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AFRICAN Swine Fever (ASF) atau Flu Babi Afrika adalah virus yang menyerang hewan ternak seperti babi. ASF dikenal 

sebagai pembunuh babi tercepat dengan persentase 100 persen jika menyerang babi. Flu Babi Afrika ini pertama kali dite-

mukan di negara Kenya di Benua Afrika pada tahun 1921 silam. Tak menutup kemungkinan Flu Babi Afrika ini juga merebak 

di Kalimantan Utara (Kaltara), sebab penyebaran Flu Babi Afrika sudah sampai di Sandakan, Sabah Negara Malaysia. Jika 

tidak ada antisipasi yang baik, bisa saja kerugian akan melanda para peternak babi di Kaltara ke depannya.

B A C A  S E L E N G K A P N Y A  D I  H A L A M A N  8

GEJALA KLINIS BABI 
TERPAPAR VIRUS ASF:
Demam tinggi 

Kehilangan nafsu makan, muntah, diare 

Perdarahan pada kulit (sianosis) 

dan organ dalam 

Perubahan warna kulit menjadi ungu 

Abortus pada babi yang bunting 

Ada juga yang menunjukkan radang sendi, 

dan akhirnya mati

KASUS ASF DUNIA:

Kenya (1921) 

Portugal (1957)

Brazil dan Karibia (1961)

Georgia (2007)

Polandia & negara-negara Baltik (2014)

Belgia, Hungaria, Chechnya, Rumania, Bulgaria, 

Slovakia, Serbia, China (2018)

Mongolia, Vietnam, Kamboja, Korea Utara, Laos, 

Filipina, Myanmar, Timor-Leste, Korea Selatan, 

Indonesia (2019) 

Malaysia (2021)

KASUS ASF DI INDONESIA:

Sumatera Utara (2019), lebih dari 40.000 babi 

terinfeksi virus ASF 

Sumatera Barat (2019) 

Bali (2019) 

Riau (2020) 

Sumatera Selatan (2020) 

Lampung (2020) 

Jawa Barat (2020) 

Jawa Tengah (2020) 

Yogyakarta (2020) 

Nusa Tenggara Timur (2020)

LANGKAH CERDAS 
CEGAH ASF:
Pembersihan dan Desinfeksi Peternakan Babi

Gunakan air bersih

Sediakan tempat ganti baju dan sepatu

Sebelum masuk/keluar kandang, pekerja kan-

dang berganti pakaian dan sepatu/sandal

Lakukan desinfeksi tangan secara benar dengan 

menggunakan sabun dan celup sepatu dalam 

laruran desinfektan

Gunakan desinfektan seperti cresol, NaOH 2%, 

formalin 1%, sodium karbonat, chlorofoam, 

iodofor, asam phosphor, dan detergen non 

ionik bisa membasmi virus ASF

Setiap kendaraan yang masuk disemprot 

desinfektan khususnya di area roda kendaraan

Pembersihan kendang secara rutin dan 

pelaksanaan desinfeksi kandang sehari 3 

kali, demikian juga dengan tempat pakan 

dibersihkan secara rutin

SUMBER DATA: BKP TARAKANdan akhirnya mati Filipina, Myanmar, Timor-Leste, Korea Selatan, 

Indonesia (2019) 

Malaysia (2021)

Jawa Tengah (2020) 

Yogyakarta (2020) 

Nusa Tenggara Timur (2020)

laruran desinfektan

Gunakan desinfektan seperti cresol, NaOH 2%, 

formalin 1%, sodium karbonat, chlorofoam, 

SUMBER DATA: BKP TARAKAN
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NUNUKAN – Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Nunukan memastikan 
stok sembako salama ramadan hingga 
Idul Fitri aman. Hal itu diungkapkan 
langsung oleh Bupati Nunukan Hj. As-
min Laura Hafid, SE, MM, pada Senin, 
12 April 2021.

“Kesediaan pangan itu aman dan ter-
kendali sepanjang akomodasi transpor-
tasi tetap aktif ke Nunukan,” kata Laura.

Wilayah Kabupaten Nunukan yang 
berbatasan langsung dengan Malaysia, 
menjadikan warga perbatasan di Nu-

nukan ketergantungan dengan barang 
Malaysia. Namun hal itu tak bisa dilaku-
kan lagi, setelah Malaysia melakukan 
penutupan perbatasan selama Covid-19.

“Sehingga kita dari pemerintah 
daerah memiliki solusi seperti SOA 
(subsidi ongkos angkut) barang dan 
orang yang diprogramkan dari pemer-
intah pusat. Provinsi maupun daerah 
kita saling mengisi, baik itu dari APBN, 
APBD sudah kita atur sedemikian rupa 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
Krayan,” jelasnya.

Walaupun harga sudah dipastikan 
aman, ia tak dapat memastikan kenaikan 
harga yang tiba-tiba karena banyaknya 
perintaan. “Walaupun ada kenaikan kita 
minta sewajarnya saja, jangan terlalu 
memberatkan masyarakat, saya juga min-
ta ke OPD terkait agar aktif berkomunika-
si dengan distributor maupun penyediaan 
barang untuk memastikan pengendalian 
harga tersebut,” ucapnya. (*)

Reporter: Darmawan
Editor : Nicky Saputra

NUNUKAN – Pemerintah Daerah 
(Pemda) Kabupaten Nunukan menggelar 
sosialisasi penyetaraan jabatan admin-
istrasi ke jabatan fungsional di Ruang 
Pertemuan Serbaguna Kantor Bupati 
Nunukan pada Rabu, 14 April 2021.

Sosialisasi yang dipimpin Sekretaris 
Daerah Kabupaten Nunukan, Serfia-
nus, S.IP.,M.Si itu juga dihadiri Kepala 
Perangkat Daerah beserta jajaran 
pejabat Adminstrator (Eselon III) dan 
pengawas (Eselon IV) di lingkungan 
Pemkab Nunukan.

Kata Serfianus, wacana penye-
derhanaan dan penyetaraan jabatan 
pelaksana ke fungsional ini sudah 
diwacanakan sejak dua tahun yang lalu 
oleh presiden.

“Presiden Jokowi dalam sidang MPR 
menyatakan bahwa ini adalah salah satu 
bentuk inplementasi penyerderhanaan bi-
rokrasi, melalui penyederhanaan Eseloner-
ing menjadi dua level. Ini menjadi catatan 
penting, dan tahun ini kita diberi waktu 
sampai bulan Juni kita harus sudah selesai 
untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, bahwa 
dasar hukum dari keputusan tersebut 
merupakan Peraturan Pemerintah No-
mor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan 
atas Pasal 11 PP 11 Tahun 2017 Tentang 
Manajemen Kepegawaian.

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 
28 Tahun 2019 Tentang Penyeta-
raan Jabatan Administrasi ke Jabatan 

Fungsional, dan beberapa surat dari 
Mendagri dan yang terakhir dari Direk-
torat Jenderal Otonomi Daerah Kemen-
terian Dalam Negeri Nomor 130/1970/
OTDA Tanggal 26 Maret 2021 perihal 
penyederhanaan birokrasi pada jabatan 
administrasi di lingkungan pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten Kota.

Disampaikan juga bahwa penyeta-
raan jabatan administrasi ke jabatan 
fungsional ini dimaksudkan untuk 
peningkatan efektifitas pemeriksaan 
dan percepatan pengambilan keputusan 
guna meningkatkan pelayanan publik.

“Tujuannya adalah birokrasi yang 
lebih dinamis, pantas dan profesional 
guna meningkatan efektifitas dan 
sinergi dalam mendukung pelayananan 
pemerintah,” ujarnya.

Setelah dibuka, acara dilanjutkan 
dengan paparan dan sosialisasi yang 
disampaikan oleh Kepala Bagian 
Organisasi Setda Nunukan Helmi 
Pudaaslikar, S.IP.MAP serta didam-
pingi Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pendidikan Sumber Daya Manusia (BK-
PSDM) Kab. Nunukan Kaharuddin, SS.

Seusai sosialisasi, agenda dilanjut-
kan dengan kegiatan pendampingan 
terhadap Pejabat Eselon IV yang akan 
disesuaikan jabatannya pada jabatan 
fungsional.(*)

Reporter : Darmawan
Editor : Nicky Saputra

Bupati Nunukan, 

Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM.

Bupati Pastikan Stok Sembako Aman 
Selama Ramadan hingga Idulfitri 

“Sehingga kita dari pemerintah 
daerah memiliki solusi seperti 

SOA (subsidi ongkos angkut) 
barang dan orang yang 

diprogramkan dari pemerintah 
pusat. Provinsi maupun daerah 

kita saling mengisi, baik itu 
dari APBN, APBD sudah kita 

atur sedemikian rupa untuk 
memenuhi kebutuhan 
masyarakat Krayan”

SOSIALISASI : Sekda Kabupaten Nunukan Serfianus saat menyosialisasikan jabatan administrasi ke jabatan 
fungsional.

Pemkab Sosialisasi Penyetaraan Jabatan 
Administrasi ke Jabatan Fungsional

NUNUKAN – Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Nunukan mengusul-
kan percepatan pembangunan infra-
struktur jalan dan listrik di beberapa 
daerah di Kabupaten Nunukan. 
Usulan itu disampaikan langsung 
pada Musyawarah Perencanaan Pem-
bangunan (Musrembang) Rencana 
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Ta-
hun 2022 Provinsi Kalimantan Utara, 
yang digelar secara virtual dan diikuti 
lima kabupaten kota di Kaltara.

“Kita berikhtiar membangun 
Kalimantan Utara, bukan berdasar 
kepentingan golongan atau pribadi. 
Kita membangun untuk semua 
lapisan masyarakat yang ada di 
perbatasan, di kampung maupun di 
kota,” jelas Gubernur Kaltara, Drs. H. 
Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum.

Hal yang sama juga disampaikan 
Wagub Kaltara, Dr. Yansen TP M.Si. 

Wagub berharap kabupaten/kota 
agar proaktif dalam menyesuaikan 
RPJMD dengan provinsi termasuk 
strategi yang diajukan.

“Setiap tahun kita punya target dan 
tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi 
dan kesehatan. Kalau Provinsi Kaliman-
tan Utara tegas dan jelas untuk Berubah, 
Maju, dan Sejahtera,” ucapnya.

Mewakili Bupati Nunukan, Sek-
retaris Daerah Nunukan, Serfianus, 
SIP, MSi menyampaikan beberapa 
usulan prioritas Kabupaten Nunukan. 
Di antaranya usulan tentang subsidi 
angkutan barang dan penumpang 
khususnya 5 kecamatan di Krayan 
dan 2 kecamatan di Lumbis Hulu dan 
Lumbis  Pansiangan.

Di samping itu juga Pemkab 
Nunukan mengusulkan percepatan 
pembangunan dan peningkatan jalan, 
baik jalan lingkar yang ada di Krayan 

termasuk di Nunukan dan juga pem-
bangunan jalan menuju ke Kecamatan 
Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

“Usulan lainnya juga kami sam-
paikan seperti pembangunan sekolah 
menengah atas (SMA) di  Lumbis Hulu 
dan SMK di Lumbis Pansiangan,” kata 
Serfianus, Rabu (14/4/2021).

Selain itu juga pengusulan pem-
bangunan jaringan listrik dibeberapa 
kecamatan yang belum terakses oleh 
jaringan listrik di daerah Krayan 
Timur, Lumbis Ogong, Lumbis 
Pansiangan, Lumbis Hulu, Krayan 
Tengah, dan Kecantikan Sebatik 
Timur. Sejauh ini sudah ada 280 
usulan yang disampaikan pihaknya 
ke Pemprov Kaltara melalui SPID 
Bappeda Provinsi Kaltara. (*)

Reporter: Darmawan
Editor : Nicky Saputra

USULAN : Sekretaris Daerah Nunukan, Serfianus saat menyampaikan beberapa usulan ke Provinsi Kalimantan Utara.

Pemkab Usulkan Subsidi Angkutan 
Barang dan Pembangunan Jalan
Dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kaltara 2022
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TANJUNG SELOR– Pemerintah pusat me
lalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H.M. Tito 
Karnavian pada Musrenbang 2022 menyampaikan 
11 usulan dari Provinsi Kaltara yang akan diako
modir oleh pemerintah pusat. Di antaranya terdiri 
atas pengebangan infrastruktur dan pengemba
ngan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Mengenai Tanjung Selor ada dua opsi, 
pertama adalah pembentukan kota daerah oto
nomi baru yang kedua adalah menjadi kawasan 
khusus ibukota. Kalau DOB persoalannya nanti 
dengan kapasitas fiskal pusat dan daerah sedang 
menurun akan sulit,” ujar Mendagri.

“Paling mungkin Tanjung Selor adalah men
jadi kawasan khusus supaya ada regulasi yang 
kuat agar bisa menjadi landasan untuk me
ngalokasikan APBN dari kementerian/lembaga 
serta APBD dari provinsi termasuk APBD dari 
Kabupaten Bulungan. Ini regulasinya penting 
kalau tidak akan jadi temuan dan keraguan 

kementerian/lembaga untuk mengalokasikan 
pembangunan Tanjung Selor,” lanjut Mendagri.

Jika opsi kawasan khusus dipilih untuk kota Tan
jung Selor, maka ada dua opsi manajemen yang di
tawarkan oleh Mendagri. Pertama, Dewan Kawasan 
yang dipimpin oleh Gubernur dan sejumlah staf yang 
tugasnya mengawasi seperti komisaris.

Opsi kedua adalah Kepala Kawasan dengan 
tiga opsi kepemimpinan. Pertama, dipimpin 
oleh Bupati Bulungan, Kedua Pejabat Provinsi 
yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pemimpin, 
ketiga kepemimpinan kolektif yang di dalamnya 
ada Bupati Bulungan serta Kepala OPD yang 
ditunjuk Gubernur menjadi pimpinan kolektif 
kawasan khusus Tanjung Selor.

“Saran saya untuk Tanjung Selor tolong dibuat 
desain tata kotanya. Dari pemerintah pusat, yang 
diminta misalnya pembangunan jalan kepada Ke
mentrian PU, Energi Listrik kepada BUMN. Dari 
kementerian/lembaga mana yang diharap mem

bantu seperti penanganan banjir oleh Kementrian 
PU, Dermaga oleh Kementrian Perhubungan,” ujar 
mantan Kapolri tersebut.

“Kemudian yang menjadi proporsi dari 
Provinsi Kalimantan Utara itu apa, karena kita 
tahu apabila semua diserahkan ke pemprov de
ngan anggaran dua triliun apalagi program wajib 
sudah terserap maka akan lamban pembangu
nan kawasan itu, agar cepat harus dikerjakan 
secara keroyok (bersamasama),” imbuhnya.

Pemprov Kaltara diharapkan segera memutuskan 
agar pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung 
Selor bisa dipercepat dengan melibatkan pemerintah 
pusat, provinsi dan daerah tingkat dua dalam hal ini 
kabupaten Bulungan, agar segera dibentuk kawasan 
khusus karena opsi Daerah Otonomi Baru sudah 
pasti akan ditolak oleh pemerintah pusat. (RCH)

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H.M. Tito Karnavian saat Musrenbang yang diikuti Pemprov Kaltara.

11 Usulan Pemprov Disetujui 
Pusat dalam Musrenbang 2022

TANJUNG SELOR  Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terus berupaya 
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satunya dengan menyusun Peraturan Gu
bernur (Pergub) Kaltara tentang penetapan wajib 
pajak dan pendirian kantor cabang bagi pelaku 
usaha yang berinvestasi di Bumi Benuanta.

Dikutip dari rilisnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala 
DPMPTSP Kaltara, Faisal Syabaruddin menerang
kan, Pergub tersebut mengatur kewajiban bagi 
pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kaltara.

Di antaranya harus mengantongi nomor pokok 
wajib pajak (NPWP) dan pendirian kantor cabang 
di Kaltara. “Kami lagi menyusun Pergub untuk me
ningkatkan PAD Kaltara, khususnya pada bidang 
investasi,” tuturnya, Rabu (14/4/2021).

Pada Pergub tersebut nantinya terdapat klausul 
yang mengatur tentang sanksi bagi calon investor 
yang tidak membuat NPWP lokal dan mendirikan 
kantor cabang di Kaltara. “Adapun sanksinya berupa 
sanksi administratif mulai dari teguran tertulis 
hingga pencabutan izin berusaha,” ungkapnya.

“Kami hanya membantu menyusunkan saja 
draf Pergubnya, nanti yang mengimplemen
tasikannya dari Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah (BPPRD),” jelas Faisal.

“Ini merupakan ikhtiar kita untuk membantu 
daerah dalam meningkatkan PAD. Sebab PAD 
kita selama ini masih tergolong rendah dan perlu 
ditingkatkan,” sambungnya. Menurut Faisal, 
upaya meningkatkan PAD Kaltara masih sangat 
memungkinkan untuk dilakukan. “Karena masih 
banyak potensi yang kita miliki,” tuturnya.

Untuk diketahui, Pergub Penetapan Wajib 
Pajak dan Pendirian Kantor Cabang Bagi Pelaku 
Usaha yang Berinvestasi di Kaltara ini sudah 
tahap akhir ke Biro Hukum.(sur)

PEMBAHASAN: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan 
pembahasan peningkatan PAD Kaltara.

Investor Wajib 
Punya Kantor 
Cabang di Kaltara

TANJUNG SELOR  Gubernur Ka
limantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal 
Arifin Paliwang SH M.Hum hadir se
bagai narasumber pada talkshow yang 
digelar oleh Universitas Gajah Mada 
(UGM) Jogjakarta melalui zoom meet
ing di ruang rapat kantor Gubernur.

Talk show yang mengusung tema 
“Sinergi UGM dan KAGAMA: Pem
bekalan Calon Wisudawan Program 
Pascasarjana Periode April 2021”, 
merupakan upaya untuk meningkatkan 
peran alumni dalam perguruan tinggi 
dengan mengembangkan relasi alumni 
yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pada kesempatan ini, sesuai dengan 
tema khusus yang diberikan yaitu 
Strategi Pengembangan Daerah Perba
tasan, Gubernur Zainal memaparkan 
tentang tantangan di kawasan perba

tasan Kaltara.
Gubernur Zainal menerangkan 

ada lima tantangan yang dihadapi. Di 
antaranya adalah kesenjangan wilayah, 
infrastruktur yang minim, pelanggaran 
lintas batas, demografi, dan Sumber 

Daya Manusia (SDM) terbatas.
“Kondisi masyarakat yang masih 

terisolir dan sosial ekonomi masih 
tertinggal, contoh seperti Krayan hanya 
dapat ditempuh melalui transportasi 
udara. Untuk darat belum tembus 

apa lagi menggunakan tranportasi air, 
karena Krayan merupakan salah satu 
daerah di Kalimantan Utara berada di 
dataran tinggi,” lanjut alumni Fakultas 
Hukum UGM tersebut.

Untuk pelanggaran lintas batas yang 
sering terjadi, Gubernur Zainal tidak 
menampik akan hal tersebut. “Meng
ingat memang wilayah perbatasan ini 
begitu luasnya, kalau mau diperketat 
memang harus memperbanyak penjaga 
perbatasan,”imbuhnya.

Selanjutnya, Gubernur Zainal memapar
kan sepuluh prioritas daerah dan pencapaian
nya saat ini. Salah satunya adalah pembangu
nan jalan di Krayan dan pembangunan Base 
Transceiver Station (BTS).

“Pencapaian pembangunan di 
Kaltara terutama di kondisi sekarang, 
di perbatasan itu 966,59 kilometer pan

jang jalan perbatasan, kemudian sudah 
terbuka sebanyak 762,89 kilometer, 
yang belum terbuka 80,08 kilometer. 
Ini salah satu jalan yang baru saya 
lewati. Lumpur setinggi paha, jadi akses 
darat yang bisa lewat di jalan ini hanya 
kendaraan double cabin,” katanya 
menceritakan kondisi jalan sewaktu 
melakukan kunjungan kerja di Krayan.

Di akhir paparannya, Gubernur Zainal 
juga menyampaikan tentang pemba
ngunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 
Di mana empat PLBN tersebut sudah 
masuk dalam Instruksi Presiden sejak 
tahun 2019. PLBN tersebut adalah PLBN 
Sei. Pancang, PLBN Long Midang, PLBN 
Labang dan PLBN Long Nawang. (ahy)

Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin

TALK SHOW : Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum didapuk sebagai narasumber 
dalam talkshow UGM.

Talkshow UGM, Gubernur Paparkan Strategi Pembangunan Perbatasan
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TARAKAN – Gubernur Provinsi 
Kalimantan Utara Zainal Arifin 
Paliwang secara simbolis menye
rahkan jaminan sosial tenaga kerja 
dari BPJS Ketenagakerjaan atau 
BPJAMSOSTEK kepada ahli waris 
korban kecelakaan laut di perairan 
Juata Laut Kota Tarakan.

Kegiatan ini berlangsung sebelum 
ramah tamah Gubernur Kaltara 
bersama Komisi IX DPR RI dan di
reksi BPJS Ketenagakerjaan beserta 
jajarannya, Senin malam (12/4) di 
Restoran Lemakan Samudra.

Santunan yang diterima ahli waris 
secara total Rp 405.142.112.

Anak korban sebagai ahli waris 
adalah Fitriyani (22). Kedua orang 
tuanya memang telah tercatat se
bagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 
sehingga kejadian pilu saat perahu 
pasangan suami istri ini ditabrak 
speedboat reguler tujuan Tarakan
Nunukan termasuk kategori 
kecelakaan kerja karena keduanya 
baru pulang dari lokasi pertam
bakan sebagai petani tambak.

Selain santunan, BPJS Ketenaga
kerjaan juga memberikan beasiswa 
kepada ahli waris sebesar Rp 174 
juta sehingga ahli waris yang bisa 
meneruskan pendidikan hingga per
guruan tinggi menjadi sarjana.

“Terima kasih BPJS ketenagaker

jaan yang begitu cepat memproses 
santunan untuk ahli waris, terima 
kasih juga sudah membiayai anak 
almarhum dan almarhumah sampai 
jenjang pendidikan perguruan tinggi, 
saya atas nama pribadi dan peme
rintah provinsi mengucapkan banyak 
terima kasih kepada BPJS ketenaga
kerjaan,” ujar Gubernur Kaltara.

Kedua anak korban tak menyangka 
jika menerima santunan dari program 
jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan 
sebanyak Rp 405 juta. Fitriyani saat 
diwawancarai mengucapakan terima 
kasih kepada pihak penyelenggara 
jamsos. Ia dan adiknya berencana 
santunan tersebut akan digunakan 
sebaikbaiknya untuk biaya hidup 
mereka ke depannya.

“Uang ini akan kita putar kembali 
untuk masa depan kami, jadi modal 
usaha. Saya sudah bekerja, adik saya 
(Firda) akan lanjut kuliah, adik saya 
masih SMA mau masuk ke Univer
sitas Borneo Tarakan,” ujar warga 
RT 15 jalan P.Aji Iskandar Kelurahan 
Juata Laut tersebut.

Kedua orang tua Fitriyani dan 
Firda merupakan peserta BPJS Ke
tenagakerjaan dari kategori mandiri 
atau pekerjaan informal. Menurut 
Arif Jauhari, Kepala Deputi Direktur 
Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagak
erjaan, seluruh pekerja di Indonesia 

yang terdaftar pada BPJS ketenagak
erjaan otomatis akan mendapatkan 
santunan bila me ngalami kecelakaan 
kerja. “Anaknya kehilangan support 
dari orang tuanya, jadi dengan jamsos 
ini bisa kuliah hingga S1 dapat bea
siswa Rp 174 juta,” jelas Arif.

Dikatakan Arif, kedua orang 
tua ahli waris masuk kategori 
kecelakaan kerja sehingga patut 
mendapatkan manfaat dari jamsos 
BPJS Ketenagakerjaan. Ia pun 
membenarkan kedua korban terdaf
tar sebagai peserta mandiri.

“Dari kerja hingga kembali ke 
rumah semua kita tanggung kalau 
terjadi resiko kecelakaan dalam hal 
ini ketabrak speedboat jadi masuk 
kecelakaan kerja.Sudah terdaf
tar (BPJS Ketenagakerjaan kedua 
korban), begitu daftar dan bayar 
otomatis itu sudah terlindungi, lang
sung terlindungi,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada kelompok 
yang didaftarkan oleh perusahaan ada 
juga yang bekerja secara mandiri se
perti gojek, pedagang bakso, warung, 
tidak harus karyawan perusahaan.

“Ada juga kelompok usaha mandiri 
yang pendapatannya tidak menentu 
misalnya pedagang bakso lagi hujan 
tidak bisa jualan, itu hitungan pendapa
tannya Rp 1 juta iurannya minimal Rp 
16.800, itu program ada JKK dan JHT. 

Kalau dia mau JHT sifatnya tabungan, 
ketika sudah tidak menjadi peserta mau 
diambil itu boleh, iurannya total Rp 50 
ribu,” terangnya.

Menjadi kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan terdapat denda 
2 persen bagi perusahaan yang 
menunggak pembayaran iuran. 
Namun, bagi peserta mandiri tidak 
terdapat denda.

Arif mengakui se Kalimatan 
terdapat 2,3 juta pekerja dari total pe
kerja 7,7 juta sudah menjadi peserta 
jamsos. Namun, sisanya belum terdaf
tar. Sehingga dengan terbitnya Inpres 
Nomor 2 Tahun 2021 ia mengharap
kan pekerja yang belum bergabung 
menjadi peserta bisa segera ber
gabung. Jika ternyata pekerja tersebut 
tidak mampu membayar iuran maka 
melalui Inpres ini pemerintah daerah 
berperan aktif membantu warganya 
mendapatkan perlindungan jamsos.

“Jadi memang averagenya cukup 
rendah dan kita harapkan melalui In
pres Nomor 2 tahun 2021 bisa menin
gkatkan average kita, saya lihat banyak 
pekerja yang belum terdaftar jadi kita 
minta support pemerintah daerah baik 
provinsi maupun kabupaten kota untuk 
bisa mendaftar seluruhnya di BPJS 
ketenagakerjaan,” ungkapnya.(*)

Reporter/Editor: Ramli

SERAHKAN: Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memberikan sambutan usai menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris korban kecelakaan laut di Kota Tarakan beberapa waktu lalu di perairan Juata Laut.

Gubernur Serahkan 
Santunan Ahli Waris Korban 
Laka Laut di Tarakan

TANJUNG SELOR – Kurang 
lebih 4 ribu Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Pemerintah Provinsi Kal
tara menunggu putusan dari pusat 
terkait pemberian tunjangan hari 
raya (THR). Hal itu diungkap
kan Plt Kepala 
Badan Keuangan 
dan Aset Daerah 
(BKAD) Kaltara, 
Denny Harianto.

Disampaikan
nya, saat ini 
pihaknya masih 
menunggu regu
lasi pusat terkait 
pencairan THR. 
“Sampai saat 
ini kita masih 
menunggu dari 
pusat, biasanya 
itu turun PMK 
(Peraturan Men
teri Keuangan) 
terkait dengan 
itu. Apakah 
dibayarkan satu 
bulan gaji saja 
atau ikut dengan 
TPPnya karena 
tahun lalu gaji 
saja,” ucap Denny Harianto kepada 
benuanta.co.id, Selasa 13 April 2021.

Dia menyebutkan, untuk gaji ASN 
saja, Pemprov Kaltara me nyiapkan 
dana kisaran Rp 14 hingga 15 miliar. 
Sedangkan untuk tambahan peng
hasilan pegawai (TPP) hampir sama 
dengan gaji, yakni Rp 15 miliar yang 
sudah disiapkan.

“Yang kita siapkan itu ada Rp 
30 miliar untuk gaji dan TPP. Jadi 
kalau PMKnya sudah turun kita 
siap karena memang sudah kita 
anggarkan,” sebutnya.

Anggaran itu memang dikhusus
kan untuk PNS saja, untuk hon
orer belum ada. Sebab menurut 
Denny belum ada aturan pembe
rian THR dan TPP. “Biasanya awal 
Ramadan itu aturannya sudah tu
run, tapi kami masih menunggu,” 
pungkas Denny. (*)

 
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Denny 
Harianto
Plt Kepala BKAD 
Kaltara 

Pemberian THR 
untuk ASN 
Pemprov Kaltara 
Tunggu PMK

TARAKAN – Gubernur Kalimantan 
Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang 
SH M.Hum menghadiri rapat koordinasi 
(rakor) dalam rangka meningkatkan sinergitas 
dan koordinasi keamanan dan penegakan 
hukum dalam menyambut bulan Ramadan, 
mudik dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. 
Rapat koodinasi dihadiri secara virtual melalui 
video conference dari Ruang Pertemuan Hotel 
Tarakan Plaza, Senin (12/4/2021).

Rakor dipimpin langsung oleh Menko 
Polhukam Mahfud MD. Rapat turut dihadiri 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Men
teri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima 
TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan BIN.

Sementara di Kaltara, gubernur di
dampingi Kepala BIN Kaltara Sulaiman, 
perwakilan Polda Kaltara, Korem 092 

Maharajalila serta Forkompimda lain
nya di Bumi Benuanta.

Menkopolhukam Mahfud MD dalam 
arahannya menyampaikan kebijakan 
larangan mudik pada masa Idulfitri 1442 
Hijriah dirasakan sudah tepat dalam 
rangka mencegah penyebaran dan pen
ingkatan angka aktif Covid19.

Mahfud MD mengutarakan, agar dapat 
diterima dengan baik oleh masyarakat dan 
tidak menjadi blunder dalam pelaksanaan
nya, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi 
secara masiv mengapa kebijakan larangan 
mudik ini perlu dilakukan. Selain itu, 
kebijakan ini harus dikawal pelaksanaannya 
secara konsisten disertai sanksi yang tegas 
namun tetap humanis.

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan, 
Kementerian Perhubungan akan menge

luarkan Peraturan Menteri yang merujuk 
Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan 
Covid19 dalam melakukan pengenda
lian di seluruh moda transportasi mulai 
tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 
yang pengawasannya dibantu oleh Polri, 
TNI, stakeholder terkait dan pemerintah 
daerah di 333 titik check point.

Terkait ini, Gubernur Zainal mengajak 
umat Islam untuk meningkatkan ibadah 
dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Gubernur juga mengingatkan agar 
masyarakat tetap patuh anjuran pemerin
tah khususnya protokol kesehatan, karena 
kondisi pandemi yang belum berlalu. 
Salah satunya soal pelarangan mudik.

“Semua ini demi kebaikan kita, apalagi pan
demi Covid19 masih terjadi, jangan sampai 
begitu kita mudik justru terpapar Covid19 
dan menjadi klaster baru,” ujarnya. (sur/mil)

Sumber: Diskominfo Kaltara 
Editor: M. Yanudin

RAKOR : Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum saat Rakor sinergitas dan koordinasi keamanan dan penegakan hukum dalam menyambut bulan Ramadan.

Warga Diimbau Tidak Mudik dan Patuhi Anjuran Pemerintah

“Sampai saat 
ini kita masih 
menunggu dari 
pusat, biasanya 
itu turun PMK 
(Peraturan 
Menteri Keua
ngan) terkait 
dengan itu”
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TANJUNG SELOR – Tak terima 
anaknya diintip dan direkam oleh 
seorang laki-laki saat mandi, SJ (49) 
melapor tindakan tidak senonoh terse-
but ke Polres Bulungan. Kejadiannya 
Jumat, 9 April 2021 sekira pukul 16.30 
Wita, di Jalan Semangka, tepatnya di 
belakang kedai es teh.

“Pelaku ini membuat video saat ada 
anak perempuan mandi di kamar mandi. 
Perbuatan pelaku pun ketahuan oleh ko-
rban,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bu-
lungan AKP Belnas Pali Padang melalui 
KBO Sat Reskrim Polres Bulungan IPDA 
Bernard FP Siregar kepada benuanta.

co.id, Kamis 15 April 2021.
Melihat adanya orang asing yang 

memvideokan dirinya, korban pun ber-
teriak. Teriakannya pun didengar oleh 
orang yang ada di rumahnya. Akibatnya, 
pelaku yang bernama Rahmat Hidayat 
alias Dayat langsung melarikan diri. 
“Saat korban teriak, pelaku atas nama 
Dayat inipun melarikan diri,” jelasnya.

Merasa keberatan, orang tua korban, 
SJ pun mendatangi Polres Bulungan 
untuk melaporkan tindak pidana 
pelecehan seksual atau pornografi itu. 
Orang tua korban merasa, laki-laki itu 
sudah kurang ajar terhadap anak dan 

keluarganya.
“Dari sini kami melakukan pengeja-

ran akhirnya pelaku dapat diamankan, 
pelaku mengaku saat diinterogasi telah 
memvideokan korban saat mandi,” 
ucapnya.

Saat diamankan, petugas juga 
mengamankan barang bukti yang 
telah digunakan membuat video, yakni 
handphone milik pelaku. Karena telah 
terbukti melakukan tindakan amoral, 
maka pelaku pun dijebloskan ke sel 
Rutan Polres Bulungan.

“Kita amankan juga BB dari pelaku 
yakni 1 unit handphone merek Samsung 

J7 Pro warna silver,” sebut Bernard.
Rahmat Hidayat dijerat dengan 

perkara tindak pidana ”melibatkan 
anak sebagai objek pembuatan por-
nografi yang secara eksplisit memuat 
ketelanjangan” sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 
ayat (1) huruf d Jo Pasal 29 UU Nomor 
44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan 
atau pasal 281 ayat (1) KUHP tentang 
pelecehan seksual. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

TANJUNG SELOR – Selama 
sebulan di bulan Ramadan, operasi 
tempat hiburan malam (THM) di 
Bulungan dihentikan. Penutupan 
sementara THM ini berdasarkan 
keputusan Pemerintah Kabupaten 
Bulungan agar bisa menghormati 
orang yang tengah menjalankan 
ibadah puasa.

Berdasarkan keputusan itu, 
Kapolres Bulungan AKBP Teguh 
Triwantoro pun mengambil lang-
kah untuk pengawasan. “Penu-
tupan itu kewenangan Pemda 
Bulungan, kalau pengawasan dari 
kita tetap laksanakan,” ungkap 
Kapolres Bulungan AKBP Teguh 
Triwantoro kepada benuanta.
co.id, Selasa 13 April 2021.

Berangkat dari pengawasan 
inilah, dirinya menegaskan 
kembali agar setiap anggota Polri 
tidak diperkenankan memasuki 
THM dan apapun bentuk hi-
buran lainnya. “Khususnya ang-
gota Polri tidak boleh memasuki 
THM, itu tempat terlarang. Itu 
juga sudah ada aturan pemer-
intah Nomor 1 tentang disiplin 
anggota Polri dan imbauan Kadiv 
Propam Mabes Polri,” tegasnya.

Terlebih setiap THM di Kabu-
paten Bulungan pihaknya telah 
memasang spanduk pelarangan, 
berisikan tentang risiko dan hu-
kuman yang bakal diterima jika 
dilanggar. Bahkan di hari ter-
tentu, pihaknya bersama Propam 
bakal menggelar razia.

“Setiap THM itu sudah saya 
tempel risiko anggota Polri yang 
masuk tempat hiburan apapun 
bentuknya, mau dalam rangka 
tugas atau tidak. Kalau bertugas 
maka ada administrasi dan surat 
perintahnya,” jelasnya.

Polres Bulungan pun akan 
menggandeng Subden POM 
Bulungan untuk melaksanakan 
razia di THM. Jika kedapatan 
maka diberikan ganjaran. Untuk 
TNI akan diproses oleh POM 
sedangkan Polri akan diproses 
Propam. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Kapolres Bulungan

AKBP Teguh Triwantoro

Kapolres : 
THM Tempat 
Terlarang untuk 
Anggota Polri

DIAMANKAN: Pelaku yang melakukan perbuatan tak senonoh kini diamankan Polres Bulungan.

Rekam Cewek Mandi, Dayat 
Kelabakan saat Korban Teriak

TANJUNG SELOR – Dalam persi-
dangan Iwan Setiawan, Jaksa Penuntut 
Umum Kejari Bulungan hadirkan saksi 
di luar dari berkas berita acara pemer-
iksaan (BAP), saksi itu dari penyidik 
Ditreskrimsus Polda Kaltara.

Alasan JPU hadirkan saksi ini karena 
terdakwa sempat membuat surat per-
nyataan damai yang ditujukan kepada 
saksi korban, Irianto Lambrie dengan 
terus berkoordinasi dengan penyidik.

“Dari saksi korban sempat mendapat-
kan surat pernyataan damai, lalu terda-
kwa bilang menyodorkan ke penyidik. 
Maka untuk pembuktian kami hadirkan 
penyidik atas nama IPDA Yaswar dari 
Ditreskrimsus Polda Kaltara,” ungkap 
JPU Danu Bagus Pratama kepada benu-
anta.co.id, Senin 12 April 2021.

Kata dia, keterangan dari penyidik 
untuk kasus ini menawarkan opsi apakah 
menempuh jalur kekeluargaan dan perda-
maian. Akhirnya Iwan Setiawan membuat 
2 surat yakni permohonan pencabutan 
laporan atas nama Irianto Lambrie dan 
surat perjanjian perdamaian.

“Ternyata pak Irianto Lambrie tidak 
menandatanganinya, meminta untuk 
lanjut. Terkait isi surat memang penyidik 
tidak begitu ingin mencampuri,” jelasnya.

Danu menuturkan, saksi yang sudah 

hadir di persidangan ada 8 orang, saksi 
dari ASN ada 6 berkaitan dengan kon-
teks yang dipersoalkan oleh terdakwa 
kemudian saksi korban serta saksi di 
luar berkas 1 orang.

Dirinya pun sempat menyurati 1 saksi 
lagi dari ASN yakni Drajat yang saar itu 
bertugas di Biro Humas dan Protokol 
Pemprov Kaltara. Namun sudah 3 
kali disurati JPU, tidak juga hadir di 
persidangan. Hingga akhirnya, JPU 
mengambil kesimpulan keterangannya 
akan disesuaikan dengan BAP untuk 
dibacakan di hadapan Majelis Hakim.

“Saksi atas nama Drajat belum dapat 
hadir karena ada tugas. Kita sudah 
panggil sebanyak 3 kali, kita juga sudah 
anggap keterangannya sudah terwakili 
dengan saksi yang lain yakni Kepala Biro 
Humas kemarin,” ucapnya.

Poin yang dibahas dengan kehadiran 
penyidik adalah masalah surat perjan-
jian perdamaian dan surat permohonan 
pencabutan laporan. Oleh terdakwa, 
Iwan Setiawan mengatakan apa yang 
diungkapkan penyidik ada kesamaan 
dan keterangannya sinkron.

“Tadi sudah sinkron antara penyidik 
dengan kami bahwa mengupayakan upaya 
damai. Hanya saja pelapor tidak men-
cabut laporannya padahal sebelumnya 

ada upaya akan mencabutnya di tanggal 9 
Desember 2020,” ucap Iwan Setiawan.

Dirinya pun akan mempertanyakan 
soal postingannya di media sosial ke-
pada ahli bahasa yang bakal hadir, jika 
suatu pernyataan dibubuhi tanda baca 
berupa tanda tanya saat dihilangkan 
apakah maknanya berubah atau tidak.

“Karena di Medsos yang saya posting 
ada tanda tanya, tapi dalam BAP saya 
membacanya tanda tanyanya hilang. 
Sarat KKN? Itu tanda tanyanya hilang,” 
paparnya.

“Setahu saya menghilangkan tanda 
tanya itu bisa merubah arti merubah 

makna. Sarat KKN tanpa tanda itu 
bersifat deklaratif bersifat tuduhan dan 
pernyataan, tapi kalau ada tanda tanya 
itu intonatif, itu bertanya maka saya 
butuh jawaban,” sambungnya.

Karena telah mendapatkan keterangan 
dari saksi yang dihadirkan JPU, maka 
Majelis Hakim Fajar Nuriawan pun me-
ngetuk palu mengakiri dan menunda per-
sidangan hingga pekan depan. Agendanya 
JPU akan hadirkan saksi ahli pidana dan 
ahli bahasa linguistik. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Tiga Kali Dipanggil, Drajat Tak Hadir di Sidang Iwan Setiawan
JPU HADIRKAN SAKSI DARI PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA KALTARA

SIDANG: Iwan Setiawan saat hadir dalam sidang keterangan saksi di PN Tanjung Selor.
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TARAKAN – 10 ribu sambungan 
air bersih PDAM Tirta Alam Tarakan 
disambungkan ke rumah warga. Hal itu 
merupakan salah satu visi-misi Walikota 
dan Wakil Walikota Tarakan dalam 
memberikan pelayanan kepada warga 
yang membutuhkan.

“Sebelumnya, Pemkot Tarakan 
menargetkan 10 ribu sambungan rumah 
baru ini dapat dicapai pada tahun 2024. 
Namun, dalam 2 tahun 1 bulan semua 
target tersebut dapat dicapai,” ujar Wali 
Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes. 

Mantan Sekda Tarakan itu secara 
simbolis meresmikan pemasangan ke 10 
ribu yang bertempat di kediaman warga 
atas nama Emi Markus di Jalan Cahaya 
Baru, Kelurahan Karang Harapan pada 
Kamis, 15 April 2021.

Kata Khairul, capaian ini merupakan 
hasil kerja keras dari berbagai pihak. Ia 
mengapresiasi PDAM Tirta Alam Tara-
kan yang telah bekerja keras sehingga 

target 10 ribu sambungan rumah gratis 
dapat dicapai.

Walaupun pemasangan sambungan 
rumah PDAM digratiskan bagi masyara-
kat, Wali Kota menerangkan bahwa hal 
ini tidak menjadikan PDAM menjadi 
Perusahaan Daerah yang mencatatkan 
kerugian, bahkan pada 2020 PDAM 
Tarakan kembali membukukan keun-
tungan dan bisa memberikan sumbang-
sih pendapatan daerah setelah sebelum-
nya pada 2019 sempat merugi.

Program ini disusun dengan menyika-
pi keluhan masyarakat berpendapatan 
rendah yang tidak mampu untuk mema-
sang sambungan PDAM yang membu-
tuhkan biaya kisaran 3 juta rupiah per 
sambungannya, dan juga merupakan 
bagian dari upaya Pemkot Tarakan 
menyediakan layanan air bersih dengan 
kualitas yang terkontrol.

“Pada saat penyusunan program ini, 
Pemkot menghitung estimasi sebesar 

lebih Rp20 miliar untuk pemasangan, 
namun pada perjalanannya pemasangan 
ini didukung oleh Pemerintah Pusat me-
lalui APBN sehingga sangat meringan-
kan APBD Kota Tarakan,” sambungnya.

Dalam dua tahun perjalanan kepe-
mimpinannya, Wali Kota kembali 
menegaskan komitmen Pemerintah Kota 
Tarakan yang akan terus berupaya agar 
kebutuhan air bersih bagi masyarakat 
dapat tercukupi.

Orang nomor satu di Bumi Paguntaka 
ini memastikan bahwa pada tahun 2021 
Embung Indulung dengan kapasitas 
30 liter per detik akan diselesaikan. 
Embung ini akan melayani wilayah 
Pantai Amal hingga ke Tanjung Batu 
dan daerah sekitar di wilayah Timur 
Tarakan.“Kawasan Utara juga akan 
terpenuhi kebutuhannya dengan di-
selesaikannya Instalasi Pengolahan Air 
Bengawan yang berkapasitas 60 liter per 
detik,” pungkasnya.

Pemkot mengupayakan untuk melanjut-
kan 2.000 pemasangan lagi hingga tahun 
mendatang. “Tarakan merupakan satu-
satunya kota yang menggratiskan sambu-
ngan rumah bagi masyarakat berpenghasi-

lan rendah,” tandas Wali Kota. (*)

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Nicky Saputra

TARAKAN – Sebanyak 450 orang prajurit 
Satgas Yonif Raider 613/Raja Alam dilepas un-
tuk melaksanakan tugas operasi Pengamanan 
Perbatasan (Pamtas) Mobile Koops Pinang 
Sirih 2021 di Puncak Jaya Papua.

Upacara pemberangkatan Satgas 
Pamtas Mobile Koops Pinang Sirih Yonif 
Raider 613/Rja dipimpin langsung oleh 
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI 
Heri Wiranto di Mako Lantamal XIII 
Trk, Rabu (14/04/2021). 

Dalam kesempatan tersebut Pangdam 
VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wi-
ranto mengingatkan kepada 450 Prajurit 
Yonif Raider 613/Rja agar setiap prajurit 
yang bertugas untuk meningkatkan ke-
waspadan saat bertugas di daerah operasi.

”Selamat atas kepercayaan yang telah 
diberikan negara. Oleh karena itu, keper-
cayaan ini harus dipertanggungjawabkan 
dan dilaksanakan dengan baik, penuh 
semangat dan kesungguhan serta dilandasi 
sikap disiplin yang tinggi,”ujar Pangdam VI/
Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto.

Mayjen TNI Heri Wiranto juga 
menyampaikan sebagaimana yang 
telah diketahui bersama, bahwa kondisi 

daerah perbatasan RI-Papua Nugini 
memiliki potensi kerawanan yang cukup 
tinggi, sehingga terkesan wilayah terse-
but kurang kondusif.

“Hal ini harus benar-benar menjadi 
perhatian seluruh prajurit Satgas Pam-
tas Yonif Raider 613/Raja Alam selama 
melaksanakan tugas pengamanan 
perbatasan Mobile Koops Pinang Sirih 
dipuncak jaya papua,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi yang demikian 
sulit, seluruh personil yang bertugas juga 
ditekankan agar terus menerus siaga dan 
waspada serta tumbuhkan naluri tempur 
dan intelijen pada diri masing-masing. 
Sehingga dapat membaca situasi dan re-
sponsif terhadap kemungkinan-kemung-
kinan yang akan terjadi.

”Setiap kegiatan harus direncanakan 
dengan baik dan utamakan faktor 
keamanan dan terapkan body system 
sehingga tidak terjadi korban yang tidak 
diinginkan. Tugas di daerah perbatasan 
RI-Papua Nugini cukup berat, selain 
kalian dituntut untuk mengamankan 
wilayah dan menciptakan rasa aman 
bagi masyarakat, kalian juga harus 

mampu mengamankan diri masing-ma-
sing dan harus mampu menyelesaikan 
tugas pokok satuan,” jelas Pangdam.

Pangdam Berharap kepada seluruh 
prajurit Satgas Pamtas Yonif 613/Raja Alam 
untuk selalu menjaga nama baik satuan, dan 
menunaikan tugas negara tersebut dengan 
penuh keyakinan. Seiring dengan memusat-
kan perhatian pada tugas-tugas yang akan 
segera prajurit hadapi, bahwa seluruh warga 
negara Indonesia pun turut mendoakan 
demi keberhasilan dalam operasi tersebut.

“Laksanakan tugas dengan penuh rasa 
tanggung jawab, tulus dan ikhlas. Serta 
hindari pelanggaran sekecil apapun untuk 
mencapai keberhasilan dalam meng-
harumkan nama baik dan Kehormatan 
Yonif Raider 613/Rja dan Kodam VI/
Mulawarman. Dengan mengucap Biismil-
lahirrohmanirrohim, pada hari ini Rabu 
14 April 2021 Pukul 15.30 Wita Satgas 
Pamtas Mobile Koops Pinang Sirih Yonif 
Raider 613/Raja Alam dengan resmi Saya 
berangkatkan, Raider,” tutupnya.(*)

Reporter: Yogi Wibawa
Editor: Ramli

TARAKAN – Warga lanjut usia 
di Kota Tarakan akan mengikuti 
vaksinasi, dengan ketentuan yang 
telah disiapkan oleh Dinas Ke-
sehatan Kota Tarakan. Juru bicara 
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan 
Covid-19 Kota Tarakan, dr. Devi 
Ika Indriarti, M.Kes 
menyatakan vaksinasi 
warga lansia tengah 
dalam persiapan. 

“Vaksinasi lansia akan 
dilaksanakan di tahap 2  
termin 3 sesuai arahan 
dari Kemenkes alokasi  
lansia  60% dari alokasi 
termin 3,” ujarnya ke-
pada benuanta.co.id pada 
Rabu, 14 April 2021.

Pihaknya memastikan 
pelaksanaan vaksinasi 
dilakukan  di fasilitas 
layanan kesehatan 
yakni di 5 Puskesmas  
kecuali Puskesmas 
Amal, RSUKT, RSUD Tarakan dan RS 
Pertamina.

“Masih menunggu vaksinnya 
datang dulu, saat ini  baru mulai 
pendaftaran via link,” tambahnya.

Baca Juga :  Belasan Tenaga Medis 
Positif Covid-19 Masih Menjalani 
Perawatan, Satgas Ajak Masyarakat 
Disiplin Pakai Masker

Selain itu, untuk mengoptimalkan 
edukasi vaksin kepada masyara-
kat terutama warga lansia, Dinkes 
Tarakan menerbitkan pengumuman 
pelaksanaan vaksinasi.

Pengumuman Nomor 2581/
SEKR/440/2021

tentang Pelaksanaan Vaksinasi Co-
vid-19 Bagi Lansia di Kota Tarakan.

Sehubungan dengan pelaksanaan 
vaksinasi covid 19 di Kota Tarakan 
dengan sasaran Lansia, maka disam-
paikan sebagai berikut :

1. Calon peserta vaksinasi Lansia 

usia 60 tahun keatas dapat melaku-
kan pendaftaran di link :

http://s.ss/vaksinasilansiatarakan.
2. Calon peserta vaksinasi lansia 

yang sudah atau belum mempunyai 
e-tiket, harus melakukan pendaf-
taran melalui link pendaftaran.

3. Pelaksanaan vak-
sinasi akan dilakukan 
di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan pelaksana 
vaksinasi, yaitu Rumah 
Sakit, Puskesmas, KKP 
dan Klinik Kesehatan.

4. Dinas Kesehatan 
akan melakukan reka-
pitulasi data peserta 
vaksinasi. Data tersebut 
akan didistribusikan 
ke fasilitas pelayanan 
kesehatan pelaksana 
vaksinasi sesuai dengan 
tempat tinggal lansia.

5. Lansia yang sudah 
mendaftar di link 

pendaftaran akan dihubungi oleh 
petugas pelaksana vaksinasi terkait 
jadwal pelaksanaan vaksinasi.

6. Lansia yang sudah mendapatkan 
jadwal akan datang ke fasilitas pelay-
anan kesehatan dengan membawa KTP 
dan dianjurkan sarapan terlebih dahulu.

7. Lansia yang mempunyai riwayat 
penyakit darah tinggi dan gula di-
harapkan memastikan tekanan darah 
kurang dari 180/100 mmHg dan 
Gula Darah dibawah 200 mg/dl. Jika 
tidak lolos skrining kesehatan akan 
dikeluarkan dari daftar pelaksanaan 
vaksinasi dan harus melakukan 
pendaftaran ulang.

8. Pelaksanaan vaksinasi akan 
dilakukan sesuai dengan jumlah ke-
tersediaan vaksin yang diterima oleh 
Dinas Kesehatan secara bertahap.

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Ramli

SAMBUNGAN : Wali Kota 
Tarakan, dr. H. Khairul, 
M.Kes saat membuka 

keran sambungan ke 10 
ribu PDAM Tarakan di Jalan 

Cahaya Baru, Kelurahan 
Karang Harapan. (FOTO 

HUMAS PEMKOT TARAKAN 
UNTUK BENUANTA)

Sambungan Layanan Air Bersih Gratis 
ke 10 Ribu Rumah Lampaui Target

Lepas 450 Prajurit ke Papua, Pangdam VI/
Mulawarman: Hindari Pelanggaran, Laksanakan 
Tugas dengan Tulus dan Tanggung Jawab!

Pangdam VI/Mulawarman 

Mayjen TNI Heri Wiranto.

Satgas Persiapkan Tahapan 
Vaksinasi Lansia di Tarakan

Juru Bicara Gugus 
Tugas Percepatan 

dan Penanganan Covid-19 
Tarakan, 

dr. Devi Ika 
Indriarti, M. Kes.
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TARAKAN – Ketua Dewan Pimpinan 
Cabang  (DPC) Hanura kota Tarakan, 
Yulius Dinandus mengaku tak menutup 
kemungkinan Partai Hanura dan partai 
politik lainnya mendukung dr. Khairul 
menjabat sebagai Walikota Tarakan dua 
periode pada Pilkada 2024 mendatang.

“Saya rasa tidak menutup kemungkinan, 
pertama ini kan masih panjang itu kan 
(Pilwali) masih 2024. Toh penilaian Pak 
Wali kan belum tuntas ini, masih ada sekitar 
tiga tahun,” ujar Yulius Dinandus kepada 
benuanta.co.id, Sabtu (10/4/2021). 

Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan 
ini  juga yakin, jika kinerja positif yang 
dibangun oleh dr. Khairul itu terus ber-
lanjut hingga masa Pilkada akan mem-
bawa penilaian positif dari masyarakat 
Bumi Paguntaka maupun parpol lain 
untuk mengusung di 2024 mendatang.

“Saya kira itu komitmen, betul-betul 

dia jalankan dan pro rakyat kemudian 
tingkat keberhasilannya cukup tinggi 
bagi kami tidak ada masalah untuk 
Partai Hanura,” katanya.

“Seandainya Pilkada (terjadi) detik ini, 
maka sudah positif kami selaku pengurus 
DPC Partai Hanura Tarakan maka orien-
tasinya kepada Pak Khairul,” imbuhnya.

“Kita tidak boleh mendahului Tuhan, 
tapi saya yakin dan percaya kinerja Pak 
Khairul tetap dipertahankan seperti ini 
saya yakin jangankan Partai Hanura, 
Partai lain pun selama partai itu orienta-
sinya kepada masyarakat akan mendu-
kung beliau,” tukasnya.

Sementara itu, Yulius Dinandus me-
ngapresiasi kinerja dan komitmen Waliko-
ta Tarakan dalam hal sebagai pengambil 
kebijakan sebuah daerah dalam prioritas 
terhadap masyarakat umum.

Hal ini diungkapkanya usai Walikota 

meresmikan fasilitas keagamaan seperti 
Gedung Pertemuan Kristiani, Gedung MUI, 
Gedung Wanita serta pembangunan pasar 
modern pertama di Tarakan, yakni Pasar 
Bais, pada Sabtu 10 April 2021 kemarin. 

“Selama ini yang menjadi cita-cita 
kita adalah prioritas kepada kelompok 
masyarakat umum. Saya tidak melihat 
satu sisi apakah itu kelompok mana dan 
gedung mana, dan pada hari ini pele-
takan batu pertama di gedung serbagu-
na, bukan Kristen Center tetapi gedung 
serbaguna. Terus yang kedua peresmian 
pasar di Kampung Empat, yang ketiga 
persemian gedung MUI dan hari ini 
akan peresmian Gedung Wanita,” ujar 
Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius 
Dinandus kepada benuanta.co.id.

Kinerja yang cukup apik selama 2 tahun 
memimpin Bumi Paguntaka, Yulius pun 
mendukung segala bentuk program yang 

akan dijalankan Walikota. Namun orien-
tasinya masih untuk masyarakat luas.

“Saya mensyukuri semua seperti 
ini, karena memang itu bagian-bagian 
tersisahkan kemarin yang belum 
diselesaikan pemerintahan yang lama 
dan sekarang menjadi skala prioritas 
dari Pak Walikota untuk mengerjakan 
itu. Maka saya selaku pimpinan DPRD 
sekiranya anggaran yang memang oren-
tasinya kepada masyarakat kecil, kami 
sangat mendukung semua itu,” katanya.

“Kemudian Pak Wali juga sangat komit-
men dalam menjalankan RPJMD yang 
sudah merupakan Perda dan telah kutip 
sama-sama. Kita harus syukuri itu (komit-
men) dalam menjalankan semua kepen-
tingan kepada masyarakat,” tutupnya. (*)

Reporter : Yogi Wibawa 
Editor : Nicky Saputra dan Ramli

JAKARTA – Kongres Ke-I Partai 
Nusantara Indonesia yang berlangsung 
di kawasan Tebet Utara, Jakarta Selatan, 
Sabtu (10/04/2021) berlangsung sukses 
dan lancar, serta menetapkan Dr. Suri-
yanto PD, SH, MH, M.Kn, sebagai Ketua 
Umum dan Ir. Kardi Mikael HS., M.Si 
sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Dalam Kongres tersebut juga dihadiri 
oleh perwakilan dari 34 Provinsi, yakni 
Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB), 
serta para pengurus DPP baik yang 
bertatap muka secara langsung hingga 
melalui aplikasi “Meeting Zoom”, de-
ngan menerapkan protokol kesehatan. 

Agendanya, selain menetapkan dan 
memilih Ketua Umum (Sekum) dan 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PN In-
donesia, juga membahas AD/ART partai 
yang mengatur aturan teknis partai 
selama periode 2020-2025 mendatang.

“Hari ini kita sudah melalui satu 
proses demokrasi, dan tertulis menjadi 
sejarah baru untuk Indonesia bahwa 
Partai Nusantara sudah hadir di 34 
Provinsi, dan nanti secara resmi kita 
mendaftarkan ke Kemenkumham,” tutur 
Ketua Umum DPP PN Indonesia, pada 
Sabtu malam, (10/04/2021) di Kawasan 
Tebet Utara, Jakarta Selatan.

“Setelah tahapan ini selesai, maka 
bulan Desember 2021 nanti sudah 
melaksanakan Rapimnas untuk mem-
bakukan AD/ART Partai, dan tahapan 
selanjutnya adalah kita deklarasi seka-
ligus kongres dan menyepakati seluruh 
pendiri partai seperti ketua umum, 
ketua dewan pembina dan KSB DPD 
seluruh Indonesia,” sambungnya.

Sekjen DPP PN Indonesia, Ir. Kardi 
Mikael HS., M.Si menerangkan bahwa 
hasil keputusan bersama yakni dalam AD/
ART bahwa, 3 orang KSB dari Kaltara kita 
tetapkan juga sebagai pendiri partai, yang 
memiliki hak dan keistimewaan yang akan 
kita bahas lebih rinci lagi,” tutur Sekjen.

Sementara, Bendahara DPD Partai 
Nusantara Kalimantan Utara (Kaltara), 
Tengku Syams mengakui dirinya bersama 
Ketua DPD Kaltara Yoko Handani dan 
Sekretaris DPD Kaltara Harmiaty Bahar 
sebagai para pendiri partai dari Provinsi 
Kaltara. Keputusan tersebut mutlak, 
dengan jumlah kehadiran peserta Kongres 
sudah mencapai 50 persen +1 yang hadir 
dan dapat memutuskan hasil keputusan 
Kongres Ke-I PN Indonesia.

“Alhamdulillah, kami bertiga ditetap-
kan sebagai pendiri Partai Nusantara dan 
dengan amanah yang diberikan ini, menjadi 

sebuah kebanggaan kita warga Kaltara, 
karena memang partai ini milik kita, milik 
warga Kaltara,” ujar Tengku Syams.

Ketua DPD PN Kaltara, Yoko Handani 
menyebutkan, cukup banyak keistimewaan 
yang didapatkan saat ditetapkan menjadi 
pendiri partai, mulai dari status pendiri 
yang melekat hingga seumur hidup, serta 
ikut memiliki hak suara dan keputusan-
keputusan strategis yang menguntungkan 
DPD Partai Nusantara di Kaltara, khusus-
nya kader-kader yang akan berlaga dalam 
Pilkada dan Pileg kedepannya.

“InsyaAllah karena kita ini semua 
bersaudara, maka pimpinan di DPP 
memberikan hak-hak istimewa kepada 
kita di daerah, semoga ini menjadi awal 
sebuah komitmen yang baik untuk kita 
lurus mengembangkan partai di Daerah, 
dan itulah istimewanya Partai Nusan-
tara,” tutup Yoko Handani.

Sekedar informasi, DPD Partai 
Nusantara Kaltara menghadiri Kongres 
Ke-I Jakarta Selatan dan mengirimkan 
delegasi sebanyak 3 orang yakni Ketua 
DPD Yoko Handani, Wakil Sekretaris 
DPD Juriady Rahmat dan Bendahara 
DPD Tengku Syams. (***)

Editor: M. Yanudin

 (FOTO : YOGI WIBAWA/BENUANTA). 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 
Hanura kota Tarakan

Hanura Prediksi Banyak Parpol dan 
Masyarakat Dukung dr Khairul 2 Periode

KONGRES : Ketua DPD Partai Nusantara Kaltara, Yoko Handani (dua dari kiri) usai mengikuti Kongres ke-1.

Tiga Warga Kaltara Ditetapkan Sebagai 
Pendiri Partai Nusantara Hasil Kongres Ke-I

TARAKAN – Beredar kabar Anang 
Dachlan Djauhari bergabung dengan 
Partai Gelora Indonesia besutan Anis 
Matta dan Fahri Hamzah. Untuk 
memastikan kebenaran tersebut, 
benuanta.co.id pun mengonfi rmasi 
langsung kepada Anang Dachlan.

Melalui sambungan telepon saat 
ditanyakan kebenaran kabar terse-
but, Anang Dachlan tak memban-
tah. “Betul, saya menyatakan diri 
bergabung masuk menjadi bagian 
Keluarga Besar Partai Gelora Kali-
mantan Utara,” terangnya. 

Anang Dachlan menyampaikan, 
sebelum bergabung ke Partai Gelora, 
dirinya berdiskusi panjang dengan 
Surya Yuniza selaku Ketua DPW Par-
tai Gelora Kaltara. Dalam diskusi-
diskusi itu, mantan Bupati Bulungan 
itu mengaku merasa cocok.

“Saya melihat ada semangat yang 
tinggi dengan anak-anak muda di 
Gelora ini. Kita bicara tentang Kaltara, 
tentang visi besarnya Partai Gelora dan 
tentu saya punya harapan besar untuk 
generasi di bawah saya di Kaltara ini. 
Saya ingin terus berbuat untuk generasi 
anak cucu saya di Kaltara,” jelasnya.

Anang mengaku tidak ingin 
meninggalkan generasi muda saat 
ini sebagai generasi yang lemah. 
Hal inilah yang menjadi pemikiran 
utamanya hingga memutuskan ber-
gabung bersama Partai Gelora

“Saya melihat ada gerakan, ada 
semangat yang besar dari anak-anak 
muda di Partai Gelora ini. Partai ini 
berdirinya baru satu tahun lebih. 
Saya melihat kerja-kerja mereka di 
Kaltara dalam membawa idealisme 
mereka, sangat real,” ulasnya.

Struktur pengurus Partai Gelora 
di semua level dari Tingkat Provinsi 
(DPW), Kabupaten/Kota (DPD), 

dan Kecamatan (DPC) di semua 
kecamatan Se Kaltara sudah ada. 
Bahkan Anang menyebut, data yang 
telah diterimanya, sudah banyak 
berdiri Anak Cabang PAC di tingkat 
Kelurahan dan Desa. Begitu juga rek-
ruitmen anggotanya, Anang melihat 
langsung dalam sistem Aplikasi 
Partai Gelora secara Nasional, Partai 
Gelora Kaltara sangat bagus hasil 
rekruitmennya. Banyak orang-orang 
yang telah bergabung.

“Ini Kaltara saudara. Kita tahu 
persis daerah Kaltara, bagaimana 
medannya. Wilayahnya sangat luas 
jangkauannya. Progresnya saya lihat 
sangat bagus. Saya salut dan bangga 
dengan semangat anak-anak Muda. 
Saya akan terlibat langsung berjuang 
bersama Gelora Kaltara untuk 
bersama-sama membesarkan Partai 
Gelora di Kaltara,” tegasnya.

Ketika disinggung soal posisi ja-
batan apa di Gelora, Anang Dachlan 
mengaku, sebagai posisi apa saja 
bisa, yang penting baginya harus 
berbuat dan melangkah untuk cita-
cita besar secara bersama. Dikon-
fi rmasi, Ketua DPW Partai Gelora 
Kaltara, Surya Yuniza membenarkan 
bergabungnya Anang Dachlan di 
Gelora Kaltara. “Iya betul. Beliau 
sudah menjadi bagian Keluarga Be-
sar Partai Gelora Kaltara. Kita akan 
bersama-sama berjuang,” jawabnya.

Sebagaimana diketahui, Anang 
Dachlan Djauhari adalah tokoh senior 
yanga ada di Kalimantan Utara. Karier 
beliau pernah jadi Sekda, ketua DPRD, 
Bupati Bulungan. Beliau juga salah 
satu inisiator dan pejuang pemekaran 
Provinsi Kaltara sebagai daerah DOB 
Pemekaran Kaltara dari Kaltim. (*)

Editor: M. Yanudin

Anang Dachlan Bergabung ke Partai 
Gelora, Mengaku Salut dan Bangga 
dengan Semangat Anak muda

Yulius Dinandus
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AFRICAN Swine Fever (ASF) 
atau Flu Babi Afrika adalah virus yang 
menyerang hewan ternak seperti babi. 
ASF dikenal sebagai pembunuh babi 
tercepat dengan persentase 100 persen 
jika menyerang babi. Flu Babi Afrika ini 
pertama kali ditemukan di negara Kenya 
di Benua Afrika pada tahun 1921 silam. 
Tak menutup kemungkinan Flu Babi 
Afrika ini juga merebak di Kalimantan 
Utara (Kaltara), sebab penyebaran Flu 
Babi Afrika sudah sampai di Sandakan, 
Sabah Negara Malaysia. Jika tidak ada 
antisipasi yang baik, bisa saja kerugian 
akan melanda para peternak babi di 
Kaltara ke depannya.

Seiring waktu, Flu Babi ini terus 
menyebar dari Afrika dan ditemukan 
kasus yang sama di Benuan Eropa, 
yakni di Portugal tahun 1957. Berlanjut 
menyebar ke Benua Amerika di Brazil 
dan Karibia pada tahun 1961. Flu babi 
ini juga telah menyebar di sejumlah 
negara eropa lainnya.

Kementerian Pertanian mencatat virus 
pembunuh babi tercepat ini sudah me-
nyebar ke negara-negara Asia diantaranya 
Mongolia, Vietnam, Kamboja, Korea 
Utara, Laos, Filipina, Myanmar, Timor-
Leste, Korea Selatan, Malaysia hingga 
Indonesia. Bahkan, di Indonesia sejumlah 
provinsi sudah tercatat menjadi wilayah 
penyebaran virus babi tersebut.

Di Indonesia, virus ASF pertama 
kali ditemukan di Sumatera Utara 
(2019). Lebih dari 40 ribuan babi mati 
terserang virus ini. Kemudian menyu-
sul daerah lainnya seperti Sumatera 
Barat, Bali, dan Riau. Di tahun 2020 
ditemukan lagi virus ini di Sumatera 
Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Yogyakarta, dan Nusa Teng-
gara Timur (NTT).

“Virus ini sudah masuk di Sanda-
kan Tawau, itulah yang harus kita 
antisipasi jangan sampai masuk ke 
wilayah kita, meskipun populasi babi 
tidak terlalu banyak di wilayah kita 
jangan sampai ini masuk tentu akan 
merugikan kita (peternak) yang ada 
di Kalimantan Utara,” ungkap Kepala 
Balai Karantina Pertanian Tarakan, 
drh. Akhmad Alfaraby.

Menurutnya, tingkat kematian 
akibat virus ini sangat tinggi bisa 100 
persen sehingga sangat berbahaya 
walaupun tidak berbahaya bagi manu-
sia. Namun, nilai kerugian tentu bisa 
sangat luar biasa karena ternak babi 
mati secara mendadak dalam waktu 
yang sangat singkat. 

“Di Sumatera pernah ada banyak yang 
mati, sangking banyaknya tidak bisa 
dibuang ke sungai, diharapkan ini tidak 

terjadi di wilayah kita, khususnya di per-
batasan karena ada kasus itu ada di negara 
tetangga,” terang Akhmad Alfaraby. 

Langkah pencegahan yang di-
lakukan oleh pihak Balai Karantina 
Pertanian Tarakan saat ini untuk 
wilayah perbatasan Indonesia-Malay-
sia di Kabupaten Nunukan tepatnya di 
Krayan, dengan berkoordinasi kepada 
Dinas Pertanian Nunukan, Bea Cukai 
dan Satgas Pamtas dari unsur TNI. 

Diketahui, di Tawau Malaysia yakni 
di daerah Sandakan telah ditemukan 
babi yang diduga terinfeksi virus ASF. 
Sehingga langkah pencegahan diper-
lukan agar tidak masuk menyerang 
ternak babi di perbatasan utamanya 
Krayan dan wilayah lain di Kaltara. 

“Koordinator sudah menyampaikan 
ke Dinas Pertanian soal ini, yang kita 
takutkan di Krayan karena ada peter-
nak babi di sana walaupun populasi-
nya tidak terlalu banyak, tidak seperti 
di NTT, Sumatera Utara, di sana sudah 
masuk (Malaysia),” jelasnya. 

“Kita sudah melakukan koordinasi 
dengan Bea Cukai dan Satgas Pamtas, 
kita akan koordinasi dengan Dinas 
Pertanian Provinsi Kaltara supaya 
membuat surat ke semua dinas agar 
ada antisipasi dini kita menghadapi 
penyakit ini, dampaknya ke manusia 
itu dampak ekonominya,” lanjutnya. 

Menurut Akhmad Alfaraby, lalat saja 
bisa menularkan virus babi tersebut. Fung-

si karantina hanya pengawasan di tempat 
pemasukan dan keluar suatu wilayah, 
ini harus terkoordinir oleh pemerintah 
provinsi, membentuk tim kewaspadaan 
yang bergerak pada kesehatan hewan. 
Kemudian di setiap kabupaten juga mem-
punyai dokter hewan dan mantri hewan 
bisa membantu dalam pengawasan.

“Nanti kita libatkan semua, kalau 
bisa ada imbauan gubernur soal ke-
waspadaan penyakit ASF supaya tidak 
masuk ke daerah kita, itu melalui dinas 
pertanian provinsi,” ujarnya. 

“Kalau dari pintu pemasukan dan 
pengeluaran resmi tidak terlalu kita 
takutkan, tapi yang kita khawatirkan 
jalur tidak resmi lewat darat ini. Ini 
bisa dibawa dari babi yang sakit ke 
babi yang sehat, yang bisa dibawa babi 
hutan, agak rawan virus ini dibawa 
babi hutan,” sambungnya. 

Apabila sudah ada babi yang terinfeksi 
virus ASF maka langkah penanganan 
harus dipisahkan antara babi yang sehat 
dengan yang sakit. “Antisipasinya harus 
dipisahkan yang sehat dengan yang 
sakit, pengawasan dari karantina terus 
berjalan,” terangnya. 

Mengetahui babi yang terinfeksi 
virus, harus dilakukan pemeriksaan 
laboratorium dengan ambil sampel-
nya. Peternakan yang terinfeksi babi-
nya oleh virus ini akak diisolasi dulu 
sampai steril dari virus babi, karena 
babi yang keluar bisa masuk ke daerah 

lain bisa menularkan lagi. 
“Makanya yang kita lakukan isolasi 

dulu wilayah itu, bisa berdampak terhadap 
peternak, kalau ada yang infeksi kalau 
mau ekspor negara tujuan tidak mau 
menerima. Kalau setelah kita periksa itu 
benar ASF harusnya kita musnahkan sebe-
lum menularkan ke tempat lain, menyebar 
ke mana-mana,” pungkasnya. 

Sementara itu, Dokter Hewan Balai 
Karantina Pertanian (BKP) Tarakan, 
drh. Berlian Kusuma Dewi menutur-
kan saat ini lebih dari 20 genotype 
virus ASF telah diidentifi kasi dengan 
yang terbanyak dari siklus babi liar 
yang ada di benua Afrika. Adapun 
gejala klinis untuk mengetahui babi 
terinfeksi virus babi ini diantaranya 
demam tinggi pada babi. 

Kemudian kehilangan nafsu makan, 
muntah, diare, pendarahan pada kulit 
(sianosis) ini yang sering terlihat dan 
organ dalam, perubahan warna kulit 
menjadi ungu, abortus pada babi yang 
bunting bahkan ada juga yang menun-
jukkan radang sendi, dan akhirnya 
terjadi kematian, kematian bisa terjadi 
sebelum gejala klinis bisa diamati. 

“Tingkat kematian yang sangat 
tinggi, belum ada bukti virus ASF bisa 
menginfeksi pada manusia dan belum 
ada antivirus atau vaksin untuk penya-
kit ini,” ungkap drh. Berlian. 

Adapun metode penyebaran virus 
babi ini terbagi dua, yakni secara lang-

sung dan tidak langsung. Untuk yang 
langsung kontak fi sik antara babi yang 
terinfeksi dengan babi yang sehat, se-
dangkan penularan tidak langsung babi 
mengkonsumsi makanan dari sampah 
yang mengandung partikel virus ASF.

“Konsumsi sampah sisa makanan 
dikenal dengan istilah swill feeding 
itu makanan bekas yang diambil di 
sampah, gigitan caplak yang bertindak 
sebagai vektor biologis. Virus ASF 
dapat hidup dalam tubuh caplak lunak 
dari genus Ornithodoros, seperti O. 
Erraticus dan O. Moubata, kontak 
dengan benda mati yang membawa 
partikel virus, seperti pakan, sepatu 
dan kendaraan,” jelasnya. 

Virus ini bisa bertahan di daging 
beku selama 105 hari, daging yang 
diasinkan 182 hari, daging kering 300 
hari, daging asap 30 hari, daging beku 
1.000 hari, jeroan 105 hari, kulit dan 
lemak 300 hari, feces pada suhu ruang 
11 hari, darah yang disimpan pada 
suhu 4°C selama 18 bulan.

“Virus ini bisa membunuh babi de-
ngan cepat sehingga berdampak pada 
peternak, kemudian bagi perdagangan 
babi yang sudah terinfeksi dengan 
ASF tentu akan sulit melakukan 
ekspor produk babi ke nagara lain, dan 
mengancam ketahanan pangan dan ini 
tentunya  di daerah yang  mengkon-
sumi babi atau produk babi,” ujarnya. 
(ram)

Waspada Flu Babi Afrika

MENURUT Dokter Hewan 
Balai Karantina Pertanian (BKP) 
Tarakan, drh. Berlian Kusuma 
Dewi, faktor penyebab masuknya 
ASF ke Indonesia diantaranya im-
por daging babi dan produk babi. 
Sisa-sisa katering transportasi in-
ternasional baik dari laut maupun 
udara yang selanjutnya digunakan 
sebagai swill feeding. Orang yang 
terkontaminasi virus ASF dan 
kontak babi di lingkungan. 

Adapun ancaman ASF yang 
harus diwaspadai masuk ke provinsi 
Kaltara, pada Februari 2021 ASF 
dilaporkan telah menyerang 3 

distrik berbeda di Sabah, Malay-
sia yaitu Pitas (Kudat) di mana 
menurut laporan OIE merupakan 
kasus pertama ditemukannya virus 
ASF yang dikonfi rmasi dengan 
pengujian laboratorium. Begitu juga 
dengan Beluran (Sendakan) dan di 
Kota Marudu (Kudat). 

Upaya pencegahan dan pengen-
dalian virus ini masuk ke Kaltara, 
mencegah lalu lintas media pem-
bawa virus ASF. Tidak menjual babi 
atau karkas yang terjangkit virus 
penyakit ASF serta tidak mengkon-
sumsinya. Isolasi babi yang terkena 
penyakit ASF dan peralatannya 

serta dilakukan pengosongan kan-
dang selama sekitar 2 bulan. 

“Babi yang mati karena penya-
kit ASF dimasukkan ke dalam 
kantong dan harus segera diku-
bur untuk mencegah penularan 
yang lebih luas,” kata dia. 

Penerapan biosekuriti dan manaje-
men peternakan babi yang baik dianta-
ranya menjaga kesehatan babi dengan 
memberikan pakan yang baik, apabila 
hendak memberikan swill feeding 
dilakukan pemanasan paling tidak pada 
tempertatur 90 drajat selama kurang 
lebih 60 menit dengan diaduk (OIE 
TAHC Chapter 15.1 Artikel 15.1.22.1) 

dengan menjaga kebersihan kandang. 
Memisahkan babi yang sakit dari babi 
yang sehat. Tidak mengizinkan orang 
lain bebas keluar masuk ke dalam 
peternakan babi. 

“Jika menemukan babi yang sakit, 
segera hubungi petugas dari dinas 
yang membidangi kesehatan hewan 
atau dokter hewan atau paramedik di 
wilayah terdekat,” jelasnya. 

Ia menambahkan, pengawasan yang 
ketat dan intensif untuk daerah yang 
berisiko tinggi. Penguatan pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2000 
tentang Karantina Hewan pasal 56 : 1. 
Media pembawa lain berupa sampah, 

sisa makanan penumpang, kotoran, 
sisa pakan dan bangkai hewan serta ba-
rang atau bahan yang pernah berhubu-
ngan dengan hewan yang diturunkan 
dari alat angkut di tempat pemasukan 
atau tempat transit.

“Harus dimusnahkan oleh pen-
anggung jawab alat angkut di bawah 
pengawasan petugas karantina. 
Media pembawa lain berupa sisa 
makanan atau produk yang tidak 
memenuhi persyaratan karan-
tina yang terlanjur dibawa oleh 
penumpang ke tempat pemasukan, 
harus dibuang pada kotak sampah 
karantina,” tuturnya. (kik/ram)

Flu Babi Afrika Masuk Indonesia Melalui 
Produk dan Orang yang Terkontaminasi
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DINAS Pertanian dan Ketahanan 
Pangan (DPKP) Kaltara telah me
ngetahui soal adanya isu penyebaran 
virus African Swine Fever (ASF) 3 
distrik di Malaysia. Bahkan saat ini 
pihak DPKP Kaltara telah menindak
lanjuti arahan dari Dirjen Pertanian 
soal flu babi Afrika itu. 

Kepala Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara 
Wahyuni Nuzband mengatakan, 
langkahlangkah yang pihaknya telah 
lakukan saat ini diantaranya peman
tauan kasus ASF di Kaltara, antara 
lain menindaklanjuti pelaporan 
kematian babi hutan. 

Dari laporan yang ada, terdapat 
laporan kematian babi yang disaksi
kan oleh warga. Bahkan di Nunukan 
beberapa ekor babi ditemukan mati 
dan hanyut di sungai. Menurut 
data populasi ternak Tahun 2020, 
populasi ternak babi di Kabupaten 
Nunukan mencapai 4.090 ekor, 
Kabupaten Malinau 12.702 Ekor dan 
Kota Tarakan 5.504 ekor.

Pada 30 Maret 2021, Dinas 
Pertanian Dan Ketahanan Pangan 

menerima informasi adanya kema
tian babi hutan secara tidak wajar 
yang dilaporkan oleh Petugas Kes
ehatan Hewan Kabupaten Nunukan 
Kecamatan Tulin Onsoi.

Pihaknya telah mendapatkan 
informasi akurat mengenai pengakuan 
warga melihat babi hanyut di sungai 
Nunukan. Bahkan ada sampel yang 
telah diambil untuk diuji di labora
torium untuk memastikan penyebab 
kematian pada babi itu di tengah isu 
ASF yang beredar. “Jadi, untuk hasil uji 
sampel babi pada laboratorium hasil
nya belum keluar,” jelas Wahyuni. 

Sejauh ini, berdasarkan hasil 
pemantauan di Kabupaten Malinau 
belum ditemukan adanya dugaan 
kejadian penyakit ASF. Namun 
berdasarkan hasil pemantauan juga 
diketahui bahwa masih terdapat 
peternakan babi yang memanfaat
kan limbah sisa makanan dari hotel 
dan bandara (swell feeding) sebagai 
bahan pakan ternak mereka.

Kondisi ini tentunya berbahaya dan 
dapat meningkatkan resiko kejadian 
penyakit ASF. Pihak membidangi 

fungsi Peternakan dan Kesehatan 
Hewan telah melakukan langkah 
edukasi kepada para peternak untuk 
tidak menggunakan limbah pakan 
dari restoran, bandara ataupun 
pelabuhan guna mencegah kejadian 
penyakit ASF .

“Meskipun penyakit ASF tidak 
bersifat zoonosis namun memberikan 
dampak kerugian ekonomi yang besar 
bagi peternak babi,” ujarnya. 

Berdasarkan hasil pemantauan di 
pedagang babi, sejauh ini daging babi 
masih diperjual belikan. Masyarakat 
umumnya belum menerima infor
masi yang cukup terkait penyakit 
ASF. “Mayoritas daging babi yang 
diperjualbelikan adalah daging babi 
hutan yang berasal dari wilayah hu
tan Kabupaten Malinau,” ucapnya. 

DPKP Kaltara telah melaksanakan 
profiling dan pemetaan peternakan 
babi di Kaltara. Kemudian pelaporan 
melalui ISIKHNAS (integrasi sistim 
kesehatan hewan nasional). Pembinaan 
kepada pelaku usaha peternakan babi 
dan pengambilan sampel untuk pengu
jian ASF telah dikirim BVET Banjar

baru dan hasilnya belum keluar. 
DPKP Kaltara berencana akan 

melaksanakan KIE (Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi) kepada ma
syarakat yang memiliki babi bersama 
Balai Karantina Pertanian Tarakan. 
“Jadi nanti kita akan melakukan 
sosialisasi KIE ASF bersama Balai 
Karantina Pertanian Kelas II Tara
kan,” tambahnya. 

Lanjut Wahyuni, ASF memang tidak 
termasuk kedalam penyakit zonoosis 
namun penyakit ini dapat memberikan 
dampak kerugian ekonomi yang besar 
pada peternakan babi yang terjangkit, 
dikarenakan tingkat kematian yang 
dapat mencapai 100 persen dan belum 
ditemukannya obat atau vaksin untuk 
penyakit ini sehingga pencegahan 
adalah langkah terbaik yang dapat 
dilakukan dalam upaya peningkatan 
kesiapsiagaan terhadap penyebaran 
penyakit ASF. 

Dalam mendukung upaya tersebut 
perlu adanya kerjasama yang baik 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah Provinsi , Pemerintah Daerah 
Kabupaten serta stakeholder terkait. 

Adapun langkahlangkah yang dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara dalam upaya 
pencegahan kejadian penyakit ASF.

Diantaranya pembuatan kebijakan 
pelarangan pemasukan ternak babi / 
produk asal babi dari wilayah outbreak 
atau beresiko serta larangan menjual 
ternak yang sakit. Peningkatan penga
wasan diperbatasan guna mencegah 
adanya lalu lintas ternak babi dan atau 
produk asal babi yang berasal dari 
wilayah outbreak atau berisiko. Aktifasi 
checkpoint dalam upaya peningkatan 
pengawasan lalu lintas hewan. 

“Melaksanakan kegiatan Komuni
kasi , Informasi dan Edukasi (KIE) 
terkait penyakit ASF langsung kepada 
peternak atau pelaku usaha peter
nakan dan produk hewan asal babi, 
mengingat penyakit ASF merupakan 
penyakit yang tergolong baru di Indo
nesia dan masih kurangnya informasi 
yang ada di masyarakat terkait penya
kit ini,” pungkasnya. (ram/kik)

Wahyuni Nuzband
Kepala Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara 

DPKP Kaltara Deteksi Dini 
Penyebaran Flu Babi di Sandakan
Belum Ada Vaksin untuk Flu Babi Afrika

SEBAGIAN besar peternak babi 
di Kalimantan Utara (Kaltara) belum 
mengetahui bahaya Flu Babi Afrika 
yang sedang melanda negara tetangga 
Sandakan Sabah, Malaysia. Terlebih cara 
pencegahan dari gejala Flu Babi Afrika, 
yang disebutsebut bisa berdampak lang
sung ke sektor ekonomi para peternak.

Irfan seorang peternak babi di Kota 
Tarakan mengakui belum mengetahui 
soal Flu Babi Afrika. Bahkan, selama ia 
beternak babi belum ada petugas pe
nyuluh yang datang mensosialisasikan 
soal virus babi asal Afrika tersebut. 

Babi yang ia ternak, biasanya sakit 
yang muncul Irfan sebutkan seperti 
batukbatuk. Ia pun tak mengetahui pasti 
apa penyebabnya. Kemudian, sakit pada 
babi yang masih anakan. Jika dipisah 

dari induknya maka mengalami sakit 
seperti diare. Hanya saja obatnya dari 
daun pepaya bisa menyembuhkan sakit 
diare pada anak babi ternaknya. 

Makanan babi yang diternak Irfan 
pun dari ampas tahu. Tidak meman
faatkan bekas makanan yang menjadi 
sampah seperti biasanya ternak babi 
lainnya. “Kalau masih kecil belum 
dipisah dengan mamanya dia diare 
bisa mati juga kalau tidak dikasi daun 
pepaya, dia bisa sembuh pakai itu. 
Baru tahu juga ini, belum pernah ada 
dari pemerintah yang datang sosial
isasi ke kami,” jelasnya. 

Babi yang diternak Irfan bukan 
babi hutan. Melainkan babi yang 
ternak yang sudah turun temurun 
dari keturunan babi yang ia pelihara 

sebelumnya. Ia pun berharap tidak 
ada penyakit virus babi menyerang 
ternak di wilayah Kaltara. 

“Semoga saja tidak sampai ke sini 
ya tempat kita. Mudahmudahan 
pemerintah melakukan pengawasan 
dan pencegahan dini terhadap bahaya 
virus babi itu,” tukasnya.

Padahal Flu Babi Afrika dikabar
kan telah menjangkit peternakan 
babi di Sabah, Malaysia pada bulan 
Februari 2021. Mengenai hal itu, 
Balai Karantina Pertanian (BKP) 
Kelas II Tarakan bakal meningkatkan 
pengawasan di perbatasan Indoneisa 
 Malaysia.

Untuk diketahui, Flu Babi Afrika 
merupakan virus yang tidak berbaha
ya bagi manusia dan bukan masalah 

kesehatan masyarakat. Namun dapat 
menyebabkan kematian pada babi 
hingga 100 persen, dan dapat sangat 
berdampak pada perdagangan serta 
mengancam ketahanan pangan. 

Kepala Balai Karantina pertanian 
Tarakan, Drh. Ahmad Alfaraby men
gatakan Flu Babi Afrika masuk ke 
Indonesia pertama kali di Sumatera 
Utara pada tahun 2019, dan lebih dari 
40.000 babi terinfeksi virus tersebut.

Ahmad menjelaskan, lalu lintas 
media pembawa virus ASF dapat 
dicegah dengan cara tidak menjual 
babi atau karkas yang terjangkit virus 
penyakit ASF serta tidak mengkon
sumsinya, isolasi babi yang terkena 
penyakit ASF dan peralatannya serta 
dilakukan pengosongan kandang 

selama 2 bulan
“Babi yang mati karena penyakit 

ASF dimasukkan ke dalam kantong 
dan harus segera dikubur untuk 
mencegah penularan yang lebih luas, 
karena dampaknya sangat berbahaya 
bagi ternak,” terangnya.

“Tingkat kematian ASF sangat 
tinggi, bila sudah masuk ke peter
nakan babi, nilai kerugian ekonomi
nya sangat luar biasa bagi peternak 
babi, jadi kita antisipasi untuk tidak 
masuk ke wilayah kita,” sebut Ahmad.

Peternak babi di Kaltara, khusus
nya di Tarakan juga diminta untuk 
mewaspadai tandatanda virus ASF, 
dan tetap mengikuti protokol peter
nakan babi, sehingga ternak tidak 
terjangkit. (met/ram/kik)

PETA : Penyebaran Flu Babi Afrika di negara Malaysia.

Peternak Belum Mengetahui Dampak Flu Babi Afrika



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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MENYAMBUT Bulan Ramadhan 
1442 H dan masih di tengah pandemi 
covid-19, Pertamina Marketing Operation 
Region (MOR) VI memastikan pasokan 
LPG 3 kg di wilayah Kalimantan aman. 
Pertamina MOR VI telah mempersiapkan 
langkah antisipatif dalam penyaluran 
LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat selama bulan Ramadhan 1442 
H di Kalimantan, di antaranya antisipasi 
penambahan stok sebanyak 4,6% dari 
alokasi kebutuhan normal per bulan. 

Unit Manager Communication Relations 
& CSR MOR VI, Susanto August Satria 
menyatakan bahwa antisipasi penambahan 
stok ini diyakini cukup untuk mengako-
modir peningkatan kebutuhan LPG 3 kg 
masyarakat Kalimantan menyambut bulan 
Ramadhan tahun ini, mengingat pada bulan 
Ramadhan kebutuhan LPG cenderung 
meningkat untuk aktivitas masak-memasak 
ditambah kondisi yang masih membatasi 
aktivitas di luar rumah.

“Besaran peningkatan yang kami anti-
sipasi untuk awal Ramadhan tahun 2021 
di wilayah Kalimantan ini disesuaikan de-
ngan realisasi kebutuhan LPG 3 Kg pada 
Ramadhan tahun lalu, yaitu sebesar 4,6%. 
Secara volume awal Ramadhan tahun 
2021 ada penambahan sebesar 511.160 
tabung. Jika dalam pelaksanaannya masih 
diperlukan adanya penambahan tentu 
akan kami penuhi jika memang sesuai 
dengan peruntukannya.” Ujar Satria.

Rata-rata konsumsi LPG 3 Kg di 
wilayah Kalimantan sepanjang Januari 
s.d Minggu pertama April 2021 sekitar 
385.356 tabung per hari, dengan anti-

sipasi peningkatan sebesar 4,6% maka 
pada bulan Ramadhan ini volume yang 
disiapkan Pertamina untuk Kalimantan 
mencapai 403.082 tabung/hari melalui 
298 agen PSO dan 12.160 pangkalan 
resmi Pertamina yang tersebar di selu-
ruh wilayah Kalimantan.

Pada awal ramadhan tahun ini, Kali-
mantan Utara mendapatkan penambahan 
alokasi sebanyak 4,6% atau 8.960 tabung 
dari alokasi normal bulanan menjadi 
330.759 tabung. Untuk mendapatkan 
harga sesuai HET, masyarakat dapat 
membeli LPG di pangkalan resmi yang 

dapat dikenali masyarakat dari papan 
nama atau spanduk yang terpasang di 
areal pangkalan. Selain itu, masyarakat 
juga dapat membeli di SPBU dan modern 
outlet yang menyediakan produk LPG.

Tidak hanya antisipasi peningkatan 
kebutuhan di LPG 3 Kg, Pertamina juga 
menyiapkan antisipasi peningkatan 
kebutuhan LPG Non Subsidi (Bright 
Gas 5.5 Kg, Bright Gas 12 Kg, dan LPG 
12 Kg) di Kalimantan sebesar 2,8% dari 
kebutuhan normal (363 MT/Hari)

Dengan adanya wabah Covid-19 saat 
ini, masyarakat diberikan kemudahan 

untuk mendapatkan tabung isi ulang 
LPG dan tidak perlu keluar rumah, 
masyarakat dapat menghubungi 135, 
layanan Pertamina Delivery Service 
akan melayani kebutuhan pembelian 
LPG Bright Gas baik 5.5 maupun 12 kg.

“Dengan antisipasi ini kami harapkan 
masyarakat dapat menjalani ibadah pua-
sa dengan nyaman dan tetap membeli 
kebutuhan LPG sesuai kebutuhan dan 
peruntukannya baik untuk LPG subsidi 
maupun non subsidi,” tutup Satria. (*)

Editor: Ramli

NUNUKAN – Menyusuri 
Kecamatan Krayan, Kabupaten 
Nunukan, Ketua TP PKK Kaliman-
tan Utara merasa takjub melihat 
kreatifi tas kaum hawa di tapal 
batas negeri itu pada Jumat, 09 
April 2021. Ketua TP PKK Kaltara, 
Hj. Rachmawati Zainal Paliwang 
ini mengakui hasil kerajinan ta-
ngan ibu-ibu di Kecamatan Krayan 
dalam kategori baik, bahkan 
tembus manca negara. 

“Kami melihat hasil kerajinan 
tangan ibu-ibu sangat halus dan 
kreatif, tinggal perlu diting-
katkan lagi inovasinya. Seperti 
membuat mole-mole terbaru, 
jadi tidak monoton namun 
bervariatif,” ujarnya.

Dirinya bersama Gubernur 
Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal 
Arifi n Paliwang, SH.,M.Hum 
dan Wakil Gubernur Kaliman-
tan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si 
disambut baik dengan ritual adat 
budaya Dayak Lundayeh dan 
kearifan lokal di tempat itu.

Hj. Rachmawati bersama ibu 
Ping Ding Yansen berkomitmen 
untuk meningkatkan keung-
gulan ibu-ibu PKK se-Kaltara, 
terutama di Kecamatan Krayan. 
“Kami akan merekrut PKK di 
Kabupaten/Kota se-Kaltara 
mengikuti pelatihan di luar 
provinsi,” sambung dia.

Istri orang nomor satu di Kal-
tara ini terkenal ramah dengan 
masyarakat, dirinya tak pernah 
canggung untuk berbaur dengan 
masyarakat terutama kaum hawa 
di Bumi Benuanta. (*)

Reporter : 
Kristianto Triwibowo
Editor: M. Yanudin

LPG : Proses pengisian tabung LPG 3 kg oleh Pertamina.

Selama Ramadan, Pertamina Pastikan 
LPG 3 Kg di Kalimantan Utara Aman

KERAJINAN TANGAN: Ketua TP PKK Kaltara 
Hj. Rachmawati Zainal bersama Wakil Ketua 
Ping Ding Yansen melihat kerajinan tangan 
masyarakat Krayan.

Ketua TP 
PKK Kaltara 
Dorong Inovasi 
Kerajinan 
Tangan 
di Krayan

TARAKAN – Walikota Tarakan, dr. 
H. Khairul, M.Kes meresmikan Pasar 
Rakyat Bais Kampung Empat pada 
Sabtu, 10 April 2021. Pasar itu sekaligus 
menjadi satu-satunya pasar modern 
yang dimiliki Tarakan.

Pasar yang terletak di Kelurahan 
Kampung Empat ini, dibangun sejak 
tahun 2017 dengan menggunakan APBN 
dan APBD Kota Tarakan, dengan total 
sebesar Rp 3,8 miliar. 

Walikota menginginkan pasar ini ke 
depannya harus jauh dari kesan kumuh. 
Sejalan juga dengan pengembangan 
fasilitas yang akan terus dilakukan 
seperti pembangunan ruko untuk peda-
gang kaki lima, pengolahan TPS untuk 
kegiatan 3R sampah dari pasar.

“Saya memimpikan Pasar Rakyat Bais 
seperti fresh market yang ada di Pantai 
Indah Kapuk Jakarta, untuk itu kebersi-
han pasar ini harus dijaga,” ujar Walikota 
Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes.

“Seperti sampah organik akan 
langsung diolah di tempat tersebut,” 

tambahnya.
Ke depannya, orang nomor satu ini 

berharap penggunaan sistem non tunai 
dapat diterapkan di pasar rakyat. Untuk 
itu ia berharap Bank Indonesia dan 
perbankan lainnya dapat berkontribusi 
untuk mendukung penerapan sistem 
cashless tersebut.

Perlu diketahui, Pasar Rakyar Bais 
ini memiliki 96 tennant dan 9 kios yang 
saat ini sudah terisi oleh para pedagang 
dari kawasan Tarakan Timur.

Selain itu pasar ini juga dilengkapi sa-
rana pendukung seperti tempat ibadah, 
gudang, sanitasi, dan penampungan 
sampah yang memadai, serta tempat un-
tuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

“Kami membuka kesempatan bagi 
perbankan yang berminat untuk dapat 
mengisi tempat ini agar transaksi ma-
syarakat semakin mudah,” imbuhnya.

Selain peningkatan fasilitas di Pasar 
Rakyat Bais ini bersumberkan APBN 
dan APBD Kota Tarakan, juga akan 
dilakukan rehab di Pasar Boompanjang. 

Dengan total anggaran Rp 6 miliar, saat 
ini rencana kegiatan tersebut memasuki 
tahapan pemilihan penyedia. (*)

Reporter : Yogi Wibawa 
Editor : Nicky Saputra

(FOTO : HUMAS PEMKOT TARAKAN) 

DIRESMIKAN : Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes saat meresmikan Pasar Rakyat Bais Kampung Empat. 

Pasar Rakyat Bais, Pasar Modern Pertama di Tarakan
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JAKARTA - Sebanyak 200 warga 
negara Indonesia (WNI) di Myanmar 
telah meninggalkan negara itu. Hingga 
kini KBRI di Yangon masih menerap-
kan status siaga. Kepastian tentang 
kembalinya 200 warga negara Indonesia 
(WNI) dari Myanmar, seiring semakin 
tidak kondusifnya situasi, disampaikan 
Duta Besar Indonesia Untuk Myanmar 
Iza Fadri ketika dihubungi VOA hari 
Rabu (14/4/2021).

“WNI kita di sini ada yang sudah 
pulang dengan repatriasi mandiri ham-
pir 200 orang. (Yang masih berada di 
Myanmar) sekitar 250 lebih yang masih 
terdata,” kata Iza. 

Menurut Iza, sekarang ini Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) di 
Yangon masih mempertahankan status 
Siaga II terkait keamanan warga Indone-
sia di Myanmar. KBRI, tambahnya, juga 
memiliki tempat penampungan bagi 
warga Indonesia yang merasa kondisi 
tempat tinggalnya tidak aman. Saat ini 
terdapat sebelas warga Indonesia yang 
menetap di penampungan milik KBRI.

“Rata-rata yang rumahnya agak 
jauh. Ada juga yang rencananya mau 
pulang dan ada yang tidak punya 
paspor karena ikut suaminya. Kita 
tampung, kita urus imigrasi, supaya 
bisa kita pulangkan,” ujar Iza. 

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB 
9 April lalu, Wakil Duta Besar Perancis 
Untuk PBB Nathalie Broadhurst me-
nyampaikan dorongan pada ASEAN un-
tuk “meningkatkan keterlibatan dalam 
menemukan cara-cara guna mendorong 
Myanmar keluar dari situasi pelik dan 
bekerjasama dengan semua pihak untuk 
mencapai solusi politik inklusif.” 

Lebih jauh Broadhurst mengungkapkan 
rencana pertemuan tingkat tinggi negara-
negara ASEAN pada 20 April mendatang. 
Laporan surat kabar Jakarta Post pada 10 
April mengutip pernyataan seorang dip-

lomat yang mengatakan menurut rencana 
pertemuan langsung, bukan virtual itu, 
diselenggarakan di Jakarta. 

Namun ketika dihubungi, Juru Bicara 
Kementerian Luar Negeri Teuku Fai-
zasyah mengatakan hingga kini belum 
ada konfirmasi tanggal soal KTT itu. 
Menurutnya Brunei Darussalam sebagai 
Ketua ASEAN saat ini akan mengumum-
kan hal itu pada waktunya. 

Direktur Eksekutif Human Rights 
Working Group, Rafendi Djamin 
mengatakan rencana konferensi tingkat 
tinggi ASEAN yang akan digelar akhir 
bulan ini di Jakarta merupakan langkah 
positif, yang menunjukkan keseriusan 
ASEAN dalam menanggapi krisis politik 
yang telah berlarut-larut terjadi di 
Myanmar agar korban jiwa dan cedera 
tidak makin banyak berjatuhan.

Rafendi berharap KTT ASEAN itu 
nantinya memiliki dampak yang lebih 
besar ketimbang dua pertemuan khusus 
menteri luar negeri ASEAN pada bulan 
Februari dan Maret lalu, yang juga 
membahas soal Myanmar.

“Yang kita harapkan pengaruhnya 
akan lebih besar terhadap perubahan 
di lapangan, berarti berhentinya ke-
kerasan, yang namanya dialog damai itu 
bisa dirintis dan dibangun. Konfliknya 
adalah persoalan legitimasi dari hasil 
pemilihan umum tersebut. Nggak bisa 
pemerintahan junta ini dipertahankan 
terus untuk memegang situasi semen-
tara,” ujar Rafendi.

Refendi berharap KTT ASEAN meng-
hasilkan keputusan yang lebih kongkret 
dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah 
Myanmar sebagai negara berdaulat, 

dibantu oleh unsur-unsur yang ada di 
dalam ASEAN. ASEAN bisa membantu 
dalam hal pengelolaan demonstrasi 
damai agar tidak terjadi kekerasan, 
membangun proses menuju dialog, 
bantuan kemanusiaan.

Menurut Rafendi, yang terpenting 
adalah pemimpin de facto Myanmar 
harus menghadiri KTT ASEAN itu. 

Sejak kudeta militer 1 Februari lalu, 
lebih dari 700 orang tewas akibat ke-
kerasan berlebihan yang dilakukan aparat 
keamanan terhadap pengunjuk rasa. 
Insiden terburuk terjadi Sabtu pekan lalu 
(10/4) di Kota Bago, sekitar 90 kilometer 
timur laut Yangon. Menurut kelompok 
pemantau AAPP (Asosiasi Bantuan untuk 
Tahanan Politik) dan media Myanmar, se-
dikitnya 82 orang tewas di tangan aparat 
keamanan Bago. (qlh/okz)

ABU DHABI - Sebuah kapal 
komersial yang dimiliki perusahaan 
Israel diserang di lepas pantai Uni 
Emirat Arab (UEA), atau di perairan 
Teluk. Sejumlah pejabat Israel me-
nyalahkan Iran atas serangan tersebut.

Seperti dilansir Reuters dan 
AFP, Rabu (14/4/2021), dua sum-
ber keamanan maritim setempat 
menuturkan bahwa sebuah kapal 
Israel terkena serangan di dekat 
pelabuhan Fujairah, UEA, yang 
diwarnai sebuah ledakan pada 
Selasa (13/4) waktu setempat.

Tidak ada laporan korban jiwa 
akibat serangan ini. Kapal komersial 
bernama Hyperion Ray itu meru-
pakan kapal berbendera Bahama, 
namun dimiliki oleh perusahaan 
Israel bernama Ray Shipping.

Laporan televisi terkemuka 
Israel, Channel 12, yang meng-
utip sejumlah sumber keamanan 
menyebut kapal Hyperion Ray itu 
mengalami ‘kerusakan ringan’ di 
dekat kota pelabuhan Fujairah. 
Kendati demikian, kapal dilapor-
kan bisa melanjutkan pelayaran.

Sejumlah pejabat Israel yang 
enggan disebut namanya, seperti 
dikutip Channel 12, menyalahkan 
Iran sebagai dalang di balik sera-
ngan tersebut. Para pejabat Israel 
itu menyebut kapal komersial itu 
dilanda serangan rudal.

Belum ada komentar Iran terkait 
tuduhan tersebut. Namun diketahui 
bahwa UEA terletak berseberangan 
dengan Iran, dengan dipisahkan 
oleh perairan Teluk.

Televisi Lebanon, Al-Mayadeen, 
yang dilaporkan dekat dengan 
Iran dan Suriah, juga melaporkan 
bahwa kapal Hyperion Ray telah 
diserang. Kantor Perdana Menteri 
(PM) Israel, Benjamin Netanyahu 
dan Kementerian Pertahanan Israel 
belum mengomentari insiden ini.

Dalam pernyataan terpisah, Ope-
rasi Perdagangan Maritim Inggris 
(UKMTO) dalam pemberitahuan-
nya bahwa pihaknya menyadari 
adanya insiden di dekat Fujairah 
dan penyelidikan tengah dilakukan.

Sementara itu, kantor berita 
Unews yang berbasis di Lebanon 
melaporkan bahwa kapal komersial 
Hyperion Ray itu membawa mua-
tan mobil dan berada di pelabuhan 
Mina Al Ahmadi, Kuwait, sekitar 48 
jam sebelum insiden.

Insiden ini terjadi sehari 
setelah Iran menuduh Israel telah 
melakukan sabotase pada fasilitas 
nuklirnya, dan setelah Iran beserta 
Amerika Serikat (AS) memulai 
negosiasi tidak langsung di Wina, 
Austria, dalam upaya membangkit-
kan kesepakatan nuklir tahun 2015.

Pada Februari lalu, sebuah 
kapal lainnya milik perusahaan 
Israel yang sama, Helios Ray, 
dilanda serangan saat berlayar di 
perairan Teluk Oman. Saat itu, 
Israel juga menuduh Iran ada di 
balik serangan tersebut, namun 
dibantah keras. (nvc/jbr/dtk)

ISLAMABAD - Pemerintah setempat 
melarang partai Islam sayap kanan yang 
berpengaruh di Pakistan, Tehreek-e-
Labbaik Pakistan (TLP). Keputusan itu 
diambil karena TLP dianggap bertang-
gung jawab atas demo anti-Prancis yang 
melumpuhkan sebagian besar negara.

Dilansir AFP, Rabu (14/4/2021) 
Ribuan pendukung dari TLP telah 
memblokir persimpangan jalan utama 
di kota-kota di seluruh Pakistan minggu 
ini. Pada aksi itu dua petugas polisi 
tewas dalam bentrokan dengan perusuh.

“Kami telah memutuskan untuk me-
larang TLP dan drafnya akan diajukan 
ke kabinet untuk disetujui,” Menteri 
Dalam Negeri Sheikh Rashid Ahmed 
me ngatakan pada konferensi pers.

Dia mengatakan tuntutan partai 
berisiko membuat Pakistan terlihat seperti 
“negara radikal” bagi dunia luar. TLP 
terkenal karena mengadakan protes di 
jalan selama berhari-hari karena masalah 
penistaan agama. Aksi protes itu menye-
babkan gangguan besar di Pakistan.

Pemerintah Pakistan memiliki sejarah 
panjang dalam menghindari konfrontasi 
dengan kelompok-kelompok Islam garis 
keras. Pemerintah khawatir tindakan 
keras terhadap partai-partai agama dapat 
memicu kekerasan yang lebih luas di 
republik Islam yang sangat konservatif itu.

Partai yang telah dilarang pemerintah 
tidak dapat mengikuti pemilu, meng-
umpulkan dana, atau bahkan memper-

tahankan jabatan fisik. Protes terbaru 
pecah setelah penahanan pemimpin 
TLP Saad Rizvi pada Senin lalu. Dia 
didakwa berdasarkan undang-undang 
anti-terorisme.

Rizvi ditahan beberapa jam setelah 
menyerukan pawai di ibu kota untuk 
kembali menuntut pengusiran duta 
besar Prancis. Kelompok itu telah me-
nyerukan Francophobia atas dukungan 
pemerintah Prancis kepada majalah 
Charlie Hebdo untuk menerbitkan ulang 
kartun Nabi Muhammad yang disebut 

sebagai sebuah tindakan yang dianggap 
menghujat oleh banyak Muslim.

“Kami mendukung untuk melindu-
ngi kehormatan Nabi, tetapi perminta-
an yang mereka cari bisa jadi meng-
gambarkan Pakistan sebagai negara 
radikal di seluruh dunia,” kata menteri 
Rashid Ahmed.

Rizvi adalah putra seorang ulama 
yang hebat dan kepala TLP sebelumnya, 
Khadim Hussain Rizvi. Dia meninggal 
pada November lalu setelah memimpin 
demonstrasi besar-besaran anti-Prancis. 

Selama protes tersebut, pendukung TLP 
membuat ibu kota terhenti selama tiga 
hari yang melihat pertempuran jala-
nan yang hebat dan pihak berwenang 
memotong jangkauan telepon seluler di 
Islamabad dan sekitarnya.

Demonstrasi berakhir setelah perte-
muan antara pemerintah dan pemimpin 
partai, yang mengklaim bahwa Islam-
abad telah setuju untuk mengusir duta 
besar Prancis. Pemerintah juga tidak 
pernah mengakui detail kesepakatan apa 
pun. (lir/dtk)

PROTES : Aksi protes yang dilakukan warga Myanmar masih terus berlangsung.

Situasi Makin Tak Kondusif, 200 Warga 
Indonesia Tinggalkan Myanmar

DISERANG : Lokasi perairan di mana kapal 
Israel diserang.

Kapal Israel 
Diserang di 
Perairan Teluk, 
Iran Disalahkan

BENTROK : Aksi pendemo yang melakukan demo terlibat bentrok dengan pihak keamanan di Pakistan.

Imbas Demo Besar-besaran, Partai Islam TLP Dilarang di Pakistan
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SEMIFINALIS Liga Champions 2020-
2021 telah diketahui. Empat tim terbaik di 
Liga Champions musim ini adalah Real Ma-
drid, Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG), 
dan Manchester City. Real Madrid meng-
hadapi Chelsea dan PSG melawan Man City 
pada semifi nal yang berlangsung dalam dua 
leg. Keempat tim itu merupakan klub kaya 
raya di Benua Eropa yang memiliki barisan 
pemain berkualitas. 

Mari bahas pertandingan Real Madrid 
kontra Chelsea terlebih dahulu. Real 
Madrid akan menjamu Chelsea pada leg 
I di Stadion Alfredo Di Stefano, Selasa 
27 April 2021. Selanjutnya, Chelsea akan 
balik menjadi tuan rumah leg II di Stam-

ford Bridge, Selasa 4 Mei 2021.
Real Madrid dan Chelsea sama-sama 

pernah menjuarai Liga Champions. Akan 
tetapi, ada perbedaan mencolok dalam 
jumlah trofi  kedua tim besar itu. Real Ma-
drid berstatus raja Liga Champions dengan 
koleksi 13 trofi . Sementara itu, Chelsea baru 
sekali menjadi tim terbaik di Benua Eropa, 
yaitu pada musim 2011-2012. 

Secara pengalaman dan mental, Real 
Madrid lebih unggul ketimbang Chelsea. 
Akan tetapi, semua hal bisa terjadi 
dalam sepakbola sehingga pasukan 
Thomas Tuchel juga memiliki peluang 
untuk melenggang ke fi nal.

Sementara itu, pertemuan PSG 

dengan Man City menyajikan fakta 
yang berbeda dengan duel Real Madrid 
kontra Chelsea. Jika Real Madrid dan 
Chelsea pernah menjadi juara di kom-
petisi nomor satu Benua Biru, PSG dan 
Man City justru tengah berburu trofi  
Liga Champions perdana mereka.

PSG dan Man City merupakan 
kekuatan baru di Benua Eropa yang naik 
daun dalam beberapa musim terakhir 
ini. Secara kekuatan, PSG dan Man City 
berimbang karena sama-sama memilik 
pemain berlabel bintang. 

Namun, pelatih Man City, Josep Guar-
diola, lebih berpengalaman ketimbang 
juru taktik PSG, Mauricio Pochettino. 

Guardiola telah mengoleksi dua trofi  
Liga Champions saat masih menukangi 
Barcelona, sedangkan pencapaian terbaik 
Pochettino adalah mencapai fi nal Liga 
Champions bersama Tottenham Hotspur.

Meski begitu, bukan penglaman yang 

menentukan kelolosan PSG dan Man City, 
melainkan hasil pertandingan dua leg nanti. 
Leg I akan berlansgung di kandang PSG, Parc 
des Prince, Selasa 27 April 2021. Selanjutnya, 
Man City akan balik menjamu PSG di Etihad 
Stadium, Selasa 4 Mei 2021. (fzy/okz)

Berikut jadwal semifi nal 
Liga Champions

27 APRIL 2021 

Real Madrid vs Chelsea

PSG vs Man City

4 MEI 2021

Chelsea vs Real Madrid

Man City vs PSG

madrid diunggulkan 
soal mental

MUNICH - Legenda Bayern 
Munich Mehmet Scholl mengkritik 
penampilan Leroy Sane. Menyusul 
tersingkirnya Bayern di perempat-
fi nal Liga Champions. Gol tunggal 
Eric Choupo-Moting di babak 
pertama memastikan Bayern me-
ngalahkan PSG 1-0 di pertandingan 
leg II di Parc des Princes, Selasa 
(13/4/2021). Namun, kemenangan 
itu tidak cukup untuk meloloskan 
Die Roten. Dengan agregat 3-3, 
sang juara bertahan kalah produk-
tivitas gol tandang.

Di pertandingan itu sendiri, Sane 
tampil penuh selama 90 menit de-
ngan membuat tiga percobaan (satu 
on target), dan tiga operan kunci. 
Sayangnya, winger Jerman itu kerap 
kali membuat keputusan yang salah.

Dengan kegagalan ini, Ba-
yern tinggal memiliki Bundesliga 
untuk diperjuangkan karena juga 
sudah terdepak di DFB-Pokal 
[babak kedua]. Hasil kurang sip ini 
berbanding lurus dengan per-
forma Sane, yang dianggap belum 

memenuhi ekspektasi usai ditebus 
dari Manchester City sebesar 50 
juta euro pada musim panas lalu. 
Sekalipun dia sudah menyumbang 
delapan gol dan sembilan assist di 
semua kompetisi.

Mehmet Scholl pernah membantu 
Bayern Munich memenangi medali 
juara Liga Champions 2001. Scholl 
heran karena Leroy Sane belum juga 
mencapai penampilan puncaknya. 
“Saya bingung, saya tidak tahu. Di 
usia 25 tahun, dia masih belum 
matang,” ungkap Scholl kepada Bild 
yang dikutip Mirror.

“Kapan saya harus menggiring bola? 
Kapan saya harus melewati lawan dari 
sisi mana? Perpaduannya belum pas, 
dia masih kurang struktur.”

“Dia memang semakin baik 
secara keseluruhan dan semakin 
memahami Bayern Munich, tapi dia 
sejauh ini belum memiliki penga-
ruh di dalam sebuah pertandingan 
seperti Arjen Robben atau Franck 
Ribery,” simpul Scholl tentang 
Leroy Sane. (rin/pur/dtk)

DORTMUND – Penyerang Borus-
sia Dortmud, Erling Haaland, tidak bisa 
berbuat apa-apa di hadapan pertahanan 
kukuh Manchester City di perempatfi nal 
Liga Champions 2020-2021. The Citizens 
–julukan Man City– pun menjadi tim per-
tama dalam sejarah Liga Champions yang 
bisa membuat Haaland gagal mencetak 
gol dalam pertandingan dua leg.

Dortmund bertemu dengan Man City 
di perempatfi nal. Leg I berlangsung di 
kandang Man City, Stadion Etihad, Rabu 
7 April 2021. Pada pertandingan itu, 
Man City unggul lebih dulu melalui gol 
Kevin De Bruyne (19’). 

Saat pertandingan akan berakhir, 
Dortmund menyamakan kedudukan me-
lalui aksi Marco Reus (84’). Akan tetapi, 
Phil Foden mencetak gol kemenangan 
Man City pada akhir pertandingan 
sehingga Dortmund pun kalah 1-2.

Skor serupa kembali tersaji pada leg 
II di kandang Dortmund, Signal Iduna 
Park, Kamis (15/4/2021), dini hari WIB. 

Dortmund unggul lebih dulu melalui 
gol Jude Bellingham (15’), tetapi Man 
City membalikkan keadaan berkat aksi 
Riyad Mahrez (55’) dan Phil Foden (75’). 
Haaland gagal unjuk gigi saat berjumpa 
Man City. Meski begitu, pemain asal 
Norwegia itu masih menjadi top skor 
sementara Liga Champions musim ini 
dengan torehan 10 gol.

Haaland kini fokus untuk membantu 
Dortmund di semifi nal DFB Pokal musim 
ini. Sekadar informasi, peluang Dortmund 
untuk meraih trofi  hanya tersisa di DFB 
Pokal. Sementara itu, Man City meleng-
gang ke semifi nal untuk pertama kalinya 
pada era Josep Guardiola. Sejak Guardiola 
datang pada musim panas 2016, Man City 
gagal di babak 16 besar dan gugur tiga kali 
beruntun di perempatfi nal.

Namun, catatan buruk itu telah terpu-
tus pada musim ini. Man City pun telah 
ditunggu Paris Saint-Germain (PSG) di 
semifi nal. Kedua tim sama-sama belum 
pernah menjuarai Liga Champions 

sehingga sangat termotivasi untuk lolos 
ke fi nal dan meraih trofi  perdana.

PSG dan Man City merupakan 
kekuatan baru di Benua Eropa yang naik 
daun dalam beberapa musim terakhir 
ini. Secara kekuatan, PSG dan Man City 
berimbang karena sama-sama memilik 
pemain berlabel bintang. 

Namun, Guardiola lebih berpengala-
man ketimbang Pelatih PSG, Mauricio 
Pochettino. Guardiola telah mengoleksi 
dua trofi  Liga Champions saat masih 
menukangi Barcelona, sedangkan 
pencapaian terbaik Pochettino adalah 
mencapai fi nal Liga Champions bersama 
Tottenham Hotspur.

Meski begitu, bukan penglaman yang 
menentukan kelolosan PSG dan Man 
City, melainkan hasil pertandingan dua 
leg nanti. Leg I akan berlansgung di 
kandang PSG, Parc des Prince, Selasa 27 
April 2021. Selanjutnya, Man City akan 
balik menjamu PSG di Etihad Stadium, 
Selasa 4 Mei 2021. (fzy/okz)

Bayern Didepak PSG, 
Leroy Sane Dikritik Pedas

Erling Haaland Mati Kutu 
di Hadapan Man City

Leroy Sane



TANA TIDUNG – Bupati Tana 
Tidung, Ibrahim Ali didampingi Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah, Iwanto 
melakukan audiensi dengan Direktur 
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian 
Dalam Negeri (Dirjen Otda Mendagri) 
Drs. Akmal Malik M.Si., di ruang Kerja 
Dirjen Otda Gedung F, Lantai 8, Mendagri 
Jakarta Pusat, Rabu 14 April 2021.

Pada kesempatan tersebut Bupati 
Ibrahim Ali berkesempatan menyam
paikan dan berdiskusi banyak hal. Di 
antaranya terkait Surat Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor: 
061/3279/SJ tanggal 28 Mei 2020 peri
hal Pelaksanaan Permendagri Nomor 56 
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomen
klatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan 
pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa 
Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tam
bahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Oleh sebab itu, sehubungan dengan 
pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban 
kerja, evalusi jabatan dan penambahan 
TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tana Tidung (KTT), sesuai dengan Visi 
Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, 
Bupati menyampaikan bahwa Pemkab 
Tana Tidung telah menyampaikan laporan 

melalui aplikasi sistem Monitoring Analisa 
Jabatan (Aplikasi simona.kemendagri.
go.id) dengan melibatkan sekretaris daerah, 
Bagian Organisasi dan inspektorat daerah, 
dengan tetap memperhatikan ketentuan 
yang berlaku sesuai dengan pasal 162 Ayat 
(3) UU Nomor  10 Tahun 2016.

AUDIENSI: Bupati Tana Tidung, 
Ibrahim Ali didampingi Kepala Kepala 
BKPSDM Tana Tidung, Iwanto audiesni 
dengan Dirjen Otda Mendagri Drs. 
Akmal Malik M.Si.

Di mana pasal tersebut menegaskan bah
wa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati 
atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil 
Walikota yang akan melakukan penggantian 
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 
tanggal pelantikan harus mendapatkan 
persetujuan tertulis dari Mendagri.

Pada kesempatan tersebut Ibrahim 
Ali juga menyampaikan bahwa Pemkab 
Tana Tidung telah membuat Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Tata Kerta (SOTK) Perangkat 
Daerah KTT tahun 2021.

“Namun hingga saat ini belum 
dilakukan pengukuhan. Maka dari itu 

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah 
bersurat ke Gubernur untuk permohonan 
persetujuan tertulis pengukuhan pejabat 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tana Tidung pada 1 Maret 2021 dan telah 
dikeluarkan oleh Gubernur,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gu
bernur tersebut, Bupati Tana Tidung 
menyampaikan langsung kepada 
Kemendagri yang dalam hal ini disam
paikan kepada Dirjen Otda Kemendagri 
untuk permohonan persetujuan tertulis 
pengukuhan pejabat di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Drs. Akmal Malik, M.Si Dirjen Otda 
Kemendagri menerima langsung surat 
tersebut dan mengintruksikan kepada 
jajarannya agar segera ditindaklanjuti 
paling lambat 24 jam dipastikan sudah 
dikeluarkan surat persetujuan tertulis 
pengukuhan pejabat di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. 
Dengan harapan agar bupati Tana 
Tidung dapat bergerak cepat dalam 
menajalankan roda pemerintahan.

Sementara itu berdasarkan Surat 
Mendagri No.130/1970/OTDA Tanggal 
26 Maret 2021 perihal Penyederhanaan 
Birokrasi pada Jabatan Administrasi di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota, Bupati Ibrahim Ali 
telah melakukan proses tahapan implemen
tasi penyederhanaan birokrasi kepada selu
ruh jabatan administrasi pada OPD dengan 
melakukan identifikasi kembali terhadap 
seluruh unit kerja yang disederhanakan dan 
Unit kerja yang dipertahankan.

Pada kesempatan itu juga Ibrahim Ali 
memaparkan bahwa setiap mengambil 
keputusan dan kebijakan tidak ingin 
menabrak aturan. ” Untuk itu sebelum 
mengeluarkan keputusan, harus berkon
sultasi dengan atasan dalam hal ini 

Mendagri melalui pejabat terkait, dalam 
mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil 
Bupati,” ujar Bupati.

Dalam mewujudkan itu, Ibrahim Ali 
menegaskan membutuhkan sumber 
daya yang andal dan berkompeten 
dalam melaksanakan dan mengawal 
proses pembangunan di KTT, dan ten
tunya harus dibarengi dengan loyalitas 
terhadap atasan.(*)

 

Reporter: Dwi
Editor: M. Yanudin

TANA TIDUNG – Bupati Tana 
Tidung, Ibrahim Ali terus bergerak cepat 
melakukan percepatan pembangunan di 
Kabupaten Tana Tidung (KTT). Setelah 
sebelumnya melakukan kunjungan kerja 
(Kunker) di Dirjen Otda Kemendagri, keg
iatan berlanjut dengan melakukan kunker 
ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri), Drs. Komedi, M.Si., 
di Ruang Kerja Sekretaris Jenderal Di
rektorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
Gedung H Lantai 8, Kemendagri, Jakarta 
Pusat. , Rabu 14 April 2021.

Dalam kunker tersebut, Bupati Ibra
him Ali melakukan audiensi tersebut, 
Drs. Komedi menyampaikan bahwa Ke
mendagri berkomitmen untuk mencapai 
target Program Prioritas Nasional pada 
BMUD (Badan Usaha Milik Daerah), 
BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) 
dan BMD (Barang Milik Daerah).

Maka dari itu dibutuhkan pengua
tan peran pemerintah daerah (Pemda) 
untuk membangun daerahnya dengan 
menindaklanjuti capaian Program Pri
oritas Nasional Kemendagri.

Dalam penyampaian dari Sekretaris 
Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah Mendagri Drs. Komedi, M.Si., 
ada empat hal yang perlu dilakukan 
Pemda, yang pertama menyiapkan 
kebijakan teknis dalam rangka imple
mentasi pengelolaan BUMD, BLUD 
dan BMD, kedua melakukan penguatan 
peran Pemda dalam pembinaan BUMD, 
BLUD dan BMD, ketiga meningkatkan 
kapasitas SDM pengelola BUMD, BLUD 
dan BMD, keempat mengalokasikan 
anggaran pada APBD sebagai dukungan 

pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa BUMD 

harus dikelola secara profesional sesuai de
ngan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Bekerja efektif, efisien, dan mengacu 
pada good corporate governance. Karena hal 
tersebut penting guna menghindari kesalahan 
manajerial.

“Maka dari itu, posisi BUMD sebagai 
upaya peningkatan atau percepatan dalam 
pelayanan publik yang tuntutannya untuk 
pengembangan ekonomi daerah. Untuk 
itu BUMD harus memiliki peranan yang 
strategis di daerah dan harus dikelola 
dengan baik,” tegas Komedi.

Diungkapkannya bahwa BUMD 
adalah perusahaan yang didirikan dan 
dimiliki oleh pemda sebagai salah satu 
penghasil Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Untuk itu ia berharap BUMD
BUMD yang dimiliki oleh daerah dido

rong dan dikelola secara baik, secara 
professional, sesuai dengan prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, Bupati Tana Tidung, 
Ibrahim Ali dalam audiensi tersebut 
mengucapkan terima kasih atas arahan 
dan masukan yang diberikan oleh Sekre
taris Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah Kemendagri, Drs. Komedi, M.Si.

Ibrahim Ali menyampaikan bahwa 
masukan dan arahan tersebut kedepannya 
akan menjadi acuannya dalam melakukan 
pembinaan dan pengelolaan BMUD, BLUD 
dan BMD Kabupaten Tana Tidung (KTT).

“Hasil dari audiensi ini kedepannya 
akan menjadi acuan kita dalam melaku
kan pembinaan dan pengelolaan BUMD, 
BLUD dan BMD KTT, dalam meningkat
kan PAD KTT,” ungkap Ibrahim Ali.(*)

 

Reporter: Dwi
Editor: M. Yanudin
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KUNKER: Bupati Ibrahim Ali saat melakukan kunjungan kerja dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keua
ngan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Drs. Komedi, M.Si.

RAKOR: Wabup Hendrik saat menghadiri rapat koordinasi dengan Kemendagri bersama kepala daerah 
dan wakil kepala daerah lainnya, Pilkada Serentak tahun 2020 lalu, bersama unsur Forkopimda KTT.`

AUDIENSI: Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali didampingi Kepala Kepala BKPSDM Tana Tidung, Iwanto audiesni 
dengan Dirjen Otda Mendagri Drs. Akmal Malik M.Si.

TANA TIDUNG – Wakil Bupati 
Tana Tidung Hendrik, SH.,MH., 
menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) 
dengan Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) bersama Kepala Dae
rah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, 
hasil dari Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak tahun 2020 lalu, yang 
diselenggarakan secara virtual, Rabu 
14 April.

Pada Rakor tersebut Wakil Bupati 
Tana Tidung Hendrik didampingi 
Ketua DPRD Tana Tidung Jamhari, 
Dandim 0914 TNT, Sekretaris Dae
rah, Asisten, dan Kapolsek.

Dalam penyampaian Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Muham
mad Tito Karnavian menyampaikan 
bahwa ada terdapat 185 pasang 
Kepala Daerah hasil pilkada 2020 
yang terdiri dari 5 pasang Gubernur, 
152 pasang Bupati, dan 25 pasang 
Walikota, yang keseluruhannya hadir 
pada Rakor tersebut secara Virtual.

Mendagri Muhammad Tito Karna
vian dalam arahannya menyampaikan 
bahwa Rakor tersebut dalam rangka 
mendengarkan arahan dan petunjuk 
langsung dari Presiden Republik Indo
nesia (RI) Bapak Joko Widodo

Lebih lanjut ia menyampaikan 
bahwa dari 185 pasang Kepala Daerah 
ada 114 pasang Kepala Daerah yang 

merupakan pejabat petahana atau 
pernah menduduki kursi kepala dae
rah, sedangkan sisanya merupakan 
pejabat baru kali pertama menjabat.

Sementara itu, Presiden RI Joko 
Widodo dalam arahannya menyam
paikan bahwa dalam penanganan 
pandemi Covid19 ini sangat berkai
tan dengan upaya Pemerintah dalam 
pemulihan ekonomi. Maka dari itu 
Joko Widodo menekankan bahwa 
Pemerintah Daerah harus menja
dikan keduanya fokus kebijakan 
pembangunan Daerah.

Ia juga menekankan kepada para 
kepala Daerah agar APBN dan APBD 
yang terbatas di masa pandemi 
Covid19 saat ini, Pemerintah daerah 
semestinya fokus menganggarkan 
belanja pembangunan daerah pada 
programprogram prioritas daerah. 
Ia menegaskan bahwa untuk rencana 
APBD harus dicek secara detail, 
perhatikan output dan outcomenya 
agar bermanfaat langsung kepada 
masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Tana Tidung Hendrik usai meng
hadiri Rakor menyampaikan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 
(KTT) kedepannya akan lebih banyak 
melaksanakan programprogram 
padat karya.(*)

Kunker ke Dirjen Otda, Bupati Bahas Pembentukan SOTK Baru

Gerak Cepat Bangun KTT, Bupati 
Temui Sejumlah Kementerian
Temui Dirjen Bina Keuangan Daerah, Bupati Komitmen Tingkatkan PAD KTT

Wabup Hadiri Rakor Hasil Pilkada 
Serentak 2020 dengan Mendagri
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TANJUNG SELOR - Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 
telah melaksanakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musren-
bang) Rencana Kerja Perangkat Daerah 
(RKPD) Tahun 2022 pada Selasa, 13 
April 2021 lalu. 

Dalam kegiatan itu Ketua DPRD Kal-
tara Norhayati Andris pun mengikutinya 
yang dilaksanakan secara luring dan da-
ring bersama Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri), semua Kepala Daerah di 
Kaltara dan beberapa Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD), dengan tema 
pembangunan tahun 2022 “Memancar-
kan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan 
untuk Pertumbuhan yang Inklusif”.

Pada kesempatan itu, Norhayati me-
nyampaikan pokok-pokok pikiran di ha-
dapan seluruh peserta rapat, mengenai 
usulan pokok-pokok DPRD. “Pertama 
terkait Kantor DPRD Kaltara selama ini 
kita meminjam gedung Dharma Wanita 
Pemkab Bulungan. Kita sudah menem-
patinya selama 7 tahun,” ucap Norhayati 
Andris kepada benuanta.co.id.

Politisi PDI Perjuangan ini menutur-
kan, kantor DPRD Kaltara saat ini tidak 
representatif untuk digunakan karena 
masih banyak fasilitas maupun ruangan 
yang kurang. “Kami berharap segera 
dibangun Gedung Kantor DPRD Kaltara 
yang tetap dan representatif,” jelasnya. 

Selanjutnya, poin pikiran yang dis-
ampaikan kepada pemerintah adalah 
gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dan Badan Pengawasan Pemilu (Ba-
waslu) Provinsi Kaltara yang juga belum 
memiliki gedung sendiri. Norhayati 
berharap agar dua instansi ini diban-

gunkan gedung. 
“Kantor KPU Kaltara dan Bawaslu 

Kaltara yang saat ini juga masih belum 
ada. Saat ini KPU Kaltara dan Bawaslu 
Kaltara masih mengontrak gedung di 
Tanjung Selor,” sebutnya. 

Yang ketiga, Norhayati Andris juga 
menyampaikan terkait subsidi darat, 
laut dan udara juga perlu diprioritaskan 
karena wilayah Kaltara ini masih banyak 
yang belum terkoneksi secara sentral. 

“Ada beberapa wilayah yang hanya 
bisa dilalui oleh pesawat perintis mau-
pun longboat atau perahu kayu panjang, 
karena medan yang sulit dijangkau 
sehingga perlu adanya subsidi,” ujarnya.

Lalu yang keempat mengenai adanya 
wilayah di Kaltara yang dikuasai oleh 
HPH dan WKP, seperti di Kabu-
paten Tana Tidung dan Kota Tarakan 
sehingga pemerintah daerah tidak 
leluasa membangun. 

Usulan yang kelima terkait masalah 
SDM, masih banyak lulusan sarjana di 
Kaltara yang masih belum terakomodir 
di tes CPNS maupun di kesempatan ker-
ja lainnya, sehingga masih banyak SDM 
yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Diharapkan dapat dibangun Balai 
Pelatihan Kerja di segala bidang kerja 
sehingga dapat membangun skill SDM 
di Kaltara yang baik dan berkompeten,” 
paparnya.

Kemudian usulan keenam terkait 
normalisasi Sungai Selor yang ada di 
Tanjung Selor. Pasalnya selama ini telah 
mengalami pendangkalan dan banyak 
ditumbuhi eceng gondok, sehingga perlu 
dilakukan pengerukan. “Karena Sungai 
Selor adalah aliran sungai bagi PDAM 

Kabupaten Bulungan dan ibukota Kal-
tara,” bebernya.

Selanjutnya yang ketujuh, Ketua 
DPRD juga menyampaikan usulan 
program bantuan alat tangkap bagi 
nelayan di Kaltara dan alat bagi petani 
juga seperti Hand Traktor dan pupuk-
pupuk. “Ini supaya petani dan nelayan 
kita di Kaltara dapat menjadi petani dan 
nelayan yang mandiri dan unggul,” tutur 
Norhayati. 

Usulan kedelapan terkait percepatan 
kawasan industri yang sudah ditinjau 
oleh Presiden yang dikenal dengan KIPI. 
Kemudian realisasi dari PLTA Menta-
rang dan PLTA Sungai Kayan menjadi 
salah satu harapan besar bagi Kaltara 
untuk berubah maju sejahtera. 

“Usulan kesembilan mengenai 
Kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung 
Selor berharap segera menjadi Daerah 
Otonomi Baru, karena saat ini Ibukota 
Kaltara masih berada di kecamatan 
Tanjung Selor. Begitu juga usulan DOB 
Krayan, Sebatik, Kabudaya dan Apau 
Kayan agar menjadi atensi atau prioritas 
bagi Kemendagri,” ucapnya.

Usulan kesepuluh adalah mengenai 
kebijakan Perpres Nomor 33, agar dapat 
ditinjau kembali, ini harapan dari Ang-
gota DPRD seluruh Indonesia. “Kami 
berharap seluruh usulan pokok-pokok 
pikiran DPRD benar-benar dapat tera-
komodasi dan menjadi prioritas serta 
dapat menjadi bagian dari kebijakan 
anggaran Kaltara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Musrenbang Pemprov 
Kaltara, DPRD Sampaikan 
10 Usulan Prioritas

TANJUNG SELOR – Selama 
beberapa hari, Ketua DPRD Provinsi 
Kalimantan Utara Norhayati An-
dris menghadiri kunjungan kerja 
bersama Gubernur Kaltara Zainal 
Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur 
Kaltara Yansen TP ke Kabupaten 
Malinau dan Kabupaten Nunukan.

“Saya apresiasi kerja dari Gubernur 
Kaltara dan Wakil Gubernur Kaltara 
yang melakukan kunjungan ke daerah 
untuk melihat permasalahan yang ter-
jadi di daerah,” ungkap Ketua DPRD 
Kaltara Norhayati Andris kepada 
benuanta.co.id, Senin 12 April 2021.

Dirinya pun melakukan perjalanan 
ke Kecamatan Krayan, Kecamatan 
Krayan Timur, Kecamatan Krayan 
Tengah Kabupaten Nunukan, lalu ke 
Desa Pulau Sapi dan ke ibukota Ka-
bupaten Malinau dan ke Nunukan.

“Saya dan rombongan berkunjung 
ke Desa Wisata Pulau Sapi yang 
berada di Kecamatan Mentarang. 
Pada kesempatan itu saya ikut serta 
membuat batik khas Malinau ber-
sama pengrajin batik,” ucapnya.

Setelah itu mengunjungi Pasar 

Induk Malinau, dan pada malam 
harinya, dirinya pun menghadiri 
acara peresmian Pasar Budaya UKM 
BPD Kaltimtara Malinau. Selepas itu 
esoknya menuju ke Nunukan dengan 
beberapa agenda kunjungan.

“Sudah seharusnya pemerintah 
hadir ke tengah-tengah masyara-
katnya untuk melihat dan mende-
ngarkan keluh kesahnya. Pemerintah 
harus membantu agar perekono-
mian masyarakat lebih meningkat,” 
paparnya.

Dirinya berharap kepada Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kaltara yang 
telah melakukan kunjungan agar bisa 
mengambil langkah percepatan dalam 
membangun. Salah satunya jalan 
penghubung Krayan menuju Malinau 
yang dijanjikan pemerintah supaya 
terealisasi segera.

“Kita sudah melihat apa yang terjadi 
di perbatasan warga kita butuh sentu-
han seperti jalan sebagai akses utama 
agar tidak terisolir,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi 
Editor: M. Yanudi

DPRD Kaltara Dorong Pemerintah 
Bergerak Cepat Bangun Perbatasan

KUNJUNGAN: Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

OLAHRAGA

PORTIMAO – Bintang Petronas 
Yamaha SRT, Valnetino Rossi percaya diri 
dia akan tamppil lebih pada MotoGP Por-
tugal 2021 di Sirkuit Portimao. Sebelum-
nya, pembalap asal Italia itu tampik tak 
mengesankan di dua seri sebelumnya.

Pada balapan seri perdana yang bertajuk 
MotoGP Qatar 2021, dia hanya bertengger 
di urutan ke-12. Sementara pada balapan 
seri kedua yang bertajuk MotoGP Doha 
2021, dia tercecer ke urutan ke-16.

Hasil tersebut membuat Rossi 
hanya bisa meraup empat poin dari dua 
balapan awal ini. Tentu saja, kondisi ini 
sangat disayangkan oleh Rossi karena 
MotoGP 2021 sendiri diketahui meru-
pakan musim penentuan baginya.

Menjelang seri ketiga MotoGP 2021, 

Rossi lebih percaya diri. Dia menyebut 
dua seri awal sebagai pemanasan dan 
meyakini penampilannya akan lebih 
baik di Portugal.

“Kami menemukan sesuatu yang baru 
saat persiapan selama pemanasan di GP 
Doha, jadi saya bisa mempertahankan 
kecepatan yang lebih baik, tetapi posisi 
awal yang buruk membuat segalanya 
menjadi sulit,” tuturnya mengutip 
Speedweek, Rabu, 14 April 2021.

“Kami berharap bisa lebih kuat dan 
lebih kompetitif di Grand Prix ketiga. Itu 
umumnya berlaku di Eropa, di mana ada 
banyak trek bagus untuk saya. Sirkuit 
Portimao luar biasa, ” Rossi percaya diri.

Pada dua seri sebelumnya, Valentino 
Rossi selalu menjadikan ban Michelin 

sebagai kambing hitam dari kegagalan-
nya tampil impresif di ajang pacuan 
kuda besi MotoGP.

Rossi bahkan tak pernah berhenti un-
tuk menyalahkan ban Michelin setelah 
ia menyelesaikan dua seri pembuka 
MotoGP di Sirkuit Qatar dengan berada 
di luar 10 besar. Pembalap berusia 
46 tahun itu tak sepenuhnya diamini 
Graziano, yang merupakan ayah sang 
pembalap.

“Saya tidak berpikir itu masalah ban 
saja, karena ini pastinya menyangkut 
semua pembalap. Apalagi Rossi bukan 
pembalap baru. Hanya saja saat ini dia 
membela tim baru, mungkin ada yang 
tidak beres,” ujar Graziano dikutip dari 
Motosan.(Ram/okz)

Rossi Percaya Diri Tampil Lebih 
Baik di MotoGP Portugal 2021



MALINAU – Pemerintah Kabu
paten Malinau memberikan apresiasi 
kepada panitia pemilihan kepala 
desa, pemerintahan desa, kecamatan 
dan dinas terkait, 
berkaitan dengan 
suksesnya acara Debat 
Publik Calon Kepala 
Desa yang dilak
sanakan di Gedung 
BPU, Desa Malinau 
Kota. Acara ini disiar
kan secara langsung 
melalui media sosial 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabu
paten Malinau.

Ini disampaikan 
langsung Plh. Bupati Ma
linau, Dr. Ernes Silvanus, 
S.Pi, MM yang juga hadir 
pada acara tersebut. “Kita memberi
kan apresiasi karena mereka mampu 
menyelenggarakan. Dalam penye
lenggaraan ini yang paling penting 
adalah edukasi kepada masyarakat 
bagaimana kita menjalankan suatu 
sistem pemerintahan dengan baik 
dan benar,” ujarnya.

Mulai dari segmen pertama 
penyampaian visi dan misi, sampai 
akhir closing statement hampir 
semua kandidat konsisten. “Kalau 
saya lihat ini dalam tahap pembelaja
ran bagaimana kita membangun, ter
lebih membangun kemampuan bagi 
para calon kepala desa. Paling tidak 
kepala desa harus mampu dan bisa 
membawa desanya atau masyarakat
nya lebih baik ke depan,” ucapnya.

Selain itu, diharapkan bisa mem
pertanggungjawabkan visi misinya, 
bisa bersinergi dengan pemerintah 

kecamatan atau pemerintah desa 
lainnya, dan mereka bisa bersinergi 
dengan pemerintah daerah.

“Semoga dengan edukasi yang 
se perti ini kita mendapat 
kepala desa yang baik 
yang bisa membawa 
Malinau, khususnya 
Desa Malinau kota ini 
lebih baik ke depan,” 
ungkapnya.

Kebetulan, kata Dr. 
Ernes, ada beberapa desa 
yang juga akan melaku
kan pemilihan kepala 
desa. “Kita tidak me
maksa karena memang 

tidak ada aturan harus 
melakukan debat atau 
tidak, tetapi kita memberi 
ruang yang cukup kepada 

rekanrekan calon kepala desa untuk 
bisa melakukan atau tidak. Tapi yang 
terpenting adalah bagaimana kita 
memberikan edukasi kepada ma
syarakat kita ke depan,” ujarnya.

Hal ini karena calon kades akan 
menjadi seorang pemimpin yang ke
mudian mempertanggungjawabkan 
orangorang yang dipimpinnya dan 
mempertanggungjawabkan visimis
inya, termasuk mempertanggungja
wabkan anggaran yang diberikan.

“Apalagi pemerintah pusat, 
provinsi dan kabupaten sudah mem
fokuskan pada pemerintahan desa 
dan RT. Jadi kita layak mendapat 
pemimpin pada tingkat desa yang 
memang berkualitas,” imbuhnya.(*)

Reporter: Osarade 
Editor: Ramli
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MALINAU – Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Malinau mengikuti Mus
renbang RKPD Tahun 2022 Provinsi 
Kalimantan Utara (Kaltara), yang dilak
sanakan melalui zoom meeting di ruang 
Intulun Kantor Bupati Malinau, pada 
Selasa, 13 April 2021.

Plh Bupati Malinau, Dr. Ernes Silva
nus, S.Pi, MM mengatakan, semua usu
lan sudah disampaikan kepada Bappeda 
dan Litbang Provinsi melalui SIPD. 
Adapun penegasan dari beberapa usulan 
tersebut, pertama untuk bidang pendidi
kan yaitu percepatan terhadap pemban
gunan SPN Malinau, kedua pembangu
nan kelengkapan SMK/SMA dan SLB 
di Malinau yang notabene masih belum 
tercukupi ruang belajarnya, termasuk 
guruguru yang ada di perbatasan.

Mengenai jalan, jalan di poros 
simpang menuju SPN, kedua poros 
MalinauSeputuk yang merupakan jalan 
potong antara MalinauKTT sehingga 
memperpendek jarak menuju Tanjung 
Selor, ketiga poros MalinauKrayan.

Berikutnya, pembangunan ketenagalis
trikan seperti PLTMH dan PLTS di mana 
ini sangat dibutuhkan di beberapa keca
matan perbatasan maupun pedalaman.

Kemudian bidang kesehatan, pertama 
RSUD Malinau membutuhkan tamba
han ruangan untuk ruang isolasi untuk 
antisipasi ke depan, kedua rumah dinas 
dan peralatan kesehatan untuk Rumah 
Sakit Pratama Long Apung yang berada 
di perbatasan.

Setelah itu, bidang perhubungan 
terkait dengan fender untuk pelabuhan 
bongkar muat di Kelapis yang meru
pakan jalur masuk barang yang ada di 
Malinau. Ini sangat diperlukan karena 
dengan adanya bongkar muat ini harga 
barang yang masuk lebih murah.

Kemudian untuk pusat pertanian 
rakyat sejahtera yang ada di Desa Wisata 
Pulau Sapi, yang mana perencanaannya 
sudah di susun. Harapannya agar bisa 
segera dibangun.

Lanjut dia, permohonan terhadap 
alat berat yang mana ini bukan hanya 

dipergunakan untuk pembukaan badan 
jalan, tetapi lebih kepada pembukaan 
pembangunan pertanian karena struktur 
untuk pembangunan pertanian di Ma
linau agak berbeda.

“Jadi memang harus menggunakan 
alat berat sehingga kami sangat memer
lukan terutama untuk cetak sawah. Ini 
kami butuhkan apalagi ada beberapa 
perusahaan besar di Malinau dan lokasi 
sudah disiapkan oleh Wakil Gubernur 
yang pada saat itu menjabat sebagai 
Bupati Malinau,” jelasnya.

Terkait lingkungan hidup, meski ini 
kewenangan provinsi tetapi Malinau 
sangat membutuhkan alatalat keleng
kapan laboratorium. “Di mana kami har
us bergerak cepat dan memantau setiap 
hari baik terhadap kualitas air maupun 
kualitas udara yang ada di daerahdae
rah pertambangan,” ujarnya.

Terakhir terkait pengamanan pemuki
man, pertama pemasangan siring Desa 
Lidung Kemenci yang mana menjadi 
penghubung antara Malinau dengan Ke

camatan Mentarang, kedua siring untuk 
Sungai Sesayap yang merupakan pe
ngamanan untuk Desa Malinau Seberang 
maupun Kecamatan Malinau Utara.

“Ini beberapa penegasan terhadap 
program yang sudah disampaikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Malinau melalui 
SIPD yang sudah diinput,” tutupnya. (*)

 

Reporter : Osarade
Editor : Nicky Saputra

MALINAU – Plh Bupati Malinau Dr. 
Ernes Silvanus, S.Pi, MM bersama den
gan beberapa pimpinan OPD menyak
sikan penandatanganan kontrak antara 
PT. Kayan Hydropower Nusantara 
(KHN) dengan PT. PLNE. Pertemuan 
secara virtual ini dilaksanakan di ruang 
Intulun Kantor Bupati Malinau.

Penandatanganan secara virtual ini 
juga turut disaksikan oleh Gubernur, 
Wakil Gubernur Kaltara, beberapa 
Kementerian serta dihadiri juga oleh 

Bupati/Walikota di Kaltara.
“Kita berharap nanti untuk penan

datanganan ini terutama untuk PT. KHN 
bisa segera ditindaklanjuti. Terutama 
kalau memang nanti untuk yang di 
Mentarang. Terutama terkait persiapan
persiapan kita di lapangan,” ucapnya.

Persiapan yang dimaksud oleh Ernes 
ialah, dalam pelepasan lahan, persiapan 
pengerjaan, dan persiapan teknis lainnya 
menginggat proyek PLTA Mentarang se
lama ini sudah lama dalam perencanaan.

“Tentu kita tidak ingin bergesekan 
dengan masyarakat, ini merupakan 
proyek untuk mencukupi kebutuhan lis
trik seleruh masyarakat terutama yang 
berada di pelosok,” ujarnya.

“Tentunya kita ingin proyek ini ber
jalan lancar dan semua sudah disiapkan 
dengan sebaikbaiknya,” tutupnya. (*)

 

Reporter : Osarade
Editor : Nicky Saputra

MUSREMBANG : Jajaran Pemkab Malinau saat melangsungkan musrembang di ruang Intulun Kantor Bupati 
Malinau, pada Selasa, 13 April 2021.

Plh. Bupati Sampaikan Sejumlah 
Usulan ke Gubernur Kaltara
Dalam Musrenbang RKPD Tahun 2022 Provinsi Kaltara

VIRTUAL : Plh Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM saat menyaksikan penandatanganan kerjasama PT KHN dan PT. PLNE secara virtual.

Pemkab Malinau Berharap PLTA 
Mentarang Segera Terealisasi

Plh. Bupati Malinau 

Dr. Ernes 
Silvanus,.M.Si

Debat Calon Kades, 
Bentuk Edukasi untuk Masyarakat
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tips sehat

KANDUNGAN kafein pada kopi dapat 
memberikan efek positif maupun negatif, 
terutama jika dikonsumsi di bulan ramadhan. 
Supaya aman, ikuti 3 tips ini saat minum kopi 
di bulan puasa. Banyak orang yang memulai 
hari dengan secangkir kopi. Namun, di bulan 
ramadhan apakah kita harus berhenti mengon-
sumsi kopi? Sebab kandungan kafein bisa jadi 
mempengaruhi ibadah berpuasa seharian.

Selama ini banyak yang mengeluhkan efek 
samping minum kopi saat berpuasa. Mulai dari 
dehidrasi hingga sakit kepala. Perlu diketahui 
minum kopi di bulan Ramadhan adalah sah-sah 
saja. Asalkan masih memperhatikan porsi, 
waktu minum kopi dan jenis kopi yang dipilih.

KURANGI PORSI MINUM KOPI
Bagi orang yang tak terbiasa minum kopi, 

mereka akan lebih sensitif saat mengasup 
kafein. Namun, bagi yang sudah biasa minum 
kopi secara teratur biasanya lebih membangun 
toleransi terhadap efeknya.

Justru, jika menghilangkan kafein secara 
tiba-tiba dapat menyebabkan gejala seperti sakit 
kepala, kelelahan, mudah marah hingga suasana 
hati tertekan. Nah, untuk menghindari efek itu 
saat berpuasa, maka kurangi asupan kafein.

Pengurangan asupan kafein itu dapat dilaku-
kan secara bertahap menjelang Ramadhan. 
Caranya bisa memulai dengan menggunakan 
cangkir yang lebih kecil, seperti yang dikutip 

dari Mvslim.com.

Waktu Minum Kopi
Saat berpuasa, tentunya hanya bisa me-

nikmati kopi saat waktu berbuka atau waktu 
sahur. Namun, manakah waktu yang baik untuk 
minum kopi saat berpuasa?

Jawabannya adalah saat berbuka puasa atau 
lebih tepatnya satu atau dua jam setelah ber-
buka dan makan berat. Hal tersebut dilakukan 
untuk menghindari terjadinya iritasi pada perut.

Namun, kamu juga perlu mengatur agar tidak 
minum kopi menjelang waktu tidur. Itu agar 
tidak terjadi insomnia atau gangguan sulit tidur. 
Selain itu, setelah minum kopi juga sebaiknya 
minum cukup air untuk menetralkan.

Lantas mengapa tidak dianjurkan minum kopi 
saat sahur? Itu karena kopi memiliki sifat diuretik 
yang menyebabkan produksi urine lebih banyak. 
Jadi, jika minum kopi saat sahur bisa membuat 
tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi.

Pilih Jenis Kopi yang Tepat
Saat minum kopi pada bulan puasa sebaiknya 

memilih jenis kopi yang kandungan kafeinnya 
sedikit. Nah, kamu bisa memilih kopi decaf 
atau kopi tanpa kafein. Namun, kopi decaf tidak 
benar-benar nol kafein. Hanya saja kandungan 
kafeinnya jauh lebih sedikit daripada jenis kopi 
lainnya. Dilansir dari Huffi ngton Post, 94-98% 
kafeinnya telah dihilangkan. (raf/odi/dtk)

TIGA butir kurma dianggap cukup untuk menu 
berbuka puasa ditambah segelas air putih. Buah satu 
ini jadi buah ikonik selama bulan ramadan yang 
kaya akan khasiat. Meski demikian, tak ada salahnya 
mengonsumsi kurma di luar dua momen istimewa 
ini, apalagi konsumsi kurma bisa membawa manfaat 
untuk kesehatan. Kurma, baik yang muda (ruthob) 
atau yang sudah matang (tamr), semuanya membawa 
manfaat buat kesehatan tubuh.

BAIK UNTUK PENCERNAAN
Konsumsi serat sangat baik untuk pencernaan. 

Selain sayuran dan buah yang biasa Anda konsum-
si, serat pun bisa diperoleh dari kurma. Seperti di-
lansir Healthline, dalam 100 gram kurma terdapat 
7 gram serat. Serat akan membantu mencegah sem-
belit, menstimulasi gerakan usus juga menyehatkan 
bakteri usus atau bakteri pencernaan.

Dalam studi yang diterbitkan di British Journal 
of Nutrition menyebut sebanyak 21 orang yang 
mengonsumsi 7 butir kurma per hari selama 21 
hari mengalami peningkatan gerakan usus dan 
lebih sering buang air besar dibanding mereka yang 
tidak mengonsumsi kurma.

MENYEHATKAN OTAK
Otak pun turut menikmati manfaat dari konsum-

si kurma. Dalam riset yang diterbitkan di Neural 
Regeneration Reseach pada 2016, peneliti menyim-
pulkan kurma menyediakan perlindungan melawan 
infl amasi dan tekanan oksidatif pada otak.

Dalam riset disebutkan, kurma mampu menu-
runkan penanda infl amasi seperti interleukin 6 
(IL-6) pada otak. Kadar IL-6 yang tinggi berhubu-
ngan dengan risiko penyakit neurodegenatif tinggi 
termasuk Alzheimer. 

PERSALINAN LANCAR
Ibu hamil memerlukan asupan kalori lebih tinggi 

dari perempuan yang tidak dalam kondisi hamil. 
Pasokan kalori ini bisa diperoleh dari kurma. 
Dalam 100 gram kurma mengandung 277 kalori. 
Selain itu, dokter spesialis kandungan Riyan Hari 
Kurniawan berkata konsumsi kurma bisa memper-
lancar proses persalinan.

Dalam sebuah riset, lanjutnya, konsumsi kurma 
terbukti memperbaiki dan mempercepat kontraksi. 
Dia berkata saat kontraksi berlangsung baik, maka 
persalinan lebih lancar dan kecil risiko pendarahan.

PEMANIS ALAMI
Sebagaimana dilansir Medical News Today, 

kurma bisa digunakan sebagai pemanis alami. 
Apalagi kurma bisa dipadukan dengan bahan-
bahan lain untuk diolah menjadi kue, puding, cake, 
bahkan minuman.

Rumusnya sederhana. Sebaiknya kurma terlebih 
dahulu dihaluskan atau dibuat pasta. Anda bisa 
menggantikan pemanis yang biasa digunakan 
dengan rasio 1:1. Artinya, jika dalam resep memer-
lukan 100 gram gula, maka ganti dengan 100 gram 
pasta kurma.

Khasiat Sehat Kurma 
yang Menakjubkan

3 Cara Sehat 
Minum 

Kopi Saat 
Menjalani 

Ibadah 
Puasa
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