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PIKIRANNYA kacau tak karuan setelah ada rencana pengurangan karyawan. Harap–harap cemas 

agar bukan namanya yang tercantum di lembaran kertas, yang siapa saja tidak boleh menolak. 

Ternyata, kekhawatiran itu datang di saat yang tak diinginkan. Ia harus angkat kaki dari perusahaan 

di masa pandemi Covid-19. Belum lagi ia yang diandalkan sebagai tulang punggung keluarga, sudah 

pasti hari-harinya terdesak kebutuhan ekonomi. Tubuhnya yang seksi nan menawan mengantar-

kanya jadi wanita pemuas nafsu lelaki hidung belang. Jalan pintas itu terpaksa dipilihnya setelah 

bertemu beberapa germo yang menjanjikan banyak pendapatan untuknya.

SELENGKAPNYA BACA HALAMAN 8 & 9

GermoMengendus Jejak 
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NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin 
Laura Hafid, SE MM membuka workshop Sistem 
Informasi Desa (SID) yang diselenggarakan oleh 
DPC Apdesi Kabupaten Nunukan. Kegiatan itu 
diikuti kepala desa dan staf desa sebanyak 50 
orang, yang digelar di Hotel Laura mulai Kamis, 8 
April hingga 10 April 2021.

Dikatakan Hj. Asmin Laura Hafid, perhatian 
pemerintah kepada masyarakat desa pada satu 
dekade terakhir ini sangat dirasakan. Banyak hal 
yang menjadi kebijakan pemerintah mulai dari 
tingkat pusat hingga di daerah memberikan porsi 
perhatian yang lebih kepada pemerintah kabu-
paten/kota, kecamatan dan masyarakat desa.

Karena perhatian pemerintahan desa 
(Pemdes) juga merupakan sebuah langkah 
yang tidak dapat terpisahkan dari rencana 
besar pemerintah dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan Laura, berdasarkan Peraturan 
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2021, pasal 14, laporan 
prioritas penggunaan dana desa disampaikan 
dalam bentuk dokumen digital kepada Kemen
terian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

“Berdasarkan regulasi yang ada maka sudah 
selayaknya kita menyikapinya dengan terus ber-
benah menyesuaikan diri dan memahami sistem 
informasi desa yang telah dibangun,” kata Laura.

Hal itu salah satu wujud transparansi peng-
gunaan dana desa oleh penyelenggara pemer-
intahan desa. Dengan adanya sistem informasi 
desa seperti ini, bisa menjadi harapan bersama 
dalam pengelolaan dana desa khususnya di 
Kabupaten Nunukan, sehingga terus meningkat 
dari sisi akuntabilitasnya.

Saat ini di Kabupaten Nunukan ada 232 desa 
yang mengelola dana desa (DD). Dari 232 desa 
tersebut, total dana desa yang dikelola pada ta-
hun 2021 ini mencapai nilai Rp 193 miliar. “Ini 
haruslah dapat kita kelola dan dipertanggung 
jawabkan dengan baik,” jelasnya.

Regulasi yang dinamis terus berkembang harus 
diikuti dan dipahami, termasuk juga sistem infor-
masi desa ini sebagai hal baru yang harus cepat 
dimengerti. Pemerintah daerah sendiri hingga 
saat ini terus berupaya memberikan sosialisasi 
terkait dengan adanya sistem informasi desa ini.

“Saya berharap kepada peserta workshop, 
para pendamping desa, bahkan para kepala 
desa serta perangkatnya dapat benar – benar 

memahami ini,” imbuhnya.
Ditambah Ketua Asosiasi Pemerintah Desa 

Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Nunukan, 
H. Firman mengatakan, berkembang pesatnya 
kemajuan teknologi di Indonesia yang menyasar 
banyak bidang membuat masyarakat mau tidak 
mau berusaha mengikuti agar tidak tertinggal.

Sekali pun tinggal di desa, mengikuti 
perkembangan teknologi bukanlah hal yang 
aneh. Mengingat sekarang ini Indonesia sudah 
memasuki era revolusi industri 4.0. Salah 
satu hal yang ikut terdampak teknologi adalah 
Sistem Informasi Desa.

“Kalau dulu data disimpan berlembarlembar 
dokumen, sekarang bisa disimpan dalam software, 
bahkan bisa diakses banyak orang,” jelasnya.

Workshop SID ini diikuti oleh kepala desa 
sebagai penanggung jawab sedangkan staf desa 
karena yang mengoperasikan. “Karena Co-
vid19, jadi yang menghadiri ini juga terbatas 
maksimalkan 50 orang, dan workshop Sistem 
Informasi Desa ini akan dilaksanakan secara 
bergiliran,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Darmawan
Editor : Nicky Saputra

NUNUKAN – Dinas Pariwisata 
Kepemudaan dan Olahraga Nunukan 
mengapresiasi kegiatan seni budaya 
rumpun Tidung Kabupaten Nunukan. Hal 
itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata 
Kepemudaan dan Olahraga Nunukan, 
Drs. Syafarudin saat menutup kegiatan di 
Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati 
Nunukan pada Kamis, 8 April 2021.

Pegelaran penutupan seni budaya 
rumpun Tidung Nunukan itu menghad-
irkan pertunjukan Jepen Kisah Kasih. 
Jepen ini menceritakan kisah cinta terla-
rang antara pemuda nelayan dengan 
putri bangsawan, yang diperankan oleh 
delapan pemudapemudi dari Sanggar 
Tari Bebilin Taka, Kampung Rambutan.

Disampaikan Drs. Syafarudin, budaya 
merupakan kehidupan yang memiliki 
makna bahwa seluruh proses kehidupan 
seorang manusia adalah sakral dan suci. 
Diawali dari proses meleburnya kasih 
sayang antara suami – istri, dilanjut-
kan dengan proses kehidupan di alam 
kandungan, lahir ke alam dunia dan 
menjalani kehidupan, sampai akhirnya 

menjemput kematian adalah tahapan 
– tahapan yang harus dijalani oleh 
seorang manusia dengan penuh rasa 
syukur dan ikhlas.

Masing – masing etnis atau suku di 
seluruh dunia menggambarkan keselu-
ruhan proses kehidupan manusia, ber-
bagai bentuk dan simbol sarat makna, 
mulai dari tari – tarian, syair, nyanyian, 
upacara adat dan lain sebagainya.

“Sebagai bagian dari komunitas 
suku yang melekat dalam diri kita ma
sing – masing, sudah semestinya kita 
menghormati dan memelihara simbol 
– simbol budaya tersebut,” kata Drs. 
Syafarudin.

Oleh karena itu, pemerintah Kabu-
paten Nunukan menyambut baik dan 
memberikan apresiasi yang setinggi – 
tingginya kepada jajaran Pengurus Dae-
rah Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa 
Rumpun Tidung (Gadamaruti) Kabu-
paten Nunukan yang memiliki inisiatif 
menggelar acara pagelaran seni dan 
budaya rumpun Tidung di Nunukan.

“Berbagai kegiatan yang sudah dilak-

sanakan selama hampir satu pekan ini, 
mulai dari lomba tari, bernyanyi, hingga 
bercerita, akan dapat menumbuhkan 
kembali kecintaan dan kebanggaan ma-
syarakat suku Tidung terhadap seni dan 
budayanya sendiri,’’ ucapnya.

Ia berpesan agar masyarakat tidak 
boleh ketinggalan ilmu pengetahuan dan 
teknologi namun tidak boleh lantas me-
lupakan warisan seni budaya dari para 
leluhur. “Khazanah budaya di tengah 
masyarakat harus terus digali, dipela-
jari makna – makna filosofinya, hingga 
akhirnya bisa tumbuh untuk melestari-
kannya,’’ paparnya.

Ketua PD Gadamaruti Kabupaten 
Nunukan, Herison, S.Pd menyampai-
kan masyarakat cukup antusias dengan 
kegiatan pagelaran seni dan budaya 
Rumpun Tidung Kabupaten Nunukan 
yang digelar sejak 22 Maret yang lalu. 
Peserta yang mendaftar mencapai 189 
orang dari empat jenis lomba yaitu 
lomba senam Lukiwol, Lomba Fashion 
Show Busana Khas Tidung, Lomba ber-
cerita dalam Bahasa Tidung dan lomba 

Tari Jepen Kreasi.
“Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya 

yang telah diselenggarakan di dua arena 
lomba, yaitu di Balai Adat Tidung di Desa 
Binusan dan Taman Pelangi Perbatasan di 
Kampung Cerita RT. 13 Kelurahan Nunu-
kan Barat ada empat tujuan, yaitu sebagai 
salah bentuk perjuangan budaya dalam 

pemersatu rumpun Tidung, peningkatan 
kualitas SDM, kesempatan bekerja dan 
berusaha secara profesional, dan ke
sejahteraan ekonomi. (*)

Reporter: Darmawan
Editor : Nicky Saputra

NUNUKAN – Salat tarawih di Nunukan secara resmi 
kembali dibuka selama bulan ramadan. Hal itu berdasar-
kan Surat Edaran (SK) Kementerian Agama nomor 3 tahun 
2021, tentang panduan ibadah ramadhan dan Idul Fitri 
1442 Hijriah/2021 Masehi.

Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Nunukan, Drs. 
H. Muh Tahir mengatakan pelaksanaan salat tarawih di 
masjidmasjid diperbolehkan dengan ketentuan mematuhi 
protokol kesehatan (prokes), baik itu mencuci tangan, 
menjaga jarak dan tidak bersalaman.

“Untuk jumlah jamaah juga dilakukan pembatasan 
jika kapasitas masjid 100 orang 
maka maksimal yang bisa 
melaksanakan hanya 50 orang. 
Jarak shaf salat 1 meter atau 1,5 
meter,” ucapnya.

kegiatan ceramah juga di-
perbolehkan dengan ketentuan 
maksimal 15 menit, dengan isi 
ceramah yakni tentang ramadan, 
akidah, ibadah sosial, maupun 
muamalah yang lain.

“Tidak diperbolehkan melaku-
kan ceramah yang menyinggung, 

atau memfitnah, menyebarkan  beritaberita hoaks di 
masyarakat,” jelas Drs. H. Muh Tahir, kepada benuanta.
co.id, Rabu (7/4/2021).

Drs. H. Muh Tahir juga mengajak pada bulan 
ramadan ini bisa lebih khusyu untuk melaksanakan 
ibadah kepada Allah SWT. Para khotib dan ustadz harus 
menyampaikan dakwah kepada umat dengan caracara 
yang baik dan mengajak umat untuk meningkatkan 
prestasi iman dan takwa kepada Allah SWT.

Ketika usai melaksanakan ibadah tarawih, maka jamaah 
diminta untuk kembali ke rumah masingmasing. Hal itu 
untuk mematuhi aturanaturan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Agama dan penanganan covid19.

Kementrian Agama Kabupaten Nunukan juga akan 
melakukan pengawasan di setiap masjidmasjid di Kabu-
paten Nunukan. Jika ditemukan adanya salah satu masjid 
yang tidak menjaga jarak akan diingatkan. Siapapun 
jamaah melaksanakan ibadah harus menggunakan masker.

“Mudahmudahan bulan suci ramadan termasuk pelak-
sanaan tarawih dalam masjid susana pandemi Covid19 
bisa kita laksanakan dengan baik dan kita terhindar dari 
virus corona dengan aman,” paparnya. (*)

Reporter : Darmawan
Editor : Nicky Saputra

DITUTUP : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Nunukan, Drs. Syafarudin mewakili Bupati menu-
tup pegelaran seni dan budaya rumpun Tidung Kabupaten Nunukan.

Pemkab ApresiaSI Kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya Rumpun Tidung

Kasi Bimas Islam 
Kemenag Nunukan, 

Drs. H. Muh Tahir

Salat Tarawih Dizinkan, 
Kemenag Ingatkan Tetap 
Patuhi Prokes

Melalui SID, Bupati Tekankan 
Pemdes Kelola DD dengan Baik

DIBUKA : 
Bupati Nunukan 
Hj. Asmin Laura 
Hafid, membuka 
workshop Sistem 
Informasi Desa.

DITUTUP : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Nunukan, Drs. Syafarudin mewakili Bupati menu-
tup pegelaran seni dan budaya rumpun Tidung Kabupaten Nunukan.
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KRAYAN - Gubernur Kalimantan Utara 
(Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH 
M.Hum bersama dengan Wakil Gubernur 
Kaltara, Dr. Yansen TP M.Si tiba di Long 
Bawan pada Rabu (7/4/2021) menggu-
nakan pesawat berkapasitas 8 orang, dan 
memakan waktu kurang lebih 50 menit.

Bersama dengan rombongan, Gubernur 
dan Wakil Gubernur memulai rangkaian Kun-
jungan Kerjanya di Bumi Benuanta. “Agenda 
ke Krayan hari ini (kemarin, Red.), kita 
landing di Long Bawan (Krayan Induk, Red.), 

kemudian kita ke Binuang (Krayan Tengah, 
Red.) lewat darat,” ujar Gubernur Zainal saat 
diwawancarai.

Kunjungan kerja ini difokuskan pada 
pembangunan infrastruktur di Kawasan 
Perbatasan. Gubernur meninjau langsung 
lapangan terbang Binuang yang ren-
cananya akan diperpanjang runway-nya. 
“Melihat rencana perpanjangan bandara 
di Binuang, yang kita sudah MoU dengan 
Dirjen Perhubungan Udara,” ujarnya.

Selain itu, Toko Indonesia juga menjadi 

perhatian khusus pria kelahiran Makassar 
tersebut. Karena sampai saat ini pro-
gram atau kegiatan tersebut belum juga 
beroperasi.

“Meninjau Toko Indonesia, yang sebena-
rnya Toko Indonesia ini tahun lalu sudah 
harus dimulai. Kita mau lihat kendalanya, 
kenapa kok tidak dimulai–mulai,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, agen-
da Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 
hari adalah silaturahmi dengan tokoh–to-
koh masyarakat Krayan, untuk menyaring 

Gubernur dan Wagub Tinjau 
Pembangunan Infrastruktur 
dan Toko Indonesia di Krayan

aspirasi dari masyarakat perbatasan.
“Agenda selama 2 hari ini, olahraga 

bersama masyarakat di sini, kemudian 
silaturahmi dengan tokoh–tokoh ma-

syarakat,” pungkasnya. (mjh/wn)

Sumber: Diskomindo Kaltara
Editor: M. Yanudin

TIBA: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP M.Si saat berada di Krayan.

UPACARA: Gubernur Kalimantan Utara disambut dengan Upacara Potong Rotan sebagai tanda telah memasuki 
secara resmi wilayah Krayan.

TANJUNG SELOR – Gubernur 
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 
yang diwakili Sekretaris Provinsi 
(Sekprov) Suriansyah, didaulat 
menjadi narasumber dalam talk-
show yang diadakan oleh Bank 
Indonesia (BI) bersama Kementerian 
Koordinator Bidang Perekono-
mian, Kamis (7/4/2021) di meeting 
room Hotel Luminor.

Talkshow yang bertema Imple-
mentasi Elektronifikasi Transaksi 
Pemerintah Daerah (ETPD) dan 
Pembentukan Tim Percepatan 
dan Perluasan Digitalisasi Daerah 
(TP2DD) merupakan rangkaian 
acara Festival Ekonomi Keuangan 
Digital Indonesia (FEKDI) yang 
dimulai sejak 5 April hingga 8 April 
2021 dan diadakan secara daring 
maupun luring.

Hadir juga sebagai narasumber, 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi 
Markro dan Keuangan Kemenko 
Perekonomian Iskandar Simorangkir, 
Direktur Layanan Aplikasi Informa-
tika Pemerintahan Kementerian Ko-
munikasi dan Informatika Bambang 
Dwi Anggono, Deputi Gubernur Bank 
Indonesia Sugeng, Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Astera Primanto, dan 

Direktur Jenderal Bina Keuangan 
Daerah Kementerian Dalam Negeri 
Mochamad Ardian, serta sebagai 
moderator Andi F. Noya.

Dalam kesempatan ini, Andi 
F. Noya mengajukan pertanyaan 
kepada Provinsi Kalimantan Utara 
mengenai pemberian kemudahan 
kepada masyarakat untuk melakukan 
transaksi digital dan keberhasilan 
dalam memberikan edukasi kepada 
masyarakat untuk terlibat dalam 
transaksi elektronifikasi.

“ETPD bisa berjalan sangat baik 
karena didukung oleh beberapa hal, 
yang pertama bahwa pimpinan kami 
mempunyai komitmen visi dan kebi-
jakan agar pengelolaan pemerintahan 

khususnya dalam pelaksanaan ang-
garan bisa akuntabel, transparan, dan 
bersih,” kata Sekda Suriansyah.

Provinsi yang baru dibentuk delapan 
tahun yang lalu ini, sudah mengeluarkan 
dan memberlakukan regulasi pem-
bayaran non tunai sejak tahun 2019. 
Sehingga dipastikan semua perangkat 
daerah sudah melaksanakan transaksi 
non tunai dan itu dibuktikan pelaksa-
naannya oleh pihak ketiga, penerima 
hibah dan penerima bantuan sosial.

“Memang tidak mudah, karena 
bagi rekan-rekan kita, pihak ke-
tiga rekanannya itu sudah terbiasa 
dengan dunia eletronik seperti ini. 
Tetapi bagi saudara-saudara kita 
penerima hibah, bansos (bantuan 

sosial) masyarakat kita yang belum 
terbiasa ini membutuhkan trik-trik 
tertentu agar pelaksanaan transaksi 
non tunai ini bisa berjalan dengan 
baik,” ungkap Suriansyah.

Untuk mengatasi hal tersebut, 
pemerintah melakukan kerja sama 
dengan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), pihak per-
bankan yang dikoordinir oleh Bank In-
donesia guna memberikan sosialisasi 
dan penyuluhan kepada masyarakat 
tentang transaksi non tunai.

“Jadi kepada petugas-petugas kita 
di lapangan terutama ketika ada ban-
sos dan hibah semua kita gerakkan. 
Termasuk PNS dan PTT kita untuk 
terjun ke masyarakat,” imbuhnya.

Bank Indonesia aktif sebagai 
fasilitator dalam rangka mendorong 
transaksi non tunai dan terdapat 
fasilitas berupa QR Indonesia Stan-
dard (QRIS). Kemudian dalam pen-
ingkatan kualitas Provinsi Kaltara 
mengucapkan terima kasih kepada 
Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara 
yang selalu menjadi narasumber 
dalam sosialisasi yang diadakan 
pemerintah mengenai penggunaan 
transaksi non tunai.

“Kami juga sudah tergabung de-
ngan finance technology untuk pem-
bayaran pajak sepeda motor secara 
online,” sambungnya.

Di akhir talkshow, diberikan ke-
sempatan kepada Sekprov Surian-
syah untuk memberikan catatan 
penting. Suriansyah mengucapkan 
terima kasih kepada pihak per-
bankan, Bank Indonesia dan Bank 
Kaltimtara yang telah mendukung 
pelaksanaan transaksi non tunai 
dan membantu dalam mengem-
bangkan kapasitas Aparatur Sipil 
Negara sehingga pelayanan kepada 
masyarakat dapat berjalan dengan 
baik.(ahy)

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

TALKSHOW: Sekprov Kaltara Suriansyah menjadi narasumber dalam talkshow Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang 
diadakan BI, Kamis (7/4/2021).

Sukses terapkan Transaksi Non Tunai, Kaltara Jadi Percontohan
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TANJUNG SELOR – Gubernur 
Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal 
Arifin Paliwang SH M.Hum berdiskusi 
dengan perwakilan serikat pekerja Kaltara 
mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, 
Selasa (6/4/2021) di Ruang Kerjanya.

Serikat pekerja ini berasal dari beberapa 
kelompok. Yakni Konfederasi Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia (KSBSI), DPC Kahut-
indo dan Serikat Pekerja Kahut Kaltara.

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 
satu jam tersebut, Zainal yang didampingi 
oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Armin Mustafa 
bertukar pikiran dengan serikat pekerja.

Seperti masalah pengawasan terhadap 
pekerja yang mengais rejeki di perusahaan-
perusahan, sosialisasi UU Cipta Kerja, 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan 

peringatan Hari Buruh Internasional atau 
Mayday pada 1 Mei mendatang.

Terkait pengawasan pekerja dan perusa-
haan, Ketua DPC Kahutindo Kaltara Rudi 
mengatakan perusahaan yang beroperasi di 
Bumi Benuanta setidaknya memiliki kantor-
kantor cabang di Tanjung Selor.

“Supaya pemantauan terhadap perusa-
haan-perusahaan yang beroperasi di Kaltara 
ini bisa efektif. Dengan harapan setiap 
persoalan yang timbul bisa segera direspon 
baik oleh pihak perusahaan tersebut,” kata 
Rudi seraya mengungkapkan persoalan 
yang dialami pekerja perusahaan swasta 
selama ini masih sulit untuk diselesaikan.

Serikat pekerja dan buruh ini juga 
mengharapkan Pemprov Kaltara melalui 
Disnaker dan Transmigrasi dapat mening-
katkan anggaran kegiatan ketenagakerjaan.

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan beru-
pa pelatihan dan keterampilan bagi pekerja 
dan buruh yang terhimpun dalam beberapa 
kelompok serikat dapat ditingkatkan.

Mereka juga mengharapkan mendapat 
jaminan sosial ketenagakerjaan maupun 
kesehatan bagi para pekerja maupun 
buruh yang bisa difasilitasi para pekerja 
swasta dan buruh, sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Kami juga mengharapkan lapangan 
kerja yang selama ini berkurang menjadi 
bertambah luas, agar ada kesempatan 
bekerja bagi masyarakat yang membutuh-
kan pekerjaan. Begitu juga masalah UMK 
(upah minimum kota) atau UMP (upah 
minimum provinsi) sekiranya juga menjadi 
perhatian,” harap Rudi.

“Alhamdulillah dari hasil diskusi ini direspon 

baik oleh Pak Gubernur Zainal yang rencananya 
akan dibuatkan Perda,” tambahnya.

Menanggapi sharing diskusi bersama 
para pekerja dan buruh tersebut, Gubernur 
Zainal pada prinsipnya merespon baik.

“Namun yang paling penting adalah adanya 
PHI di Kaltara. Hal ini akan kita upayakan 
bersurat ke Mahkamah Agung untuk dapat 
membentuk PHI di Kaltara,” ujarnya.

“Ke depan kita juga akan mengkaji Perda 
(Peraturan Daerah) tentang ketenagaker-
jaan, yang mana dalam Perda itu nantinya 
kita minta setiap perusahaan yang ada di 
Kaltara dapat menempatkan kantor cabang-
nya di ibu kota Kaltara di Tanjung Selor,” 
tambah Gubernur Zainal. (mil/sur)

 

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

PERTEMUAN: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum saat menerima kunjungan perwakilan serikat pekerja Kaltara.

Gubernur CananGkan 
Perda ketenaGakerjaan

Namun yang paling 
penting adalah adanya PHI 
di Kaltara. 
Hal ini akan kita 
upayakan bersurat ke 
Mahkamah Agung untuk 
dapat membentuk 
PHI di Kaltara”

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

TANJUNG SELOR – Pemerintah 
Indonesia telah menjamin kesejahteraan 
bagi rakyatnya. Hal ini telah tertuang pada 
sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial 
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya 
setiap warga negara Indonesia berhak 
mendapatkan kesejahteraan dan keseta-
raan yang sama, tanpa terkecuali bagi para 
penyandang disabiltas di Kalimantan Utara 
(Kaltara).

Menganut perihal tersebut, Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas 
Sosial (Dinsos) Kaltara menggelar Pelati-
han Bahasa Isyarat Bagi Penyandang dan 
Pendamping Disabilitas, Selasa (6/4/2021).

Pelatihan ini diikuti 25 penyandang 
disabilitas yang digelar di Hotel Pangeran 
Khar Tanjung Selor dan dibuka oleh 
Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin 
Paliwang SH M.Hum. Serta dihadiri Kepala 
Dinsos Heri Rudiyono.

Melalui sambutannya, gubernur men-

gatakan bahasa merupakan alat komui-
kasi yang memiliki peran penting dalam 
kehidupan. “Jadi dengan bahasa kita dapat 
berkomunikasi antara satu sama lainnya, 
atau masyarakat luas,” ujarnya.

Masyarakat, sebut dia, biasanya menge-
nal dua macam bentuk komunikasi, yakni 
verbal dan non verbal. Komunikasi non 
verbal digunakan oleh orang-orang tertentu 
termasuk para penyandang disabilitas.

“Melalui komunikasi non verbal itu dapat 
dilakukan dengan cara menggunakan bahasa 
isyarat, yang mengutamakan bahasa tubuh, 
gerak bibir yang dikombinasikan dengan 
bentuk tangan dan lainnya,” jelasnya.

Pelatihan bahasa isyarat ini merupakan 
salah satu bentuk upaya Pemprov Kaltara 
dalam mewujudkan dan meningkatkan ke-
terampilan. Khususnya penggunaan bahasa 
non verbal bagi penyandang disabiltas.

Pelatihan bahasa isyarat tersebut juga 
sebagai langkah pemerintah untuk mem-

berikan hak para penyandang disabilitas 
yang ada di seluruh Kaltara.

“Karena semua masyarakat Kaltara 
memiliki hak yang sama dalam menerima 
pendidikan, perlindungan dan penerimaan 
informasi, termasuk penyandang disabili-
tas,” tegas Gubernur Zainal.

Kepala Dinsos Kaltara, Heri Rudiyono 
menambahkan, pelatihan bahasa isyarat 
dilakukan untuk meningkatkan kemam-
puan para pelatih bahasa isyarat bagi 
penyandang disabilotas yang tergabung 
dalam Perkumpulan Penyandang Disabili-
tas Indonesia (PPDI) Kaltara.

“Dengan harapan ilmu yang diberikan 
dapat ditularkan lagi kepada pelatih bahasa 
isyarat lainnya di Kaltara, untuk membantu 
2.085 orang penyandang disabilitas di 
seluruh Kaltara,” tuturnya. (mil/sur)

 

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

BERNYANYI: Gubernur Zainal ikut memeragakan gerakan bahasa isyarat.

Penyandang Disabilitas 
Diberikan Pelatihan Bahasa Isyarat

TANJUNG SELOR – Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik 
dan Persandian (KISP) Provinsi 
Kalimantan Utara (Kaltara) meng-
ingkuti rapat mekanisme tahapan 
penyusunan rencana strategis (Ren-
stra) dan rencana kerja (Renja) dinas 
yang membidangi urusan KISP 
tahun anggaran 2021, yang diadakan 
oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) 
Bina Pembangunan Daerah melalui 
virtual meeting, Selasa (6/4/2021).

Direktur Sinkronisasi Urusan 
Pemerintah Daerah II Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), Iwan 
Kurniawan mengapresiasi kehadiran 
peserta yang berasal dari seluruh 
provinsi yang ada di Indonesia.

“Harapannya pertemuan ini bisa 
memberikan manfaat untuk melak-
sanakan mandat dari presiden. 
Di mana bapak Presiden meng-
inginkan adanya tegak lurus antara 
perencanaan di tingkat nasional, 
perencanaan di tingkat provinsi, dan 
perencanaan di tingkat kabupaten/
kota,” ungkapnya.

Lanjutnya, sesuai dari lima 
agenda fokus Kemendagri, khu-
susnya Direktorat Sinkronisasi 
Urusan Pemerintahan II, berperan 
untuk memfasilitasi di dalam 
penyelenggaraan urusan KISP dan 
berupaya untuk terus mengopti-
malkan, melakukan pendampin-

gan, serta mencoba melakukan 
perubahan-perubahan dalam 
rangka mewujudkan sinkronisasi 
perencanaan pusat dan daerah.

“Kita lihat di dalam undang-undang 
itu ada target nasional, kemudian ada 
target provinsi dan target kabupaten/
kota. Target nasional tentunya ada 
kontribusi dari kementerian/lem-
baga dalam hal ini Kominfo, Statistik, 
kemudian ada Persandian menjadi 
konsen kementerian/lembaga pada 
saat ada urusan KISP menjadi target 
nasional yang akan menjadi konsen 
teman-teman,” terangnya.

Sesuai pasal 258 UU 23/2014 
tentang pembangunan daerah 
yang merupakan bagian integral 
dari pembangunan nasional, maka 
kontribusi daerah sangat strategis 
pada saat menyusun capaian target 
nasional seperti RTRW, RKP, 
RPJMN, RENJA, dan RENSTRA.

“Sasaran tidak hanya satu bidang 
atau satu direktorat di Kementerian 
Kominfo (Komunikasi dan informa-
si, Red.) tapi harapan kami beberapa 
bidang bisa berintegrasi dalam forum 
pertemuan ini. Kepala biro bisa mewakili 
beberapa bidang-bidang yang menjadi 
sub urusan di Kominfo, Statistik atau 
Persandian,” jelasnya.(ahy)

 

Sumber : Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

Dinas KISP Didaulat 
Sebagai Wali Data Pemerintah
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BULUNGAN – Masyarakat Kabu
paten Bulungan kini dapat menikmati 
produk unggulan dan terbaik di kelas 
BBM berjenis Gasoline yaitu Pertamax 
Turbo dengan RON 98. Dihadiri oleh 
Kepala Dinas Perekonomian Provinsi 
Kaltara Zakaria, penyaluran perdana 
Pertamax Turbo di SPBU 63772002 ber
lokasi di Kecamatan Tanjung Selor KM 2, 
Kabupaten Bulungan berlangsung secara 
khidmat dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan, Selasa (6/4).

Perjalanan sejauh 500 KM dari titik suplai 
Fuel Terminal Kota Samarinda dilalui oleh 
Mobil Tangki menuju Bulungan demi menya
lurkan produk BBM berkualitas ini. Ditemui 
di lokasi SPBU, Sales Branch Manager 
Retail Rayon VI Kaltimut Destra Rahmayadi 
menjelaskan bahwa Bulungan menjadi daerah 
pertama di Kalimantan Utara yang memasar
kan produk Pertamax Turbo.

“Alhamdulillah hari ini kami dapat pas
arkan produk Pertamax Turbo untuk per
tama kalinya di Bulungan dan Kalimantan 
Utara. Hal ini, juga dilatarbelakangi oleh 
meningkatnya minat masyarakat Bulu
ngan akan produk Bahan Bakar Khusus 
terutama di Pertaseries yaitu meningkat 
ratarata 80% dari tahun 2019. Selain itu, 
hal ini juga sejalan dengan upaya peme
rintah untuk melindungi bumi dengan 
memasarkan produk yang lebih ramah 
lingkungan.” Tutur Destra.

Zakaria dalam sambutannya menga
presiasi Pertamina dalam berkomitmen 
untuk menyalurkan energi berkualitas 
tinggi merata ke daerahdaerah. Ia juga 
memberikan imbauan kepada masyara
kat untuk dapat menggunakan produk 
BBM dengan kualitas tinggi.

“Saya mengucapkan terima kasih ke
pada pihak SPBU dan Pertamina, yang 

telah bantu memasarkan produk terbaik 
Pertamina yakni Pertamax Turbo Ron 
98 di Bulungan,” Ungkap Zakaria.

Pada kesempatan berbeda, Unit Ma
nager Comm, Rel & CSR MOR VI Susanto 
August Satria mengungkapkan bahwa 
Pertamina terus berupaya meningkatkan 
pelayanan dan produknya untuk masyara
kat, dapat menikmati varian produk yang 
berkualitas tinggi, dan berupaya menyal
urkan energi dengan tepat sasaran.

“Semoga dengan adanya Pertamax 
Turbo di Bulungan, masyarakat dapat 
sadar bahwa BBM berkualitas sangat 
baik untuk performa kendaraannya dan 
mendukung program pemerintah untuk 
dapat mereduksi emisi gas buang kenda
raan dan menciptakan udara yang lebih 
bersih dan nyaman,” tutup Satria. (*)

Editor: Ramli LAUNCHING: Pertamina melaunching Pertamax Turbo di Kabupaten Bulungan.

Pertama di Kaltara, Masyarakat Bulungan 
Sudah Bisa Menikmati Pertamax Turbo

TANJUNG SELOR – Kabid Humas 
Polda Kaltara, Kombes Pol. Budi Rach
mat, S.I.K,.M.Si menggelar silaturahmi 
bersama awak media cetak, elektronik, 
online, dan TV, Rabu (31/03/2021). Kabid 
Humas didampingi PS. Kaur Keu Aipda 
Zulkifli mengucapkan banyak terima kasih 
kepada media cetak, elektonik, online dan 
para reporter TV serta Radio atas kerja 
sama yang sudah terjalin baik selama ini. 
Terutama dalam menjaga suasana Kam
tibmas yang kondusif di wilayah Kaltara. 

“Angkatlah berita positif di masyarakat, 
jangan sebarkan berita hoaks. Ciptakan 
kondisi situasi yang sejuk, bersama kita jaga 
Kalimantan Utara yang kita cintai,” pesan 
Kombes Pol. Budi Rachmat, S.I.K,.M.Si.

Budi Rachmat juga berharap agar 
jurnalis memberitakan kegiatan positif yang 
dilakukan oleh personel Polri, terutama 
Polda Kaltara dan Polres jajaran dalam 
melaksanakan tugasnya. Selain itu, di masa 
pandemi Covid19, agar rekanrekan media 
tetap menjaga kesehatan dengan berolah

raga untuk meningkatkan imunitas tubuh.
“Serta berperan dalam memberikan 

edukasi protokol kesehatan (Prokes) 
Covid19 kepada diri kita dan masyara
kat dengan memakai masker, mencuci 
ta ngan, dan menjaga jarak,” pesannya 
seraya mengatakan kegiatan berlangsung 
santai dan dengan prokes yang ketat. (*)

Sumber: Bid Humas Polda Kaltara
Editor: M. Yanudin

TANJUNG SELOR – Kementerian 
Agama RI telah mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor: SE. 03 Tahun 2021 
tentang Panduan Ibadah Ramadan dan 
Idulfitri tahun 1442 Hijriah. Surat Edaran 
(SE) tersebut ditembuskan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Kemenag, Ketua Baznas, 
Kakan Kemenag Kabupaten Kota, pengu
rus dan pengelola masjid dan musola.

SE itu bertujuan untuk memberikan pan
duan beribadah yang sejalan dengan proto
kol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, 
mengurangi penyebaran dan melindungi 
masyarakat dari risiko Covid19. 

“Kita imbau dan meminta kepada kaum 
muslimin mematuhi aturan ini dalam 
rangka mencegah dan memutus mata ran
tai virus corona, serta rasa aman kepada 
umat Islam dalam menjalankan ibadah 
puasa,” ungkap Kepala Kanwil Kemenag 
Kaltara, H. Suriansyah S.Sg M.Pd kepada 
benuanta.co.id, Selasa 6 April 2021.

Dalam SE itu juga mengatur beberapa 
poin, di antaranya saat sahur dan buka 

puasa dianjurkan dilakukan di rumah 
masingmasing bersama keluarga inti. 
Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama 
tetap dilaksanakan harus mematuhi 
pembatasan jumlah kehadiran paling 
banyak 50% dari kapasitas ruangan dan 
menghindari kerumunan.

“Di masjidmasjid kita akan lakukan 
pemantauan, termasuk juga dari dewan 
masjid. Paling penting kegiatan ke
agamaan saat kultum atau ceramah tidak 
lebih dari 15 menit. Akan dilakukan berja
rak 1 meter sesuai prokes,” jelasnya.

Tak hanya itu, untuk salat fardu, salat 
tarawih dan witir, tadarus Alquran jumlah
nya dibatasi setengah dari luasan bangunan. 
Suriansyah menuturkan jika dibandingkan 
puasa tahun 2020 dengan tahun 2021, 
maka puasa tahun ini lebih longgar.

“Saya lihat ini lebih longgar, ini sudah 
dibolehkan oleh pemerintah untuk salat 
dan kegiatan keagamaan lainnya, tetapi 
dengan beberapa kriteria salah satunya 
rekomendasi gugus tugas pencegahan 

Covid19,” ucapnya.
Dia mengatakan, dalam SE juga menga

tur untuk masyarakat yang akan men
jalankan vaksinasi tetap bisa dilakukan saat 
berpuasa. Hal itu berpedoman pada fatwa 
MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang hukum 
vaksinasi Covid19 saat berpuasa dan hasil 
ketetapan fatwa ormas Islam lainnya.

“Kemudian pengumpulan dan penyal
uran zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta 
zakat fitrah oleh Baznas dan LAZ dilakukan 
dengan memperhatikan prokes dan meng
hindari kerumunan massa,” bebernya.

Dirinya pun memberikan pesan khusus 
di Provinsi Kaltara, pertama harus menjaga 
moderasi beragama dan indeks kerukunan 
yang sudah baik. Di mana Kaltara telah 
mendapatkan Harmoni Award sebanyak 
2 kali. Kedua dirinya meminta agar saling 
menghormati dan menghargai terhadap 
agama lain.(*)

 Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

PAPARAN: Monitoring pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme, tampak para peserta saat 
mendengarkan paparan.

TANJUNG SELOR – Kasus radi
kalisme dan terorisme saat ini cukup 
hangat menjadi perbincangan. Hal 
itu mendorong Forum Koordinasi 
Penanggulangan Terorisme (FKPT) 
Provinsi Kaltara melakukan monito
ring pelibatan masyarakat dalam 
pencegahan terorisme melalui FKPT.

Hadir dalam kegiatan itu Kasubdit 
Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Moch 
Chairil Anwar. Dalam paparannya, peran 
FKPT bukan menjadi penangkap atau 
menangani masalah pasca kejadian, tapi 
melakukan pencegahan sedini mungkin 
terhadap semua generasi. 

“Kita bukan melakukan pence
gahan terhadap orang yang sudah 
terpapar paham radikalisme. Tapi 
mencegah orang jangan sampai 
terpapar paham radikal terorisme,” 
ungkap Moch Chairil Anwar kepada 
benuanta.co.id, Selasa 6 April 2021.

Informasi yang dia dapatkan, dari 
Kaltara para pelaku radikalisme 
dan terorisme tidak ada. Hanya saja 
kondisi itu tisak membuat pihaknya 
lengah, karena bentuknya merupakan 
jaringan suatu saat bisa saja melaku
kan aksi yang tidak diinginkan.

“Kita tetap harus waspada dan itu 
penting, maka kita minta masyarakat 
memantau mereka kita berikan pe
ngetahuan khusus. Kaltara memang 
tidak terlalu mengkhawatirkan, 
karena umumnya yang merebak itu 
adalah narkoba, penjualan orang, 
ilegal fishing dan segala macamnya. 
Kalaupun ada mereka ini melintas ke 
arah Filipina,” jelasnya.

Kata dia, cukup mudah untuk 
mendeteksinya, salah satunya orang 
itu tidak mudah bergaul dan tertu
tup. Lalu di rumahnya banyak orang 
yang datang tapi tidak ada yang 

dikenali di lingkungan masyarakat, 
maka itu patut dicurigai.

“Biasanya dia itu eksklusif, into
leran, selalu mengkafirkan orang lain 
itu perlu dicurigai jangan sampai kita 
kecolongan,” ujarnya.

Chairil Anwar menuturkan, yang 
paling efektif mendeteksi adalah tamu 
lapor 1 kali 24 jam, jika ada orang 
datang maka harus melapor dan dim
intai keterangan identitas. Maka peran 
Ketua RT, RW dan pejabat berwenang 
untuk melakukan pendataan.

“Para pelaku teroris pada umumnya 
mereka tidak tinggal dalam 1 rumah 
yang sama, artinya mereka selalu ber
pindah tempat. Biasanya itu menetap 
di kos atau kontrakan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Kal
tara, Datu Iskandar Zulkarnain me
ngatakan, FKPT Kaltara tidak dapat 
berdiri sendiri melakukan pencega
han. Melainkan semua keterlibatan 
stakeholder baik pemerintah, TNI 
Polri dan masyarakat.

“Jadi keterlibatan dari stakeholder 
itulah kekuatan kita, termasuk peran 
media massa. Karena media massa 
ini kita bisa sampaikan beberapa pro
gram pencegahan radikal,” ucapnya.

Dia menambahkan, Kaltara ini 
merupakan jalur perlintasan. Jika 
paham radikalisme dan terorisme di 
daerah lain didapatkan dari metode 
pengajian, namun di Kaltara bisa 
didapatkan dari internet.

“Dari internet lebih bahaya, jadi 
peran media massa ini penting untuk 
mengingatkan orang tua dan guru un
tuk mengantisipasi pahampaham itu 
melalui internet ini,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Kaltara Kategori Aman, BNPT Ingatkan 
Tetap Waspada dan Tidak Lengah

Kabid Humas Polda Kaltara Ajak 
Wartawan Perangi Hoaks

SILATURAHMI : Bid Humas Polda Kaltara menggelar silaturahmi dengan media di Bulungan.

Begini Panduan Ibadah Ramadan 
Berdasarakan Surat Edaran Kemenag



TARAKAN – Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Tarakan 
dilaporkan ke Ombudsman RI 
Perwakilan Kaltara, lantaran diduga 
memiliki pelayanan publik yang 
bermasalah. Ombudsman menye-
butkan, kasus tersebut masih dalam 
proses pemeriksaan.

Untuk diketahui, RSUD Tarakan 
diperiksa, akibat laporan dari ma-
syarakat ke Ombudsman soal dugaan 
pelayanan publik dan administrasi 
yang dinilai melenceng dan telah 
ramai diangkat oleh media massa. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan 
Kaltara, Ibramsyah melalui Asisten 
Pratama Bidang Pemeriksaan, Rizwan 
menyebutkan, sudah menerima klari-
fi kasi dari RSUD pada 30 Maret 2021 
yang lalu dan telah mulai melakukan 
pemeriksaan.

“Laporan soal pelayanan RSUD 
hanya satu, namun karena laporan 
tersebut juga sedang ramai di media, 
kami melakukan pemeriksaan admin-
istrasinya saja, kalau di kepolisian 
masalah pidananya,” ujarnya kepada 
benuanta.co.id, Senin (5/4/2021).

“Meskipun sudah mendapatkan 
klarifi kasi, kita masih ada pemerik-
saan lebih lanjut lagi, untuk semen-
tara masih belum ada hasil, masih 
harus melalui mekanisme bedah 
laporan klarifi kasi, bisa dibilang saat 
ini tahapnya masih dalam progres 
pemeriksaan,” tambahnya.

Dijelaskan Rizwan, pihak RSUD 

Tarakan telah menjawab permintaan 
dari Ombudsman, dan melakukan 
klarifi kasi pada 30 Maret 2021, klarifi -
kasi dilakukan oleh Kepala Bidang 
Pelayanan Medis, dr. Andi Rizal.

“Nanti kita ada laporan hasil 
pemeriksaan (LHP), nanti itu yang 
harus dibedah bersama kepala per-
wakilan beserta para asisten di kantor 
Ombudsman, untuk menentukan 
bagaimana tindak lanjut dari laporan 

ini kedepannya,” sebutnya.
“Dari klarifi kasi RSUD Tarakan, 

Ombudsman akan melihat dan 
memeriksa prosedur yang berlaku, 
apakah memang terdapat masalah 
dalam pelayanan RSUD Tarakan atau 
sebaliknya,” tutupnya. (*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor : Ramli

TARAKAN – Pengadilan Negeri 
(PN) kota Tarakan melakukan eksekusi 
tanah dengan bangunan diatasnya 
sebanyak 13 unit rumah, di Jalan 
Mulawarman, Tarakan Barat, Rabu 
(7/4/2021). Juru Sita Pengadilan 
Negeri (PN) Kota Tarakan, Rustiah 
mengatakan, melakukan eksekusi tanah 
atau penggusuran berdasarkan perintah 
Ketua PN Tarakan. 

“Kami hanya melaksanakan penetapan 
pak ketua untuk mengosongkan lokasi 
beserta bangunan diatasnya, sekitar 13 
unit rumah yang digusur,” ujarnya kepada 
benuanta.co.id, Rabu (17/4/2021).

Dijelaskan Rustiah, sebelumnya pihak 
PN Tarakan juga telah melakukan peri-
ngatan atau imbauan terhadap warga yang 
berada di lokasi eksekusi tersebut. “Sebel-
umnya, warga yang tinggal ditempat juga 
sudah diperingati, bahwa akan dilakukan 
penggusuran pada hari Rabu, (7/4/2021). 
Kalau untuk total luas lahannya belum 
bisa diberitahu, karena kita hitung sesuai 
sertifi kat aja,” terangnya. 

Rustiah juga menambahkan, dirinya 
tidak dapat memberikan keterangan 

mendetail karena yang berwenang 
memberikan keterangan yakni Humas PN 
kota Tarakan. Pantauan benuanta.co.id, 
bangunan di lokasi penggusuran sebelum-
nya merupakan tempat usaha beberapa 
masyarakat, tempat usaha yang digusur 
dibangun dengan bahan dasar kayu.

Selain itu, salah seorang warga yang 
menjalankan usaha di lokasi penggu-
suran, Aziz (66) hanya bisa pasrah dan 
menyelamatkan barang seadanya dari 
tempat usahanya. “Bilangnya ini lahan 
sengketa, tapi kemarin bisa ditinggali se-
mentara, istri saya jualan toko sembako 
kecil disini dan saya usaha bengkel, 
tambal ban,” ujar Aziz.

“Kami juga bangun sendiri rumah-
rumah disini, sudah 30 tahun saya disi-
ni, dulunya ini rawa-rawa semua, kita 
bangun pakai uang kita sendiri, semoga 
pemerintah memperhatikan kami dan 
memberi bantuan,” tutupnya.

Lahan yang sebagian besar digunakan 
untuk usaha masyarakat berukuran 
detail per kapling ukurannya 10 x 47 m2. 
Kuasa Hukum pemohon, Ranto Maula-
na Sagala menjelaskan bahwa pihaknya 

mengikuti undangan dari Pengadilan 
Negeri Tarakan untuk mendampingi 
kliennya saat ekseskusi lahan tersebut.

“Kita mendampingi para pemohon 
atas undangan dari pengadilan. Hal 
ini merupakan permohonan kami yang 
telah ditetapkan putusan PK nomor 
703 yang dimenangkan dari pemo-
hon,” ungkapnya kepada awak media 
pada Rabu, 07 April 2021.

Ranto menerangkan bahwa unda-
ngan dari Pengadilan Negeri Tarakan 
menetapkan tanggal 07 April 2021 di-
lakukan ekseskusi pengosongan lahan 
yang beralamat di Jalan Mulawarman 
Kelurahan Karang Anyar tersebut. 
Humas Pengadilan Negeri (PN) Tara-
kan, Imran M Iriansyah, SH., MH akui 
bahwa perkara tersebut telah berlang-
sung sejak tahun 2002.

“Sudah 19 tahun proses hukumnya 
dan telah 5 kali berganti pimpinan pe-
ngadilan,” terang Imran.

Selain itu, kuasa hukum pemohon juga 
menjelaskan bahwa kepemilikan lahan 
tersebut yakni Sukmawati dan beberapa 
orang lainnya yang kini dinyatakan 
menang. “Pemiliknya yaitu ibu Suk-
mawati, Leni, Harianto Wijaya, Candera 
Lesmana dan Alm. Elias,” tuntasnya. (*)
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PN Kota Tarakan 
Eksekusi 13 Unit Bangunan 
di Jalan Mulawarman

GUSUR : 
Penandatanganan 

berita acara dari 
Pengadilan Negeri 

Tarakan kepada 
pemohon, lurah 
dan termohon.

TARAKAN – Kelurahan Karang 
Anyar memberi perhatian penuh atas 
ekseskusi lahan dari Pengadilan Negeri 
(PN) Tarakan setelah melalui berbagai 
proses hukum oleh pemohon dan termo-
hon. Sebelumnya, Lurah Karang Anyar, 
Jumanto mendapat undangan dari (PN) 
Tarakan untuk mendampingi proses 
eksekusi atau pengosongan lahan yang 
dimenangkan oleh pemohon Sukmawati. 

Lahan seluas 7 kapling yang 
perkaplingnya seluas 10 x 47 M2 itu 
telah berdiri 13 unit bangunan yang 
disewa oleh warga untuk menjalankan 
bisnisnya di Jalan Mulawarman. “Peran 
kelurahan hanya mendampingi proses 
yang ditindaklanjuti oleh pengadilan. 
Pada hari Selasa, 06 April 2021 kemarin, 
saya telah berjumpa dengan kuasa hu-
kum pemohon dan warga yang terdam-
pak. Saya berusaha beri pemahaman 
kepada warga bahwa ini merupakan 

keputusan pengadilan yang sudah fi nal,” 
jelas Jumanto.

“Ada 1 orang yang menolak karena 
merasa dirugikan akibat dirinya telah 
membayar uang sewa untuk beberapa 
tahun mendatang. Sehingga saya men-
dorong kuasa hukum agar memperha-
tikan hal itu dan jangan semena-mena 
mentang-mentang sudah menang, 
kemudian disepakatilah bahwa warga 
secara merata diberikan tali asih 
berupa dana Rp 3,5 juta secara merata 
bagi pemilik 13 unit bangunan terse-
but,” tutupnya.

Setelah usai pengosongan lahan terse-
but menggunakan alat berat, selanjutnya 
pihak PN Tarakan bersama lurah, pemo-
hon dan termohon menandatangani 
berita acara tersebut. (*)

Reporter: Kristianto Triwibowo
Editor: Ramli

EKSEKUSI : Alat berat ini digunakan untuk eksekusi lahan di Jalan Mulawarman Kota Tarakan pada Rabu siang 
(7/4/2021).

Warga yang Digusur Dapat Tali Asih 
Rp 3,5 Juta dari Pihak Pemohon

RSUD : Ruang layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Tarakan.

Terkait Klarifikasi RSUD Tarakan, Ombudsman : 
Masih Dalam Tahap Pemeriksaan
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JAKARTA - Direktur Eksekutif 
Institute for Democracy & Strategic 
Affairs (ndostrategic) A. Khoirul Umam 
menyoroti sejumlah materi gugatan yang 
dilayangkan kubu Moeldoko Cs. Salah 
satunya terkait keberadaan Majelis Tinggi 
Partai (MTP) Demokrat yang kini dijabat 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia, terkait materi gugatan me-
ngenai kewenangan MTP, utamanya terkait 
pelaksanaan KLB yang harus ada restu 
dari Ketua MTP, tampaknya juga kurang 
relevan. Sebab, mekanisme restu MTP itu 
tidak hanya ada di Partai Demokrat.

“Hampir semua AD/ART partai poli-
tik, memiliki kuncian-kuncian tersendiri 
dalam pengambilan keputusan strategis, 
terutama terkait legalitas dan pelaksa-
naan KLB,” kata Umam dalam ketera-
ngannya, Kamis (8/4/2021).

Dia pun mencontohkan AD/ART 
PDIP, dalam pasal 53 yang mengatur 
juga tentang KLB. “Kalau kita cermati, 
misalnya KLB di PDIP, bisa diseleng-
garakan atas dukungan DPC, DPD dan 
juga setelah mendapatkan persetujuan 
Ketua Umum partai, dalam hal ini 
adalah Bu Megawati. Itu juga bentuk 
kuncian,” ujarnya.

Hal yang sama juga terlihat di AD/ ART 
Partai Gerindra. Pasal 33 yang mengatur 
tentang KLB, juga dijelaskan KLB bisa 
diselenggarakan atas dukungan DPC, 
DPD dan harus disetujui Ketua Dewan 
Pembina. Dalam hal ini, jabatan Dewan 
Pembina, posisinya dirangkap oleh Ketua 
Umum partai yakni Prabowo Subianto. 

Umam menyebut, hal serupa juga 
ditemukan di hampir semua partai-
partai politik di parlemen. Dia pun 
memandang mekanisme itu dimuncul-
kan partai-partai karena ada kesadaran 
bahwa pengelolaan partai tidak hanya 
membutuhkan kekuatan suara (DPD & 
DPC), tetapi juga membutuhkan virtues 

atau nilai-nilai, yang dalam konteks ini 
diwakili pihak-pihak yang dipercaya 
mampu menjaga integritas, kearifan, 
dan kebijaksanaan partai.

Menurut dia, jika pengelolaan partai 
hanya diserahkan kepada kekuatan sua-
ra semata (DPD & DPC) tanpa dipandu 
kearifan dan kebijaksanaan pihak-pihak 

kunci tersebut, praktik-praktik pengam-
bilalihan kepemimpinan partai secara 
ilegal bisa dilakukan dengan mudah oleh 
kekuatan oligarki.

“Bertemunya kekuatan politik dan 
bisnis akan begitu mudah mengambil alih 
kepemimpinan partai. Demokrasi akan 
begitu mudah menjadi barang dagangan 

yang begitu murah diecerkan kepada para 
makelar kekuasaan,” ujarnya. 

Jadi sisi positifnya, lanjut Umam, 
kunci-kuncian yang dipegang oleh para 
patron partai politik itu bisa menjadi di-
jadikan sebagai quality control sekaligus 
proteksi atas dinamika politik di internal 
partai-partai yang ada. (erh/okz)

Gugatan Kubu Moeldoko soal Majelis Tinggi 
Partai Demokrat Dinilai Tak Relevan

JAKARTA - Pendiri Partai De-
mokrat Hengky Luntungan mengung-
kap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
mendaftarkan PD ke Hak Kekayaan 
Intelektual (HAKI) atas nama pribadi. 
Pendaftaran itu disebut Hengky di-
lakukan pada 19 Maret lalu.

“Tanggal 19 kemarin didaftarkan bahwa 
Partai Demokrat milik SBY, didaftarin 
ke Kekayaan Intelektual Kemenkum-
ham, tapi itu belum keluar karena kami 
akan bantah itu,” kata Hengky kepada 
wartawan, Kamis (8/4/2021). 

“Soalnya tahun 2007 sudah didaft-
arkan kekayaan intelektual atas nama 
partai, sekarang dia mau ubah lagi atas 
nama diri sendiri,” ujarnya.

“SBY itu mungkin SAKIT, dan suka 
memutarbalikkan sejarah pendirian 
Partai Demokrat, tentang atribut dll 
sudah didaftarkan pada tanggal 24 
Oktober 2007 atas nama partai, bukan 
pribadi. Jadi apakah Pak SBY mau bikin 
PD perusahaan dia?” ujarnya.

Lebih lanjut Hengky mengatakan para 
pendiri PD akan mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 
Gugatan ini merupakan gugatan yang 
berbeda dengan yang telah diajukan 
sebelumnya terkait AD/ART.

Pendiri Partai Demokrat Hengky Lun-
tungan mengungkap Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) mendaftarkan PD ke 
Hak Kekayaan Intelektual (Haki) atas 
nama pribadi. (Dok. Istimewa)Pendiri 
Partai Demokrat Hengky Luntungan 
mengungkapkan Susilo Bambang 
Yudhoyono mendaftarkan PD ke Hak 
Kekayaan Intelektual atas nama pribadi. 
(dok. Istimewa)

Hengky menyebut gugatan baru itu 
terkait mukadimah AD/ART. Dia meni-
lai mukadimah partai saat ini dipalsu-
kan oleh SBY.

“Sementara kami pendiri juga akan 
menggugat tersendiri, terkait pemalsuan 
mukadimah AD/ART yang menyatakan 
bahwa SBY dan Ventje Rumangkang 
adalah pendiri partai, ke PN Jakpus. 
Kami akan mengajukan berikutnya, jadi 
tidak sekaligus,” ujarnya.

“Kalau kami ajukan mukadimah 
pemalsuan dan kebohongan publik, maka 
seluruh AD/ART itu tumbang tidak ada 
artinya, dan cacat hukum,” lanjut Hengky.

Gugatan itu direncanakan akan 
diajukan pekan depan. Pihaknya tengah 
mempersiapkannya. “Barangkali di 
minggu depan, ini saya lagi memper-
siapkan data-datanya. Jadi apalagi yang 
menyatakan bahwa secara diam-diam 
itu Pak SBY sudah mendaftarkan Partai 
Demokrat atas nama pribadi,” tuturnya. 
(eva/rdp/dtk)

SBY Dituding Daftarkan PD 
Jadi HAKI Pribadi

JAKARTA - Presiden RI Joko Wido-
do berharap Partai Kebangkitan Bangsa 
melalui seluruh kadernya, baik yang ada 
di legislatif maupun eksekutif, terus men-
dorong inovasi dalam mengembangkan 
tata kelola politik yang baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden 
dalam sambutannya pada pembukaan 
Musyawarah Kerja Nasional dan 
Musyawarah Nasional Alim Ulama 
PKB di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 
yang disaksikan secara virtual melaui 
akun YouTube Sekretariat Presiden.

“Saya berharap melalui kader-ka-
dernya yang ada di lembaga legistlatif 

maupun di eksekutif, di tingkat pusat 
maupun di daerah, PKB terus mendorong 
inovasi memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam mengembangkan 
tata kelola politik yang baik dan akunta-
bel,” ujar Presiden. 

Presiden mengatakan bahwa 
inovasi dalam pengembangan tata 
kelola politik yang baik diperlukan 
guna mempercepat peningkatan 
kesejahtera an rakyat.

Hal tersebut, kata Presiden, juga 
menjadi bagian ikhtiar bersama untuk 
memberikan kemanfaatan seluas-
luasnya untuk rakyat, bangsa dan 

negara, serta untuk kemanusiaan.
Pada kesempatan tersebut Presiden 

juga menyampaikan rasa terima 
kasihnya kepada para alim ulama 
atas semua tausiah dan dukungan 
terhadap upaya pemerintah dalam 
mengatasi pandemi COVID-19.

Presiden menegaskan bahwa  alim 
ulama sangat penting agar semua ele-
men bangsa dapat saling mendukung, 
menopang, dan saling membantu 
menjadi sebuah kekuatan yang sangat 
dahsyat untuk mengatasi segala tan-
tangan bangsa hari ini dan yang ke de-
pan yang tidak makin mudah. (ant)

Presiden Harap PKB Terus Dorong 
Inovasi Tata Kelola Politik yang Baik

KONGRES : 
Moeldoko 

saat menghadiri 
kongres luar 
biasa di Deli 

Serdang, 
beberapa 

waktu lalu.
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PIKIRANNYA kacau tak karuan 
setelah ada rencana pengura
ngan karyawan. Harap – harap 
cemas agar bukan namanya 
yang tercantum di lembaran 
kertas, yang siapa saja tidak 
boleh menolak. Ternyata, kekha
watiran itu datang disaat yang 
tidak diinginkan. Ia harus angkat 
kaki dari perusahaan di masa 
pandemi covid19. Belum lagi ia 
yang diandalkan sebagai tulang 
punggung keluarga, sudah pasti 
hariharinya terdesak kebutuhan 
ekonomi. Tubuhnya yang seksi 
nan menawan mengantarkanya 
jadi wanita pemuas nafsu lelaki 
hidung belang. Jalan pintas itu 
terpaksa dipilihnya setelah 
bertemu beberapa germo yang 
menjanjikan banyak pendapatan 
untuknya.

RANJANG berselimut putih 
kamar 203 disalah satu hotel Tara
kan menjadi saksi bisu kala TA dan 
TY beradegan three some dengan 
seorang pria hidung belang. Tubuh 
seksi dan mulus milik TA menjadi
kan siapa saja tertarik padanya. Be
gitu juga dengan pria hidung belang 
yang dilayaninya malam itu. Lebih 
dulu memilihnya karena tubuh TA 
yang bikin birahi cepat naik. Belum 
lagi beradegan layaknya suami istri 
dimulai, TA dan TY sudah me
ngenakan pakaian terbuka.

TA, TY, dan pria hidung belang 
yang penuh dengan pikiran nafsu 
sudah berada di atas ranjang. Pria 
bertubuh gempal dan TA tak lagi 
mengenakan pakaian. Setiap sisi 
tubuh TA bebas untuk dipandangi. 
Sementara TY yang juga ikut dalam 
adegan itu, berbaring tanpa busana 
tepat di sebelah pria yang sudah 
ditunggangi TA di atasnya. Demi 
uang yang harus didapatkan dari 
pekerjaan terlarangnya, TA tampil 
maksimal demi memuaskan nafsu.

Pria yang menyewa keduanya 
dari transaksi MiChat tersebut ma
sih saja menikmati gerakan TA yang 
berada di atas perutnya. Sementara 
tubuh mungil TY tak lepas dari ger
ayangan tangan si pria yang juga tak 
sabar untuk menungganginya. Ba
gian tubuh mulus TA pun tak lepas 
sentuhan dan remasan pria yang 
membayar jasa keduanya sekitar 
Rp2 juta untuk sekali adegan three 
some. Pria itu begitu menikmati 
servis keduanya, terlebih TA yang 
makin liar ditambah suara manja 
TA dan TY. Membuat hanyut si pria 
hingga tubuhnya terasa lemas tanda 
sudah mengeluarkan cairan birahi.

Adegan three some berhenti 
sejenak sebelum si pria merasakan 
tubuh TY yang masih menebar aura 
sensual. Belum sempat adegan itu 
dimulai, pintu kamar 203 di lantai 
dua hotel itu terdengar suara ketu
kan. DY yang mendengar ketukan 
itu buruburu mengambil handuk 
putih yang dilepasnya di atas 
ranjang, dan menuju pintu kamar. 
Ketika dibuka, ternyata sudah ada 
gerombolan polisi berbaju preman 

menunggu di luar kamar.
Sebelum keduanya berurusan 

dengan Satreskrim Polres Tara
kan, TA bekerja disalah satu dealer 
kendaraan ternama di Ciledug, 
Tangerang. Kariernya tamat di 
dealer itu saat masa pandemi meng
hantam Indonesia. Terdesak eko
nomi menjadi salah satu alasan TA 
jadi pemuas nafsu lelaki. Tak lama 
setelah pengurangan, TA bertemu 
DY yang saat itu sedang bersama 
temantemannya. Setelah mengeta
hui TA membutuhkan kerja, TY pun 
mengajak TA bertemu seseorang 
yang diduga seorang germo untuk 
ikut bekerja bersamanya sebagai 
wanita pemuas nafsu. TA mengi
yakan tawaran itu, dan langsung 
berangkat ke Tarakan bersama TY.

“Sampai di Tarakan tanggal 11 
Februari. Dari bandara langsung ke 
hotel, lalu istirahat sehari baru buka 
layanan lewat aplikasi MiChat,” 
ungkap TA.

TA yang terbilang masih baru di 
dunia kerjanya itu harus melayani 
pria hidung belang setiap harinya. 
Selama enam hari di Tarakan, TA 
dan TY melayani delapan pria hi
dung belang. Semuanya didapatkan 
melalui aplikasi MiChat. Kata TA, 
sang ayah sudah tak bekerja lagi 
dan dirinya harus menjadi tulang 
punggung keluarga. Maklum, sang 
ayah hanya pensiun sopir taksi dan 
tak ada penghasilan lainnya. Ter
lebih, sang keluarga pun tak tahu 
pekerjaan dan tujuan TA berangkat 
ke Tarakan.

Meski telah berbuat hal terla
rang, TA tampaknya tak ingin lupa 
begitu saja pesan orangtuanya. Ke 
mana pun ia pergi, mukenah selalu 
dibawa TA dalam kopernya. Malam 
itu sebuah mukenah digantung di 
dalam lemari kamar hotel, se
mentara lingerie (pakaian wanita 
tembus pandang) di gantung di luar 
lemari. “Ibu saya berpesan, senakal
nakalnya kita jangan lupa sholat,” 
akunya.

Pria yang tadinya ingin melan
jutkan adegan dengan TY dibuat 
tak berkutik saat personel polisi 
dari Satreskrim Polres Tarakan 
menggerbek kamar itu. Begitu juga 
dengan TA dan TY yang hanya bias 
terdiam dan menjawab serta harus 
menjawab semua pertanyaan dari 
polisi. Saat penggerbekan, TA dan 
DY sudah berbalut handuk untuk 
menutupi tubuh mereka. Begitu 
juga dengan si pria yang diminta 
mengenakan pakaian dan dicecar 
pertanyaan.

“Lagi ketemuan sama teman aja 
pak. Nggak ngapangapain,” ujar 
TA menjawab pertanyaan personel 
polisi malam itu.

Polisi tak mau percaya begitu saja, 
lalu melanjutkan penggeledahan 
barangbarang bawaan keduanya. 
Polisi makin curiga dengan ditemu
kannya dua kotak kondom merk 
sutra dari dalam tas TA. Satu kotak 
kondom sudah habis terpakai, se
dangkan satunya masih berisi. Tak 
hanya itu, polisi juga menemukan 
sejumlah uang kurang lebih Rp4 
juta dan kertas bertuliskan pemasu

kan keduanya selama melayani pria 
hidung belang. Barulah TA terdiam 
setelah adanya bukti tersebut.

“Iya pak, kita buka BO (Boking 
Out),” singkatnya menjawab dengan 
wajah datar.

Seluruh ruangan kamar hotel tak 
luput dari pemeriksaan polisi. Be
gitu juga dengan koper yang dibawa 
keduanya dari Jakarta. Di tong 
sampah kamar mandi, polisi men
emukan beberapa kondom bekas 
pakai. Di antaranya masih tersim
pan cairan sperma hasil hubungan 
terlarang. Kata TA, ia dan rekannya 
baru saja melayani pria hidung 
belang dengan praktik treesome. 
Namun begitu, diakuinya DY tidak 
ikut melakukan adegan suami istri 
hanya dirinya yang berhubungan 
badan dengan pria hidung belang.

“Tidak lama pak, sebentar saja 
sudah keluar. TY hanya dieluselus 
saja,” jawab TA kepada personel 
polisi malam itu.

Belum selesai menjawab pertan
yaan polisi, TA beranjak ke kamar 
mandi. Ketika ditanya keperluan
nya ke kamar mandi, TA mengaku 
sedang datang bulan dan harus 
mengganti alat penyumbatan haid 
yang digunakannya. Sebelum 
melakukan adegan treesome, 
handphone pelanggan terlebih dulu 
diperikasa keduanya. Tujuannya 
menghilangkan jejak komunikasi 
di aplikasi MiChat. Dengan begitu, 
polisi tak dapat menemukan bukti 
kuat komunikasi pelayanan seks 
melalui aplikasi tersebut. 

Setelah mendapatkan keterangan 
dati TY dan TA mengenai germo 
yang menggerakan mereka, Unit 
Tipiter Satreskrim Polres Tarakan 
langsung bergerak dengan mem

berangkat satu tim untuk menang
kap dalang prostitusi online terse
but. Tak membutuhkan waktu lama, 
MY dan DB SEBAGAI muncikari 
berhasil ditangkap di daerah Daan 
Mogot Jakarta Barat pada Minggu, 
21 Februari 2021. Diterangkan 
Kapolres Tarakan, AKBP Fillol Praja 
Arthadira melalui Kasat Reskrim 
Polres Tarakan, IPTU Muhammad 
Aldi ketika mendapatkan informasi 
mengenai lokasi para mucikari, Unit 
Tipiter Satreskrim Polres Tara
kan langsung diberangkatkan ke 
Jakarta.

“Kedua tersangka diamankan 
di daerah indekos Daan Mogot,” 
terangnya kepada awak media.

MY dan DB membuka layanan 
pemuas hasrat lelaki melalui ap
likasi MiChat di smartphone. Jika 
ada pelanggan yang menginginkan 
layanan three some, MY dan DB 
langsung memberangkatkan wanita 
pesanan kliennya ke daerah tujuan. 
“Keduanya masingmasing ber
peran sebagai admin MiChat dan 
mengatur keuangan,” ungkapnya.

Kata Aldi, kedua mucikari ini 
mematok harga yang bervariasi 
paling rendah Rp2 juta. Keduanya 
juga mempekerjakan kurang lebih 
10 wanita, yang dikontrol lang
sung dari Jakarta. “Kedua korban 
ditetapkan sebagai korban pasal 
Tindak Pidana Perdagangan Online 
(TPPO) dan Informasi dan Trans
aksi Elektronik (ITE),” sebutnya.

Setelah menangkap jaringan 
nasional, Satreskrim Polres Tarakan 
kembali mengendus jejak muncikari 
lainnya yang bergerak di wilayah 
Tarakan. Ialah MR alias AG (25) 
yang yang ditangkap Subdit Renata 
Ditkrimum Polda Kaltara, ber

sama Sat Reskrim Polres Tarakan 
khususnya unit Tipidter pada Ahad. 
MR yang ditangkap dengan barang 
bukti uang Rp1 juta dari tangannya 
itu, sering kali mencari pelanggan 
baru di tempat hiburan malam 
(THM) di Tarakan.

“Jadi begitu mencari, menawar
kan, dan mendapatkan pelanggan, 
MR bertugas menjadi penghubung 
antara pekerja seks komersial (PSK) 
dengan pelanggan, lalu juga mem
bukakan hotel,” terangnya.

Aldi lanjut menjelaskan, setelah 
penawarannya deal dengan pelang
gan, MR memesan hotel lalu 
meminta PSK untuk menunggu 
pelanggannya di kamar hotel 
tersebut. MR yang sudah berada 
di Rumah Tahanan (Rutan) Polres 
Tarakan itu, belum didapatkan 
bukti terlibat TPPO di luar Tarakan. 
Berdasarkan introgasi yang dilaku
kan, MR hanya beraksi di seputar 
wilayah Kota Tarakan.

“Berdasarkan keterangan MR, 
dirinya terbilang baru dan mema
sang tarif senilai Rp1 Juta kepada 
pelanggan yang ditemuinya di tem
pat hiburan malam Kota Tarakan,” 
ujar Aldi.

MR sebelumnya juga pernah 
ditahan kepolisian pada tahun 2014 
dan bebas pada tahun 2015, namun 
dengan kasus yang berbeda, yaitu 
penyalahgunaan narkotika. Selain itu, 
MR juga menyebutkan, dirinya terbi
lang baru (amatir) dalam melakukan 
perdagangan yang memuaskan nafsu 
pria hidung belang ini.

“Biasa dapat persenan Rp 400 
ribu kalau tarifnya Rp1,5 juta, tapi 
kadang ditawar pelanggan sampai 
Rp1 juta, jadi saya nggak dapat 
persenan,” ujar MR saat diwawa
ncarai.

MR mengaku, selain berprofesi 
sebagai perantara PSK dengan pria 
hidung belang, MR juga men
jalankan bisnis salon di Tarakan. 
“Gak pernah tawarkan mahasiswa 
atau di bawah umur, saya barubaru 
aja begini, biasanya sekali ‘crot’ saya 
tawarkan Rp1,5 juta, kalau mereka 
mau lebih, itu dari kesepakatan 
mereka aja,” sebut MR.

Dari hasil interogasi Sat Reskrim 
Polres Tarakan, terdapat 3 orang 
PSK yang ditawarkan tersangka 
kepada pelanggan, namun pada saat 
diamankan, MR hanya bersama 
dengan 1 orang PSK. Pasal yang 
dikenakan kepada MR, yaitu pasal 
2 ayat 1, UUD nomor 21 tahun 2007 
tentang pemberantasan TPPO, atau 
pasal 296 KUHP atau 506 KUHP. 
(kik/ram/bn)

Mengendus 
Jejak Germo

DITANGKAP : 
Muncikari berinisial MR 

yang ditangkap Satreskrim 
Polres Tarakan, beberapa 

waktu lalu.
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SAMPAI dengan April 2021, Ke-
polisian Resor (Polres) Tarakan telah 
mengungkap dua kasus muncikari. 
Kasus pertama Satreskrim Polres 
Tarakan berhasil meringkus dua 
tersangka yang merupakan warga 
Jakarta namun wilayah operasinya 
di Tarakan pada Februari lalu. Kasus 
kedua, melibatkan warga Tarakan 
yang diungkap awal April ini.

Tarakan belum aman dari kasus 
tindak pidana perdagangan orang 
(TPPO). Sehingga masih ditemukan 
pelaku yang menjalankan bisnis 
tersebut dengan memanfaatkan 
perempuan sebagai alat pemuas 
nafsu para lelaki hidung belang 
dengan tarif yang telah ditentukan 
sang muncikari atau germo.

Peran muncikari cukup strategis, 
karena melalui muncikari perem-
puan yang ditawarkannya bisa 
mendatangkan uang bagi muncikari 
sendiri maupun perempuan yang 
pelaku perdagangkan. Tugas mun-
cikari hanya mencarikan laki-laki 
yang membutuhkan perempuan 
sebagai pemuas nafsu.

Dari dua kasus yang telah 
diungkap polisi, ada perbedaan 
modus para muncikari. Muncikari 
asal Jakarta menggunakan aplikasi 
di media sosial (Medsos) seperti 
MiChat untuk mencari pelang-
gan. Sementara kasus kedua yang 
melibatkan warga Tarakan hanya 
keluar masuk Tempat Hiburan 

Malam (THM) untuk mencari 
pelanggan.

“Jadi, kalau perkara yang kita 
ung kap di Jakarta itu, mereka meng-
gunakan aplikasi online, dari situ 
mereka mendapatkan pelanggan,” 
jelas Kapolres Tarakan AKBP Fillol 
Praja Arthadira melalui Kepala Satuan 
Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres 
Tarakan, IPTU Muhammad Aldi 
kepada Koran Benuanta.

Jasa yang ditawarkan muncikari 
ini pun beragam, dari melayani 
pelanggan laki-laki hidung belang 
dengan durasi lama (long time) 
hingga ada yang lebih cepat (short 
time). Tentu pelayanan perempuan 
yang dibayar ini tergantung pada 
harga yang dipatok ‘si muncikari’.

Dari dua kasus yang ada, munci-
kari di Jakarta menawarkan harga 
mulai Rp3 juta. Jika deal, maka 
perempuan yang dipesan bersama 
muncikari akan terbang ke Jakarta 
menemui pelanggan. Karena trans-
portasi dari Jakarta ke Tarakan 
mesti menggunakan pesawat, 
menurut Aldi, hal itu tergantung 
kesepakatan pemesan dengan 
muncikari bisa saja lebih dari Rp3 
juta. Sedang muncikari yang di lokal 
Tarakan harga yang ditawarkan dari 
Rp1,5 juta hingga turun ke Rp1 juta.

“Kalau ada yang pesan barulah ‘si 
muncikari’ di Jakarta itu bawa perem-
puannya dari sana, kalau muncikari 
yang di Tarakan dia pakai perempuan 

yang di sini saja,” jelasnya.
Para tersangka kasus perdaga-

ngan orang ini memanfaatkan 
perempuan muda dengan iming-im-
ing akan mendapatkan penghasilan 
yang menjanjikan jika mau beker-
jasama memuaskan nafsu pelang-
gan. Muncikari hanya mengambil 
persenan dalam satu kali orderan. 

Upaya muncikari merekrut perem-
puan menjadi rekan kerjanya, selain 
mengimingi-imingi penghasilan yang 
lumayan besar memang si perem-
puan tidak memiliki pekerjaan lain 
sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
ekonominya mereka mau menjalani 
profesi tersebut.

“Ya mereka ditawarkan bayaran yang 
cukup besar, kemudian perempuannya 
ini juga memang masih ada menjadi 
tanggungan orang tuanya, sehingga 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
mau melakukan hal yang seperti itu,” 
ujar Aldi di ruang kerjanya.

Pengakuan muncikari asal Jakarta 
mereka mempekerjakan sekitar 15 
orang perempuan untuk bisnis prosti-
tusi online. Sementara muncikari yang 
di Tarakan mengaku baru 1 orang 
yang dia rekrut. “Dari pengakuan 
muncikari yang di Tarakan itu dia 
orang baru katanya, kalau yang di 
Jakarta memang sudah lama. Bahkan 
mereka itu tidak memiliki pekerjaan 
lain selain itu (bisnis prostitusi), ya 
kalau dipikirkan enakkan hanya 
menawarkan jasa itu muncikari bisa 

dapat uang, makanya mau pekerjaan 
seperti itu,” ucapnya.

Saat dikonfi rmasi siapa saja orang 
yang menggunakan jasa prostitusi 
online di Tarakan, hasil pemerik-
saan kepada para tersangka dari 
muncikari hanya masyarakat umum 
tidak menyebutkan profesinya 
misalnya seperti pejabat, pengusaha 
atau oknum aparat. “Masyarakat 
umum,” singkatnya.

Bagaimana upaya polisi dalam 
pengungkapan kasus prostitusi di 
Tarakan, dijelaskan Aldi, untuk 
muncikari asal Jakarta petunjuk 
pengungkapannya hasil patrol cy-
ber yang dilancarkan Polda Kaltara. 
Modus operandi tersangka melalui 
aplikasi MiChat. Satreskrim Polres 
Tarakan melakukan serangkaian 
penyelidikan hingga terbang ke 
Jakarta untuk menangkap para 
muncikari sebanyak dua orang.

Adapun pengungkapan kasus 
prostitusi yang ada di Tarakan, polisi 
mendapatkan laporan dari masyara-
kat adanya praktik prostitusi dengan 
masyarakat. Alhasil, penelusuran 
polisi membuahkan hasil dengan 
tertangkapnya satu orang tersangka 
muncikari.

“Semuanya sudah kita tahan, 
ada tiga orang tersangka. Dua 
orang laki-laki kita tahan di 
Rutan Polres Tarakan satu lagi 
perempuan kita titipkan di Polsek 
Tarakan Barat tempat tahanan 

perempuan. Dulunya muncikari 
perempuan ini juga menjadi 
bagian dari bisnis prostitusi, dia 
melakukan juga ke pelanggan 
sebelum jadi muncikari,” jelasnya.

Wilayah operasi dua muncikari 
asal Jakarta sudah termasuk lintas 
provinsi sedangkan muncikari asal 
Tarakan masih mengaku hanya 
sekitar Tarakan saja mencari pelang-
gannya. Kepolisian menduga masih 
ada muncikari lain yang beroperasi 
di sekitar Tarakan bahkan Kaltara. 
“Tidak menutup kemungkinan 
masih ada muncikari lainnya di luar 
sana,” imbuh Aldi.

Perkembangan penyidikan dua 
perkara prostitusi yang ditangani 
Satreskrim Polres Tarakan masih 
pada tahap melengkap berkas berita 
acara pemeriksaan (BAP) sebelum 
dilimpahkan kepada jaksa. 

“Prosesnya sampai saat ini kita me-
lengkapi pemberkasan dulu, rencana 
di pekan depan kita sudah tahap satu 
kan (perkara pertama),” ujarnya.

Dua muncikari asal Jakarta dijerat 
dengan Undang Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO), dan 
Undang-undang Nomor 11 tahun 
2008 tentang Informasi dan Trans-
aksi Elektronik (ITE). Muncikari asal 
Tarakan dijerat dengan pasal 2 ayat 1, 
UUD nomor 21 tahun 2007 tentang 
pemberantasan TPPO, atau pasal 296 
KUHP atau 506 KUHP. (kik/ram)

Muncikari Lintas Nasional dan Lokal 
Berhasil Diungkap Polres Tarakan

KETERLIBATAN muncikari 
dalam menggerakan para Pe-
kerja Seks Komersial (PSK), bisa 
berasal dari kontrol diri, norma, 
gaya hidup, dan kebutuhan. Tiap 
individu memiliki ragam mekanisme 

untuk memenuhi 
kebutuhan diri. 
Lalu seperti 
apa tanggapan 
psikolog soal 
kasus prostitusi 
yang terungkap 
di Kota Tarakan 
Provinsi Kali-
mantan Utara 
(Kaltara), belum 
lama ini?

“Pertimba-
ngan pemenu-
han kebutu-
han ini ada 

yang efektif ada yang tidak 
dilandasi hal-hal di atas. Untuk 
orang-orang tertentu bisa saja 
mudah terpancing kemudahan 
mendapatkan materi dengan 
jalur ini. Banyak aspek yang akan 
terlibat,” ungkap psikolog dari 
HIMPSI Wilayah Kaltara Tri Ma-
hardika Dewi, M.Psi, Psikolog. 

Jika profesi sebagai muncikari 
melanggar norma hukum, agama 
hingga sosial, menurut Dika sapaan 
akrabnya, tidak semua orang 
memiliki internalisasi norma yang 

sama, ada yang sifatnya perifer saja. 
Biasanya orang yang melakukan 
pelanggaran norma atau aturan 
hanya sebagai bagian informasi saja, 
fungsinya tidak jalan sebagai fi lter 
perilaku. 

“Orang seperti ini biasanya ke-
sulitan mengatur diri, dan sebagian 
kurang mempertimbangkan risiko 
atau dampak jangka panjang fokus-
nya ke materi atau keuntungan saja,” 
ujarnya.

Apakah kebutuhan eko-
nomi jadi pemicunya atau ada 
kelainan secara biologis pada 
pelaku? Dijelaskan Dika, ini bisa 
beragam, ada yang purely karena 
persoalan ekonomi sehingga 
mungkin dinuraninya melakukan 
pekerjaan tersebut berat, tapi bisa 
juga ada yang memang menikmati 
dan sekalian meraup untung. 

“Saya rasa ini akan jadi variatif 
dan bergantung sekali dengan 
individu sebagai pelaku. Karena 
kembali ke sifat dasar manusia 
yang sangat unik. Saya pernah 
menemukan remaja yang memang 
hypersex berawal dari rasa ingin 
tahu berlebihan terhadap aktifi tas 
seksual, dan ketagihan lalu dia 
terpapar teknologi dan tahu akan 
dapat untung dengan open BO atau 
jadi sugar baby bisa saja terjadi. 
Namun sifatnya individual, bisa 

juga ada yang karena terpaksa 
memenuhi kebutuhan ekonomi 
keluarga,” terang Founder dan 
Psikolog Klinis Layanan Psikologi 
Balanceway.id tersebut.

Dilanjutkannya, pergaulan bebas 
dan kurangnya perhatian orang tua 
jadi salah satu faktor seseorang me-
milih jalan yg salah seperti meng-
gunakan narkoba, pergaulan bebas 
hingga prostitusi. Suka tidak suka, 
kontrol orangtua dan masyarakat 
secara umum jadi lebih penting di 
masa ini. Era digital mengakibat-
kan seluruh pelosok dapat akses 
dan informasi dengan mudah 
termasuk tentang hal-hal negatif 
seperti pergaulan bebas, narkoba, 
kriminalitas.

“Hal ini bisa mengakibatkan anak-
anak dan remaja meyakini nilai-nilai 
yang sifatnya keliru, contoh kecil saja 
free sex it sekarang dianggap lumrah 
dan wajar karena kebutuhan biolo-
gis. Norma sosial dan agama jadi 
pudar karena adanya penanaman 
nilai-nilai baru yang tidak disadari 
tertanam ke anak-anak dan remaja 
kita melalui konten atau akses infor-
masi tertentu di media,” jelasnya.

“Sehingga penting bagi kita 
memperhatikan kebiasaan dan 
kegiatan anak-anak kita agar 
tidak terjerumus, dan penanaman 
norma dan aturan yang kuat oleh 

orangtua serta support pemer-
intah dengan kegiatan-kegiatan 
berkala yang selalu melibatkan 
pesan norma sosial dan agama,” 
lanjutnya.

Apa tips dari psikolog untuk 
pelaku agar menghindari kasus 
prostitusi? 

Secara keseluruhan masyarakat 
harus aware tentang penting-
nya mengatur diri. Memperluas 
wawasan dan keterampilan. Kom-
binasi hal ini akan memudahkan 
masyarakat untuk mengetahui 
potensi-potensi bahaya dan keru-
gian dalam melakukan tindakan 
prostitusi. Sementara meningkat-
kan keterampilan, dan kemam-
puan diri sesuai bakat dan minat 
akan membantu masyarakat yang 
mungkin terdesak secara ekonomi 
untuk memliki lebih banyak opsi 
dalam memenuhi kebutuhan.

“Penanaman norma agama 
dan sosial yang mendalam juga 
penting dilakukan sejak dini dan 
secara berkelanjutan, bisa masuk 
ke bentuk sosialisasi atau acara-
acara anak muda yang di dalam-
nya selalu diselipkan ajaran dan 
norma-norma yang berlaku secara 
berkala. Agar norma agama dan 
sosial tersebut selalu menjadi 
bagian keseharian di masyarakat 
dan terinternalisasi dengan lebih 
baik,” tutupnya. (kik/ram)

Kebutuhan hingga hypersex
Alasan Kuat Terlibat Prostitusi 

KASUS prostitusi yang berhasil diungkap Satreskrim 
Polres Tarakan belum lama ini menuai banyak perhatian. 
Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaliman-
tan Utara (Kaltara), yang menganggap prostitusi sama 

halnya dengan penyakit masyarakat 
yang harus diberantas.

MUI Kaltara melihat prosti-
tusi sebagaimana miras dan judi 
merupakan penyakit masyarakat 
yang akan terus ada sepanjang se-
jarah peradaban manusia. Namun 
bukan berarti lantas dibiarkan 
tanpa usaha memberantasnya.

Aparat keamanan dan penegak 
hukum menjadi bagian penting 
dalam rangka memerangi penyakit 
masyarakat tersebut. Jika tidak 

dapat diberantas dengan vepat, MUI Kaltara berharap pihak 
kepolisian bias meminimalisir praktik prostitusi di Kaltara. 
Begitu pula tokoh agama dan masyarakat terus memberikan 
edukasi dan penguatan iman kepada masyarakat.

“Saya selaku Wakil Ketua Umum MUI Kaltara mem-
berikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah 
berhasil mengungkap beberapa kasus prostitusi yang 
melibatkan warga Tarakan Kaltara,” ungkap Syamsi 
Sarman,S.Pd.

“Saya berharap agar kasus ini terus didalami dan 
dikembangkan jika ada kemungkinan jaringan terkait 
lainnya. Karena biasanya tindak kejahatan itu tidak 
bergerak sendiri,” sambungnya. 

MUI Kaltara berharap bukan hanya mucikarinya saja 
yang diproses hukum,tetapi termasuk pekerjanya yang 
notabene melakukan tindak pidana asusila. Beda kalau 
penjualan orang karena terjebak atau dipaksa.

“Tapi kalau sudah bernama PSK itu bukan terpaksa, 
pasti dilakukan secara sadar dan ada unsur kesenga-
jaan. Saya berharap jerat hukum yang diberikan harus 
menyeluruh terhadap pelaku yang terlibat dan mem-
berikan efek jera,” pungkasnya. (kik/ram)

Syamsi Sarman
Wakil Ketua Umum 
MUI Kaltara

MUI Kaltara : Prostitusi 
Penyakit Masyarakat 
yang Harus Ditumpas

Tri Mahardika 
Dewi, M.Psi, 
Psikolog 
Founder dan 
Psikolog 
Klinis Layanan 
Psikologi 
Balanceway.id



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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NUNUKAN – Bupati Nunukan, 
Hj. Asmin Laura Hafi d melalui Dinas 
Perdagangan Kabupaten Nunukan telah 
membuat surat kepada distributor, agen-
da dan toko agar dapat menyediakan 
kebutuhan barang poko serta barang 
penting lainnya. Hal itu untuk menjamin 
ketersediaan barang kebutuhan pokok 
jelang bulan suci Ramadhan dan Idul 
Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 Masehi.

Menindaklanjuti nomor surat 083/
DISDAG-PPDN/510/III/2021, dengan 
perihal ketersediaan kebutuhan barang 
pokok menjelang hari besar keagamaan 
Ramadan dan idul Fitri 2021, itu 
dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) 
Pengembangan Perdagangan Dalam 
Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten 
Nunukan, Syamsul Daris mengatakan 
ketersediaan sembako cukup memadai. 
Sebab transportasi yang melayani rute 
Makasar, Surabaya ke Nunukan berja-
lan dengan sangat baik. 

“Dari Makasar itu ada dua kapal 
swasta yakni kapal Thalia Dan Kata-

lia, yang bermuatan sembako seperti 
beras, tepung, minyak, gula dan lain-
nya,” kata Syamsul Daris, Kepada 
benuanta.co.id, Ahad (4/4/2021).

Lancarnya transportasi ini, agen dan 
distributor di Kabupaten Nunukan dapat 
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. 
“Biasanya yang naik itu bawang merah, 
putih, dan cabai lombok,” jelasnya.

Dikatakan Syamsul Daris, pihaknya 
akan turun ke lapangan untuk melakukan 
pemantauan sepekan jelang Idul Fitri.

“Jika diketahui oleh petugas melakukan 
penimbunan maka kita akan kenakan 
sanksi denda hingga hukuman,” tegasnya. 

Sementara itu, Dinas Perindustrian 
Perdagangan Koperasi (Disprindagkop) 
UMKM Kota Tarakan mengintensifkan 
komunikasi dengan para distributor bahan 
pokok untuk mengantispasi lonjakan dan 
ketersediaan kebutuhan barang pokok 
menjelang Ramadhan 2021. Kepala Dis-
perindagkop dan UMKM Kota Tarakan, 
Untung Prayitno mengatakan pihaknya 
dalam waktu dekat ini akan mengundang 

distributor yang ada di Tarakan untuk 
mengetahui stok sembako. 

“Kemarin sudah dijadwalkan, ren-
cananya dalam minggu ini lah ya (per-
temuaan) untuk membahas stok yang 
ada berapa. Dari situ kita akan menge-
tahui kalau misalnya stoknya kurang, 
nanti dari distributor segera untuk 
mendatangkan barang-barang dari 
luar,” ujar Kadisdagkop dan UMKM 
Tarakan, Untung Prayitno kepada 
benuanta.co.id, Rabu (31/3/2021).

Selama ini, Untung menyebut 
Disperindagkop juga rutin melakukan 
monitoring perkembangan harga yang 
ada di lapangan. Hal ini juga bertujuan 
untuk mengantispasi ketersediaan stok. 
“Kalau memantau itu kita setiap hari, 
untuk monitoring harga kan itu sudah. 
Sementara ini harga masih stabil malah 
ada beberapa yang turun, terus ada 
juga yang naik seperti daging ayam. Ka-
lau kemarin itu kan sekitar Rp30 ribu, 
sekarang sudah naik sekitar Rp42 ribu. 
Selain daging ayam, cabe rawit yang 

masih berkisar diangka Rp100 per kilo-
gramnya. Cukup tinggi juga harganya, 
karena dari kemarin itu sempat Rp135 
ribu dan itu bukan hanya di Tarakan 
aja ya, memang seluruh Indonesia 
seperti itu,” sebutnya.

“Untuk antispasinya nanti kita 
akan koordinasikan dengan Dinas 
Perternakan dan Tanaman Pangan, 
langkah-langkah apa. Apakah nanti 
stoknya dari para peternak ini cukup. 
Kalau memang tidak cukup ya kita 
mendatangkan dari luar, karena untuk 
menstabilkan harga ya,” tandasnya. (*)

 

Reporter : Darmawan 
dan Yogi Wibawa 
Editor :  Nicky Saputra

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati meminta peme-
rintah daerah berkontribusi bersama 
pemerintah pusat melakukan pendan-
aan penanganan perubahan iklim.

“Saya berharap pemerintah daerah 
akan memulai komitmen di dalam 
pendanaan climate change melalui 
APBD-nya,” katanya dalam acara 
daring Pendanaan Publik Perubahan 
Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah 
untuk Pencapaian NDC di Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah 
pusat melalui APBN, rata-rata belanja 
kementerian/lembaga yang berkaitan 
dengan perubahan iklim mencapai 
Rp86,7 triliun per tahun dengan 88,1 
persen di antaranya untuk infrastruktur 
hijau atau green infrastructure.

“Belanja APBN ke pemda melalui 
transfer daerah ditujukan untuk 
mendukung program climate change. 
Kita terus memperbaiki formulasi ke-
bijakan transfer ke daerah agar makin 
memberikan dukungan mengatasi 
tantangan perubahan iklim,” katanya.

Ia mengatakan dana alokasi khusus 
(DAK) nonfi sik yang selama ini dialo-
kasikan ditujukan untuk memberikan 
bantuan penyediaan biaya layanan 
pengelolaan sampah. Kemudian, transfer 
lain seperti dana insentif daerah (DID) 
juga ditujukan untuk mendukung 
pemerintah daerah dalam mengelola 
serta menangani sampahnya agar sema-
kin sustainable dan ramah lingkungan.

“Kita berharap seluruh komitmen 
Indonesia melalui APBN ini terus 
dijaga dan menjadi show keys namun 
tentu tidak memadai selama pemda 
tidak ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Ia memastikan pemerintah akan 
memulai program regional climate 
budget tagging di level daerah yang 
akan diujicobakan kepada 11 daerah 
yaitu tujuh provinsi, tiga kabupaten 
dan satu kota pada tahun ini.

Menurutnya, jika daerah juga 
melakukan akuntabilitas transpar-
ansi untuk mendanai climate change 
maka Indonesia menjadi negara yang 
mampu menjalankan komitmennya 
dalam mengatasi dampak climate 
change. (ant)

Sumber : antaranews.com

TANJUNG SELOR – Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Kaltara merilis 
Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ada 
di 2 daerah rujukan, yakni Kota Tarakan 
dan Tanjung Selor, yang pada Maret 
mengalami perubahan. Dengan kondisi 
itu, Provinsi Kaltara mengalami defl asi.

“Defl asi untuk Provinsi Kaltara sebe-
sar -0,02 persen, atau terjadi peruba-
han IHK 103,97 pada bulan Februari 
2021 menjadi 103,96 bulan Maret 
2021,” ungkap Kepala BPS Provinsi 
Kaltara Tina Wahyufi tri kepada benu-
anta.co.id, kemarin. 

Dia mengatakan Kota Tarakan me-
ngalami defl asi sebesar -0,19 persen dan 
Kota Tanjung Selor mengalami infl asi 
sebesar 0,64 persen. Dari 90 kota pan-
tauan IHK nasional, Bulan Maret 2021 
yaitu sebanyak 58 kota mengalami infl asi 
dan 32 kota lainnya mengalami defl asi.

“Infl asi tertinggi terdapat di Jayapura 
sebesar 1,07 persen dan infl asi terendah 
terdapat di Banjarmasin sebesar 0,01 
persen. Sedangkan defl asi tertinggi 
terdapat di Bau-Bau sebesar -0,99 persen 
dan defl asi terendah terdapat di Palopo 
sebesar -0,01 persen,” ucapnya. 

Tina mengatakan defl asi di Kaltara 
dipengaruhi oleh penurunan indeks harga 
pada kelompok perawatan jasa lainnya 
sebesar -0,68 persen, kelompok trans-
portasi sebesar -0,65 persen, kelompok 
perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan 
rutin rumah tangga sebesar -0,01 persen.

Sedangkan untuk infl asi dipengaruhi 

oleh kenaikan pada kelompok makanan, 
minuman dan tembakau sebesar 0,34 
persen, kelompok pendidikan sebesar 0,02 
persen, kelompok informasi, komunikasi, 
dan jasa keuangan sebesar 0,00 persen.

“Infl asi 0,00 persen juga terjadi pada 
kelompok kesehatan, kelompok peruma-
han, air, listrik, dan bahan bakar rumah 
tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, 

kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, 
kelompok penyediaan makanan dan 
minuman atau restoran,” sebutnya.

Pada bulan Maret 2021, kelompok 
pengeluaran yang memiliki andil yang 
dominan terhadap defl asi Kaltara 
adalah kelompok transportasi sebesar 
-0,07 persen dan kelompok perawatan 
dan jasa lainnya sebesar -0,05 persen.

Sedangkan kelompok pengeluaran 
yang memiliki andil yang dominan ter-
hadap infl asi adalah makanan, minu-
man dan tembakau sebesar 0,10 persen 
dan kelompok pendidikan sebesar 0,00 
persen serta lainnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra

Menteri Keuangan, 

Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Minta 
Pemda Ikut Danai 
Perubahan Iklim

Pemda Nunukan Pastikan 
Stok Bahan Pokok Aman 
Disperindagkop Tarakan Panggil Distributor Jelang Ramadan

Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam 
Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, 

Syamsul Daris.

Kaltara Alami Deflasi Minus 0,02 Persen di Bulan Maret
TRANSPORTASI: 
Kelompok 
transportasi 
menjadi salah satu 
pengaruh defl asi.
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JAKARTA - Pasukan keamanan 
Myanmar kembali menembaki para 
demonstran antikudeta pada Rabu (7/4) 
waktu setempat dan menewaskan se-
dikitnya 13 orang dan melukai beberapa 
lainnya. Lebih dari 580 orang telah 
tewas dilaporkan tewas dalam kekacau-
an di Myanmar sejak kudeta 1 Febru-
ari, yang mengakhiri periode singkat 
demokrasi yang dipimpin warga sipil. 
Aksi-aksi protes dan pemogokan nasi-
onal terus berlanjut sejak itu, meskipun 
militer menggunakan kekuatan memati-
kan untuk memadamkan perlawanan.

Seperti dilansir Reuters dan Channel 
News Asia, Kamis (8/4/2021), media 
Myanmar melaporkan pasukan keamanan 
melepaskan tembakan pada Rabu (7/4) ter-
hadap pengunjuk rasa di kota Kale di barat 
laut ketika mereka menuntut pengembalian 
pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Menurut seorang penduduk daerah 
itu dan outlet berita Myanmar Now, 
11 orang tewas dan beberapa lainnya 
luka-luka akibat penembakan tersebut. 
Reuters tidak dapat memverifikasi jum-
lah korban secara independen.

Sementara itu, warga melaporkan 

setidaknya tujuh ledakan kecil terdengar 
di Yangon, termasuk di gedung-gedung 
pemerintah, rumah sakit militer dan 
pusat perbelanjaan. Tidak ada korban 
jiwa dan tidak ada klaim tanggung jawab 
terkait insiden ini.

Kedutaan Amerika Serikat di Yangon 
mengatakan telah menerima laporan 
tentang “bom suara buatan tangan atau 
kembang api yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan kebisingan dan menye-
babkan kerusakan minimal”.

Departemen Pemadam Kebakaran 
mengatakan bahwa kebakaran terjadi 
di Pabrik Garmen JOC milik China di Yan-
gon pada hari Rabu (7/4) waktu setempat. 
Tidak ada laporan korban jiwa dan tidak 
ada rincian mengenai tingkat kerusakan.

Di kawasan lain di kota Yangon, para 
aktivis membakar bendera China, menu-
rut gambar yang diposting di Facebook. 
China dipandang mendukung junta 
militer Myanmar dan bulan lalu ada se-
rangan pembakaran terhadap 32 pabrik 
yang diinvestasikan China di Yangon.

Menurut kelompok advokasi Asosiasi 
Tahanan Politik (AAPP), 581 orang, 
termasuk puluhan anak-anak, telah 

ditembak mati oleh pasukan dan polisi 
Myanmar dalam kerusuhan hampir 
setiap hari sejak kudeta. Pasukan ke-
amanan Myanmar juga telah menang-

kap hampir 3.500 orang, dengan 2.750 
masih ditahan saat ini.

Di antara mereka yang ditahan adalah 
Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh 

terkemuka di partai Liga Nasional untuk 
Demokrasi, yang memenangkan pemilihan 
umum November tahun lalu, yang kemu-
dian dibatalkan oleh kudeta. (ita/dtk)

MOSKOW - Presiden Rusia Vladi-
mir Putin menandatangani undang-
undang (UU) baru yang bisa memper-
bolehkan dirinya kembali menjabat 
Presiden Rusia selama dua periode 
berikutnya atau selama 12 tahun pada 
Senin 5 April 2021.

Dalam pernyataan resminya, Putin 
bisa mencalonkan diri kembali sebagai 
Presiden hingga masa jabatan 2036, 
setelah masa kepemimpinannya di peri-
ode ini berakhir pada 2024.

Aturan baru ini merupakan hasil re-
ferendum pada musim panas 2020, yang 
memungkinkan pria berusia 68 tahun 
itu tetap berkuasa sampai usia 83 tahun. 
Namun, ketentuan tersebut menuai ke-
caman dan disebut para kritikus sebagai 
‘kudeta konstitusional’.

UU yang ditandatangani oleh Putin 
pada Senin sejatinya membatasi masa 
jabatan presiden maksimal selama dua 
periode, namun mengatur ulang penghi-
tungan masa jabatan untuk Putin. 

Selain itu aturan baru juga mencegah 
siapa pun yang memiliki kewarganega-
raan asing mencalonkan diri sebagai 
presiden Rusia. Majelis rendah Duma 
dan majelis tinggi mengesahkan UU 
ini pada bulan lalu, sebelum akhirnya 
ditandatangani Putin. Putin saat ini 
menjalani masa jabatan keduanya 
berturut-turut sebagai presiden dan 
yang keempat jika ditotal.

Dia menjadi wakil perdana menteri 
Rusia pada 1999-2000 pada masa 
presiden Boris Yeltsin, lalu menjadi 
presiden pertama kali pada 2000-2004. 
Setelah itu Putin memenangkan kembali 
jabatan periode kedua hingga 2008. 
Dia kemudian menjadi perdana menteri 
pada 2008-2012 di masa presiden Dmi-
try Medvedev sebelum kembali menjadi 
presiden pada 2012-2018. Lagi, dia 
memenagkan jabatan periode kedua dan 
akan berakhir pada 2024. (fkh/okz)

TAIPEI - Kementerian pertah-
anan Taiwan mengeluarkan peri-
ngatan radio dan menyiapkan sistem 
rudalnya ketika 15 pesawat militer 
China memasuki zona identifikasi 
pertahanan udara pulau itu pada 
Rabu (7/4/2021). Insiden itu terjadi 
di saat seperti kapal perang AS yang 
berlayar melalui Selat Taiwan me-
nambah ketegangan lebih jauh lagi.

Kementerian pertahanan Taiwan 
mengatakan bahwa 15 pesawat China 
yang terlihat pada Rabu, adalah dua 
unit pesawat peringatan dini dan kon-
trol udara KJ-500, satu unit pesawat 
angkut taktis Yunshuji-8, dan 12 jet 
tempur, demikian diwartakan RT. 

Angkatan Laut AS mengonfirmasi 
bahwa kapal perusak berpeluru kendali 
USS John S. McCain melakukan transit 
“rutin” di Selat Taiwan pada Rabu, 
menunjukkan “komitmennya terhadap 
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”.

Beijing sebelumnya telah berbicara 
tentang ketidakpuasannya dengan 
manuver militer AS di Laut China Se-
latan, menambahkan pihaknya “siap 

untuk menanggapi semua ancaman 
dan provokasi kapan saja.”

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri 
Taiwan Joseph Wu mengatakan 
kepada wartawan bahwa “Taiwan 
akan membela diri dan berperang 
jika perlu. Wu menegaskan bahwa 
Taiwan akan berperang hingga “hari 
terakhir”  jika China menyerang. 

Wu mencatat bahwa ada 10 
penerbangan melintas oleh pesawat 
China pada Senin (5/4/2021). Ke-
mampuan pertahanan Taiwan telah 
dipertanyakan dalam beberapa bulan 
terakhir setelah beberapa kecelakaan 
mematikan yang melibatkan aset 
udara Taipei.

Washington semakin mendorong 
Taiwan untuk berinvestasi dalam 
militernya dan meningkatkan penge-
luaran untuk aset, yang sebagian 
besar dikembangkan oleh kontraktor 
pertahanan AS. Beijing mengklaim 
Taiwan sebagai provinsinya dan 
menganggap tindakan AS sebagai 
campur tangan dalam urusan inter-
nal China. (dka/okz)

ANKARA - Presiden Turki, Recep 
Tayyip Erdogan, mengumumkan bahwa 
persiapan untuk tender proyek pemba-
ngunan Terusan Istanbul hampir selesai. 
Proyek ini diketahui menuai kritikan 
terkait biaya dan dampak lingkungannya.

Seperti dilansir Reuters dan Daily Sa-
bah, Kamis (8/4/2021), proyek bernama 
Kanal Istanbul ini akan menghubungkan 
Laut Hitam yang ada di bagian utara 
Istanbul dengan Laut Marmara yang ada 
di bagian selatan kota tersebut. Proyek 
ini diperkirakan memakan biaya hingga 
75 miliar Lira (Rp 133 triliun).

Dalam pernyataan pada Rabu (7/4) 
waktu setempat, Erdogan mengumum-
kan bahwa Turki akan segera menggelar 
tender untuk kanal besar tersebut dan 
melakukan peletakan fondasi pada 
musim panas mendatang. 

“Laporan soal Asesmen Dampak 
Lingkungan (EIA) terkait proyek itu 
telah diselesaikan dengan kontribusi 56 
institusi dan organisasi, lebih dari 200 
ilmuwan, media dan warga negara kita,” 
ujar Erdogan.

Kanal Istanbul nantinya akan ber-
fungsi sebagai jalur perairan interna-
sional yang akan berkontribusi pada 
kekuatan logistik dan infrastruktur 
Turki dengan memainkan fungsi penting 

dalam perdagangan maritim global.
Lebih lanjut, disebutkan otoritas 

Turki bahwa kanal itu akan mengurangi 
kepadatan lalu lintas di Selat Bosforus 
-- salah satu jalur maritim tersibuk di 
dunia -- dan mencegah insiden yang 
mirip dengan insiden beberapa waktu 
lalu di Terusan Suez, Mesir.

Namun para pengkritik menyebut 
kanal itu akan memicu malapetaka 
lingkungan dan mencemari sumber daya 
air. Otoritas Turki menyetujui rencana 
pengembangan untuk proyek ini pada 
bulan lalu.

Berbicara kepada para anggota parle-
men dari Partai Keadilan dan Pem-
bangunan (AKP) yang menaunginya, 
Erdogan menegaskan Turki akan terus 
melanjutkan rencana ini tidak peduli 
‘apakah Anda suka atau tidak’. Pen-
egasan itu merujuk pada kritikan dari 
oposisi dan rival politik lainnya.

Kanal Istanbul yang akan menca-
pai panjang 45 kilometer ini, ren-
cananya akan dibangun di koridor 
Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu. Kanal 
ini diperkirakan akan mampu dilalui 
160 kapal dalam sehari dan diperkirakan 
bisa menghasilkan nilai ekonomi yang 
signifikan dengan mengurangi waktu 
transit dan biaya. (nvc/ita/dtk)

PROTES : Pihak keamanan Myanmar saat berjaga-jaga dari aksi protes warganya.

Myanmar Kembali Tembaki Demonstran 
Antikudeta, 13 Orang Tewas

Vladimir Putin 
Berpeluang Jadi 
Presiden Rusia
sampai 2036 Usai 
Teken UU Baru

INT/ILUSTRASI 

TEGANG : Belasan pesawat tempur China sempat diperingati setelah memasuki wilayah Taiwan, belum 
lama ini.

15 Pesawat Militer China Lintasi 
Wilayah Pertahanan Taiwan

Erdogan Umumkan Proyek 
Terusan Istanbul Senilai 
Rp 133 T Segera Dimulai

Presiden Turki, 

Recep Tayyip Erdogan.
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BERIKUT hasil Liga Champions untuk 
leg pertama di babak perempatfi nal. Ada 
dua tim tuan rumah menang, sedangkan 
dua tuan rumah lain kalah. Partai-partai 
leg pertama di babak delapan besar Liga 
Champions sudah tuntas dihelat tengah 
pekan ini, masing-masing dua partai pada 
hari Rabu (7/4) dini hari WIB dan Kamis 
(8/4) dini hari WIB.

Di dua partai pertama, Manchester 
City dan Real Madrid selaku tim tuan 
rumah sama-sama meraih kemenangan. 
Di sisi lain, lawan-lawan mereka pun 
‘menabung’ gol tandang yang bisa jadi 
krusial dalam usaha lolos.

Manchester City mencatatkan 
kemenangan dengan skor 2-1 saat 
menjamu Borussia Dortmund. Gol-gol 

dari Kevin De Bruyne dan Phil Foden 
cuma bisa dibalas oleh Marco Reus. 
Sedangkan Real Madrid menang dengan 
skor 3-1 ketika disambangi Liverpool. 
Vinicius bikin dua gol buat El Real, den-
gan satu gol lagi dicetak Marco Asensio. 
Sementara si Merah mencetak satu gol 
lewat Mohamed Salah.

Pada dua laga dini hari tadi, justru 
tuan rumah FC Porto dan Bayern Mu-
nich yang kompak sama-sama menelan 
kekalahan. Porto ditekuk Chelsea, se-
mentara Bayern tunduk dari Paris Saint-
Germain. Gol-gol dari Mason Mount dan 
Ben Chilwell membawa the Blues pulang 
dari markas Porto dengan kemenangan 
2-0. Dari seluruh hasil Liga Champions 
di leg pertama babak perempatfi nal ini, 

cuma Chelsea yang bikin clean sheet.
Satu partai lain, Bayern Vs PSG, ber-

langsung amat sengit sehingga menghad-
irkan lima gol; dua buat tim tuan rumah 
dan tiga untuk tim tamu. Kylian Mbappe 
jadi bintang kemenangan PSG lewat tore-
han dua golnya. Satu gol lain dibuat oleh 
Marquinhos. Sementara Bayern mencetak 
gol-golnya lewat Jean Eric Maxim 
Choupo-Moting dan Thomas Mueller.

Partai-partai leg kedua babak perem-
patfi nal Liga Champions sendiri akan 
dihelat pada tengah pekan mendatang. 
Ada Chelsea Vs Porto dan PSG Vs 
Bayern hari Rabu (14/4) dini hari WIB, 
lalu Dortmund Vs City dan Liverpool Vs 
Madrid hari Kamis (15/4) dini hari WIB. 
(krs/nds/dtk)

Dua Tuan Rumah Menang di Leg Pertama 
Perempatfinal Liga Champions

Manchester City Vs Borussia Dortmund: 2-1

Real Madrid Vs Liverpool: 3-1

Porto Vs Chelsea: 0-2

Bayern Munich Vs Paris Saint-Germain: 2-3

Hasil Liga Champions 
leg pertama 
babak perempatfi nal:

Conte: Scudetto Lebih Penting 
daripada Main Cantik

TURIN – Pelatih Juventus, Andrea 
Pirlo, senang melihat permainan timnya 
saat menghajar Napoli dengan skor 2-1 
di laga tunda Liga Italia 2020-2021 pada 
Kamis (8/4/2021) dini hari WIB. Bagi 
Pirlo, permainan yang diperlihatkan 
Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di 
laga tersebut adalah gaya bermain yang 
selama ini diinginkannya.

Gaya permainan yang dimaksud 
adalah dengan memanfaatkan peran 
winger sebaik mungkin dan men-
ciptakan banyak peluang emas dari 
serangan balik. Selain itu, ia juga 
senang karena pemainnya mulai berani 
berkorban melindungi rekan setim 
yang sedang berada di luar posisi. Bagi 
Pirlo, bermain saling melengkapi adalah 
hal yang terpenting. Sayangnya hal itu 
dilihat Pirlo tak terlalu tampak ketika di 
laga-laga Juventus sebelumnya. 

Pirlo sendiri menyebut dirinya sudah 
beberapa kali mencoba menerapkan 
segala gaya permainan yang sudah di-
terangkan di atas. Hanya saja, padatnya 
pertandingan di musim ini membuat 
Pirlo banyak melakukan rotasi. Per-
gantian pemain disetiap pertandingan 
membuat Pirlo pada akhirnya kesulitan 
menerapkan strategi permainan yang 
ingin ia terapkan. Jadi, gara-gara hal 
itulah pada akhirnya Juventus yang 
sekarang justru kesulitan bermain baik.

“Ketika Anda memiliki semangat ini, 
ketika Anda mengorbankan diri untuk 
melindungi rekan setim Anda yang 
berada di luar posisi, inilah hasil yang 
kami dapatkan (menang atas Napoli), 
dan mungkin itulah yang kami lewat-
kan di laga-laga sebelumnya,” cerita 

Pirlo, dikutip dari Football Italia, Kamis 
(8/4/2021).

“Kami telah mempraktikkan pendeka-
tan ini dengan dua pemain sayap kami, 
menciptakan ruang untuk Chiesa dan 
Cuadrado. Saya hanya menyesal kami 
tidak berbuat lebih banyak serangan 
balik, karena kami seharusnya bisa 
mencetak lebih banyak gol lagi,” tambah 
pelatih asal Italia itu.

“Saya mencoba memasukkan gaya 
sepakbola seperti itu ke dalam tim sejak 
awal musim, tetapi kami bermain setiap 
tiga hari hingga baru-baru ini, para 
pemain terus berganti dan kami tidak 
punya waktu untuk mengerjakannya 
(strategi ala Pirlo),” tambahnya.

Untuk masalah Juventus yang 
kesulitan merebut kemenangan di Liga 
Italia 2020-2021, Pirlo merasa banyak 
pemainnya yang kerap kali meremeh-
kan tim-tim kecil. Alhasil, mereka pun 
banyak kehilangan poin di pertandi-
ngan-pertandingan yang seharusnya 
bisa mereka menangkan.

“Kami sering tidak cukup bersema-
ngat melawan tim-tim di bawah klase-
men dan secara tidak sadar fokus kami 
teralihkan, mencoba menyelesaikan 
pertandingan itu dengan permainan 
individu daripada bermain sebagai tim,” 
sambung Pirlo.

“Kami belajar bahwa kami tidak mam-
pu (meraih kemenangan) bila melaku-
kan itu. Kami seharusnya memberikan 
yang terbaik di setiap pertandi ngan, 
karena setiap pertandingan di Liga Italia 
sangat sulit, terutama melawan mela-
wan tim yang terorganisir dengan baik,” 
tutupnya. (fzy/okz)

Pirlo Curhat Kesulitan 
Tangani Juventus

MILAN - Dengan penguasaan bola 
yang minim, Inter Milan tetap mampu 
mengalahkan Sassuolo. Antonio 
Conte menegaskan timnya kini lebih 
berorientasi kepada hasil akhir. Laga 
Inter vs Sassuolo dalam lanjutan 
Liga Italia digelar di Giuseppe 
Meazza, Rabu (7/4/2021) 
malam WIB. Nerazzurri 
mengalahkan tim tamu 
dengan skor 2-1.

Inter sudah mem-
buka keunggulan pada 
menit ke-10 lewat 
sundulan Romelu Lukaku 
yang memanfaatkan umpan 
Ashley Young. Meski unggul, 
Inter kemudian lebih fokus 
dalam bertahan dan menyerang balik.

Menurut laporan Football Italia, 
penguasaan bola Sassuolo mencapai 
81% pada 25 menit pertama pertan-
dingan. Usai jeda, Sassuolo masih 
lebih dominan. Namun, justru Inter 
yang menggandakan keunggulan pada 
menit ke-67 lewat Lautaro Martinez 
yang memanfaatkan sebuah serangan 
balik. Sassuolo baru bisa memperkecil 
ketertinggalan pada menit ke-85 lewat 
sepakan Hamed Traore.

Secara keseluruhan, Inter cuma 
mencatatkan penguasaan bola sebesar 
29,9%. Mereka melepaskan tujuh tem-
bakan dan hanya dua yang on target. 

Sementara Sassuolo bikin 15 tembakan, 
tiga di antaranya mengarah ke gawang.

Antonio Conte mengakui kalau Inter 
Milan memang tidak fokus pada pen-
guasaan bola. Inter mengesampingkan 
permainan cantik demi hasil akhir.

“Sassuolo menjadikan 
penguasaan bola sebagai 

kekuatan utama me reka, 
jadi kami memilih 
untuk menutup jarak 
di tengah. Kami tahu 
kami harus merelakan 

penguasaan bola,” ujar 
Conte kepada DAZN sep-

erti dilansir Football Italia.
“Tidak ada masalah dengan 

estetika, tapi scudetto ter-
lalu penting. Kami main cantik di Liga 
Champions dan orang-orang bilang 
kalau kami tersingkir, jadi sekarang 
kami harus fokus ke hasil.”

“Kami mencoba untuk menekan, 
tanpa mengambil terlalu banyak 
risiko, jadi kami bisa memaksimal-
kan pemain seperti Lukaku, Lautaro, 
dan Hakimi yang bisa melukai tim 
ketika berlari masuk ke ruang.”

Berkat kemenangan atas Sassuolo, 
Inter Milan mantap di puncak klase-
men Liga Italia dengan 71 poin dari 
29 pertandingan. Mereka unggul 
11 poin atas AC Milan yang ada di 
posisi kedua. (nds/krs/dtk)

Antonio Conte

MUNICH - Kylian Mbappe me-
mang jadi bintang Paris St. Germain 
saat menumpas Bayern Munich. Tapi 
aksi Keylor Navas juga tak kalah hebat 
karena membuat 10 penyelamatan!

Bertamu ke Allianz Arena, Kamis 
(8/4/2021) dinihari WIB, PSG menang de-
ngan skor 3-2 dalam pertandingan perem-
patfi nal leg I Liga Champions. Meski tampil 
sebagai pemenang, Les Parisiens ditekan 
Bayern di hampir sepanjang pertandingan.

Statistik memperlihatkan, Bayern me-
miliki penguasaan bola yang mencapai 
64 persen. Tim besutan Hansi Flick itu 
membuat total 31 percobaan dengan 12 
percobaan yang mengarah ke gawang. 
Namun, berkat kesigapan Navas, Bayern 
hanya bisa mengonversi dua perco-
baannya menjadi gol yang dibuat Eric 
Choupo-Moting dan Thomas Mueller.

Itu artinya, Navas membuat total 10 
penyelamatan di pertandingan ini! Sofas-
core mencatat, mantan kiper Real Madrid 
itu menangkal tujuh tembakan Bayern 
Munich dari dalam kotak penalti.

Jumlah penyelamatan Keylor Navas 
itu merupakan yang terbanyak di sebuah 
pertandingan perempatfi nal Liga Cham-
pions sejak musim 2003/04, sama de-
ngan yang dicetak Manuel Neuer ketika 
Bayern menghadapi Madrid di 2017.

Kiper internasional Kosta Rika itu 
meneruskan penampilan cemerlangnya 
saat PSG menyingkirkan Barcelona di 
fase sebelumnya. Di pertandingan babak 
16 besar leg II pada Maret lalu, Navas 
membuat sembilan penyelamatan dari 
total 10 percobaan on target tim lawan.

“Keylor adalah salah satu kiper terbaik 
di dunia dan kami sangat bahagia karena 
di bermain untuk kami,” sahut pelatih 
PSG Mauricio Pochettino di Uefa.com.

Keylor Navas sedang mencari medali 
juara Liga Champions keempat dalam 
kariernya. Tiga gelar yang sudah di-
menangi Navas sebelumnya itu seluruh-
nya didapat saat masih berkostum Real 
Madrid. (rin/bay/dtk)

Heroik! Keylor Navas 
Bikin 10 Penyelamatan 
Lawan Bayern



TANA TIDUNG - Bupati Tana 
Tidung, Ibrahim Ali menghadiri sosia-
lisasi pengawasan Tuntunan Perben-
daharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
(TPTGR) yang dilaksanakan di ruang 
Rapat Wakil Bupati Tana Tidung, 
Kamis 8 April 2021.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, 
Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik, 
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Bulungan, Siju SH.,MH., Kasi Tindak 
Pidana Khusus Haeru Jilly Rojai, 
Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung 
(KTT) Jamhari, Sekda KTT, Asisten, 
Staf Ahli serta seluruh Kepala OPD di 
Lingkup Pemkab Tana Tidung.

Dalam sambutannya, Ibrahim Ali 
menjelaskan bahwa saat ini Pemkab 
Tana Tidung telah memiliki majelis 
pertimbangan (MT) TPTGR yang 
berpedoman pada Peraturan BPK RI 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara Terhadap Bendahara dan 
Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan 

dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Barang Daerah.

Namun sampai saat ini MT TPTGR 
belum pernah melaksanakan sidang. 
Sehingga kedepan MT-TPR dapat 
melaksanakan tugas dan fungsi lebih 
baik lagi dalam menindaklanjuti atas 
hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Maka dari itu saya sampaikan kepada 
para Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) agar lebih cermat, teliti dan taat 
aturan serta berhati-hati dalam melak-
sanakan program dan kegiatan di OPD 
masing-masing, dengan tetap memper-
hatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
pemerintah sesuai asas umum pemer-
intahan yang baik. Serta dapat memini-
malisir pelanggaran atau kerugian yang 
ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan 
dalam pemanfaatan anggaran daerah, 
karena akan dipertanggungjawabkan 
melalui jalur hukum,” tegasnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Per-
bup) Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Perbup Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Pedoman Manajemen 
Pengawasan di Lingkungan Inspektorat 
KTT, dijelaskan Bupati bahwa Inspe-
ktorat merupakan pengawas internal di 
lingkungan Pemkab atau disebut APIP.

Untuk itu Bupati menegaskan 
bahwa APIP harus terus melakukan 
transformasi dalam menjalankan 
tugasnya guna memberi nilai tambah 
bagi pemkab dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Karena APIP yang pro-
fesional dan independen dapat men-
dorong peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 
yang dapat meningkatkan kewajaran 
laporan keuangan.

“Maka dari itu diharapkan kerja sama 
seluruh OPD agar segera meninda-
klanjuti hasil-hasil pengawasan dan 
rekomendasi melalui APIP. Karena 
apabila tidak ditindaklanjuti maka akan 
dijatuhkan sanksi administrasi dan bisa 
sampai kerana hukum,” tegas Bupati.(*)

Reporter: Dwi
Editor: M. Yanudin
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Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali usai membuka PTM 
secara virtual

TANA TIDUNG - Pemerintah Ka-
bupaten Tana Tidung (KTT) melakukan 
penandatanganan kesepahaman bersa-
ma atau Memorandum of Understand-
ing (MoU) dengan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan 
Utara (Kaltara), yang merupakan 
perwujudan kebulatan tekad dan komit-
men bersama dalam upaya Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 
dan prekursor narkotika di Indonesia, 
khususnya di wilayah KTT.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat 
Wakil Bupati Tana Tidung dan dihadiri 
Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, Wakil 
Bupati Tana Tidung Hendrik, Kepala 
BNNP Kaltara Brigjen Pol. Samudi 
S.I.K.,M.H., Ketua DPRD KTT Jamhari, 
Pasiter Kodim 0914/TNT Kapten Inf Tri 
Pujiono, Kapolsek Sesayap, Kepala OPD 
beserta instansi terkait lainnya.

Penandatanganan MoU tersebut 
merupakan perpanjangan dari MoU 
yang sebelumnya pernah dibuat dan 
ditandatangani bersama. Pasalnya 
MoU yang sebelumnya telah berakhir 
masa berlakunya. 

Bupati Tana Tidung dalam sambu-
tannya mengatakan bahwa peny-
alahgunaan narkotika, psikotropika 
dan bahan adiktif berbahaya lainnya 
(Narkoba) merupakan kejahatan 
kemanusiaan berat, yang mempunyai 
dampak luar biasa. Terutama pada 
generasi muda yang harus mendapat 
perhatian serius dari berbagai unsur 
dan harus diperangi bersama.

Menurut Ibrahim Ali, penyalahgu-
naan narkoba menjadi akar dari ber-
bagai macam tindakan pidana. Seperti 
pencurian, kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT), perkelahian, bahkan 
pembunuhan, untuk itu dia berharap 
dukungan dari semua pihak dalam 

mengatasi permasalahan tersebut.
“Kebijakan Pemerintah pusat untuk 

menindak tegas terhadap peredaran dan 
perdagangan gelap narkoba harus kita 
dukung karena sudah sampai pada level 
membahayakan. Untuk mengatasi ma-
salah narkoba, tidak hanya melibatkan 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan 
seluruh elemen masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, dikatakan Ibrahim Ali, 
Pemkab Tana Tidung akan melakukan 
upaya pencegahan penyalahgunaan nar-
koba di KTT, sebagai wujud kepedulian 
dari pemerintah untuk mendukung arah 
kebijakan pemerintah pusat terha-
dap penyalahgunaan narkoba, harus 
disikapi dengan semaksimal mungkin, 
terutama dari aparat penegak hukum.

“Mari rapatkan barisan dan kuatkan 
kebersamaan dalam memberantas 
peredaran narkoba, terus kita gelorakan 

semangat hidup sehat tanpa narkoba 
untuk mendukung terwujudnya ma-
syarakat Tana Tidung yang semakin 
sehat dan sejahtera,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala BNNP Kal-
tara, Brigjen Pol. Samudi, S.I.K.,M.H., 
menyampaikan, penyalahgunaan 
narkotika di masyarakat menunjukkan 
kecenderungan semakin meningkat 
dengan korban yang meluas, teru-
tama di kalangan anak-anak, remaja 
dan generasi muda. Hal ini harus 
mendapat perhatian serius dari semua 
elemen, apabila tidak ingin generasi 
bangsa ini hancur karena Narkotika.

“Oleh sebab itu, sangat diperlukan 
peran aktif dan sinergitas antara 
BNNP dengan seluruh instansi pemer-
intah, serta komponen masyarakat 
guna mewujudkan Indonesia Bersinar 
(Bersih dari Narkoba),” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga me-

nyampaikan 3 program kerja BNNP Kal-
tara. Pertama; pemberdayaan masyarakat 
melalui pelatihan keterampilan (life skill) 
berbasis potensi lokal pada kawasan 
yang rawan terhadap narkoba, kedua; 
keta hanan keluarga terhadap ancaman 
bahaya narkoba, dan ketiga; Project Desa 
Inovasi. Diharapkannya program tersebut 
dapat terealisasi di KTT.

“Dengan dilakukannya kerja sama 
ini, Pelaksanaan Program Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 
di Kaltara, khususnya Tana Tidung, 
diharapkan dapat mengantisipasi potensi 
terhadap penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika. Sehingga dapat mencip-
takan SDM yang produktif unggul dalam 
segala bidang,” pungkasnya.(*)

Reporter: Dwi
Editor: M. Yanudin

TANA TIDUNG – Bupati Tana 
Tidung, Ibrahim Ali membuka secara 
resmi Pembelajaran Tatap Muka (PTM), 
Kamis 8 April 2021. Pembukaan PTM ini 
dilakukan Bupati secara virtual.

Turut menghadiri pembukaan PTM secara 
virtual, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubu-
ngan Masyarakat Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kali-
mantan Utara, Sekda KTT, Kepala OPD, serta 
pengawas dan kepala sekolah se Kabupaten 
Tana Tidung (KTT).

Bupati Ibrahim Ali mengatakan, PTM 
secara terbatas dilakukan sebagai salah 
satu upaya mengantisipasi terjadinya 
learning lost akibat belajar dari rumah 
yang sudah berjalan selama satu tahun. 
“Learning lost perlu ditangani secara serius 
karena bukan hanya berdampak pada 
kemampuan akademik anak saat ini, tetapi 
juga pada masa depannya.

Learning lost harus segera diatasi karena 
akan menghambat upaya kita meningkat-
kan kualitas sumber daya manusia di KTT, 
sebagaimana tertuang dalam Visi Misi 
Bupati dan Wakil Bupati,” terangnya.

Untuk diketahui, learning lost adalah 
hilangnya minat belajar pada pelajar, karena 
berkurangnya intensitas interaksi dengan guru 
saat proses pembelajaran. Bupati menegaskan 
bahwa PTM harus dijalankan dengan tetap 
mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes),

sesuai dengan standar operasional 
prosedur (SOP) dan dilakukan monitoring 
secara berkala. Bagi sekolah yang dinilai 
tidak disiplin menjalankan Prokes, maka 
pembelajaran PTM dapat dihentikan dan 
melanjutkan proses belajar dari rumah.

Menurut Ibrahim Ali, pendidikan bukan 
hanya ranah Dinas Pendidikan, tetapi mem-
butuhkan dukungan berbagai sektor. Untuk 
menguatkan kerja sama lintas sektor, maka 
dibentuk pos pendidikan yang merupakan ba-
gian dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 KTT.

Untuk itu Bupati berharap seluruh organ-
isasi perangkat daerah yang tergabung dalam 
pos pendidikan tersebut agar menjalankan 
tugas dan perannya secara optimal.

Ibrahim Ali berharap Pemprov Kaltara 
melalui Disdikbud agar dapat membuka 
PTM terbatas di SMA, SMK, dan SLB di KTT. 
Selain itu, Ia juga berharap Kementerian 
Agama dapat membuka PTM bagi satuan 
pendidikan madrasah yang ada di KTT.

“Pemerintah KTT siap membantu dan 
memfasilitasi proses pembukaan pembela-
jaran pada sekolah tersebut.

Di antaranya yang telah kami lakukan 
dengan menyertakan guru SMA dan ma-
drasah dalam vaksinasi yang hari ini sudah 
masuk tahap kedua,” ujar Bupati. (*)

Reporter: Dwi 
Editor: M. Yanudin

Pembelajaran Tatap 
Muka, Bupati Antisipasi 
Learning Lost

Bupati: OPD Harus Lebih Cermat, 
Teliti dan Taat Aturan
Pesan Bupati Dalam Sosialisasi Pengawasan TPTGR

Bupati Komitmen Berantas Narkoba di Tana Tidung

BERI ARAHAN: 
Bupati Tana Tidung, 

Ibrahim Ali saat 
menyampaikan 

sambutan di kegiatan 
Sosialisasi Penga-

wasan Tuntunan 
Perbendaharaan 

dan Tuntutan Ganti 
Rugi (TPTGR).

CENDERA MATA: Pemberian Cindera mata dari BUpati Ibrahim Ali kepada Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol. Samudi S.I.K.,M.H..
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TANJUNG SELOR - Para anggota 
legislatif memiliki tugas membahas dan 
merancang peraturan daerah (Perda), 
setelah jadi maka ada kewajiban untuk 
disosialisasikan kepada masyarakat ban-
yak. Salah satu Perda yang tengah di-
perkenalkan kepada masyarakat Kaltara 
adalah Perda tentang kepariwisataan. 

Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi 
Hamzah mendapatkan tugas di daerah 
pemilihan (Dapil)-nya untuk mensosia-
lisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Provinsi Kalimantan 
Utara 2019-2025 di Kabupaten Nunukan.

“Sudah kita sosialisasikan, Perda itu 
mendapatkan respons yang cukup baik 
dari sejumlah masyarakat di Nunukan,” 
ungkap Andi Hamzah kepada benuanta.
co.id, Kamis 8 April 2021.

Dia menuturkan, tak memperkenalkan 
bagian luar saja, tapi dari isi Perda itu 
yang dipapar. Kata dia, di dalam Pasal 4 
Perda Nomor 9 Tahun 2019 itu memuat 
tentang peningkatan kualitas dan kuanti-
tas destinasi wisata minat khusus berbasis 
alam dan seni budaya khas daerah. Hal itu 
harus diketahui oleh semua orang.

“Jadi bagaimana komunikasikan 
destinasi wisata minat khusus berbasis 
alam dan seni budaya khas daerah itu 
dengan menggunakan media pemasaran 
secara efektif, efisien dan bertanggung-
jawab,” paparnya. 

Selain penjelasan, dari audien pun 

memberikan masukan terhadap Perda itu, 
pihaknya pun menampung dan memasuk-
kan sebagai bentuk yang akan diwujudkan 
dalam Perda kepariwisataan itu.

“Kami memasukan beberapa hal, di an-
taranya mewujudkan industri pariwisata, 
yang mampu menggerakkan perekonomi-
an daerah, dan meningkatkan kesejahte-
raan masyarakat Kaltara,” beber Andi.

Perda Nomor 9 Tahun 2019 ini pun 
menjadi payung hukum bagi pelaku usaha. 
Di dalamnya akan terbuka peluang usaha, 
ini dinilai akan merangsang masyarakat 

dan calon pelaku usaha untuk memahami 
bahwa Perda ini adalah regulasi.

“Jadi kepariwisataan itu tidak 
terlepas dari pelaku usaha. Saat ada 
pengemba ngan pariwisata maka pelaku 
usaha akan mendapatkan peluang. Tapi 
mereka harus tahu bahwasanya harus 
ada minat dulu, kemudian yakin itu ber-
potensi, maka harus fokus dengan usaha 
yang digelutinya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

KRAYAN – Kunjungan kerja 
(Kunker) Gubernur Kaltara, Drs. H. 
Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum dan 
Wakil Gubernur Dr. Yansen TP M.Si be-
serta rombongan ke Krayan, mendapat 
sambutan baik dari sejumlah kalangan. 
Pasalnya momen tersebut menjadi 
waktu yang tepat untuk masyarakat 
Krayan menyampaikan aspirasinya.

Hal itu disampaikan anggota DPRD 
Kaltara daerah pemilihan 4 Krayan, 
Yacob Palung kepada Benuanta. Salah 
satunya terkait distribusi logistik ke 
Krayan yang saat ini memang menjadi 
PR bagi pemerintah untuk mengatasi 
persoalan harga yang terbilang sangat 
timpang di daerah tersebut.

Menurut Yacob, selama ini dalam 
pemantauannya distribusi barang subsidi 
berupa sembako di Krayan kurang tepat 
sasaran yang dilakukan dari penyedia jasa 
atau atau pihak ketiga yang sebelumnya 
ditunjuk Disperindagkop Kaltara.

“Pernah barang itu harusnya didistri-
busi Desember 2020 untuk masyarakat 
Krayan yang membutuhkan, ternyata in-
formasi dari masyarakat belum terima. 
Saya sidak, saya dapati ternyata nupuk 
di rumah pemenyedia jasa,” terangnya.

Hal itu pun segera ditindaklanjuti 
agar barang tersebut segera didistribusi-
kan sesuai mekanisme yang diarahkan, 

meski akhirnya telat dan membuat ba-
rang tersebut kedaluwarsa saat diterima 
UMKM atau toko-toko yang telah 
memesan barang tersebut.

Dia menyarankan barang-barang 
tersebut didistribusikan lebih dulu ke 
BUMDes, karena mereka tahu ke-
butuhan di lingkungan di desa-desa. 
Nantinya BUMDes ini menyalurkan ke 
UMKM sesuai kebutuhan masyarakat.

“Setelah didistribusikan pada Maret 
saya cari data, tapi sudah kedaluwarsa. 
Saya minta dibungkus dan disampaikan 
ke gubernur, beginilah kinerja mereka. 
Harus dievaluasi,” jelasnya.

Selain itu, dalam kunjungan Guber-
nur dan Wagub Kaltara, disayangkan 
ada beberapa titik sesuai rundown, tidak 
sempat dikunjungi. Padahal ada proyek-
proyek yang menurutnya mangkrak. 
Sudah dikerjakan sekian tahun tapi 
tidak ada manfaat. Salah satunya proyek 
penyediaan air bersih.

“Seharusnya ditinjau pak guber-
nur, tapi panitia mengubah skedul. 
Harapan saya kemarin ada evaluasi 
pembangunan yang dulu menurut saya 
tidak konstruktif penataan-penataan 
pembanganannya. Tapi mungkin karena 
waktunya 1 hari, tidak bisa mendatangi 
titik-titik yang tidak sempat didatangi,” 
tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Yacob, komitmen Gubernur 
Kaltara yang akan membangun Lapangan 
Terbang Binuang dan memperbaiki akses 
jalan darat untuk mempermudah akses 
Krayan ke luar daerah, sangat bagus. 
Pasalnya itu sangat vital yang menjadi 
nadi perekonomian masyarakat setempat. 
“Kalau ini sudah bisa diurusi, ada lalu 
lintas terkait kebutuhan masyarakat, saya 
pikir sudah membuka jalur perekonomian 
masyarakat di Krayan,” jelasnya.

Sebab selama ini masyarakat Krayan 
kesulitan memasarkan hasil pertanian dan 

produksi lainnya. Misalnya seperti panen 
padi yang selama ini sulit dipasarkan 
kemana-mana. “Kalau ini diurusi dengan 
baik, persoalan utama masyarakat Krayan 
seditiknya terbantu,” ulasnya.

Selain itu, warga yang tergabung dalam 
kelompok yang mengaku mau menstabil-
kan harga di Krayan yang tergabung dalam 
sebuah koperasi, dan terdiri dari beberapa 
putra daerah setempat, mencoba mem-
buat analisa-analisa terkait beroperasinya 
koperasi yang sebelumnya mengurusi 
perdagangan dengan Malaysia. Sebab baru 
sekali beroperasi sudah membuat gejolak 
di masyarakat, karena berdasarkan evaluasi 
forum adat setempat, ditemukan harga 
tidak yang diterima oleh masyarakat.

Jika di harga normal, contoh harga gula 
di toko-toko di Krayan hanya Rp 15 ribu per 
kilogram (Kg) yang didatangkan dari Ma-
laysia, justru saat ditangani koperasi Mitra 
Kaltara bentukan gubernur sebelumnya, 
Irianto Lambrie, malah melonjak tinggi.

Padahal jika alasan pandemi Covid-19 
atau tambahan antigen untuk petugas 
yang mengurus itu, tidak seharusnya 
melonjak hampir 2 kali lipat mencapai 
Rp 28 ribu. “Tetap tidak realistis jika 
harganya Rp 28 ribu, meski pandemi 
masak sampai segitu di Krayan. Ini yang 
menjadi salah satu evaluasi dari forum 
adat, sehingga menolak dijalankan lagi 

oleh koperasi yang direkomendasikan 
oleh pemerintah di zamannya pak Iri-
anto,” ungkapnya.

Untuk itu, forum adat Krayan me-
nyampaikan kepada Gubernur dan Wakil 
Gubernur saat pertemuan kemarin agar 
dievaluasi. Forum adat ini juga menawar-
kan solusi untuk membentuk koperasi 
baru untuk mengelola kembali perdaga-
ngan dengan pemerintah Malaysia terkait 
Sosek Malindo. Di mana dalam koperasi 
itu tergabung di dalamnya pengurus dari 
lima kecamatan yang ada di Krayan. Me-
reka akan memadukan konsepnya untuk 
menekan harga lebih murah yang bisa 
dijangkau masyarakat Krayan.

“Mereka mempresentasikan ke Pak 
Gubernur dan pak Wakil Gubernur dan 
konsep mereka diapresiasi. Koperasi 
yang diusulkan forum adat ini bisa 
menjadi percontohan di daerah lain di 
Kaltara,” katanya.

“Mereka sudah ketemu dan Pak Gu-
bernur dan Wakil Gubernur sepakat dan 
meminta mereka membuat rekomendasi 
dari kecamatan dan akan dibawa oleh rom-
bongan untuk diproses. Mudah-mudahan 
komitmen mereka (forum adat, Red.) ini 
bisa memberikan pelayanan yang baik un-
tuk masyarakat Krayan,” tutup Yacob.(*)

Reporter: M. Yanudin

Dikunjungi Gubernur dan Wagub, Masyarakat Krayan Sampaikan Aspirasi

Yacob Palung

SOSIALISASI: Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah saat sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2019.

DPRD Kaltara Gencar 
Sosialisasi Perda, Salah 
Satunya soal Kepariwisataan

TARAKAN – Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), 
Noorhayati Andris beserta sejumlah 
anggota dewan lainnya melakukan 
kunjungan kerja ke DPRD Tarakan. 
Kunjungan ini untuk membahas 
kelanjutan status gedung DPRD 
Tarakan yang masih menjadi aset 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Kaltara, Kamis 1 April 2021.

Dalam kunjungan tersebut juga 
dihadiri juga dihadiri Wakil Walikota 
Tarakan Effendhi Djuprianto dan Sek-
kot Tarakan Hamid Amren. “Jadi obro-
lan kami dengan teman-teman DPRD 
Tarakan, kebetulan kehadiran kami 
disambut beberapa anggota DPRD, 
termasuk Wakil Ketua. Kita membicara-
kan aset yang mau ditarik oleh Pemprov 
Kaltara dulu,” terang Norhayati.

Politisi PDI Perjuangan ini menye-

but, akan mengupayakan agar hasil 
pembicaraan dengan DPRD serta 
Pemkot Tarakan ini dapat direal-
isasikan kedepannya. Yakni terkait 
penyererahan aset lahan dan Gedung 
DPRD Tarakan yang merupakan milik 
Pemprov Kaltara ke Pemkot Tarakan.

Selain itu juga membicarakan ter-
kait persiapan sekolah-sekolah yang 
akan melakukan pembelajaran tatap 
muka (PTM). Sehingga persiapan 
harus dilakukan secara matang.

“Mudah-mudahan kami bisa 
merealisasikan harapan teman-te-
man dari DPRD Kota Tarakan, yang 
sangat berharap kantor mereka itu 
bisa dikembalikan menjadi aset Kota 
Tarakan kembali,” pungkasnya.(*)

Reporter : Yogi Wibawa 
Editor: M. Yanudin

DISKUSI: Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris bersama sejumlah anggota dewan lainnya saat berkun-
jung dan berdiskusi dengan anggota DPRD Tarakan dan Wakil Walikota dan Sekda, Kamis 1 April 2021.

Kunjungan ke DPRD Tarakan, 
Norhayati Bahas Aset Gedung 
Dewan dan PTM
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MALINAU – Menggantikan 
pejabat bupati sebelumnya Dr. Topan 
Amrullah,.S.Pd,.M.Si, Plh. Bupati yang 
juga Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. 
Ernes Silvanus,.M.Si, ingin fokus-
kan kegiatan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Malinau, kepada penanganan 
Covid-19, LKPJ daerah ke Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) dan kelanjutan 
kegiatan rutin Pemkab yang sempat 
terhenti karena Covid-19.

Menurut Ernes, hal itu perlu ditinda-
klanjuti hingga waktu pelantikan bupati 

dan wakil bupati terpilih, sesuai dengan 
pesan yang sebelumnya disampaikan 
oleh Topan Amrullah.

“Sesuai dengan kelanjutan Pak Topan, 
tentu hal-hal yang saya sebutkan tadi 
yang akan menjadi fokus utama saya se-
lama mengisi kekosongan kursi bupati,” 
kata Ernes.

Untuk penanganan Covid-19 sendiri, 
Ernes ingin kebijakan-kebijakan pejabat 
bupati sebelumnya tetap dilanjutkan, 
mengingat pandemi Covid-19 di Malinau 
belum menunjukkan hasil yang signifikan.

“Memang untuk penanganan 
Covid-19, Malinau masih lebih baik 
dari daerah lain. Namun kita perlu 
melanjutkan kebijakan yang mengatur 
penanganan Covid-19, agar Malinau 
bisa kembali dalam zona hijau, seperti 
beberapa waktu yang lalu,” imbuhnya.

Adapaun kegiatan rutin yang ingin 
kembali dilakukan oleh Ernes ialah kem-
bali memberlakukan apel pagi bagi se-
luruh ASN Pemkab Malinau dan adanya 
senam pagi di setiap hari Jumat.

“Apel pagi dan senam pagi mungkin 

akan segera kembali diberlakukan. 
Sekolah tatap muka saja akan kembali 
diberlakukan, tentu 2 hal ini juga bisa 
kita kembali berlakukan,” imbuhnya.

“Pasalnya kita tidak ingin membatasi 
adanya kegiatan, karena yang terpenting 
ialah Protokol Kesehatan (Prokes). Jadi 
semua kegiatan itu akan dilaksanakan 
kembali, namun tetap pada kaedah 
Prokes,” tutupnya.(*)

 

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

MALINAU – Mewakili Plh Bupati 
Malinau Dr. Ernes Silvanus S.Pi, MM, 
Asisten Perekonomian dan Pem-
bangunan Ir. Kristian Muned, MT 
membuka secara resmi acara rembuk 
aksi percepatan penurunan stunting 
di Kabupaten Malinau, yang dilak-
sanakan di balai adat desa wisata Long 
Loreh Kecamatan Malinau .

Dalam sambutan tertulis Plh Bupati 
Malinau yang dibacakan Asisten Per-
ekonomian dan Pembangunan, Kristian 
Muned mengatakan Pemerintah Kabu-
paten Malinau menyambut baik dan terus 
mendukung apa yang telah dilakukan oleh 
tim selama ini. Mengingat kondisi negara 
Indonesia masih menghadapi tantangan 
utama dalam pengendalian penyakit yang 
menyebabkan munculnya beban ganda, 
tidak hanya penyakit menular tetapi juga 
penyakit tidak menular yang semakin 
meningkat. Di mana salah satunya adalah 
masalah gizi pada anak.

“Stunting merupakan salah satu ma-
salah gizi pada anak yang apabila tidak 
diintervensi sejak dini secara integratif, 
maka akan berdampak pada penurunan 
kualitas hidup anak sebagai generasi 
penerus bangsa,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Kristian 
Muned, kegiatan rembuk stunting saat 
ini merupakan tahapan dari pelaksa-
naan intervensi dalam pencegahan dan 
penurunan stunting secara terintegrasi. 
Yaitu dengan membangun komitmen 
publik penyampaian hasil analisis situasi 
rancangan-rancangan, rencana kegiatan, 
serta nantinya ada deklarasi komitmen 
pemerintah daerah dan masyarakat 
dalam upaya intervensi penurunan 
stunting di Kabupaten Malinau.

“Saya mengingatkan agar kita tetap 
fokus dan bertanggungjawab atas per-
masalahan stunting yang ada di wilayah 
masing-masing. Mari laksanakan tugas 
kita sesuai dengan peran yang bisa 

diberikan. Peran semua stakeholder ter-
kait sangat diperlukan dan harus tetap 
dijaga dengan baik dan lebih di tingkat 
kan,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Kristian 
Muned menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada Tim stunting yang sudah 
berkerja keras dan cerdas. “Mewakili 
pemerintah daerah kabupaten me-
ngucapkan terima kasih kepada tim 
stunting yang sudah bekerja keras dan 
cerdas sehingga dalam periode dua 
tahun ini 2019 dan 2020, Kabupaten 
Malinau secara konsisten mampu 
menjadi kabupaten dengan predikat 
terbaik dalam penilaian kinerja upaya 
pencegahan dan penurunan stunting 
(KP2S) tingkat provinsi Kalimantan 
Utara,” pungkasnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

MALINAU – Meski masa ja-
batannya selama 2 periode sebagai 
wakil Bupati Malinau telah habis, 
namun bukan berarti jasa dan hasil 
kerja Dr. Topan Amrullah M.Si bisa 
dilupakan begitu saja. Terutama oleh 
para pejabat Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Malinau yang pernah 
bekerja bersama dirinya.

Hal itu disampaikan Sekre-
taris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. 
Silvanus,.M.Si yang kini mengganti-
kan posisi Topan sebagai Plh Bupati. 
Menurut Ernes, ada 2 hal yang bisa 
ia nilai dari Topan Amrullah, yakni 
Topan sebagai seorang pemimpin 
dan Topan sebagai seorang sahabat.

Ernes mengatakan, sosok Topan 
sebagai wakil bupati dan pengganti bu-
pati, merupakan sosok pemimpin yang 
hebat. Di mana sebagai Wakil Bupati 
Topan selalu memperlihatkan kekom-
pakannya bersama Dr. Yansen TP,.M.Si 
dan menjadi pembimbing yang luar 
biasa saat Topan menjadi Plt. Bupati.

“Beliau selalu bisa mengimbangi 

bupati dalam mengurus kebijakan 
daerah dan beliau juga merupakan 
sosok yang berperan penting dalam 
2 periode pembangunan Malinau,” 
kata Ernes.

“Meski beliau tidak lama menjabat 
sebagai Plt. Bupati dan bupati, tapi 
selama menjabat beliau memang 
merupakan sosok yang hebat, 
karena selalu bisa membimbing para 
bawahannya dengan sangat baik, 
hingga menjadi teladan bagi kita di 
Pemkab,” tuturnya.

Selain merupakan rekan kerja dan 
bawahannya dalam struktur kerja 
Pemkab Malinau, ternyata Ernes 
juga merupakan teman lama dari 
Topan Amrullah.

“Kita sahabat sejak lama, karena 
sama-tumbuh di Malinau. Tentu saya 
sangat mengenal beliau dan hal yang 
luar biasa bisa membangun Malinau 
bersama beliau,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Jabat Plh Bupati, Penanganan Covid-19
Jadi Salah Satu Fokus Dr. Ernes

Plh. Bupati Malinau,

Dr. Ernes Silvanus,.M.Si

REMBUK: Kegiatan rembuk pencegahan stunting di Kabupaten Malinau.

Pemkab Malinau Ucapkan Terima Kasih 
Atas Kerja Keras Tim Stunting

PERGANTIAN: Sertijab Bupati Malinau Topan Amrullah kepada pelaksana harian atau Plh Dr. Ernes 
Silvanus.

Topan Amrullah Dinilai Sebagai Sosok 
yang Hebat Selama Memimpin Malinau

“Memang untuk penanganan 

Covid-19, Malinau masih lebih 

baik dari daerah lain. Namun kita 

perlu melanjutkan kebijakan yang 

mengatur penanganan Covid-19, 

agar Malinau bisa kembali dalam 

zona hijau, seperti beberapa 

waktu yang lalu”
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resep Tongseng Ayam Tanpa Santan

DI tengah pandemi Covid-19 kita pasti ingin 
mengonsumsi yang hangat-hangat. Salah satu jenis 
herbal yang bisa kamu konsumsi adalah jahe agar 
imun tubuh makin kuat. Selain punya rasa yang 
lezat seperti wedang jahe. Jahe juga bisa meredakan 
segala macam penyakit loh. Dilansir dari Timesofin-
dia, berikut adalah berbagai manfaat jahe yang baik 
dikonsumsi ketika musim hujan. Makanya sering 
konsumsi yuk! 

Bikin tubuh jadi hangat
Saat musim hujan, cuaca jadi cenderung lebih 

dingin. Nah, saat kamu sedang WFH di rumah 
saja, bikin saja wedang jahe untuk menghangatkan 
tubuhmu. Jahe mengandung senyawa seperti gin-
gerol dan zingerone yang diyakini untuk menjaga 
sistem kekebalan tubuh. Serta melawan cuaca din-
gin yang ekstrem yang mudah melemahkan tubuh.

Bikin kaki dan tangan tetap hangat
Wedang jahe memiliki efek untuk menghangat-

kan tubuh. Dengan minum wedang jahe maka kaki 
dan tangan akan tetap hangat dalam cuaca dingin 

di musim hujan.

Menyembuhkan sakit perut
Ketika cuaca dingin, kadang perit kembung 

bahkan sakit. Minum jahe dapat menenangkan sakit 
perut karena bersifat menghangatkan. Tidak cuma 
itu, minum wedang jahe juga dapat meredakan 
masalah asam lambung yang mungkin kamu alami 
ketika salah makan.

Meredakan batuk
Jika Anda menderita pilek dan batuk, minum we-

dang jahe dapat membantu meringankan gejalanya. 
Dalam selang beberapa hari, Anda lebih cepat 
sembuh dibandingkan minum obat.

Mengurangi peradangan
Karena bersifat inflamasi, jahe dianggap yang 

terbaik obat penghilang rasa sakit alami. Tambah-
kan rempah jahe ke dalam makanan atau bahkan 
minuman hangat Anda. Jahe dapat mengurangi 
peradangan tubuh yang bisa mengganggu aktivi-
tas. (drm/okz)

KALAU ingin mengurangi asupan lemak, 
tongseng bisa tetap enak dimasak tanpa 
santan. Daging paha ayam yang gurih dan 
bumbu rempahnya bikin tongseng ini sedap. 
Saat berpuasa mungkin kamu ingin sekal-
igus mengurangi asupan lemak. Pilihan lauk 
sahur dengan banyak sayuran, rempah dan 
mengurangi makanan bersantan bisa jadi 
solusi sehat.

Racikan tongseng umumnya memakai dag-
ing kambing. Tetapi enak juga diracik dengan 
daging paha ayam. Bumbu gule yang banyak 
memakai rempah akan menghangatkan perut 
dan memberi khasiat sehat. Seperti tongseng 
dari daging paha ayam. Tambahan say-
uran seperti tomat, daun kol dan cabe akan 
memberi asupan nutrisi tambahan. Tidak 
membuat cepat haus tetapi kenyang lebih 
lama. Ikuti resep dan tips membuat tongseng 
ayam berikut ini.

BAhAn :
4 sdm minyak sayur
5 butir bawang merah, iris kasar
3 siung bawang putih, iris kasar
5 buah cabe hijau keriting, iris kasar
5 buah cabe rawit merah, iris kasar
500 g daging paha ayam
2 sdm bumbu gule siap pakai
500 ml air/kaldu ayam
2 sdm kecap manis
1 sdt garam
10 buah cabe rawit hijau
1 buah tomat merah, potong kasar
3 buah tomat hijau, potong kasar

5 lembar daun kol, iris kasar

CArA MeMBUAt :
1. Tumis bawang merah dan bawang 
     putih hingga layu dan wangi.
2. Masukkan cabe rawit merah dan 
     cabe hijau, aduk hingga layu.
3. Masukkan daging paha ayam, aduk 
     hingga kaku dan warnanya putih.
4. Tambahkan bumbu gule, aduk-
     aduk hingga tercampur rata.
5. Tuangi air/kaldu ayam dan masak 
     hingga mendidih.
6. Tambahkan kecap manis dan garam 
     lalu didihkan hingga daging ayam 
     matang dan empuk.
7. Tambahkan tomat merah, tomat hijau 
     dan daun kol.
8. Masak hingga sayuran layu lalu angkat.
9. Taburi bawang merah goreng dan 
     sajikan hangat.

tIps:
1. Untuk membuat tongseng tanpa 
    santan sebaiknya gunakan daging 
    paha ayam yang berlemak agar 
    rasanya tetap gurih enak.
2. Selain daging paha ayam bisa juga 
    dipakai sayap ayam.
3. Bumbu gule Jawa bisa dibeli di 
     tukang bumbu dalam bentuk racikan 
     siap pakai.
4. Masukkan sayuran di tahap terakhir 
    agar sayuran tidak lonyot karena 
    terlalu lama direbus. (odi/dtk)

5 Manfaat Jahe 
bagi Kesehatan
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