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Baca PEMILIH...Hal 11

Baca MENGGANGGU...Hal 11

Baca BERADU...
Hal 11

Baca HELMI..Hal 11

MANCHESTER - Premier League mengadakan jajak pendapat 
mengenai pemain Portugal terbaik yang pernah berkiprah 
kompetisi terelite di Inggris Mei lalu. Hasilnya, eks 
pemain Manchester United Cristiano Ronaldo 
divoting sebagai yang terbaik. Wide attacker yang 

kini berkostum Juventus itu mendapat 82 persen 
suara. Lalu, di posisi runner-up, wide attacker 

Manchester City Bernardo Silva mendapat 7 
persen suara.

MANCHESTER CITY VS LIVERPOOL 

Mengganggu 
Hegemoni Berna

BERNARDO SILVA

DIOGO JOTA

3 Paslon Siap Paparkan
Strategi di Debat Publik

BENGKULU – Debat publik/terbuka 
Pasangan Calon (Paslon) Gubernur 
dan Wakil Gubernur Bengkulu akan 
digelar Senin (9/11) malam. Beradu 
gagasan Meningkatkan Kesejahte-
raan Masyarakat dan Memajukan 
Daerah menjadi materi debat ketiga 
paslon.

Debat publik ini jadi pe nam-
pilan perdana ketiga paslon 
untuk memaparkan pro-
gram masing-masing 

ke pada masyarakat Bengkulu. Keung-
gulan program yang disampaikan 
bisa menjadikan salah satu penentu 
tingkat keterpilihan cagub-cawagub 
pada pemungutan suara 9 Desember 
mendatang.

Menanggapi hal itu, ketiga paslon 
sudah menyatakan kesiapannya 
dalam mengikuti debat nanti. Dem-
po Xler Juru Bicara Paslon Nomor 

1 Helmi-Muslihan me-
ngatakan semua tema 

pada pelaksanaan 
d e b a t  p e rd a n a 

yang digelar KPU 
Senin malam be-
sok sudah diapli-
kasikan Helmi di 
lapangan. 

Beradu Gagasan Majukan Daerah

HELMI HASAN ROHIDIN MERSYAH AGUSRIN M NAJAMUDIN

Pemilih Pemula 
Jangan Golput

BENGKULU – Pemilih pemula di Provinsi Beng-
kulu cukup banyak mencapai angka 30 persen 
lebih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 
serentak 2020. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, 
Darlinsyah menerangkan pemilih pemula tidak 
hanya usia pelajar atau baru memasuki usia 17 
tahun pada saat pemilihan berlangsung, namun 
kriteria pemilih pemula termasuk pensiunan TNI/
Polri yang baru memiliki hak pilih atau hak suara 
ketika sudah pensiun.

YUNIKE/RB

SOSIALISASI: KPU Provinsi Bengkulu beker-
jasama dengan Yayasan PUPA menggelar sosia-
lisasi pilkada bagi pemilih pemula, Sabtu (7/11).

SELUMA - Calon Gubernur (Cagub) Bengkulu 
nomor urut 1, Helmi Hasan kembali melakukan 
safari di Kabupaten Seluma. Dalam safari kali ini 
Helmi Hasan membuat hati masyarakat tersentuh 
dengan program 20 kunci Kebahagiaan.

Hal ini disampaikan Serani, Imam Masjid 
Padang Panjang Kabupaten Seluma saat meng-
hadiri silaturahmi sekaligus kampanye Helmi 
Hasan di Kabupaten Seluma, Kamis (5/11).

“Kami mendoakan pak Helmi Hasan menjadi 
Gubernur Bengkulu, semoga pak Helmi Hasan 
jadi Gubernur yang jujur dan adil dengan ma-
syarakat,” doa Serani.

COBLOS 
NO 1: 

Cagub 
Helmi Hasan 
bersilaturah-

mi dengan 
masyarakat 

Seluma. Du-
kungan ma-

kin mengalir 
deras jelang 

pencoblosan 
9 Desember 

2020. 

Helmi Hasan Didoakan jadi Gubernur yang Jujur dan Adil

Tak Hanya di Kota, Tapi Dicintai 
Masyarakat Bengkulu

BENGKULU - Program HD Oto yang digagas 
Walikota (Nonaktif ) Helmi Hasan juga dira-
sakan warga di luar Kota Bengkulu. Beberapa 
mobil relawan Helmi Hasan - Muslihan (HM) 
pun juga dipakai oleh warga untuk menikah.

Seperti Minggu (29/11), Aditya Ramadani 
menggunakan mobil relawan HM untuk mem-
persunting kekasihya, Puput Sarwi, di Jalan 
Pekik Nyaring, Desa Srikaton, Pondok Kelapa, 
Bengkulu Tengah. Dengan adanya bantuan 
ini, Aditya pun mengucapkan terimakasih. 
Ia sendiri mengaku sudah tau lama program 
HD Oto yang dicanangkan di Kota Bengkulu.

BENGKULU - Pasangan Calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin - 
Rosjonsyah nomor urut 2 komitmen untuk 
sejahterakan petani dengan berbagai upaya 
dan inovasi. Terlebih saat sekarang tantangan 
dunia usaha memerlukan penajaman program 
dengan sentuhan kreativitas agar mampu 
menyejahterakan. 

Mulai dari pembuatan produk turunan agar 

memberikan nilai tambah, juga penguatan 
kelembagaan kelompok tani menjadi Badan 
Usaha Milik Petani (BUMP). Menurut Rohi-
din, ketika menjadi BUMP, komoditas petani 
berikut usahanya, bisa berafiliasi dengan 
perusahaan swasta maupun BUMN untuk 
pemasaran, dan miliki akses yang lebih besar 
kepada perbankan untuk permodalan.

HELMI MENGINSPIRASI: mobil relawan Helmi Hasan - Muslihan (HM) pun juga dipakai 
oleh warga di Bengkulu Tengah. 

LANJUTKAN: Masyarakat Seluma semakin bulat mencoblos Paslon Gubernur dan Wakil 
Gubernur nomor urut 2 Rohidin Mersyah-Rosjonsyah pada 9 Desember mendatang. 

Berhasil Angkat Harga Karet, Petani 
Seluma Pilih Gubernur Rohidin Lagi

Menjadi Inspirasi, Tak Cuma Mobnas Helmi Hasan 
Mobil Relawan HM Juga Dipakai Nikahan
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Baca TINGKATKAN...Hal 7
Baca AGUSRIN:...Hal 7
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Pasangan Calon (Paslon) Gubernur 
dan Wakil Gubernur Bengkulu akan 
digelar Senin (9/11) malam. Beradu 
gagasan Meningkatkan Kesejahte
raan Masyarakat dan Memajukan 
Daerah menjadi materi debat ketiga 
paslon.

Debat publik ini jadi pe nam
pilan perdana ketiga paslon 
untuk memaparkan pro
gram masingmasing 

ke pada masyarakat Bengkulu. Keung
gulan program yang disampaikan 
bisa menjadikan salah satu penentu 
tingkat keterpilihan cagubcawagub 
pada pemungutan suara 9 Desember 
mendatang.

Menanggapi hal itu, ketiga paslon 
sudah menyatakan kesiapannya 
dalam mengikuti debat nanti. Dem
po Xler Juru Bicara Paslon Nomor 
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pada pelaksanaan 
d e b a t  p e rd a n a 

yang digelar KPU 
Senin malam be
sok sudah diapli
kasikan Helmi di 
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HELMI HASAN ROHIDIN MERSYAH AGUSRIN M NAJAMUDIN

Pemilih Pemula 
Jangan Golput

BENGKULU – Pemilih pemula di Provinsi Beng
kulu cukup banyak mencapai angka 30 persen 
lebih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 
serentak 2020. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, 
Darlinsyah menerangkan pemilih pemula tidak 
hanya usia pelajar atau baru memasuki usia 17 
tahun pada saat pemilihan berlangsung, namun 
kriteria pemilih pemula termasuk pensiunan TNI/
Polri yang baru memiliki hak pilih atau hak suara 
ketika sudah pensiun.

YUNIKE/RB

SOSIALISASI: KPU Provinsi Bengkulu beker-
jasama dengan Yayasan PUPA menggelar sosia-
lisasi pilkada bagi pemilih pemula, Sabtu (7/11).

SELUMA  Calon Gubernur (Cagub) Bengkulu 
nomor urut 1, Helmi Hasan kembali melakukan 
safari di Kabupaten Seluma. Dalam safari kali ini 
Helmi Hasan membuat hati masyarakat tersentuh 
dengan program 20 kunci Kebahagiaan.

Hal ini disampaikan Serani, Imam Masjid 
Padang Panjang Kabupaten Seluma saat meng
hadiri silaturahmi sekaligus kampanye Helmi 
Hasan di Kabupaten Seluma, Kamis (5/11).

“Kami mendoakan pak Helmi Hasan menjadi 
Gubernur Bengkulu, semoga pak Helmi Hasan 
jadi Gubernur yang jujur dan adil dengan ma
syarakat,” doa Serani.

COBLOS 
NO 1: 

Cagub 
Helmi Hasan 
bersilaturah-

mi dengan 
masyarakat 

Seluma. Du-
kungan ma-

kin mengalir 
deras jelang 

pencoblosan 
9 Desember 

2020. 

Helmi Hasan Didoakan jadi Gubernur yang Jujur dan Adil
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TERAS

Baca ROHIDIN...Hal 3Baca HELMI...Hal 3

BENGKULU Semangat pe
tahana Rohidin Mersyah dalam 
merangkul generasi muda tam
pak terlihat saat ikut berfutsal 
bersama para milenial. Rohidin 
yakin kaum milenial Bengkulu 
miliki semangat yang besar un
tuk kemajuan Bumi Rafflesia 
tercinta. 

Dalam visi dan misinya, Cagub 
dan Cawagub Bengkulu, Rohi
din  Rosjonsyah memasukkan 
ke terlibatan anak muda dalam 
program pembangunan Provinsi 
Bengkulu yang tentunya sesuai 
dengan program serta strategi 
yang sesuai untuk para milenial.

Rohidin Libatkan Generasi 
Muda dalam Pembangunan

BENGKULU  Dukungan untuk Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor 
urut 3 Agusrin M Najamuddin Imron Rosyadi 
terus mengalir, kali ini Forum Masyarakat Lebong 
Wilayah Provinsi Bengkulu menyatakan sikap 
politik untuk mendukung penuh Paslon Agusrin 
Imron. 

Imron Rosyadi yang hadir  dalam pernyataan 
sikap politik tersebut menyambut baik penyatuan 
lima wilayah rejang merupakan hal yang luar bi
asa dan akan menjadi kekuatan besar. “Semoga 
maksud baik dari seluruh masyarakat Rejang se
Provinsi Bengkulu, menghantarkan kami menjadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkap Imron 
dalam sambutannya. 

Wow! Terpilih Jadi Gubernur 

Helmi Janjikan Beasiswa 
Kedokteran hingga Seragam 

Sekolah Gratis Setiap Desa
BENGKULU  Calon Gubernur nomor urut 01 Helmi 

Hasan bersama pasangan Wagub Muslihan DS menjanjikan 
untuk memberi beasiswa bagi pemuda miskin yang tinggal 
di desa yang ingin menempuh pendidikan S1 kedokteran. 
Hal ini sebagai kepedulian pemerintah Provinsi Bengkulu 
ke depan untuk mewujudkan citacita pemuda yang 
ingin menjadi dokter tetapi terkendala biaya.

“Salah satu wujud nyata APBD untuk rakyat, kita 
berikan beasiswa untuk anak muda di desa yang 
ingin menjadi dokter tetapi orang tuanya tidak 
punya kemampuan,” kata Helmi saat memapar
kan program kerja pada debat kandidat pilgub, 
Senin (9/11) lalu.

HELMI HASAN MUSLIHAN DS

Imron: Penyatuan Lima Wilayah Rejang Menjadi Kekuatan Besar

TAK TERBENDUNG: Forum Masyarakat Lebong Wilayah Provinsi Bengkulu memberikan du-
kungan penuh kepada Paslon Agusrin-Imron.Baca IMRON...Hal 3

Baca HERWAN...Hal 3

Bawaslu Ingatkan 
Plt Kepala Daerah

BENGKULU – Detikdetik akhir jelang 
pemungutan suara 9 Desember mendatang, 
harus benarbenar dimanfaatkan pasangan 
calon kepala daerah baik peserta Pilgub 
maupun Pilbup tanpa melakukan pelangga
ran. Soalnya, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan 
jajarannya saat ini kian ketat melakukan pen
gawasan khususnya pada calon petahana.

Bawaslu juga mengingatkan Pelaksana 
Tugas (Plt) Kepala Daerah, baik Plt Gu
bernur, Plt/Pjs Bupati dan Plt Walikota. Plt 

Kepala Daerah kembali diingatkan untuk 
menghilangkan gambar petahana yang 
menjadi calon kepala daerah (cakada) di 
setiap alat sosialisasi program pemerintah. 
Jika tidak juga dilaksanakan, petahana ter
ancam disanksi pembatalan sebagai calon 
kepala daerah.

Hal ini mengacu dengan UndangUndang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
UndangUndang. 

Awas! Sanksi 
Pembatalan Calon

UU Republik 
Indonesia
Nomor 10 
Tahun 2016

PASAL 71

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupa-
ti, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan 
kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah 
sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan 
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai den-
gan penetapan pasangan calon terpilih.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau 
Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku pe-
tahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi 
pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota.

Baca AWAS!...Hal 3

Herwan: Covid-19 
Sembuh Sendiri

BENGKULU – Kepa la 
Dinas Kesehatan (Din
kes) Provinsi Beng ku
lu Herwan Anto ni, me 
ngatakan Covid19 me
rupakan penyakit yang 
dapat sembuh sendiri 
seperti halnya penyakit 
flu. Untuk itu, pasien 
positif harus menjaga 
imunitas dengan meng
konsumsi makanan ber
gizi, menjaga prilaku 
hidup bersih, dan paling 
penting tidak boleh stres 

atau banyak pikiran.

HERWAN ANTONI

RILIS/RB

FUTSAL: Ketua Pembina Pemuda Raffl  esia, Rohidin Mer-
syah pada pembukaan Turnamen Futsal “Remaja Raffl  e-
sia” di GOR Sawah Lebar Bengkulu.
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Untuk 475 Ribu 
Lebih Sasaran 
di Bawah 
Kemenag

J A K A R T A  – 
Kabar baik un
tuk para guru dan 
tenaga kependidikan 
(GTK) non PNS atau 
swasta di bawah naungan 
Kementerian Agama (Ke
menag). Barubaru ini Ke
menterian Keuangan (Ke
menkeu) menyetujui usulan 
Rp 1,152 triliun untuk ban
tuan subsidi gaji.

Sekjen Kemenag Nizar 
mengatakan persetujuan 
dari Kemenkeu itu tertang
gal 12 November 2020. 
’’Sesuai arahan Menag, kita 
ajukan usulan untuk ban

tuan subsidi gaji 
b a g u  G T K 

non PNS,’’ 
t u t u r n y a 
k e m a r i n 
( 1 5 / 1 1 ) . 
Dia ber
s y u k u r 

k a r e n a 
u s u l a n 

a n g g a r a n 
dari Kemenag 

sudah disetujui 
Kemenkeu. Artinya 

tinggal proses pencairan.
Nizar menegaskan tahap 

pencarian bisa dijalankan 
secepatnya. Sebab sebe
lumnya Kemenag sudah 
melakukan verifikasi dan 
validasi kepada 745.415 
orang GTK non PNS. Proses 
tersebut juga meliatkan 
BPJS Ketenagakerjaan. 

- Guru Raudlatul Athfal 
  dan madrasah : 543.928
- Guru pendidikan agama Islam (PAI) 
  di sekolah : 93.480
- Dosen perguruan tinggi 
  keagamaan Islam : 17.476
- Ustad pendidikan diniyah formal : 2.111
- Dosen Ma’had aly : 532
- Tenaga kependidikan Raudlatul Athfal 
 dan madrasah : 73.714
- Tenaga kependidikan perguruan 
 tinggi keagamaan Islam :7.444
- Guru pendidikan keagamaan 
 Kristen : 2.134
- Guru pendidikan keagamaan 
 Hindu : 1.618
- Guru pendidikan keagamaan 
 Buddha : 832
- Guru pendidikan keagamaan 
 Konghucu : 141

BENGKULU - Nasib kelima komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu 
ditentukan dalam sidang kode etik yang dige
lar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum (DKPP) hari ini. Komisioner 
KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto SP M.Si 
menyampaikan pihaknya akan ikuti proses per
sidangan itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

“Pertama kita akan mengikuti seluruh me
kanisme persidangan etik DKPP, kedua kita 
berlima akan hadir semua, ketiga kita sudah siap
kan jawaban dan alat bukti, keempat kita akan 
hadirkan saksisaksi yang sudah kita tetapkan,” 
sampai Eko, kemarin.

Hari Ini Sidang DKPP

 Nasib Komisioner KPU Ditentukan
STATISTIK PENERIMA BANTUAN 

SUBSIDI UPAH GTK NON PNS KEMENAG
(SETELAH VALIDASI OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN)

Rp 1,152 T untuk Subsidi Gaji 
Guru Swasta Disetujui Kemenkeu

NIZAR

BENGKULU - Tak dipungkiri, Curup Kabupaten 
Rejang Lebong salah satu kota sejarah Islam. 
Nuansa religi masih terasa di daerah ini. Nuansa 
religius itu sejalan dengan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur Bengkulu nomor 01, Helmi Hasan 
dan Muslihan Diding Soetrisno, yang memiliki 
program 20 Kunci Bahagia Ala HelmiMuslihan. 

Konsep Unik Sejahterakan 
Petani, Masyarakat Ingin 

Rohidin Lanjutkan

BENGKULU - Konsep RohidinRosjonsyah untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani dinilai berbeda 
dengan yang lain. Petani di Kabupaten Kepahiang 
menilai, perbedaan konsep itu menjadi daya tarik 
dan keyakinan masyarakat yang mayoritas bertani, 
untuk mendukung Cagub Bengkulu bernomor urut 
2 di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

KEMENANGAN SEMAKIN DEKAT: Semakin mendekati hari pencoblosan Pilgub 9 Desember 
2020, dukungan kepada Rohidin-Ronsjonsyah semakin kuat. 

RELIGIUS: Program Cagub dan Cawagub Bengkulu, Helmi Hasan-Muslihan DS mendapat sam-
butan luar biasa  dari para tokoh agama di Rejang Lebong. 

Rejang Lebong Pilih Cagub 
Makmurkan Rumah Ibadah 

dan Cinta Ha� z Quran

Baca NASIB ..Hal  7

Sumber : Kementerian Agama

 KALIMAT ini harusnya menjadi modal bagi 
pemimpin, pemerintah, dan aparatur peme
rintah dalam bekerja melayani masyarakat 
dan meningkatkan pelayanan publik. ‘’Maka 
melayanilah bukan karena kita sudah dapat 
gaji, bukan karena kepangkatan di pundak kita, 
bukan ada seragam di badan kita, tetapi karena 

kita ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan 
akhirat,’’ kata Helmi saat menyampaikan clo
sing statement atau pernyataan penutup pada 
Debat Terbuka Putaran Kedua Antar Paslon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Senin 
(23/11) lalu.

 

Bukan karena Gaji atau Fasilitas, 
Helmi Nyalon Gubernur untuk 
Kemuliaan Dunia dan Akhirat

“Tolong yang di bumi maka yang di langit akan menolongmu. Cintai yang di bumi maka yang 
di langit akan mencintaimu. Sayangi yang di bumi maka yang di langit akan menyayangimu”. 

BENGKULU Calon Gubernur nomor urut 
3, Agusrin M Najamudin menanggapi hasil 
survei Fixpoll terbaru yang menempatkan 
dirinya dan Imron Rosyadi di posisi teratas 
jauh dari Paslon lain. ‘’Alhamdulillah kalau 
begitu hasilnya, artinya kita menang,’’ ujar 
Agusrin, Sabtu (28/11). 

 Meski survei telah mengunggulkan diri
nya, tapi menurut Agusrin itu belum final, 
setidaknya ada 12 hari lagi untuk tetap fokus 
menjaga calon suara di TPS. Menurutnya, 
hasil survey tersebut akan menjadi pemacu 
semangat bagi relawan dan mesin partai un
tuk menjaga peluang menang. “Kita mesti 
lihat data ilmiah, ini peluang menang kita 

semua mesti jaga lapangan,” terangnya.
 Untuk diketahui, sebelumnya 

dalam hasil survei Fixpoll beberapa 
waktu lalu, Paslon nomor urut 3 
AgusrinImron Rosyadi berada di 
urutan teratas disusul pasangan 
RohidinRosjonsyah dan pasangan 
HelmiMuslihan. Dan dilihat persen
tasenya berdasarkan simulasi kertas 
pencoblosan pasangan nomor urut 1 
HelmiMuslihan pemilih sebanyak 16,4 
persen, nomor urut 2 RohidinRosjonsyah 
30,7 persen dan nomor urut 3 Agusrin
Imron 42,9 persen. 

Tingkatkan Partisipasi 
Pilgub 80 Persen

BENGKULU – Yayasan Pendi
dikan Rakyat Bengkulu (YPRB) 

bekerjasama dengan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
Provinsi Bengkulu mengge
lar Sosialisasi Ayo Memilih 

bertempat di Taman 
Wisata Badrika, Sela

sa (1/12). Kegiatan 
ini sebagai bagian 
dari  upaya KPU 
untuk mencapai 
target partisipasi 
p a d a  Pe m i  l i ha n 

Gubernur dan Wakil 
Gubernur (Pilgub) 

Bengkulu 80 persen.

Agusrin: Alhamdulillah Kita Menang

BENGKULU – Masih ingat Tax Amnesty yang 
diberlakukan Presiden Jokowi via Ministry of 
Finance Republik Indonesia, Sri Mulyani. Tax 
Amnesty yang berarti pengampunan untuk para 
pengemplang pajak besar (konglomerat) dalam 
jangka waktu dan denda tertentu tanpa 
penuntutan hukum atau pidana. 
Tak Amnesty sempat kon troversi 
sebelum akhirnya terbukti 
efektif.

Catatan kelam dari Tax 
Am nesty adalah timpa
ngnya perlakuan peme
rintah terhadap kala
ngan bawah dengan 
kala ngan atas. Tax 
Amnesti hanya me
manjakan kaum elit 
yang nunggak pajak 
di atas ratusan juta ru
piah. Lantas apa korelasi 
Tax Amnesty dengan arena 
Pemilihan Gubernur Bengkulu? 

Penghapusan Pajak Roda Dua 

Cara Rohidin Bikin Rakyat “Tidur Nyenyak”

BENGKULU – Pemprov Beng
kulu saat ini masih mengkaji rencana 
membuka kembali sekolah tatap 
muka di masa pandemi Covid19. 
Harus jadi perhatian penting, saat 
ini penularan Covid19 masih terus 
terjadi.

Plt Gubernur Bengkulu, Dedy 
Ermansyah mengakui izin untuk 

membuka kembali sekolah tatap 
muka di masa pandemi dikemba
likan kepada pemerintah daerah. 
Untuk itu, daerah berpeluang untuk 
kembali melaksanakan sekolah tatap 
muka tahun depan. Tentunya de
ngan sejumlah protokol kesehatan. 
Namun untuk ini pemprov masih 
akan mengkaji terlebih dulu.

“Kita kaji dulu, mungkin daerah 
mana yang sudah boleh atau yang 
belum, kita lihat zonanya. Dan, kalau 
tahun depan vaksin sudah ada, itu 
kita lebih tenang untuk membuka 
kembali sekolah secara tatap muka,” 
kata Dedy.

Untuk vaksin sendiri, sambung 
Dedy, Pemprov juga sudah menyiap

kan anggaran untuk pengadaan vak
sin. Selain itu, Pemprov juga perlu 
menyiapkan tenaga Sumber Daya 
Manusia (SDM) untuk pelaksanaan 
imunisasi vaksin Covid19. Sebab 
tidak semua orang bisa melakukan 
imunisasi sehingga SDMnya juga 
harus disiapkan.

Kaji Sekolah Tatap Muka

Berharap Sudah Ada Vaksin

ROHIDIN MERSYAH

AGUSRIN M NAJAMUDIN
DARLINSYAH

IMRON ROSYADI

ROSJONSYAH

FOTO RB

DUKUNGAN: Cagub Bengkulu, Helmi Hasan saat kampanye di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kondisi kawasan Pantai Pan-
jang yang kotor dan terkesan tak 
terurus, mendapat perhatian dari 

Calon Gubernur Nomor Urut 3 
Agusrin M Najamudin. Bersama 

masyarakat bergotong royong 
membersihkan Pantai Panjang. 

Berikut laporannya. 

KEGIATAN yang sempat ter-
tunda karena hujan deras 
di Minggu pagi akhirnya 

dimulai pukul 09.30 WIB. Tampak 
ratusan massa sudah berkumpul 
di kawasan seberang Sport Center 
Pantai Panjang.

Tanpa dikomandoi ratusan massa 
bergerak memungut sampah me-

PRIHATIN PANTAI KOTOR: Cagub Agusrin M Najamudin bersama ma-
syarakat Bengkulu bergotong royong membersihkan Pantai Panjang, 
kemarin. 

Melihat Aksi Bersih Pantai Agusrin 
Berlumpur Bersama Warga, hingga Berkubang di Siring

KPU: 
Pemungutan 
Suara Aman

BENGKULU - Memasu-
ki 10 hari jelang pencob-
losan pada 9 Desember 
mendatang, KPU Provinsi 
Bengkulu menggelar bimb-
ingan teknis dan simulasi 
pemungutan dan penghi-
tungan suara serta penggu-
naan Sirekap di tingkat TPS 
dalam pemilihan serentak 
tahun ini. Anggota KPU 
Provinsi Bengkulu Devi-
si Teknis, Emex Verzoni 
mengatakan pihaknya akan 
memastikan bahwa untuk 
proses pemungutan suara 
nanti akan berjalan dengan 
lancar sesuai dengan regu-
lasi yang ada. Serta dipasti-
kan aman dari penyebaran 
Covid-19.RIRIS/ RB

SIMULASI: Salah seorang pemilih disabilitas didampingi satu pendamping saat mengikuti simulasi pemungutan su-
ara, kemarin. Baca KPU ..Hal  7

makai kantong sampah dan dengan 
alat kebersihan seadanya. Kondisi 
pantai memang terlihat mempriha-
tinkan karena banyak sampah yang 
berserak di sepanjang pantai.

“Kok bisa pantai panjang sejorok ini, 
bahkan ada pohon besar menyumbat 
siring bertahun-tahun gimana gak 
banjir,” ujar Agusrin ketika dimintai 
komentar oleh awak media, Minggu 
(18/11). 

Ada kejadian menarik dimana se-
lama berjam-jam Agusrin yang lang-
sung turun tangan berusaha keras 
menyingkirkan dua pohon besar yang 
tersangkut di mulut siring besar warga 
yang mengarah ke laut. 

Baca BERLUMPUR ..Hal  7

q Lapor ke Polisi dan Bawaslu 
q Kades Dihadang, Eks Dewan    
      Ngaku Dipukul Dewan  

 

KOTA BINTUHAN - Penangkapan oleh seke-
lompok masyarakat yang diduga salah satu 
pendukung paslon bupati dan wakil bupati Kaur 
pada Sabtu malam (28/11) di wilayah Kecamatan 
Nasal membuat suhu Pilkada Kaur memanas. 

Pilkada Kaur Panas
Baca PILKADA ..Hal  7
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Berhasil Angkat Harga Karet, Petani Seluma...
Sambungan dari halaman 1 Menjadi Inspirasi, Tak Cuma Mobnas Helmi Hasan... 

Sambungan dari halaman 1

Pilkada Kaur Panas
Sambungan dari halaman 1

“Karena kami menikah di luar Kota Beng-
kulu, akhirnya saya pinjam mobil relawan 
HM,” kata Aditya.

Menurutnya, program mobil dinas untuk 
menikah ini sangat bagus dan bermafaat 
bagi masyarakat. Terutama, warga yang 
tidak memiliki kendaraan saat hendak 
menikah.

“Program HD Oto itu adalah salah salah 
satu bentuk APBD untuk rakyat. Karena 
baru di Kota Bengkulu itulah pemimpinnya 
bersedia meminjamkan kendaraan dinas 

untuk warganya,” ungkap Aditya.
Ia pun berharap program ini bisa dicanan-

gkan oleh di seluruh Provinsi Bengkulu. 
Sebab, masih banyak warga yang kesulitan 
untuk mencari mobil pengantin.

“Kita doakan Pak Helmi bisa menjadu gu-
bernur sehingga program ini bisa berjalan 
di tingkat provinsi,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Helmi Hasan 
memang mencanangkan program mobnas 
untuk menikah sejak 2018 lalu. Dimana 
mobil BD 1 A, BD 2 A, dan mobnas pejabat 
lainnya boleh digunakan oleh masyarakat 
yang membutuhkan. (**)

Berlumpur Bersama Warga...
Sambungan dari halaman 1

KPU: Pemungutan Suara Aman

SNMPTN Tahun Depan Tanpa Input PDSS Seluruh Siswa

“Menaikkan harga karet, tidak den-
gan ‘Bim salabim jadi gubernur harga 
karet langsung naik 25 ribu. Namun, 
perlu melihat kebutuhan pasar, bah-
kan sekelas Presiden pun tidak dapat 
seenaknya menaikkan harga komo-
ditas,” sampai Rohidin di hadapan 
perwakilan dari 30 Gabungan Ke-
lompok tani (Gapoktan) di desa bukit 
peninjauan 2, kecamatan Sukaraja 
Kabupaten Seluma, Minggu(29/11)

Rohidin menjelaskan, tidak ada gu-
bernur yang bisa menentukan harga 
karet. Harga karet hanya dapat ditentu-
kan oleh pasar global. Namun, dengan 

inovasi seperti misal dibuat blanket 
atau lainnya akan memberikan nilai 
tambah hingga 2 kali lipat. 

Karet yang merupakan komoditas 
unggulan provinsi Bengkulu akan jadi 
prioritas pengembangan ke depan. 
Selain komoditas lain di provinsi 
Bengkulu.

“Kita pastikan, harga karet naik se-
cara bertahap dan masuk akal melalui 
inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh 
pasar,” tegas Rohidin.

Ketua Kelompok Tani Sukaraja Sand-
iyo (54) mengapresiasi rancangan 
program yang ditawarkan oleh Cagub 
Rohidin. Menurutnya, program yang 
dicanangkan Rohidin lebih masuk akal 

dan tidak terkesan hanya polesan janji 
politik semata.

“Setelah mendengarkan pemaparan 
bapak Rohidin, kami yakin yang beliau 
sampaikan itu bisa terwujud. Sosok 
seperti ini lah yang kami harapkan 
dapat menjadi pemimpin Bengkulu,” 
jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, kami akan 
berjuang keras untuk memenangkan 
paslon nomor 2 pada tanggal 09 De-
sember mendatang. Agar program 
impian para petani dapat terwujud.

“Bukan karena janji politik melainkan 
karena panggilan dari hati agar pem-
bangunan terus berlanjut di Provinsi 
Bengkulu,” pungkasnya.(**) 

Dua pohon besar itu akhirnya bisa dising-
kirkan menjelang sore hari. 

Agusrin pun terlihat berjibaku bersama 
warga lain di dalam siring menyikirkan po-
hon yang diduga menjadi salah satu penye-
bab banjir di lingkungan warga. Menurutnya 
tidaklah penting siapa yang mengelola 
Pantai Panjang, pihak Pemprov atau Pemkot 
yang penting diurus dengan jelas dan baik.

“Waktu saya menjabat, setiap OPD punya 
tanggung jawab kapling, jangankan sampah, 
rumput rapi ditata setiap minggu,” terang 
Agusrin prihatin.

Pantauan media, Agusrin membersih-
kan kawasan Pantai Panjang juga didam-
pingi oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan B 
Najamudin, Penasihat Tim Pemenangan 
Agusrin-Imron, Izda Putra, serta sejumlah 
masyarakat dari berbagai kalangan pun ikut 
bersih-bersih pantai bersama mulai dari 
kawasan Pantai Panjang depan Sport Center 
hingga ke kawasan pantai Pasir Putih. 

“Tidak usah yang rumit-rumit, yang gam-
pang saja. Kalau pemimpin itu harus rajin 
turun untuk melihat situasi di lapangan. 
Seperti persoalan pantai panjang ini, yang 
kotor butuh perhatian lebih dari pemimpin. 
Karena kawasan pantai ini aset kita, harus 
kita jaga bersama,” kata Agusrin.

Sambung Agusrin, apalagi pemimpin itu 

jangan hanya menerima laporan baiknya 
saja. Pemimpin harus rajin turun dan harus 
ada tindakan. “Apalagi zaman saya dulu tiap 
pagi saya keliling pakai motor untuk melihat 
persoalan yang ada, kemudian kita ber-
tindak langsung, agar tidak berlarut-larut. 
Karena maunya masyarakat itu pemimpin 
selalu ada di tengah-tengah masyarakat,” 
ungkapnya.

Ketika ia nanti jadi Gubernur Bengkulu, 
lanjut Agusrin, dirinya berjanji akan mem-
benahi total kawasan wisata Pantai Panjang. 
“Kawasan Pantai Panjang ini harus lebih 
baik lagi ke depannya. Harus dibenahi total. 
Agar menjadi andalan wisata Bengkulu,” 
jelasnya.

Sementara masyarakat Bengkulu, melihat 
aksi bersih-bersih pantai ini mengapresiasi 
positif. Pasalnya program bersih-bersih pan-
tai yang dulu pernah dilakukan pemerintah 
daerah tidak pernah dilakukan lagi. 

“Harusnya rutin pantai ini dibersihkan 
seperti ini. Tentu kita sangat mengaprea-
siasi langkah Pak Agusrin membersihkan 
kawasan pantai ini. Sebab kawasan pantai 
ini memang harus rutin dibersihkan, meng-
ingat sampah-sampah banyak berserakan,” 
beber Mardi warga Kelurahan Penurunan.

Tumpukan sampah yang telah dikumpul-
kan selanjutnya diangkut menggunakan 
truk besar untuk dibuang ke tempat pem-
buangan sampah akhir kota bengkulu (*)

Diduga uang diamankan tersebut 
adalah uang money politics (MP), ka-
sus ini lalu dilaporkan ke Gakkumdu 
dan juga Bawaslu Kabupaten Kaur 
kemarin oleh Tim Paslon 02.

  Belum bisa dipastikan kalau uang 
yang diamankan untuk MP. Sebab 
menurut keterangan Kades Pasar Ju-
mat Juli Aprianto kalau uang sebesar 
Rp 43 juta tersebut adalah uang DD 
(dana desa). Tidak hanya itu, penghen-
tiannya di tengah jalan oleh sekelom-
pok masyarakat tidak berdasar apa lagi 
langsung melakukan penggeledahan 
di dalam mobil miliknya di Desa Bukit 
Indah Kecamatan Nasal. 

  BB uang tersebut berada di dalam 
mobil dan dalam kondisi terikat, saat 
itu Juli hendak pulang  dari salah satu 
pondok pesantren di Bukit Indah ke 
Pasar Jumat. Tiba-tiba dirinya diha-
dang sekelompok masyarakat yang 
menyatakan kalau penangkapan 
tersebut adalah OTT (Operasi Tangkap 
Tangan). 

“Itu uang saya  dan itu uang DD dan 
itu untuk dipergunakan masyarakat. 
Saat ditangkap saya dalam mobil hen-
dak menuju pulang ke rumah di Pasar 
Jumat,” ungkap Juli kepada petugas 
Polres Kaur. 

    Untuk menghindari keributan, 
malam itu juga kades bersama dengan 
rekan-rekannya yang lain ikut seke-
lompok masyarakat yang melakukan 
penangkapan tersebut menuju Polres. 
Namun tidak diproses karena ranah 
Gakkumdu dan Bawaslu. 

Malam itu penghadangan juga ter-
jadi di tempat yang berbeda di Nasal 
dan tidak hanya sebatas kades saja. 
Mereka juga menghadang salah satu 
mobil lain di Sinar Banten Kecamatan 
Nasal yang saat itu di dalamnya ada 
mantan anggota DPRD Kaur Ririn 
Arianto. Menariknya penangkapan di 

mobil Ririn sempat terjadi perdebatan 
dengan salah satu anggota dewan 
yang ikut diduga ikut menghadang 
malam itu. 

Sehingga terjadilah keributan antara 
Ririn mantan anggota DPRD Kaur den-
gan Z Muslih atau Lihun yang saat ini 
anggota DPRD Kaur dari PBB. Kejadian 
ini sempat memanas, sehingga Ririn 
melaporkan ke Mapolres Kaur atas 
tuduhan dugaan penganiayaan yang 
dilakukan oleh Lihun. Pada saat itu Li-
hun diduga memukul, mencekik, dan 
menarik Ririn keluar dari mobil untuk 
melakukan penggeledahan. 

 Tidak hanya itu saja Ririn juga telah 
melakukan visum terkait laporan 
yang mengakibatkan luka lebam di 
bagian wajah dan beberapa bagian 
tubuh lainnya.Terkait laporan ini pihak 
Polres Kaur membenarkan dan telah 
menerima laporannya dan akan segera 
ditindaklanjuti sesuai dengan aturan 
yang berlaku.

  “Laporan dugaan penganiayaan 
dengan terlapor anggota dewan su-
dah kita terima dan akan segera kita 
tindak lanjuti nantinya. Pemeriksaan 
lanjutan juga akan segera kita lakukan 
nantinya,” terang Kapolres Kaur AKBP 
Dwi Agung Setyono, S,IK melalui Kasat 
Reskrim AKP Apriadi kepada RB. 

 Sementara itu pihak tim 02, kema-
rin (29/11)   membawa bukti dugaan 
pelanggaran yang berhasil mereka 
amankan sekelompok masyarakat 
tersebut ke Bawaslu Kaur. Mereka 
mengamankan berupa uang Rp 43,6 
juta, daftar nama pemilih di Nasal, 
amplop, 5 unit ponsel dan tiga unit 
mobil. Untuk mobil saat ini telah 
dititipkan di Mapolres Kaur. Laporan 
ini disampaikan langsung oleh Erlan 
warga Nasal di dampingi oleh Tim 02 
Martin Salim juga tim 02 lainnya ke 
Gakkumdu kemarin siang. 

 Sementara terlapornya adalah Ririn 
kemudian Juli yang juga Kades Pasar 

Jumat dan beberapa rekannya yang 
lain termasuk adanya oknum PNS 
yang juga ikut dilaporkan. Laporan ini 
diterima langsung oleh Komisioner Ba-
waslu Kaur Natijo Helem di Sekretariat 
Gakkumdu Kabupaten Kaur.

  “Iya hari ini kita telah melaporkan 
dugaan pelanggaran MP ke Bawaslu 
Kaur termasuk juga BB sejumlah uang 
dan lain sebagainya. Tanda terimanya 
sudah kita terima kita tunggu proses 
lebih lanjut,” kata salah satu Tim Paslon 
02 Martin Salim kepada RB kemarin. 

  Terkait dengan laporan tersebut, 
Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo 
melalui anggota Bawaslu Kaur Natijo   
Helem menerima langsung laporan 
dugaan pelanggaran tersebut. Bahkan 
pihak Bawaslu Kaur juga menerima 
bukti yang disampaikan untuk ditindak 
lanjuti. Namun pihak Bawaslu Kaur 
belum bisa memastikan kalau kasus 
ini adalah dugaan MP. 

  “Laporan dugaan pelanggaran pe-
milu dari tim 02 sudah kita terima, 
pelanggaran apa kita belum bisa 
pastikan. Jadi kita tunggu waktu dua 
hari untuk memutuskan karena harus 
melalui kajian lebih dahulu baru kita 
plenokan. Kita juga akan berkoordinasi 
dengan tim Gakkumdu juga nantinya,” 
ungkap Natijo kemarin. 

  Sementara itu Ketua Tim Paslon 
01 Inyo Banhuan Hutagalung saat 
dikonfirmasi mengatakan kalau pi-
haknya menyerahkan proses dugaan 
pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kaur. 
Sementara pihaknya mengakui kalau 
kegiatan itu tidak ada kaitannya den-
gan palson 01. 

“Kita yang pasti saat ini menyerahkan 
sepenuhnya ke pihak Bawaslu apalagi 
laporannya sudah masuk. Untuk yang 
dugaan kriminal di Polres Kaur silah-
kan diproses sesuai dengan prosedur 
yang ada yang pasti tidak ada kaitannya 
dengan kita,” ungkap Inyo Banhuan 
Hutagalung. (cik) 

“Jadi hari ini kita undang seluruh stake-
holders. 

Jadi ini merupakan contoh praktik lang-
sung bahwa KPU Provinsi sesuai dengan 
regulasi, berkomitmen untuk melaksanakan 
protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 
dalam proses perhitungan suara,” kata 
Emex, kemarin 

Untuk itu, pihaknya mengharapkan bagi 
pemilih yang telah terdaftar di Daftar Pe-
milih Tetap (DPT) dapat menyalurkan hak 
pilihnya pada pencoblosan nanti. Pasalnya 
KPU Provinsi Bengkulu telah menjamin 
keselamatan dan kesehatan pemilih. Sesuai 
dengan PKPU 18 dan 19 Tahun 2020 men-
genai Pemungutan, Penghitungan Suara, 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan 
Serentak Tahun 2020.

“Petugas kita juga sudah dipastikan sehat, 
bahwa sebelum mereka menjalankan tugas 
itu dilakukan rapid test. Bertujuan untuk 
mendeteksi dini apakah ada indikasi terpa-
par Covid-19,” tukasnya.

Kemudian, juga akan diperhatikan bahwa 
seluruh pemilih yang ada di Tempat Pemun-
gutan Suara (TPS) akan diberikan sarung 
tangan. Agar menjaga sterilisasi terhadap 
tangan pemilih yang dimungkinkan ber-
sentuhan dengan peralatan yang ada di 
TPS atau dengan petugas. “Jadi kita dalam 
hal ini yakin dan optimis bahwa proses pe-
mungutan suara di 9 Desember nanti akan 
berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Pihaknya mengakui bahwa dari rapid test 
untuk KPPS kemarin didapati beberapa 
calon petugas yang reaktif. Kemudian bagi 
yang reaktif itu, langsung dilakukan tinda-
kan, dengan pengambilan swab dan isolasi 

mandiri.
“Karena belum tentu yang reaktif itu 

positif ya. Kemudian ketika mereka positif 
maka wajib menjalankan isolasi mandiri,” 
tukasnya.

Pihaknya pun menyarankan bagi petugas 
yang positif Covid-19 untuk mengundurkan 
diri. Agar memberikan kesempatan untuk 
memulihkan kondisinya. “Kita hanya me-
nyarankan, namun jika tidak mengundur-
kan diri ya proses pemungutan suara tetap 
dijalankan, karena dibantu juga dengan 2 
linmas  dipintu keluar yang bisa meneteskan 
tinta,” jelas Emex.

Kemudian terkait dengan sistem peng-
umpulan hasil pemungutan suara, Anggota 
KPU Provinsi Bengkulu Devisi Hukum, Eko 
Sugianto menyampaikan berbeda dengan 
pelaksanaan sebelumnya, pilkada kali ini 
akan menggunakan aplikasi Sirekap.

“Untuk sekarang mengupload C1 itu lang-
sung di tingkat TPS. Dulu kan ada C1 tingkat 
kabupaten dan sekarang tidak. Itu langsung 
di tingkat TPS nanti ada linknya untuk men-
gunduh aplikasi, dan kemudian difoto dan 
dikirim melalui aplikasi Sirekap,” kata Eko.

Sehingga, lanjutnya, kewajiban KPPS ha-
rus memiliki handphone yang dapat mem-
foto dan mengirim dokumen. Artinya juga 
harus ada paket data dan sinyalnya. Dengan 
aplikasi ini dapat memotong proses input 
data, dimana dari TPS langsung ke pusat.

“Jadi lebih cepat dan menggaransi hasil 
itu tidak ada perubahan. Dan kecurangan 
kecurangan akan kita buktikan dengan ap-
likasi ini. Artinya dengan aplikasi ini akan 
menjawab bahwa pelaksanaan perhitungan 
pemungutan suara ditingkat bawah ini 
betul-betul valid, dan langsung kita ekspos 
ke pihak luar. Ketika itu dikirim orang bisa 
langsung mengakses,” tutupnya. (war)

Sambungan dari halaman 1

SURABAYA - Pelaksanaan seleksi na-
sional masuk perguruan tinggi negeri 
(SNMPTN) 2021 sedikit berbeda den-
gan tahun lalu. Salah satunya, sekolah 
tidak lagi harus mengisi pangkalan 
data sekolah dan siswa (PDSS) seluruh 
siswa. Lembaga tes masuk perguruan 
tinggi (LTMPT) akan mengambil dari 
data pokok pendidikan (dapodik) un-
tuk menentukan kuota masing-masing 
sekolah. 

Ketua LTMPT Prof Mohammad Nasih 
mengatakan, LTMPT akan melaunch-
ing kebijakan dan peraturan baru 
SNM PTN pada 4 Januari. Salah satu 
perubahan sistem tersebut adalah 
pada pelaksanaan SNM PTN tidak 
lagi harus menunggu sekolah mengisi 
semua PDSS siswa. 

“Kalau tahun  lalu, pendaftaran 
SNM PTN, tahapannya sekolah harus 
menginput seluruh siswa ke PDSS. 
Tahun depan, bocorannya sekolah 
tidak perlu menginput seluruh siswa 
ke dalam PPDS,” katanya. 

Nasih menuturkan, LTMPT akan 
menggunakan data yang ada di dapo-
dik dan Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah dan Madrasah (BAN-SM) 
untuk menentukan jumlah siswa yang 
eligible masing-masing sekolah dan 
madrasah. Jadi, nanti masing-masing 
sekolah akan mendapatkan jumlah 
kuota siswa yang bisa mendaftar SNM 
PTN. 

“Kemudian, sekolah tinggal mengin-
put nama siswa yang eligible sesuai 
dengan kuota yang diterima,” ujarnya. 

Dengan begitu, sekolah memiliki 
kewenangan untuk menentukan siapa 
saja siswa yang berhak mendaftar SNM 
PTN sesuai dengan kuota yang tersedia 
di sekolah. Contohnya, SMAN 1 kuo-
tanya 50 orang, maka sekolah hanya 
menginput 50 siswa dengan perangk-
ingan terbaik di sekolahnya. 

“Yang menentukan siswa yang eligi-
ble sekolah sendiri. Jadi, hal itu sangat 
penting untuk kesesuaian data di seko-
lah dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendilbud),” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai rek-
tor Universitas Airlangga (Unair) itu 
menambahkan, jadwal pelaksanaan 
SNM PTN saat ini belum dikeluar-
kan. Rencananya, jika tidak ada aral 
melintang, launching SNM PTN akan 
dilakukan pada minggu pertama atau 
kedua Januari tahun depan. “Nanti 
menunggu launching dulu,” ujarnya. 

Sementara itu, LTMPT merilis seko-
lah-sekolah terbaik dengan nilai rata-
rata tes potensi skolastik (TPS) UTBK 

2020 kemarin (28/11). Data sekolah 
dengan nilai rata-rata TPS terbaik 
tersebut juga diumumkan melalui la-
man resmi LTMPT. 

“Data sekolah dengan nilai rata-rata 
UTBK terbaik tersebut dapat digunak-
an untuk melihat kemampuan siswa 
masing-masing sekolah,” kata dia. 

Nasih menambahkan, data tersebut 
dapat dimanfaatkan sekolah untuk 
pengambilan program studi (prodi) 
siswa ke depan. Sementara, bagi per-
guruan tinggi negeri (PTN) digunakan 
sebagai indikator indeks sekolah untuk 
tujuan penentuan daya tampung.  “Ya 
kami sampaikan daftar 1000 SMA ter-
baik berdasarkan nilai UTBK secara 
nasional,” kata dia. 

Nasih menjelaskan, pelaksanaab 
UTBK tahun depan kemungkinan akan 
sama dengan tahun sebelumnya. Saat 
ini, LTMPT masih menggodok sistem 
pelaksanaan UTBK 2021. “Kami masih 
punya banyak waktu untuk menentu-
kan tempat tes,” ujarnya. 

Rencananya, lanjut dia, pelaksanaan 
UTBK tahun depan jenis tes yamg di-
berikan tidak hanya TPS, tetapi akan 
ditambah tes kompetensi akademik 
(TKA). Berbeda dengan tahun ini yang 
hanya TPS saja. 

“TKA adalah faktor yang cukup sig-
nifikan untuk mengukur kemampuan 
keilmuan siswa. Sementara, TPS untuk 
mengetajui kemampuan berfikir dan 
general,” jelas dia. 

Menurut Nasih, pelaksanaan UTBK 
2020 sejatinya menggunakan dua jenis 
tes. Yakni, TPS dan TKA. Namun, lanta-
ran pandemi Covid-19 dan persiapan 
yang sangat mepet dengan jadwal 
UTBK, maka diberlakukan hanya satu 
jenis tes, yakni TPS. “Sekarang kita pu-
nya banyak persiapan lebih awal. Nanti 
akan diatur pelaksanaannya sesuai 
protokol kesehatan Covid-19,” kata dia. 

Merespon rencana perubahan terse-
but, Wasekjen Federasi Serikat Guru 
Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, 
pembatasan kuota ini untuk mengikuti 
SNMPTN sejatinya sudah dilakukan 
sejak beberapa tahun terakhir. Be-
danya, kuota ditentukan berdasarkan 
Akreditasi Sekolah. Di mana, untuk 
sekolah berkreditasi A mendapatkan 
kuota sebanyak 40 persen, akreditasi 
B 25 persen, dan sekolah akreditasi C 
5 persen. 

Angka 40 persen ini, kata dia, dari 
jumlah siswa yang diinputkan ke pan-
gkalan data sekolah dan siswa (PDSS). 
Karenanya, sekolah akan berupaya 
semaksimal mungkin memasukkan 

seluruh data siswa kelas XII ke PDSS. 
“Jadi bisa mendapat kuota maksimal,” 
ujarnya. 

Sayangnya, pengisian data siswa ke 
PDSS itu pun tidak 100 persen bisa ter-
input semua. Paling berkisar 90 persen 
saja. Kebanyakan kasus ini terjadi pada 
siswa pindahan yang kadang namanya 
masih terdata di sekolah lama atau 
server yang suka hang jelang pendaft-
aran SNMPTN. “Kalau nanti ditentutan 
LTMLT, karena belum tahu mekanisme 
perhitungannya bisa jadi lebih sedikit 
kuotanya atau sebaliknya,” ungkapnya. 

Menurutnya, penentuan kuota dari 
Dapodik dan BAN SM sebetulnya mi-
rip dengan metode sebelumnya yang 
mengacu pada akreditasi. Nantinya, 
LTMPT bisa melihat jumlah siswa kelas 
XII dari sekolah dari Dapodik. Kemu-
dian disinkronkan dengan akreditasi 
sekolah dari BAN SM. “Tapi sekali lagi 
belum tahu ini rumus perhitungan 
kuotanya seperti apa,” katanya. 

Diakuinya, skema baru akan mer-
ingankan pihak sekolah. Sekolah tak 
perlu lagi memasukkan ratusan data ke 
PPDS untuk menentukan kuota yang 
diperoleh. Karena nanti, kuota sudah 
ditetapkan LTMPT secara mutlak. 
kemudian, hanya data mereka yang 
masuk perankingan kuota tersebut 
yang diupload ke PPDS. “Jadi kalau 
sistemnya begitu ya memudahkan. 
kuota 50 ya dimasukkan hanya 50 
orang saja ke PPDS,” tuturnya. 

Namun yang membebani ialah per-
ankingan siswa. Karena kemungkinan 
mendapat kuota lebih sedikit dari 
tahun sebelumnya, tentu menjadi 
pekerjaan rumah bagi sekolah untuk 
memberikan penjelasan ke siswanya. 
Terlebih, SNMPTN merupakan jalur 
yang paling diidamkan oleh para siswa 
untuk bisa masuk PTN. Meski, ada dua 
jalur masuk lainnya, yakni Seleksi Ber-
sama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN) dan jalur mandiri. 

“Mereka merasa SNMPTN itu kesem-
patan terbaik mereka untuk kuliah,” 
papar Mansur. 

Mansur mengatakan, sekolah selalu 
kesusahan dalam menentukan siapa 
saja yang dapat masuk kuota SNMPTN. 
Apalagi untuk sekolah favorit, di mana 
hampir seluruh muridnya ingin melan-
jutkan kuliah ke PTN melalui jalur 
SNMPTN. 

D i a  m e n c o n t o h k a n  u n t u k  d i 
wilayahnya. Di SMA 1 Gunung Sari, 
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 
tempatnya mengajar, minat siswa 
mengikuti SNMPTN tinggi. (ayu/mia)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) memiliki segudang pekerjaan 
rumah (PR) terkait dengan penanganan 
perkara dugaan suap perizinan usaha tam-
bak, dan/atau pengelolaan perikanan atau 
komoditas perairan sejenis lainnya tahun 
2020. Salah satu PR-nya adalah mengungkap 
misteri duit Rp 9,8 miliar yang berada di 
rekening PT Aero Citra Kargo (ACK). 

PT ACK diduga sebagai penampung 
uang dari sejumlah perusahaan eksportir 
benih lobster (benur). Sejauh ini, baru PT 
Dua Putera Perkasa (DPP) yang diketahui 
pernah mengirim sejumlah uang ke reken-
ing PT ACK tersebut. Uang itu merupakan 
kesepakatan antara bos PT DPP Suharjito 
dan Safri, staf khusus Menteri Kelautan dan 
Perikanan Edhy Prabowo.

Deputi Penindakan KPK Karyoto men-
erangkan bahwa pihaknya tentu akan me-
lihat berapa banyak perusahaan eksportir 
benur yang sudah melakukan perbuatan 
yang sama seperti PT DPP. Sebagaimana 
diketahui, ada puluhan perusahaan yang 
mendapatkan izin dari Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan 
ekspor benur tersebut sejak Juli lalu. 

Karyoto menjelaskan, setelah menelusuri 
perbuatan perusahaan itu, pihaknya kemu-
dian akan mendalami beberapa hal. Mulai 
dari akta pendirian perusahaan hingga siapa 
pihak-pihak yang bertanggungjawab atas 
badan usaha tersebut. ”Dalam PT tentunya 
ada akta pendirian, siapa direkturnya, siapa 
petugas-petugas yang ada dalam perseroan 
terbatas itu,” paparnya, kemarin (29/11).

Penyidik KPK, kata Karyoto, sejauh ini 

pihaknya tengah mengumpulkan alat 
bukti dan keterangan yang berkaitan dengan 
perkara tersebut. Penggeledahan pun telah 
dilakukan di gedung Mina Bahari IV KKP 
pada Jumat (27/11) lalu. Tidak tanggung-
tanggung, penggeledahan berlangsung 
selama 16 jam, yakni dari Jumat pukul 10.45 
hingga Sabtu (28/11) pukul 03.00 dini hari.

Dari penggeledahan itu, KPK berhasil 
mengamankan sejumlah uang tunai dalam 
bentuk pecahan rupiah dan mata uang as-
ing. Hingga kemarin, KPK belum menyebut-
kan berapa nilai total dari uang yang disita 
itu. Selain menemukan uang, tim penyidik 
yang terdiri dari tiga satuan tugas (satgas) 
penyidikan tersebut juga mengamankan 
beberapa dokumen dan barang bukti ele-
ktronik. 

KPK mengonfirmasi bahwa penggeledah-
an masih akan dilakukan oleh tim penyidik. 
Namun, komisi antirasuah tersebut belum 
mau menyebutkan lokasi atau tempat mana 
saja yang akan digeledah. Yang jelas, peng-
geledahan itu dilakukan untuk mencari dan 
menemukan barang bukti yang terkait den-
gan perkara dugaan suap kepada menteri 
Edhy tersebut.

Karyoto menambahkan, pihaknya pasti 
akan melakukan evaluasi dari setiap ke-
giatan yang dilakukan. Evaluasi dianta-
ranya mengaitkan barang bukti yang telah 
diamankan. Salah satunya barang bukti 
perbankan. ”Siapa yang mengirim, atas 
perintah siapa, tentunya nanti akan dibuka 
semua. Perlu waktu, tidak bisa dalam 3x24 
jam semuanya selesai,” imbuh perwira polisi 
bintang dua itu. (tyo)

Telusuri Aliran Duit dari Eksportir Benur Lain
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Beli Sapi di Fb, Rugi Rp 24 Juta
Pelaku Pakai Modus Baru

BENGKULU – Ini pelajaran untuk 
semua agar selalu berhati-hati apa-
bila akan melakukan transaksi jual 
beli di media sosial (Medsos) terutama 
facebook (Fb). Agar terhindar dari se-
gala bentuk penipuan. Sebelum men-
girimkan uang pembelian, ada baiknya 
melakukan pengecekan langsung ke 
lokasi penjual.  

AH (33) warga Gunung Payung Keca-
matan Pinang Raya Kabupaten Beng-

kulu Utara menjadi korban penipuan. Ia 
mengalami kerugian Rp 24 juta, setelah 
membeli sapi melalui Fb. Kasus ini su-
dah dilaporkan ke Polda Bengkulu. 

Berdasarkan data diperoleh, kasus ini 
berawal saat korban ingin membeli in-
duk sapi untuk peliharaan. Korban pun 
membuat postingan di grup jual beli 
yang ada di Fb, yang isinya sedang men-
cari indukan sapi, tak lupa pula korban 
pun mencantumkan nomor teleponnya, 
pada Rabu (25/11). 

Postingan korban pun terlihat oleh 

pelaku yang mengaku bernama Zen. 
Saat itu pelaku menghubungi korban 
dan menawarkan induk sapi dan dua 
anaknya jenis ras Bali dengan harga 
Rp 24 juta. Sapi itu disebut pelaku be-
rada di Dusun Lubuk Durian Bengkulu 
Utara.

Selanjutnya terjadi negosiasi, setelah 
merasa harga cocok, tanpa mengecek 
lebih dulu, korban pun mengirim uang 
ke rekening Zen atas nama Arli Saputra. 
Singkatnya pada Jumat (27/11) sapi yang 
dipesan itu tiba di rumah HA. Namun 

betapa kagetnya korban, saat sang sopir 
yang mengantar sapi itu menagih uang 
pembelian. Saat itu sang sopir meminta 
korban mengirimkan uang ke rekening-
nya. Karena percaya saja, akhirnya sang 
sopir pun pulang ke rumahnya. 

Namun malam harinya sang sopir 
bersama pemilik sapi bernama Tarmino 
datang lagi ke rumah HA. Saat itu mer-
eka mengatakan bahwa uang pembelian 
sapi itu belum juga diterima. Korban 
yang kaget, langsung menunjukkan 
bukti transfer uang kepada keduanya. 

Namun, keduanya bersikukuh bahwa 
sapi itu adalah milik Tarmino bukan mi-
lik Zen. Dan mereka menyatakan belum 
sepeserpun menerima uang pembelian. 

Sadar dirinya tertipu, korban pun 
hanyapasrah saat sapi yang dibelinya itu 
diambil lagi oleh pemiliknya. Sakit hati 
tertipu korban pun lantas melaporkan 
kejadian itu ke Polda Bengkulu. Kabid 
Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. 
Sudarno membenarkan Laporan terse-
but. “Laporan masih dipelajari penyidik 
untuk di tindak lanjuti,” tutupnya.(wij)

Pulang Kerja IRT Dianiaya
BENGKULU – Penganiayaan di-

alami seorang ibu rumah tangga, Si 
(37), warga Jalan Hibrida 3 RT 4 
Kelurahan Sidomulyo.  

Ia  d i -

aniaya temannya berinisial Yu. Aki-
bat kejadian itu, korba mengalami 
luka di bagian wajahnya. Peristiwa 
yang terjadi Jumat (27/11) ini, sudah 
dilaporkan korban ke Polsek Gading 
Cempaka. 

Dalam laporan polisi ter-
ungkap, kejadian ini 

berawal saat korban pulang kerja 
mengendarai sepeda motor. Tiba-
tiba ia diikuti oleh Yu. Saat dekat, 
Yu meminta korban untuk berhenti, 
guna menyelesaikan persoalan dian-
tara keduanya.  Namun karena takut, 
k o r b a n  p u n l a n t a s 

tetap memacu sepeda motornya. 
Merasa tertantang, Yu kembali 

mengejar korban dan akhirnya ber-
hasil menghalangi laju motor korban 
dengan motornya. Seketika Yu pun 
turun dari motor dan terjadilah cekcok 
mulut. Saat itu, Yu langsung memukul 
hidung korban hingga mengeluarkan 
darah. Me- lihat itu, terlapor pun 

l a n g -

sung kabur dari lokasi kejadian. 
Korban yang merasa sakit hatu, 

akhirnya melaporkan temannya itu 
ke polisi. Kabid Humas Polda Beng-
kulu Kombes. Pol. Sudarno, S.Sos, 
MH, membenarkan laporan tersebut. 
“Laporan masih dipelajari penyidik 
untuk ditindaklanjuti,” sampai Sudar-
no. (wij)
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TKP : Jalan Hibrida 3 RT 4 Kelurahan Sidomulyo Tempat Kejadian Perkara (TKP) Penganiayaan.

Warung Ditinggal, Rp 7 Juta Hilang
BENGKULU – Apes benar 

nasib BP (41) warga Jalan Sam-
sul Bahrun Kelurahan Bentir-
ing. Uang tunai Rp 7 juta yang 
disimpannya di laci warung, 
hilang dicuri. Mirisnya, tak ada 
seorang warga pun yang meli-
hat pelaku beraksi. Pencurian 
ini sudah dilaporkan ke Polsek 
Muara Bangkahulu. 

Data terhimpun, peristiwa 
ini terjadi Sabtu (28/11) seki-
tar pukul 10.00 WIB. Berawal 
korban sedang menghitung 
uang hasil penjualan warung 

selama beberapa hari. Setelah 
diketahui jumlahnya Rp 7 juta, 
selanjutnya uang itu dima-
sukkan ke dalam laci. Meski 
dikunci, namun korban me-
ninggalkan kuncinya begitu 
saja, dan bergegas ke belakang 
warung untuk membersihkan 
perkarangan rumah.  

Diduga kesempatan itu di-
manfaatkan pelaku yang lang-
sung mengambil uang dilaci. 
Korban baru menyadari ke-
jadian itu beberapa saat kemu-
dian. Saat ia kembali masuk ke 

warung melihat laci sudah ter-
buka. Kaget, ia pun mengecek 
isi laci dan diketahui uangnya 
sudah tak tersisa. 

Korban sempat bertanya pada 
tetangga, namun sayang tak sat-
upun yang melihat ada pelaku 
pencurian masuk ke warung 
korban. Kabid Humas Polda 
Bengkulu Kombes Pol. Sudar-
no, S. Sos. MH, membenarkan 
laporan tersebut. “Iya laporan 
sudah diterima, prinsipnya se-
tiap laporan pasti akan ditindak 
lanjunti,” ujarnya.(wij)

Pemilik Rugi Rp 3 Juta 
BENGKULU  – Depot Bunga 

Wulan milik Sobirin di Jalan Pu-
tri Gading Cempaka Kelurahan 
Penurunan, menjadi incaran 
maling. Sebanyak 31 pot beserta 
bunga berbagai jenis, hilang 
digasak maling. Akibat kejadian 
tersebut korban mengalami 
kerugian Rp 3 Juta.

Kejadian tersebut terjadi Jumat 
(27/11) sekitar pukul 16.00 WIB 
dan baru dilaporkan ke Polsek 
Ratu Samban pukul 19.00 WIB. 

Dalam laporan diketahui saat 
pencurian itu terjadi, korban 
sedang tidak berada di depot 
bunga miliknya. Sekitar pu-
kul 18.00 WIB, korban  pun 
mengecek kondisi depotnya. 
Saat itulah ia melihat sejumlah 

pot dan bunga yang dijualnya 
hilang. Saat dihitung, jumlahnya 
mencapai 31 buah. 

Korban sempat bertanya pada 
warga sekitar, dan saat itulah 
ada salah seorang warga yang 
melihat pelaku mengambil pot 
dan bunga korban. Berbekal dari 
keterangan tetangganya itulah, 
korban melaporkan kejadian 
ini ke polisi. Atas kejadian itu 

korban mengalami kerugian Rp 
3 juta. 

Kapolres Bengkulu AKBP Pa-
hala Simanjuntak, S. IK mem-
benarkan laporan tersebut. 
“Laporan sudah diterima dan 
saat ini masih dipelajari oleh 
penyidik. Kita akan meminta 
keterangan dulu dari saksi-saksi 
untuk menindak lanjuti lapo-
ran,” Sampainya.(wij)

31 Tanaman Hias Digasak Maling

Dua Pengedar, Ngaku 
Tiga Bulan Beraksi
Seminggu Empat Kali Pesan
CURUP – Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnar-

koba) Polres Rejang Lebong (RL) terus mendalami 
keterangan 2 orang pengedar narkoba jenis sabu 
yang mereka tangkap. Masing-masing BH (30) 
warga Desa Taba Renah Kecamatan Curup Utara 
dan TH (32) warga Kelurahan Batu Dewa Keca-
matan Curup Utara.

Dari hasil pemeriksaan, terang Kapolres RL AKBP 
Puji Prayitno, SIK, MH melalui Kasat Resnarkoba 
Iptu Susilo, SH, MH kepada RB, keduanya meru-
pakan dua jaringan berbeda. Mereka mengaku 
baru beberapa bulan belakangan menjual narkoba. 

“Kalau keterangan para pelaku, ada yang sudah 
tiga bulan berbisnis narkoba ada yang sudah empat 
bulan belakangan. Awalnya dari hanya sekadar pe-
makai, selanjutnya mereka menjual karena merasa 
besar untungnya,” kata Susilo.

Masih dari keterangan keduanya, sambung Susilo, 
dalam pemesanan narkoba kepada bandar be-
sarnya, seminggu bisa tiga sampai empat kali pesan. 
Tergantung penjualan mereka kepada pelanggan 
dalam seminggu. Karena kalau sedang banyak yang 
pesan, bisa sampai lima kali ambil barang ke bandar 
dalam seminggu.

“Rata-rata tiga sampai empat kali pesan barang ke 
bandar masing-masing dalam seminggu, bahkan 
bisa sampai lima kali pesan. Mereka ini memiliki 
bandar yamg berbeda, dan identitas sudah kita 
kantongi untuk di telusuri lagi. Karena kita tidak 
cukup hanya keterangan kedua pengedar narkoba 
ini saja. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan 
selanjutnya,” demikian Susilo.(dtk)

Penipuan CPNS Rp 849 Juta, 
Polda Cek Dugaan Sindikat

BENGKULU – Laporan 
Nu (45) warga Jalan Bukit 
Barisan Kelurahan Sawah 
Lebar, ke Polda Bengkulu 
pada (18/11) lalu, lantaran 
telah menjadi korban pe-
nipun Calon Pegawai Negri 
Sipil (CPNS), yang diduga 
pelaku berinisial SM warga 
Kota Bengkulu, masih di 
proses oleh Penyidik Di-
rektorat Reskrimum Polda 
Bengkulu. 

Direktur Reskrimum Pol-
da Bengkulu Kombes. Pol. 
Teddy Suhendyawan Syarif, 
S. Ik. M.Si, mengatakan pi-
haknya masih melakukan 
penyelidikan terhadap ka-
sus penipuan CPNS yang di-
laporkan oleh Nu beberapa 
waktu lalu yang mencapai 
kerugian sebesar Rp 849 
juta, “Sejauh ini kita belum 
melihat kalau penipuan 
ini adalah sindikat, tetapi 
kita masih memprosesnya,” 
ujarnya. 

Ditambahkan Teddy, total 
kerugain yang mencapai 
Rp 849 juta tersebut, dipas-
tikan korbanya lebih dari 
satu orang. Hanya saja yang 
mewaliki untuk melapor 
hanya satu orang. Teddy 
mengatakan modus pe-

nipuan CPNS, sudah sering 
terjadi maka ia mengimbau 
masyarakat agar tidak per-
caya kepada siapapun yang 
menawarkan akan lulus 
CPNS.

“Masyarakat tidak bo-
leh percaya dengan orang 
menawarkan demikian. 
Lebih baik masyarakat per-
caya kepada kemampuan 
sendiri. Untuk korban yang 
tertipu Rp 849 juta terse-
but lebih dari satu orang,” 
ujarnya.

Seperti dilansir sebelum-
nya kronologi kejadian be-
rawal pada September 2019 
lalu, SM sebagai terlapor 
menawarkan kepada Nu, 
ada lowongan menjadi PNS 
di Kabupaten Bengkulu 
Tengah lewat jalur belakang. 
Syaratnya korban harus 
menyiapkan uang pelicin. 
Tertarik, Nu menyiapkan 
uang untuk meluluskan dua 
cucunya menjadi PNS. 

Sayangnya, setelah uang 
pelicin diberikan ternyata 
cucunya tidak lulus. Saat 
ditagih, SM hanya mampu 
mengembalikan uang Rp 
100 juta saja. hingga akh-
irnya kasus ini berujung ke 
polisi. (wij)

WINDI//RB

JELASKAN: Direktur Reskrimum Polda Bengkulu 
Kombes. Pol. Teddy Suhendyawan Syarif, S. Ik. M.Si saat 
menjelaskan perkembangan pengusutan penipuan CPNS.

WANDA/RB

GELEDAH: Polisi saat menggeledah rumah tersangka narkoba untuk mencari barang bukti.
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KOTA MANNA -  Mulai tahun 2021 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Bengkulu Sela-
tan (BS) menginstruksikan kepada 
142 desa se Kabupaten BS untuk 
mempublikasi seluruh penggu-
naan Dana Desa (DD). Kebijakan 
ini dilakukan untuk meningkatkan 
transparansi sekaligus memperke-
cil peluang oknum yang ingin 
menyalahgunakan DD.

Usai meraih penghargaan pen-
gelolaan DD terbaik se-Provinsi 
Bengkulu, DPMD Kabupaten BS 
memerintahkan agar seluruh kepala 
desa mempublikasi penggunaan 
keuangan daerah menggunakan 
baliho maupun media massa.

Sebab dengan adanya penampi-
lan data ke publik, diharapkan 

bisa menumbuhkan rasa percaya 
masyarakat kepada penyelenggara 
pemerintahan di tingkatan desa.

Karena selama ini menurut kepala 
DPMD BS Hamdan Syarbaini, S.Sos 
perkara penyelewengan DD di Ka-
bupaten BS kerap terjadi.

Sehingga dengan adanya terobo-
san ini, tidak ada lagi penyelewen-
gan DD yang terjadi di Kabupaten 
BS. Bahkan untuk ke depan, selu-
ruh laporan penggunaan keuangan 
desa, DPMD BS akan memulai 
dengan sistem berbasis online.

“Intinya transparansi pemerintah 
yang harus ditunjukkan, itu me-
nambah percaya masyarakat. Maka 
2021 wajib semua pengunaan DD 
di publikasi,” terang Hamdan.

Apalagi tahun 2021 mendatang 

pemerintah Kabupaten BS kembali 
menargetkan, agar pengelolaan 
keuangan desa bisa meraih peng-
hargaan kategori terbaik.

Sementara itu Ketua DPRD BS 
Barli Halim, SE sangat mendu-
kung pemerintahan desa yang 
transparan. Karena menurutnya, 
kepercayaan dalam sebuah pemer-
intahan sangat diperlukan guna 
mempercepat pembangunan.

Bahkan DPRD sangat mendu-
kung semua sistem pengelolaan 
keuangan berbasis online sebagai 
langkah mengikuti perkembangan 
teknologi.

“Dukung, jelas DPRD mendu-
kung agar penggunaan DD trans-
paran, mulai dari sekarang,” ujar 
Barli.(tek)

2021, Penggunaan DD 
Harus Dipublikasi

KOTA MANNA - Dinas 
Kesehatan Dinkes) Beng-
kulu Selatan (BS) gencar-
kan pencegahan kasus Ma-
laria dan Demam Berdarah 
Dengue (DBD) selama 
tahun 2020. Pencegahan 
dilakukan dengan cara 
fogging dan pembagian 
kelambu. 

Dari data Dinkes BS se-
lama tahun 2020, kasus 
DBD hingga pertengah-
an November mencapai 
angka 162 kasus. Angka 
ini merupakan tertinggi 
selama lima tahun, sejak 
2015. Pada tahun 2019 
lalu, kasus DBD hanya 
mencapai angka 82 kasus, 
bila dibandingkan dengan 
jumlah kasus 2020 maka 
dua kali lipat. 

Sedangkan untuk kasus 
malaria, Dinkes BS dinilai 
berhasil dan berbanding 
terbalik dengan kasus DBD 
yang mencapai angka 162 
selama 2020. Diketahui 
selama 2020 ini tidak ada 
kasus malaria. Tahun sebe-
lumnya yakni 2019, hanya 
empat kasus. 

Kabid Pencegahan Pen-
gendalian Penyakit (P2P) 

Dinkes BS Ns. Elfa Sari, 
M.Kes mengatakan dengan 
tingginya kasus DBD mem-
buat Dinkes harus berk-
erja ekstra untuk pence-
gahan, mulai dari fogging 
hingga mensosialisasikan 
3M pada masyarakat agar 
menjaga kebersihan. 

Setiap Sabtu dan Minggu 
proses fogging dilakukan 
sehingga pencegahan DBD 
dapat ditekan. Adapun 
penyebab DBD meningkat 
selama tahun 2020 dis-
ebutkan Dinkes lantaran 
musim hujan. 

Sedangkan pencegahan 
Malaria pihak Dinkes te-
lah membagikan 7 ribu 
kelambu dari Kementerian 
Kesehatan di tiga keca-
matan yang terdampak 
malaria. 

“Untuk daerah yang ter-
dampak DBD masyarakat 
langsung lapor ke Dinkes 
untuk mendapatkan fog-
ging, dan malaria memang 
tidak ada kasus selama 
2020 namun tetap ada 
pencegahan di tiga keca-
matan yang terdampak 
Malaria tahun 2019 lalu,” 
terang Elfa. (tek)

Kasus DBD Terus Meningkat
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Ternak Sering Sebabkan Laka Lantas
KOTA BINTUHAN - Belakang ini banyak 

terjadi kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) di 
wilayah hukum Polres Kaur yang disebabkan 
oleh hewan ternak  yang berkeliaran di jalan. 
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Polres 
Kaur kembali berkoordinasi dengan Dinas Sat-
pol PP dan Damkar untuk menertibkan hewan 
ternak. 

Polres Kaur mendukung penuh Satpol PP 
untuk kembali menertibkan hewan ternak. 
Apalagi saat akhir tahun dan musim tanam 
padi jumlah hewan ternak yang dibiarkan 
berkeliaran di jalan terus meningkat. Bahkan 
telah mengakibatkan laka lantas baik itu den-
gan mobil dan juga motor. Dalam waktu satu 
minggu ini satu warga Kaur Tengah meninggal 
dunia akibat motornya menabrak kambing 
yang berkeliaran di jalan di wilayah Kecamatan 
Semidang Gumay.

 Kendati sudah berulang kali dilakukan pen-
ertiban namun sejauh ini masih banyak pemilik 
ternak yang tidak mengandangkan ternaknya. 
Dan masih banyak yang membiarkan hewan 
ternaknya berkeliaran di sawah dan jalan lintas. 
Yang tentunya dapat merusak sawah dan juga 
membahayakan pengendara jalan lintas di Ka-
bupaten Kaur. Dengan masih kurang sadarnya 
masyarakat pemilik ternak akan bahaya me-
lepaskan ternaknya. Pihak Polres Kaur menga-
jak Satpol PP kembali mengingat warga desa 
agar tidak membiarkan ternaknya berkeliaran 
di jalan lintas. 

 “Untuk saat ini laka lantas akibat ternak di 
Kaur terus terjadi bahkan telah mengakibatkan 
banyak korban. Untuk itu kita kembali berkoor-
dinasi dengan Satpol PP untuk dapat kembali 
melakukan penertiban dan kita akan sangat 
mendukung dan siap membantu Satpol PP. 
Karena ini dapat membahayakan pengendara 
yang melintasi Kaur,” ungkap Kapolres Kaur 
AKBP Dwi Agung Setyono melalui Kasat Lantas 
Iptu Agus Antoni.

 Terpisah Kabid Trantib Dinas Satpol PP dan 
Damkar Kaur Sulaiman Efendi saat dikonfir-
masi membenarkan rencana penertiban hewan 
ternak. Karena saat ini sudah sangat meng-
ganggu penggunaan jalan lintas.

 “Karena banyaknya terjadi laka lantas 
akibat hewan ternak belakang ini menjadi 
perhatian Sat Lantas Polres Kaur. Untuk itu 
kita melakukan koordinasi untuk melakukan 
penertiban kembali. Apalagi saat ini musim 
hujan tentunya banyak sawah yang dikan-
dang sehingga banyak ternak warga yang 
dibiarkan berkeliaran di jalan lintas dan 
mengganggu pengguna jalan,” ungkap Sulai-
man Efendi. (cik)

KAUR

MATERI SELANG SELING
ADO 2 BUAH

KOTA BINTUHAN – Waktu terus 
berjalan, pilkada 9 Desember 2020 
hanya 9 hari lagi segala persiapan 
logistik untuk Pilkada 2020 terus 
disiapkan oleh KPU Kaur. Bahkan 
saat ini KPU Kaur telah menuntaskan 
pelipatan surat suara untuk pilkada 
gubernur dan wakil gubernur. Dari 
data yang dihimpun, banyak terdapat 
kerusakan dalam surat suara yang 
disampaikan saat akan dilipat oleh 
petugas. 

 Tidak hanya itu ada juga kekuran-

gan surat suara dalam box yang 
disampaikan sehingga Kaur saat ini 
masih kekurangan 809 lembar surat 
suara untuk Pilgub yang akan datang. 
Dengan rincian sebanyak 289 lembar 
surat suara dalam kondisi rusak. Dan 
sebanyak 520 surat suara kurang, se-
hingga total kekurangan surat suara 
sebanyak 809 lembar surat suara. 
Sementara itu untuk surat suara yang 
dalam kondisi baik sebanyak 90.561 
lembar. 

 Untuk kekurangan surat suara 

tersebut, pihak KPU Kaur akan 
menyampaikan ke KPU Provinsi 
Bengkulu agar segera diganti dengan 
yang baru. Apalagi pelipatan surat 
suara untuk pilgub  telah selesai 
dilakukan selama dua hari oleh KPU 
Kaur. “Untuk surat suara  rusak dan 
kurang totalnya 809 lembar dan akan 
kita  usulkan untuk diganti ke KPU 
Provinsi Bengkulu. Kapan tiba belum 
dapat kita pastikan, yang pasti surat 
suara yang rusak dan kurang itu su-
dah kita laporkan,” kata Koordinator 

Gudang KPU Kaur Erfian Obisi, S.IP 
kemarin. 

 Sementara itu saat ini KPU Kaur 
kembali melakukan pelipatan surat 
suara untuk pilbup Kaur kegiatan 
pelipatan dilakukan di gudang 1 
KPU Kaur. Dengan pengawalan 
ketat anggota KPU Kaur, Bawaslu 
Kaur dan juga anggota Polres Kaur. 
Pelipatan ditargetkan juga ram-
pung dalam waktu satu dua hari ke 
depan sehingga  KPU segera dapat 
menyiapkan pembagian logistik 
untuk disalurkan ke PPK dan TPS 
yang ada di Kaur.

 Sama dengan kertas suara pilgub, 
untuk pelipatan kertas suara pilbup 
ini juga tidak terlalu sulit dilakukan. 
Sehingga dapat dengan cepat dilaku-
kan, apalagi petugas pelipat surat su-
ara sudah berpengalaman, sehingga 
dalam dua hari kedepan semua surat 
suara sudah siap untuk disalurkan 
bersama logistik lainnya. 

 “Kita pastikan awal Desember 
semua sudah siap dan siap kita sa-
lurkan, untuk saat ini APD semua 
sudah kita sampaikan tinggal untuk 
perlengkapan pilkada. Mulai dari su-
rat suara, bilik dan lain sebagainya,” 
pungkas Edfian kemarin. (cik) 

Akses Tertutup 2 Jam  
KOTA BINTUHAN – Angin 

kencang yang disertai hu-
jan terus terjadi di wilayah 
Kabupaten Kaur dan seki-
tarnya.  Akibatnya, kemarin 
(29/11) jalan lintas Bengkulu 

– Lampung dan sebaliknya 
sempat tutup selama lebih 
kurang 2 jam. Karena jalan 
utama lintas Sumatera 
tersebut terhalang oleh 
pohon besar yang tum-
bang. Akibatnya mobil 
dan motor mengular, 
menunggu petugas men-
gevakuasi pohon yang 
tumbang tersebut. 

Kejadian pohon tum-
bang di Desa Ulak Pandan 
Kecamatan Nasal Kabu-
paten Kaur tersebut terjadi 
pukul 10.00 WIB. Berun-
tung saat pohon tersebut 
tumbang tidak ada motor 
atau pengendara mobil 
yang melintas yang tert-
impa pohon. Rimbunnya 
pohon dan besarnya po-
hon butuh waktu dua jam 
bagi petugas melakukan 

evakuasi pohon tersebut.
 Kapolres Kaur AKBP Dwi 

Agung Setyono, S.IK, MH 
melalui Kapolsek Nasal Iptu 
Danang saat dikonfirmasi 
mengatakan kalau pohon 
tersebut sudah rapuh, se-
hingga saat angin kencang 
dengan cepat tumbang. Po-
hon tersebut menghadang 
total jalan lintas sehingga 
membuat lalu lintas dari 
Bengkulu ke Lampung dan 
sebaliknya macet total. 

“Alhamdulilah dua jam set-
elah kita lakukan evakuasi 
dengan memotong kayu be-
sar yang menghadang jalan 
sekitar pukul 12.00 WIB jalan 
lintas sudah normal kembali. 
Kita ucapkan terimakasih 
kepada masyarakat sekitar 
yang telah membantu men-
gevakuasi dan juga kepada 
pemerintah desa yang tang-
gap akan kejadian bencana,” 
terang Kapolsek Nasal. 

Tidak hanya mengganggu 
jalan lintas, pohon tumbang 
kemarin juga mengakibatkan 
kabel listrik di wilayah Nasal 
putus. Sehingga dilakukan 

pemadaman dan perbaikan 
oleh PLN Bintuhan.  Keja-
dian ini merupakan kejadian 
kedua dalam beberapa hari 
hujan, sebelumnya pohon 
tumbang menghalangi jalan 
lintas Semidang Gumay ke 
Kinal di wilayah Polsek Kaur 
Tengah. 

Dengan cuaca ekstrim sep-
erti ini pihak BPBD Kaur 
mengimbau warga untuk 
waspada terhadap pohon 
tumbang.  Tidak hanya itu 
saja kejadian banjir dan ta-
nah longsor saat musim hu-
jan seperti ini pun kerap 
terjadi di Kaur. Untuk itu 
warga diminta untuk tetap 
waspada dan siaga, jika ter-
jadi bencana saat musim 
hujan seperti saat ini. 

 “Dengan banyaknya keja-
dian banjir dan pohon tum-
bang kita imbau warga Kaur 
juga untuk waspada. Khusus-
nya nelayan untuk tidak me-
maksakan diri melaut di ten-
gah cuaca ekstrim seperti 
yang terjadi saat ini,” ungkap 
Kepala BPBD Kaur Ujang 
Saferi kepada RB. (cik) 

KOTA BINTUHAN – Set-
elah Pengawas Tempat Pe-
mungutan Suara (PTPS) 
mengikuti rapid test, ke-
marin (29/11) giliran KPU 
Kaur melaksanakan rapid 
test untuk semua anggota 
KPPS dan juga Linmas yang 
ada di 318 TPS. Kegiatan ini 
dipusatkan di setiap PPK 
yang ada di 15 kecamatan 
yang ada di Kaur. 

 “Hari ini semua KPPS dan 
Linmas kita rapid test sesuai 
dengan tahapan pilkada, 
maka wajib rapid test. Dan 
untuk di Kaur Selatan sudah 
kita lakukan namun masih 
ada yang belum secepatnya 
juga akan kita rapid. Jika ada 
yang reaktif akan kita periksa 
dan kita minta melakukan 
isolasi mandiri terlebih da-
hulu,” ungkap Ketua PPK 
Kaur Selatan Arif Fiantoni. 

 Untuk Kaur Selatan jumlah 
KPPS sebanyak 238 orang 
namun yang hadir rapid 
test kemarin hanya 206 dan 
yang tidak hadir sebanyak 
32 orang. Kemudian un-
tuk Linmas jumlah di Kaur 

Selatan sebanyak 68 orang 
namun yang hadir hanya 
31 orang sisanya 37 orang 
belum melaksanakan rapid 
test kemarin. Dan akan kem-
bali dipanggil  untuk melak-
sanakan rapid test antisipasi 
Covid-19. 

  Sementara itu untuk PTPS 
yang sudah melaksanakan 
rapid test, dari hasil yang di-
lakukan terdapat dua orang 
PTPS yang hasil rapid test 
nya reaktif. Kepastian ini 
disampaikan langsung oleh 
Sekretaris Bawaslu Kaur Si-
santo kemarin. Menurutnya 
dua PTPS tersebut saat ini 
menjalani isolasi mandiri 
sebelum melaksanakan tu-
gas nantinya. 

 “Untuk PTPS semuanya 
sudah kita rapid dan hasil-
nya ada dua yang reaktif 
saat ini sudah kita minta 
isolasi mandiri. Karena ini 
wajib jadi semua yang belum 
hari pertama kita rapid lagi 
dan hasilnya untuk penga-
was TPS ada dua yang hasil 
rapidnya reaktif,” pungkas 
Sisanto kemarin. (cik) 

ALBERTUS/RB

 LIPAT: Petugas saat melakukan pelipatan surat suara Pilgub pada hari terakhir.

Surat Suara Pilgub Kurang 809 Lembar

IST/RB

 TUMBANG: Lagi pohon tumbang akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Kaur tepatnya di 
Kecamatan Nasal.

Pohon Tumbang, Antrean 
Kendaraan Mengular

IST/RB

RAPID: Nampak anggota KPPS saat jalani rapid di PPK 
Kaur Selatan kemarin. 

KPPS Jalani Rapid Test
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Sidang Pembacaan 
Putusan Pendahuluan

BENGKULU - Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi Bengkulu melaksanakan Sidang 
Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran 
Administrasi Pemilihan TSM dengan nomor 
register 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 pada 
kamis (26/11/2020).

Sidang ini dilaksanakan pukul 15.00 WIB den-
gan Majelis Pemeriksa yakni Ediansyah Hasan, 
SH, MH, Halid Saifullah, SH, MH, dan Dodi 
Herwansyah, S.Pd, MM. Pelapor yakni Sofian Ju-
naidy, S.Sos. dan Cilwan, SE. Sementara Terlapor 
adalah Drs. Syamsul Effendi, MM, dan Hendra 
Wahyudiansyah.

Sidang dihadiri pihak pelapor yang diwakili 
kuasa hukumnya yang hadir di Bawaslu Provinsi 

Bengkulu sebanyak em-
pat orang yakni Agustam 
Rachman, SH, MAPS, 
Aan Julianda, SH, MH, 
Syamsul Ariffin, SH, dan 
Alprinaldi, SH. Namun 
dikarenakan penerapan 
prosedur pencegahan 
Covid-19, dari keempat 
kuasa hukum yang hadir 
hanya dua orang yang 
dapat mengikuti jalan-
nya persidangan.

Badan Pengawas Pemi-
lihan Umum Provinsi 
Bengkulu melalui ma-
jelis pemeriksa telah 
melakukan pemeriksaan 
pendahuluan terhadap 
laporan pelapor yang 
hasilnya terpenuhi syarat 
formil dan materil. Ter-
penuhinya syarat formil 
ini berupa terpenuhinya 
kriteria identitas pelapor 
sebagai pelapor, identi-
tas terlapor, dan waktu 
penyampaian laporan.

Sedangkan syarat ma-
teril  yang terpenuhi 
berupa uraian menge-
nai pelanggaran yang 
dilakukan oleh terlapor, 
petitum atau hal yang 
diminta oleh pelapor 
untuk diputuskan. Sete-
lah terpenuhinya kedua 
syarat ini, maka ma-
jelis pemeriksa dalam 
persidangan memutus-
kan untuk menyatakan 
laporan ditindaklanjuti 
dengan sidang pemer-
iksa.(**)

IST/RB

PUTUSAN: Sidang pembacaan putusan 
pendahuluan pelanggaran administrasi 
pemilihan TSM.

580 Orang 
Sudah Disanksi

JAKARTA - Jumlah aparatur 
sipil negara (ASN) diduga melaku-
kan pelanggaran netralitas jelang 
pemilihan kepala daerah (pilkada) 
2020 terus bertambah. Tercatat, 
sudah 1.005 ASN yang dilaporkan 
terkait pelanggaran tersebut.

Deputi Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Badan Kepegawa-
ian Negara (BKN) Otok Kuswan-
daru menuturkan, data terswbut 
merupakan hasil rekonsiliasi 
data pelanggaran netralitas oleh 
Kedeputian Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian BKN. Dari jum-
lah tersebut, 727 di antaranya 
direkomendasikan telah melaku-
kan pelanggaran.

“Setelah melalui proses sinergi 
data antara BKN, KemenPANRB, 
Kemendagri, Bawaslu dan KASN, 
727 dinyatakan telah melanggar,” 
ujarnya kemarin (29/11).

Atas pelanggaran netralitas 
tersebut,Pejabat Pembina Kepe-

gawaian (PPK) Instansi telah 
menjatuhkan sejumlah sanksi. 
Terhitung sudah ada 580 ASN yang 
dijatuhi sanksi. Sementara 147 
orang ASN belum mendapat tindak 
lanjut dari PPK dan 121 lainnya 
masih dalam proses oleh PPK. 

“Dengan hasil rekonsiliasi dan 
data yang telah diterima, BKN te-
lah lakukan pemblokiran kepada 
26 data kepegawaian dan mem-
buka blokir 8 data kepegawaian,” 
jelasnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, 
sebaran wilayah ASN yang data 
kepegawaiannya telah diblokir. 
Terbanyak ada pada Instansi 
Pusat yakni 17 data kepegawa-

ian, Kanreg IV BKN Makassar 5 
data kepegawaian, Kanreg IX BKN 
Jayapura 2 data kepegawaian, 
Kanreg III BKN Bandung 1 data 
kepegawaian, dan kanreg XII BKN 
Pekanbaru 1 data kepegawaian. 

Otok menegaskan, bahwa tolak 
ukur keberhasilan dalam me-
nangani pelanggaran netralitas 
ASN sejatinya bukan dilihat dari 
banyaknya temuan pelanggaran. 
Tapi bagaimana upaya Pemerintah 
menekan pelanggaran netralitas 
seminimal mungkin.

Menurutnya, ada tiga hal penting 
dalam mengevaluasi penanganan 
data pelanggaran netralitas ASN. 
Pertama, data perkembangan pen-
anganan netralitas ASN akan diu-
payakan real time per hari. Kedua, 
update data yang dibantu seluruh 
Kantor Regional (Kanreg) BKN 
dengan melakukan klarifikasi tin-
dak lanjut dari rekomendasi KASN 
yang sudah dijalankan. “Dalam 
hal ini, setiap Kanreg BKN secara 
proaktif akan melakukan klarifikasi 
data di wilayah kerjanya sehingga 
data dapat terus diperbarui secara 
real time,” ungkapnya. Terakhir, 
upaya kolaborasi dan koordinasi 
terus dilakukan Satgas Netralitas 
secara intensif.(mia)

1.005 ASN Langgar 
Netralitas

OTOK KUSWANDARU
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MELUAP: Bangunan intake air baku di IPA PDAM Surabaya yang terendam air dikarenakan 
permukaan air sungai yang meningkat.

Produksi Air Bersih 
PDAM Terganggu
Curah Hujan Tinggi

BENGKULU – Beberapa hari terakhir, banyak ke-
luhan terkait gangguan pada aliran air ke pelang-
gan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu. Khusus-
nya di kawasan zona 3, yaitu Kecamatan Sungai 
Serut, Teluk Segara dan Muara Bangkahulu. 

Terkait hal itu, Direktur Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Beng-
kulu, Sjobirin Hasan menyampaikan pasca 
cuaca ekstrem yang melanda Kota Bengkulu, 
berakibat pada proses produksi air bersih, ke 
pelanggan. 

“Kami menyampaikan permohonan maaf 
kepada pelanggan yang terganggu aliran airnya 
dikarenakan peroduksi dan distribusi air bersih 
pelanggan kepada terganggu,” kata Sjobirin, 
kemarin.

Positif Covid Tembus 1.821 Kasus

Kota Penyumbang Terbanyak
BENGKULU - Jumlah kasus 

konfirmasi positif Covid-19 
kembali bertambah, Kepala Di-
nas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Bengkulu, H. Herwan Antoni, 
SKM, M.Kes, menyampaikan 
kemarin (29/11) tercatat ada 
71 kasus baru. Yang berasal 
dari Kota Bengkulu Kota Beng-

kulu 40 Kasus, Kepahiang ada 
19 Kasus, Bengkulu Utara ada 4 
Kasus, Rejang Lebong sebanyak 
6 Kasus, serta Mukomuko ada 
2 kasus.

“Dengan tambahan 71 kasus 
baru itu, saat ini di provinsi ini 
ada 1.821 kasus konfirmasi posi-
tif Covid-19,” kata Herwan.

Dijelaskannya, kerumanan 
tanpa menerapkan protokol 
kesehatan, menjadi indikasi kuat 
untuk penyebaran Covid-19. 
Apalagi saat ini,  masyarakat 
mulai acuh dengan penerapan 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19. 

Penerima Kartu Prakerja 
Tembus 73.720 Orang

BENGKULU - Jumlah penerima kartu pra 
kerja di Bengkulu  selalu bergerak dinamis alias 
bertambah dari waktu ke waktu. Sampai dengan 
27 Novmber lalu, jumlah penerima kartu pra 
kerja telah mencapai 73.720 orang, tercatat sudah 
Rp 262 miliar lebih anggaran yang digelontorkan 
untuk penerima bantuan kartu pra kerja tersebut. 

Provinsi Bengkulu sampai dengan jelang tutup 
tahun 2020 ini, berhasil menyalurkan Kartu Prak-
erja mencapai Rp 261.706.000.000 untuk 73.720 
penerima manfaat. Mereka ini domisilinya terse-
bar di seluruh Provinsi Bengkulu. Mereka terpilih 
setelah data-data yang dikirimkan ke website 
Kementerian Tenaga Kerja berhasil diverifikasi.

Kepala DJPb Provinsi Bengkulu Ismed 
Saputra mengatakan kartu Prakerja adalah 
salah satu bagian dari program Pemerintah 
Pusat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). Program kartu prakerja berlaku secara 
nasional. “Untuk angka nasional uang yang su-
dah disalurkan angkanya hampir Rp 20 triliun 
dengan jumlah penerima 5.597.183 penerima,” 
tukasnya.

Kartu Prakerja kata Ismed adalah sebuah kartu 
yang digalangkan dalam rangka program pela-
tihan dan pembinaan warga negara Indonesia 
yang belum memiliki keterampilan. Kartu terse-
but dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa 
kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 
2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu 
sembako murah.

Ist/RB

PENGESAHAN: APBD 2021 resmi disah-
kan pada Sabtu (28/11) malam.

Infrastruktur dan 
Covid jadi Prioritas

Disahkan, APBD 2021 Pemkot Rp 1,1 Triliun 
BENGKULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Bengkulu akhirnya mengesahkan Ran-
cangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bengkulu tahun anggaran 2021 menjadi 
peraturan daerah (Perda). 



Dua Hari Rumah
Warga Terendam Banjir 

BENGKULU – Hujan deras be-
berapa hari terakhir membuat se-
jumlah wilayah di Kota Bengkulu  
terendam banjir. Dari pendataan 
Badan Penangulangan Bencana 
Daerah  (BPBD) Kota Bengkulu 
ada 7 Kelurahan terendam banjir, 
yakni Kelurahan Rawamakmur, 
Kelurahan Sukamerindu, Kelu-
rahan Tanjung Agung, Kelurahan 
Tanjung Jaya, Kelurahan Bumi 
Ayu, Kelurahan Bentiring, Kelu-
rahan Bentiring Permai. 

Sudah hampir dua hari rumah 
warga tersebut terendam banjir. 
Banjir yang terjadi tidak hanya 
merendam rumah warga namun 
juga menutup akses jalan seperti 
Jalan Kalimatan Kelurahan Rawa-
makmur, Jalan Irian Kelurahan 
Sukamerindu. Sehingga terpaksa 
dilakukan penutupan sementara 
karena ketinggian genangan air 
sudah mencapai 60 centimeter. 

Arus lalu linta soun terpaksa dia-
lihkan ke jalan lainnya. 

Jalan tersebut dilakukan pen-
galihan ke jalan yang memang 
tidah terdampak banjir. Ketua RT 
1 Kelurahan Tajung Jaya Junaidi 
menjelaskan hujan deras yang 
terjadi sejak Sabtu membuat 
sejumlah rumah warga di Ke-
lurahan Tanjung Jaya terendam 
banjir. Di RT 1 Tanjung Jaya ada 
sekitar 70 rumah yang terendam 
banjir yang dihuni sekitar 91 KK. 

Banjir yang terjadi sudah dua 
hari ini, bukan hanya dipicu 
oleh hujan deras tapi juga karena 
luapan sungai dari hulu yang 
membuat debit air menjadi naik. 
“Banjir sudah dua hari semalam, 
siang ini debit air naik karena lua-
pan sungai dari hulu,” ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk anak-
anak sebagian sudah mengungsi 
di rumah keluarga yang lain. 

“Sejauh ini belum ada bantuan 
dari manapun, baik itu peralatan, 
makanan, dan sebagainya, pada-
hal kondisi seperti ini kita tidak 
sangat membutuhkan peralatan 
masak atau pun makan siap saji,” 
terangnya. 

Sementara itu Kepala BPBD Kota 
Bengkulu Selupati mengatakan, 
pihaknya telah mendirikan tenda 
posko pengungsian di perumahan 
Ejuka Kelurahan Bentiring Permai. 
Tempat itu dipilih agar mudah 
menjangkau titik banjir karena 
memang tempat yang strategis 
dari beberapa lokasi banjir. Pera-
latan ada perahu karet guna untuk 
mengevakuasi warga jika diper-
lukan sertan mobil dapur umum 
untuk memasak dalam keadaan 
mendesak. “Tenda posko sudah 
kita dirikan serta peralatan, kita an-
tisipasi kita terjadi hujan kembali,” 
sampainya. (juu)

sAMB KOTA

•  kehilangan •
1bpkb, Jeep Toyota Land Cruiser 
Hardtop BD275LF Th’1991, Noka 
KJ40-340404, Nosin. 2F-537337, 
No BPKB 4292033H A/n Nasrullah

pM bor,  Menerima Pemb. Sumur Bor Dgn 
Mesin& Service, Hub. Irwan 085379259286, 
Almt Jl. S. Parman 6 RT.7 RW.2 Pdg Jati BKL

•  sumur bor • •  kehilangan •
1bpkb, R2 Honda Beat, Nopol BD4060CI 
Wrn Hitam, Th’2014, Noka. MHF1JFM217EK 
630202, Nosin. JFM2E-1621475, A/n Iil Yanto

•  kehilangan •
1bpkb, Yamaha Mio, BD4968EM, 
Th’2010, Noka. MH328D20CA J818454, 
Nosin. 28D 1818462, A/n Yusnaini

•  kehilangan •
SertIfIkat, Tanah Wakaf No.00001/ Tj Agung, 
NIB 07.06.11 1200002, A/n Drs Buyung Jundran, 
Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

•  sumur bor •
HerManSyaH SInaga, Pembuatn & Servis 
Sumur Bor, Servis Jet Pum& Summersible Dpn Ben-
colen Mall (BIM) Hub. 081367722575/ 085783169529
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Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN Pemimpin Umum: HM.MUSLIMIN (nonaktif), General Manager/Penanggung Jawab: MARSAL ABADI, Wakil Pemimpin Umum/Manajer Personalia: MUTIA AMPERIANA, Pemimpin Perusahaan: Hj. NURBAITI, Wakil Pemimpin Perusahaan: -, Pemimpin Redaksi: RIKY DWI PUTRA, Re-
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FRI GINTING, M RASUL, SOPYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA. Penerbit: 
PT BENGKULU SEMARAK PERMAI, Komisaris Utama: HM ALWI HAMMU, Komisaris: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN. Direktur Utama: H SUPARNO WONOKROMO. Direktur: HM. MUSLIMIN, MH, Coorporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu: Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, Alamat Redaksi/
Pemasaran/Iklan: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P Natadirdja No. 69 KM 6,5 Bengkulu. Telepon (0736) 20882, 22060, 341694, 344754, 346771 Faximile (0736) 346770 Perwakilan Jakarta: Graha Pena Jakarta Lantai 6 JalanRaya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021)-53699581 Fax (021) 53651427 Percetakan: PT BENG-
KULU SINAR GRAFIKA, Manajer Percetakan: - , Operasional Percetakan: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, HERMAN, TRIONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRIANDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, Alamat Percetakan: Jalan WR Supratman RT 01 Kelurahan 
Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842.Tarif Iklan: Display (umum) Rp.47.500/mmk, sosial/keluarga/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mini Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 
warna), dan Rp.62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.
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EVAKUASI: Warga melakukan evakuasi secara mandiri menggunakan perahu rangkin dari rumah.

Untuk itu, pihaknya terus melaku-
kan tracing kasus. Ini bertujuan 
untuk memutuskan mata rantai 
penyebaran virus ini. Pasalnya, 
dalam beberapa hari terakhir untuk 
jumlah penambahan kasus berada 
di angka puluhan. 

“Kita imbau agar selalu patuhi 
protokol kesehatan, ini antisipasi 
awal paparan Covid-19. Khususnya 
yang memiliki mobilitas tinggi,” 
tambahnya.

Kendati demikian, untuk angka 
kesembuhan pun juga mengalami 

kemajuan. Ia menyampaikan un-
tuk progres kesembuhan pasien 
Covid-19 diangka 70,4 persen dari 
jumlah kasus konfirmasi. Untuk saat 
ini, kasus yang dinyatakan sembuh 
itu mencapai 1.283 orang.

“Untuk pasien sembuh itu ada 
tambahan 35 orang, ini progres kita 
terus meningkat,” imbuh Herwan.

Sementara itu, sampai saat ini 
untuk pasien positif Covid-19 yang 
dinyatakan meninggal tercatat 
sebanyak 73 orang atau 4 persen 
dari keseluruhan jumlah kasus 
konfirmasi. Untuk itu, pihaknya 
mengimbau agar semua selalu 

menjaga kebersi-
han diri memang 
harus dilakukan 
pada pandemi Co-
vid-19 ini. 

Apalagi saat be-
rada di luar rumah, 

mengingat saat ini di Provinsi Beng-
kulu, masih mengalami penam-
bahan kasus konfirmasi positif, 
meskipun bukan angka yang signifi-
kan. Minimal dengan penggunaan 
masker dan mencuci tangan seser-
ing mungkin. “Ini perilaku yang 
simpel ya, dengan cuci tangan pakai 
sabun. Ini dapat meminimalisir 
penyebaran virus,” imbau Herwan.

Dikatakannya, mengingat mo-
bilitas di luar rumah sangat tinggi, 
sehingga rentan akan penyebaran 
Covid-19. Apalagi dengan intensi-
tas bertemu dengan banyak orang 
pun tinggi. Ia menyarankan apabila 
diharuskan berada di luar rumah 
dalam waktu yang cukup lama. 
“Sebaiknya memiliki peralatan cuci 
tangan, atau minimal hand sanitizer 
di dalam tas. Dan masker harus di-
ganti maksimal 4 jam pemakaian,” 
tutupnya.(war)

Dijelaskannya, terganggunya produksi distribusi itu 
dikarenakan bangunan intake air baku di IPA PDAM 
Surabaya terendam air, dikarenakan permukaan air sun-
gai yang meningkat. Sehingga berdampak pada listrik di 
Pengolahan air IPA Surabaya dalam kondisi mati. Untuk 
itu, pihaknya untuk pengolahan dan distribusi hanya 
mengandalkan genset. 

“Jadi pengolahan dan distribusi tidak optimal. Aliran air 
akan mengecil hingga tidak keluar,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat 
Bengkulu diwilayah layanan tersebut untuk berjaga-jaga, 
dengan menampung air sementara. Kendati demikian, 
untuk mengatasi kekurangan air itu, pihaknya memper-
siapkan alternatif lain. 

Yakni dengan mengdroping air di kawasan yang membu-
tuhkan. Ia mempersilakan data laporan dikir-
im ke nomor layanan SMS/WA 082186134569 
untuk diberikan solusi sementara dengan 
droping air itu.“Demi terjaganya ketersediaan 
air pelanggan, kami lakukan droping air gratis 
bagi pelanggan yang membutuhkan droping 
air,” imbuhnya.

Persoalan di IPA Surabaya bukan kali ini 
terjadi, sebelumnya pada pertengahan 
Agustus. Juga terjadi gangguan akibat adanya 
beberapa komponen pipa yang rusak maupun 
angka NTU yang tinggi, sehingga mengganggu 
produksi dan distribusi air bersih. Bahkan di 
instalasi IPA Surabaya, ada pipa peninggalan 
Belanda, sekitar tahun 1924. Dan sampai saat 
ini masih  digunakan. Untuk itu, kedepan-
nya, pihaknya berharap IPA Belanda ini bisa 
dilakukan upreting dan perbaikan. Agar bisa 
beroperasi lebih maksimal.

Sementara untuk perhitungan angka pasti 
untuk biaya peremajaan instrumen pengali-
ran air PDAM tersebut, pihaknya belum dapat 
memastikan.(war/juu)

Keuntungan Kartu Prakerja 
sendiri yakni memberikan kursus 
bagi para pesertanya tanpa perlu 
membayar. Sejatinya, pelatihan 
yang diselenggarakkan mitra 
di Kartu Prakerja dikenakan 

biaya, namun di program ini 
biaya pelatihan ditanggung oleh 
pemerintah. Mereka sebelumnya 
mendaftar secara online di laman 
www.prakerja.go.id. Syarat Kartu 
Prakerja adalah Warga Negara 
Indonesia (WNI), usia minimal 18 
tahun, dan sedang tidak mengi-

kuti pendidikan formal.
Bantuan biaya pelati-

han dan insentif hanya 
akan diberikan sekali 
seumur hidup untuk 
peserta. Kartu Prakerja 
2020 bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi 
angkatan kerja, meningkatkan 
produktivitas dan daya saing 
angkatan kerja.  Apabila dirinci, 
manfaat Program Kartu Prakerja 
2020 yakni sebesar Rp 3.550.000, 
terdiri dari bantuan pelatihan 
sebesar Rp1 juta dan insentif pas-
ka pelatihan sebesar Rp 600.000 
per bulan (untuk 4 bulan). Lalu 
peserta Kartu Prakerja 2020 juga 
akan menerima insentif survei 
kebekerjaan sebesar Rp 50.000 
per survei untuk 3 kali survei atau 
total Rp 150.000 per peserta.(iks)

Anggaran APBD 2021 Pemkot mencapai Rp 1,1 triliun. Angka 
itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 208 
miliar, dana transfer sebesar Rp 900 miliar yang terdiri dari Dana 
Alokasi Khusus,  (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi 
hasil dan dana transfer lainnya. Adapun anggaran belanja tahun 
2021, 50 persen lebih atau Rp 600 miliar digunakan untuk bayar 
gaji pegawai. Sementara sisanyanya untuk belanja modal OPD.

“Alhamdulilah APBD 2021 sudah kita sahkan bersama Pemkot 
Bengkulu, APBD 2021 Rp 1,1 triliun lebih,” ujar Ketua DPRD Kota 
Bengkulu, Suprianto.

Untuk anggaran belanja yang paling besar berada di Dinas 
PUPR sekitar Rp 150 miliar. Hal ini dikarenakan Pemkot Bengkulu 
memang tetap akan memprioritaskan infrastruktur pada tahun 
2021 mendatang. Namun secara global anggaran yang paling 
besar berada di Dinas Pendidikan sekitar Rp 300 miliar karena 
sistem terbaru dihitung semua mulai gaji, sertifikasi, dan BOS, 
dan lainnya. Sementara itu, Plt Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi 
juga menyampaikan rasa syukur atas rancangan perda APBD 
tahun 2021 yang berjalan lancar. “Alhamdulillah semua berjalan 
lancar dan tepat waktu. Kita tidak perlu risau lagi karena kerja 
sama antar Pemkot dan DPRD, kita tidak ada defisit. Ini kabar 
baik, jadi di Kota Bengkulu tidak ada pengurangan TPP, uang 
makan atau gagal bayar,” kata Dedy. 

Selain itu, ia memastikan akan mempertahankan honorer 
tanpa ada pengurangan. Setelah itu, juga akan memfokuskan 
untuk memacu PAD. 

Sementara itu, Plt. Gubernur Bengkulu, H. Dedy Ermansyah, 
SE menyampaikan, untuk APBD tahun depan akan tetap 
memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya 
yang bersifat pelayanan dasar. Kendati demikian, selain pem-
bangunan infrastruktur, pihaknya juga tetap mengutamakan 
bidang lainnya seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta 
fasilitas dasar lainnya.

“Tentu saja penanganan dampak pandemi ini tetap menjadi 
prioritas kita. Namun fasilitas dasar yang bersifat pembangunan 
infrastruktur dan pendidikan tetap jadi prioritas,” kata Dedy.

Kadis Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani mengatakan, 
pihaknya telah mengusulkan anggaran Rp 221 Miliar untuk  in-
frastruktur. Pembangunan berupa jalan, jembatan, dan lainnya 
pada APBD tahun anggaran 2021. 

“Tentu saja usulan anggaran 
itu, tidak lepas dari aspirasi 
masyarakat. Namun untuk 
kepastian berapa nantinya 
yang diakomodir, kita tunggu 
saja APBD 2021 disahkan,” 
ucapnya.(juu/war)
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ARGA MAKMUR – KPU 
Bengkulu Utara (BU) masih 
terus melakukan penyortiran 
surat suara baik itu Pilbup 
maupun Pilgub hingga ke-
marin. Selain pelipatan, su-
rat suara juga dicek apakah 
layak digunakan atau justru 
masuk dalam daftar sortir 
dan dianggap rusak.

Saat ini, sudah 800 lebih 
surat suara yang dinyatakan 
rusak alias tidak bisa digu-
nakan. Rata-rata kerusakan 
tersebut karena sobek dan 
adanya degradasi warga 

atau pewarnaan yang tidak 
merata baik pada bagian 
atas surat suara maupun 
pada bagian foto pasangan 
calon.

Ketua KPU BU Suwarto, 
SH menuturkan jika semua 
surat suara yang rusak di-
kumpulkan khusus Pilgub 
dan Pilbup. Artinya, seluruh 
surat suara yang rusak akan 
dilaporkan ke KPU Provinsi 
jika memang nantinya akan 
ada kekurangan untuk peny-
aluran ke TPS.

“Saat ini penyortiran masih 

berlangsung dan kita belum 
bisa memastikan berapa 
jumlah surat suara yang me-
mang tidak layak digunakan 
untuk pemungutan suara,” 
terangnya.

Jika memang ada kekuran-
gan surat suara terkait den-
gan surat suara rusak, KPU 
akan meminta penambahan 
dari surat suara. Namun un-
tuk Pilbup sepertinya tidak 
akan terjadi kekurangan 
surat suara lantaran dise-
diakan 2.000 lembar surat 
suara cadangan untuk pelak-

sanaan Pemungutan Suara 
Ulang (PSU).

“Kita berharap tidak ada 
kekurangan. Adapun keru-
sakan yang saat ini terjadi 
masih dalam bagtas kewa-
jaran karena jumlahnya 
kecil  j ika dibandingkan 
dengan jumlah surat su-
ara yang sudah disortir,” 
terangnya.

Selain surat suara, KPU 
sudah menyiapkan logistik 
lainnya untuk dikirimkan ke 
Kecamatan hingga tingkat 
TPS. Logistik tersebut di-

antaranya busa coblos dan 
beberapa barang yang akan 
dibagikan di tingkat TPS lain-
nya selain kotak suara dan 
bilik yang memang sudah 
tiba di BU sejak seminggu 
lalu.

“Saat ini seluruh surat lo-
gistik yang ada sudah kita 
siapkan. Sehingga nantinya 
jika logistik berupa formulir 
dan beberapa lainnya sudah 
tiba kita tinggal memisahkan 
dan melakukan distribusi ke 
kecamatan,” pungkas Su-
warto. (qia)

Hasil Uji Ratusan Sampel 
Swab Belum Diterima
Sehari Kirimkan Lebih 50 Sampel

ARGA MAKMUR – Terus meningkatkan kasus 
Covid-19 di Bengkulu Utara (BU) membuat 
Satgas Covid-19 BU terus melakukan tracing 
dan pengambilan sampel swab. Bahkan ada 
lebih dari 200 sampel swab yang hasilnya belum 
diterima atau belum dilakukan cek laboratorium 
oleh petugas lab.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
(P2P) Dinas Kesehatan Ujang Ismail, SKM, M.Ph 
menuturkan jika saat ini memang pengambilan 
swab yang dilakukan Satgas Covid-19 BU cukup 
banyak per harinya. Hal ini lantaran setiap kasus 
muncul rata-rata terjadi 5-10 kontak erat.

“Sedangkan kontak erat tidak lagi dilakukan 
rapid. Meskipun kondisi tubuhnya sehat, tetap 
kita lakukan swab. Jadi jumlahnya swab per hari 
yang kita kirimnya memang banyak,” terangnya.

Terakhir Sabtu kemarin satgas BU mengir-
imkan 72 sample swab berdasarkan kontak 
erat dari kasus Covid-19. Jumat sebelumnya 
dikirimkan 90 sample swab ke Laboratorium 
Bengkulu untuk dipastikan apakah mengand-
ung terjangkit Covid-19 atau tidak.

“Belum lagi setiap hari ada sample swab yang 
kita ambil dari pasien suspek. Misalnya ada 
pasien atau warga yang datang ke rumah sakit 
dengan keluhan seperti Covid-19, juga kita 
lakukan swab,” terangnya.

Saat ini semua kabupaten melakukan swab 
besar-besaran. Sehingga memang sample 
yang dikirimkan kabupaten tidak bisa dilaku-
kan pengecekan seluruhnya sehingga harus 
menunggu jadwal pengecekan sample hari-hari 
berikutnya.

“Karena memang penambahan terjadi di 
seluruh kabupaten. Sehingga memang mem-
butuhkan waktu menunggu hasil lab,” ujarnya.

Dalam masa menunggu hasil lab yang baru 
bisa terbit biasanya dalam 5 – 7 hari. Warga 
yang dilakukan swab diminta melakukan isolasi 
mandiri untuk menghindari meluasnya kontak 
erat. Sehingga jika ditemukan kasus positif, 
penanganan tracing akan lebih cepat.

“Saat ini hampir di seluruh daerah kasus Co-
vid-19 meningkat tajam dan cara penanganan 
tracing sama. Makanya memang hasil lab tidak 
bisa segera,” pungkas Ujang. (qia)

Lebih 800 Surat Suara Rusak

ARGA MAKMUR – Selain 
puluhan Kelompok Petugas 
Pemungutan Suara (KPPS) 
yang dinyatakan reaktif ber-
dasarkan hasil swab. Dari 
637 Pengawas TPS, delapan 
diantaranya diantaranya 
reaktif berdasarkan hasil rap-
id test yang dilakukan hari 
Sabtu dan Minggu kemarin.

Selain memang harus men-
jalani istirahat di rumah se-
lama satu minggu kedepan. 
Mereka juga harus melaku-

kan swab yang di RSUD Arga 
Makmur untuk memastikan 
kondisinya.

Ketua Bawaslu BU Titin 
Sumarni, SH menuturkan 
jika Bawalu langsung me-
minta PTPS yang reaktif 
untuk melakukan swab. Se-
hingga diketahui apakah 
memang yang bersangkutan 
benar terjangkit Covid-19 
atau hanya virus biasa yang 
tidak membahayakan.

“Sehingga kita tidak ingin 

nantinya adanya petugas yang 
berstatus positif namun masih 
beraktifitas hingga menular-
kan dengan orang lain. Apala-
gi sampai menciptakan klaster 
baru Pilkada,” terangnya.

Diperkirakan dalam satu 
minggu kedepan akan ada 
hasil swab pada delapan 
PTPS yang dinyatakan reak-
tif tersebut. Jika memang 
nantinya dinyatakan positif 
Covid-19, maka mereka ha-
rus melaksanakan prosedur 

penanganan kesehatan.
“Nanti kita lihat kondisinya, 

jika memang dinyatakan positif 
Covid-19 dan tidak memung-
kinkan melaksanakan tugas, 
maka akan kita ganti dengan 
yang baru sehingga tidak meng-
ganggu tahapan yang sudah 
berjalan,” terangnya.

Bawaslu melakukan rapid test 
pada PTPS hingga Pengawas 
Kecamatan untuk memasti-
kan kondisi pengawas pemilu. 
Apalagi saat ini memang sudah 

memasuki tahapan inti Pilkada 
dimana mendekati waktu pe-
mungutan suara 9 Desember 
mendatang.

“Harapan kita semua peny-
elenggara terutama yang di 
bawa Bawaslu tetap sehat dan 
tidak menjadi penyebar Co-
vid-19. Kita juga mengimbau 
seluruh penyelenggara untuk 
mematuhi protokol kesehatan 
dan menjaga kesehatan hingga 
nantinya hari H Pemungutan 
suara,” imbuh Titin. (qia)

KETAHUN – Sebagian rumah 
persisnya bagian dapur kedia-
man milik Bainah (82) warga 
Pasar Ketahun Kecamatan 
Ketahun Bengkulu Utara (BU) 
pukul 23.00 WIB Sabtu malam 
lalu ambruk. Bahkan bagian 
dapur nyaris saja terjun ke Sun-
gai Ketahun jika tak terhalang 
oleh bronjong pelapis tebing 
antara kawasan pemukiman 
warga dan sungai Ketahun.

Bagian dapur yang terbuat 
dari papan tersebut ambruk 
lantaran tanah tempat dapur 
tersebut berdiri amblas dan 
bergerak ke arah sungai. Ini 
membuat bangunan dapur be-
serta barang-barang di dalam-
nya anjlok ke bawah hingga 
mendekati sungai.

Saat kejadian nenek Bainah 
tengah berada di kamar dan 
mendengar suara gemuruh 
saat hujan deras Sabtu malam 
tersebut. Tetangga korban lang-
sung mengevakuasi nenek Bai-
nah berikut barang berharga di 
rumahnya keluar rumah men-
gantisipasi jika kejadian meluas.

Bagian rumah dapur kedia-
man Bainah memang selama 
ini sudah dekat dengan jurang 
sungai. Hujan deras seminggu 
ini diduga membuat tanah 
gembur dan terjadi longsoran 
hingga membuat bagian tanah 

amblas.
Kepala Badan Penanggulan-

gan Bencana Daerah (BPBD) 
BU Burman, SH menuturkan 
sudah mengetahui kejadian 
tersebut dan sudah dilakukan 
pengecekan langsung oleh 
Camat. Sementara ini Bainah 
masih tinggal di lokasi lantaran 

menolak tinggal di 
rumah kerabat-
nya.

“ M e m a n g 
k o n d i s i  h u j a n 
s e m i n g g u  i n i 

membuat permukaan tanah 
gembur dan rawan amblas. 
Terutama mereka yang tinggal 
di pinggir-pinggir sungai laur 
yang memang sudah terjadi 
ambrasi,” terang Burman.

Pantauan RB, sejak pagi ke-
marin personel TNI sudah 
turun ke lokasi melakukan 
evakuasi material robohan 
tersebut. Bersama warga TNI 
juga melakukan penanganan 
darurat menghindari long-
soran terjadi lagi dan memper-
parah kediaman tersebut. (qia)

Dispendik Belum
Pastikan PTT Januari
Ada Kasus Positif Covid Guru dan Siswa

ARGA MAKMUR – Rencana pembukaan 
sekolah atau Pembelajaran Tatap Muka (PTT) 
sekolah di seluruh daerah tanpa mempertim-
bangkan zonasi Covid-19 Januari mendatang 
belum bisa dipastikan Pemkab Bengkulu 
Utara (BU). Ini lantaran tingginya penyebaran 
Covid-19 belakangan ini.

Kadis Pendik Dr. Agus Haryanto, MM, M.Si 
menuturkan jika Pemkab BU tetap berpatokan 
dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat 
Menteri. SKB tersebut hanya memperbole-
hkan daerah dengan zona kuning dan hijau 
yang melakukan PTT.

“Sedangkan ktia statusnya zona orange dan 
terus terjadi penambahan. Sehingga belum 
bisa kita pastikan apakah Januari dilaksanakan 
PTT, jika keputusannya diserahkan ke daerah,” 
terangnya.

Ia menuturkan jika Pemkab tetap mengede-
pankan keselamatan dan kesehatan seluruh 
tenaga pendidikan. Baik itu siswa, guru mau-
pun tenaga pendidikan lainnya. Meskipun ada 
opsi tetap melaksanakan protokol kesehatan.

“Kita sudah sempat membuka sekolah se-
lama dua bulan, namun kasus bertambah. 
Sehingga kembali dilakukan belajar daring,” 
terangnya.

Saat ini cluster penyebaran Covid-19 di BU sudah 
meluas, termasuk sudah ada guru dan siswa yang 
terjangkit Covid-19. Sehingga ia menilai membu-
tuhkan pertimbangan khusus jika harus melak-
sanakan PTT di tengah meluasnya kasus Covid-19.

“Kita tidak ingin ada klaster sekolah. Dari kasus 
yang saat ini ada, guru dan siswa yang terjangkit 
tertular dari keluarganya. Untungnya saat itu 
sudah dilakukan belajar daring, sehingga tidak 
menyebar luas di kalangan pendidikan,” pungkas 
Agus. (qia)

Shandy/rb 

RAPID TEST: Pengawas TPS yang dilakukan rapid test, delapan diantaranya dilakukan swab lantaran hasilnya reaktif 

8 Pengawas TPS Langsung Swab 

Hujan Deras, Rumah Nyaris Terjun ke Sungai

IST/RB

AMBLAS: Kediaman milik Bainah yang terjun ke jurang aki-
bat tanah amblas Sabtu malam lalu. 
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PELABAI - Rencana Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) 
Lebong menggelar Musabaqah 
Tilawatil Quran (MTQ) tingkat 
kabupaten yang rencanan-
ya digelar besok, dibatalkan. 
Teknisnya terkendala izin Sat-
uan Tugas (Satgas) Covid-19. 
Soalnya status siaga Covid-
19 di Kabupaten Lebong se-
makin ditingkatkan dengan 
sasaran menghindari muncul-
nya klaster baru penyebaran 
Covid-19.

Sejauh ini, sudah ada 3 warga 
Lebong yang positif Covid-
19. Sampai saat ini ketiganya 
tengah menjalani pengoba-
tan. Sementara selama ini 
status Lebong masih zona 

hijau. “Atas kondisi itu, per 1 
Desember Pemkab Lebong 
menerbitkan aturan larangan 
keramaian sehingga MTQ 
yang telah direncanakan ter-
paksa kami batalkan,” ujar 
Kabag Kesejahteraan Sosial 
(Kessos) Sekretariat Kabu-
paten Lebong, Fabil Rozak, 
S.Ag, M.Pdi.

Diakuinya, seluruh per-
siapan kegiatan MTQ yang 
rencananya dipusatkan di 
Kecamatan Lebong Sakti itu 
sudah 100 persen. Hanya ting-
gal menunggu pelaksanaan-
nya. Namun karena agenda 
kegiatannya dipastikan tidak 
bisa tuntas satu hari sehingga 
kegiatannya harus dibatalkan. 

“Intinya terhitung 1 Desember 
segala bentuk keramaian kec-
uali Pilkada dan pelaksanaan 
akad nikah, akan dilarang,” 
terang Fabil.

Terpisah, Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Lebong, H. 
Mustarani Abidin, SH, M.Si me-
mastikan tidak ada kompromi 
untuk larangan keramaian per 1 
Desember. Selain urusan Pilka-
da dan akad nikah tidak bakal 
diizinkan membuat keramaian. 
Itupun untuk yang dikecualikan 
tetap harus membatasi jumlah 
pesertanya. “Termasuk mema-
tuhi protokol kesehatan, seperti 
cuci tangan pakai sabun, men-
genakan masker dan menjaga 
jarak.” tandas Sekda.(sca)

Kasus Covid-19 
Meningkat, MTQ Batal

PELABAI - Progres peny-
ortiran dan pelipatan surat 
suara Pemilihan Gubernur 
(Pilgub) Bengkulu dan 
Pemilihan Bupati (Pilbup) 
Lebong, hingga kemarin 
(29/11) masih berkisar 
70 persen. Ditargetkan 
hari ini penyortiran dan 
pelipatan 156.550 surat 
suara itu selesai. Yakni 
79.275 surat suara Pilgub 
dan 77.275 surat suara 
Pilbup.

Dikatakan Ketua Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Lebong, Shala-
huddin Al Khidr, SE, se-
mentara ini pihaknya me-
nemukan 26 surat suara 
yang rusak. Meliputi 17 
surat suara Pilbup dan 9 
surat suara Pilgub. “Na-
mun jumlahnya masih 
berkemungkinan bertam-
bah karena penyortiran 
belum selesai,” kata Shala-
huddin.

Untuk kerusakan, versi 
Shalahuddin rata-rata 
akibat teknis pencetakan. 
Mulai dari hasil cetakan 
yang kabur hingga adan-
ya tinta yang belepotan 
di surat suara. Termasuk 
kertas surat suara yang 
robek. “Setelah semuanya 
disortir, akan kami buat 
berita acaranya untuk di-
laporkan ke KPU Provinsi 
guna proses penggantian,” 
terang Shalahuddin.

Dalam proses penyorti-

ran dan pelipatan surat 
suara itu, KPU melibat-
kan 30 petugas khusus. 
Namun dari jumlah itu, 
hanya 23 orang yang da-
tang sehingga progresnya 
tidak semaksimal yang 
d i r e n c a n a k a n .  N a -
mun para petugas yang 
melakukan penyortiran 
dan pelipatan surat suara 
itu memastikan siap lem-
bur untuk menuntaskan 
tugasnya sesuai jadwal 
yang telah ditetapkan. 
“Mudah-mudahan besok 
(hari ini, red) selesai,” 
papar Shalahuddin.

Seluruh surat suara Pil-
gub dan Pilbup dikemas 
dalam 79 dus. Teknis pe-
nyortiran dan pelipatan 
dibagi 1 dus per petugas. 
Selanjutnya petugas yang 
telah menyelesaikan tu-
gasnya diberikan 1 dus 
lagi. “Intinya untuk setiap 
dusnya menjadi tanggung 
jawab penuh satu orang 
petugas dan satu orang 
petugas  ber tanggung 
jawab untuk tiga dus,” tu-
tup Shalahuddin.

Diketahui, setiap surat 
suara yang lolos sortir dan 
sudah dilipat selanjutnya 
diikat. Setiap ikatnya berisi 
25 lembar surat suara. 
Selanjutnya surat suara 
yang selesai dilipat akan 
disimpan di gudang logis-
tik dan dijaga ketat aparat 
keamanan. (sca)

KPU Temukan 26
Surat Suara Rusak

PELABAI – Sekretaris Daerah Ka-
bupaten Lebong, Mustarani Abidin, 

SH, M.Si memastikan akan mem-
berikan perlindungan terhadap PNS 
yang memang bekerja maksimal 
untuk kemajuan Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Lebong. Diharap-
nya tidak ada lagi PNS yang takut 
mengambil resiko. 

“Sepanjang yang kita kerjakan itu 
positif, mengapa takut,’’ ujar Musta-
rani.

Justru PNS yang takut mengambil 
risiko, dinilainya punya niat tidak 
baik. Tanpa adanya keberanian PNS 
mengambil risiko, pembangunan yang 
dicanangkan Pemkab Lebong akan 
terhambat. Sementara saat ini Pem-
kab Lebong tengah gencar-gencarnya 

meningkatkan seluruh aspek. “Baik 
aspek pelayanan publik, aspek pem-
bangunan, aspek pariwisaa serta aspek 
lainnya,’’ tukas Mustarani.

Keberanian PNS mengambil risiko, 
justru dinilai Mustarani sebagai bentuk 
keseriusan aparatur negara dalam 
menjalankan roda pembangunan. Jika 
selalu berdalih takut resiko, dikhawat-
irkan memicu PNS bekerja seadanya 
atau malas-malasan. Kondisi itu san-
gat tidak diinginkannya karena tidak 
memunculkan kreatifitas PNS. “Kalau 
ada PNS yang malas-malasan kerja 
lapor ke saya,’’ jelas Mustarani.

Tidak menutup kemungkinan, sam-
pai saat ini masih banyak pemimpin 

Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) di Kabupaten Leb-
ong yang takut mengambil 
risiko. Bahkan kinerjanya 
juga terkesan malas-mala-
san. Antara lain kepala 
OPD yang tidak hadir ke-
tika diundang mengikuti 
agenda daerah. “Termasuk 
PNS yang tidak peduli den-
gan agenda pembangunan 
daerah,’’ tukas Mustarani.

Dimintanya, Badan Kepe-
gawaian Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupaten Leb-
ong lebih ketat dalam men-
gevaluasi kinerja seluruh 
PNS di lingkungan Pem-
kab Lebong. Jika kinerjanya 
baik, pastikan berdampak 
positif terhadap kenaikan 
pangkat dan golongannya 
sehingga mendapatkan pro-
mosi jabatan. “Begitu juga 
sebaliknya, PNS yang kin-
erjanya buruk agar kiranya 
diberikan sanksi,’’ tutup 
Mustarani. (sca)

PNS Jangan Takut Risiko

MUsTARANI

Jangan Jemur Hasil 
Panen di Jalan

PELABAI – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Leb-
ong, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si, meng-
ingatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Lebong 
tidak menjemur hasil panen di jalan raya. Bukan 
tanpa alasan, saat ini beberapa sawah masyarakat 
sudah ada yang mulai panen hasil tanam kedua. 
“Jalan itu tempat orang lewat, bukan tempat jemur 
hasil panen,” kata Herwan.

Ia juga meminta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) melakukan penertiban jika menemukan 
adanya masyarakat yang menjemur hasil panen di 
jalan raya. Khususnya di jalan pelintasan antar ka-
bupaten, baik sepanjang jalan Muara Aman-Rimbo 
Pengadang maupun jalan Muara Aman-Atas Tebing. 
“Jangan dibiarkan, beri peringatan dan tertibkan ka-
lau masih juga dilanggar,’’ ujar Herwan.

Termasuk Bidang Perhubungan, Dinas Pekerjaan 
Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PU-
PRHub), dimintanya turun ke masyarakat guna 
menyosialisasikan larangan ini. (sca)

ARIS/RB

KEJAR TARGET: Petugas KPU Lebong masih melakukan penyortiran dan pelipatan surat 
suara.



TELEPON PENTING
Kapolres   : 082280559797, 
     081336009977
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Kasat Reskrim  : 081274890817
Kasat Intel  : 08127317715
Kasatres Narkoba  : 085369000969
Kasat Binmas  : 081271279066
Kasat Lantas  : 081396058666
Pabung   : 081349049001
PBK   : 081273229643, 
     085268355005
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PMK Belum Turun
MUKOMUKO – Pembagian 

alokasi dana desa (DD) tahun 
2021 untuk 148 desa terhambat. 
Hal itu disebabkan belum turun-
nya Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) yang mengatur besaran 
pengalokasian pagu DD yang 
diberikan ke Kabupaten Muko-
muko.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Mukomu-
ko, Gianto, SH, M.Si mengatakan 
Rp 123,1 miliar pagu DD un-
tuk Kabupaten Mukomuko be-
lum diketahui peruntukannya. 
Berkaca dari sebelumnya, pagu 
DD yang diberikan setidaknya 
ada tiga pembagian. Yakni 
alokasi bagi rata, alokasi formu-
la dan alokasi kinerja. “Terkait 
pembagian DD, kami masih 
menunggu PMK. Info lisannya, 
sekarang sedang diproses di Ke-
menterian Hukum dan HAM,” 

kata Gianto.
Disebut Gianto, keberadaan 

PMK tersebut sangat penting. 
Dari PMK itu akan jadi pand-
uan dalam membagikan DD 
setiap desa. Terutama berkaitan 
dengan persentase dari masing-
masing alokasi untuk desa.

Diterangnya, DD tahun depan 
bertambah sekitar Rp 285,6 juta. 
Sehingga total DD mencapai Rp 
123,1 miliar. Sedangkan tahun 
ini, DD hanya sebesar Rp 122,8 
miliar. Dikatakan Gianto, adanya 
kenaikan DD itu karena sejumlah 
desa di Kabupaten Mukomuko 
mendapatkan alokasi kinerja. 
Diantaranya Desa Medan Jaya, 
Kecamatan Ipuh, Desa Pondok 
Kopi, Makmur Jaya dan sejumlah 
desa lainnya.

 “Ada 15 desa yang bakal 
mendapatkan alokasi kinerja. 
Makanya ada peningkatan pagu 
DD yang didapat Mukomuko,” 
kata Gianto.

Sedangkan untuk pembagian 
alokasi dana desa (ADD) tahun 
depan, dari APBD Kabupaten 
Mukomuko, Gianto belum dapat 
memastikan. Sebab pembahasan 
anggaran untuk APBD 2021 
belum tuntas. Setidaknya untuk 
ADD tahun 2021 dibutuhkan 
sekitar Rp 74 miliar, karena untuk 
membiayai penghasilan tetap 
(Siltap) kades dan perangkatnya 
sesuai petunjuk dari pemerintah 
pusat.

“Kalau untuk pembagian 
ADD, kita menunggu berapa 
pagu ADD untuk tahun depan 
dari APBD Mukomuko. Seka-
rang ini, anggaran tahun 2021 
masih dilakukan pembahasan 
di DPRD Mukomuko. Mudah-
mudahan bisa secepatnya tun-
tas, sehingga cepat pula bisa 
dibagikan untuk kemudian 
disampaikan ke masing-masing 
pemerintah desa,” jelas Gianto.
(hue)

DD 148 Desa
Belum Dibagikan

MUKOMUKO - Hadi 
Purnomo (60) seorang 
petani, warga Desa Sido-
dadi Kecamatan Penarik, 
meninggal dunia. Ia 
tertabrak satu unit mobil 
Toyota Hilux. Kapolres 
Mukomuko AKBP. Andy 
Arisandi, SH, S.IK, MH 
melalui Kasat Lantas 
Iptu. Dendi Putra, SH, 
MH mengatakan, mo-
bil tersebut bernomor 
polisi BD 9108 NA. Mobil 
dikendarai Daniel Bon-
frid Sianturi (42), seorang 
karyawan swasta yang 
tinggal di mess PT. Mill di 
Kecamatan Penarik.

“Dia tidak sendiri di da-
lam mobil. Juga bersama 
rekan kerjanya, Widianto 
(48), juga berdomisili di 
Mess PT. Mill Penarik. 
Keduanya ini tidak ada 
yang mengalami luka,” 
terang Dendi.

Kejadian kecelakaan 
lalu lintas itu pada Sabtu 
(29/11) malam sekitar 
pukul 21.00 WIB. Lokasi 
kejadian di jalan lintas 
barat Sumatera tepatnya 
di wilayah Desa Sidodadi, 
Kecamatan Penarik. “Saat 
kejadian, cuaca hujan. 
Kondisi jalan di lokasi ke-
jadian lurus dan bagus,” 
sebut Dendi.

Kronologis kejadian, 
Daniel Bonfrid Sianturi 

yang mengemudi mo-
bil Toyota Hilux melaju 
dari arah Padang menu-
ju Bengkulu. Menurut 
keterangan saksi, mobil 
melaju dengan kecepatan 
sedang. Tiba-tiba muncul 
Hadi Purnomo akan me-
nyeberang jalan dari arah 
kanan ke sisi kiri jalan, jika 
dilihat dari arah datang-
nya mobil. Kedatangan 
yang tiba-tiba itu menge-
jutkan pengemudi mobil. 
Sehingga tabrakan pun 
tidak terelakkan.

Akibat tabrakan itu Hadi 
Purnomo mengalami hil-
ang kesadaran, luka patah 
tulang pergelangan kaki 
kanan dan meninggal da-
lam perawatan di Puskes-
mas Bukit Damri. “Usai 
kejadian, warga langsung 
memberikan bantuan 
dengan melarikan korban 
ke puskesmas terdekat. 
Karena luka parah yang 
dialami korban, sehingga 
korban akhirnya mening-
gal dunia dalam perawa-
tan di puskesmas,” kata 
Dendi.

Jenazah korban pun 
langsung dibawa pu-
lang ke rumah duka, dan 
dikebumikan kemarin 
(29/11) siang. “Mobil 
yang menabrak korban 
sudah kita amankan,” 
ujarnya.(hue)

Pria 60 Tahun 
Tewas Tertabrak

PERI/RB

PELAYANAN: Kadis PMD Mukomuko Gianto, SH, M.Si saat mengecek inovasi pelayanan yang 
diberikan Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik terhadap masyarakat.

Diajukan Rp 1,1 Miliar,
Muncul Rp 949 Juta

MUKOMUKO – Pemkab Mukomuko mengajukan 
sejumlah bantuan untuk penanganan bidang perika-
nan di Mukomuko, tahun depan. Dana yang diajukan 
mencapai Rp 1,1 miliar. Namun pagu yang turun 
khususnya dari pemerintah pusat hanya Rp 949 juta. 

“DAK Fisik untuk perikanan dan kelautan tahun de-
pan Rp 949 juta,” kata Kepala Badan Perencanaan, Pe-
nelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) 
Mukomuko, Haryanto, SKM.

Untuk apa saja dana tersebut, dan pembagian 
masing-masing untuk kelautan dan perikanan, Hary-
anto mengaku belum mengetahuinya. Biasanya, kata 
Haryanto, rincian penggunaannya akan disampaikan 
ke OPD teknis, dalam hal ini Dinas Perikanan Muko-
muko. “OPD teknis yang lebih tahu. Kita hanya dapat 
laporan saja,” ujarnya.

Disebutnya, untuk pengajuan Rp 1,1 miliar saat itu, 
diantaranya berupa pengadaan mesin kapal dan alat 
tangkap dengan pagu Rp 700 juta. Sasaran dari pen-
gajuan tersebut, nelayan di Kota Mukomuko, XIV Koto 
dan Teramang jaya. “Ini khusus program penyediaan 
peralatan penangkapan ikan,” kata Haryanto.

Selanjutnya dana Rp 100 juta, diajukan untuk fasili-
tasi pembentukan badan hukum 20 kelompok peri-
kanan tangkap. Dengan sasaran lebih luar, nelayan di 
Ipuh, XIV Koto, Kota Mukomuko dan Teramang Jaya. 
Juga diusulkan pelatihan pakan mandiri sebesar Rp 50 
juta. Dana ini untuk kelompok perikanan budidaya di 
Kecamatan Air Manjuto, Teras Terunjam dan Penarik. 
Kegiatannya berupa pelatihan budidaya ikan dan 
teknologi perikanan.

“Kami juga sudah mengajukan dana Rp 25 juta untuk 
pembentukan badan hukum 5 kelompok perikanan 
budidaya. Dan Rp 20 juta untuk pelatihan budidaya 
serta manajemen pengelolaan kesehatan ikan dan 
lingkungan,” jelas Haryanto.

Khusus jelang akhir tahun ini, untuk bidang 
perikanan akan membagikan sejumlah bantuan. 
Diantaranya jokong sebanyak 8 unit senilai Rp 254 
juta, mesin kapasitas 15 PK 8 unit senilai Rp 200 juta. 
“Terus ada pengadaan jaring 2,5 inchi sebanyak 8 set 
atau 80 piece dengan dana Rp 116 juta. Pengadaan 
gillnet Rp 86,4 juta dan pengadaan GPS Rp 56,7 juta. 
Itu semua pelaksanaannya di Dinas Perikanan,” beber 
Haryanto.(hue) 

XIV KOTO – Kembali kebijakan 
menutup aktivitas di Puskesmas 
diberlakukan. Kali ini Puskes-
mas Lubuk Sanai Kecamatan 
XIV Koto yang memberlakukan 
tutup sementara sebagai upaya 
mengantisipasi penyebaran 
Covid-19.

Kebijakan ini setelah satu ten-
aga kesehatan di puskesmas 
itu dinyatakan positif terpapar 
Covid. Sehingga untuk sementa-
ra waktu, puskesmas tidak men-
erima kunjungan masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan 
medis atau pelayanan kesehatan. 
“Untuk sementara Puskesmas 
Desa Lubuk Sanai Kecamatan 
XIV Koto menutup pelayanan. 
Ini sejak satu orang tenaga kes-
ehatan kita dinyatakan positif 
terpapar covid,” kata Kepala 
Puskesmas Lubuk Sanai, Etis 
Sumarni, SKM.

Kebijakan penutupan pelayan-

an di puskemas, lanjutnya, un-
tuk mengantisipasi penyebaran 
Covid-19. Selain itu, seluruh 
tenaga kesehatan dan staf seka-
rang sedang melakukan isolasi 
mandiri di kediaman masing-
masing.  Bagi masyarakat yang 
ingin membutuhkan pelayanan 
kesehatan, dapat mendatan-
gi puskemas terdekat selama 
Puskemas Lubuk Sanai tutup. 
Etis sendiri belum mengetahui 
kapan Puskemas Desa Lubuk 
Sanai kembali membuka pe-
layanan.

Dikatakannya, untuk mem-
buka pelayanan, pihaknya bakal 
menunggu informasi lebih lanjut 
dari Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Mukomuko. Juga petunjuk dari 
Satuan Tugas (Satgas) Penang-
gulangan Covid-19 Mukomuko. 
Kemudian hari ini (30/11), selu-
ruh tenaga medis di Puskesmas 
Lubuk Sanai akan menjalani 

pengambilan sampel swab. “Ini 
untuk memastikan kawan-kawan 
yang sebelumnya ada kontak 
dengan pasien, apakah ada yang 
positif. Namun kami sangat ber-
harap, hasil swab kawan-kawan 
negatif seluruhnya,” harapnya.

Ia mengimbau masyarakat 
yang sebelumnya pernah kon-
tak dengan pasien supaya bisa 
datang ke puskesmas untuk 
pengambilan sampel swab. Se-
dangkan masyarakat yang tidak 
pernah kontak dengan pasien 
hendaknya tetap mematuhi 
protokol kesehatan.  “Ini perlu 
kerjasama yang baik, supaya 
cepat tuntas. Kemudian untuk 
seluruh masyarakat di wilayah 
Puskesmas Lubuk Sanai agar 
tetap mematuhi protokol keseha-
tan. Mudah-mudahan saja tidak 
ada lagi penambahan kasus di

wilayah Puskesmas Lubuk Sa-
nai,” harapnya.(hue)

Tutup Aktivitas Puskesmas

MUKOMUKO – Wakil 
rakyat di DPRD Mukomuko 
mendukung penuh diang-
katnya para Guru dan Ten-
aga Kependidikan Honorer 
Non Kategori Usia di Atas 
35 tahun (GTKHNK 35+) 
menjadi pegawai negeri 
sipil (PNS) tanpa jalur tes. 
Hal ini disampaikan Ketua 
DPRD Mukomuko M. Ali 
Saftaini, SE.

 “Bahkan kami sudah 
melayangkan surat lang-
sung ke pimpinan DPR 
RI terkait hal ini, beberapa 
waktu lalu,” kata Ali.

Ditegaskan Ali, pihaknya 
akan tetap konsisten men-
dukung dan mendorong 
diangkatnya GTKHNK 
35+. Menurutnya, Kabu-
paten Mukomuko berke-
pentingan dengan men-
ingkatnya status mereka 
ini menjadi PNS. Dengan 
begitu, akan meningkat 
pula kualitas sumber daya 
manusia (SDM) yang ada 
di Mukomuko.

 “Kami terus berjuang 
untuk para guru dan ten-
aga kependidikan yang 
sekarang masih berstatus 
honorer,” kata Ali.

Bahkan, lanjut Ali, dor-
ongan itu tidak dilakukan 

sendiri oleh lembaga de-
wan. Tapi juga bersama 
dengan Pemkab Muko-
muko yang juga telah me-
layangkan surat langsung 
ke Presiden RI. “Pemkab 
juga menunjukkan dukun-
gannya ke kawan-kawan 
GTKHNK 35+, sebagaima-
na tembusan yang masuk 
ke kita,” kata Ali.

Dukungan lembaga 
dewan ini agar yang ter-
gabung dalam GTKHNK 
35+ dapat diangkat mela-
lui keputusan presiden 
(Kepres). Dan pengang-
katan mereka itu tanpa 
melalui jalur tes apapun. 
Dewan juga mendorong 
pemerintah pusat bisa 
mengalokasikan anggaran 
untuk pemberian gaji bagi 
guru honorer di bawah 
umur 35 tahun. Dengan 
gaji sebesar upah mini-
mum kabupaten (UMK) 
setempat. Dan tentunya 
dibayarkan setiap bulan.

“Semoga perjuangan 
teman-teman GTKHNK 
35+ berjalan sesuai dengan 
harapan. Tentunya kami 
bersama Pemerintah ka-
bupaten Mukomuko siap 
mensupport dan berjuang 
bersama,” papar Ali.(hue)

Usul GTKHNK Jadi PNS

PERO/RB

BB LAKA: Mobil Toyota Hilux yang menabrak 
Hadi Purnomo (60) diamankan di Mapolres 
Mukomuko.
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CURUP –  Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan 
Covid-19 Kabupaten Rejang 
Lebong (RL) kembali men-
catat adanya penambahan 
satu kasus konfirmasi positif 
Covid-19 yang baru. Yaitu 
kasus 303 seorang laki-laki 
berusia 41 tahun asal Keca-
matan Curup Utara. Saat ini 
kasus baru tersebut sudah 

melakukan isolasi mandiri.
‘’Benar, hari ini ada tam-

bahan satu kasus baru 
yaitu kasus 303 dan sudah 
melakukan isolasi mandiri. 
Sehingga total sampai hari 
ini untuk kasus konfirmasi 
positif Covid-19 mencapai 
303 kasus. Dengan jum-
lah selesai konfirmasi atau 
sembuh sebanyak 253 kasus 

dan konfirmasi positif dalam 
pengawasan sebanyak 50 
kasus,’’ terang Juru Bicara 
Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 sekal-
igus Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten RL Sy-
amsir, S.KM, M.KM kepada 
RB kemarin.

Dilanjutkan Syamsir, sejauh 
ini sudah ada 1.718 sample 

uji swab yang diperiksa di 
laboratorium. Dari jumlah 
tersebut ada 312 sampel yang 
dinyatakan positif dan 1.406 
sampel yang dinyatakan nega-
tif. Lalu untuk jumlah pelaku 
Perjalanan sudah mencapai 
13.601 orang dengan jumlah 
suspek sebanyak 218.

‘’Kemudian untuk jumlah 
suspek discarded sebanyak 

150 orang, jumlah suspek 
di isolasi sebanyak 12 orang 
dan jumlah probable seban-
yak 6 orang. Kita kembali 
mengingatkan agar masyara-
kat harus selalu disiplin pro-
tokol kesehatan Covid-19. 
Agar bisa meminimalisir 
adanya penambahan jum-
lah kasus positif,’’ demikian 
Syamsir.(dtk)

CURUP – Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Rejang 
Lebong (RL) sudah menerima dis-
tribusi Surat Suara (Susu) Pilkada 
Gubernur/wakil gubernur Beng-
kulu. Hasil sortir dan pelipatan 
diketahui ada 194 lembar yang 
dinyatakan rusak. Baik itu ber-
dasarkan kategori gradasi warna, 
rembesan tinta, sobek maupun 
garis lipatan.

Ini disampaikan Ketua KPU 
Kabupaten RL Drs. Restu Satrio 
Wibowo melalui Kasubbag Umum 
Sekretariat KPU kabupaten RL 
Riko Saputra, SE kemarin kepada 

RB. ‘’Total kerusakan untuk Susu 
pilkada gubernur sebanyak 194 
lembar dan sudah kita laporkan. 
Kerusakan berdasarkan kategori 
gradasi warna, rembesan tinta, 
sobek maupun karena garis lipa-
tan yang tidak pas,’’ sampai Riko.

Selain itu, sambung Riko, un-
tuk logistik lainnya yang belum 
sampai yaitu diantaranya daftar 
pasangan calon (DPC), sampul, 
form C hasil hologram, alat bantu 
tuna netra dan beberapa jenis Alat 
Pelindung Diri (APD) lainnya. 
Sedangkan untuk logistik Pilkada 
bupati/wakil bupati atau pilkada 

kabupaten sudah cukup. Ting-
gal dilakukan packing ke dalam 
sampul dan dimasukkan ke dalam 
kotak suara.

‘’Untuk logistik Pilkada Provin-
si yang masih beberapa belum 
sampai, namun untuk pilkada 
kabupaten sudah cukup, tinggal 
proses packing lagi. Kita be-
lum bisa packing karena masih 
menunggu logistik sampul sam-
pai. Untuk distribusi, rencana 
kita mulai H-3 kalau seluruh 
logistik sudah terpenuhi atau 
paling lambat H-2 pencoblosan,’’ 
demikian Riko.(dtk)

Pemdes Lubuk Kembang 
Sudah Bisa Cairkan DD

CURUP – Pemerintah Desa (Pemdes) 
Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara 
akhirnya bisa mengurus dan memproses 
pengajuan pencairan alokasi Dana Desa 
(DD) mereka untuk tahun anggaran (TA) 
2020. Dimana sebelumnya, mereka belum 
bisa melakukan proses pengajuan karena 
adanya laporan dugaan penyelewengan 
DD di Kejari RL.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) 
Kabupaten RL Suradi Rifai kemarin 
kepada RB. ‘’Saat ini pemdes Lubuk 
Kembang sudah bisa mengajukan pen-
cairan. Karena dari hasil penyelidikan 
pihak APH (aparat penegak hukum, red) 
belum menemukan adanya penyimpan-
gan,’’ terang Suradi.

Awalnya, sambung Suradi, kasus ini dil-
aporkan ke APH adanya dugaan penyim-
pangan di desa tersebut. Selanjutnya ma-
salah ini dilimpahkan kepada pihak Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
dan Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten 
RL. ‘’Setelah dilakukan pemeriksaan, 
sejauh ini tidak ditemukan adanya peny-
impangan anggaran,’’ sambung Suradi.

Ditambahkan Suradi, dengan begitu, 
pengajuan pencairan DD Lubuk Kem-
bang sudah bisa diproses. Namun di-
perkirakan paling bisa terealisasi sampai 
dengan pencairan tahap II saja hingga 
akhir tahun nanti. Karena aturan di 
KPPN menyatakan pencairannya antara 
salur 1 dengan 2 berjarak 15 hari.

‘’Sedangkan untuk sisanya, yaitu III 
sebesar 20 persen yang tidak bisa diserap 
ini akan menjadi Silpa. Dan diusahakan 
disalurkan atau bisa terserap tahun 
depan. Jadi In Sya Allah dari 122 desa di 
Rejang Lebong hanya satu desa ini yang 
tidak bisa menyerap hingga 100 persen 
dari anggaran yang didapatkan tahun 
ini,’’ demikian Suradi.(dtk)

Positif Corona Bertambah 

Wanda/rb

SIAP PACKING : Logistik Pilkada khususnya untuk Pilkada Bupati/wakil bupati tinggal menunggu 
sampul sampai.

Surat Suara Rusak 194 Lembar
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K E PA H I A N G  -  S eba nya k 
112.589 surat suara (Susu) 
u nt u k  P i l k a d a  Ke p a h i a n g 
2020 telah tiba di Kabupaten 
Kepahiang. Saat ini sedang 
disusun oleh petugas sekre-
tariat KPU Kepahiang untuk 
didistribusikan. Jumlah surat 
suara yang dicetak tersebut 
terbagi 107.374 lembar surat 
suara sesuai jumlah Daftar Pe-
milih Tetap (DPT), 2.855 lem-
bar surat suara cadangan 2,5 
persen dari jumlah DPT, dan 2 
ribu  lembar surat suara untuk 
pemungutan suara ulang.

Ketua KPU Kepahiang, Mirzan 
Pranoto Hidayat, S.Sos men-
gatakan untuk penyaluran surat 
suara KPU akan memfokuskan 

pada penyaluran di 22 TPS sulit 
dari total 335 TPS yang ada di 
Kabupaten Kepahiang. “Untuk 
TPS sulit, rencana kita penyal-
urannya akan didahulukan H-2 
sebelum jadwal penyaluran un-
tuk TPS dengan kondisi normal. 
Adapun TPS akses sulit tersebut 
terdiri dari 6 desa di Bermani Ilir 
dan 16 desa di Muara Kemumu,” 
ungkap Mirzan.

Dengan rincian di Kecamatan 
Bermani Ilir ada Desa Kota 
Agung sebanyak 2 TPS, Talang 
Sawah 2 TPS, dan Langgar Jaya 
2 TPS. Sementara untuk Keca-
matan Muara Kemumu yakni 
Desa Batu Bandung sebanyak 8 
TPS, Sosokan Taba sebanyak 5 
TPS, Renah Kurung 2 TPS, dan 

Warung Pojok 1 TPS.
“Untuk TPS sulit menurut KPU 

yakni akses transportasinya 
masih sangat susah. Berbeda 
dengan TPS sulit menurut pihak 
keamanan, yakni dengan per-
timbangan faktor kemananan 
wilayah,” bebernya.

Hanya saja, diakui Mirzan, 
dalam proses penyaluran surat 
suara dan logistik lainnya ke 
seluruh TPS, pihaknya tetap 
meminta pengamanan khusus 
dari aparat kepolisian. “Jadi 
bukan hanya penyaluran ke TPS 
sulit saja yang perlu dilakukan 
pengamanan, namun seluruh 
TPS harus dipastikan penyal-
urannya berjalan aman,” terang 
Mirzan.(sly)

KEPAHIANG – Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang 
telah tiga kali melayangkan surat 
kepada Pemkab Rejang Lebong (RL) 
mengenai perizinan RSUD Curup di 
Jalan Dua Jalur Desa Durian Depun, 
Kecamatan Merigi. Hanya saja hing-
ga saat ini surat yang dilayangkan 
tersebut tak kunjung mendapat bala-
san dari Pemkab RL kendati RSUD 
Curup atau RSUD Jalur Dua tersebut 
sudah lama mulai beroperasi.

Hal ini diungkapkan Kabid Periz-
inan dan Non Perizinan DPMPTSP, 
Dedi Mulyadi, S.Hut. Ia men-
gatakan pihaknya sudah melay-
angkan surat pemberitahuan se-
banyak 3 kali kepada Pemkab RL, 
namun hingga sekarang belum 
ada jawaban dari Pemkab RL ter-
kait pemenuhan berkas sebagai 
syarat untuk penerbitan izin RSUD 
tersebut. 

“Harusnya dalam proses pener-
bitan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) ada beberapa biaya yang 

dibebankan kepada Pemkab RL, 
namun hingga saat ini pihak dari 
Pemkab RL sama sekali belum 
melakukan transfer biaya pener-
bitan perizinan tersebut. Padahal 
uang tersebut masuk sebagai biaya 
retribusi,” ungkap Dedi.

Ia mengatakan, adapun jumlah 
IMB yang harus diterbitkan untuk 
RSUD Curup tersebut yakni se-
banyak 13 IMB. Telah dibayarkan 
ke Pemkab Kepahiang baru 12 
IMB dengan total Rp 33,9 juta, 
sehingga dari sejumlah syarat yang 
ingin dilengkapi masih terdapat 
beberapa kekurangan.

“Kita sifatnya menerima berkas 
kelengkapan dan selanjutnya 
izin kita terbitkan, tapi berkasnya 
belum lengkap ditambah lagi ti-
dak adanya konfirmasi lanjutan,” 
sampai Dedi.

Dedi menambahkan, selain IMB 
ada beberapa perizinan yang harus 
dipenuhi oleh Pemkab RL terkait 
RSUD tersebut, seperti izin op-
erasional, yang mana di dalamnya 

terdapat beberapa syarat perizinan 
lain yang harus dipenuhi sebelum 
diterbitkan izin operasional. “Untuk 
saat ini baru NIB dan izin lingkungan 
saja yang sudah rampung. Masih 
banyak izin lain yang harus diter-
bitkan sebelum 2 izin besar yang 
menjadi izin induk kita terbitkan, 
yakni IMB dan Izin Operasional. 
Misalnya ada izin tenaga medis 
yang penerbitannya membutuhkan 
waktu yang banyak, karena seluruh 
tenaga medis yang akan bertugas 
harus mendapatkan izin, khususnya 
dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kepahiang,” papar Dedi.

Sebelumnya Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Kepahiang, Za-
mzami Zubir, SE, MM menerang-
kan kerjasama pemanfaatan RSUD 
tersebut saat ini masih dalam pem-
bahasan antara Pemkab Kepahi-
ang dengan Pemkab RL. Nantinya 
pemanfaatan tersebut akan terbagi 
menjadi beberapa sektor, sesuai 
dengan OPD yang menaunginya 
di Pemkab Kepahiang.(sly)

DPMPTSP Tiga Kali Layangkan Surat Dahulukan Penyaluran 
Untuk 22 TPS Sulit
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telepon penting
call center Polsek Karang Tinggi : 

Perwira PengHubung   :                     081278617339

RSUD  Benteng :                     081368965552

Pos A Nakau :                     085279125960

Pos B Meringgi Sakti    :                      085279125930

BENTENG

BENTENG – Tambahan Peng-
hasilan Pegawai (TPP) Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Pemkab 
Benteng bulan November dan 
Desember terancam tidak diba-
yar. Dampak dari belum diteri-
manya Dana Bagi Hasil (DBH) 
dari tahun 2019-2020 dari Pe-
merintah Provinsi (Pemprov).

 Hal ini diungkapkan lang-
sung oleh Kepala Bidang (Ka-
bid) Pembendaharaan dan Kas 
Daerah (Kasda) BKD Benteng 
Erlinawati, S.Ip. Dia menegas-
kan jika TPP ASN terancam 
tidak akan dibayarkan apabila 
kondisi keuangan minus. TPP 
hanya dibayar 10 bulan saja.

 “Semua ini sangat berdampak 
dikarenakan DBH tahun 2019 
hingga 2020 dari Pemprov be-
lum diserahkan ke kita. Kemu-
dian selain itu adanya refocusing 
anggaran DAU yang dikurangi. 
Jadi apabila DBH ini tidak diba-
yarkan juga maka dapat di-
pastikan TPP ASN tidak akan 

terbayarkan dan Kita berharap 
penambahan Kasda saat ini dari 
penyerahan DBH dari Pemprov, 
untuk total DBH tahun 2019 
hingga 2020 ini berkisar Rp 25 
juta,” ungkapnya.

Untuk diketahui, DBH Ben-
teng yang belum diserahkan 
oleh BPKD Provinsi berkisar 
Rp 25 milliar tersebut terdiri 
dari DBH triwulan II, III dan IV 
pada tahun 2019 yang belum 
diserahkan. Kemudian DBH 
tahun 2020, baru dua item pajak 
yang dibayarkan pada triwulan 
I dan untuk item pajak triwulan 
II, III dan IV memang belum dis-
erahkan sama sekali ke Pemkab 
Benteng.

“Pada tahun 2019 untuk DBH 
triwulan II, III dan IV yang be-
lum diserahkan mencapai Rp 
10,6 milliar dengan rincian pa-
jak kendaraan bermotor sebesar 
Rp 3,3 milliar. Kemudian untuk 
pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor Rp 4,8 milliar, pajak 

air permukaan sebesar Rp 117 
juta dan pajak bea balik nama 
kendaraan bermotor sebesar Rp 
2,2 milliar,” ujarnya.

Sambungnya, pada DBH ta-
hun 2020 saat ini yang baru 
diserahkan ke Pemkab Benteng 
berkisar dua item pajak pada tri-
wulan I dengan anggaran DBH 
berkisar Rp 2 milliar, sedangkan 
dua item pajak pada triwulan 
pertama belum disalurkan, 
hingga triwulan II, III dan IV 
juga belum disalurkan. Kalau 
untuk total DBH tahun 2020 ini 
yang belum disalurkan berkisar 
Rp 14 milliar lebih.

“Jadi untuk total DBH yang be-
lum disalurkan BPKD Provinsi 
dari tahun 2019 hingga 2020 
berkisar Rp 25 milliar. Dengan 
masih adanya DBH yang be-
lum dibayarkan BPKD Provinsi 
dengan BKD Benteng ini ber-
dampak terhadap keuangan 
yang ada di Pemkab Benteng,” 
Tutup Lina. (jee)

TPP 2 Bulan 
Terancam Lewat BENTENG – Dinas Ket-

ahanan Pangan dan Peri-
kanan (DKPP) Kabupaten 
Bengkulu Tengah (Benteng) 
memastikan sudah 53 kel-
ompok yang menyerahkan 
berkas laporan pertanggung-
jawaban. Untuk diketahui, 
DKPP sudah menyalurkan 
bantuan yang berasal dari 
Dana Isentif Daerah (DID) 
terhadap 53 Kelompok yang 
terdiri dari tiga jenis kelom-
pok. Total bantuan yang 
sudah disalurkan ke 53 Kel-
ompok tersebut diketahui 
berjumlah Rp 675 Juta.

Hal ini diungkapkan lang-
sung oleh, Kepala Bidang 
(Kabid) Perikanan Tangkap, 
Herlina Jamali. Ia menga-
takan, sesuai dengan aturan 
yang ditetapkan, bagi kelom-
pok yang menerima bantuan 
modal usaha dari anggaran 
DID memang harus meny-
erahkn LPj kepada Dinas 
terkait sesuai dengan bi-
dang dari kelompok usaha 
tersebut. Untuk kelompok 
usaha yang di bawah naun-
gan DKPP yang menerima 
bantuan modal usaha, saat 
ini semuanya sudah mem-
berikan LPj mereka.

“Dari LPj yang mereka beri-
kan kepada kita langsung kita 
lalukan koreksi dan pemer-
iksaan. Dalam pemeriksaan 
tidak ditemukan kesalahan 
dan semua dana bantuan 
yang diberikan sesuai dengan 
rancangan belanja anggaran. 
Apabila dalam pemeriksaan 
ditemukan ada kelompok 
yang tidak membelikam 
sesuai peruntukkan maka 
laporan tidak akan kita terima,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, DKPP 

memberikan bantuan 53 
kelompok yang terdiri dari 
tiga jenis kelompok sep-
erti kelompok pembudidaya 
ikan (Pokdakan), Poklahsar 
Kelompok pengolah dan 
Pemasaran ikan, kemudian 
kelompok usaha bersama 
(KUB) nelayan. Setiap kel-
ompok menerima dengan 
nominal yang berbeda-
beda.

“Bantuan yang kita berikan 
kepada setiap kelompok ter-
gantung dari jumlah anggota 
kelompok tersebut. Namun 
setiap kelompok menerima 
bantuan di kisaran Rp 10 
juta hingga 20 juta. Dari 53 
kelompok tersebut sudah 
kita hitung semuanya ang-
garan yang kita keluarkan 
berjumlah sebesar Rp 675 
juta,” jelasnya

Lanjutnya, bantuan ini 
diberikan kepada semua kel-
ompok yang memang aktif 
dan produktif. Kemudian 
kelompok yang memang ter-
dampak akibat Covid-19 yang 
melanda saat ini. Untuk dike-
tahui, beberapa waktu lalu 
Pemkab Benteng memang 
mendapatkan DID tambahan 
sebesar Rp 13,4 milliar dari 
Pemerintah Pusat.

“DID ini diperuntukkan 
dan diprioritaskan untuk 
mendorong pemulihan 
ekonomi daerah, termasuk 
mendukung semua kelom-
pok, termasuk kelompok 
nelayan, kelompok pembu-
didaya ikan, Industri kecil, 
Usaha Mikro Kecil dan Me-
nengah (UMKM), pasar tra-
disional serta penanganan 
Covid 19 dibidang kesehatan 
maupun dibidang sosial,” 
pungkasnya. (jee)

JERI/RB

MONITOR: Saat DKPP melalukan monitoring langsung ke setiap usaha kelompok yang menerima bantuan.

53 Kelompok Sudah 
Serahkan LPj

BENTENG - Jelang 10 hari pelaksan-
aan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) kemarin 
(29/11) menggelar sosialisasi kepada 
kelompok marginal dan disabilitas. So-
sialisasi ini digelar dikarenakan untuk 
mencegah terjadinya golput pada saat 
hari pencoblosan. Selain melakukan 
sosialisasi, KPU juga memastikan jika 
saat ini sudah melakukan pelipatan 
surat suara dan ditemukan ada 77 surat 
suara yang rusak hingga pukul 11.00 
Wib kemarin.

Ketua KPU Benteng, Drs. Brotoseno 
menjelaskan, sosialisasi ini harus 
digelar terhadap kelompok marginal 
dan disabilitas yang sangat rentan 
akan terjadinya golput. Karena untuk 
diketahui kelompok marginal ini 
merupakan kelompok masyarakat 
yang terpinggirkan, terpencil dan 
tidak memiliki akses pada penentuan 
kebijakan desa. Seperti dikarena kes-
ibukan mereka berkebun. Kemudian 
kelompok disabilitas merupakan warga 
yang memiliki keterbelakangan mental 
dan fisik.

“Maka dari itu, melalui sosialisasi ini 
kita KPU memberitahu kepada mereka 
perihal tahapan dan betapa penting-
nya hak pilih mereka dalam pilkada 
Gubernur dan Wakil Gubernur ini. 
Sehingga dengan begini mereka akan 
berpartisipasi dalam pencoblosan 
pada 9 Desember mendatang. Selain 
itu kita memberikan pengetahuan 

perihal tahapan tata cara pencoblo-
san,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain itu, KPU 
juga memberikan pesan kepada mer-
eka, meskipun saat ini dalam kondisi 
Covid 19, mereka tidak perlu takut un-
tuk datang ke TPS dalam menyalurkan 
hak pilihnya. Karena dalam pelak-
sanaan pencoblosan 9 Desember 
mendatang, semua petugas pelaksana 
akan menerapkan protokol kesehatan 
(Prokes) yang berlaku.

“Jadi dengan kita sudah melak-
sanakan sosialisasi terhadap kel-
ompok marginal dan disabilitas ini, 
bisa membuat mereka untuk ikut 
berpartisipasi dalam penyaluran 
hak suaranya. Kemudian dengan 
adanya sosialisasi ini bisa mencegah 
atau mengurangi terjadinya golput 
terhadap kelompok marginal dan 
disabilitas,” ungkapnya.

Lanjutnya, KPU memastikan bagi 
kelompok disabilitas akan menda-
patkan perlakuan khusus. Seperti 
disabilitas tunanetra, nantinya akan 
diberi bantuan oleh pihak keluarga 
yang ia percayai untuk membantu 
dan diberikan kuasa oleh yang ber-
sangkutan dalam melaksanakan 
pencoblosan nantinya. “Jadi memang 
yang disabilitas akan mendapatkan 
perlakukan khusus dalam pencob-
losan nantainya,” ujarnya.

Sambungnya, selain itu, ia memas-
tikan saat ini untuk pelipatan surat 
suara sebanyak 85.565 Lembar sudah 

dilakukan oleh yang direkrut petugas 
sebanyak 21 orang dan para petugas 
diberikan upah sebesar Rp 150 per satu 
surat suara. Kemudian selain itu dari, 
pelipatan suara yang sudah dilakukan 
oleh petugas sejak sabtu (28/11), dike-
tahui hingga pukul 11.00 wib kemarin 
(29/11) sudah ada 77 surat suara yang 
ditemukan dalam kondisi rusak.

“Kondisi rusaknya seperti surat suara 
mengalami pudar terhadap warna, 

ada bagian surat suara yang robek. 
Kemudian sebagai tindaklanjut dengan 
adanya kerusakkan surat suara ini, kita 
akan melaporkan kepada KPU Provinsi 
dan target penyelesaian pelipatan surat 
suara ini akan diselesaikan pada hari 
ini (kemarin, red). Selain itu sebelum 
melaksanakan pelipatan suara para 
petugas sudah terlebih dahulu dilaku-
kan rapid test dan hasilnya non reaktif 
semuanya ,” Tutup Broto. (jee)

Ditemukan 77 Surat Suara Rusak

BENTENG - Perwakilan Forum Komunikasi 
Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) 
Bengkulu Tengah (Benteng) mengikuti Rapat 
Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jawa Ba-
rat. Dalam Rapimnas tersebut para anggota 
BPD menuntut peningkatan kesejahteraan. 
Dengan meminta tunjangan dan operasional 
mereka dianggarkan di dalam APBDes

Sekretaris FKBPD Benteng, Efendi men-
jelaskan, kalau Rapimnas yang digelar 
tersebut diketahui kalau para BPD mereko-
mendasikan tujuh permintaan yang akan 
disampaikan kepada DPR RI, Kemendagri 
dan Kemendes. Salah satu perihal anggaran 
tunjangan dan operasional mereka yang 
harus dimasukkan kedalam APBDes.

“Semua ini dilakukan dikarenakan demi 
kesejahteraan para BPD yang saat ini masih 
dinilai sebelah mata oleh pemerintah. 
Apabila tunjangan dan operasional ini 
sudah dianggarkan maka kesejahteraan 
kita BPD bisa terjamin, kemudian selain 
itu, dalam beberapa bulan terakhir kita se-
dang memperjuangkan mengenai kenaikan 
Siltap kita, demi kesejahteraan kita BPD 
ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain meminta tun-
jangan dan operasional dianggarkan dalam 
APBDes, ada enam point lagi yang akan 
disampaikan ke DPR RI, Kemendagri dan 
Kemendes, seperti Revisi UU Nomor 6/2014 
tentang desa, Ada PP tentang Hak Keuangan 
Anggota BPD, Logo BPD secara Nasional.

“Penguatan fungsi pengawasan terhadap 
kinerja kepala desa, sehingga Laporan BPD 
menjadi instrumen acuan oleh Inspektorat 
dan pengawas yang lebih tinggi. Kemudian 
selain itu, mengembalikan terminologi 
perwakilan pada regulasi, sehingga sebu-
tannya menjadi Badan Perwakilan Desa 
Dan masih banyak lagi yang lainnya demi 
kesejahteraan anggota BPD,” pungkasnya. 
(jee)

BPD Desak Anggarkan 
Tunjangan dan Operasional 

JERI/RB

CEGAH GOLPUT: KPU Gelar sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil 
Gubernur dalam rangkaian pencegahan golput.

Saat Pencoblosan
BENTENG - Jelang Pemi-

lihan Kepala Daerah Pilkada 
Gubernur dan Wakil Guber-
nur pada 9 Desember men-
datang, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Bengkulu Ten-
gah (Benteng) melarang keras 
warga yang menggunakan 
atribut kampanye paslon pada 
saat pencoblosan di Tempat 
Pemunggutan Suara (TPS).

Hal ini diungkapkan lang-
sung oleh Komisioner KPU 
Benteng, Mulyadi. Dia men-
gatakan, pada saat meng-
gunakan hak suara ke TPS 
warga diarang untuk meng-
gunakan atribut kampa-
nye, baik itu masker, baju,, 
topi, payung dan sebagainya. 
Apabila warga mengguna-
kan atribut saat pencoblosan, 
maka yang bersangkutan 
harus melepas dan menganti 
atribut yang digunakan terse-
but.

“Apabila yang bersangku-
tan menggunakan masker, 
maka masker paslon yang 
warga gunakan tersebut harus 
dilepaskan digantikan dengan 

masker lainnya. Apabila yang 
bersangkutan tidak membawa 
masker, maka petugas pelak-
sana yang akan memberikan 
warga tersebut masker,” un-
gkapnya.

Dia menambahkan, apa-
bila warga yang bersangku-
tan menggunakan baju dari 
paslon, maka harus diganti 
terlebih dahulu, baru yang 
bersangkutan bisa menyalur-
kan hak suaranya. Jadi intinya 
KPU mengingatkan kepada 
warga untuk tidak menggu-
nakan atribut kampanye saat 
akan menyalurkan hak suara, 
apabila masih digunakan, 
maka jangan salahkan apabila 
ditegur oleh petugas.

“Semua ini dilakukan, kar-
ena memang dilarang keras 
unruk menggunakan atribut 
kampanye di TPS. Selain itu 
juga, masa kampanye juga 
sudah berakhir dan tidak 
boleh lagi menggunakan 
atribut paslon, karena itu ter-
masuk bagian dari kampa-
nye. Jadi kita berharap warga 
untuk bisa mengerti dan bisa 
memahami peraturan ini,” 
pungkasnya. (jee)

Dilarang Pakai 
Atribut Kampanye
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SELUMA - Hingga saat ini masih 
ada dua desa yang sama sekali be-
lum melakukan pencairan angga-
ran alokasi dana desa (ADD) sejak 
Januari lalu. Dua desa yakni Desa 
Ujung Padang dan Desa Padang 
Kelapo di Kecamatan Semidang 
Alas Maras (SAM). Penyebab 
belum dicairkannya ADD di desa 
terkait karena adanya polemik 
perangkat desa. 

Dinas Pemberdayaan Masyara-
kat dan Desa (PMD) Seluma 
masih belum dapat mengeluar-
kan rekomendasi pencairan se-
belum melengkapi persyaratan 
sebagaimana permintaan dari 
Pemkab Seluma. Yakni mengu-
sulkan pembayaran gaji perang-
kat desa yang lama bukan yang 
baru. Plt Kepala Dinas PMD 
Seluma, Drs Agus Jun Fadhillah 
membenarkan hal tersebut. Di-
nas PMD telah melakukan koor-
dinasi langsung ke Dirjen Bina 

Pembinaan Desa bebeberapa 
waktu lalu. Permasalahan ini 
turut disampaikan saat melaku-
kan Kunker dalam pembahasan 
Nomor Induk Perangkat Desa 
(NIPD), Siltap Kades dan Per-
angkat Desa.

Pemkab Seluma diminta kem-
bali untuk melakukan pemba-
hasan segera dalam menyele-
saikan permasalahan tersebut. 
Mengingat saat ini sudah me-
masuki akhir November dan 
hanya tersisa satu bulan saja 
sebelum tutup buku anggaran. 
“Nanti akan kita bahas bersama 
di Pemkab Seluma, untuk men-
cari solusi terbaiknya agar dua 
desa itu bisa melakukan pen-
cairan ADD,” kata Agus.

Agus mengaku telah beru-
lang kali mengingatkan kepala 
desa terkait agar melengkapi 
persyaratan di dalam proses 
pencairan ADD. Adapun syarat-

syarat yang dimaksud yakni 
APBDes, surat kepala desa dan 
yang terpenting terkait daftar 
gaji perangkat desa yang lama. 
“Kalau untuk itu sudah sering 
kita ingatkan, tapi hingga kini 
masih belum ada,” beber Agus.

Persyaratan itu sendiri sesuai 
instruksi Bupati Seluma bahwa 
penyaluran gaji diberikan kepada 
perangkat desa yang lama. Hal 
itu keluar pasca aksi demo tiga 
desa yang terjadi beberapa waktu 
lalu. Tak hanya itu, kades juga 
sudah menyetujui melalui surat 
pernyataan yang ditandatangi 
di atas materai. Karena itu, pen-
cairan ADD harus didukung 
dengan menyertakan rekening 
masing-masing perangkat desa 
yang lama. Lantaran ADD sendiri 
memang diperuntukkan untuk 
pembayaran gaji terutama pada 
perangkat desa yang dimaksud.
(cup)

SELUMA - Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Se-
luma telah menerima logistik 
surat suara untuk Pilkada seren-
tak 2020. Saat ini KPU telah 
mulai melipat dan menyortir 
surat suara di gudang KPU di 
dua lokasi berbeda. Yakni di 
Gedung Balai Adat dan Gedung 
Olahraga (GOR) Seluma. 

Total surat suara yang diteri-
ma KPU Seluma sebanyak 
141.596 lembar. Proses pelipa-
tan dan penyortiran ini turut 
diberikan pengamanan ketat 
oleh Polres Seluma. KPU Se-
luma sendiri menargetkan 
proses pelipatan suara bisa 
selesai sebelum tanggal 1 
Desember.

Ketua KPU Seluma, Sarjan 
Effendi SE menjelaskan se-
banyak 141.596 lembar surat 
suara itu sesuai dengan jum-
lah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
yang ditetapkan yakni seban-
yak 137.919 orang ditambah 
2,5 persen dari jumlah DPT 

di tiap tempat pemungutan 
suara (TPS). Dalam proses 
pelipatan ini, KPU melakukan 
di dua tempat berbeda. Selain 
itu untuk jumlah petugas yang 
melakukan pelipatan yakni 

sebanyak 140 orang. KPU 
Seluma juga menerapkan 
protokol kesehatan dalam 
pelaksanaan pelipatan dan pe-
nyortiran surat suara. Seperti 
menjaga jarak para petugas 

yang melakukan pelipatan 
hingga penggunaan Alat Per-
lindungan Diri (APD).

Sejumlah logistik pemilihan 
tersebut seusai pelipatan surat 
suara dan dimasukkan dalam 

450 kotak suara sesuai jumlah 
TPS yang ada di Kabupaten 
Seluma. Yang mana saat ini 
masih ada beberapa logistik 
lainnya yang masih dalam 
proses pencetakan dan belum 
diterima KPU Seluma. Namun, 
Sarjan memastikan pada tang-
gal 5 Desember nanti proses 
pendistribusian semua logistik 
ke tiap TPS selesai dilakukan.

Sementara itu, dalam proses 
pelipatan dan penyortiran 
ini turut mendapatkan pen-
gawalan ketat dari Polres Se-
luma. Kapolres Seluma, AKBP 
Swittanto Prasetyo, SIK juga 
menyempatkan turun lang-
sung ke lokasi. Pengamanan 
ini nantinya akan dilakukan 
hingga proses pelipatan sele-
sai. Ia berharap kegiatan ini 
dapat berjalan dengan aman. 
Selain itu juga menekankan 
kepada seluruh petugas yang 
melaksanakan pelipatan surat 
suara agar tetap mematuhi 
protokol kesehatan.(cup)

Minyak CPO 
Penuhi Jalan

SELUMA - Pengendara roda dua dan roda 
empat yang melintasi Jalan Raya Bengkulu-
Manna tepatnya di Kelurahan Talang Sali, Ke-
camatan Seluma Timur perlu berhati-hati. Hal 
ini dikarenakan ada tumpahan minyak Crude 
Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit yang 
memenuhi badan jalan. 

Tumpahan minyak itu setelah terjadinya 
kecelakaan antara mobil truk tangki yang ber-
muatan minyak CPO nopol BD 8647 AS dengan 
mobil truk Mitsubishi Fuso nopol BD 8004 WY 
pada Sabtu (28/11) malam. 

Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo 
SIK melalui Kasat Lantas, Iptu Jangkung Riyanto 
menjelaskan kronologis kejadian bermula 
saat mobil Mitsubishi Fuso yang dikemudikan 
Mursalin (55) warga Sukaraja, Kecamatan Tetap 
Kabupaten Kaur melaju dari arah Kota Beng-
kulu menuju ke Manna sambil mengangkut alat 
berat. Setelah itu, saat di lokasi kejadian datang 
dari arah berlawanan  mobil truk tangki yang 
dikemudikan Endang Bastian (67) warga Jalan 
Raden Fatah RT 17 Kelurahan Pagar Dewa, 
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Sesaat berpapasan, kedua mobil tersebut 
terlibat benturan. Mobil tanki yang mengangkut 
minyak CPO tersebut menyenggol alat berat 
yang diangkut mobil tronton tersebut. Sehingga 
membuat tangkinya mengalami kerusakan dan 
minyak CPO nya tumpah memenuhi jalan di 
sekitar lokasi kejadian.

Kasat Lantas menambahkan, pasca kejadian 
tersebut tidak ada pengemudi yang mengalami 
cedera, namun kedua kendarannya mengalami 
beberapa kerusakan. Petugas Satlantas telah 
melakukan olah TKP di lokasi kejadia. Dugaan 
sementara terjadinya kecelakaan tersebut di-
karenakan jalanan yang sempit dan tidak ada 
penerangan. Untuk saat ini, minyak CPO yang 
tumpah masih memenuhi badan jalan dan 
membuat jalanan jadi licin. 

Ia menghimbau masyarakat untuk berhati-
hati saat melintasi jalanan tersebut. “Sampai 
saat ini minyaknya belum bisa dibersihkan, jadi 
kita minta pengendara yang hendak melintasi 
jalanan itu agar berhati-hati,” ujarnya.(cup)

Dua Desa Belum 
Cairkan ADD

YUDI/RB

TUMPAH: Minyak CPO tumpah ke jalan 
saat truk pengangkutnya mengalami ke-
bocoran tangki akibat kecelakaan.

Lipat Surat Suara, Libatkan 140 Orang 

YUDI/RB

SURAT SUARA: Pelipatan dan penyortiran surat sura dilakukan petugas Sekretariat KPU 
Seluma.
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PERKEMBANGAN PENANGANAN 

COVID-19

Minggu (29/11) 
terdapat tamba-

han sebanyak 

71 KASUS 
POSITIF 

COVID-19 BARU 

Total 
Meninggal Dunia 
73 ORANG

Total kasus positif 
di Bengkulu 
hingga saat ini 
sebanyak 

1.821 
KASUS 

BENGKULU - Kasus positif di Beng-
kulu terus mengalami peningkatan setiap 
harinya. Untuk itu, masyarakat diminta 
agar benar-benar menaati dan mematuhi 
protokol kesehatan (prokes) covid-19 
guna dapat memutus mata rantai pe-
nyebaran.

Prokes yang dimaksud juga tidak sulit 
yaitu memakai masker ketika beraktifitas 
diluar rumah, menjaga jarak dan meng-
hindari kerumunan massa serta rutin 
mencuci tangan dengan menggunakan 
sabun dan air mengalir. “Mari kita sama-
sama untuk menaati prokes untuk kes-
ehatan dan keselamatan kita bersama,” 
ajak Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) 
Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, 
SKM, M.Kes.

Seperti diketahui dalam update perkem-
bangan kasus hari ini terdapat tambahan 
sebanyak 71 kasus positif Covid-19 baru. 
Dengan tambahan itu, maka total kasus 
positif di Bengkulu hingga saat ini ssban-
yak 1.821 kasus. Dimana sebanyak 73 
orang meningga dunia.

Oleh sebab itu, tanpa kesadaran ma-
syarakat untuk patuh dan taat terhadap 
prokes tersebut maka upaya untuk 
memutus rantai penyebaran virus asal 
Wuhan Cina akan sulit dicapai. “Kita 
doakan agar Covid-19 cepat berlalu dan 
kondisi ini cepat kembali seperti dulu 
lagi,” demikian Herwan. (zie)

Dinkes Ajak Masyarakat Disiplin Taati Prokes
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LINTAS

BENGKULU- Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) 
dari sejumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Beng-
kulu yang positif Corona Virus Desease (Covid-19) 
kini masih berjuang untuk menyembuhkan diri. 

Direktur RSMY Provinsi Bengkulu,  Zulki Maulub 
Ritonga  menyebut hal itu menjadi keprihatinan 
mendalam jajaran tenaga medis yang notabene 
harus berjuang di garda terdepan penanganan 
pandemi Covid-19, terlebih  diantaranya telah ada 
juga dinyatakan meninggal dunia. “Saat ini hanya 
nakers masih berjuang untuk menyembuhkan 
diri,” katanya. 

Rumah Sakit M. Yunus difokuskan menjadi 
rumah sakit rujukan Covid-19 dan melakukan 
pelayanan terbatas, yang tidak dimiliki oleh 
rumah sakit lain.  “Harus diakui bahwa sampai 
saat ini pandemi Covid-19 di Provinsi Bengkulu 
belum bisa dikendalikan dengan baik, mengingat 

pertambahan konfirmasi positif harian saat ini 
masih terus berada di angka-angka cukup tinggi,” 
tuturnya. 

Zulki mengatakan, Nakes yang berjuang tersebut 
saat ini  dikhawatirkan semakin banyak terpapar 
Covid-19 apabila tetap melaksanakan tugas. 
Dalam menangani pasien, kata Zulki, Nakes akan 
bergantian memakai shift kerja dan tidak terpapar 
covid, sehingga nakes tetap memberikan pelay-
anan sesuai prokes. 

Dengan langkah tersebut, terang Zulki, diharap-
kan nakes yang masih berjuang untuk sembuh 
agar dapat tetap mamatuhi prokes dan melakukan 
isolasi madiri. Meskipun demikian, kata Zulki, 
bukan berarti pelayanan kepada masyarakat akan 
terhenti.

Namun, jelas Zulki, Ketika rumah sakit penyang-
gah tidak bisa melayani, maka dapat berkoordinasi 

dengan RSUD M Yunus Bengkulu. Sebaliknya, jika 
kemampuan RSUD M Yunus juga terbatas, maka 
akan dirujuk kembali sebagaimana selama ini di-
lakukan.  ‘’Ini kita lakukan mengingat perkemban-
gan jumlah pasien positif di Provinsi Bengkulu, 
terus bertambah. Ini strategi supaya rumah sakit 
kita bisa berperan sebagai pusat rujukan di dalam 
melayani kasus Covid-19,’’ jelas Zulki. 

Adanya tenaga kesehatan yang terpapar Co-
vid-19, sampai Zulki, kepada petugas kesehatan 
untuk disiplin dalam melayani dan memakai 
Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, pasien dim-
inta jujur memberikan informasi kepada petugas 
kesehatan ketika berobat.  ‘’Masyarakat jangan 
panik, tidak stres dan tetap tenang. Namun tetap 
waspada. Selalu menjalankan protokol kesehatan, 
perilaku hidup bersih dan sehat, serta makan 
makanan bergizi,’’ imbau Zulki. (hkm) 

Dinkes Rapid 
Test Seluruh 
Anggota PPK

KOTA MANNA - Sesuai dengan protokol 
kesehatan untuk pelaksanaan Pilkada seren-
tak 9 Desember, Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Bengkulu Selatan (BS) melakukan Rapid Test 
terhadap 3.519 anggota Pantai Pemilihan 
Kecamatan (PPK) kemarin (29/11). 

Kepala Dinkes BS Siswanto, S.Sos, M.Si 
melalui Kabid Pencegahan Pengendalian Pe-
nyakit (P2P) Ns. Elfa Sari, M.Kes mengatakan, 
Dinkes BS menyiapkan seluruh tenaga medis 
di 14 Kecamatan BS untuk melakukan rapid 
test PPK. 

Dalam pelaksanaan rapid test ini disebut-
kan Elfa, pihak Dinkes berkerja sama dengan 
klinik Harapan Bunda.   Rapid test ini juga 
dijelaskan Elfa dilakukan secara serentak di 
11 Kecamatan BS. “Seluruh wilayah 14 Pusk-
esmas, Dinkes cuma siap tenaga, rapid itu 
kerjasama dengan klinik mak revo (Harapan 
Bunda),” terang Elfa.

Sementara itu Komisioner KPU BS Divisi 
Sosialisasi Asprian Toni, SE menyebutkan 
total tenaga penyelenggara Pilkada yang di 
rapid test sebanyak 3560. Dimana 391 Tem-
pat Pemungutan Suara (TPS) dikalikan 9. 
Sehingga total 3519 dan ditambah sekretaris 
serta staf KPU 41 orang. 

Meskipun tidak selesai dilakukan dalam 
waktu satu hari, Asprian mengaku pelaksa-
naan rapid test akan dilanjutkan hingga tang-
gal 30 November.  “Dana itu dari pusat, untuk 
jumlah yang di rapid test sesuai kebutuhan,” 
sebut Asprian.(tek) 

RIO/RB

LAKUKAN: Tenaga medis yang disediakan Dinkes Bengkulu Selatan sedang melakukan rapid test petugas PPK.

Puluhan Nakes Masih Berjuang

BENGKULU- Menindak-
lanjuti dampak terjadinya 
banjir dan tanah longsor 
akibat intensitas curah hu-
jan tinggi yang terjadi di 
Kota Bengkulu beberapa 
hari ini. Badan Penang-
gulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) Kota Bengkulu 
membantu warga yang ter-
dampak dengan meninjau 
langsung ke beberapa titik 
yang terkena banjir. 

Kepala Pelaksana BPBD 
Kota Bengkulu Selupati 
mengatakan, “Ada beberapa 
titik yang terdampak banjir 
salah satunya ialah di Ke-
lurahan Bentiring. BPBD 
kota juga merupakan Satgas 
Covid-19 menjadi kelompok 
rentan menjadi prioritas 
utama dalam penanganan 
bencana ditengah banjir. 

Kondisi pengungsian me-
nyebabkan sebagian warga 
terkena penyakit. Misalnya, 
demam, gatal-gatal dan pe-
nyakit kulit lainnya. Meski 
banjir mulai surut, banyak  
warga yang masih bertahan 
di pengungsian. “Kita beru-
saha memisah kelompok 
rentan dengan kelompok 
lainnya,” ujarnya.

BPBD juga mewaspadai 
kemungkinan munculnya 
penyakit pascabencana 
banjir. Karenanya, dinas 
kesehatan, melalui tim dan 
Puskesmas di wilayah ke-
camatan intensif meman-
tau kesehatan pengungsi. 
“Salah satu yang diwaspadai 
adalah munculnya klaster 
Covid-19,” katanya.

Dia juga menegaskan, petu-
gas secara berkala mengin-
gatkan agar pengungsi tetap 
taat protokol kesehatan mes-
ki pengungsi yang berada di 
lokasi yang sama merupakan 
keluarga atau tetangga dekat. 
Tak menutup kemungkinan, 
terjadi penularan Covid-19 
jika tak diantisipasi dengan 
baik. “Masker, jaga jarak, 
rajin cuci tangan, itu wajib 
hukumnya,” ujarnya.

Dia juga mengklaim, hing-
ga saat ini tak terjadi penu-
laran Covid-19 di pengung-
sian, meski diakuinya masih 
banyak pengungsi yang abai 
protokol kesehatan. Dia 
berharap, warga lebih sadar 
untuk mencegah penularan 
Covid-19 agar tak sampai 
muncul klaster pengung-
sian.(hkm) 

BENGKULU- Dalam dua minggu tera-
khir Rumah Sakit Harapan dan Doa 
(RSHD) Kota Bengkulu terjadi peningka-
tan pasien rawat inap dengan perawatan 
stadium ringan dan berat. Direktur RSHD 
Kota Bengkulu dr. Lista Cherliviera, 
MM mengatakan, semua kasus positif 
diisolasi dengan perawatan maksimal. 
“Ada dua tempat isolasi di RSHD Kota 
Bengkulu yakni rungan VIP dan isolasi di 
Minna  dan  saat ini dari 15 unit bed yang 
disediakan RSHD Kota Bengkulu , sudah 
banyak terisi dan nyaris penuh,”katanya. 

Ia menjelaskan, penambahan harian 
kasus positif Covid-19 di Kota Bengkulu 
umumnya dari pasien suspek yang naik 

kelas, hasil tracing, atau masyarakat yang 
uji swab. “Nah, kalau pasien suspek naik 
kelas jelas dirawat inap di RS, sedangkan 
yang hasil tracing dan uji swab mandiri ini 
kalau asimtomatik diperbolehkan isolasi 
mandiri,” tuturnya.

Meski begitu, RSHD tetap mengkhawat-
irkan kondisi pasien tersebut. Mengingat, 
banyak pasien yang mengalami pembu-
rukan tiba-tiba. Mereka kadang juga bisa 
mengalami hipertensi atau membawa 
penyakit penyerta  sehingga kondisinya 
memburuk. Apalagi pasien yang area 
paru-parunya  memiliki ventilasi cukup 
normal. Tetapi ada penyakit yang me-
nyebabkan kadar oksigen rendah.(hkm) 

Cegah Penyebaran Covid-19, 
Polisi Imbau dan Bagikan Masker

BENGKULU – Personil UKL II Polres Bengkulu 
Polda Bengkulu menggelar operasi yustisi ten-
tang penerapan dan penegakan hukum protokol 
kesehatan Covid-19. Operasi ini dilaksanakan 
dengan pemberian imbauan sekaligus membagi-
kan masker kepada masyarakat yang kedapatan 
tidak bermasker.

Kapolres Bengkulu AKBP. Pahala Simanjuntak, 
S.IK melalui Kasubag Humas AKP. Sugiharto 
menerangkan, regu UKL II yang melaksanakan 
operasi ini sebanyak 8 orang personel. Kali ini, 
mereka menyasar ke masyarakat di area Pasar 
Barukoto Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk 
Segara Kota Bengkulu.

Dijelaskannya, sebagai bentuk pencegahan 
terjadinya penyebaran Covid-19, Tim UKL mem-
berikan bimbingan dan penyuluhan yang berisi 
tentang imbauan akan pentingnya penerapan pro-
tokol kesehatan di tengah pandemi kepada peda-
gang dan pembeli yang berada di area pasar. “Kita 
berikan imbauan dan penyuluhan agar masyara-
kat baik pedagang atau pembeli di kawasan pasar 
untuk selalu menerapkan prokes untuk mencegah 
penyebaran Covid-19,” ungkapnya. (zie)

9 PTPS Reaktif, 8 Jalani Swab
BENTENG - Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), 
Sabtu (28/11) sudah melaksanakan pengambilan 
sampel swab terhadap 8 Pengawas Tempat Pe-
munggutan Suara (PTPS). Swab ini dilaksanakan 
dikarenakan delapan orang PTPS ini, dikarena-
kan pada saat rapid test beberapa hari yang lalu, 
delapan orang PTPS ini hasilnya reaktif.

Kepala Seksi (Kasi) Yanmedik RSUD Benteng, 
dr. Ruli Roby Ferli mengatakan, dari sembilan 
PTPS yang reaktif tersebut, diketahui delapan 
orang diantaranya sudah menjalani pengambilan 
sampel swab dan satu orang PTPS yang tidak 
hadir. Dari delapan PTPS orang yang menjalani 
swab ini, satu orang PTPS diantaranya sudah 
melaksanakan swab terlebih dahulu pada (27/11) 
dan untuk tujuh PTPS orang lagi dilaksanakan 
pada (28/11).

“Dari sembilan orang yang dinyatakan reak-
tif ini, diketahui satu orang diantaranya tidak 
melakukan swab. Saat kita berkoordinasi dengan 
Bawaslu terkait satu orang PTPS yang tidak hadir 
ini, Bawaslu mengatakan kalau yang bersangku-
tan tinggal di wilayah dalam dan akses jalannya 
untuk keluar desanya sulit, sehingga tidak bisa 
hadir dalam swab tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terkait PTPS yang tidak 
menjalankan swab tersebut, pihak RSUD sudah 
meminta yang bersangkutan untuk melak-
sanakan isolasi mandiri di rumah selama 14 
hari kedepan. Apabila tetap tidak memiliki ge-
jala, maka yang bersangkutan dinyatakan sudah 
sembuh. Selain itu dalam isolasi ini pihak RSUD 
juga sudah meminta pengawasan yang ekstra 
terhadap petugas medis puskesmas sekitar. (jee)

IST/RB

SIAP: Posko Satgas BPBD Kota Bengkulu stand by 
untuk pengungsi.

Waspadai Munculnya Klaster 
Covid Pengungsi Banjir

BAGI: Polisi mengimbau warga untuk patuh 
prokes dan membagikan masker.

Daya Tampung Ruang Isolasi RSHD  Nyaris Penuh
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