyerukan para diktator,” kata Kanter.
“Black Lives Matter bukanlah pernyataan politik. Kami berbicara menentang
penindasan. Di Amerika Serikat, kami
menyebutnya kebebasan berekspresi,”
jelasnya, seperti dilansir Marca.
Kecaman lebih keras dilontarkan
mantan pebasket Baron Davis. Ia meminta Ibrahimovic jangan lagi datang ke
Los Angeles, setelah sempat membela
LA Galaxy beberapa tahun lalu. “Zlatan
menjauhlah dari LA. Galaxy payah.
Kamu benar-benar bodoh. Lihatlah pandangan Zohan yang dicuri itu, dan berikan kembali pada Sandler,” kecamnya,
dengan memberikan pesan dari ﬁlm You
Don’t Mess with the Zohan. (int/dtk)

MANCHESTER - Ruben Dias menjadi salah
satu bek terbaik di Liga
Inggris musim ini. Ia
rupanya ‘berguru’
pada Rio Ferdinand,
Nemanja Vidic, Vincent Kompany, hingga
John Terry. Ruben Dias
menjadi bintang anyar di
Premier League musim ini.
Bek 23 tahun itu direkrut Manchester City dari Benfica seharga
60 juta paun.
Harga mahal Ruben Dias
terbukti. Pemain dengan postur
187 cm itu menjadi alasan betapa
tangguhnya City musim ini. Bersama
John Stones, Ruben Dias oke dalam
mengawal lini belakang City. Dari 33
penampilannya, gawang The Citizen
cuma kebobolan 13 kali.
Terakhir, Ruben Dias membantu City
mengemas kemenangan 4-1 atas Wolverhampton Wanderers. Kemenangan itu membantu pasukan Pep Guardiola tak terkalahkan
di 28 pertandingan, dengan 21 laga terakhirnya
diakhiri dengan kemenangan.
Saat diwawancara BT Sport yang dipandu Rio
Ferdinand, eks bek MU, Ruben Dias mengaku belajar
banyak darinya. Bek macam Ferdinand dan Vidic (duo
Manchester United), Kompany (Man City), dan Terry
(Chelsea) selalu ia contoh.
“Ketika saya masih kecil, menonton Liga Premier adalah
akhir pekan impian saya. Saya telah menonton banyak pertandingan dengan Anda, Vidic, Kompany, John Terry, daftarnya
banyak,” kata Ruben Dias.
“Dari sana Anda mulai belajar, dan saya belajar banyak dari apa
yang saya dengar dan apa yang saya lihat. Hanya denga menonton, saya mulai memahami liga dan cara Anda bermain.”
“Hal yang membuat perbedaan besar adalah seberapa
kompetitifnya. Di sini, Anda mendapatkan tantangan di setiap
pertandingan. Saya pikir itulah yang membuat liga ini berbeda, dan jika Anda berhasil, itu karena Anda bisa menyelesaikannya berkali-kali,” jelasnya. (yna/krs/dtk/int)

lesu malam ini dan cukup beruntung (tidak
kalah),” lanjutnya.
Gary Neville menambahkan, MU seperti takut
untuk mengambil risiko. Itu terlihat, dari kurang
garangnya Bruno Fernandes dkk untuk terus
menekan ke dalam kotak penalti, demi mengantisipasi serangan balik Crystal Palace.
“Tidak ada gairah bahkan menjelang laga
berakhir. Para fans mungkin berpikir MU
bakal mengarahkan segalanya, menanti kejutan dari pemain muda, membuat peluang, dan
mengambil risiko. Sayangnya, ada ketakutan
kalau Crystal Palace akan melakukan serangan
balik,” tegas Neville.
Dengan hasil tersebut, Manchester
United berarti sudah gagal menang dalam
tiga pertandingan terakhir secara beruntun di
semua kompetisi. Ketiga laga tersebut berakhir dengan hasil imbang. Setan Merah juga
semakin tertinggal dari Manchester City di
puncak Klasemen Liga Inggris. Sementara ini,
MU tetap berada di peringkat kedua dengan
koleksi 51 poin, beda 14 poin dari sang tetangganya itu. (aff/bay/dtk/int)

Gianluigi Buffon
Mau Pensiun
di Tahun 2023
TURIN - Gianluigi Buffon saat
ini masih melanjutkan kariernya di
usia kepala empat. Kiper Juventus
itu mengaku ingin gantung sepatu
paling lama di tahun 2023. Buffon
sudah memasuki 43 tahun pada
Januari 2021. Dia kini tercatat sebagai pemain paling tua yang berlaga
di Liga Italia, serta sudah tampil
sebanyak 681 kali bersama Juventus.
Buffon dimainkan pelatih
Andrea Pirlo dalam sepuluh laga di
semua kompetisi sejak awal musim
2020/2021. Berstatus kiper kedua Si
Nyonya Tua, penjaga gawang Italia
tersebut masih bisa membuktikan
kualitasnya dengan mencatatkan
enam kali clean-sheet.
Gianluigi Buffon sampai saat
ini masih terikat kontrak dengan
Juventus hingga
Juni 2021. Melansir
laporan The Guardian, pemenang Piala
Dunia 2006 itu belum memutuskan
apakah akan lanjut
terus atau tidak di Allianz Stadium
pada musim mendatang.
Meski begitu, Buffon menegaskan
jika dia akan tetap berkarier sebagai
pemain paling lama hingga musim
panas 2023. Setelah itu, dirinya
mantap untuk berhenti dan gantung
sepatu. “Saya belajar jika tidak ada
yang pasti dalam kehidupan. Lihat, di
kepala saya ini sebenarnya sudah ada
tanda untuk berhenti,” kata Buffon
kepada The Guardian.
“Batas maksimum yaitu Juni
2023, itu benar-benar paling
maksimal. Namun, saya juga bisa
saja berhenti dalam empat bulan ke
depan,” demikian kata Buffon.
Apabila Gianluigi Buffon benarbenar memutuskan pensiun di akhir
musim 2022/2023, maka dia mengakhiri karier sepakbolanya di usia
45 tahun. (bay/ran/dtk/int)
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Makanan untuk
Ibu Hamil Trimester
1, 2, dan 3
IBU hamil harus pandai-pandai memilih makanan yang akan dikonsumsi. Selain untuk memenuhi
gizi bagi tubuh ibu hamil, makanan juga ditujukan
bagi kebutuhan gizi janin di dalam kandungan.
Asupan gizi ibu hamil yang tidak tercukupi akan
berakibat buruk pada janin. Seperti bayi cacat atau
memiliki berat badan rendah.
Pada trimester pertama, ibu hamil muda biasanya mengalami morning sickness. Gejalanya antara
lain mual, muntah, dan nafsu makan berkurang.
Ibu hamil muda harus mengonsumsi makanan yang
mengandung asam folat: ditemukan dalam kacangkacangan, buah jeruk, dan sayuran berdaun hijau.
Makanan mengandung kalsium: ditemukan dalam
produk susu (susu, yogurt dan keju) dan sayuran
berdaun hijau gelap.
Makanan mengandung zat besi: ditemukan
dalam daging, unggas, makanan laut, kacang-kacangan, dan sayuran. Makanan mengandung kolin:
ditemukan dalam daging merah dan telur. Makanan
mengandung Vitamin B12: ditemukan dalam daging, unggas, makanan laut, serta roti dan sereal
yang diperkaya. Makanan mengandung asam
lemak omega-3: ditemukan dalam ikan berlemak,
biji chia, biji rami, dan makanan yang diperkaya.
Dilansir buku Menu Sehat untuk Ibu Hamil oleh
Tim DeMedia (Konsultan Gizi & Kuliner: Budi
Sutomo, S.Pd), ibu hamil pada trimester kedua yakni
gangguan morning sickness sudah berkurang. Asupan
protein dan kalori pada ibu hamil harus ditambah.

Protein dan kalori akan digunakan untuk membentuk
plasenta, ketuban, menambah volume darah dan
mengalirkannya ke seluruh tubuh. Ibu hamil trimester
ini harus mengonsumsi makanan seperti makanan
mengandung zat besi: ditemukan dalam daging,
unggas, makanan laut, kacang-kacangan, dan sayuran
berdaun hijau gelap. Makanan mengandung kalsium:
ditemukan dalam produk susu (susu, yogurt, keju)
dan sayuran berdaun gelap.
Makanan mengandung asam lemak omega-3:
ditemukan dalam ikan berlemak, biji chia, biji rami,
dan makanan yang diperkaya. Makanan mengandung magnesium: ditemukan dalam kacangkacangan dan biji-bijian, pisang, dan yoghurt.
Makanan mengandung vitamin D: ditemukan
dalam makanan yang diperkaya, seperti susu, susu
kedelai, dan sereal yang diperkaya; juga pada ikan
berlemak dan kuning telur. Makanan mengandung
asam folat, ditemukan dalam kacang-kacangan,
buah-buahan, sayuran berdaun hijau.
Pada trimester ketiga, janin semakin besar dan
kebutuhan gizi ibu hamil meningkat. Ibu hamil
pada trimester terakhir ini harus memperhatikan asupan protein, kalori, vitamin, dan zat besi.
Ibu hamil trimester ketiga harus mengonsumsi
makanan mengandung zat besi: ditemukan dalam
daging, unggas, makanan laut, kacang-kacangan,
dan sayuran berdaun hijau gelap. Asam lemak
omega-3: ditemukan dalam ikan berlemak, biji chia,
dan biji rami. (int/dtk)

Resep Nasi Goreng Ebi Gurih Wangi
NASI goreng dengan paduan ebi yang wangi
bisa menu sarapan enak. Tanpa kecap manis
rasanya gurih renyah dengan paduan bawang
putih. Bikin yuk! Kalau bosan dengan nasi goreng
dengan bumbu kecap manis, kamu bisa meracik
nasi goreng dengan bumbu ebi yang ringan dan
gurih. Aroma harum ebi menambah lezat nasi
goreng ini. Rasa gurih nasi goreng makin kuat
dengan tambahan kecap asin dan kecap ikan. Bagi
yang suka pedas bisa menambahkan cabe rawit
merah yang diiris halus. Gurih harum nasi goreng
ebi ini makin enak dengan tambahan telur. Kamu
bisa menyantapnya dengan acar timun atau irisan
tomat segar dan kerupuk. Simak resep dan tips
membuatnya berikut ini.
BAHAN :
3 sdm minyak sayur
2 siung bawang putih, cincang halus
2 butir bawang merah cincang halus
5 ekor udang sedang, kupas, sisakan ekornya
2 sdm ebi, rendam hingga lunak, tumbuk halus
1 buah cabe merah, cincang halus
1 batang daun bawang iris halus
2 butir telur, kocok
400 g nasi putih

0813-4761-1268

BUMBU:
2 sdm kecap asin
1 sdm kecap ikan

2 sdm saus tiram
1/2 sdt merica bubuk
1 sdt garam
CARA MEMBUAT :
1. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga
layu dan harum.
2. Masukkan udang dan ebi, aduk hingga harum
dan matang.
3. Tambahkan cabe dan daun bawang, aduk sampai layu.
4. Sisihkan ke pinggir wajan, tuangkan telur kocok
di salah satu sisinya dan aduk cepat hingga
bergumpal kecil.
5. Masukkan nasi putih, aduk sebentar.
6. Tambahkan kecap asin, kecap ikan, saus tiram,
merica dan garam.
7. Aduk-aduk hingga seluruhnya tercampur rata.
8. Angkat, sajikan dengan iris timun dan tomat.
EBI ATAU UDANG KERINGRESEP NASI GORENG EBI.
FOTO: ISTOCK TIPS:
1. Untuk mendapatkan tekstur nasi goreng yang
renyah, gunakan nasi dingin atau yang agak pera.
2. Ebi atau udang kering bisa dibeli di pasar atau
supermarket. Kualitasnya sangat beragam. Pilih
yang berukuran sedang, utuh dan tidak ada
bagian yang hancur. Ini menandakan ebi dibuat
dari udang segar.
3. Sebelum diolah, rendam ebi dalam air panas
hingga mengembang lalu tiriskan dan tumbuk
hingga halus. (int/dtk)

