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Usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar 2020 lalu, sejumlah 
partai politik (parpol) mengalami penurunan elektabilitas. Hal ini berdasarkan hasil survei yang 
dilakukan Y-Publika baru-baru ini. Survei dilakukan dalam kurun waktu empat bulan terakhir. 

Sejumlah partai besar dan pemenang pemilu legislatif pun mengalami pergeseran.
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TANJUNG SELOR – Gubernur 
Kalimantan Utara (Kaltara) H. Zainal 
Arifin Paliwang menerima kunjungan 
pimpinan Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang 
Tarakan di ruang kerjanya, Selasa 
(23/2/2021) sekira pukul 14.00 Wita.

Kesempatan bertatap muka itu diman-
faatkan gubernur untuk membahas terkait 
kelanjutan dari program jaminan ke
sehatan gratis bagi warga kurang mampu.

Pertemuan tersebut guna mencari 
solusi terkait keberlangsungan program 
ini secara kontinu. Karena pemerin-
tahan sebelumnya hanya mengganggar-
kan hingga 28 Februari 2021. Padahal 

sepengetahuan gubernur, program ini 
dilakukan setiap tahun.

“Sehingga di bulan Maret sampai 
Desember nanti tidak ada alokasi ang-
garan sama sekali untuk BPJS gratis itu. 
Berarti kan saya harus mencari anggaran,” 
sambung mantan Wakil Kepala Kepolisian 
Daerah (Wakapolda) Kaltara ini.

Dari data yang diperoleh gubernur, 
anggaran tahun 2021 untuk membiayai 
jaminan kesehatan gratis ini pada bulan 
Januari dan Februari hanya Rp 4 miliar 
lebih. Hitungannya setiap bulan dialoka-
sikan Rp 2 miliar lebih. Jika dikalkulasi, 
butuh anggaran sekira Rp 24 miliar lagi.

Namun gubernur menjamin pro-

gram itu tetap berlanjut. Di mana dari 
hasil pertemuan menyepakati bahwa 
Pemprov Kaltara boleh membayarnya 
di Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan (APBDP).

“Sudah kita antisipasi dengan melaku-
kan kerja sama (MoU) dengan pihak 
BPJS Kesehatan, pembayarannya nanti 
di perubahan 2021. Sehingga program 
BPJS gratis itu InsyaAllah tetap jalan. 
Untuk masyarakat apapun saya buat,” 
jamin gubernur. (*)

 

Sumber: Media Relasi Ziyap
Editor: M. Yanudin

Gubernur Kaltara 

Drs. H. Zainal A. Paliwang S.Hum

Gubernur Lanjutkan Program 
BPJS Kesehatan Gratis

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) bersama Bawaslu Provinsi 
Kaltara digugat oleh Irianto Lambrie dan 
Irwan Sabri (Iraw) di Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Samarinda, Kalimantan 
Timur. Di mana pada Kamis 26 Februari 
2021, akan dilaksanakan sidang perdananya.

KPU digugat terkait pencalonan Drs. H. 
Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum yang 
dianggap masih berstatus polisi saat mendaf-
tar. Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata 
AlIslami pun melakukan silaturahmi kepa-
da Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang 
agar melakukan upaya hak jawab.

“Yang kami komunikasikan dan sila-
turahmi ke Pak Gubernur, mengharap-
kan beliau menggunakan hak hukumnya 
untuk menjawab dan menjelaskan. 
Gubernur di sini pihak terkait dan beliau 
bersedia untuk menggunakan hak jawab 
itu,” ungkap Ketua KPU Provinsi Kaltara 
Suryanata AlIslami kepada benuanta.
co.id, Rabu 24 Februari 2021.

Dia mengatakan, Gubernur Kaltara 
bisa menjawab secara langsung atau atau 
mendelegasikan kepada yang berkompeten, 
dalam hal ini terkait mutasi Brigjen Pol 
(Purn) Zainal Arifin Paliwang saat masih 
aktif sebagai polisi. Atau bekerjasama de
ngan tim SDM Mabes Polri untuk menjelas-
kan terkait pemberhentiannya untuk maju 
sebagai calon kepala daerah di Kaltara.

“Karena yang dipertanyakan itu tentang 
mekanisme, kenapa pada tanggal 5 Okto-
ber itu ada surat dari Mabes Polri terkait 
SK pemberhentian. Tapi yang diributkan 
kenapa tanggal 12 Oktober itu ada surat 
TR lagi,” jelasnya.

“Tapi ‘kan kami tidak masuk dalam me-
kanisme ranah Polri, bahwa yang dibutuh-
kan KPU adalah surat keputusan pember-
hentian, kalau itu sudah ada maka secara 
administrasi beliau (Zainal Arifin Paliwang) 
sudah tidak ada masalah,” sambungnya.

Dia menuturkan, dalam PKPU menga-
tur saat mendaftar dari profesi anggota 
TNI Polri, ASN dan anggota DPRD, harus 
berhenti dari jabatannya. Hanya saja, 
mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie 
menggugat tidak melihat jika wakilnya 
saat mendaftar masih menjadi Wakil 
Ketua DPRD Nunukan.

“Bahwa dalam PKPU itu saat mendaftar 

harus berhenti, jika harus berhenti maka 
harus adil TNIPolri dan anggota DPRD 
harus berhenti. Terkait yang menggugat, 
calon wakilnya itu adalah Wakil Ketua 
DPRD saat mendaftar,” jelasnya.

Suryanata memaparkan, bakal pasa
ngan calon (Bapaslon) yang mendaftar 
itu mengundurkan diri paling lama 5 hari 
sejak ditetapkan. Penetapan paslon itu 
berdasarkan PKPU Nomor 5 yaitu tanggal 
23 September 2020. Di mana pada saat itu 
KPU Provinsi menetapkan 3 dari Bapaslon 
yang mendaftar.

“Maka ditetapkan 3 paslon sebagai 
peserta pemilihan. 5 hari sejak ditetapkan 
paslon dari TNI Polri, anggota DPRD dan 
ASN itu wajib menyerahkan 3 hal, pertama 
surat pernyataan pengunduran diri. Waktu 
mendaftar ada beberapa form yang harus 
diceklis. Pak Zainal termasuk yang men-
centang menyatakan siap mengundurkan 
diri pada saat mendaftar,” bebernya.

Dari 3 hal lainnya, surat tanda terima 
penyerahan pengunduran dirinya dan 
ketiga surat keterangan yang menyatakan 
pengunduran dirinya dalam proses. 
“Rentan 5 hari itu pak Zainal dan Irwan 
Sabri menyerahkan 3 hal itu,” sebutnya.

Dia mengatakan, saat Mabes Polri menge-

luarkan nota dinas terkait pengunduran diri 
Zainal Arifin Paliwang, dalam PKPU tidak 
mengatur secara rigid format surat ketera
ngan yang menyatakan dalam proses.

“Itu ‘kan berarti diserahkan ke masing
masing lembaga, jadi di Mabes Polri 
mekanismenya kami menerima itu dan 
kami menyatakan itu sah,” ujarnya.

Kemudian di tanggal 5 Oktober 2020 
ada SK pemberhentian Zainal dari anggota 
Polri. Di dalam PKPU disebutkan setelah 
menyerahkan 3 hal calon dari anggota 
TNI Polri, ASN dan anggota DPRD wajib 
menyampaikan SK pemberhentian paling 
lama 30 hari sebelum pencoblosan.

“Pak Zainal menyerahkan SK pember-
hentian itu ke KPU berbentuk fisik pada 
tanggal 8 November 2020 itu berarti ma-
sih dalam range 30 hari karena batasnya 9 
November 2020,” tutur Suryanata.

Terkait gugatan yang dilakukan oleh pa-
sangan Irianto Lambrie dan Irwan Sabri, 
KPU menghormatinya. Pihaknya pun akan 
menjawab berdasarkan PKPU, pasalnya 
seluruh tahapan pada pemilihan serentak 
2020 di Kaltara semua paslon diberikan 
pelayanan yang sama. Jadi tidak ada pem-
bedaan terhadap semua paslon.

“Kami bekerja berdasarkan aturan dan 

kami anggap sudah sesuai dengan ketentu-
an yang ada.  Akan tetapi masih ada yang 
kurang puas sehingga melanjutkan hingga 
ke PTUN, kita hormati,” ucapnya.

Sehingga saat ini semua yang dibutuhkan 
sudah dipersiapkan dalam menghadapi 
persidangan tersebut. Tak hanya itu, KPU 
pun telah menggandeng kuasa hukum yang 
akan mendampingi saat persidangan.

“Kami sudah melakukan konsolidasi 
untuk menyiapkan semua dokumen untuk 
jawaban. Kedua kami juga menggandeng 
pengacara untuk mendampingi kami saat 
di PTUN, ada 2 pengacara. Besok itu jad-
walnya pembacaan gugatan sekaligus kami 
menyiapkan jawaban,” pungkasnya.

Terkait ini, Gubernur Kaltara Zainal Arifin 
Paliwang merespons baik. Dirinya me
ngatakan telah memberikan kuasa hukum 
kepada Biro Hukum Pemprov Kaltara.

“Karena dalam sidang di PTUN 
Samarinda nanti selain tergugat juga ada 
pihak terkait, pihak terkait itu adalah 
saya. Dan saya sudah memberikan kuasa 
hukum kepada Biro Hukum Provinsi Kal-
tara,” kata Zainal Arifin Paliwang.(*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

TANJUNG SELOR – Meski 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
di Kalimantan Utara (Kaltara) telah 
usai, namun sejumlah progam kerja 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
Kaltara, masih ada yang berjalan 
hingga saat ini. Di antaranya, 
perpanjangan masa kerja pengawas 
adhoc, khususnya di Kabupaten 
Malinau dan Nunukan.

“Belum lagi kita masih meng-
hadapi sidang gugatan PTUN di 
Pilkada Malinau dan Nunukan, 
serta di DKPP. Semuanya ini 
masih membutuhkan anggaran,” 
ujar Ketua Bawaslu Kaltara, 
Suryani, usai bertemu Gubernur 
Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin 
Paliwang SH M.Hum di ruang 
kerjanya, Rabu (24/2/2021).

Karena itu, pihaknya masih 
membutuhkan dukungan angga-
ran dari Pemprov Kaltara, sesuai 
yang telah terencana di dalam 
naskah perjanjian hibah daerah 
(NPHD). Jika tidak, kata Suryani, 
semua progam yang semestinya 
berjalan hingga 21 April men-
datang, akan mengalami kendala.

“Alhamdulillah kita sudah komu-
nikasikan dengan Gubernur Kaltara. 
Hasilnya, Gubernur Zainal Sudah 
menerima usulan yang kita ajukan 
terkait NPHD,” kata Suryani.

Suryani juga menyampaikan 
bahwa anggaran yang tertuang 
dalam NPHD, seharusnya sudah 
tidak bisa digunakan. Karena 
pilkada telah selesai. Untuk itulah 
pihaknya bertemu Gubernur, guna 
menyampaikan adanya program 
yang masih harus dilaksanakan. 
Sehingga masih membutuhkan 
dukungan anggaran.

Hal ini pun disambut baik oleh 
Gubernur Kaltara dengan menin-
daklanjuti surat yang telah diajukan 
oleh Bawaslu kepada Pemprov. 

“Proses dari hasil pilkada 
2020 yang masih ada itu me-
merlukan anggaran. Olehnya 
itu segera kami tindaklanjuti, 
agar anggaran yang tersisa dapat 
dipergunakan sampai kegiatan 
itu berakhir,” kata Zainal. (*)

Sumber: Media Relasi Ziyap
Editor: M. Yanudin

(Foto: Johan/Media Relasi Ziyap) 

Ketua Bawaslu Kaltara, suryani. 

Program Bawaslu 
Masih Ada, 
Pemprov Akan 
Beri Dukungan 
Anggaran

SILATURAHMI: Komisioner KpU Kaltara saat silaturahmi dengan Gubernur Kaltara Zainal arifin paliwang.

KPU Kaltara Koordinasi dengan Gubernur 
Terkait Sidang Gugatan Iraw
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Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A.Paliwang SH M.Hum 

TANJUNG SELOR – Gubernur 
Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal Arifin 
Paliwang SH M.Hum memberi kete-
gasan pada seluruh jajaran aparatur sipil 
negara (ASN) di lingkup Pemerintah 
Provinsi agar saat melakukan perjalanan 
dinas, ada hasil yang diperoleh.

Hal ini disampaikan Gubernur saat 
memimpin apel perdana dihadapan 
seluruh unsur yang ada di Provinsi Kal-
tara. Dalam penyampaiannya, Gubernur 
memberikan arahan tentang perjalanan 
dinas yang disiplin dan berorientasi 
pada hasil yang baik pada daerah.

“Kedepan kita akan lakukan pe negasan. 
Orientasi tugas harus lebih banyak di 
dalam daerah dibanding di luar. Porsinya, 

70 % di dalam daerah dan 30 % keluar 
daerah,” ucap Zainal saat apel di Lapan-
gan Agatis, Tanjung Selor.

Gubernur Zainal menjelaskan, saat 
keluar daerah untuk melakukan studi 
banding agar dapat melihat contoh atau 
mempelajari daerah-daerah lain yang 
berkhasanah. Sehingga saat pulang ada 
hasil yang bisa diperbuat di daerah.

“Jangan sampai keluar dinas melaku-
kan studi banding, tetapi ketika kembali 
ke daerah tidak ada yang bisa dibuat, tidak 
ada gunanya. Kalau tidak ada hasil, itu 
namanya jalan-jalan, menghabisi uang 
perjalanan dinas saja, saya tidak mau itu,” 
tegas mantan Wakapolda Kaltara ini.

Menurutnya, perjalanan dinas 

tidak boleh dilaksanakan hanya untuk 
menghabiskan anggaran dan jangan ada 
perjalanan dinas fiktif. “Perjalanan dinas 
jangan hanya untuk menghabiskan ang-
garan, misalnya mau dekat akhir tahun 
harus habiskan anggaran, saya tidak 
mau demikian”, lanjutnya.

“Jangan ada perjalanan dinas fiktif, 
saya ulangi jangan ada perjalanan dinas 
fiktif, hanya admistrasinya ada tapi anda 
tidak melakukan perjalanan dinas. Saya 
akan cek nanti,” tegas Zainal di hadapan 
jajaran ASN Pemprov Kaltara.(*)

 

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor: M. Yanudin

Gubernur Ingatkan Jangan 
Ada Perjalanan Dinas Fiktif

TANJUNG SELOR – Bersama 
beberapa Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) dan staf di lingkungan 
Pemprov Kalimantan Utara (Kalta-
ra), Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal 
Arifin Paliwang SH M.Hum, Selasa 
(23/2/2021) mengahadiri rapat 
secara virtual yang dilaksanakan di 
ruangan rapat Gubernur.

Dalam rapat virtual itu, beberapa 
hal dibahas oleh Gubernur bersama 
Menko Perekonomian, Mendagri, 
Menteri Keuangan dan Menkominfo. 
Di antaranya membahas tentang 
penyelenggaraan perizinan berusaha 
di daerah dan Online Single Submis-
sion (OSS) berbasis risiko.

“Jadi, rapat virtual tadi sosialsi 
menindaklanjuti Peraturan Menteri 
(Permen) Nomor 06 Tahun 2021, 
yang dilaksanakan bersama beber-
apa kementerian,” ucap Gubernur 
usai mengikuti rapat virtual.

Zainal A. Paliwang menambahkan, 
apa yang menjadi pembahasan dalam 
rapat virtual bersama beberapa men-
teri perlu segera disosialisasikan ke 

tingkat kabupaten dan kota di Kaltara. 
Yakni terkait adanya perubahan no-
menklatur DPMPTSP dan penyeder-
hanaan mekanisme perizinan berbasis 
risiko yang ada pada Online Single 
Submission (OSS).

“Nanti akan ada aplikasi OSS 
versi 1.1 terkait perizinan yang ada 
di DPMTSP, jadi saya minta Kepala 
Plt DPMPTSP segera sosialisasikan 
semua ini ke tingkat kabupaten dan 
Kota di kaltara,” tegas Gubernur.

Dengan adanya penggunaan OSS 
yang terbaru, Gubernur berharap semua 
proses perizinan yang ada di Kaltara 
dapat berjalan dengan lancar. Sehingga 
kedepannya masyarakat yang ingin 
berinvestasi di Kaltara semakin banyak.

“Kita sangat apresiasi adanya 
perubahan OSS ini, semoga kede-
pannya banyak yang berinvestasi 
di Kaltara lebih banyak lagi,” harap 
mantan Waka Polda Kaltara ini. (*)

 

Sumber: Media Relasi Ziyap
Reporter: M. Yanudin

TARAKAN – Sepekan sudah Guber-
nur dan Wakil Gubernur Kalimantan 
Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal Arifin 
Paliwang SH M.Hum dan Dr. Yansen TP 
M.Si menjalankan tugas, sejak dilantik 
Presiden Joko Widodo di Istana Negara 
Jakarta pada 15 Februari 2021.

Bagi Wakil Gubernur Kaltara Yansen 
TP, lebih banyak membenahi program 
kerja Pemprov Kaltara yang harus me-
nyesuaikan visi kepala daerah saat ini. 
Karena menurutnya, meskipun melan-
jutkan pemerintahan, namun karena 
berkaitan visi, tentu berbeda semangat-
nya dari pemerintahan sebelumnya.

Oleh sebab itu, Wagub Yansen TP 
menginginkan harus dilakukan penye-
suaian dengan visi kepala daerah saat 
ini. Kemudian bisa mempresentasikan 
visi tersebut dan bisa dilaksanakan di 
tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai mantan Bupati Malinau dua 
periode yang paham tata pemerintahan, 
Yansen TP memahami apa yang harus 
dilakukan. Salah satu upaya adalah 
dengan menyusun Rencana Pembangu-

nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
menyeusaikan visi kepala daerah.

“Oleh sebab itu visi ini harus diru-
muskan dengan baik dalam RPJMD. 
Transisi kami sudah bentuk, dan kita 
harus segera melakukan penyesuaian-
penyesuaian terhadap beberapa kegiatan 
yang tidak konek kepada visi kami,” ujar 
Wagub Yansen TP.

RPJMD ini nantinya menurut Wagub 
Yansen TP, akan menjadi landasan dalam 
menyusun Rancana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) serta menyusun Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Wagub menegaskan, apapun alasan-
nya, kegiatan harus dihentikan jika 
tidak sesuai dengan visi. Karena kepala 
daerah tidak akan mempertanggung-
jawabkan jika tidak sesuai dengan visi 
kepala daerah saat ini.

Wagub juga menegaskan, kegiatan ha-
rus betul-betul berdampak pada rakyat. 
Jangan dipaksa, karena itu berkaitan 
dengan dana dan waktu.

“Kemanfaatan yang tidak berpihak 
rakyat kita harus hentikan, harus diori-

entasikan kepada hal yang berdampak 
kepada masyarakat, karena kita ini 
‘kan pemerintahan yang membangun 
masyarakat,” tegasnya lagi.

Yansen TP menilai, pemerintahan se-
belumnya kurang pro aktif kepada rakyat. 
Lebih banyak sirkulasi kebijakan untuk 
kepentingan yang sebenarnya sangat 
seremonial, sangat rutin dan normatif.

Olehnya itu, Wagub menilai 
pemerintahan saat ini harus berhitung 
kegiatan-kegiatan yang berdampak 
kepada rakyat. Jika provinsi bekerja 
maksimal, Wagub yakin data kabu-
paten dan kota pasti akan maksimal, 
karena kabupaten kota itu sudah rata-
rata meraih Wajar Tanpa Pengecuaian 
(WTP), yang artinya penyelenggaraan 
pemerintahan sudah sangat baik, ting-
gal ditopang oleh provinsi.

“Oleh sebab itu, ini sangat penting, 
pemerintahan yang ada ini harus segera 
dibina, dibenahi, baik menyangkut 
mental, integritas mereka, orientasi 
dan kecakapan dalam bekerja. Sehingga 
pemerintahan itu betul-betul opera-

sional untuk rakyat, pemerintahan yang 
bekerja untuk rakyat atau pemerintahan 
pro rakyat,” tuturnya,

Yansen TP juga menyinggung tata 
hubungan antara pemerintahan antara 
Pemprov Kaltara dengan pemerintah 
kabupaten dan kota. “Padahal yang 
dimaksudkan dengan pemerintah provinsi 
itu adalah sebuah sistem pemerintahan 
yang mewadahi kabupaten kota sebagai 

sub sistem. Kenapa demikian, karena 
operasionalisasi pemerintahan itu tidak 
bisa tidak, harus menggerakkan pemerin-
tahan kabupaten kota untuk operasional 
menangani rakyat, karena rakyat itu ada 
di kabupaten kota,” ungkapnya. (*)

 

Sumber: Media Relasi Ziyap
Editor: M. Yanudin

VISI: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang SH M.Hum saat berbincang dengan Wagub, Dr. Yansen TP M.Si.

Wagub Kaltara: Tidak Sesuai dengan Visi, 
Kegiatan akan Dihentikan

RAPAT: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum mengikuti rapat secara virtual 
bersama sejumlah Menteri.

Penerapan OSS, Gubernur Harap Permudah 
Masuk Investor ke Kaltara
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NUNUKAN – Pemerintah Kabu-
paten Nunukan telah mengeluarkan 
surat edaran pembatasan perjalanan 
sepeedboat untuk transportasi dari 
Sungai Ular menuju Nunukan, sampai 
batas waktu 17.00 Wita. Lewat dari jam 
tersebut tidak diberi izin untuk berlayar, 
terlebih pada malam hari.

Langkah itu diambil melihat kejadian 
pada beberapa pekan lalu bahwa adanya 
8 Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
sempat ditangkap oleh Bataliyon 14 (PGA) 
Police Gerak Alam Malaysia di perairan 
perbatasan laut Indonesia dan Malaysia di 
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Dikatakan Sekretaris Daerah Kabu-
paten Nunukan, Serfianus, S.IP., M.Si, 
Sungai Ular ini merupakan jalur akses 
masyarakat untuk menuju daratan 
kalimantan seperti di Kecamatan Sem-

bakung, Sebuku, Lumbis dan wilayah 
lainnya. Namun wilayah ini berbatasan 
langsung dengan Malaysia.

“Kami dari pemerintah daerah 
dan pihak terkait melakukan evalu-
asi beberapa hal atas kejadian adanya 
kasus warga kita yang sedang melintas 
di wilayah perbatasan beberapa pekan 
lalu, pada malam hari. Jadi pemerintah 
daerah telah mengeluarkan surat edaran 
kepada semua pemilik sepeadbot, untuk 
transportasi Sungai Ular Nunukan itu 
dilaksanakan batas waktu yakni 17.00 
Wita, lewat dari situ tidak akan kita iz-
inkan untuk berlayar pada malam hari,” 
kata Serfianus,  Rabu (24/2/2021).

Selain itu, saat ini telah dilakukan 
upaya pembangunan pos di daerah 
perbatasan di wilayah Sungai Ular dan 
nantinya akan ditempatkan petugas 

dari Lanal Nunukan, Pamtas, Imigrasi 
dan Dinas Perhubungan, yang nantinya 
melakukan pengawasan di perairan 
dalam rangka perlindungan masyarakat 
yang melewati jalur tersebut.

“Karena ini masalah batas antara dua 
negara, yang mana persoalan ini akan kita 
bahwa ke pusat, kerena kewenangan ba-
tasan ini berada di pusat. Akan kita usulkan 
bagaimana nantinya membuat rambu di 
batas laut maupun sungai,” jelasnya.

Dengan adanya rambu itu, nanti 
masyarakat atau juragan sepeedboat 
yang sedang melintasi laut perbatasan 
yang ada di Sungai Ular akan tahu batas 
negara yang boleh dilewati dan tidak. (*)

 

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

NUNUKAN – Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Nunukan menggelar pertemuan 
dengan pelaku usaha Kepada peter-
nakan ayam potong pada pekan lalu.

Sebelumnya Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 
telah menggelar hearing bersama DPRD 
Nunukan terkait persoalan harga ayam 
potong dan persediaan BOC.

Dinas Pertanian telah melakukan 
tindak lanjut dengan melakukan rapat 
teknis di kantor Dinas Pertanian, yang 
dihadiri oleh UMKM Nunukan dan 
Dinas Perdagangan, bersama pelaku 
usaha peternak ayam.

Dikatakan Kepala Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Nunukan, Masniadi, melihat kondisi di 
lapangan terkait harga ayam potong di 
pasaran sangat rendah sekali kisaran 
Rp 23 ribu rupiah di lapak, ini yang 
menjadi persoalan bagi peternak 
karena biaya operasi yang cukup tinggi.

“Makanya kita duduk bersama 
untuk melindungi pelaku usaha 
peternak ayam potong, kita sudah 
melakukan rapat, dan mencoba 
untuk menyepakati harga ayam 
potong di kandang dengan harga 
hidup perkilonya beberapa, dan juga 
Kouta BOC , dan peraturan yang 
memayungi bagaimana para ternak, 
pengawasan, sangsi dan pembentu-
kan asosiasi,” kata Masniadi Kepada 
benuanta.co.id, Selasa (23/2/2021).

Dalam rapat itu memutuskan 
harga ayam potong di kandang ada 
empat fase yang disepakati, yang di-
harapkan bisa mewakili untuk semu 
peternak di Kabupaten Nunukan.

Empat fase ini adalah terkait 
berat bobot ayamnya yakni 1,6 
hingga 1,9 kilogram (kg) harga yang 

disepakati itu adalah Rp 26 ribu, 
sedangkan yang berat 2 hingga 2,5 
kg itu harga Rp 25 ribu, ketiga, 2,6 
hingga 3 kg dengan harga Rp 24 
ribu, dan yang 3,1 kg itu dengan 
harga Rp 20 ribu. Ini semua adalah 
harga kandang bukan di lapak.

“Kita akan evaluasi sejak tanggal 15 
hingga 24 Februari 2021, apakah yang 
disepakati itu berjalan, atau perlu ada 
perbaikan. Kondisinya bahwa keterse-
diaan ayam di Nunukan cukup besar, 
dan ada beberapa peternak mengeluh 
ada ayam yang perlu segera distri-
busikan atau di jual,” jelasnya.

Ditambahkannya, apa lagi saat 
ini ayam dari negara tetangga juga 
masuk di Nunukan, bahkan ada juga 
ayam dari wilayah Berau, sehingga 
ini perlu didiskusikan. Karena ini 
terkait dengan peternakan lokal 
yang harus kita lindungi.

“Kita berharap besok itu dari para 
peternak sudah mengusulkan struk-
tur asosiasi peternak ayam, semoga 
ini bisa terwujud,” imbuhnya.(*)

Reporter Darmawan
Editor: Ramli

H. Tuwo: Kader PMII Potensial Menjadi Pemimpin Tangguh

PENJEMPUtAN: Sekretaris daerah Kabupaten nunukan, Serfianus, S.iP., M.Si melakukan penjemputan kedela-
pan Wni yang sempat ditangkap Police Gerak alam Malaysia di Sungai ular.

Pemkab Keluarkan 
Edaran Pembatasan 
Perlintasan Sungai Ular

Dinas Pertanian Evaluasi Harga 
Ayam Potong di Nunukan

NUNUKAN – Bupati Nunukan yang 
diwakili oleh Kabag Kesra Setkab Nunukan, 
H. Tuwo membuka secara resmi Pelati-
han Kader Dasar (PKD) yang merupakan 
pengkaderan formal tingkat kedua setelah 
Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) 
di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII), Ahad (21/2/2021) di Ruang Serba 
Guna Lantai V Kantor Bupati Nunukan.

Kegiatan ini diselenggarakan selama satu 
pekan dan diikuti se-Kaltara, dimulai Ahad 
hingga 28 Februari 2021, dengan mengang-
kat tema Membentuk Kader Mujahid Yang 
Militan dan Bertanggung Jawab Sebagai 
Pelopor Pergerakan di Era Kontemporer.

Selain Kabag Kesra Setkab Nunukan, H. 
Tuwo, juga tampak hadir Ketua Kom-
sat Ibnu Kn Muh. Rafli Rizaldi, Ketua 
Komsat PNN Ismul Azam Ghazali, IKA 
PMII Maslan, ST., Ketua Cabang PMII 
Nunukan, Zulfikar, S.Pd., dan PC PMII 
Nunukan Armansyah.

Dalam pidato H. Tuwo mengatakan, 
sebuah organisasi kemahasiswaan meru-
pakan salah satu cara untuk melatih kedi-

siplinan, keberanian, kerjasama dan jiwa 
kepemimpinan bagi seorang mahasiswa.

Mahasiswa yang sudah terbiasa aktif 
dalam suatu organisasi kemahasiswaan, 
biasanya akan lebih peka, lebih kritis, dan 
lebih aktif dalam menyikapi berbagai isu 
dan dinamika yang terjadi di tengah te-
ngah masyarakat. sikap tersebut tentunya 
sejalan dengan peran mahasiswa sebagai 
agen perubahan di tengah masyarakat.

PMII sebagai salah satu organisasi 
kemahasiswaan Islam yang paling tua di 
tanah air merupakan wadah yang sangat 
tepat untuk menggembleng jiwa kepe-
mimpinan, semangat keislaman, serta rasa 
kebangsaan terhadap para mahasiswa. 
dalam kiprahnya selama ini, kader kader 
PMII terbukti mampu menterjemahkan 
visi keislaman dan kebangsaan yang inklu-
sif, toleran serta moderat.

Sikap para kader PMII sangat jauh dari 
sikap tertutup, kolot, dan membabi buta 
dalam beragama. Nilai – nilai dan sikap 
dasar seperti inilah yang  diharapkan dapat 
terus ditanamkan di dalam hati para kader 

– kader muda PMII Kabupaten Nunukan 
yang hari ini akan mulai mengikuti pelati-
han kader dasar ke satu.

“Apalagi di tengah situasi sosial politik 
di tanah air yang semakin dinamis akhir 
akhir ini. Di mana ada semangat kecen-
derungan semakin merebaknya intoleran, 
radikalisme, sikap egois dan fanatisme 
kelompok yang terlalu berlebihan di seba-
gian masyarakat. Ujaran kebencian, hoaks, 
fitnah, dan caci maki begitu masifnya 
mengisi dunia maya kita saat ini,” kata H. 
Tuwo dalam pidatonya

Lebih Lanjut dikatakan, apa lagi saat 
ini  media sosial lebih banyak diisi oleh 
perdebatan yang tidak produktif, tidak sehat, 
dan mengancam semangat persaudaraan 
kita sebagai sesama anak bangsa. jika situasi 
seperti itu terus menerus dibiarkan berlarut 
larut, maka keterbelahan masyarakat meru-
pakan sebuah ancaman yang nyata di depan 
mata, yang pada ujungnya akan mengancam 
eksistensi dari Negara kesatuan republik 
indonesia yang dicintai bersama.

“Islam merupakan agama yang rahmatan 

lil ‘alamin, agama yang selalu membawa 
pesan damai dan semangat saling menghar-
gai perbedaan.  jangan sampai kebesaran 
islam justru menjadi oleh karena sikap dan 
perilaku para kerdil penganutnya yang tidak 
sejalan dan senapas dengan ajaran ajaran 
islam. Hal ini menjadi tugas dari para aktivis 
muda islam, termasuk para kader-kader 
PMII untuk menampilkan wajah islam yang 
teduh, damai, dan selalu menghargai setiap 
perbedaan dengan bermartabat,” jelasnya.

H. Tuwo berharap, pelatihan kader 
dasar ke satu ini dia minta juga dimanfaat-
kan untuk terus menumbuhkan semangat 
kebangsaan. Kader PMII harus mampu 
menyiapkan kader potensialnya untuk 
menjadi pemimpin yang tangguh, visioner 
dan bertaqwa kepada Allah SWT, saya juga 
ingin menyampaikan bahwa pemerintah 
daerah selalu bersikap terbuka terhadap 
setiap saran, kritik dan masukan dari para 
mahasiswa, termasuk dari para kader 
PMII. sebagai kaum intelektual, H. Tuwo 
yakin kader kader PMII akan mampu 
memposisikan diri dan menyampaikan 

setiap masukan dengan santun dan 
bermartabat.(*)

Reporter: Darmawan 
Editor: Ramli

Kabag Kesra Setkab nunukan, 

H. Tuwo

darMaWan/BEnuanta

Masniadi
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TANJUNG SELOR – Menjadi salah 
satu event organizer (EO) yang cukup terke
nal di Kaltara untuk acara pernikahan, kini 
pemilik HD Dekor atas nama Andi diburu 
oleh polisi setelah melakukan penipuan 
kepada warga yang menyewa jasanya.

“Setelah banyak korbannya yang me
lapor kini kita selidiki dan cari pemiliknya. 
Sampai saat ini belum mendapat titik 
terang,” ungkap Kasat Reskrim Polres 
Bulungan AKP Belnas Pali Padang melalui 
KBO Sat Reskrim Polres Bulungan IPDA 
Bernard FP Siregar kepada benuanta.
co.id, Selasa 23 Februari 2021.

Dia mengatakan, korban yang sudah 
melapor cukup banyak, bahkan tafsiran 
kerugian mencapai puluhan miliar ru
piah. Bahkan ada korban yang melapor 
kerugiannya mencapai Rp 1,7 miliar.

“Korbannya banyak, kita terima 3 

sampai 4 orang yang melapor. Keru
gian bervariasi ada Rp 1,7 miliar, ada 
beberapa ratus juta. Kita tafsir itu ada 
Rp 20 miliar yang dibawa kabur oleh 
Andi,” ucapnya.

Bernard menuturkan, pemilik HD 
Dekor ini cukup pintar dalam meng
hilangkan jejak. Sejak dilaporkan pada 
Januari 2021 lalu, keberadaannya di 
Tanjung Selor sudah tidak ada. “Nomor 
handphone yang dipakai sudah ganti 
dan lainnya juga tidak terdeteksi. Bah
kan kita lidik ke orang tua pelaku juga 
tidak ada,” jelasnya.

Kata dia, HD Dekor ini melayani 
dekorasi, make up atau rias pengantin 
dan catering. Biasanya ada harga spesial 
dan dibuat berbentuk paket dengan 
beberapa pilihan harga dan item yang 
diberikan oleh pemilik HD kepada 

warga yang menggunakan jasanya.
“Uang itu ada untuk bisnis, ada untuk 

biaya pernikahan dan investasi serta 
utang. Bujuk rayunya itukan HD lagi 
naik daun ada promo, kemudian menga
jak bisnis. Kebetulan acara nikahan yang 
bagus biasanya dia yang pegang sebagai 
EO,” ujar Bernard.

Dia menambahkan, saat ini ada HD 
Dekor yang baru, namun itu sudah tidak 
ada keterkaitan dengan Andi. Sejauh ini
pun yang telah dimintai keterangan dari 
pekerja HD Dekor yang lama, korban 
dan lainnya. “Kalau untuk Andi sendiri 
sudah tidak ada, kalau yang baru se
benarnya korban juga,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin PELAKU: Screenshoot dari facebook pelaku atau pemilik HD Dekor atas nama Andi.

Gelapkan Uang Hingga 
Rp 20 Miliar, Pemilik HD 
Dekor Diburu Polisi

Tiga Kecamatan di Kaltara 
akan Nikmati Listrik 24 Jam
Deddy Berharap Masalah Listrik di Kaltara 
Tuntas di Kepemimpinan Gubernur Baru

TANJUNG SELOR – Tiga Keca
matan di Kalimantan Utara (Kaltara) 
akan menikmati penggunaan listrik 
secara maksimal setelah Perusahan 
Listrik Negara (PLN) berhasil me
ningkatkan waktu nyala listrik dari 
12 jam menjadi 24 jam.

Anggota Komisi VI DPR RI Daerah 
Pemilihan (Dapil) Kaltara, Deddy 
Yevri Hanteru Sitorus menuturkan, 
Tiga kecamatan itu di antaranya 
Seimanggaris di Kabupaten Nunu
kan, Kecamatan Peso dan Sekatak di 
Kabupaten Bulungan.

“Rabu (24/2/2021) akan dires
mikan listrik 24 jam di Kecamatan 
Seimanggaris (Nunukan), kemudian 
dua kecamatan di Bulungan yakni 
Peso akan diresmikan pada awal 
Maret mendatang. Sementara untuk 
di Kecamatan Sekatak lagi proses 
finalisasi oleh PLN. Semuanya masih 
menggunakan Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel (PLTD),” ungkapnya 
kepada benuanta.co.id saat kunjun
gan kerja masa reses ke III di Desa 
Terindak, Kecamatan Sekatak, Senin 
(22/2/2021).

Selain listrik tenaga diesel, lanjut
nya, Perusahaan Gas Negara (PGN) 
saat ini sedang membangun unit 
regasifikasi di Tanjung Selor yang 
nantinya menjadi unit Pembangkit 
Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 
Tanjung Selor yang telah selesai 
melakukan tahapan performing test 
sehingga Pembangkit berkapasitas 
daya 2 x 7,5 Megawatt (MW) itu 
nantinya bakal membawa perubahan 
drastis kelistrikan di Tanjung Selor.

“Dari data yang saya terima dari 
pihak PLN, rasio elektrifikasi di 
kaltara sebenarnya sudah mencapai 
80 persen dan itu sudah mencakup 
listrik solar sel atau Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang 
pemanfaatannya digunakan pada 
wilayah yang belum dimasuki ja
ringan listrik PLN,” kata politisi PDI 
Perjuangan yang akrab disapa bang 
Deddy Sitorus ini.

Dijelaskannya, jika regasitifikasi 
dibangun maka angka rasio jaringan 
listrik di Kaltara akan meningkat 
signifikan. Sehingga masalah listrik 
di Kaltara dapat diselesaikan.

“PLTMG sudah dibangun di 
Malinau, Tarakan, Nunukan dan 
Tanjung Selor, yang bahan regasiti
fikasinya akan ada di Tanjung Selor. 
Semua ini sudah saya perjuangkan 
di pemerintah pusat. Untuk itu 
diharapkan pada masa kepemimpi
nan gubernur dan wakil gubernur 
yang baru ini (ZainalYansen) bisa 
menyelesaikan persoalan listrik 
yang selama ini dikeluhkan warga 
Kaltara,” pungkasnya.(*)

 

Reporter: Victor 
Editor : M. Yanudin

Deddy Sitorus

TANJUNG SELOR – Para nelayan 
yang beraktivitas di Sungai Kayan dan 
sekitarnya mengeluhkan pendapatan
nya menurun. Terlebih di perairan biasa 
mereka mengasi rezeki kerap diganggu 
oleh orang yang mencari ikan dengan 
cara menyetrum dan meracun.

“Dengan ini kami para nelayan bubu 
dan tukang jala di perairan Sungai Sabanar 
menuju Muara Sapai Pulau Baru terganggu 
oleh para penyetrum ikan dan racun, 
mereka semakin merajalela bahkan sudah 
bertahuntahun,” ungkap Arbain nelayan 
yang berdomisili di Sabanar Lama kepada 
benuanta.co.id, Senin 22 Februari 2021.

Kata dia, tindakan penyetruman dan 
meracun ikan dapat menghilangkan 

habitat ikan di Sungai Kayan. Bahkan 
kegiatan itu bisa merusak ekosistem 
dalam sungai Pasalnya tak hanya ikan 
kecil yang musnah tapi biota lainnya.

“Jadi sudah lama kegiatan itu, dari 
Sungai Kayan menuju muara. Itu bisa 
merusak alam dan merusak habitat 
ikan dan udang sungai. Apalagi mereka 
sterum dan racun desis,” jelasnya.

Tak hanya dampak pada alam, meng
komsumsi ikan dan udang yang sudah 
terpapar racun berbahaya bagi tubuh 
manusia. Arbain berharap kegiatan ini 
dihentikan supaya ikan dan udang dapat 
berkembang biak secara alami.

“Kasihan yang mengkomsumsi udang 
racun itu. Bisa menimbulkan penyakit 

kanker dan lainnya. Kami butuh ban
tuan,” ucapnya.

Dia menuturkan, setelah kejadian itu, 
pihaknya bersama nelayan lain sudah 
melaporkan kepada Dinas Kelautan dan 
Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara. Han
ya saja belum ada tindakan yang diambil 
oleh DKP karena kegiatan menyetrum 
dan meracun masih ada.

“Kami sudah melapor tapi belum ada 
tindak lanjut dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan. Padahal kami sudah menung
gu selama sebulan,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Nelayan Mengeluh Ada Aktivitas Menyetrum 
dan Meracun Ikan di Sungai Kayan

MERACUN: Kondisi 
Sungai Kayan yang 
diracun hingga 
menghilangkan 
pendapatan nelayan.

Arbain : Kami Sudah Melapor ke DKP, Belum Ada Tindak Lanjut
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TARAKAN – Kepolisian Resor 
(Polres) Tarakan berhasil membekuk 
dua orang yang diduga sebagai mucikari 
dan pembuka jasa threesome pada hari 
Ahad (21/2/2021) di Daan Mogot, Jakarta 
Barat. Kedua mucikari telah sampai di 
Tarakan untuk diproses lebih lanjut.

Kapolres Tarakan, AKBP Fillol 
Praja Arthadira melalui Kasat Reskrim 
Polres Tarakan, IPTU Muhammad Aldi 
mengatakan telah mengamankan kedua 
mucikari yang diduga melakukan tindak 
pidana prostitusi online di Tarakan, 
Rabu (24/2/2021).

“Pada hari ini Unit Tipidter sudah 
kembali ke Tarakan setelah melakukan 
penangkapan berkaitan dengan tindak 
pidana yang terjadi di Tarakan. Ber-
dasarkan hasil informasi penyelidikan 
yang kami laksanakan adanya dugaan 
tindak pidana prostitusi online di Tara-
kan,” ujar Aldi.

Aldi menjelaskan, sebelumnya unit 
Reskrim Polres Tarakan telah melakukan 
penyelidikan dan mengungkap adanya pros-
titusi online. Di mana pelaku menawarkan 
jasa threesome kepada pelanggan.

“Pada tanggal 17 Februari 2021 lalu, 
kita sudah mendapati dan mengung-
kap adanya praktik prostitusi, di mana 

pelaku menawarkan layanan threesome 
atau perempuan yang lebih dari satu, 
sudah kita grebek dan amankan di salah 
satu hotel Tarakan,” terangnya.

“Berdasarkan keterangan yang diambil 
dari dua orang PSK pelaku threesome, 
ternyata mereka ada mucikari atau 
orang yang menggerakkan mereka dan 
berdasarkan informasi yang diperoleh, 
mucikari berada di Jakarta,” tambahnya.

Untuk diketahui, kedua mucikari ber-
peran sebagai pengelola keuangan serta 
pencari pelanggan untuk Pekerja Seks 
Komersial (PSK), lalu menjadi dalang 
di balik layanan jasa threesome, atau 
layanan dengan lebih dari satu PSK.

“Kita segera melakukan penindakan 
dan mengirimkan satu Unit Tipidter Sat 
Reskrim Polres Tarakan untuk melaku-
kan penangkapan di Jakarta, pada 
Ming gu kemarin, penyelidikan mem-
buahkan hasil dan melakukan penang-
kapan di kosan kedua mucikari di Daan 
Mogot, Jakarta Barat,” tuturnya.

Berdasarkan hasil interogasi muci-
kari, perempuan yang diperjualbelikan 
ada sekitar 10 orang, dengan tarif 
berkisaran Rp 2 juta dan menggu-
nakan aplikasi Michat sebagai media 
komunikasi.

Selain itu, Reskrim Polres Tarakan 
juga menetapkan perempuan atau PSK 
sebagai korban dari pasal Tindak Pidana 
Perdagangan Online (TPPO) dan Infor-
masi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Saat ini kedua mucikari akan kami 
bawa ke dokes untuk melaksanakan 
rapid antigen lalu melakukan penyelidi-
kan. Seluruh PSK merupakan orang dari 
Jakarta, datang ke Tarakan hanya jika 

ada pelanggan,” tutupnya.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa 
Editor : Ramli

TARAKAN – Rabu sore (22/2/2021) 
telah terjadi kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla) di Kelurahan Juata Permai, 
Kecamatan Tarakan Utara, sekira 
pukul 15.00 WITA. Kobaran api hampir 
mengenai Gedung Kantor Urusan 
Agama (KUA) dan Panti Jompo Provinsi 
Kalimantan Utara (Kaltara).

Kasi Ops Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan (PMK) kota Tarakan, Irwan 
mengatakan sekira pukul 15.00 WITA 
telah menerima laporan dari lurah Juata 
Permai terkait Karhutla di lahan milik 
pemerintah kota (pemkot) Tarakan.

“Kita dapat laporan dari lurah dan 
segera mengerahkan tim untuk melaku-
kan pemadaman, lahan yang terbakar 
merupakan lahan kosong milik pemkot 
Tarakan dengan penuh semak belukar 
yang gampang tersulut api,” ujarnya ke-

pada benuanta.co.id, Senin (22/2/2021).
“Markas komando PMK Kampung 

Satu berkoordinasi dengan damkar sektor 
utara untuk segera mengawali respon time 
penanganan kebakaran lahan tersebut dan 
armada serta personil sektor utara tiba di 
lokasi pada pukul 15.15 WITA langsung 
mengambil posisi melaksanakan pemada-
man,” tambahnya.

Irwan menjelaskan, luas lahan yang 
terbakar sebesar 200 meter x 100 meter, 
jarak lahan yang terbakar tidak jauh 
dengan gedung KUA dan Panti Jompo 
yakni sekitar 5 meter.

“Petugas bekerja dengan cepat, semua 
gedung aman, api merambat cepat na-
mun bisa dihentikan sehingga tidak ada 
gedung yang terdampak api kebakaran,” 
terangnya.

Armada dan dukungan personil yang 

dikerahkan antara lain, armada fire 
truck sektor utara 1 unit, armada fire 
truck mako 1 unit, armada suply truck 
sektor utara 1 unit 5 ton, armada suply 
mako 1 unit 5 ton, armada BPBD 1 unit 2 
personil, armada polsek utara 5 personil, 
PLN 3 personil, personil sektor utara 5 
orang, personil mako 7 orang, Babinsa 
Tarakan utara 1 orang, Babinkamtibmas 
Polsek Utara 1 orang.

“Penyebab kebakaran belum diketa-
hui, imbauan kepada masyarakat agar 
tidak menggunakan cara membakar 
untuk membuka lahan perkebunan, dan 
selalu berhati-hati dalam menghadapi 
cuaca panas yang ekstrim,” tutupnya.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa 
Editor : Ramli

TANJUNG SELOR – Kun-
jungan Rektor Universitas Borneo 
Tarakan dan rombongan akademisi 
ke Pemprov Kaltara untuk bertemu 
Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Pali-
wang SH M.Hum, bertujuan untuk 
melakukan koordinasi. Terlebih 
Gubernur Kaltara merupakan Ketua 
Dewan Pertimbangan UBT.

“Kita melaporkan perkembangan 
dan kemajuan UBT karena beliau 
merupakan Ketua Dewan Per-
timbangan UBT,” ungkap Rektor 
Universitas Borneo Tarakan, Prof. 
Adri Patton kepada benuanta.co.id, 
Rabu 24 Februari 2021.

Selain kunjungan, pihaknya juga 
bermohon kepada Gubernur Zainal 
agar bisa berangkat bersama ke 
Jakarta bertemu Menteri Pendidi-
kan dan Kebudayaan RI, Nadiem 
Makarim. Tak hanya itu dirinya juga 
meminta bertemu dengan Menteri 
PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Karena kunjungan pak Presiden 
ke sini (Tarakan), Presiden sudah 
menjanjikan kepada UBT untuk 
membangunkan dome,” ucapnya.

Adri Patton mengatakan, pem-

bangunan dome ini akan diper-
juangkan. Perencanaannya pun kini 
sudah ada dan pendanaannya beras-
al dari pusat. “Perencanaannya ada 
di PU-PERA, kita sudah bersurat 
tapi itu akan kita serahkan saat kita 
menghadap,” paparnya.

Prof. Adri Patton juga meminta 
kepada Gubernur Kaltara agar me-
ngupayakan pembukaan program 
studi kedokteran, karena kewena-
ngan Gubernur bisa melakukan lobi 
ke pusat. Karena UBT kini memiliki 
program S1 kedokteran namun 
masih di moratorium.

“Tapi kalau pak Gubernur yang 
datang bersama anggota DPRD 
provinsi, kabupaten kota, lalu 
Walikota dan Bupati, saya yakin ada 
pertimbangan,” jelasnya.

Dirinya menganggap penting hal 
fakultas kedokteran itu. Pasalnya 
Kaltara berada di daerah terluar, ter-
isolir dan tertinggal (3 T) yang masih 
membutuhkan banyak dokter. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin

Dua Mucikari Beri Layanan 
Threesome Dibekuk di Jakarta

Rektor UBT, Prof. Adri Patton

Rektor UBT Ingin Buka Fakultas Kedokteran

PADAMKAN: Petugas PMK memadamkan api saat membakar lahan di Tarakan.

Karhutla di Juata Permai, 
KUA dan Panti Jompo Nyaris Tersulut Api

BEKUK: 2 orang 
muncikari diamankan 

di Jakarta oleh Reskrim 
Polres Tarakan Minggu lalu.
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TARAKAN – Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional 
(PAN) se-Kalimantan Utara, mengelar 
musyawarah daerah (Musda) V yang 
berlangsung secara virtual. Dalam 
musda ini, untuk memiliki kepengu-
rusan DPD PAN di 4 Kabupaten dan 1 
Kota di Kaltara.

Musda yang dilaksanakan secara vir-
tual dan dihadiri langsung Ketua Umum 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN 
Zulkifl i Hasan, dilakukan berbarengan 
dengan 4 Provinsi lainnya di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW) PAN Kaltara, Ibrahim Ali men-
gatakan musda di 4 Kabupaten dan 1 
Kota di Kaltara, dilakukan secara musy-

awarah dan mufakat. Di Kota Tarakan, 
Ketua DPD PAN kembali jabat Khaerud-
din Arief Hidayat, Kabupaten Bulungan 
kembali dipercayakan Rahman Padenka, 
Tana Tidung kepada Jamhari dan 
Malinau diamanatkan kepada Ibrahim. 
Untuk Kabupaten Nunukan, masih 
belum ditentukan.

“Kalau yang di Nunukan tadi kita 
masih kosong kan karena saya lagi 
membangun komunikasi. Nunukan ke 
depan menargetkan paling tidak bisa 
mendapatkan 2 kursi untuk DPRD 
Provinsi dan dari 3 Dapil target di 
Kabupaten Nunukan paling tidak 4 kursi 
untuk DPRD Kabupaten,” kata Ibrahim 
Ali ditemui usai musda V DPD PAN 

se-Kaltara di Hotel Lotus Panaya Kota 
Tarakan, Senin (22/2/21).

Ibrahim menambahkan di Nunukan 
ada beberapa fi gur calon kandidat Ketua 
DPD. Untuk penunjukan ketua DPD di 
Nunukan, dari Ketua Umum DPP PAN 
diserahkan ke DPW PAN Kaltara.

“Tadi di dalam virtual Ketum sudah 
menyerahkan untuk Kabupaten Nunu-
kan, diserahkan kepada saya menen-
tukan nanti siapa yang akan menjadi 
Ketua DPD atau yang menahkodai 
Kabupaten Nunukan 5 tahun ke depan,” 
kata pria yang juga Bupati Tana Tidung 
terpilih ini

Kepengurusan DPD PAN di Kaltara 
ini, ditargetkan satu minggu ke depan 

sudah terbentuk struktur kepengurusan 
dan dilaporkan ke DPW PAN Kaltara 
untuk diajukan pembuatan surat kepu-
tusan ke DPP.

“Harapan saya tentunya seperti yang 
disampaikan oleh Ketum bahwa kader 
diminta untuk istiqomah konsisten 
berjuang untuk kepentingan rakyat 
bukan berbicara kepentingan pribadi, 
tapi untuk kepentingan orang banyak 
dan kepentingan masyarakat Kaltara 
khususnya di wilayah di mana pengurus 
DPD kita berada,” tandasnya.(*)

Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Ramli

MENYIMAK: Pengurus DPD PAN di Kaltara mendengarkan pemaparan Ketua Umum PAN Zulkifl i Hasan melalui virtual.

Musda V DPD PAN Se-Kaltara, 
Ini Pesan Ibrahim Ali

TANA TIDUNG – Menjadi Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat 
Nasional (PAN) Kabupaten Tana Tidung 
(KTT) periode 2021-2025 melalui 
musyawarah daerah (Musda) ke V DPD 
PAN, yang dilaksanakan bersamaan se-
Kalimantan Utara secara virtual, Senin 
22 Februari 2021 kemarin, Jamhari 
juga tercatat sebagai Ketua DPP PAN 
termuda se-Kalimantan.

Kendati saat ini partai yang dikenal 
dengan logo matahari putih itu menjadi 
partai pemenang di Tana Tidung dan 
menduduki unsur Ketua DPRD dengan 
perolehan 4 kursi, Jamhari menyebut, 
di bawah nahkodanya, PAN kedepannya 
akan terus mengejar taget lain, yakni 
memiliki kursi lebih untuk pemilu 2024.

“Mudah-mudahan kita mempunyai 

target di atas 4 kursi untuk 2024 dan 
akan mengawal suara-suara di basis-
basis PAN di dapil 1 dan dapil 2. Pada 
2024 juga akan ada pilkada, kita akan 
mengusung kader juga di Tana Tidung,” 
ujar Jamhari saat ditemui benuanta.
co.id, Selasa (23/2/2021).

Terpilihnya Jamhari sebagai Ketua DPD 
PAN KTT ini merupakan tongkat estafet 
kepemimpinan Ibrahim Ali yang sebelum-
nya menjadi Ketua DPD KTT dan saat ini 
menduduki kursi Bupati KTT.

“Alhamdulillah sekarang beliau menjadi 
Bupati Tana Tidung dan menjadi Ketua 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN 
Provinsi Kaltara, dan beban ini sekarang 
dilimpahkan ke saya,” imbuhnya.

Sebagai Ketua DPD termuda di 
Kalimantan, ia juga optimis bahwa 

anak muda di Bumi Upun Taka itu bisa 
terus berkreasi dan juga inovatif dalam 
berpolitik dan masuk di partai. Melalui 
politik juga, kata dia, dapat membangun 
Tana Tidung menjadi lebih baik.

“Sekarang Tana Tidung bupatinya 
muda dan Ketua DPRD juga muda. Saya 
menjadi kader PAN dari tahun 2014 
dan 2015 saya menjadi Sekretaris DPD 
mendampingi pak Ibrahim Ali dan seka-
rang saya menjadi Ketua DPD,” jelasnya.

“Politik itu dinamis, kita tidak melihat 
umur. Selagi bisa berbuat, bekerja dan 
berusaha dan konsisten di satu partai, 
mari bersama-sama bekerja untuk 
rakyat,” tandasnya.(*)

Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Ramli

TARAKAN – H. Khaeruddin 
Arief Hidayat terpilih sebagai 
Ketua Formatur DPD PAN Tara-
kan dalam Musyawarah Daerah 
(Musda) V yang digelar, Senin 
(22/2/2021).

Dalam penyampaiannya, 
Arief Hidayat menyebut DPD 
PAN Tarakan akan mendukung 
kebijakan pemerintah yang pro 
rakyat, terutama dalam mem-
bangun daerah.

Terkait dengan keinginan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kaltara untuk mengembalikan 
pengelolaan Pelabuhan SDF, 
juga sangat diapresiasi Arief 
Hidayat. “Hal itu sebagai bentuk 
memberdayakan Kota Tarakan 
dengan PAD (Pendapatan Asli 
Daerah)-nya,” terangnya.

Pria yang juga menjabat 
sebagai Anggota DPRD Kaltara 
ini mengatakan, jika Tarakan 
maju, maka Provinsi Kaltara 
juga demikian. Karena tidak 
bisa dipungkiri Tarakan adalah 
pintu gerbang masuknya orang 
ke Kaltara.

“Penilaian orang terhadap 
Kaltara apalagi pendatang dan 
tamu adalah pandangan perta-
ma kepada Tarakan. Jadi kalau 
Tarakan cantik, maka panda-
ngan orang tentang Kaltara juga 
bagus,” ujarnya.

Kebijakan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal 
Arifi n Paliwang SH M.Hum 
dan Dr. Yansen TP M.Si ini juga 
sekaligus merealisasikan janji 
politik yang pernah disampaikan 
pasangan calon (Paslon) dengan 
akronim ZIYAP ini dalam Pilkada 
Kaltara 2020 lalu.

Dengan dikembalikannya 
Pelabuhan SDF ini ke Kota 
Tarakan, diharapkan agar 
Tarakan bisa mengelola dengan 
optimal. “Selain itu juga bisa 
meningkatkan pelayanan se-
bagai kota transit dan pintu ger-
bang di Kaltara,” tutupnya.(*)

 

Reporter: M. Yanudin

H. Khaeruddin Arief Hidayat

Ketua DPD PAN 
Tarakan Apresiasi 
Gubernur 
Kembalikan 
Pelabuhan SDF 
ke Tarakan

Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, 

Jamhari

Jamhari Jadi Ketua DPD PAN Termuda Se-Kalimantan



Berita Utama
pekan ke-1, maret 20218

MESKI pemilihan legislatif baru 
akan digelar tiga tahun mendatang atau 
pada 2024, namun prediksi-prediksi 
telah keluar. Seperti yang dilakukan 
oleh lembaga survey Y-Pubica. Dalam 
survey yang dilakukan Y-Publica dalam 
empat bulan terakhir, elektabilitas PDI 
Perjuangan menurun, sementara elekta-
bilitas Demokrat dan PSI naik.

“Elektabilitas PDIP sebagai partai 
berkuasa menurun, sedangkan Demokrat 
sebagai oposisi melesat, dibayangi oleh 
PSI di papan tengah,” kata Direktur 
Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam 
keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, pada survei yang 
dilakukan pada Maret hingga Oktober 
2020, PDIP jauh memimpin dengan ele-
ktabilitas di kisaran 30 persen, kini tu-
run jauh menjadi 23,4 persen. Demokrat 
yang sebelumnya di kisaran 3 persen, 
kini melejit menjadi 7,2 persen.

 Kemudian di tengah wacana kenaikan 
ambang batas parlemen (parliamentary 
threshold, atau PT) menjadi 5 persen, 
PSI berhasil mengamankan posisi de-
ngan kenaikan elektabilitas dari kisaran 
2 hingga 4 persen menjadi 5,1 persen.

 Menurut Rudi, tantangan berat 
sedang dihadapi oleh PDIP yang kini 
memimpin koalisi pemerintahan Jokowi 

periode kedua. “Badai korupsi yang me-
landa menteri dan sejumlah tokoh dari 
PDIP menjadi ujian serius bagi partai 
berkuasa tersebut,” kata Rudi.

Keberhasilan PDIP memenangkan 
pemilu dua kali berturut-turut memang 
memantapkan posisi sebagai partai 
terbesar. Bahkan, diyakini PDIP bisa 
mencetak rekor menang tiga periode 
pada Pemilu 2024 mendatang.

“Tetapi melesatnya elektabilitas partai 
oposisi, dalam hal ini diwakili Demokrat, 
bisa menyulitkan langkah PDIP pada 
2024, sehingga tidak akan berjalan mulus, 
bahkan mungkin PDIP harus melalui jalan 
terjal dan berdarah-darah,” ujar Rudi.

Tidak heran, berbagai cara dilakukan 
PDIP, dari mengusulkan kenaikan PT 
hingga mengundurkan jadwal Pilkada 
2022 serta mempertahankan presidential 
threshold. “Jika Demokrat bisa me-
mimpin oposisi, tidak tertutup kemungki-
nan strategi PDIP bisa buyar,” jelasnya.

Survei Y-Publica dilakukan pada 5-15 
Februari 2021 terhadap 1200 orang 
mewakili seluruh provinsi di Indonesia. 
Survei dilakukan melalui sambungan 
telepon kepada responden yang dipilih 
acak dari survei sebelumnya sejak 2018. 
Margin of error sekitar 2,89 persen, 
tingkat kepercayaan 95 persen.(ant)

Berita Utama

ANTARA/HO-Y-Publica
Hasil survei Y-Publica terkait elektabilitas partai politik.

PDIP Turun, 
Elektabilitas 
Demokrat Melesat
Usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang 
digelar 2020 lalu, sejumlah partai politik (parpol) mengalami penu-
runan elektabilitas. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan 
Y-Publika baru-baru ini. Survei dilakukan dalam kurun waktu empat 
bulan terakhir. Sejumlah partai besar dan pemenang pemilu legislatif 
pun mengalami pergeseran.

JAKARTA - Hasil survei Y-Publica 
menunjukkan elektabilitas Ketua Umum 
Partai Gerindra Prabowo Subianto posisi 
teratas, sementara elektabilitas Ridwan Ka-
mil melejit dan menyalip Ganjar Pranowo.

“Prabowo masih menjadi capres teratas, tapi 
ancaman baru muncul dari Kang Emil yang 
tengah melaju elektabilitas-nya,” kata Direktur 
Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam 
keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Sementara itu Anies Baswedan turun 
ke posisi Sandiaga Uno, dan naiknya Erick 
Thohir dan Tri Rismaharini.

Dia menyebutkan, pada survei yang 
dilakukan pada bulan Maret 2020, Prabowo 
jauh memimpin dengan raihan 23,7 persen, 
anjlok ke 17,3 persen pada Juli 2020 dan 
16,5 persen pada Oktober 2020, lalu seka-
rang naik sedikit menjadi 17,1 persen.

Kang Emil dari hanya 4,9 persen (Maret 
2020), melonjak ke 12,1 persen (Juli 2020) 
dan 11,8 persen (Oktober 2020), kini 
melaju menjadi 16,7 persen.

Sedangkan Ganjar dari 8,0 persen 
(Maret 2020), melesat ke 15,2 persen (Juli 
2020) dan 16,1 persen (Oktober 2020), 
kini nisbi stabil di 16,3 persen.

Anies dari 14,7 persen (Maret 2020) turun 
ke 9,7 persen (Juli 2020) dan 8,6 persen 
(Oktober 2020), dan kini tinggal 7,4 persen.

Sandi yang juga turun dari 10,3 persen 
(Maret 2020) ke 8,5 persen (Juli 2020) 
dan 8,1 persen (Oktober 2020), kini men-
jadi 7,9 persen, sedikit mengungguli Anies.

Menurut Rudi, posisi Prabowo masih 
unggul selama setahun terakhir, meskipun 
Pilpres 2019 telah lama usai.

Tantangan bagi Prabowo ada pada dua 
tokoh berlatar belakang kepala daerah dari 

provinsi yang sangat padat penduduknya, 
yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Ibarat-nya, jika dikombinasikan sosok 
Kang Emil dan Ganjar, bisa jadi Prabowo 
akan kesulitan merebut kemenangan se-
andainya berniat maju lagi berlaga dalam 
Pilpres 2024,” ucap Rudi.

Di sisi lain, dua sosok yang nisbi dekat 
dengan Prabowo, yaitu Sandi man-
tan cawapres dan Anies yang sempat 
digadang-gadang pula, elektabilitas-nya 
terus merosot ke papan tengah.

“Figur baru muncul yaitu Risma dan 
Erick, dua-duanya kini menjabat menteri,” 
tutur Rudi.

Elektabilitas Risma yang sebelumnya 
stagnan di kisaran 3 persen, kini bergerak 
naik menjadi 4,7 persen. Demikian pula 
dengan Erick, mengalami kenaikan sejak 
Juli 2020 dengan elektabilitas saat ini 
sebesar 3,6 persen.

Dengan kenaikan itu pula Risma dan 
Erick menggeser Khofi fah Indar Par-
awansa (3,2 persen) dan Agus Harimurti 
Yudhoyono (2,3 persen).

“Khofi fah dan AHY juga dibayangi oleh 
capres yang diusung Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI), Giring Ganesha (2,0 
persen),” ujar Rudi.

Pada papan bawah, ada nama-nama 
seperti Mahfud MD (1,6 persen), Puan 
Maharani (1,3 persen), Susi Pudjiastuti (1,1 
persen), Airlangga Hartarto (1,0 persen), 
dan Moeldoko (1,0 persen). Lainnya masih 
di bawah 1 persen, dan sisanya tidak tahu/
tidak menjawab (11,5 persen).

Survei Y-Publica dilakukan pada 5-15 
Februari 2021 terhadap 1.200 orang me-
wakili seluruh provinsi di Indonesia.(ant)

Elektabilitas Prabowo teratas, 
Kang Emil Salip Ganjar

JAKARTA - Hasil survei yang 
dilakukan oleh Y-Publica menunjukkan 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 
periode kedua meningkat di tengah 
pandemik COVID-19.

“Di tengah situasi pandemik CO-
VID-19 dan dampak ekonomi yang 
ditimbulkan-nya, tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap pemerintahan 
Jokowi justru meningkat,” kata Direktur 
Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam 
keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Meskipun sempat turun pada survei bu-
lan Juli 2020, tetapi kepuasan kembali naik 
dan kini mencapai posisi tertinggi.

Pada bulan Maret 2020 kepuasan 
terhadap Jokowi mencapai 68,7 persen, 
lalu turun menjadi 67,0 persen pada Juli 
2020, dan bergerak naik menjadi 70,5 
persen pada Oktober 2020. Kini tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap Jokowi 
sebesar 71,4 persen.

Sementara itu ketidakpuasan pada 
bulan Maret 2020 sebesar 27,1 persen, 
naik menjadi 29,3 persen (Juli 2020), 
lalu turun lagi menjadi 26,8 persen 
(Oktober 2020), dan kini 23,8 persen. 
Responden yang tidak tahu/tidak men-
jawab saat ini sebanyak 4,8 persen.

Menurut Rudi, memang kepuasan 
sempat turun pada pertengahan tahun 
2020 lalu, ketika COVID-19 sedang naik-
naiknya dan ekonomi praktis lumpuh.

Pilihan Jokowi untuk membuka kem-
bali aktivitas ekonomi dengan sejumlah 
pembatasan berhasil memulihkan kem-
bali tingkat kepuasan masyarakat.

“Jika kita lihat tingkat pertumbuhan 
ekonomi, penurunan paling dalam ter-
jadi pada kuartal II/2020 yang menca-
pai minus 5,32 persen, dan terus minus 
hingga akhir tahun, hingga membawa 
Indonesia ke jurang resesi,” tutur Rudi.

Tetapi, secara perlahan pertumbuhan 
negatif tersebut mulai bergerak naik. Pada 
kuartal III/2020, Indonesia mencatat per-
tumbuhan ekonomi minus 3,49 persen.

Kemudian, naik lagi menjadi minus 2,19 
persen pada kuartal IV/2020, sehingga sepan-
jang tahun 2020 tumbuh minus 2,09 persen.

Sejumlah prediksi menilai optimisme 
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan 

keluar dari zona negatif pada 2021, 
meskipun tidak akan mencapai level 
sebelum pandemik.

Di sisi lain kurva kasus COVID-19 
yang belum melandai dan pembatasan 
(PPKM) masih menjadi kendala bagi 
sektor-sektor ekonomi.

“Strategi vaksinasi sebagai game 
changer menghadapi pandemik dan 
memulihkan ekonomi masih mengalami 
tantangan, selain resep omnibus law 
dan pembentukan Lembaga Pengelola 
Investasi (LPI) yang diyakini bisa men-
datangkan investasi dan kemudahan 
berusaha,” tutur Rudi.(ant)

Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Kinerja Jokowi Meningkat

tingkat kepuasan terhadap 
pemerintahan jokowi

ANTARA/HO-SURVEI Y-PUBLICA

Hasil survei Y-Publica terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi.
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JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim 
mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka bisa 
dimulai setelah vaksinasi COVID-19 pada guru sele-
sai dilaksanakan.

“Kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai 
dengan akhir bulan Juni, maka tahun ajaran berikut-
nya, pada Juli, bisa melakukan pembelajaran tatap 
muka,” katanya pada acara peluncuran program vaksi-
nasi guru di SMAN 70 Jakarta, Jakarta, Rabu.

“Esensi dari kebijakan 
ini, dan kenapa tenaga 
pendidik itu menjadi 
salah satu yang prioritas 
adalah, sudah cukup lama 
anak-anak kita tidak seko-
lah tatap muka,” katanya.

Ia menekankan bahwa 
pembelajaran tatap muka 
di sekolah harus dilak-
sanakan dengan mener-
apkan protokol kesehatan 
selama penularan CO-
VID-19 belum terkendali.

Mendikbud mengatakan, 
pemerintah berusaha 
melakukan tindakan cepat 
supaya pembelajaran tatap 
muka bisa dilaksanakan 
lagi karena pelaksanaan 

pembelajaran dari jarak jauh dalam jangka panjang 
bisa mempengaruhi perkembangan anak.

“Kita mengambil tindakan yang cepat dan gesit untuk 
bisa melaksanakan lagi sekolah tatap muka,” katanya.

Pada peluncuran program vaksinasi COVID-19 
pada tenaga kependidikan di SMAN 70 Jakarta, ada 
650 guru, dosen, tenaga kependidikan, hingga pegiat 
pendidikan yang menjalani vaksinasi.

Vaksinasi pada tenaga kependidikan juga dilak-
sanakan di daerah-daerah yang lain di bawah koor-
dinasi dinas terkait. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menargetkan vaksinasi COVID-19 pada 
sekitar lima juta guru bisa selesai Juni 2021.(ant)

ANTARA/HO-BiRO PeRs seTPRes/Agus suPRAPTO

MENINJAU: Presiden Joko Widodo didampingi gubernur DKi Jakarta Anies 
Baswedan dan Mendikbud Nadiem Makarim meninjau pelaksanaan vaksinasi 
COViD-19 pada guru dan tenaga pendidikan di sMA Negeri 70 Bulungan  
Jakarta selatan, Rabu (24/2/2021).

NUNUKAN – Komitmen PLN un-
tuk menerangi daerah 3T (Tertinggal, 
Terdepan dan Terluar) kembali diwu-
judkan dengan telah beroperasinya 
listrik selama 24 jam di Sei Meng-
garis, Nunukan, Kalimantan Utara. 
Pengoperasian listrik selama 24 jam 
diresmikan oleh perwakilan tokoh 
masyarakat Anggota DPR RI Deddy 
Yevri H  Sitorus, bersama General 
Manager PLN UIW Kaltimra, Saleh 
Siswanto pada Rabu (24/2/2021).

Hadir pula menyaksikan momen 
peresmian ini Ketua DPRD Provinsi 
Kalimantan Utara Noorhayati Andris, 
Asisten 2 Ekonomi Pembangunan 
Pemprov Kaltara Taupan Majid, 
Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra 
Muh. Amin, serta Camat Sei Meng-
garis Arief Budiman. Acara peresmian 
ini berjalan dengan memperhatikan 
protokol kesehatan pencegahan Co-
vid-19 dimana peserta yg hadir wajib 
mengikuti prosedur 3M.

Listrik untuk Sei Menggaris disup-
lai oleh PLTD Seimenggaris dengan 
daya mampu 360 kW dan beban 
puncak 200 kW. PLTD ini, melistriki 
Desa Srinanti dan Desa Tabur Lestari.

Hingga saat ini, sejumlah 535 
pelanggan telah menikmati listrik PLN. 
Kedepannya, masih terdapat potensi 
penambahan hingga 300 pelanggan di 
kedua desa tersebut. Seluruh pelanggan 
di Sei Menggaris seluruhnya menggu-
nakan listrik prabayar 100%.

Sebagai perwakilan masyarakat, 
anggota DPR RI Deddy Yevri H Sito-
rus, dalam sambutannya memberikan 
apresiasi atas langkah PLN mewujud-
kan nyala listrik 24 jam bagi warga 
Sei Menggaris.

“Hadirnya listrik selama 24 jam di 
pedesaan akan meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat dan semoga 
kesejahteraan masyarakat juga terus 
meningkat. Terimakasih atas komit-
men PLN menghadirkan listrik di 
daerah 3T, semoga kedepannya 
segera ditularkan ke daerah-daerah 
belum menyala 24 jam,” kata Deddy.

Sebelumnya, sejak tahun 2016 lis-
trik PLN untuk Sei Menggaris sudah 
beroperasi selama 12 jam, yakni pukul 
18.00 WITA hingga 06.00 WITA. 
Disampaikan oleh General Manager 
PLN UIW Kaltimra, Saleh Siswanto, 
dengan bertambahnya jam operasi 

listrik 24 jam akan membangkitkan 
geliat ekonomi desa.

“Melalui listrik yang sudah tersedia 
24 jam penuh, kami berharap fasilitas 
publik seperti sekolah, puskesmas, 
kepolisian, kantor camat kini dapat 
melayani warga lebih baik tanpa ken-
dala listrik. Saya harapkan ini membuat 
geliat ekonomi menjadi lebih hidup. 
Anak-anak yang belajar dari rumah 
juga semakin nyaman,” terang Saleh.

Kepada seluruh warga Sei Meng-
garis, Saleh berpesan  untuk bersama 
menjaga dan merawat infrastuktur 
kelistrikan yang ada.  Dirinya pun 
meyakinkan seluruh pihak bahwa 
PLN akan senantiasa mengawal  pem-
bangunan infrastruktur kelistrikan, 
terlebih pada daerah 3T.

“PLN memiliki visi untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat lewat pembangu-
nan infrastruktur kelistrikan. Kami terus 
berupaya maksimal untuk menerangi 
daerah-daerah yang belum berlistrik, teru-
tama daerah 3T,” tutup Saleh.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa 
Editor : Ramli

NYALA: Peresmian listrik 24 jam di sei Menggaris Kabupaten Nunukan.

Wujud Komitmen PLN, Sei Menggaris 
Kini Berlistrik 24 Jam

Mendikbud: 
Pembelajaran 
Tatap Muka 
Bisa Dimulai 
Setelah 
Vaksinasi Guru

Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud)
Nadiem Anwar 
Makarim

“Kita me
ngambil 
tindakan yang 
cepat dan 
gesit untuk 
bisa melak
sanakan lagi 
sekolah tatap 
muka”

JAKARTA – Sesuai dengan 16 program 
prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabo-
wo nomor lima yakni pemantapan kinerja 
pemeliharaan Kamtibmas, maka Virtual Po-
lice hadir sebagai bagian dari pemeliharaan 
Kamtibmas khususnya di ruang digital agar 
bersih, sehat dan produktif.

Virtual Police juga merupakan kegiatan 
kepolisian untuk memberikan edukasi 
kepada masyarakat tentang opini atau 
konten yang dianggap berpotensi melang-
gar tindak pidana.

“Melalui Virtual Police, kepolisian mem-
berikan edukasi dan pemberitahuan bahwa 
apa yang ditulis ada melanggar pidana, 
mohon jangan ditulis kembali dan diha-
pus,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo 
Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, 
Jakarta, Rabu (24/2).

Argo menjelaskan bagaimana Virtual 
Police ini menjalankan tugasnya. Mantan 
Kabid Humas Polda Metro Jaya ini me-

ngatakan, peringatan Virtual Police kepada 
akun yang dianggap melanggar tidak sub-
jektif melainkan lewat kajian mendalam 
bersama para ahli.

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu 
akun ditemukan tulisan atau gambar yang 
berpotensi melanggar pidana. Kemudian 
petugas menscreen shoot unggahan itu 
untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang 
terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE.

“Apabila ahli menyatakan bahwa ini 
merupakan pelanggaran pidana baik peng-
hinaan atau sebagainya maka kemudian 
diajukan ke Direktur Siber atau pejabat 
yang ditunjuk di Siber memberikan penge-
sahan kemudian Virtual Police Alert Peri-
ngatan dikirim secara pribadi ke akun yang 
bersangkutan secara resmi,” urai Argo.

Peringatan dikirimkan melalui Direct 
Message atau DM. Tujuannya, ungkap 
Argo, pihak kepolisian tidak ingin peng-
guna media sosial tersebut merasa terhina 

dengan peringatan yang diberikan oleh 
pihak kepolisian melalui Virtual Police.

“Diharapkan dengan adanya Virtual Po-
lice dapat mengurangi hoax atau post truth 
yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat 
terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan 
atau gambar yang dapat membuat orang 
lain tidak berkenan dan untuk meng-
hindari adanya saling lapor,” ungkapnya.

Di sisi lain, Argo menepis kekhawatiran 
beberapa pihak dengan adanya Virtual Po-
lice mempersempit kebebasan masyarakat 
di ruang digital. “Polri tidak mengekang 
ataupun membatasi masyarakat dalam 
berpendapat namun Polri berupaya untuk 
mengedukasi apabila melanggar pidana, 
Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah di-
berikan peringatan melalui virtual police,” 
demikian Argo.(*)

 

Sumber: Bid Humas Polda Kaltara
Editor: M. Yanudin

Kadiv Humas: Virtual Police Bekerja 
untuk Ciptakan Medsos Bersih dan Sehat



Jadwal Speedboat

Tarakan-Sungai Nyamuk
Speedboat  
SB. Tobar – 08 Express 
Waktu Berangkat 
Pkl. 09.30 Wita 

Speedboat 
SB. Sinar Baru Express I  
Waktu Berangkat 
Pkl. 13.30 Wita

Tarakan-Bulungan
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Minsen  Pkl. 07.00 Wita 
SB. Menara Gading Pkl. 07.25 Wita
SB. Andalas  Pkl. 07.50 Wita
SB. Simpati   Pkl. 08.15 Wita
SB. Limex  Pkl. 08.40 Wita
SB. Tri Putri Tunggal Dewi Pkl. 09.05 Wita
SB. Borneo Indah Pkl. 09.55 Wita
SB. Tarakan Express Pkl. 10.20 Wita
SB. 88 Express  Pkl. 10.45 Wita
SB. Putra Dewi  Pkl. 11.10 Wita
SB. Menara Baru Pkl. 11.35 Wita
SB. Kalimantan  Pkl. 12.00 Wita
SB. Andalas  Pkl. 12.25 Wita
SB. Anugerah   Pkl. 12.50 Wita
SB. Gembira  Pkl. 13.15 Wita
SB. Limex  Pkl. 13.40 Wita
SB. Tanjung Express Pkl. 14.05 Wita
SB. Limex  Pkl. 14.30 Wita
SB. Sekatak  Pkl. 14.55 Wita
SB. Bulungan Indah Pkl. 15.20 Wita
SB. Jonan Mandang Pkl. 15.45 Wita
SB. Menara Niklas Pkl. 16.10 Wita

Tarakan-Malinau
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Malinau Express III Pkl. 07.30 Wita 
SB. Menara Baru Express Pkl. 08.00 Wita
SB. Harapan Baru Express Pkl. 08.30 Wita
SB. Menara Baru Express Pkl. 09.00 Wita
SB. Harapan Baru Express Pkl. 10.00 Wita
SB. Menara Baru Express Pkl. 11.00 Wita
SB. Menara Indah Express II Pkl. 12.00 Wita
SB. Malinau Express Junior Pkl. 13.00 Wita
SB. Menara Baru Express Pkl. 14.30 Wita

Tarakan-Tideng Pale
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Presedium Express Pkl. 07.15 Wita 
SB. Gembira Express Pkl. 08.15 Wita
SB. Menzen Express Pkl. 09.15 Wita
SB. Tideng Pale Express Pkl. 11.30 Wita
SB. Sesayap Express Pkl. 13.15 Wita
SB. Tideng Pale Baru Express Pkl. 14.15 Wita
SB. Presedium Express Pkl. 15.15 Wita
SB. Harapan Indah Express Pkl. 15.45 Wita

Tarakan-Nunukan
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Sadewa   Pkl. 07.15 Wita 
SB. Sinar Baru Express II  Pkl. 08.15 Wita
SB. Gundala Express Pkl. 09.15 Wita
SB. Menara Indah Express Pkl. 10.15 Wita
SB. DC 10 Express Pkl. 12.00 Wita
SB. Tri Putri Tunggal Dewi Pkl. 13.00 Wita
SB. Minsen Express Pkl. 14.00 Wita

Tarakan-Pulau Bunyu
Speedboat   Waktu Berangkat 
SB. Tri Putri Tunggal Dewi 2000  Pkl. 09.00 Wita 
SB. Amanda Express Pkl. 10.00 Wita
SB. Harapan Express Pkl. 12.00 Wita
SB. Minsen Express Pkl. 14.00 Wita
SB. Rahayu  Pkl. 15.00 Wita
SB. Harapan Sadar Pkl. 16.00 Wita

Pesawat Keberangkatan Tujuan Hari

Lion Air Pkl. 05.05 Wita  Balikpapan Setiap Hari

Wings Air Pkl. 06.00 Wita Gorontalo Setiap Hari

Batik Air Pkl. 07.00 Wita Jakarta Setiap Hari

  (Soekarno Hatta)  

Sriwijaya Air Pkl. 07.35 Wita Balikpapan Setiap Hari

Garuda Indonesia Pkl. 09.10 Wita Balikpapan Setiap Hari

Lion Air Pkl. 09.30 Wita Surabaya Setiap Hari

Batik Air Pkl. 11.50 Wita Balikpapan- Setiap Hari

  (Halim Perdana Kusuma)

Mas Wings Pkl. 12.05 Wita Tawau Setiap Hari

Lion Air Pkl. 12.10 Wita Makassar Setiap Hari 

Lion Air Pkl. 12.55 Wita Balikpapan Setiap Hari

Wings Air Pkl. 13.50 Wita Palu Setiap Hari

Lion Air Pkl. 17.25 Wita Balikpapan Setiap Hari

Garuda Indonesia Pkl. 19.15 Wita Jakarta Setiap Hari

Lion Air Pkl. 19.20 Wita Jakarta Setiap Hari

Keterangan :

Batik Air ke Bandara Soekarno Hatta 

menggunakan pesawat Airbus 320.

Garuda Indonesia tujuan Balikpapan dan 

Jakarta menggunakan Garuda Bombardier 

CRJ 1000.

Lion Air tujuan Makassar-Surabaya 

menggunakan Boeing 737-800NG.

Lion Air tujuan Balikpapan menggunakan 

Boeing 737-900ER.

Batik Air tujuan Balikpapan-Halim Perdana 

Kusuma menggunakan Boeing 737-800NG.

Sriwijaya Air menggunakan Boeing 737-

800NG.

Wings Air menggunakan ATR 72-600.

Mas Wings menggunakan ATR 72-600. 

Jadwal Penerbangan
Dari Bandara 

Juwata Tarakan
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JAKARTA – Pemerintah secara 
resmi membuka pendaftaran gelombang 
ke-12 program kartu prakerja dengan 
kuota sebanyak 600.000 peserta dengan 
target para pencari kerja atau pekerja 
yang ingin meningkatkan keterampilan.

“Gelombang 12 akan dibuka dengan 
kuota 600.000 peserta, jadi ini sesuai 
dengan kemampuan dari teknologi kartu 
prakerja,” kata Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam 
jumpa pers virtual di Jakarta, Selasa.

Airlangga mengatakan peserta yang 
bisa mendaftar program kartu prakerja 
ini antara lain pencari kerja atau pe-
nganggur (lulusan baru maupun korban 
PHK), pekerja (buruh atau karyawan) 
dan wirausaha berusia 18 tahun ke atas.

Peserta, lanjut dia, juga tidak sedang 
mengikuti pendidikan formal bukan pener-
ima bantuan sosial Kementerian Sosial 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 
BLT Subsidi Upah (BSU) maupun Bantuan 

Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Selain itu, ia menambahkan, syarat dan 

ketentuan lainnya adalah peserta program 
kartu prakerja bukan merupakan anggota 
TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), 
anggota DPR/DPRD, anggota BUMN/
BUMD dan lainnya. “Demi pemerataan, 
syarat berikutnya adalah, setiap pendaftar 
dibatasi dua anggota keluarga per kartu 
keluarga,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan ini, ia memaparkan 
rencana pelaksanaan program kartu prak-
erja pada semester I-2021 dengan anggaran 
yang disiapkan mencapai Rp10 triliun de-
ngan target peserta mencapai 2,7 juta orang.

Berbagai manfaat yang diterima peserta 
antara lain bantuan pelatihan Rp1 juta, insentif 
pasca pelatihan total Rp2,4 juta (Rp600.000 
x 4 bulan) dan insentif pascasurvei total 
Rp150.000 (Rp50.000 x 3 survei).

Airlangga memastikan program ini 
menjanjikan adanya inovasi dalam pen-
ingkatan kualitas kerja karena berbasis 

digital yang lebih efi sien, berorientasi 
kepada pengguna dan menjanjikan kola-
borasi secara kompetitif dengan menggan-
deng swasta maupun lembaga pelatihan.

Sebelumnya, sebanyak 5,5 juta peser-
ta sudah menerima kartu prakerja dari 
11 gelombang pendaftaran pada 2020 
yang tersebar di 514 kabupaten kota dan 
34 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan survei BPS, program semi-
bansos ini telah memberikan keterampilan 
kepada peserta dan melindungi daya beli 
masyarakat dengan sebanyak 88,9 persen 
peserta memperoleh peningkatan skill dan 
81,2 persen peserta mendapatkan insentif 
untuk kebutuhan sehari-hari.

Program ini juga bermanfaat untuk 
mengurangi tingkat pengangguran 
karena bermanfaat untuk mendorong 
semangat bekerja termasuk kewi-
rausahaan dan bersifat inklusif karena 
mampu menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat.(ant)

JAKARTA - Lembaga Ke-
bijakan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat 
pengadaan barang dan jasa pada 
tahun ini mencapai Rp1.214 triliun. 
Angka tersebut sekitar 52,1% dari total 
Anggaran Penerimaan Belanja Negara 
(APBN) tahun ini.

Kepala LKPP Rony Dwi Susanto 
mengatakan, anggaran untuk belanja 
barang dan jasa secara umum hampir 
sama dengan tahun lalu. Di mana 

hampir sebagian besar APBN diperun-
tukan untuk belanja barang dan jasa.

“Terjadi peningkatan. Angkanya 
sama sebesar 52%. Pemerintah itu 
hampir 50% belanja APBN dan APBD 
untuk proses pengadaaan barang dan 
jasa,” ujarnya dalam acara sosialisasi 
secara virtual, Rabu (24/2/2021).

Rony menambahkan, dalam 
proses pengadaan barang dan jasa 
tidak selalu berjalan mulus. Apalagi 
saat ini, pemerintah juga sedang 

menghadapi pandemi virus corona 
(Covid-19) yang sudah berjalan ham-
pir 1 tahun lamanya.

Oleh karena itu, dalam mengha-
dapi tantangan tersebut, manajemen 
prioritas menjadi kunci. Maksudnya, 
pemerintah harus memilah mana 
pe ngadaan barang dan jasa yang men-
jadi prioritas.

“Tantangannya, memilah jenis 
pekerjaan yang seharusnya kondisi 
darurat bisa dilakukan pengadaan 

seperti kondisi normal,” jelasnya.
Rony menambahkan, kegiatan 

pengadaan khusus ini harus memper-
timbangkan relevan dengan kondisi 
saat ini. Maka, pengadaan barang dan 
jasa harus lebih tepat.

“Jadi bagaimana pengadaan 
dalam kondisi darurat kita bagi ini 
relevan ini tidak relevan. Tapi kalau 
butuhnya untuk pembangunan dinas 
yang keperluan biasa aja,” jelasnya.
(fbn/okz)

JAKARTA – Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal (BKPM) 
akan mulai mengimplementasi-
kan sistem perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik atau 
Online Single Submission (OSS) 
berbasis risiko pada 2 Juni 2021. 
“Sistem OSS berbasis risiko akan 
mulai diimplementasikan pada 
2 Juni 2021,” kata Kepala BKPM 
Bahlil Lahadalia dalam konferensi 
pers virtual, Rabu.

Bahlil menjelaskan penera-
pan sistem OSS berbasis risiko 
tertuang dalam salah satu per-
aturan pelaksana UU Cipta Kerja, 
yakni Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pe-
nyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko.

Dalam PP tersebut, NSPK (Nor-
ma, Standar, Prosedur dan Kriteria) 
perizinan berusaha berbasis risiko 
dalam OSS menjadi acuan tunggal 
bagi pemerintah pusat, daerah, dan 
pelaku usaha.

“Jadi tidak ada lagi acuan lain 
dalam implementasi proses periz-
inan berusaha kecuali PP 5/2021 
ini,” katanya.

Bahlil menuturkan sistem OSS 

berbasis risiko itu juga wajib digu-
nakan oleh kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah, administrator 
kawasan ekonomi khusus (KEK) 
maupun badan pengusahaan 
kawasan perdagangan bebas dan 
pelabuhan bebas (KPBPB) serta 
pelaku usaha.

Ia menambahkan sistem OSS 
berbasis risiko menjadi jawaban 
atas keluhan pengusaha yang 
selama ini mengatakan bahwa pen-
gurusan izin memakan waktu lama, 
lambat dan biayanya mahal.

“Dengan ini maka kami pang-
kas, transparansi, kecepatan, 
kepastian dan pasti mudah. De-
ngan OSS ini yang penting leng-
kap saja syaratnya. Pasti jalan. 
Jadi tidak perlu lagi minta waktu 
ketemu si A, B, C, D,” katanya.

Implementasi OSS berbasis risiko 
dilakukan lebih awal oleh BKPM se-
bagai langkah uji coba sebelum dilun-
curkan secara resmi pada Juli 2021. 
“Disampaikan Pak Menko (Airlangga 
Hartarto) kemarin, Juli itu launching 
go live (OSS) yang sah. Tapi BKPM 
lakukan penyesuaian agar begitu 
digolkan, sudah paten barang itu,” 
pungkas Bahlil.(ant)

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA/HP.

PAPARAN: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyampaikan paparannya di hadapan 
sejumlah peserta Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Pemerintah Buka 
Pendaftaran 
Gelombang ke-12 Program 
Kartu Prakerja

Anggaran 
Pengadaan 

Barang dan Jasa 
Kondisi Darurat 
Rp 1.214 Triliun

ANTARA/ADE IRMA JUNIDA

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

OSS Berbasis Risiko Mulai 
Diimplementasikan 2 Juni 2021
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BEIJING - Perkembangan seputar 
program nuklir Iran berada pada “titik 
kritis” dan pencabutan sanksi terhadap 
negara itu adalah kunci untuk memecah-
kan kebuntuan, kata Kementerian Luar 
Negeri China pada Rabu (24/2/2021).

Komentar Juru Bicara Wang Wenbin 
datang sehari setelah Iran secara resmi 
mulai membatasi inspeksi internasional 
terhadap fasilitas nuklirnya dalam upaya 
untuk menekan negara-negara Eropa 
dan Amerika Serikat (AS) agar mencabut 
sanksi ekonomi yang melumpuhkan dan 
memulihkan kesepakatan nuklir 2015 
atau yang dikenal sebagai Rencana Aksi 
Komprehensif Bersama (Joint Compre-
hensive Plan of Action/ JCPOA) .

Sebagai anggota tetap Dewan Ke-
amanan PBB, China adalah pihak dalam 
perjanjian yang dikenal sebagai JCPOA, 
sementara juga menjaga hubungan per-
sahabatan dan hubungan ekonomi yang 
erat dengan Teheran.

China menentang sanksi terhadap 

Iran, bekerja dengan Jerman, Prancis, 
Inggris, dan Rusia untuk mempertah-
ankan kesepakatan setelah keputusan 
mantan Presiden Donald Trump untuk 
secara sepihak menarik AS keluar dari 
JCPOA pada 2018.

Pemerintahan baru Presiden Joe 
Biden telah berusaha untuk membalik-
kan keputusan itu, meskipun pelang-
garan Iran terhadap JCPOA dan langkah 
Selasa untuk membatasi inspeksi 
internasional menggarisbawahi betapa 
sulitnya tugas itu.

“Situasi saat ini tentang masalah nuk-
lir Iran berada pada titik kritis, dengan 
peluang dan tantangan,” kata Wang 
kepada wartawan pada briefing harian 
sebagaimana dilansir ABC News.

“Kami selalu percaya bahwa kem-
balinya AS ke perjanjian komprehensif 
dan pencabutan sanksi terhadap Iran 
adalah kunci untuk memecahkan kebun-
tuan dalam masalah nuklir Iran,” kata 
Wang.(dka/okz)

BERLIN - Jerman sedang berada 
dalam gelombang ketiga pendemi 
virus corona, kata Kanselir Angela 
Merkel di hadapan anggota dewan 
partai konservatifnya, menurut dua 
sumber partisipan rapat kepada Re-
uters, Selasa (23/2/2021).

“Kita kini berada dalam gelom-
bang ketiga,” kutip mereka. Menu-
rut sumber itu, Merkel memperi-
ngatkan bahwa pelonggaran aturan 
penguncian yang diberlakukan akhir 
tahun lalu dan yang diperpanjang 

sampai 7 Maret harus dilakukan 
secara bertahap dan hati-hati.

Penutupan usaha non-esensial dan 
kontrol perbatasan dengan Austria dan 
Republik Ceko, di mana terdapat wabah 
yang terkait dengan varian COVID-19 
yang lebih menular, berhasil membantu 
pemerintah Jerman menurunkan 
infeksi baru harian COVID.

Akan tetapi peluncuran vaksinasi 
yang lamban serta risiko wabah 
utama dari varian yang cepat 
menyebar, yang telah teridentifikasi 
di Jerman dapat lebih mempersulit 
pelonggaran pembatasan.

“Kita tidak dapat mengendalikan 
pasang surut,” kata Merkel di hadapan 
partisipan, mengisyaratkan bahwa 
dirinya ingin kembali ke kehidupan 
normal dilakukan secara hati-hati guna 
menghindari penguncian lanjutan jika 
infeksi mulai melonjak lagi.

Merkel menambahkan bahwa 
menyediakan lebih banyak tes cepat 
COVID-19 dan meningkatkan kapasitas 
pengujian dapat menjadikan kembali 
ke kehidupan normal lebih tahan lama, 
kata kedua sumber.(dka/okz)

QUITO - Serangkaian kerusuhan yang 
terjadi bersamaan di beberapa penjara 
di Ekuador telah menewaskan setida-
knya 75 nyawa pada Selasa (23/2/2021), 
menurut keterangan pihak berwenang. 
Kerusuhan itu pecah karena perebutan 
kekuasaan geng setelah kematian bos 
organisasi kriminal baru-baru ini.

Kerusuhan mematikan terjadi hampir 
secara bersamaan di tiga penjara besar di 
berbagai bagian Ekuador. Layanan pen-
jara Ekuador, SNAI, awalnya me laporkan 
korban tewas sebanyak 62 orang, tetapi 
lebih banyak kerusuhan terjadi di ke-
mudian hari, dan jumlah kematian yang 

dilaporkan meningkat menjadi 75.
Menurut Direktur Layanan Penjara Ed-

mundo Moncayo, kerusuhan itu muncul 
terkait perebutan kekuasaan antara geng-
geng yang kuat di Ekuador. Pemimpin 
salah satu geng tersebut, Los Choneros, 
terbunuh Desember lalu, tak lama setelah 
dibebaskan bersyarat dari penjara, 
menyebabkan perpecahan internal dan 
membuatnya rentan terhadap persaingan.

Badan tersebut diberi tahu oleh polisi na-
sional bahwa narapidana di sebuah penjara 
di kota pelabuhan Guayaquil memiliki dua 
senjata yang diselundupkan kepada mereka 
oleh seorang penjaga dan bahwa senjata 

tersebut akan digunakan untuk membunuh 
para pemimpin Los Choneros.

Pencarian senjata api di pagi hari memicu 
kerusuhan, mengakibatkan 21 kematian, 
kata Moncayo sebagaimana dilansir RT.

Ada juga kekacauan di penjara-
penjara di Kota Cuenca dan Latacunga, 
yang menewaskan masing-masing 33 
dan delapan orang. Sekira 70 persen 
dari seluruh populasi penjara Ekuador 
ditahan di tiga fasilitas penahanan yang 
terkena dampak. Pihak berwenang yakin 
pecahnya kekerasan diatur oleh rival Los 
Choneros untuk mengantisipasi pem-
bunuhan yang direncanakan.(dka/okz)

JERMAN - Sebuah buku baru tentang 
keluarga diktator yang terkenal,  “Hitler’s 
Father: How the Son Became a Dictator”, 
telah menerbitkan 31 surat yang sebel-
umnya tak pernah terungkap yang ditulis 
oleh ayah Adolf Hitler, Alois Hitler.

Dalam buku yang berbahasa Jer-
man ini, sejarawan Austria Roman 
Sandgruber berpendapat ayah Adolf 
memainkan peran besar dalam mem-
bentuk psikologi putranya.

Buku tersebut menerbitkan 31 surat yang 
belum ditemukan sebelumnya dari Alois 
Hitler, yang merupakan petugas bea cukai 
Austria dan meninggal pada tahun 1902. 
Surat ini ditulis untuk ahli pemba ngun jalan 
Josef Radlegger setelah membeli pertanian-
nya di Hafeld di Austria Atas.

Korespondensi tersebut diserahkan 
kepada sejarawan oleh cicit perempuan 
pembuat jalan itu lima tahun lalu dan 

baru sekarang terungkap.
“Ke-31 huruf tersebut membuka pan-

dangan yang benar-benar baru dan lebih 
tepat tentang kepribadian kebapakan 
yang secara signifikan membentuk Adolf 
Hitler muda,” tulis penerbit buku Styria 
Books, di situs webnya.

“Dan membawa sedikit cahaya ke 
dalam kegelapan kehidupan sehari-hari 
keluarga Hitler, yang dicirikan oleh mi-
tos, penemuan, dan asumsi,” lanjutnya.

Para ahli juga mengatakan buku itu 
bisa mengarah pada pembuatan film 
baru tentang asal-usul keluarga diktator 
asal Austria itu.

Alexandra Föderl-Schmid, yang 
mengulas buku itu untuk surat kabar 
Süddeutsche Zeitung, mengatakan “Hit-
ler sangat mementingkan paspor leluhur 
dan asal Arya, memiliki lebih dari satu 
celah dalam silsilah keluarga”.

Dia menyatakan sebelum buku baru 
diterbitkan, “hampir tidak ada sumber” 
tentang ayahnya, Alois. “Ada sejumlah 
besar buku dan film tentang (Adolf) se
perti sopir Hitler, dokter pribadi, kepala 
pers, fotografer, dan sekretaris” tapi 
bukan ayahnya,” terangnya.

Adolf lahir di Braunau am Inn Austria 
pada tahun 1889 dari pasangan Alois 
dan istri ketiganya yang jauh lebih 
muda, Klara Pötzl.

Orang Austria itu pun menjadi dikta-
tor Jerman dan memicu konflik paling 
mematikan yang pernah ada di dunia, 
serta memerintahkan kematian jutaan 
orang karena keyakinan rasisnya.

Selama pemerintahannya di Jerman, 
diktator itu memenjarakan jutaan pria, 
wanita, dan anak-anak Yahudi di kamp 
kematian yang mengerikan, dan mem-
bunuh mereka di kamar gas.

Deutsche Welle melaporkan melalui 
surat-surat yang baru diterbitkan, menun-
jukkan ibu Hitler, yang hampir meninggal 
pada tahun 1907, dirawat oleh seorang 
dokter Yahudi yang kemudian melarikan 
diri ke Amerika Serikat (AS).

Buku itu juga mengungkapkan jika 
Adolf kemungkinan besar berusaha 
untuk menyembunyikan jika keluarg-
anya pernah tinggal di sebuah properti 
milik Yahudi di Urfahr dekat kota sungai 
Danube di Linz.(sst/okz)

Terungkap, 31 Surat dari Ayah Adolf Hitler

Isu Nuklir Iran dalam Titik Kritis, 
China Desak AS Cabut Sanksi

Merkel Sebut Jerman dalam 
Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19

Rangkaian 
Kerusuhan di 

Penjara 
Ekuador Sudah 

Tewaskan 
75 Orang
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JAKARTA – Survei yang dilakukan 
penyedia layanan web hosting Ama
zon Web Services (AWS) menunjuk
kan Indonesia membutuhkan ratusan 
juta pekerja bidang digital untuk men
dukung perekonomian pada 2025.

“Riset yang kami prakarsai ini menyo
roti adanya kebutuhan untuk mening
katkan penguasaan teknologi cloud, 
bahkan di sektorsektor nonteknologi, 
seperti di bidang manufaktur, bagi 
pekerja di Indonesia,” kata Managing 
Director for ASEAN, Worldwide Public 
Sector, AWS, Tan Lee Chew, dalam 
keterangan pers, Selasa (23/2), seperti 
dikutip Antara.

Dalam keterangan pers, laporan berjudul 
“Unlocking APAC’S Digital Potential: 
Changing Digital Skill Needs and Policy 
Approaches”, yang disusun AWS bersama 
AlphaBeta, menyajikan analisis jenis keah
lian yang diterapkan pekerja masa kini 
untuk memproyeksikan keahlian digital 
yang dibutuhkan lima tahun mendatang.

Survei tersebut melibatkan enam 
negara di Asia Pasifik, yakni Australia, In
donesia, Jepang, India, Korea Selatan dan 
Singapura. Di Indonesia, survei ini meli

batkan lebih dari 500 pekerja digital dan 
wawancara dengan pembuat kebijakan, 
pakar teknologi dan pemimpin bisnis.

Berdasarkan survei tersebut, pekerja 
yang memiliki kemampuan di bidang digi
tal baru mencapai 19 persen dari seluruh 
angkatan kerja yang ada di di Indonesia.

Untuk mendukung perekonomian 
pada 2025, dibutuhkan lebih dari 110 
juta pekerja agar bisa selaras dengan 
dinamika teknologi .

Sebanyak 59 persen responden 
Indonesia, yang belum mengoptimalkan 
kemampuan di bidang komputasi awan, 
berpendapat pada 2025 keahlian di 
bidang tersebut akan sangat dibutuhkan 
di bidang pekerjaan mereka.

AWS menemukan ada sejumlah ke
terampilan yang sangat dibutuhkan pada 
2025 nanti, yaitu cloud architecture de
sign, cybersecurity design, largescale data 
modeling, web/software/game develop
ment dan software operations support.

Pekerja Indonesia diharapkan bisa 
mengembangkan setidaknya tujuh 
kecakapan digital dalam lima tahun 
mendatang supaya bisa mengimbangi 
perkembangan teknologi, antara lain 

menggunakan platform komunikasi 
online dan perangkat lunak untuk men
dukung kolaborasi.

AWS memperkirakan dibutuhkan 

sekitar 946 juta pelatihan kecakapan 
digital di tahun 2025 untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang semakin 
inklusif.(amr/okz)

CALIFORNIA – Apple untuk pertama kalinya sejak 2016 berhasil mengalahkan 
dominasi Samsung Smartphone dalam pasar penjualan. Pertumbuhan dari tahun 
ke tahun Apple naik menjadi 14.9 persen. Sementara, Samsung mengalami 
sedikit penurunan 11,8 persen pada periode yang sama.

Melihat pada 2020, Apple sebenarnya telah tumbuh 
3,3 persen. Sementara Samsung turun 14,6 persen. Ini 
sebenarnya cukup menarik mengingat Apple hanya 
menjual beberapa model dibanding Samsung yang 
mempunyai daya tarik lebih luas.

Menurut Anshul Gupta, direktor riset senior di Gartner, tam
paknya 5G benarbenar membantu memacu permintaan smart
phone bahkan selama krisis ekonomi akibat pandemi. “Penjualan 
lebih banyak smartphone 5G dan kelas bawah hingga menengah 
meminimalkan penurunan pasar pada kuartal keempat 2020,” katanya 
sebagaimana dikutip dari Ubergizmo, Selasa (23/2/2021).

Bahkan, kata Gupta, ketika konsumen tetap berhatihati dalam 
pengeluaran pengeluaran mereka dan menahan diri pada beberapa 
pembelian yang tidak perlu, smartphone 5G dan fitur-fitur pro-kamera 
mendorong beberapa end user membeli ponsel cerdas baru atau meningkat
kan ponsel cerdas mereka saat ini di kuartal ini. (amr/okz)

JAKARTA – Sebuah website 
asing bernama Sleepstandards.
com siap membayar Rp28 juta, 
bagi mereka yang bersedia 
bekerja hanya dengan tidur saja 
di resort bintang lima.

Situs web yang menyediakan 
informasi tentang produk 
dan penelitian kualitas tidur, 
sedang mencari seseorang yang 
bersedia menghasilkan Rp28 
juta. ‘Korban” akan membantu 
mereka mempelajari pengaruh 
faktor lingkungan terhadap 
kualitas tidur.

“Kandidat yang terpilih akan 
menghabiskan lima malam untuk 
tidur di lingkungan berbeda yang 
diatur oleh tim kami termasuk 
satu malam di resort mewah 
berbintang 5,” tulis postingan 
tersebut, seperti dilaporkan CNN.

Kandidat akan diminta untuk 
menulis laporan tentang pengala
man tidurnya setiap malam. Dan 
tentang bagaimana setiap ling
kungan tidur tertentu memenga
ruhi kualitas tidur mereka.

Orang tersebut kemudian 
harus menilai lingkungan 1 
hingga 10 untuk memberi tahu 
peneliti perbedaan dalam prefe
rensi tidur. Jika semua pekerjaan 
tuntas, gaji Rp28 juga dengan 
semua biaya dibayarkan oleh 
penyelenggara penelitian.

Kandidat yang berminat perlu 
mengirimkan foto wajah dan 
video pengantar 60 detik yang 
menjelaskan mengapa mereka 
menginginkan posisi tersebut. 
Pelamar juga harus membagikan 
tautan ke semua halaman media 
sosial mereka. Semua syarat 
sudah haris diserahkan paling 
lambat 31 Maret. Bagaimana, 
tertarik?(amr/okz)

Survei: Indonesia Butuh Ratusan 
Juta Pekerja Digital pada 2025

Situs Ini Siap Bayar 
Rp28 Juta ke Orang 
yang Kerjanya 
Hanya Tidur

JAKARTA  Fenomena luar 
angkasa terjadi berubahubah setiap 
harinya. Namun, fenomena itu bisa di
prediksi. Menjelang akhir Februari, ada 
beberapa fenomena luar angkasa yang 
akan terjadi.

Berikut ini fenomena yang terjadi 
selama pekan keempat di bulan ini, 
mengutip dari Pusat Sains Antariksa 
dari Lembaga Penerbangan dan An
tariksa Nasional (Pussainsa LAPAN), 
Senin (22/2/2021).

DeKLINAsI MAKsIMuM 
uTARA BuLAN (23 FeBRuARI)

Fenomena ini terjadi ketika Bulan 
terletak di posisi paling utara dari ekuator 
langit. Puncak fenomena ini terjadi pada 
23 Februari 2021 pukul 07.12 WIB, de
ngan deklinasi maksimum sebesar +25,1°.

Ketinggian Bulan di Indonesia berva
riasi, antara 53,9°  70,9° diarah utara 
ketika kulminasi di sekitar pukul 21.00 
waktu setempat. Bulan dapat disaksikan 
sejak terbit pukul 15.00 waktu setempat 
di arah timurtimur laut hingga terbe
nam keesokan harinya pukul 03.00 di 
arah baratbarat laut.

Ketika deklinasi maksimum utara ini 
terjadi, Bulan berada di posisi konstelasi 
Gemini.

FAse BuLAN PuRNAMA 
(27-28 FeBRuARI)
Fase Bulan purnama di bulan terjadi 

pada tanggal 27 Februari pukul 15.17.11 
WIB, dengan jarwk 370.595 km dari Bumi 
(geosentrik) dan terletwk di konstelasi Leo.

Secara tradisional, Bulan purnama di 
Februari disebut Bulan Purnama Salju 

(Full Snow Moon), karena di belahan 
utara Bumi, hujan salju turun di sisa 
musim dingin.

KONJuNgsI MARs-PLeIADes 
(27-28 FeBRuARI)

Mars akan mengalami konjungsi de
ngan Pleiades, salah satu gugus bintang 
yang terletak di konstelasi Taurus, sejak 
27 Februari hingga 9 Maret mendatang.

Fenomena ini dapat disaksikan dari 
arah barat laut ketika awal senja bahari, 
hingga terbenam di arah baratbarat laut 
sekitar pukul 22.50 waktu setempat.

Sudut pisah antara MarsPleiades 
pada 27 Februari sebesar 3,92°, dan 
akan terus mengecil hingga mencapai 
sudut pisah minimum pada 3 dan 4 Ma
ret, sebelum akhirnya Mars dan Pleiades 
menjauh.(sst/okz)

Fenomena Langit yang Terjadi di Penghujung Bulan Februari 2021

Pertama Kali Sejak 2016, 
Apple Salip Samsung 
untuk Penjualan Ponsel
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MALINAU – Merasa sehat 
setelah melakukan vaksinasi tahap 
ke II, Plt. Bupati Malinau, Dr. Topan 
Amrullah,.S.Pd,.M.Si meminta ma-
syarakat Malinau untuk tidak takut 
jika nantinya akan divaksin.

Tak hanya itu, pria yang akrab 
disapa Topan itu juga berpesan 
kepada masyarakat untuk tidak 
bosan dalam menerapkan protokol 
kesehatan (Prokes) dalam kehidupan 
sehari-hari.

“Vaksin ini sangat baik bagi 
kita, jadi jangan takut untuk nanti 

divaksin dan jangan lupa juga untuk 
menaati Prokes,” kata Topan.

Meski saat ini Malinau terma-
suk salah satu daerah yang masih 
menunggu jatah pembagian vaksin 
untuk masyarakat, yang rencananya 
akan kembali diberikan oleh pemer-
intah pusat, namun dalam hal ini 
Topan menegaskan agar masyarakat 
tetap menaati Prokes. Baik bagi 
masyarakat yang sudah divaksin atau 
pun yang belum.

Menurut Topan hal itu wajib 
dilakukan, agar mata rantai dari 

covid-19 benar-benar bisa diputus. 
“Jumlah vaksin di Indonesia sendiri 
kan masih kurang, jadi kita masih 
menunggu juga pembagian vaksin 
yang selanjutnya,” tegasnya.

“Tapi ingat, vaksin memang pen-
ting, tapi Prokes itu hal yang wajib. 
Masyarakat yang sudah divaksin 
tetap wajib menaati Prokes dan 
begitu juga sebaliknya. Karena hal 
ini merupakan tanggung jawab kita 
masing-masing untuk melindungi 
diri,” ujarnya.

Sedangkan untuk prosedur pem-

bagian vaksin berikutnya, Topan 
menjelaskan masyarakat nantinya 
akan menjalani tahap yang sama sep-
erti orang-orang yang sudah diberi-
kan vaksin. Yakni dengan melakukan 
pemeriksaan tubuh terlebih dahulu.

“Tetap diperiksa dulu, agar dapat 
diketahui tubuh si vaksinator ini 
normal atau tidak dan jelas kondisi 
tubuh harus normal sebelum divak-
sin,” pungkasnya.(*)

Reporter: Osarade 
Editor: Ramli

Meski Sudah Divaksin, 
Tetap Wajib Jalankan Prokes

MALINAU – Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, 
MM membuka secara resmi kegiatan Dengar 
Pendapat Masyarakat (DPM),dengan tema 
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa, oleh Anggota MPR/
DPD RI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak 
Fernando Sinaga, S.Th, yang dilaksanakan di 
ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau.

“Sebenarnya kita ingin lebih menyempur-
nakan program yang sudah ada di Malinau. 
Tujuannya kita berharap Malinau ini menjadi 
percontohan nasional tentang desa, karena 
kita tahu jauh sebelum adanya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014, Malinau sudah 
mengadakannya terlebih dahulu pada tahun 
2011,” ujar Fernando Sinaga, S.Th saat ditemui 
usai acara pembukaan.

“Kami juga ingin memperkokoh atau me-
nyempurnakan program-program yang ada 
di Malinau ini. Saya sebagai anggota MPR/
DPD RI Kaltara dan juga sebagai Ketua Tim 
Kerja Desa untuk seluruh Indonesia meng-
harapkan Malinau menjadi tempat kunjun-
gan semua kepala-kepala desa,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga berharap Malinau bisa 
menjadi tempat kunjungan wisata. “Dengan 
adanya ini, kita ingin menggalangkan BUMdes 
itu agar bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa, yang menjadi pilar dalam 
memperkuat perekonomian desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Malinau Dr. Ernes 
Silvanus, S.Pi, MM yang juga ditemui usai 
acara mengatakan, mungkin jika dilihat 
tahunnya sudah cukup lama, tetapi bagi desa 
ini merupakan sesuatu yang luar biasa.

Seperti yang disampaikan Bapak Fernando, 
kata Dr. Ernes, apabila ada kritik yang selama 
ini justru menghambat perkembangan desa, 
memperlambat kemajuan desa, sampaikan 
sebagai bahan masukan. “Harapan kita desa-
desa nanti bisa memberi masukan karena 
mereka pelaku langsung,” ujarnya.

Kemudian ini juga merupakan suatu kebang-
gaan bagi Malinau bisa menjadi contoh karena 
jauh sebelum Undang-Undang Desa itu diber-
lakukan atau terbit, Malinau pada tahun 2011 
sudah mengenalnya dalam artian Gerdema.

“Harapan kita dengan adanya Undang-
Undang Desa ini harusnya Malinau menjadi 
contoh. Kita sudah memberlakukan Dana 
Gerdema, di mana alokasi dana itu langsung 
diberikan kepada desa-desa. Baik berdasarkan 
jumlah penduduk, luas wilayah, topografi 
kemudian tingkat kesulitan, termasuk juga 
dalam tingkat kemiskinan. Dan kalau kita lihat 
juga pembagian dana desa itu mengarah ke 
sana, hanya saja mungkin kita belum terakui 
sebagai contoh. Padahal jika dilihat jauh sebe-
lum itu sudah kita laksanakan,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade 
Editor: Ramli

MALINAU – Pada vaksinisasi ta-
hap II, Plt. Bupati Malinau, Dr. Topan 
Amrullah,.Spd.,M.Si mengaku ada 
yang berbeda dengan vaksinisasi tahap 
pertama. Menurut Topan, vaksin tahap 
ke II yang dilakukannya di RSUD Ma-
linau, sama sekali tidak menimbulkan 
efek samping seperti vaksinisasi pada 
tahap pertama yang dilakukannya 
pada 2 pekan sebelumnya.

“Kalau vaksin tahal I itu, efeknya 
hanya ngantuk saja yang saya rasakan. 
Tapi pada vaksin kedua kali ini saya 
tidak merasakan apa-apa,” kata Topan.

Dengan tidak adanya gejala 
bahaya pada vaksin tahap I dan 
tahap II yang dirasakannya, Topan 
pun me ngungkapkan kalau vak-
sinisasi merupakan hal yang sangat 
aman dan tidak berbahaya seperti 
yang beredar di masyarakat. Topan 
mengimbau kepada masyarakat 
agar tidak takut bila nantinya akan 
divaksinisasi.

“InsyaAllah aman kok dan menye-
hatkan. Sebelum divaksin kondisi 
tubuh kita juga dicek terlebih dahulu, 
bahkan saya pun tidak merasa sakit 
saat divaksin,” ungkapnya.

“Jadi jika ada berita yang miring 
soal vaksin yang informasinya tidak 

dapat dipertangungjawabkan, itu 
jangan dipercaya karena saya susah 
membuktikannya kalau vaksin itu 
aman,” kata Topan.

Selain efek yang dirasakan, Topan 
juga membeberkan perbedaan lainnya 
mengenai vaksin tahap I dan tahap II 

kali ini. Di mana untuk pembentukan 
anti bodi kekebalan tubuh, vaksin I 
dan vaksin II ternyata memiliki jangka 
waktu yang berbeda-beda.

“Kalau tahap I itu pembentukan-
nya butuh waktu 14 hari, sedangkan 
untuk vaksin II itu butuh waktu 28 

hari. Meski begitu, baik vaksin tahap 
I dan II itu tetap aman untuk kita 
semua,” imbuhnya.(*)

Reporter: Osarade 
Editor: Ramli

Topan Tegaskan Vaksin Covid-19 Aman dan Tidak Berbahaya

Sekda Ingin 
Desa di Malinau 
Jadi Percontohan 
Nasional

Plt. Bupati Malinau, Dr. Topan Amrullah,.S.Pd,.M.Si

TAHAPAN: Vaksinasi tahap dua di Malinau dimulai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, 

Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM
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10 Klub Bisa Datangkan 
Erling Haaland, 
4 dari Inggris

DORTMUND – Sebanyak empat klub 
Liga Inggris berminat untuk mendatangkan 
penyerang tajam milik Borussia Dort-
mund, Erling Halaand. Hal itu diungkapkan 
oleh sang agen pemain, Mino Raiola.

Haaland dalam dua laga terakhir bersama 
Dortmund telah mencetak empat gol. Per-
tama saat membantu timnya meraih kemena-
ngan dengan skor 3-2 pada leg pertama 16 
besar Liga Champions saat bertemu Sevilla.

Kedua saat laga terakhir di Liga Jerman pe-
kan lalu. Haaland menyumbang dua gol dari 
4 gol timnya ke gawang lawan. Ketajaman 
Haaland sejauh ini memang sangat menge-
sankan. Dia sudah mencetak 25 gol dalam 24 
penampilan di semua kompetisi musim ini.

Penampilannya yang impresif menarik se-
jumlah klub besar untuk mendapatkan jasanya. 
Beberapa di antaranya adalah Chelsea, Man-
chester City, Man United serta Real Madrid.

Mino Raiola mengklaim ada sepuluh klub 
yang bis mendatangkan Haaland. Empat di 
antaranya adalah klub asal Inggris.

“Semua orang melihat Erling sebagai 
calon bintang masa depan, karena sangat 
sulit untuk melakukan apa yang telah diker-
jakannya di level ini pada usia muda,” kata 
dia mengutip BBC, Rabu (24/2/2021).

“Dia akan menjadi salah satu bintang un-
tuk satu dekade ke depan. Bintang seperti 
Ibrahimovic, Ronaldo dan Messi sudah tua 
sehingga semua orang melihat ke generasi 
baru. Hanya sepuluh klub yang bisa mem-
beli Haaland dan empat di antaranya dari 
Inggris,” ungkapnya.

Kontrak Haaland bersama Dortmund 
akan berakhir pada Juni 2024. Namun, ada 
klausul pelepasan sebesar 68 juta pounds 
atau setara Rp1,3 triliun, yang akan aktif 
pada musim panas 2022.(Ram/okz)

BRUNO Fernandes memiliki 
catatan yang bisa disetarakan 
dengan ikon Barcelona, Lionel 
Messi. Keduanya tercatat sangat 
baik untuk membantu timnya 
masing-masing dalam urusan 
menjebol gawang lawan.

Bruno Fernandes melakukan 
debutnya berseragam Man 
United pada Februari 2020 
usai didatangkan dari Sporting 
Lisbon. Sejak saat itu, pemain 
asal Portugal tersebut telah 
memainkan 59 laga selama 
berserama Setan Merah.

Saat membela publik Old 
Trafford, Bruno Fernandes se-
jauh ini memberikan 34 gol dan 
20 assist. Itu artinya, Fernandes 
telah berkontribusi dalam 54 
gol Man United.

Rekor yang sama juga di-
torehkan Lionel Messi. Pemain 
asal Argentina tersebut, telah 
mencetak 33 gol dan 20 assist 
dengan periode bermain yang 
sama dengan Bruno Fernandes.

Hanya penyerang Bayern 
Munich, Robert Lewandowski, 
yang melewati pencapaiannya 
Messi dan Fernandes. Lewan-
dowski dalam 59 pertandingan 
telah 54 gol dan 14 assist.

Sementara Cristiano 
Ronaldo, berkontribusi untuk 
Juventus dengan 41 gol dan 
7 assist. Sedangkan bintang 
Borussia Dortmund, menempel 
para seniornya dengan kontri-
busi 46 gol, dengan rincian 38 
gol dan 8 assist.

Penalti Terbanyak
Catatan Squawka, gol 

Bruno Fernandes dari eksekusi 
penalti membuatnya menjadi 
pemain yang terdepan yang 
mencetak gol dari titik putih 
dengan jumlah sembilan gol, 
dua di Liga Champions, tujuh 
di Liga Inggris.

Sedangkan Lionel Messi dan 
Cristiano Ronaldo masih kalah 
dari Bruno Fernandes dalam 
urusan mencetak gol melalu 
penalti. Keduanya sama-sama 
mencetak tujuh gol.

Cacatan Opta, sejak Bruno 
Fernandes telah mencetak 
11 gol dari titik putih di Liga 
Inggris sejak berseragam Man 
United. Jumlah tersebut me-
ngalahkan Chelsea dan Leices-
ter, yang mencetak sembilan 
gol dari penalti.

Pemain asal Portugal tersebut 
juga terus memepet Mohamed 
Salah dari Liverpool dalam 
daftar pencetak gol terbanyak 
Liga Inggris. Fernandes telah 
mencetak 15 gol, selisih dua gol 
dari Salah.(Ram/okz)

NYON - UEFA telah membuka sebuah 
penyelidikan disipliner setelah pemain 
AC Milan, Zlatan Ibrahimovic menjadi 
sasaran tindakan rasial dalam pertandi-
ngan Liga Eropa pekan lalu melawan Red 
Star Belgrade di Serbia.

Media Serbia melaporkan bahwa pemain 
asal Swedia itu dihina oleh seseorang yang 
duduk di area VIP stadion Red Star selama 
pertandingan itu pada 18 Februari.

Dalam pertandingan itu, Ibrahimovic 
memang berada di bangku cadangan, 
tetapi tidak diturunkan hingga laga be-
rakhir imbang 2-2 di Belgrade. Namun, 
sorotan kamera menangkap seorang 
suporter yang melontarkan ejekan ter-
kait etnis Ibrahimovic yang berasal dari 
Bosnia-Herzegovina.

“Seorang Inspektur Etika dan Disiplin 
telah ditunjuk hari ini untuk melakukan 
penyelidikan disipliner mengenai insiden 
yang terjadi selama pertandingan putaran 
32 Liga Europa UEFA,” kata UEFA dalam 
sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

Red Star sendiri sudah mengeluarkan 
permintaan maaf kepada Ibrahimovic 
dalam sebuah pernyataan pekan lalu 
dan mengatakan mereka akan bekerja 
sama dengan pihak berwenang untuk 
mengidentifi kasi pelaku.(fzy/okz)

BUCHAREST – Striker Chelsea, 
Olivier Giroud, merasa senang bisa 
membantu timnya memenangi laga leg 
pertama babak 16 besar Liga Champi-
ons 2020-2021 kontra Atletico Madrid. 
Bermain di Arena Nationala, Rabu 
(24/2/2021) dini hari WIB, Chelsea 
menang 1-0 atas Atletico.

Satu-satunya gol Chelsea di laga terse-
but berhasil dicetak oleh Olivier Giroud. 
Bahkan gol tersebut tercipta dengan indah 
oleh pemain berpaspor Prancis itu ketika 
ia membuatnya melalui tendangan salto.

Berkat gol tersebut, Giroud pun 
merasa senang bisa menjadi pahlawan 
kemenangan Chelsea. Terlebih gol 
tersebut bukan hanya membawa Chelsea 
menang, tetapi juga menjadi modal baik 
untuk The Blues –julukan Chelsea.

Sebab, laga tersebut merupakan laga 
tandang bagi Chelsea, walau laga digelar 
di tempat netral. Karena itu, dengan 

hadirnya gol tersebut, maka Chelsea 
memiliki modal penting dengan keung-
gulan gol tandang.

“Kami tahu pentingnya gol tandang 
di kompetisi Eropa, jadi itulah mengapa 
saya senang membantu tim memenang-
kan pertandingan,” ungkap Giroud, 
mengutip dari Goal, Rabu (24/2/2021).

“Kami mengelolanya dengan baik dan 
kami percaya diri, tetapi kami meng-
hadapi tim yang hebat dan saya pikir 
kami sangat berkomitmen dan tahu 
kekuatan utama mereka. Kami mengata-
sinya tetapi kami harus tetap fokus dan 
menye lesaikan pekerjaan,” tambahnya.

Lebih lanjut, tentnag golnya, Giroud 
mengaku sangat yakin bahwa tendangan 
saltonya akan dianggap sah oleh wasit. 
Sebab, sebelum itu dinyatakan menjadi 
sebuah gol, wasit sempat meragukannya.

Gol tersebut memang ada peluang off-
side karena sebelum Giroud melepaskan 

tendangan salto, bola sempat menyen-
tuh kaki rekan setimnya, Mason Mount. 
Pada momen itu, Mason Mount masuk 
ke dalam kotak penalti untuk mengek-
sekusi bola tersebut.

Akan tetapi, Mount pun bersinggu-
ngan dengan pemain Atletico yakni 
Mario Hermoso yang membuat bola ter-
bang ke udara dan mendatangi Giroud. 
Setelah hasil VAR keluar, Mount tidak 
dinyatakan tidak menyentuh bola.

“Kami yakin dengan kualitas kami 
dalam permainan. Saya tidak tahu 
apa yang harus saya pikirkan tentang 
gol tersebut, saya hanya fokus untuk 
melakukan tendangan salto,” lanjutnya.

“Saya senang melihatnya masuk ke 
bagian belakang gawang, saya tidak 
punya petunjuk tentang menjadi offside, 
Mason Mount mengatakan ia tidak me-
nyentuh bola. Bagus untuk tim, bagus 
untuk saya,” pungkasnya.(fzy/okz)

Bruno Fernandes 
Setara Lionel 
Messi soal 
Kontribusi Gol

UEFA Selidiki Kasus 
Rasisme terhadap 
Ibrahimovic 
di Liga Eropa

Olivier Giroud Senang 
Bantu Chelsea Tundukkan Atletico
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Resep Ikan Gurame Asam Manis

COBAAN dalam hidup kadang tak bisa di
hindari. Misalnya saja seseorang ada yang menga
lami halhal yang kurang menyenangkan di tengah 
panademi seperti putus cinta, kena PHK, bahkan 
bercerai. Semua itu membuat sedih dan depresi.

Namun jika kamu mengalaminya, jangan sedih 
berkepanjangan. Cobalah melihat sisi lain dunia 
dan konsumsi makanan yang bikin hidup lebih 
indah. Lalu apa saja makanan yang bisa membantu 
kamu melawan depresi?

1. TOmAT
Asam alfalipoat dan asam folat banyak terdapat 

dalam tomat. Keduanya bermanfaat untuk melawan 
depresi. Studi menemukan bahwa kekurangan folat 
adalah hal biasa pada sekitar sepertiga orang yang 
menderita depresi. Asam folat membantu melawan 
homocysteine, yang menolak produksi bahan kimia 
bahagia. Seperti dilansir dari NDTV, tomat cukup 
aktif untuk mencegah seseorang terpuruk dalam 
depresi.

2. Apel
Apel memiliki kandungan antioksidan yang 

tinggi dan kemampuan untuk melawan peradangan 
sel, yang melindungi selsel Anda terhadap efek 
berbahaya dari oksidasi dan meningkatkan suasana 
hati. Serat dalam apel dapat ditingkatkan dengan 
omega 3 dari mentega almond saat dikonsumsi 
bersama. Saat kamu sedang sedih dan galau, jangan 
lupa makan apel ya agar moodmu membaik.

3. SAyurAN BerdAuN hijAu
Ketika datang ke makanan kaya nutrisi tinggi 

yang dapat melawan peradangan dan melindungi 
terhadap kanker dan penyakit lainnya, sayuran 
berdaun hijau mengambil hadiahnya. Bayam, 
selada, kubis dan lainnya melindungi otak Anda 
dari peradangan, sehingga membantu Anda me

ngalahkan depresi.

4. mAkANAN meNgANduNg viTAmiN d
Vitamin D juga dijuluki sebagai pil bahagia. Sinar 

matahari adalah sumber terbesar Vitamin D, yang me
miliki hubungan penting dengan suasana hati kita. Studi 
menunjukkan bahwa orang yang kekurangan vitamin D 
lebih mungkin mengalami gejala terkait depresi.

Itu adalah alasan mengapa kebanyakan orang 
yang menderita depresi disarankan untuk meng
habiskan waktu berkualitas di bawah sinar ma
tahari setiap hari. Selain sinar matahari, Vitamin D 
juga ditemukan di beberapa makanan seperti susu, 
okra dan ikan berminyak. Namun, kuantitas nutrisi 
dalam makanan lebih sedikit.

5. mAkANAN yANg meNgANduNg 
ANTiOkSidAN
Antioksidan dapat membantu melawan radikal 

bebas yang terkait dengan penuaan, kerusakan sel, 
dan masalah kesehatan lainnya. Beberapa peneli
tian menunjukkan bahwa otak kita sangat berisiko 
terhadap radikal bebas dan memasukkan makanan 
kaya antioksidan ke dalam makanan dapat mem
bantu mencegahnya.

Makanan kaya vitamin A, vitamin C dan vitamin 
E juga mengandung antioksidan. Jadi, kita harus 
makan lebih banyak nutrisi ini. Makanan seperti 
wortel, brokoli, bayam, jeruk, tomat, kacang
kacangan dan bijibijian harus menjadi bagian dari 
makanan harian Anda.

6. mAkANAN peNuh prOTeiN
Makanan penuh protein sehat seperti kalkun, 

tuna, ayam, kacangkacangan, produk kedelai ber
manfaat dalam meningkatkan kewaspadaan Anda 
dan meningkatkan suasana hati kamu. Ini juga 
memberi energi untuk menjalani harimu. Tetap 
semangat ya!(drm/okz)

Cegah Depresi saat 
Pandemi Covid-19, 
Konsumsi 6 Makanan Ini

ikAN gurame asam manis menjadi salah satu 
hidangan lezat yang digemari banyak orang. 
Ikan gurami sendiri dapat dihidangkan dengan 
cara digoreng atau dibakar dengan perpaduan 
bumbu yang menambah cita rasa lezat.
Menu ikan gurami asam manis merupakan 
ikan gurami yang digoreng dengan tepung dan 
disiram saus segar yang rasanya asam dan 
manis. Rasa lezat ini juga cocok dihidangkan 
saat makan bersama keluarga. Berikut ini resep 
ikan gurami asam manis, seperti dirangkum dari 
unggahan akun Instagram @sajiansedap.

Bahan-Bahan:
- 1 ekor (500 gram) ikan gurame, fillet, dan potong 
   kotak dagingnya
- ½ sendok makan air jeruk lemon
- 1 sendok teh garam
- ½ sendok teh merica bubuk
- 500 mililiter minyak untuk menggoreng

Bahan PelaPis:
- 100 gram tepung terigu
- 25 gram tepung sagu
- ¼ sendok teh kaldu ayam bubuk
- ¼ sendok teh garam
- ¼ sendok teh merica bubuk

Bahan saus:
- ½ bawang bombai diiris panjang
- 2 bawang putih dimemarkan
- 50 gram wortel diiris sebesar batang korek
- 25 gram kacang polong
- 100 gram saus tomat
- 1 sendok teh kecap manis
- ½ sendok teh garam
- 2 sendok teh gula pasir
- 350 mililiter air

- 1 sendok makan air jeruk lemon
- 1 sendok teh tepung sagu dan ½ sendok makan 
   air dilarutkan
- 1 sendok makan minyak untuk menumis

Bahan TaBuran:
- 1 batang daun bawang, potong panjang 5 cm, 
   diiris halus sebesar batang korek

Cara MeMBuaT:
1. Lumuri ikan dan sisa tulangnya dengan air jeruk, 
    garam, dan merica bubuk. Diamkan 15 menit. 
    Lalu lumuri dengan bahan pelapis.
2. Goreng dalam minyak yang dipanaskan di atas 
    api sedang sampai matang. Goreng juga tulangnya.
3. Saus, tumis bawang bombai dan bawang putih 
    sampai harum. Masukkan wortel. Tumis sampai layu.
4. Masukkan saus tomat, kecap manis, garam, dan 
    gula pasir. Aduk rata.
5. Tuang air. Masak sampai mendidih. Kentalkan 
    dengan larutan tepung sagu. Aduk sampai 
    meletup-letup.
6. Masukkan air jeruk lemon dan kacang polong. 
    Aduk rata.
7. Sajikan ikan bersama saus dan taburan 
    daun bawang.
    Selamat mencoba.(han/okz)
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