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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
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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 cita-cita 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 – Detik-detik akhir jelang 
pemungutan suara 9 Desember mendatang, 
harus benar-benar 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 Undang-Undang 
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 
Undang-Undang. 

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 Covid-19 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). Baru-baru 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 saksi-saksi 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 Helmi-Muslihan. 

Konsep Unik Sejahterakan 
Petani, Masyarakat Ingin 

Rohidin Lanjutkan

BENGKULU - Konsep Rohidin-Rosjonsyah 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

BENGKULU - Yuan Rasugi Sang (YRS) 
yang merupakan mantan adik ipar dari 
calon wakil Gubernur Imron Rosyadi 
menyatakan sikap dan mengajak se-
luruh masyarakat Provinsi Bengkulu 
untuk mendukung Paslon Rohidin-
Rosjonsyah. 

Menurut YRS, kapasitas Rohidin sudah 
sangat teruji dan tidak dapat dipungkiri 
Rohidin memiliki citra yang sangat baik 
dibandingkan calon lain. Terbukti, 
selama kepemimpinan beliau sebagai 
Gubernur, pembangunan yang ada di 
Bengkulu terus meningkat dan berkem-
bang. Serta konektivitas antar wilayah 
terus diperkuat. 

“Dari sekian calon yang ikut pada Pil-
gub tahun ini, hanya Rohidin yang me-
miliki rekam jejak kepemimpinan tanpa 
noda hitam. Harus diakui, beliau juga 
cerdas dan berhasil dari segi pendidikan 
hingga keluarga,” ungkap Yuan sapaan 
akrabnya saat deklarasi dukungan di 
posko R2, Senin(30/11). DUKUNG NOMOR 2: Cagub Rohidin Mersyah ber-

sama Yuan Rasugi Sang (YRS). 

Rekam Jejak, Jadi Alasan 
YRS Dukung Rohidin

Alhamdulillah, Buku 
Tabungan Seragam 
Gratis Dibagikan

BENGKULU - Bantuan seragam gratis untuk siswa 
baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dalam bantuk uang telah ditransfer 
masuk dalam buku tabungan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) Fadhilah. Rabu (2/12) besok 
akan dibagikan secara simbolis oleh Plt Walikota 
Bengkulu, Dedy Wahyudi di Balai Kota Bengkulu. 

Siswa baru penerima seragam gratis sebanyak 
6.000 orang, dari 10.700 siswa baru SD dan SMP di 
Kota Bengkulu. Anggaran yang telah disediakan 
sebesar Rp 3 miliar. Setiap siswa SD mendapatkan 
Rp 480 ribu dan siswa SMP Rp 550 ribu yang telah 
terisi di dalam buku tabungan tersebut. Untuk 
pembelian baju seragam putih merah untuk SD. 
Lalu putih biru untuk SMP dan satu stel baju batik 
sekolah masing-masing.

“Alhamdulillah. Insyallah ha ri Rabu (2/12) akan 
di se rahkan secara simbolis buku 
tabungan yang su dah berisi 
dana bantuan pembelian 
seragam se kolah. Baju dua 
stel, da lam hal ini satu baju 
se ragam, dan satu lagi baju 
ba tik,” kata Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kota Bengkulu 
Nopri W Aksa, S.Pd, MM 
seraya tersenyum ramah. 

BENGKULU - Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan (Diperindag) 
Provinsi Bengkulu terus mendorong 
Industri Kecil Menengah (IKM) 
dan Usaha Mikro Kecil Mene-
ngah (UMKM), agar pemasaran 
produknya terus meluas.

Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah dengan menjalin kerjasama 
(MoU) dengan empat toko retail 
ternama di Provinsi Bengkulu. Yakni 

Hypermart, Giant, Alfamart dan 
Indomart. 

“Kami mengharapkan toko ritel 
menyediakan space (tempat) untuk 
memajang dan menjual produk-
produk lokal. Khususnya kuliner 
kemasan. Minimal 15 persen,” kata 
Kepala Disperindag Provinsi Surya 
Ofiana, SE, M. Si, kemarin (30/11).

Jalinan kerjasama yang rencana-
nya berlangsung di awal Desember 

ini juga melibatkan Dinas Pari-
wisata, Dinas Ketahanan Pangan 
dan Dinas Koperasi. Surya Ofiana 
berharap IKM dan UMKM kem-
bali bergeliat dan terbantu, baik dari 
segi pemasaran maupun promosi 
produknya. Terutama dalam meng-
hadapi masa pandemi Covid-19 
seperti sekarang ini. 

Dorong Partisipasi Pemilih Pilgub 

TARGET 
80 Persen 

Dorong IKM dan UMKM Masuk Ritel, Disperindag Siapkan MoU

BENGKULU -  Jelang pelak-
sanaan pencoblosan pada 9 
Desember menda-
t a n g ,  Ko m i s i 
P e m i l i h a n 
Umum (KPU) 
P r o v i n s i 
Bengkulu ha-
ri ini meng-
gelar sosia-
lisasi Ayo Me-
mil ih.  De-

ngan menggandeng Yayasan 
Pendidikan Rakyat Bengkulu 
(YPRB). RB seba gai media 

cetak terbesar di provinsi 
ini, guna menyukses-
kan jalannya pelaksa-
naan Pilkada serentak 
ini. Hal disampaikan 
oleh Komisioner KPU 
Provinsi Bengkulu Di-
visi SDM dan Partisi-

pasi Masyarakat, 
Darlinsyah, 

S. Pd, M. Pd, menurutnya ke-
giatan sosialisasi kerjasama 
antara KPU Provinsi Beng-
kulu dengan YPRB adalah 
bagian kegiatan memberikan 
edukasi pemilih terhadap se-
mua tahapan.

“Terutama kegiatan me-
ngajak semua segmen peser-
ta untuk berpartisipasi aktif 
baik semua tahapan juga 
datang ke TPS,” kata Darlin-
syah, kemarin.

Dijelaskannya, dalam Pilka-
da 9 Desember nanti masya-
rakat diberikan otoritas da-
lam menentukan pilihan 
ter baik. Untuk itu, pihaknya 
gencar mengajak para pe-
milih yang sudah terdaftar di 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
agar tidak menyia-nyiakan 
hak pilihnya. 

BENGKULU -  Walikota Bengkulu (Nonaktif ), 
H. Helmi Hasan, SE yang juga Calon Gubernur 
Bengkulu nomor urut 1 mengungkapkan terkait 
polemik ambulans bayar di RSMY Bengkulu ini 
menyusahkan rakyat. Soal ambulans bayar di 
RSMY Bengkulu itu bukan pihak rumah sakit 

atau sopir ambulans yang salah tetapi Peraturan 
Gubernur (Pergub) yang mengharuskan setiap 
orang yang ingin memakai ambulans RSMY 
Bengkulu harus membayar.

Jika Terpilih, Helmi akan Evaluasi 
Pergub Mengatur Biaya Ambulans 

TANDA KEMENANGAN: Dukungan terhadap Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 
urut 1, Helmi Hasan-Muslihan DS mengalir deras jelang pencoblosan Pilgub 9 Desember 
mendatang. 

B. MOENCHENGLADBACH VS INTER MILAN

MISI MEREALISASIKAN
KESEPAKATAN MEAZZA
MOENCHENGLADBACH - Kekalahan 0-2 oleh 

Real Madrid di Stadio Giuseppe Meazza pekan 
lalu (26/11) menggugah skuad Inter Milan. Surat 
kabar La Gazzetta dello Sport melaporkan, Samir 
Handanovic dkk dan allenatore Inter Antonio 
Conte langsung bertukar pikiran di ruang ganti 
setelah pertandingan. 

SURYA OFIANA

DARLINSYAH NOPRI W AKSA

Baca ALHAMDULILLAH...   
    Hal 7

Baca JIKA...Hal 7 Baca REKAM...Hal 7
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Sambungan dari halaman 1

“Target kita tingkat partisipasi 
Pilgub 80 persen,” tukasnya.

Ia pun mengajak untuk semua 
pihak agar dapat ikut menyukses-
kan Pilkada serentak ini. Tanpa 
khawatir dengan kondisi saat 
pandemi ini. Pasalnya pihaknya 
telah mengantisipasi sedini 
mungkin, terkait potensi paparan 
Covid-19. Mulai dari logistik, para 
petugasnya, hingga pemilih yang 
datang ke TPS nanti.

Sementara itu, General Man-
ager (GM) Harian Rakyat Beng-
kulu (RB), Marsal Abadi, SE  men-
gatakan sosialisasi ini sebagai 
komitmen untuk menyukseskan 
Pilkada. Juga menjadi salah satu 
prioritas sebuah media massa. 
Mengingat media massa sendiri 
sebagai Gen informasi, khusus-
nya terkait penyelenggaraan 
setiap tahapan Pilkada ini

“Tentu yayasan kita (YPRB, red) 
ikut bersinergi dalam menyukses-
kan Pilkada di Provinsi Bengkulu,” 
kata Marsal.

Untuk itu, dalam sosialisasi 
ini pihaknya menggandeng be-
berapa segmen pemilih. Mulai 
dari komunitas disatabilitas, ojek 
online, serta segmen lainnya. 
Dimana dari perwakilan yang 
hadir ini, diharapkan dapat mem-
berikan informasi terkait pemilu 
kepada kerabat, komunitas, dan 
orang orang disekitarnya agar 
tidak Golput dalam pemilihan 
gubernur tahun ini. Pasalnya dari 
suara para pemilih inilah akan 
menentukan massa depan Beng-
kulu untuk 5 tahun mendatang.

“Untuk narasumber kegiatan 
ada dari Gugus Tugas Covid-19, 
KPU Provinsi Bengkulu, juga 
Satgas pencegahan Covid-19,” 
imbuhnya.

Untuk diketahui, pada pelak-

sanaan sosialisasi Ayo Memilih 
ini dipastikan menerapkan pro-
tokol kesehatan pencegahan 
Covid-19. Mengingat saat ini, di 
Bengkulu sendiri masih berada di 
zona orange dengan 1.823 kasus. 
Mulai dari menyiapkan tempat 
pencuci tangan, hand sanitizer, 
peserta yang hadir diwajibkan 
memakai masker, hingga jarak 
antara peserta sesuai dengan 
protokol kesehatan. 

Proses Dihentikan Gakkumdu
Sementara itu, Anggota Di-

visi Penindakan Pelanggaran 
Badan Pengawas Pemilu (Ba-
waslu) Provinsi Bengkulu, Halid 
Saifullah SH, MH menyampaikan 
hingga kemarin (30/11) pihaknya 
telah menerima 4 laporan atas 
dugaan pelanggaran dalam Pe-
milihan Gubernur ini. Terbaru, 
ada dua laporan yang disampai-
kan oleh ormas Pemuda Pan-
casila dan Tarmizi Gumay, yang 
dua laporan tersebut sama sama 
ditujukan untuk Pasangan Calon 
Paslon nomor urut 2 Rohidin-
Rosjonsyah. Yang mana laporan 
ini telah dihentikan oleh Sentra 
Penegakkan Hukum Terpadu 
(Gakkumdu). Dimana sebelum-
nya, telah memeriksa para pihak, 
baik pelapor maupun terlapor 
dari laporan yang disampaikan 
ke Bawaslu Provinsi Bengkulu 
beberapa hari yang lalu.

Ia menjelaskan bahwa Gakkum-
du merupakan pusat penegakan 
hukum dalam pemilu, yang terdiri 
dari unsur penegak hukum baik 
dari polisi, jaksa, dan Bawaslu.

“Dihentiikan oleh Gakkumdu 
karena tidak terpenuhi unsur 
unsur pidananya dan para saksi 
tidak mampu dihadirkan pelapor. 
Saksinya tidak ada saksi kejadian. 
Dan peristiwa hukum terhadap 
dugaan pidananya tidak bisa 

menjadi terang menurut Gak-
kumdu. Jadi dihentikan demi 
hukum dalam rapat kedua pada 
Hari Selasa tanggal 24 November 
minggu lalu,” jelas Halid.

Dikatakannya, pelapor diberi-
kan batas waktu proses Gakkum-
du di Bawaslu Provinsi Bengkulu 
selama 5 hari setelah laporan itu 
disampaikan.

“5 hari sejak laporan di register 
Bawaslu kemarin, sehari sesudah 
laporan itu menghitungnya,” 
tambahnya.

Selain itu, Gakkumdu telah 
menstop proses hukum terhadap 
terlapor, karena berdasarkan hasil 
pemeriksaan Gakkumdu belum 
terpenuhi syarat untuk dilanjut-
kan pemeriksaannya.

 “Satu peristiwa itu bukan men-
jadikan dan memberikan materi 
barang, siapa yang memberikan? 
Siapa yang menerima? Peristiwa 
itu yang tidak tergali,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada Oktober 
lalu Bawaslu Provinsi Bengkulu 
telah menerima dua laporan 
dugaan pelanggaran Pilgub dan 
kedua laporan ini dinyatakan 
kedaluwarsa. 

“Status laporan itu sudah dis-
ampaikan bahwa batas waktunya 
sudah kadaluarsa. Sudah kami 
umumkan status itu ke pelapor,” 
kata Halid.

Keputusan itu, diambil atas 
dasar, keputusan tersebut di-
ambil berdasarkan ketentuan 
Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 
pasal 4 ayat 2, tentang penan-
ganan pelanggaran pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur, 
Bupati dan wakil Bupati, walikota 
dan wakil walikota. Disebutkan 
bahwa laporan sebagaimana yang 
dimaksud disampaikan paling 
lambat 7 hari setelah peristiwa itu 
diketahui dan ditemukan pelang-
garan pemilihan. (war)

“Dan menurut saya itu salah 
besar jika ambulans dijadikan 
sumber penyumbang Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD). Karena 
Ambulans ini erat dengan orang-
orang yang tertimpa musibah, 
seperti orang melahirkan, sakit 
dan orang meninggal dunia. Ini-
kan orang-orang yang lagi susah 
artinya memang betul-betul 
membutuhkan pertolongan atau 
kehadiran Pemerintah maka 
harus di evaluasi peraturan Gu-
bernurnya. Oke lah misalnya 
peraturan gubernur tidak di-
evaluasi tetapi disiapkan angga-
ran untuk pengadaan ambulans 
gratis yang diberikan di setiap 
desa. Sehingga tidak ada lagi gu-
bernur atau Pemerintah Provinsi 
disalahkan karena kan gubernur 
setiap desa satu ambulans gratis 
begitu harusnya. Tapi kalau itu 
juga tidak dilakukan, peraturan 
Gubernurnya tidak diubah ya 
ada proses pembiaran seakan-
akan Pemerintah tidak hadir 
ketika masyarakat membutuhkan 
khususnya bidang kesehatan. Ini 
soal bentuk dari APBD Provinsi 
itu. Sering saya katakan APBD 
Provinsi itu seharusnya tidak 
hanya mencantumkan selera pe-
jabat tapi juga selera rakyat salah 
satunya itu ambulance gratis di 

setiap desa yang dicantumkan 
dalam program, tidak kemudian 
ada kejadian beritanya viral ke-
mudian datang minta maaf dan 
setelah itu selesai, kejadian itu 
akan terulang kembali selama 
peraturan gubernur itu tidak 
diperbaiki atau APBD itu tidak 
menyediakan Ambulans di setiap 
desa,” ungkap Helmi Hasan.

Sebelumnya, tarif bayar am-
bulans Rp 5 juta itu sempat 
membuatnya keluarga bayi yang 
meninggal kebingungan untuk 
mendapatkan uang sebesar itu 
sedangkan dirinya baru saja 
tertimpa musibah bayinya yang 
meninggal. Beruntung ia teringat 
dengan program ambulans gratis 
Pemerintah Kota (Pemkot) Beng-
kulu yang digagas Walikota Beng-
kulu (Nonaktif ) Helmi Hasan. 
Elia lalu menghubungi Dinas 
Kesehatan Kota Bengkulu dan 
langsung direspon cepat. Pemkot 
Bengkulu langsung menerjunkan 
mobil ambulans Badan Amil Za-
kat Nasional (Baznas) Kota Beng-
kulu untuk mengantar jenazah 
bayinya di untuk dikebumikan di 
kampung halaman.

Ketua Baznas Kota Bengkulu 
Habib Abdurahman Alkaf saat di-
wawancarai, Senin (30/11/2020) 
mengatakan, kemarin, Minggu 
(29/11/20202) ia mendapatkan 
kabar dari driver Ambulans Baz-

nas Kota Bengkulu bernama 
Herman bahwa Herman akan 
membawa bayi atau pasien. 
Ternyata bayi ini sudah mening-
gal. Berdasarkan keterangan war-
ga tersebut yang disampaikan ke 
pihak Baznas yang mengantar ke 
Kaur. Awalnya warga ini hendak 
menggunakan Ambulans RSMY 
Bengkulu namun diminta biaya 
sekitar Rp 5 juta karena tidak ada 
biaya kemudian warga tersebut 
teringat dengan Ambulans gratis 
Pemkot Bengkulu lalu warga ini 
mencari informasi agar bisa me-
makai ambulans gratis  ini.

“Setelah mendapat kabar itu 
pak Herman (driver Ambulance 
Baznas) langsung meluncur ke 
RS M Yunus Bengkulu tanpa pikir 
panjang, karena memang kita 
punya program ambulans gratis 
Pemkot ya kita bantu dan kita 
antar ke Kaur. Karena kita punya 
prinsip kalau kita menolong yang 
di bumi insya Allah yang dilangit 
akan menolong kita. Jadi saudara 
Herman ini lapor ke saya untuk 
mengantar ke Kaur ya silahkan, 
jangan minta apa-apa dari kelu-
arganya. Dan keluarganya men-
gucapkan terimakasih kepada 
Pemkot, Baznas, Dinas Kesehatan 
Kota Bengkulu dan pihak terkait 
yang terlibat. Ya semoga ini men-
jadi ladang amal kita semua,” kata 
Habib Abdurahman Alkaf. (**)

Rekam Jejak, Jadi Alasan YRS...
Sambungan dari halaman 1

Tambah YRS, Rohidin sudah 
memiliki semuanya dan kita 
harus memperjuangkan agar 
Bengkulu tidak terjatuh pada 
lubang yang sama. YRS akan turut 
memperjuangkan kemenangan 
nomor 2 dengan sumber daya 
dan jaringan yang ia miliki.

“Pilgub Bengkulu tidak ada pili-
han lain, pokoknya harus Rohi-
din. Semua sudah komplit, tidak 

ada yang perlu diragukan lagi. 
Untuk itu, kita harus tentukan 

pilihan untuk 9 Desember men-
datang dengan mencoblos Rohi-
din-Rosjonsyah agar pembangu-
nan di Provinsi Bengkulu dapat 
dilanjutkan,” cetus Yuan yang juga 
pernah menjadi senator DPD RI.

Gubernur petahana Rohidin 
Mersyah, mengapresiasi langkah 
YRS yang menyatakan dukungan 
untuk Rohidin-Rosjonsyah pada 
Pilgub 2020 ini. Menurut Rohidin, 

kesamaan pandangan untuk 
Bengkulu Maju dan Sejahtera 
dan terus membangun martabat/ 
marwah daerah merupakan ben-
tuk optimisme masyarakat.

“Terimakasih atas dukungan 
yang diberikan, kita akan terus 
berjuang agar pembangunan 
dapat terus berlanjut. Sehing-
ga cita-cita bersama membuat 
Provinsi Bengkulu sejajar dengan 
Provinsi lain dapat terwujud,” 
pungkas Rohidin. (**)

“Bekerjasama dengan toko ritel 
sebenarnya sudah dilakukan 
sejak beberapa waktu lalu. Tapi 
kedepan akan kita kembangkan 
lagi. Perjanjian kerjasama ini juga 
berlaku tidak hanya di Kota Beng-
kulu saja. Tapi juga di kabupaten,” 
jelas Surya Ofiana.  

Menurut data Disperindag 
Provinsi, tercatat ada 6.400 IKM 
dan UMKM se-Provinsi Beng-
kulu. Nantinya IKM dan UMKM 
yang ingin bekerjasama, akan 
dikoordinir melalui Disperindag 
Provinsi.  Syaratnya tidak ter-
lalu sulit. Paling utama, minimal 

memiliki izin Produk Indus-
tri Rumah Tangga (PIRT) dari 
produk yang dihasilkan. 

Selain itu, packaging atau kema-
sannya harus bagus. “Harus di-
perhatikan juga bahan makanan-
nya harus sehat dan tidak men-
gandung zat berbahaya, sesuai 
standar BPOM,” ungkapnya. 

Selain mendorong UMKM dan 
IKM terus maju da berkembang 
melalui pemasaran di toko ritel, 
Disperindag Provinsi juga mem-
berikan dukungan agar pemasa-
ran bisa dilakukan secara online. 
Untuk itu, Disperindag sudah 
menyelenggarakan bimbingan 
teknis dan pelatihan. 

Selain bimtek pemasaran 
produk, Disperindag juga mem-
berikan pelatihan tentang cara 
mengembangkan atau mem-
produksi produk yang justru 
laris di masa pandemi. Seperti 
memproduksi handsanitizer dan 
masker. 

Terkait dukungan lainnya dari 
pemerintah untuk IKM dan 
UMKM selama masa pandemi, 
sudah diberikan dalam bentuk 
program pengurangan suku 
bunga, pembebasan pajak bagi 
UMKM dan penundaan ang-
suran pembayaran bagi yang me-
miliki pinjaman di perbankan.
(ken)

Misi Merealisasikan Kesepakatan... 
Sambungan dari halaman 1

Hasilnya adalah muncul ”Pakta 
Meazza”. Yaitu, sebuah kesepaka-
tan dari seluruh awak Nerazzurri 
untuk bangkit dalam dua match-
day terakhir Liga Champions. 
Demi tetap bertahan di kompetisi 
atau lolos ke fase knockout (16 
besar). 

Dimulai saat menghadapi Borus-
sia Moenchengladbach di Borus-
sia-Park dini hari nanti (siaran 
langsung Champions TV 2 pukul 
03.00 WIB).

’’Saatnya bagi kami mengangkat 
kepala. Jangan larut dalam hasil 
negatif. Saatnya kami memulai 
kembali,’’ ucap attaccante Inter 
Lautaro Martinez mengungkap-
kan apa yang terjadi di ruang ganti 
Inter saat itu.

Hanya kemenangan atas Glad-
bach yang memperpanjang napas 
Inter di Liga Champions musim 
ini. ’’Musim ini masih panjang 
untuk kami selesaikan dan kami 
tidak ingin terhenti (di fase grup 
Liga Champions, Red),’’ sambung 

El Toro –julukan Lautaro. 
US Sassuolo sudah menjadi 

korban pertama dari kesepaka-
tan di ruang ganti Meazza. Inter 
menang 3-0 di Mapei Stadium 
dalam giornata kesembilan Serie 
A (28/11). Inter sekaligus sukses 
memutus streak tidak terkalahkan 
klub berjuluk I Neroverdi itu sejak 
start Serie A musim ini. 

Yang menjadi pertanyaan, apak-
ah hasil tersebut cukup untuk bisa 
mengalahkan Gladbach? Klub 
berjuluk Die Fohlen itu tak hanya 
pernah sukses menahan seri 2-2 
Inter di Meazza dalam matchday 
pertama (22/10). Skuad Marco 
Rose tersebut juga mampu mena-
han seri Real dengan skor serupa 
di Borussia-Park dalam matchday 
kedua (28/10). Yang terbaru di 
Borussia-Park pekan lalu (26/11), 
Shakhtar Donetsk dihajar empat 
gol tanpa balas.

Gladbach seolah kebalikan dari 
Inter. Jika Inter meraih hasil ba-
gus di Serie A dan jeblok di Liga 
Champions, Die Fohlen gagal 
mereplikasi capaian apik mereka 

di Eropa ke Bundesliga.
Yann Sommer dkk bisa menang 

besar 4-1 atas klub besar Schalke 
04 di kandang dalam laga tera-
khirnya (29/11). Namun, mereka 
hanya bermain seri 1-1 kontra 
klub medioker FC Augsburg di 
Borussia-Park dalam spieltag se-
belumnya (21/11). 

”Inkonsistensi seperti ini tidak 
boleh terjadi ketika kami meng-
hadapi momen penting dalam 
partisipasi kami di Liga Cham-
pions (melawan Inter dini hari 
nanti, Red),” beber Sommer yang 
juga kiper utama Gladbach sep-
erti dilansir Bild. Ya, kemenangan 
atas Inter bakal memberikan tiket 
16 besar bagi klub yang capaian 
terbaiknya di Liga Champions 
adalah runner-up edisi 1976?1977 
tersebut.

Musim ini adalah kali pertama 
Gladbach kembali ke Liga Cham-
pions setelah edisi 2016-2017. Kala 
itu, Gladbach hanya finis ketiga 
di fase grup setelah FC Barcelona 
dan Manchester City sehingga 
terlempar ke Liga Europa. (jpg)

Alhamdulillah, Buku Tabungan... 
Sambungan dari halaman 1

Siswa penerima bantuan se-
ragam sekolah gratis tidak di-
tentukan kriterianya. Sebab 
bantuan tersebut diberikan 
untuk membantu masyarakat 
terdampak pandemi Covid-19. 
Asalkan bersedia menandatan-
gani surat pernyataan membu-

tuhkan seragam sekolah untuk 
anaknya, namun terkendala 
keuangan karena terdampak 
pandemi Covid-19. 

“Itu merupakan mereka yang 
telah mengajukan untuk seb-
agai penerima bantuan seragam 
sekolah gratis,” ujar mantan ak-
tivis Himpunan Mahasiswa Is-
lam (HMI) yang dikenal religius 

tersebut. 
Data bagi penerima telah dis-

erahkan ke BPRS Fadhilah dan 
untuk pencairan melalui buku 
tabungan diimbau kepada pener-
ima agar mengikuti instruksi 
sekolah karena teknis pengam-
bilan masih pertimbangkan 
mengingat untuk menghindari 
terjadinya kerumunan.(juu)    

Terkait Kerumunan 
di Petamburan

JAKARTA - Polda Metro Jaya 
akhirnya resmi melayangkan 
surat pemanggilan kepada Rizieq 
Shihab. Pemimpin Front Pembela 
Islam (FPI) itu dipanggil terkait 
kerumunan saat acara Maulid 
Nabi Muhammad SAW dan per-
nikahan putrinya di Petamburan, 
Jakarta Pusat.

“Pemanggilan MRS untuk hadir 
hari Selasa (hari ini),” kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Pol Yusri Yunus, kemarin (30/11)

Surat pemanggilan itu dian-
tarkan langsung ke kediaman 
Rizieq di kawasan Petamburan. 
Pemanggilan Rizieq sesuai den-
gan Surat Perintah Penyidikan 
Nomor : SP.Sidik/4604/XI/2020/
Ditreskrimum, tanggal 26 No-
vember 2020.

Dikatakan Yusri, kasus adanya 
kerumunan di Petamburan pada 
saat adanya akad nikah anak dari 
Rizieq sudah dilakukan penyeli-
dikan. Berdasarkan hasil gelar 
perkara, kasus telah dinaikkan 
tingkatan menjadi penyidikan. 
Sebab, ditemukan adanya unsur 
tindak pidana.

“Hasil gelar perkara ditemukan 
adanya memang di situ adalah 
pidana, kemudian ditingkatkan 
ke penyidikan. Makannya kita 
lanjut, sudah disampaikan juga 
oleh Dirkrimum, bahwa akan 
mengumpulkan alat-alat bukti 
yaitu keterangan saksi, maupun 
bukti petunjuk maupun bukti 
yang lain untuk membuat terang 
perkara ini. Pidananya seperti 
apa?,” kata Yusri.

Yusri menyebut, pihaknya juga 
telah melakukan pemanggilan 
terhadap lima orang. Empat 
orang terdiri dari Camat, Ketua 
RW, Ketua RT, Sekuriti telah 
memenuhi panggilan. Sedangkan 
panitia acara tidak hadir dengan 
alasan masih ada keperluan 
keluarga. Kemudian, hari ini pi-
haknya akan memanggil tiga 
orang. Selain Rizieq, menantu 
Rizieq berinisal HA dan Biro 
Hukum FPI juga turut dipanggil.

“Kita harapkan taat hukum. Kita 
warga negara indonesia, kita ha-
rus patuh dan taat hukum. Karena 
disini kan akan menyampaikan 
apa yang harus disampaikan pada 
saat dilakukan pemeriksaan,” 
tuturnya.

Sebelumnya, lanjut Yusri, pi-
haknya telah melakukan pe-
manggilan beberapa saksi-saksi 
yang ada. Sejak ditingkatkan ke 
penyidikan, pihaknya mengun-
dang saksi-saksi yang tersangkut 
dalam pasal 160 KUHP atau pasal 
93 Undang-undang nomor 6 
tahun 2018 tentang Kekarantina 
Kesehatan. 

“Iya, disitu di Pasal 160 KUHP 
ada. Situasi Covid-19, mengun-
dang kerumunan di sana itu yang 
kita lakukan pendalaman seb-
agai saksi. Karena pemanggilan 
kan sebagai saksi. Termasuk di 
dalamnya adalah Babinsa, Bink-
antibmas, dan PLTK Polsek Tanah 
Abang yang sudah kita lakukan 
pemeriksaan,” ungkapnya.

Kepala Subdirektorat Keaman-
an Negara Ditreskrimum Polda 
Metro Jaya AKBP Raindra Rama-
dhan Syah mengatakan, surat 
panggilan telah diterima oleh 
pihak keluarga. Rizieq akan dim-

intai keterangannya sekira pukul 
10.00 WIB pada Selasa (hari ini).

“Surat panggilan terhadap 
Bapak Muhammad Rizieq Shihab 
sudah diberikan kepada pihak 
keluarga,” ucap Raindra.

Seperti diketahui, penyidik 
Polda Metro Jaya telah memer-
iksa sejumlah saksi terkait kasus 
ini. Salah satunya adalah Guber-
nur DKI Jakarta Anies Baswe-
dan. Anies diperiksa pada Se-
lasa (17/11). Pemeriksaan Anies 
ketika itu berlangsung selama 
sembilan jam, mulai pukul 10.00 
WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Berikutnya pada Senin (23/11), 
giliran Wakil Gubernur DKI Ja-
karta Ahmad yang diperiksa. Se-
lama delapan diperiksa, pria yang 
biasa disapa Ariza itu dicecar 46 
pertanyaan oleh penyidik. Selain 
Anies dan Ariza, Wali Kota Ja-
karta Pusat Bayu Meghantara dan 
Ketua Panitia pernikahan putri 
Rizieq Shihab, Haris Ubaidillah, 
juga turut diperiksa. 

FPI merespon terkait pro kontra 
pengumuman hasil tes Covid 19 
terhadap Rizieq Syihab. Wakil 
Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar 
menuturkan bahwa soal pengu-
muman hasil tes itu bergantung 
dari keputusan pimpinannya. 
”Itu tergantung HRS ya,” jelasnya. 

Yang pasti, FPI memandang 
bahwa terjadi upaya kriminal-
isasi terhadap ulama dan ha-
baib. Ketidakadilan masif terjadi 
dalam sejumlah kasus tersebut. 
”penegakan hukum dilakukan 
berdasarkan ketidaksukaan dan 
kebencian,” paparnya. 

Terkait pembukaan data pasien 
yang berhubungan dengan Co-
vid-19, anggota DPR menilai 
pemerintah harus kembali meru-
juk pada aturan yang ada. Ang-
gota Komisi IX dari Fraksi PAN 
Saleh Partaonan Daulay me-
nyebutkan jangan sampai ada 
langkah yang menyalahi aturan. 

Sebab pada awal pandemi, 
Saleh menyinggung sempat ada 
perdebatan apakah data pasien 
boleh disampaikan ke muka pub-
lik atau tidak. “Coba undang-un-
dang itu dibaca lagi supaya tidak 
ada lagi yang merasa ditinggalkan 
dan merasa diambil hak-haknya,” 
jelas Saleh kemarin (30/11).

Jika dalam UU diatur bahwa 
data boleh dipublikasikan, maka 
seharusnya tak ada masalah bagi 
pihak Muhammad Rizieq Shi-
hab maupun rumah sakit untuk 
mengungkap hasil tes Covid-19 
tersebut. Saleh pun menyebutkan 
bahwa dalam UU seharusnya juga 
telah diatur penyampaian data itu 
bergantung pada apa. Misalkan 
untuk kepentingan masyarakat 
luas atau tracing, maka hasil tes 
bisa dibuka ke umum.

Tetapi memang pengungkapan 
belum tentu berlaku untuk semua 
kasus dan hanya untuk kasus-
kasus pengecualian yang berkai-
tan dengan kepentingan umum. 
“Pengecualian-pengecualian ini 
yang perlu dijelaskan supaya ti-
dak ada perdebatan, jangan debat 
kusir,” lanjut Saleh.

Dia sendiri berpendapat bahwa 
tidak masalah jika hasil tes di-
buka ke umum. Hal ini bukan 
untuk memojokkan pasien yang 
baru dites, melainkan untuk 
menjadi refleksi bagi publik agar 
tetap berhati-hati dan menjaga 
diri selama pandemi. “Apa pun 
hasilnya, silakan disampaikan ke 
publik. Dan itu bisa jadi refleksi 
ke publik untuk berhati-hati, 
jaga diri, dan justru manfaatnya 
besar,” terangnya. 

Kemarin beredar video azan 
dengan seruan jihad. Oleh 
muadzin kalimat hayya alas-
shalah diubah menjadi hayya 
alal jihad. Wakil Menteri Agama 
(Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi 
mengajak pimpinan organisasi 
masyarakat (ormas) untuk mem-
beri pencerahan kepada umat.

Dia mengaku belum memahami 
konteks dari pembuatan video 
azan tersebut. Apakah sebatas 
membuat konten di media sosial 
atau ada pesan khusus yang ingin 
disampaikan. Dia mengaatkan jika 
azan jihad itu dimaksudkan untuk 
menyampaikan pesan peran, 
menurut dia tidak relevan dengan 
situasi di Indonesia yang damai.

’’Jihad dalam negara damai 
seperti Indonesia ini tidak bisa di-
artikan sebagai perang,’’ kata dia. 
Untuk itu dia mengajak pimpnan 
ormas Islam dan para ulama 
untuk memberikan pencerahan 
kepada umat. Agar tidak terjebak 
pada penafsiran tekstual tanpa 
memahami konteks dari ayat 
Alquran atau hadist.

Menurut dia pemahaman aga-
ma yang hanya berdasarkan pada 
tekstual dapat melahirkan pema-
haman agama yang sempit dan 
ekstrem. Zainut menilai apapun 
motif pembuatan video azan den-
gan seruan jihad itu berpotensi 
menimbulkan kesalahan persepsi 
di masyarakat.

Dia mengatakan dalam me-
nyikapi masalah tersebut, hen-
daknya semua pihak dapat mena-
han diri dan melakukan pendeka-
tan secara persuasive dan dialo-
gis. Kemudian menghindarkan 
diri dari tindakan kekerasan atau 
melawan hukum. ’’Peran penting 
pimpinan ormas Islam, ulama, 
dan kyai memberikan pencera-
han agar mesyarakat memiliki 
pemahaman keagamaan yang 
komperhensif,’’ jelasnya. 

Dirjen Bimas Islam Kemenag 
Kamaruddin Amin juga me-
minta masyarakat tetap tenang 
menanggapi beredarnya video 
azan dengan lafal hayya alal jihad 
itu. ’’Masyarakat tidak boleh ter-
provokasi,’’ jelasnya. Dia meminta 
masyarakat tetap tenang dengan 
beredarnya azan tersebut.

Dia menjelaskan tidak ada 
dasarnya kalimat azan diganti 
dengan ajakan berjihat. Untuk 
menjaga situasi tetap kondusif, 
KAmaruddin mengajak semua 
pihak untuk mengajak kebaikan 
dengan cara sejuk. Kemudian 
juga menghindari anasir-anasir 
perpecahan bangsa. (ygi/deb/
wan/idr/jpg)

Polisi Panggil Rizieq 
Shihab dan Menantunya 

YUSRI YUNUS
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SELATANKOTA MANNA - Tarik ulur me-
ngenai beberapa program stra-
tegis pemerintah daerah bersama 
legislatif hingga saat ini belum 
tuntas. Penyebabnya, APDB Beng-
kulu Selatan (BS) 2021 mengalami 
penurunan hingga Rp 119 miliar. 
Sehingga DPRD bersama Pemkab 
BS belum menyepakati untuk 
penandatangan Kebijakan Umum 
Anggaran - Prioritas Plafon Ang-
garan Sementara (KUA-PPAS) 
tahun 2021. 

Penurunan APBD ini akibat pan-
demi Covid-19 yang tak kunjung 
berkesudahan. DPRD dan eksekutif 
di Kabupaten BS masih melakukan 
pembahasan program strategis 
yang sesuai dengan kemampuan 
anggaran daerah sebesar Rp 900 
miliar.

Maka dari itu, apabila seluruh 
program dan hasil rapat mengenai 
APBD sudah selesai, maka DPRD 
siap mengesahkan anggaran tahun 
2021 mendatang.

Ketua DPRD BS Barli Halim, SE 
saat di konfirmasi menjelaskan 
target pengesahan APBD akan 
tuntas pada pertengahan Desem-
ber mendatang. Sedangkan untuk 
beberapa program strategis yang 
akan dijalankan dan sesuai ke-
mampuan daerah disebutkan Barli 
salah satunya program SAKTI (Satu 
Keluarga Satu Ekor Sapi). 

Program ini dijelaskan Barli siap 
didukung DPRD BS namun dengan 
catatan akan dilakukan percobaan 

dulu. Karena Barli menilai program 
lainnya masih banyak yang tidak 
kalah baikknya untuk kepentingan 
masyarakat BS. “Ya habis Pilkada 
baru disahkan, yaitu pertengahan 
Desember,” terang Barli.

Untuk diketahui dalam Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri (Per-
mendagri) Nomor 33 Tahun 2019 
tentang penyusunan APBD, batas 
waktu penetapan APBD adalah 
30 November. Jika melebihi, bisa 
dikenai sanksi.(tek)

KOTA MANNA- Pihak Sat-
reskrim Polres Bengkulu 
Selatan (BS) mengimbau 
masyarakat BS untuk me-
waspadai penipuan dengan 
modus melalui pesan What-
sApp dan SMS. Sebab saat 
ini banyak beredar pesan 
berantai yang diketahui 
adalah penipuan. 

Berbagai macam cara di-
lakukan penjahat untuk me-
lakukan penipuan. Berkem-
bang pesatnya teknologi di-
manfaatkan sebagian orang 
untuk mengelabui orang 
lain agar memberikan uang 
pada penipu. 

Adapun berbagai macam 
modus yang dilakukan pe-
nipu yang marak saat ini, 
mulai dari pesan WhatsApp, 
SMS hingga melalui saluran 
telepon. Sedangkan korban 
mayoritas orang tua yang 
baru mengenal teknologi, 
hingga anak sekolahan. 

Kapolres BS AKBP. Deddy 
Nata, S.IK Kasat Reskrim 
Polres BS AKP. Rahmat 
Hadi Fitrianto, SH, S.IK me-
ngatakan, aksi penjahat bisa 
saja terjadi dimanapun. 
Bahkan berkembangnya 
teknologi informasi mem-
buat modus kejahatan se-

makin berkembang. 
Diakui Rahmat, aksi peni-

puan melalui modus pesan 
online maupun SMS sulit 
dilacak. Namun demikian 
pihak kepolisian mem-
punyai tim khusus untuk 
mencari keberadaan pelaku 
apabila ada korban yang 
melapor. 

Dengan ini Rahmat mem-
berikan tips agar tidak mu-
dah tertipu. Pertama tidak 
mudah percaya orang yang 
tidak dikenal dan kedua 
tidak melayani nomor baru 
ataupun pesan yang masuk 
melalui WhatsApp dan SMS. 

“Kalau ada yang merasa 
men jadi korban penipuan, 
ja ngan takut melapor, da tang 
saja ke Polres atau Pol sek, 
karena kalau ngak ada yang 
melapor sulit kami un tuk 
bergerak,” harap Rahmat.

Selain itu, modus penjua-
lan barang online saat ini 
Rahmat meminta masyara-
kat harus lebih teliti. Apa-
bila penjual ataupun toko 
penjual tidak jelas dan men-
curigakan maka lebih baik 
tidak belanja online. Sebab 
sebut Kasat Reskrim tidak 
sedikit korban belanja on-
line saat ini.(tek)

KOTA MANNA – Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan (Dik-
bud) Bengkulu Selatan (BS) 
memastikan sekolah yang tak 
menerima anggaran perbaikan 
gedung maupun infrastruktur 
tahun 2020, akan diakomodir 
pada tahun 2021 mendatang. 
Sebab Dikbud tahun depan 
menerima kucuran dana dari 
pemerintah pusat sebesar Rp 
40 miliar guna pemenuhan 
sarana dan prasarana pendidi-
kan. Diperuntukkan untuk TK, 
PAUD hingga SMP.

Sekretaris Dikbud Kabupaten 
BS Agustian mengakui tahun 
2020 memang ada sekolah 
yang tak mendapatkan ang-
garan perbaikan maupun pem-
bangunan sarana, sebab dana 
yang tersedia dari dak hanya 

Rp 24 miliar. Sedangkan di ka-
bupaten BS tercatat ada  52 TK 
PAUD, SD 120 dan SMP negeri 
sederajat 130 sekolah.

“Cukup besar bila diband-
ingkan dengan DAK tahun 
lalu yang hanya sebesar Rp 25 
miliar, dana Rp 40 miliar itu 
memang diperuntukan untuk 
perbaikan sekolah mulai dari 
tingkat TK hingga SMP,” terang 
Agustian pada RB. 

Agustian membeberkan bagi 
sekolah yang ingin mendapat-
kan anggaran rehab maupun 
pembangunan harus menyiap-
kan data dapodik yang sesuai 
dengan kondisi kebutuhan. 
Apalagi dari dana Rp 40 miliar 
tersebut, ada sekolah yang 
akan menerima kucuran DAK 
sebesar Rp 2 miliar.

Sementara untuk SD Negeri 
82 Desa Kembang Seri, Keca-
matan Pino Raya yang sempat 
mendapat sorotan akibat tak 
menerima bantuan, tahun de-
pan dipastikan mendapatkan 
dana perbaikan untuk renovasi 
7 ruang kelas. 

Disisi lain, anggota Komisi 
III DPRD BS Alimin berharap 
apa yang sudah direncanakan 
untuk tahun depan bisa dire-
alisasikan sesuai dengan janji 
Dikbud kepada sekolah yang 
tak menerima bantuan pada 
tahun 2020. 

“Jangan ada lagi sekolah yang 
tidak layak huni, jadi pada 
pemerintah prioritaskan seko-
lah yang memang sangat mem-
butuhkan bantuan,” ujarnya.
(tek)

KOTA MANNA - Saat ini 
Ka bupaten Bengkulu Se-
latan (BS) memasuki musim 
hujan, bahkan disertai an-
gin kencang yang membuat 
pohon tinggi mudah tum-
bang. Oleh karena itu, ma-
syarakat diminta waspada. 

Sejumlah pohon yang 
rawan tumbang terdapat di 
jalan Affan Bachsin hingga 
di halaman perkantoran BS. 

Menyikapi ini Koordina-
tor Jaringan Pemuda Desa 
(JPD) Apdian Utama, SE 
berharap masyarakat BS 
dapat lebih waspada dan 
hati-hati saat musim hujan 
dan disertai angin kencang. 
Karena sebut Apdian, wi-
layah BS masih banyak di-
jumpai pohon tinggi baik 
di jalan maupun di areal 
perkantoran. 

Pada pihak pemerintah 
Ap dian meminta melaku-
kan pemangkasan pada 
po hon tinggi di seputaran 
pe rkantoran BS. Seperti 
di sebutkan Apdian di are al 
perkantoran DPMD dan 
Disperindagkop-UM. Selain 
pohonnya tinggi juga sudah 

berumur. 
“Pada dinas terkait jangan 

sampai ada korban jiwa 
baru bergerak, kami harap 
dengan keritikan ini ada 
upaya pencegahan lebih 
baik waspada,” ujar Apdian.

Sementara itu, Kepala 
Di nas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (DLHK) 
BS Jonior Hafiz mengaku 
pi haknya sudah mulai me-
lakukan pemangkasan ter-
hadap pohon di sejumlah 
jalan protokol seperti di 
sepanjang jalan A. Yani Kota 
Man na.

Sedangkan untuk perkan-
toran, dia menjelaskan ada-
lah tanggung jawab ma-
sing-masing pihak kantor 
tersebut. Namun demikian 
dia tetap bersiap apabila 
OPD terkini membutuhkan 
bantuan berupa alat mesin 
dan tangga untuk memo-
tong kayu. 

“Sudah mulai kami laku-
kan pencegahan agar tidak 
ada pohon tumbang, ma-
syarakat memang diminta 
waspada saat angin ken-
cang,” terang Jonior. (tek)

Isnan: Semua Wajib 
Dukung Pemilu

KOTA MANNA - Persiapan 
Pil kada 9 Desember terus di-
lakukan, Pemda Bengkulu Se-
latan (BS) ingin Pemilu kali 
ini berjalan damai, oleh sebab 
itu Pemkab BS melakukan So-
sialisasi dan Pemantapan Tim 
Pemantau Pilkada 2020 dengan 
tema “Ciptakan Bumi Sekun-
dang Setungguan Rasa Aman, 
Damai dan Tentram” kemarin 
(30/11) di Gedung Pemuda 
Kota Manna. 

Pjs Bupati BS yang hadir, me-
ngajak seluruh masyarakat BS 
untuk mendukung Pemilu yang 
damai. Isnan mengatakan sia-
papun pemenang pada Pilkada 
9 Desember adalah kemenan-
gan seluruh masyarakat BS yang 
akan memimpin daerah selama 
lima tahun kedepan.

Dengan demikian Isnan 

sa ngat berharap seluruh pe-
nyelenggara dan juga aparat 
keamanan dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik dan se-
lalu dipercayai masyarakat.  

“Suksesnya Pilkada harus 
didukung semua pihak, dan 
yang paling penting pemilu 
damai,” ujar Isnan

Dalam rangka mendukung 
pelaksanaan Pilkada pula, lan-
jut Isnan, Pemkab BS tetap akan 
memberikan pelayanan admi-
nistrasi kependudukan kepada 
masyarakat hingga pelaksanaan 
Pilkada.

Selain itu Isnan mensosilisa-
sikan agar masyarakat BS men-
datangi kantor Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil 
(Disdukcapil) untuk melakukan 
perekaman e-KTP, sebab saat 
pemilu nantinya semua pemilih 
wajib ada e-KTP.

“Tanpa ada KTP atau Suket 
dari Disdukcapil, masyarakat ti-
dak bisa mencoblos. Untuk itu, 

saya su-
dah ins-
truksikan 
Di nas ter-
sebut bu-
ka di hari 

libur untuk memaksimalkan 
pelayanan, dan pada hari pe-
milihan 9 Desember Disduk-
capil masih buka,” ujar Isnan.

Sehubungan dengan itu, Is-
nan Fajri menegaskan kepada 
Kades, Lurah dan Camat agar 
mensosialisasikan ke masyara-
kat bahwa layanan di Dinas 
Dukcapil tetap buka, meski 
ha ri libur, termasuk di hari 
pen coblosan.

“Salah satu indikator kesuk-
sesan pelaksanaan Pilkada 
ada lah tingginya partisipasi 
pemilih. Nah, sebagai upaya 
menghindari terjadinya ma-
syarakat tidak bisa memilih 
karena terkendala adminduk, 
maka pelayanan Adminduk di 
Capil kita buka tiap hari sampai 
tanggal 9 Desember, hari libur 
tetap buka,” papar Isnan.

Sementara itu Kapolres BS 
AKBP. Deddy Nata, S.IK memas-
tikan untuk menciptakan Pe-
milu damai semua personilnya 
dipastikan netral dan siaga 24 
jam. “Aparat wajib netral, tidak 
boleh ada gangguan dari pihak 
manapun pasti berhadapan 
dengan apara kepolisian dan 
TNI,” tegas Deddy.(tek)

E- Rekap, 4 Kecamatan 
Sulit Jaringan Internet 

KOTA MANNA - Empat kecamatan di 
Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) masih 
mengalami kendala pada jaringan internet 
dan listrik. Maka, untuk mensiasati peng-
gunaan e-rekap dalam gelaran pilkada, 
Pemkab BS segera berkoordinasi dengan 
provider dan PLN guna menuntaskan 
persoalan ini. Saat ini kebutuhan logistik 
jelang pencoblosan pada 09 Desember 
sudah tuntas 100 persen. Hanya jaringan 
internet di empat kecamatan itu yang ma-
sih menjadi kendala. Yakni Kecamatan Ke-
durang, Kecamatan Air Nipis, Kecamatan 
Bungamas dan Kecamatan Ulu Manna. 

Ketua KPU BS Alpin Samsen, S.pt men-
gaku, saat ini pihaknya sudah menyam-
paikan persolan tersebut ke pemerintah 
daerah dan setelah mendengar respon dari 
pemerintah KPU sangat berterimakasih.

“Dari total 11 Kecamatan BS masih ada 
empat kecamatan yang susah sinyal, dan 
juga listrik,namun Pemda sudah tanggap,” 
jelas Alpin.

Pjs Bupati BS Isnan Fajri, M.Kes saat 
dikonfirmasi mengatakan, untuk menun-
taskan persoalan ini dirinya sudah meng-
agendakan untuk pertemuan bersama 
para camat. Pertemuan yang dilakukan 
untuk mengentaskan sulitnya jaringan saat 
e-rekap dalam Pilkada nanti. 

Isnan mengakui, saat ini perkemba-
ngan teknologi memang pesat, akan tetapi 
apabila daerah tidak mendukung adanya 
jaringan maka hal ini percuma sebab ma-
syarakat tidak bisa mengakses internet. 

“Bagaimana solusinya itu yang akan di-
pecahkan, semua harus punya jaringan di 
empat kecamatan itu,” terang Isnan.(tek)

RAPBD 2021 Turun Rp 119 Miliar

Waspada Penipuan Berkedok 
Pesan dan Telepon

Ciptakan Pemilu Damai

RIO/RB

DAPATKAN: Salah satu sekolah yakni SDN 82 Kembang Seri, Pino Raya akan mendapatkan 
bantuan perehaban tahun 2021 dari dana DAK

DAK Pendidikan Rp 40 Miliar 

Musim Hujan Rawan 
Pohon Tumbang

RIO/RB

RAWAN: Tampak beberapa pohon besar di area per-
kantoran rawan tumbang karena sudah tua.

RIO/RB

SOSIALISASIKAN: Pemkab Bersama aparat sosialisasikan Pemantapan Tim Pemantau 
Pilkada 2020.

RIO/RB

SAMPAIKAN: Ketua DPRD BS Barli Halim menyampaikan 
pengesahan APBD akan dilakukan pertengahan Desember.



KOTA BINTUHAN – Pasangan PNS asal Bengkulu 
Selatan (BS) yang berselingkuh dan tertangkap 
basah lagi bercinta di Pantai Hili, Kecamatan Semi-
dang Gumay Kaur, Minggu (29/11) sore, tak ditahan. 
Usai menjalani pemeriksaan penyidik PPA Polres 
Kaur, DN (39) PNS di salah satu puskesmas dan NY 
(44) PNS Inspektorat BS, diperbolehkan pulang.Tak 
dilakukan penahanan karena ancamana hukuman 
atas pasal yang digunakan penyidik menjerat dua 
orang itu hanya 9 bulan penjara. 

 Kendati demikian kasus ini tetap akan diproses. 
Mengingat keduanya diamankan atas laporan 
suami dari salah satu pelaku, mendapati istrinya 
selingkuh di Pantai Hili. 

 “Kedua PNS yang tertangkap selingkuh sudah 
kita periksa. Tadi (kemarin) kita pulangkan, tidak 
kita tahan. Namun tetap akan kita tindak lanjuti 
karena beberapa BB seperti mobil masih kita tahan 

sebagai bukti,” ujar Kapolres Kaur AKBP. Dwi Agung 
Setyono, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP. Apriadi. 

 Data terhimpun, dugaan perselingkuhan antara 
NY dan DN ini sudah terjadi sejak lima bulan lalu. 
Pada hari Minggu, NY pamit kepada suaminya Ade 

untuk pergi ke tempat temannya. Saat itu NY pergi 
ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda mo-
tor miliknya. Suami NY yang curiga, mengikuti dari 
belakang. Benar dugaan Ade, saat di rumah sakit NY 
naik mobil jenis Vios merah dengan DN.

 Saat itu pasangan bukan muhrim itu melaju ke 
arah Kabupaten Kaur. Ade diam-diam terus mem-
buntuti dari belakang, mengawasi mobi Vios itu dari 
kejauhan. Hingga tiba di Pantai Hili, Kaur,  pasan-
gan itu didapati bermesraan. Seketika Ada datang 
menangkap basah sang istri bermesraan dengan 
pria idaman lain itu. Ade tak sendirian, tetapi ber-
sama anggota Polres Kaur yang dihubunginya ketika 
akan menggerebek sang istri.

 Tidak bisa mengelak keduanya pun di gelandang 
ke Mapolres Kaur. “Kedua akan kita panggil lagi 
jika masih dibutuhkan keterangannya,” pungkas 
Apriadi.(cik) 

KAUR
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Berawal Dugaan 
Money Politics

KOTA BINTUHAN –  Setelah man-
tan anggota DPRD Kaur Ririn Arianto 
melapor ke Mapolres Kaur atas dugaan 
penganiayaan oleh anggota DPRD Kaur 
berinisial ZM Minggu pagi (29/11), di hari 
yang sama menyusul datang melapor, pi-
hak lainnya. Adalah Man Nusirwan warga 
Kecamatan Kaur Selatan yang juga PNS 
Pemkab Kaur, mengaku juga dianiaya ZM. 

 Tidak hanya ZM, ikut dilaporkan Man 
Nusirwan beberapa orang lainnya yang di-
duga rekannya ZM melakukan pengeroyo-
kan. Kapolres Kaur AKBP. Dwi Agung 
Setyono, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim 
AKP. Apriadi membenarkan adanya lapo-
ran tersebut. Petugas telah melakukan 
pemeriksaan Man Nusirwan, juga sebagai 
saksi korban atas laporan Ririn. Karena 
keduanya berada di TKP yang sama saat 
kejadian malam itu. 

 “Untuk laporan terhadap anggota 
DPRD Kaur ZM sudah kita terima bah-
kan sudah dua korbannya yang kita 
mintai keterangan sementara ini. Kita 
akan terus melakukan pemeriksaan 
lebih lanjut terhadap saksi-saksi lainnya. 
Setelah itu kita melakukan pemanggilan 

terhadap terlapor untuk saat ini masih 
kita pelajari lebih lanjut. Karena kasus ini 
ada kaitannya dengan penangkapan oleh 
sekelompok masyarakat di Bukit Indah 
yang saat ini sudah masuk ke Bawaslu,” 
jelas Apriadi. 

 Tidak hanya itu, Polres Kaur juga 
menerima laporan dugaan penganiay-
aan lainnya yang terlapornya adalah Bo 
(45) warga Kaur Selatan. Pelapor yang 
mengaku sebagai korban, adalah  Basuan 
(51) warga Desa Tanjung Baru, Keca-
matan Maje. Dalam laporannya, Bansuan 
menuturkan berawal ia berkendara dari 
arah Nasal menuju ke Bintuhan bersama 
rekan-rekannya. Mobil yang ia kendarai 
dicegat oleh Bo dan sempat memukul 
mobil korban. Selanjutnya, Bo menarik 
kerah baju korban, disusul pukulan yang 
mengenai mata korban sebelah kanan.

 “Semua laporan yang masuk kita proses 
sesuai dengan prosedur yang ada,” pung-
kas Apriadi .

  Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaur 
Toni Kuswoyo pasca menerima laporan 
dugaan money politik langsung melaku-
kan pembahasan. 

 “Untuk saat ini tindak lanjut dari laporan 
yang telah masuk sedang kami bahas. Nanti 
akan kita sampaikan tindak lanjut dari 
laporan tersebut,”  ujar Toni Kuswoyo.(cik)

KOTA BINTUHAN – Ken-
dati sempat molor, namun 
paripurna pembahasan Ke-
bijakan Umum Anggaran 
Prioritas dan Plafon Angga-
ran Sementara (KUA-PPAS),  
kemarin (1/12) berjalan 
lancar. Hadir dalam pari-
purna Plt. Bupati Kaur Hj. 
Yulis Suti Sutri, Ketua DPRD 
Kaur Diana Tulaini dan un-
sur pimpinan serta anggota 
DPRD Kaur. 

 Pemkab dan DPRD Kaur 
menandatangani kesepak-
atan untuk pembahasan   
KUA-PPAS dan Rencana 
Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah (RAPBD) ta-
hun 2020. “Karena ini su-
dah disepakati maka dalam 
waktu dekat kita akan segera 
melakukan pembahasan-
bersama dengan pemerin-
tah daerah. Kita harapkan 
ini bisa berjalan baik sesuai 
dengan prioritas pemban-
gunan Kaur ke depan. Kita 
berharap APBD Kaur tahun 
2021 akhir Desember men-
datang sudah bisa disah-
kan,” ungkap Yulis Suti Sutri. 

 Pembahasan KUA-PPAS 
dan juga RAPBD tahun 2021 
nampaknya bakal dikebut. 

Mengingat sudah mema-
suki bulan Desember. Me-
nyisakan waktu satu bulan 
bagi DPRD dan Pemkab 
Kaur menyusun anggaran 
tahun 2021. “Secepatnya 
kita bahas bersama. Akan 
kita kupas semua anggaran 
yang ada. Bagi yang tidak 
penting mungkin nanti akan 
kita pangkas lagi,” ungkap 
anggota DPRD Kaur, Firjan 
Eka Budi kepada RB.    

 Untuk diketahui APBD 
Kaur tahun 2021 diperki-
rakan mencapai Rp 904 mil-
iar. Terdiri dari dana transfer 
pemerintah pusat Rp 789,5 
miliar lebih. Dana tersebut 
terdiri dari dana bagi hasil 
Rp 13 miliar, DAU Rp 421,6 
miliar, DAK fisik Rp 106,8 
miliar dan DAK nonfisik Rp 
65,1 miliar. Kemudian ada 
dana DID sebesar Rp 35,7 
miliar, DD tahun 2021 Rp 147 
miliar. Belum lagi ditambah 
target PAD tahun 2021 yang 
mencapai Rp 57 miliar dan 
pendapatan lainnya sekitar 
Rp 52 miliar.  “Ya diperki-
rakan Rp 904 miliar. Secepat-
nya kita bahas bersama,” 
pungkas Kabid Anggaran 
BKD Kaur, Irpilisisman.(cik)  

Korban Penganiayaan
Oknum Dewan Bertambah

ALBERTUS/RB

SEPAKAT: Plt. Bupati dan Ketua DPRD Kaur (tengah) usai menaandatangani kesepakatan pembahasan KUA-PPAS kemarin.

Bahas KUA-PPAS 
APBD Tahun 2021

KPPS Harus Bisa 
Operasikan Sirekap

KOTA BINTUHAN – KPU Kaur mulai kemarin 
(30/11) menggelar simulasi tahapan pemun-
gutan, penghitungan suara serta penggunaan 
aplikasi rekapitulasi penghitungan secara ele-
ktronik (sirekap). Dilaksanakan di tingkat PPK 
yang diikuti oleh 318 KPPS yang ada di Kabu-
paten Kaur. Dengan kegiatan ini diharapkan 
pada pemilu 2020 yang akan datang semua KPPS 
dapat menggunakan aplikasi sirekap. Untuk itu 
semua peserta simulasi dapat mengikuti kegiatan 
tersebut dengan serius untuk mempermudahkan 
menggunakan aplikasi tersebut. 

 Kepada RB, anggota KPU Kaur, Irpanadi, 
S.Ikom mengatakan kalau KPPS usai simulasi ini 
nantinya bisa mengoperasikan aplikasi sirekap. 
Tidak hanya itu KPPS juga dituntut bisa men-
gisi formulir model C hasil KWK. Karena baik 
dalam penghitungan, juga dalam penulisannya, 
semuanya nanti harus jelas dan akurat.  Untuk itu 
pihaknya mengimbau kepada KPPS untuk benar-
benar serius dan bertanya kalau masih kesulitan 
dalam menggunakan sirekap.

 “Kita ingin KPPS ini dapat menggunakan ap-
likasi sirekap ini dari mulai mengaktifkan sampai 
memfoto model C hasil KWK. Dan hasil fotonya 
kita minta benar-benar diperiksa, setelah benar 
baru nantinya dikirim ke server KPU untuk alat 
bantu publikasi. Sehingga hasilnya pun dapat 
dilihat oleh masyarakat banyak di website KPU. 
Namun untuk keabsahan tentunya tetap yang 
manual karena sirekap ini hanya alat bantu peng-
hitungan dan rekapitulasi saja,” jelas Irpanadi. 

 Dengan  kegiatan ini, KPU Kaur berharap tidak 
ada lagi KPPS pas pelaksanaan tidak bisa meng-
gunakan aplikasi sirekap. Termasuk juga kerja 
lainnya di TPS dalam pelaksanaan pencoblosan. 
Untuk itu pihaknya menghimbau kepada PPK un-
tuk benar-benar memastikan kalau semua KPPS 
bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan baik. 

 “Kita akan terus meningkatkan pengetahuan 
kepada KPPS. Setelah simulasi ini juga ada bim-
teki.Kalau tidak ada halangan minggu depan. Kita 
harapkan semua KPPS pada hari H sudah siap 
menjalankan tugasnya,” pungkas Irpanadi.(cik) 

Ist/rb

SIMULASI: PPK Kaur Selatan saat menggelar 
simulasi terhadap KPPS kemarin.

kaur
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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)
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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

ALBERTUS/RB

DIAMANKAN: Mobil milik pasangan PNS yang 
ditangkap karena selingkuh, telah diamankan 
ke Mapolres Kaur.

Pasangan PNS Selingkuh Tak Ditahan
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Info Bawaslu
PILKADAL

Bawaslu Doa Bersama
BENGKULU - Jelang pelaksanaan pesta 

Demokrasi yang akan dilaksanakan pada 9 Desem-
ber 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar 
doa bersama di Musala An Nur Bawaslu Provinsi 
Bengkulu untuk memohon keselamatan dan 
kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas pen-
gawasan. Kegiatan tersebut digelar serentak oleh 
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se 
Provinsi pada Jumat (27/11) lalu.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid 
Saifullah, SH, MH menyampaikan pentingnya 
penguatan keyakinan terhadap pengawas dalam 
melaksanakan tugas fungsi-fungsi pengawasan. 
“Tausiyah dan doa bersama ini sangat penting kita 
lakukan sebagai wujud serah diri kita kepada Allah 
SWT. Semoga kita selalu diberikan keselamatan 
dalam setiap langkah. Harapan kita juga semoga 
pilkada ini dapat berjalan dengan lancar tanpa 
ada hambatan yang berarti serta pemimpin yang 
terpilih nanti betul-betul pemimpin yang terbaik 
dan amanah,” ucap Halid.

Halid menjelaskan salah satu peranan penga-
was adalah mengendalikan konflik yang terjadi. 
Dalam pesta demokrasi menjadi hal yang lumrah 
terjadi perebutan kekuasaan. Etika yang harusnya 
menjadi kunci utama malah menjadi tersingkirkan 
oleh egosentrisme untuk mendapatkan kekuasaan. 
Segala cara dapat dihalalkan.

Bawaslu dalam perannya harus dapat mengon-
trol dan mengendalikan hal itu. Menghadapi tugas 
dan tanggung jawab yang berat, Halid mengajak 
seluruh pengawas untuk dapat berserah diri, 
mengingat, menjalankan perintah-Nya dan men-
jadikan Allah hanya sebagai satu-satunya sandaran 
kekuatan.

Seluruh jajaran sekretariat kemudian menden-
garkan tausiyah yang disampaikan oleh Ust. Jalil. 
Turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, 
Patimah Siregar, S.Pd, M.Pd, Kabag Administrasi 
Drs. Masnuni, Kabag Pengawasan dan Humas 
Apriyanto Kurniawan, S.IP, M.AP serta jajaran 
Kasubbag Bawaslu Provinsi Bengkulu.(**)

IST/RB

DOA: Jelang pesta demokrasi 2020, Bawaslu se 
Provinsi Bengkulu gelar doa bersama.

KEPAHIANG – Dari 112.589 su-
rat suara untuk Pilkada Kepahiang 
2020 yang saat ini sedang dilaku-
kan penyortiran dan pelipatan 
oleh KPU Kepahiang, sementara 
ini ditemukan sebanyak 9 kertas 
suara yang rusak. Hal in diung-
kapkan Ketua KPU Kepahiang 
Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.

Menurutnya, ada beberapa hal 
penyebab surat suara tersebut din-
yatakan rusak, yakni hasil cetakan 
yang kotor dan tidak merata, per-
mukaan cetakan surat yang kabur, 
surat suara yang mengkerut, sobek 
di bagian surat, ada bercak atau 
noda besar, logo KPU tidak jelas, 
dan terdapat gradasi warna.

“Ya, ada 9 surat suara yang kita 
temukan sementara ini menga-
lami kerusakan. Dan surat suara 
ini sudah kita sortir, untuk ke-
mudian kita minta kepada pihak 
perusahan percetakannya untuk 
mengganti, yang diketahui oleh 

KPU Provinsi Bengkulu dan KPU 
RI,” terang Mirzan.

Dijelaskan Mirzan, pelipatan 
dan penyortiran surat suara 
tersebut dilakukan tidak dengan 
sembarangan, karena sudah ada 
aturan yang mengatur yakni surat 
KPU RI Nomor 1099/PP.09.5-
SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 26 
November 2020 tentang kriterian 
surat suara tidak layak dan cacat, 
pengesetan dan pengepakan, 
serta pemusnahan surat suara 
tidak layak dan rusak.

“Adapun teknik melipat surat 
suara, yakni dengan memper-
hatikan posisi lipatan yang tidak 
mengena pada nomor urut, foto, 
dan nama paslon, sehingga tidak 
mengakibatkan kerusakan,” ung-
kap Mirzan.

Kemudian terkait pengesetan 
dan pengepakan, yakni meny-
usun surat suara dan formulir se-
suai dengan jenis kebutuhannya. 

Pengepakan adalah menata dan 
mengemas surat suara sesuai 
dengan jumlah alokasi kebutu-
han.

“Sebelum mengepak surat su-
ara, perlu dilakukan pengesetan 
dengan mengikat setiap 15 atau 
20 atau 25 lembar surat suara den-
gan karet pengikat. Kemudian dis-
usun rapi agar surat tidak surak, 
dan pastikan penyimpanannya 
dalam posisi aman, bebas dari 
basah dan hama,” bebernya.

Kemudian surat suara yang 
sudah di set, dimasukkan dalam 
sampul kubus bertuliskan ‘Sam-
pul Surat Suara’, sejumlah pemilih 
pada DPT ditambah 2,5 persen 
per TPS untuk pemilihan, selan-
jutnya disegel. “Setelah itu harus 
dipastikan benar apakah jumlah 
surat suara tersebu sesuai dengan 
TPS yang tercantum dalam daftar 
alokasi kebutuhan sirat suara per 
TPS,” papar Mirzan.(sly)

JAKARTA - Para pemilih diminta me-
naati ketentuan protokol kesehatan 
(prokes) saat datang ke tempat pemung-
utan suara (TPS) 9 Desember 2020 men-
datang. Jika melanggar, yang bersangku-
tan akan dilarang masuk ke TPS.

Hal itu ditegaskan anggota Badan 
Pengawas Pemilu Mochammad Afifud-
din dalam diskusi kemarin (30/11). Dia 
mengatakan, ketegasan dibutuhkan 
untuk memastikan pemungutan suara 
tidak menimbulkan klaster baru perse-
baran Covid-19.

“Kalau melanggar, kami tidak akan 
memperbolehkan ke TPS,” tegasnya. Dia 

tidak ingin hanya karena segelintir orang 
yang melanggar lantas menimbulkan 
risiko bagi pemilih lainnya.

Afif mengingatkan, ada sejumlah keten-
tuan yang wajib diketahui publik saat datang 
ke TPS. Yakni, menggunakan masker dan 
mengikuti prosedur khusus bila memiliki 
suhu tubuh di atas 37 derajat Celsius. ’’Saat 
simulasi kemarin juga yang tidak pakai 
masker dilarang masuk,’’ imbuhnya.

Meski demikian, Afif memastikan, 
dalam implementasi di lapangan, ke-
tentuan tersebut tidak diterapkan secara 
kaku. Artinya, jika ada pemilih yang tidak 
menggunakan masker, pengawas tidak 

lantas langsung mengusir. 
Melainkan melakukan 
pendekatan agar pemilih 
mematuhinya.

Di TPS sendiri, akan dise-
diakan cadangan masker 
sebanyak 20 persen dari to-
tal DPT. Dia yakin pemilih 
bisa diedukasi di lapangan 
sehingga tidak harus diusir 
dan kehilangan haknya 
untuk memilih.

Pria asal Sidoarjo itu me-

nambahkan, dengan adanya pandemi, 
tugas pengawas TPS bertambah. Bukan 
hanya mengawasi proses, melainkan juga 
kepatuhan prokes. Afif menyebut Bawaslu 
akan memetakan kerawanan di TPS. 

Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan 
Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 
Sonny Harry B. Harmadi menyatakan, 
pihaknya sudah meminta satgas di daerah 
meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, 
di hari-hari terakhir kampanye hingga 
pemungutan suara, diprediksi ada pen-
ingkatan interaksi. ’’Kami ingatkan satgas 
daerah bahwa ada masa kritis,’’ ujarnya.

Sonny menambahkan, sejauh ini, 
dari 270 daerah pelaksa-
na pilkada, masih ada 14 
daerah yang masuk kat-
egori berisiko tinggi dan 
180 berisiko sedang. Dia 

berharap penyelenggara, pengawas, dan 
pasangan calon dapat bahu-membahu 
mengamankan proses pemungutan 
suara.

Salah satunya dengan memasifkan 
sosialisasi. Dia menilai, masih ada waktu 
satu pekan untuk memastikan semua 
masyarakat mengetahui ketentuannya. 
’’Karena belum semua pemilih mendap-
atkan sosialisasi,’’ imbuhnya.

Sonny juga mengusulkan agar TPS 
mendapatkan backup dari aparat 
keamanan. Khususnya untuk menga-
mankan individu yang menolak mema-
tuhi prokes yang dibuat KPU. Sebab, jika 
diserahkan sepenuhnya pada petugas 
TPS, dia khawatir ada beban psikolo-
gis. Biasanya petugas TPS bertetangga 
dan segan untuk saling menegur.(far/
c17/bay)

9 Surat Suara
Ditemukan Rusak

Langgar Prokes, Tidak Bisa Masuk TPS
Mencoblos saat Pandemi

Hal-Hal yang Harus Diketahui Pemilih
1. Hadir ke TPS pada waktu yang sudah diatur penyelenggara untuk mencegah 
    penumpukan.
2. Wajib memakai masker.
3. Membawa alat tulis pribadi.
4. Mencuci tangan di tempat yang disiapkan dan memakai sarung tangan sebelum masuk        
    TPS.
5. Jika suhu badan di atas 37,3 derajat Celsius, pemilih harus mencoblos melalui bilik        
    khusus.
6. Menjaga jarak selama proses di TPS.
Sumber: Reportase Jawa Pos

PKS Targetkan 15 
Persen Suara di 2024

BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) me-
masang target tinggi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 
2024. Partai tersebut menargetkan persentase 
perolehan suara naik hampir dua kali lipat jika 
dibandingkan dengan Pileg 2019.

Target itu ditetapkan dalam Musyawarah Na-
sional (Munas) V PKS di 
Bandung, Jawa Barat, yang 
berakhir Minggu (29/11). 
Presiden PKS Ahmad Syai-
khu menjelaskan, target 
tersebut ditentukan dalam 
musyawarah majelis syura. 
”Tingkatkan target suara 
dalam Pemilu 2024 minimal 
15 persen suara,” jelas Syai-
khu pada puncak munas 
kemarin. Pada Pileg 2019, 
PKS hanya memperoleh 8,21 
persen suara sah nasional.

Untuk itu, selain kerja keras 
seluruh kader, dia juga mem-
inta para pejabat publik dari 
PKS untuk terus menjaga ke-
tokohan dan kepemimpinan. 
”Agar jumlah kursi PKS yang 
sudah didapatkan tidak pin-
dah ke partai lain,” tegasnya.

Syaikhu juga menyatakan 
kesiapannya untuk men-
jalankan program peningka-
tan kepemimpinan di PKS. 
Targetnya adalah memper-
siapkan stok pemimpin sejak 
dini lewat proses penambahan 
suara masyarakat bagi PKS.

Selain target suara, PKS juga 
mengumumkan susunan 
kepengurusan baru partai terse-
but untuk periode 2020?2025. 
Habib Aboe Bakar Alhabsyi 
didaulat sebagai Sekjen, se-
mentara Mahfudz Abdurrah-
man menjadi bendahara. Ada 
satu nama baru yang cukup 
mendapat perhatian, yakni dr 
Gamal Albinsaid. Ia dipercaya 
menjadi ketua bidang kepe-
mudaan.(deb/c6/byu)



Lunasi Utang DBH,
Alokasikan Rp 412,373 M

BENGKULU – Utang Dana Bagi Hasil (DBH) 
kepada kabupaten/kota tahun depan bakal 
dilunasi oleh Pemprov Bengkulu. Dialokasikan 
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Be-
lanja (RAPBD) 2021 sebesar Rp 412,373 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD 
Provinsi Bengkulu Edwar Samsi, mengatakan 
belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemer-
intah kabupaten/kota dan desa tahun depan 
dialokasikan Rp 412,373 miliar. Termasuk untuk 
melunasi utang pembayaran DBH pada tahun 
sebelumnya.

“Insyaallah tahun depan lunas semua. Ini me-
mang kewajiban pemprov untuk membayarkan 
DBH kepada kabupaten/kota,” ujar Edwar.

Untuk diketahui, total utang DBH Rp 247,4 
miliar, terdiri dari utang DBH tahun 2018 den-
gan besaran Rp 81,33 miliar dan tahun 2019 Rp 
166,07 miliar. DBH yang dimaksud terdiri dari 
bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 
dimana tahun 2018 Pemprov terutang pada 10 
kabupaten/kota sebesar Rp 19,43 miliar dan 
2019 senilai Rp 54.119.143.099,59.

Kemudian bagi hasil  Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB), tahun 2018 
terutang Rp 13,69 miliar dan 2019 Rp 33,43 
miliar. Selanjutnya bagi hasil Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tahun 
2018 terutang Rp 30,63 miliar dan 2019 Rp 
66,37 miliar. Bagi hasil air bawah tanah/air 
permukaan, utang 2018 Rp 1,18 miliar dan 
2019 Rp 2,17 miliar. Terakhir utang bagi hasil 
pajak rokok, tahun 2018 Rp 16,38 miliar dan 
2019 Rp 9,96 miliar.
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Dilanjutkan 
Swab Test 

BENGKULU – Pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) serta 
tahun 2020 terhitung delapan 
hari lagi. Di masa pendemi 

Covid-19 petugas Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) diwajibkan 
melakukan rapid test sebulum 
bertugas pada 9 Desember 
mendatang. Di Kota Bengkulu 
sendiri petugas KPPS yang 
akan melaksanakan tugas 

Pemilihan Gubernur (Pilgub)  
harus bersih dari Covid-19. 

Sebanyak 7.119 KPPS di 
Kota Bengkulu mengikuti 
rapid test yang dilakukan 
sejak empat hari terakhir. 
Dari 5.790 KPPS yang sudah 
melaksanakan rapid test, 129 

orang hasil reaktif. Sehingga 
harus mengikuti swab test 
untuk memastikan apakah 
tertulas Covid-19 atau tidak. 
Sejauh ini sudah 40 KPPS 
yang melakukan uji swab.

“Rapid tes telah kita laku-
kan selama empat hari, dari 

129 reaktif, 40 orang telah 
kita ambil swab tes, saat 
ini sampelnya telah kita 
krim ke laboratorium RSUD 
M,Yunus,” jelas Ketua Panitia 
rapid tes RSHD Kota Beng-
kulu, dr. Bersli.

BENGKULU – Dinas Pen-
didikan Kota Bengkulu, masih 
mempertimbangkan penera-
pan kembali sekolah tatap 
muka dilakukan untuk Sekolah 
Dasar (SD) dan Sekolah Me-
nengah Pertama (SMP) di masa 
pandemi Covid-19. Lantaran 
angka kasus positif Covid-19 di 

Kota Bengkulu masih mening-
kat. Meskipun sudah ada surat 
edaran empat menteri yang te-
lah mengizinkan sekolah tatap 
muka dilakukan.

“Izin orangtua juga tidak men-
jadi otomatis sekolah tatap 
muka dilakukan. Artinya situ-
asi pandemi ada pihak yang 

berwenang, yaitu pemerintah 
melalui gugus Covid-19. Jika 
gugus Covid-19 Kota Bengkulu 
menyatakan tidak lagi pan-
demi, sekolah tatap muka baru 
bisa dilakukan,” kata Sekeretaris 
Disdik Kota Bengkulu Nopri 
Walihan Aksa, M.Pd.

Gunakan Perusahaan 
Transfer Dana Berizin 

B E N G K U L U  - 
Bank Indonesia 
m e n g i n g a t k a n , 
m e m e m a s u k i 
akhir tahun 2020 
ini ada 184 peru-
sahaan yang men-
geluarkan aplikasi 
transfer dana  ber-
izin dan dinyata-
kan sah beroperasi 
di wilayah Indone-
sia. Aplikasi trans-
fer dana ini salah 
satunya dapat di-
pakai untuk me-
mindahkan saldo 

rekening ke rekening dituju tanpa dikenakan 
biaya, alias gratis. 

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia 
Bengkulu Rif ’at Pasha meminta masyarakat 
untuk  mengecek di web resmi Bank Indonesia 
jika mengalami keraguan terkait nama peru-
sahaan yang mengeluarkan aplikasi transfer 
dana itu. Dalam website resmi Bank Indonesia, 
tertera jelas nama Perusahaan Transfer Dana 
(PTD),  kemudian kota tempat perusahaan 
itu berada, alamat, nomor telepon, nomor 
izin dan lokasi  ‘’Ini untuk  kehati-hatian saja, 
supaya terhindar dari modus penipuan,‘’ 
jelasnya. 

Menurut dia semua jasa usaha penyeleng-
gara Transfer dana di Indonesia harus men-
gantongi izin dari Bank Indonesia. Proses 
perizinan itu dapat keluar setelah perusahaan 
yang mengajukan sudah melengkapi semua 
syarat-syarat yang diperlukan. ‘’Jadi tidak 
sembarangan saja,‘’ ingatnya.(iks)

Baca RAPID...Hal 19

Sekolah Tatap Muka, Tergantung 
Keputusan Gugus Tugas Covid

Baca SEKOLAH...Hal 19

BENGKULU  –  Kepala Kantor 
Wilayah (kanwil) Kementerian 
Agama Drs. H. Zahdi Taher, M.HI, 
melantik sebanyak 12 Kepala MAN 
dan 6 Kepala MTsN di lingkungan 
Kementerian Agama Provinsi Beng-
kulu. Pelantikan bertempat di Aula 
Kanwil, Senin (30/11).  

Dalam kesempatan tersebut, Ka-
kanwil meminta agar kepala ma-
drasah yang baru saja dilantik agar 
menjaga amanah ini dengan baik. 
Dengan memperkokoh dan mem-
perkuat  slogan madrasah hebat dan 
madrasah bermartabat.

‘’Dimana letak hebatnya, dimana 
posisi martabatnya. Silakan kaji dan 
perdalam pemahaman itu. Sehingga 
akan muncul inovasi, kreasi dalam 
mengembangkan madrasah untuk 
mengejar prestasi,’’ kata Zahdi.

Selain itu Zahdi juga berpesan ke-
pada kepala madrasah, untuk selalu 

membangun sinergitas, membangun 
koordinasi dan membangun komu-

nikasi dengan seluruh komponen 
madrasah, kepala Kemenag Kabu-
paten/Kota serta wali murid dan 
lingkungan masyarakat Madrasah

‘’Dengan sinergitas, yakinlah kita 
akan maksimal dalam berkerja. Kar-
enanya tolong bantu saya, bantu Ke-
menag, jaga marwah Kemenag. Dan 
yang terpenting penekanan akhlakul 
karimah sebagai simbol pendidikan 
kemenag,’’ imbuh Zahdi.

Zahdi juga meminta  kepada suami 
maupun istri, yang pasangannya 
mengemban amanah ini agar saling 
memahami dalam menjalankan tugas 
sebagai abdi negara dan masyarakat. 
‘’Kepada istri dukung suami, jadikan 
suami anda yang sukses dalam men-
jalankan tugas, tampilkan suami sebaik 
mungkin ditengah masyarakat. 

Baca LUNASI...Hal 19Baca PERKOKOH...Hal 19
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ILHAM/RB

KPPS: Hari terakhir KPPS melakukan rapid test di RSHD Kota Bengkulu, Senin (30/11).

Rapid Test 129 KPPS Reaktif

IST/HUMAS KEMENAG/RB

LANTIK: Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Perkokoh Slogan Madrasah Hebat dan Bermartabat

RIF’AT PASHA

ILHAM/RB

SEKOLAH: Sekolah tatap muka di Kota Bengkulu masih dipertimbangkan mengingat situ-
asi dan kondisi pandemi masih ada. Terlihat SMPN 18 Kota Bengkulu masih terlihat sepi.
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Rapid Test 129 KPPS Reaktif

Sekolah Tatap Muka, Tergantung...

Perkokoh Slogan Madrasah Hebat...

Begitu juga sebaliknya, 
suami juga dukung istrinya, 
sebagai kepala rumah tangga 
berkerjasamalah dengan 
baik dengan istri,’’ tukas 
Zahdi.

Sementara itu, bertindak 
sebagai saksi pelantikan ada-
lah Kabag Tata Usaha Kanwil 
Kemenag Drs. H. Yasaroh, 
M.HI, dan Kabid Pendidi-
kan Madrasah Dr. H. Junni 
Muslimin, MA. Pelantikan 
sendiri dituangkan dalam SK 
Kakanwil Kemenag Provinsi 
Bengkulu Nomor : 1217/
KW.07.1/2/Kp.07.6/11/2020.
(key)

Dia menjelaskan, rapid test 
KPPS selam empat hari ber-
jalan dengan lancar tanpa 
ada hambatan yang be-
rarti. Dengan menerapkan 
protokol kesehatan seperti 
jaga jarak, cuci tangan, dan 
menggunakan masker. Se-
mua peralatan atau logistik 
rapid test telah disediakan, 

tidak kendala. “Hampir se-
luruh kecamatan sudah 
selesai tinggal Kecamatan 
Kampung Melayu dan be-
berapa orang dari kecama-
tan lain,” ujarnya.

Di hari terakhir rapid tes 
ada sebanyak 400 orang yang 
belum melakukan rapid test 
masih ditunggu sampai sore. 
Jika tidak datang pihaknya 
akan berkordinasi lagi ke 

Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kota Bengkulu terkait 
penjadwalan ulang. “Hari ini 
semua harus selesai, karena 
ini hari terakhir jika tidak 
ada yang datang ya tidak 
dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu untuk se-
banyak 129 yang reaktif akan 
berlajut swab tes secara ber-
tahap dengan kuota 40 orang 
dalam sehari.(juu)

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Dia mengatakan, dalam 
Surat Keputusan Bersama 
(SKB) empat menteri yang 
berisikan izin melaksanakan 
sekolah tatap muka dengan 
syarat-syarat yang harus 
dilakukan. Seperti mem-
perketat protokol kesehatan, 
mekanisme pembelajaran 
50 persen dalam ruang, ter-
masuk izin orangtua dan izin 
dari gugus tugas setempat.

“Jika memang bisa dilaku-
kan setelah dilakukan kajian 
hulu dan hilir  runutan aca-
man Covid, paling minimal 
upaya pencegahan dengan 
mematuhi protokol kesa-
hatan di masa pandemi,” 
jelasnya. 

Dilanjutkannya, sampai 
saat ini pihaknya tetap men-
ginstruksikan kepada satu-
an pendidikan yang ada di 
Kota Bengkulu untuk tetap 
melakukan belajar dalam 

jaringan (Daring). Sampai 
situasi dinyatakan aman dari 
Covid-19.

Sementara  itu SKB empat 
menteri yakni Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan, 
Menteri Dalam Negeri, Men-
teri Agama dan Menteri Kes-
ehatan telah mengizinkan 
untuk dilakukan sekolah 
tatap muka dengan syarat 
daerah aman dari Covid-19 
dan persiapan belajar pro-
tokol kesehatan.(juu)

Lunasi Utang DBH, ...

Plt Gubernur Bengkulu, Dedy 
Ermansyah, menerangkan pem-
bayaran utang DBH sudah diba-
has bersama DPRD Provinsi Beng-
kulu. Mengingat DBH ini merupa-
kan hak bagi kabupaten/kota dan 

kewajiban pemprov 
maka tentunya juga 
menjadi prioritas un-
tuk dibayarkan kepada 
10 kabupaten/kota. 
Pembayaran tentunya 
disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan 
yang dimiliki daerah 
saat ini. 

“ Mu d a h - m u d a h -
an yang sudah kita 
alokasikan mencuk-
upi untuk membayar 
seluruh utang DBH, 
termasuk DBH tahun 
depan,” jelas Dedy.

Dalam nota penjela-
san Gubernur Bengku-

lu Tentang Raperda RAPBD, dike-
tahui untuk pendapatan daerah 
sebesar Rp 3,062 triliun. Dengan 
rincian pendapatan asli daerah 
Rp 948, 694 miliar, pendapatan 
transfer Rp 2,112 triliun, lain-lain 
pendapatan daerah yang sah 
Rp 1, 069 miliar. Sedangkan, be-
lanja yang tertuang dalam RAPBD 
mencapai Rp 3,052 triliun.

Terdiri dari belanja operasi Rp 
1,895 triliun yang meliputi belanja 
pegawai Rp 1,214 triliun, belanja 
barang dan jasa Rp 637,555 miliar, 
belanja hibah Rp 43, 332 miliar. 
Lalu belanja modal Rp 736, 403 
miliar, BTT Rp 8 miliar. Serta, be-
lanja transfer Rp 412, 373 miliar, 
yang terdiri dari belanja bagi hasil 
pajak daerah kepada pemerintah 
kabupaten Rp 328, 525 miliar, 
belanja bagi hasil pajak daerah ke-
pada pemerintah kota Rp 83,847 
miliar.

 “Tahun depan prioritas belanja 
kita juga masih pada penanganan 
Covid-19,” demikian Dedy. (key)

Sambungan dari hal 9

KEPALA MADRASAH DILANTIK

Faisal Abdul Aziz.,M.Ag sebagai Kepala MAN 1 Kota Bengkulu
Karmila, S.Ag.,M.Pd sebagai Kepala MAN 2 Kota Bengkulu
Mufl ihah Fithriani.,S.Ag.,M.Pd sebagai Kepala MAN Kabupaten Kaur
Saefudin Zuhri.,S.Ag.,M.Pd sebagai Kepala MAN Kabupaten Bengkulu Selatan
Yuliyus Penpanani,S.Pd sebagai Kepala MTSN 1 Kabupaten Bengkulu Selatan
Jusna Hartati.,S.Pd sebagai Kepala MTsN 2 Kabupaten Bengkulu Selatan
Usep Saefudin.,S.Ag.,M.Pd sebagai Kepala MAN 1 Kabupaten Kepahiang
Yusrizal.,S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Kabupaten Rejang Lebong
Efrizal Firdaus.,S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala MTsN 1 Kabupaten Kepahiang
Abdul Munir.,M.Pd sebagai Kepala MAN 2 Kabupaten Kepahiang
Supriyadi., S.Pd sebagai Kepala MTsN 2 Kabupaten Kepahiang
Zulkarnain.,M.Pmat sebagai Kepala MAN 2 Kabupaten Lebong
Nopi Epi Puspita.,S.Pdi sebagai Kepala MAN 1 Kabupaten Lebong
Nursyamsiah,M.Pd sebagai Kepala MAN 1 Kabupaten Mukomuko
Syafrizal.,S.Ag sebagai Kepala MAN 2 Kabupaten Mukomuko
Sardianto.,S.Pd sebagai Kepala MTsN 5 Kabupaten Mukomuko
Jemi Sundaya sebagai Kepala kepala MAN 1 Kabupaten Bengkulu Utara
Evi Erlina.,S.Pd.,M.Pd sebagai MTsN 1 Kabupaten Bengkulu Utara

BENGKULU – Hujan yang 
terjadi beberapa hari tera-
khir, membuat sejumlah 
pemukiman di Kota Beng-
kulu terendam banjir. Badan 
Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika mengeluarkan 
prediksi peluang cuaca kem-
bali normal, memasuki Rabu 
(2/12) besok. Hujan diper-
kirakan tetap ada, namun 
intensitasnya menurun. 
Mulai dari ringan hingga 
sedang. Peluang terjadinya 
hujan deras disertai petir 
dan angin kencang sesaat  
semakin mengecil.

Forcaster BMKG Fatma-
wati Bengkulu Winda Ayu 
mengatakan meski begitu, 

hujan tetap ada lantaran 
pengaruh lokal, berupa an-
gin pegunungan yang spesi-
fik ada di Provinsi Bengkulu. 
‘’Juga karena sekarang su-
dah berada di musim hujan, 
walau intensitas hujannya 
mengecil, juga tidak ter-
pantaunya gangguan yang 
memicu perubahan cuaca,‘’ 
jelasnya.

Menurut dia memasuki 
Rabu (2/12) besok, peluang 
wilayah Kota Bengkulu dari 
siang hingga malam hari 
masih akan diguyur hujan 
dengan intensitas ringan, 
sedangkan wilayah Kabu-
paten Mukomuko pada 
pagi, malam dan dini hari 

akan berawan. Berikutnya 
wilayah Kabupaten Leb-
ong memasuki dini hari 
akan berawan, sedangkan 
wilayah Kabupaten Beng-
kulu Utara pada siang dan 
malam hari akan diguyur 
hujan intensitas ringan, 
dan pada dini hari akan be-
rawan. Selanjutnya Kabu-
paten Rejang Lebong pada 
malam hari akan hujan 
intensitas ringan, lalu Ka-
bupaten Bengkulu Tengah 
siang hari hujan ringan, 
Kabupaten Seluma, pagi 
dan siang hari hujan rin-
gan. Kabupaten Bengkulu 
Selatan pagi dan malam 
hari hujan ringan, dan Ka-

bupaten Kaur pagi hari 
hujan ringan.

Sementara itu diperkirakan 
memasuki Selasa (1/12) hari 
ini, Kota Bengkulu malam 
dan dini hari akan hujan 
ringan, Lebong malam hari 
hujan ringan, Kabupaten 
Kepahiang siang dan malam 
hari hujan ringan, Kabu-
paten Bengkulu Tengah 
siang, malam dan dini hari 
hujan ringan, Kabupaten 
Seluma pada malam hari 
hujan ringan, Kabupaten 
Bengkulu Selatan siang dan 
malam hari hujan ringan 
serta Kabupaten Kaur siang 
dan malam hari hujan rin-
gan.(iks)

Intensitas Hujan 
Diprediksi Menurun

BENGKULU – Perawatan sepeda mo-
tor merupakan hal wajib yang harus 
dilakukan secara rutin. Tak lupa, peng-
gantian oli mesin disarankan untuk 
diganti dalam jarak tempuh sepeda 
motor sejauh 2.000 km. Oli sendiri ber-
fungsi sebagai pelumas yang berfungsi 
mengurangi gesekan-gesekan antar 
komponen di dalam mesin. Selain itu, 
oli juga berfungsi sebagai pendingin 
dan menjaga kebersihan internal 
mesin. Oleh karena itu, penting untuk 
memilih oli yang cocok dan tepat bagi 
sepeda motor yang dimiliki.

Kepala Bagian Spare Part Astra Motor 
Bengkulu Anton Pangalila mengung-
kapkan AHM Oil merupakan oli asli 
Sepeda Motor Honda yang diproduksi 
langsung oleh produsen Sepeda Mo-
tor Honda yakni Astra Honda Motor. 
‘’Tentunya, AHM Oil diproduksi untuk 
mendukung performa mesin Sepeda 
Motor Honda agar tetap optimal,‘’ 
jelasnya.

Penggunaan oli yang kurang te-
pat kata dia  mampu menyebabkan 
berkurangnya performa mesin dan 
kerusakan pada bagian mesin sepeda 
motor dikarenakan proses pelumasan 
tidak optimal dan menghasilkan enda-
pan oli di dalam mesin. AHM Oil terdiri 
dari beberapa varian, yaitu AHM Oil 
untuk Matic, Sport, dan Cub (Bebek). 
Untuk sepeda motor matic, oli yang 
dapat digunakan adalah MPX 2 dan 

SPX 2. Sedangkan untuk oli 
gearnya bisa menggunakan 
transmission gear atau gear 
oil (fully synthetic). Untuk 
motor sport, oli mesin yang 
dapat digunakan adalah SPX 
1 dan MPX 1 1,2 L. Untuk 
motor Cub, oli mesin yang 
dapat digunakan adalah SPX 
1, MPX 1 dan MPX 3 (Untuk 
varian lama).

AHM Oil  menerapkan 
teknologi Engine Protection 
Technology yang dikem-
bangkan oleh Tim Research 
& Development Honda 
Jepang untuk melindungi 

dan menjaga performa mesin agar 
tetap optimal. Teknologi diantaranya 
Honda Anti-Oxidant, Honda Smart 
Film, Base Oil Fully Synthetic, Hon-
da Visco Improver Technology, dan 
Honda Cleansing Agent. ’’Adapun 
keunggulan AHM Oil adalah pertama 
lebih irit BBM, kedua mesin lebih 
tahan lama, ketiga performa menjadi 
lebih maksimal dan keempat AHM Oil 
lebih tahan temperature tinggi/panas,‘’ 
tambahnya. 

Astra Motor Bengkulu sebagai dis-
tributor resmi AHM Oil di Provinsi 
Bengkulu memfasilitasi fitur QR Code 
yang diletakkan pada bagian atas 
dari tutup botol oli dimana QR Code 
tersebut bisa discan melalui aplikasi 
scan QR Code dan setelah melakukan 
scanning maka akan muncul halaman 
verifikasi bahwa oli tersebut asli. 

“AHM Oil dapat dibeli di jaringan res-
mi Honda baik di dealer atau AHASS. 
Jangan lupa mengganti oli secara 
berkala dan gunakan oli asli sepeda 
motor Honda AHM Oil. Sesuai jargon 
dari AHM Oil, perlindungan yang asli, 
untuk yang ahli” ujar Anton. (iks)

Oli Asli Sepeda Motor Honda

BENGKULU - Siapa yang 
tidak kenal dengan Suzuki 
Ignis sebagai kendaraan 
City Car yang Urban SUV 
saat ini terpilih kembali 
sebagai Brand of The Year 
2020 dalam kategori City Car 
dari Majalah Markeeters, 
majalah sebagai panduan 
para marketing. 

G eneral  Manager  P T. 
Kangaroo Motor Mandiri 
Hendra Perdana Kusuma 
mengatakan idak salah dis-
ematkan kepada Suzuki 
Ignis sebagai Brand of The 
Year 2020 karena mulai dari 
design exterior Suzuki Ignis 
menampilkan kegagahan 
sebagai mobil Urban SUV 
di perkotaan yang membu-
tuhkan kelincahan dalam 

berkendara.’’Memasuki ke 
bagian Interior, Suzuki Ignis 
memberikan kesan lapang, 
modern, unik, futuristik, dan 
nyaman langsung terasa,‘’ 
jelasnya.

Ditambah lagi dengan 
detail-detail berkelas dan 
elegan. Serta fitur yang ke-
kinian dan mewah, namun 
dengan harga yang masih 
terjangkau dengan segala 
fitur yang didapat tersebut. 
Andika sebagai salah satu 
konsumen yang memper-
cayakan Suzuki Ignis sebagai 
kendaraannya mengungkap-
kan alasan  memilih Suzuki 
Ignis, karena design yang 
SUV banget, serta Mesin 
Suzuki yang sudah terbukti 
bandel, dan juga fitur dida-

lamnya yang sudah Wah. 
Juga saat dikendarai mobil 
ini nyaman banget, tambah-
nya. Saat ini   di Bengkulu 
dibandrol mulai dari Rp 200 
juta, dan yang pastinya ban-
yak bonus melimpah setiap 
pembelian Ignis saat ini 
mulai dari hadiah langsung 
emas 2 gram. 

Untuk info lebih lanjut 
bisa hubungi Dealer kami 
di Jl.Mayjen Sutoyo 88 Kota 
Bengkulu atau kunjungi 
Stand Pameran kami yang 
ada di Bencoolen Mall, atau 
bisa juga menghubungi 
Wiraniaga Suzuki yang siap 
melayani serta konsultasi 
untuk memberikan kepua-
san kendaraan masyarakat 
Bengkulu. (iks)

Brand of � e Year City Car, Suzuki Ignis!

BENGKULU – Pengadaan  
2  unit dump truck pen-
gangkut sampah, dan tiga 
unit mobil truk container 
pada Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kota Bengku-

lu, terancam gagal tahun ini. 
Lantaran waktu yang sudah 
tidak memungkinkan lagi, 
jelang akhir tahun. Proyek 
ini telah dianggarkan pada 
APBD Perubahan Rp 2,3 

miliar. Proyek pengadaan ini 
bias memakan waktu selama 
45 hari masa kerja.

“Anggaran sudah disiapkan 
tetapi karena kita dikerjar 
waktu, PPTK juga kewalahan 
untuk mempersiapkan ber-
kas penyusunan dokumen 
pelelangan,” jelasnya.

Sementara itu pagu ang-
garan yang telah disiapkan 
sebesar Rp 2,3 miliar. Satu 
unit mobil dump truck ini 
seharga Rp 450 juta. “Kalau 
prosesnya sudah kita masu-
kan di UKBJ namun karena 
waktu yang tidak cukup un-
tuk melakukan pengadaan,” 
jelasnya.(juu)

Pengadaan 5 Truk Sampah Gagal
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ARGA MAKMUR –  KPU 
Bengkulu Utara (BU) kemarin 
(30/11) tuntas melakukan 
penyortiran dan pelipatan 
surat suara Pilgub maupun 
Pilbup. Hasilnya, KPU akan 
mengajukan pergantian 3.949 
ke penyedia surat suara den-
gan rincian 1.568 surat suara 
Pilgub dan 2.381 surat suara 
Pilbup.

Dari hasil penyortiran, ada 
terjadi kekurangan lembar 
surat suara dari setiap koli atau 
dus pengiriman. Dalam catatan 
penyedia, setiap dus berisi 
2.000 surat suara dengan surat 
suara 206.568 lembar.

Saat dilakukan penyorti-
ran, surat suara Pilgub hanya 
206.490 lembar atau kurang 
78 lembar. Sedangkan surat 

suara Pilbup hanya 205. 083 
atau kurang 1.458 lembar.

Sedangkan dari jumlah surat 
suara tersebut ditemukan 
surat suara yang rusak 2.386 
lembar. Rinciannya, 1.490 
lembar surat suara Pilgub 
yang rusak dan 896 surat suara 
Pilbup yang rusak.

Ketua KPU BU Suwarto, SH 
menuturkan jika tadi malam 
KPU melakukan pleno terkait 
surat suara hasil penyortiran 
dengan kekurangan 3.949 
lembar surat suara. Setelah 
itu, KPU akan menyurati pe-
nyedia atau percetakan un-
tuk menambah surat suara 
sejumlah kekurangan dan 
kerusakan tersebut.

“Kita akan melakukan pleno 
malam ini (tadi malam, red) 

dan besok (hari ini, red) sudah 
akan kita minta ganti ke pe-
nyedia. Dalam Dalam minggu 
ini semuanya sudah harus kita 
terima kembali dan dilakukan 
pelipatan,” terangnya.

KPU juga sudah menga-
mankan 2.386 surat suara 
yang rusak dan dilakukan 
pencermatan. Hasilnya, me-
mang surat suara yang din-
yatakan rusak saat penyorti-
ran tersebut dinyatakan rusak 
dan tidak boleh dikirimkan 
ke TPS.

“Kita sudah buat berita 
acaranya dan memang fisik 
surat suara tidak boleh dalam 
kondisi tidak sempurna. Yang 
rusak tersebut kita simpan se-
bagai bukti hasil penyortiran,” 
pungkas Suwarto. (qia)

ARGA MAKMUR – KPU 
Bengkulu Utara kemarin 
(30/11) melakukan sim-
ulasi pelaksanaan sistem 
elektronik dengan ang-
gota seluruh PPK. Peng-
gunaan e-Rekap atau 
Sirekap ini merupakan 
pola baru untuk reka-
pitulasi pemilih secara 
cepat pasca TPS ditutup.

Namun dalam prak-
tik kemarin ditemukan 
kendala, diantaranya 
soal jaringan internet. 
Pasalnya,  meskipun 
simulasi dilaksanakan 
di Kota Arga Makmur, 
PPK kemarin terkendala 
lemahnya jaringan in-

ternet untuk melakukan 
upload.

Kondisi ini diperki-
rakan akan lebih parah 
lagi saat nantinya PPK 
beraktifitas di masing-
masing kecamatan atau 
di masing-masing TPS di 
BU. Pasalnya, sebagian 
besar TPS di BU teru-
tama di luar Kecamatan 
Kota Arga Makmur tidak 
memiliki jaringan inter-
net yang bagus.

Komisioner KPU BU 
Andi Perwira mengakui 
jika kemungkinan kend-
ala terbesar penggunaan 
e-Rekap adalah jarin-
gan internet. Meskipun 

memang seluruh 
petugas di tingkat 
TPS diminta me-
nyimpan data se-
lain dikirimkan ke 
server e-Rekap.

“Permasalahan 
jaringan internet 
ini memang men-
jadi kendala di 
sebagian TPS di 

BU. Namun kita antisi-
pasi dengan data yang 
tetap disimpan selain 
dikirimkan ke server, 
mengantisipasi tidak ter-
kirim karena jaringan,” 
terangnya.  

Selain itu KPU BU juga 
sudah berkoordinasi 
dengan provider Tel-
komsel yang memang 
mayoritas digunakan 
oleh penyelenggara di 
tingkat Kecamatan dan 
TPS. Ia berharap ad-
anya bantuan berupa 
penignkatan kapasitas 
jaringan saat 9 Desem-
ber mendatang.

“Harapan kita 9 De-
sember nanti seluruh 
wilayah BU mendapat-
kan kapasitas jaringan 
yang bagus,” terangnya.

Kemarin KPU melaku-
kan Bimtek selama tiga 
hari bersama PPK. Bim-
tek dilakukan di aula 
Unras dengan menggu-
nakan C1 Plano simulasi. 
(qia)

Guru, Teknis 
dan Kesehatan

ARGA MAKMUR – Ren-
cana pemerintah pusat un-
tuk melakukan perekrutan 
Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (P3K) disam-
but Pemkab Bengkulu Utara 
(BU). Pemkab BU memasti-
kan tahun depan akan mem-
buka perekrutan P3K jika me-
mang sudah ada ketetapan 
dari pemerintah pusat.

Sekda BU Dr. Haryadi, MM, 
M.Si menuturkan jika me-

mang sudah ada keputusan 
dari pemerintah pusat untuk 
perekrutan P3K. Baik itu 
tenaga teknis, kesehatan dan 
guru. Bahkan untuk guru 
akan disiapkan program 
sejuta guru.

“Sehingga memang kita 
tindak lanjuti dalam APBD 
untuk penganggarkan baik 
itu perekrutan maupun un-
tuk penggajian nantinya 
setelah dilakukan pengang-
katan,” terangnya.

Ia menuturkan jika Pemkab 
BU memang masih membu-
tuhkan pegawai baik itu P3K 

maupun CPNS. Lantaran 
memang tidak mungkin ter-
cukupi dengan CPNS yang 
dibayar APBN, Pemkab BU 
menganggarkan P3K yang 
dibiayai oleh APBD 2021.

“Jadi untuk anggaran kita 
akan siapkan melalui APBD. 
Nantinya teknis perekrutan 
dan penggajiannya tentu-
nya kita masih menunggu 
ketetapan dari pemerintah 
pusat,” terangnya.

Pemkab BU juga menung-
gu aturan terkait dengan 
kemungkinan untuk mem-
prioritaskan tenaga non 

PNS yang saat ini sudah 
bertugas, terutama formasi 
guru. Lantaran banyaknya 
tenaga non PNS terutama 
guru yang memang sudah 
lama bertugas sebagai hon-
orer KII ataupun GBD.

“Sehingga harapan kita 
memang ada skala prioritas 
bagi guru non PNS baik 
itu KII maupun GBD yang 
sudah senior untuk men-
jadi P3K. Karena ini untuk 
mensejahterakan mereka 
yang sudah lama meng-
abdi bagi daerah,” pungkas 
Sekda. (qia)

Pemkab Terbitkan 
Perbup APBD

ARGA MAKMUR – APBD 
Bengkulu Utara (BU) dipas-
tikan tidak akan menjadi 
Peraturan Daerah (Perda) 
lantaran terlambat diba-
has dengan batas waktu 
kemarin. Sesuai dengan 
Undang-undang 23/2014 
tentang Pemda, keterlam-
batan pengesahan APBD 
berdampak pada pemoton-
gan gaji selama enam bulan.

Dengan keterlambatan 
dan berujung penggunaan 
Perbup untuk APBD, maka 
sesuai UU tersebut akan 
ada sanksi pemotongan 
seluruh gaji. Namun pemo-
tongan hanya dilakukan 
bagi instansi yang dinilai 
membuat keterlambatan 

pembahasan. Jadi antara 
bupati atau anggota dewan 
yang bakal tak gajian selama 
6 bulan itu.

Sekda BU yang juga Ketua 
TAPD Dr. Haryadi, MM, M.Si 
menuturkan jika Pemkab 
BU sudah berusaha untuk 
membahas sesuai batas 
waktu, bahkan Rencana 
KUA-PPAS sudah disampai-
kan 14 Juli. 14 September 
Pemkab BU juga mengir-
imkan Raperda APBD 2021 
ke DPRD.

“6 dan 13 November kami 
bersama Bangar rapat. 
Namun memang selama 
dua hari itu tidak ada ke-
sepakatan soal ajuan ang-
garan yang disampaikan 
oleh Bangar khusus DPRD. 
Kita belum bisa memenuhi 
karena memang anggaran 
yang terbatas dan ban-

yaknya target pemban-
gunan untuk masyarkat,” 
terang Sekda.    

Pemkab BU memang ha-
dir dalam undangan pari-
purna penyampaian nota 
keuangan RAPBD lantaran 
memang tidak ada adanya 
kesepakatan dalam pemba-
hasan anggaran. Disamping 
memang dalam jadwal yang 
disampaikan pengesahan 
APBD akan dilakukan 7 De-
sember.

“Karena memang jelas 
dalam Undang-undang 
mengenai  batas  waktu 
pembahasan. Memang ada 
sanksi pemotongan gaji se-
lama 6 bulan, namun itu 
bisa saja diberlakukan pada 
Bupati atau DPRD. Itu kita 
serahkan pada Kemendagri 
dan Kemenkeu,” tegasnya.

Kemarin Pemkab BU sudah 

melakukan koordinasi den-
gan Kementerian Keuangan 
dan Kemendagri. Hal ini 
terkait dengan penerbitan 
Perbup APBD 2021. Tadi 
malam merupakan batas 
waktu terakhir pengesahan 
Perda APBD yang disyarat-
kan Undang-undang.

“Kita masih berkoordinasi. 
Per 1 Desember, pemba-
hasan APBD sudah harus 
tuntas, tentunya kita akan 
mengambil langkah sesuai 
aturan, termasuk kemung-
kinan penerbitan Perbup 
APBD,” pungkas Sekda.

Sayanganya Ketua DPRD 
BU Sonti Bakara, SH dan 
Wakil Ketua I Juhaili, S.Ip 
belum mau berkomentar 
terkait dengan akan terbit-
nya Perbup APBD maupun 
ancaman sanksi pemang-
kasan gaji tersebut. (qia)

 Siapkan Anggaran untuk 100 P3K 

Isolasi Mandiri Picu Peningkatan Kasus
ARGA MAKMUR – Kasus Covid-19 di 

Bengkulu Utara (BU) bertambah empat 
kasus. Saat ini total 106 kasus corona 
dengan kasus masih positif sebanyak 36 
kasus, 65 kasus sembuh dan lima lagi 
meninggal dunia. Mayoritas dari kasus 
positif melakukan isolasi mandiri.

Menariknya, dari penambahan kasus 
Covid-19 belakangan ini mayoritas 
merasa tidak melakukan kontak dengan 
kasus Covid-19. Mereka rata-rata men-
galami gangguan penyakit dan melaku-
kan rapid tes hingga dilakukan swab. Hal 
ini menarik kemungkinan munculnya 
klaster baru penyebaran Covid-19 di BU.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Ujang 
Ismail, SKM, M.Ph menuturkan setiap 
terjadinya kasus Covid-19 Satgas lans-
gung melakukan wawacara melakukan 
penelusuran penularan. Beberapa ka-
sus diakunya merasa tidak melakukan 
kontak erat dengan kasus Covid-19 
sebelumnya.

“Makanya kita terkadang tidak men-
getahui darimana sumber penyeba-
rannya. Karena memang tidak terjadi 
kontak erat,” terang Ujang.

Ia juga mengakui jika saat ini regulasi 
penanganan Covid-19 memang kasus 
positif Covid-19 tidak mesti dilakukan 
rawat inap di rumah sakit, jika memang 
tidak ada gangguan medis yang mem-
butuhkan penanganan. Mereka me-

mang diperkenankan melakukan isolasi 
mandiri.

“Namun selain memang diwajibkan 
isolasi mandiri dan dilarang berinter-
aksi dengan orang lain,” terangnya.

Ia tak menampik jika ada kemungki-
nan keputusan isolasi mandiri tersebut 
yang menjadi salah satu penyebab 
meningkatnya kasus Covid-19. Namun 
ia yakin itu bukan penyebab utama 
lantaran memang peningkatan kasus 
Covid-19 terjadi di seluruh daerah.

“Yang yang menjadi penyebab terbe-
sar adalah protokol kesehatan. Karena 
belum seluruh masyarakat patuh pada 
prokes. Makanya kami terus mengajak 
untuk mematuhi prokes,” pungkas 
Ujang. (qia)

Muncul Kasus Non Kontak Erat

Antara Bupati atau Dewan Terancam Tak Gajian

Shandy/rb

SURAT SUARA: Warga saat melakukan pelipatan. KPU mengajukan pergantian 3.949 surat suara.

2.386 Surat Suara Rusak

Shandy/rb 

E-REKAP: Komisioner KPU Anti perwira (Kemeja Hitam, red) saat 
memandu simulasi dan Bimtek e-rekap kemarin  

E-Rekap Terkendala
Jaringan Internet



SelaSa, 1 DeSember 2020 11Rakyat Bengkulu



LEBONG12 SelaSa, 1 DeSeMBeR 2020 Rakyat Bengkulu

Polres   087877170691

Kantor PBK   085378635859

Rumah Sakit  0737 71148 

PLN   0737 71154

telepon penting

POLING CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

LEBONG
PILIHAN PEMBACA RB

3

Kopli                               Rozi
35

Armansyah                         Masropen

32

2

Dalhadi Umar Wawan Fernandez
39

1

payang

LEBONG

payang

LEBONG

PELABAI - Target Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Ka-
bupaten Lebong menyelesai-
kan sortir dan pelipatan surat 
suara kemarin (30/11), tidak 
terkejar. Progresnya baru 70 
persen. Untuk surat suara 
Pemilihan Bupati (Pilbup) 
Lebong tinggal menyisakan 5 
dus dari total 40 dus.

 Sedangkan surat suara Pemi-
lihan Gubernur (Pilgub) Beng-
kulu baru berjalan 15 dus dari 
total 39 dus. Dari progres yang 
sudah berjalan, petugas KPU 
Kabupaten Lebong menemu-
kan 200 lembar surat suara 
Pilbup dalam kondisi rusak. 
Sedangkan surat suara Pil-
gub yang rusak 40an lembar. 
 ‘’Setelah sortir dan lipat 
suara selesai, semua surat 
suara yang rusak akan kami 
musnahkan. Namun terlebih 
dahulu dibuatkan berita 
acaranya,’’ ujar Ketua KPU 
Kabupaten Lebong, Shala-
huddin Al Khidr, SE.

Beberapa kerusakan surat 
suara yang ditemukan, paling 
banyak akibat teknis pence-
takan. Mulai dari gambar 
atau nama pasangan calon 
(paslon) yang buram hingga 
tetesan tinta yang menutupi 

foto, nama serta nomor urut 
paslon. Kerusakan lainnya, 
surat suara robek atau terlipat 
tidak sempurna.

‘’Yang jelas masih ada ke-
mungkinan surat suara rusak 
bertambah. Soalnya sampai 
besok (hari ini, red) proses 
sortir dan lipat surat suara 
masih dikebut,’’ terang Shala-
huddin.

Diketahui, surat suara Pilbup 
Lebong dikemas dalam 40 

dus. Rinciannya, 38 dus berisi 
2.000 lembar surat suara dan 
1 dus berisi 1.275 surat suara. 
Ditambah 1 dus lainnya berisi 
2.000 lembar surat suara yang 
disiapkan jika terjadi Pemung-
utan Suara Ulang (PSU).

Sementara surat suara Pil-
gub Bengkulu dikemas dalam 
39 dus. Masing-masing 38 dus 
berisi 2.000 lembar surat suara 
dan 1 dus berisi 1.275 lembar 
surat suara.(sca)

Surat Suara Rusak 
Dimusnahkan

PELABAI - Seiring semakin 
diperketatnya antisipasi pe-
nyebaran Covid-19, mulai 
hari ini oleh Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Lebong 
kembali mengimbau seluruh 
masyarakat Kabupaten Le-
bong untuk tak hamil atau 
menunda kehamilan. Set-
iap warga diharap proaktif 
menjadi akseptor Keluarga 
Berencana (KB) atau rutin 
menggunakan peralatan 
kontrasepsi KB. 

 Disampaikan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Pengen-
dalian Penduduk dan Kelu-
arga Berencana (P3AP2KB) 
Kabupaten Lebong, Drs. 
Firdaus, menunda kehami-
lan termasuk salah satu poin 
penting dalam menutup 
akses penyebaran Covid-
19.  Anjuran penundaan 
hamil tidak hanya ditujukan 
kepada pasangan produktif 
yang telah memiliki ketu-
runan. Termasuk pasangan 
suami istri yang baru saja 
melangsungkan pernikahan. 
‘’Setidaknya penundaan 
kehamilan itu dapat dipatuhi 
hingga pemerintah men-
geluarkan instruksi bahwa 
kondisi negara sudah terbe-
bas dari pandemi Covid-19,’’ 
kata Firdaus.

 Mengingat sifatnya yang 
hanya sebatas anjuran, tidak 
ada sanksi bagi warga yang 

tidak menaatinya. Namun 
sebagai warga negara yang 
taat hukum, sudah sepantas-
nya mematuhi segala perin-
tah dan anjuran pemerintah. 
Dalam waktu dekat, Dinas 
P3P2KB akan koordinasi 
kembali dengan Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kabupaten 
Lebong guna menyosialisasi-
kan penundaan kehamilan 
dan kelahiran bayi selama 
Covid-19. 

 ‘’Yang jelas secara umum 
Lebong sudah menang se-
langkah karena tingkat per-
tumbuhan penduduknya 
paling kecil di Provinsi Beng-
kulu,’’ sebut Firdaus.

 Rendahnya angka pertum-
buhan penduduk di Lebong 
itu tidak hanya dipengar-
uhi jumlah penduduk yang 
sedikit, namun juga dipen-
garuhi keberhasilan Lebong 
mengajak masyarakat men-
jadi akseptor KB. Tahun 2019 
Lebong merupakan kabu-
paten terbaik dalam program 
KB se-Provinsi Bengkulu 
dengan angka keberhasilan 
184 persen dari target. Se-
dangkan untuk tahun masih 
dalam proses rekap.

  ‘’Untuk penjaringan ak-
septor tahun ini, kemungki-
nan turun dibanding tahun 
2019, namun kita lihatlah 
nanti hasil rekapnya bulan 
Desember ini,’’ turup Firdaus.
(sca)

ARIS/RB

DISIAGAKAN: Tim Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan ini akan diaktifkan kembali mulai hari ini.

Warga Dilarang Hamil

PELABAI – Tahun ini Kantor Kemen-
terian Agama (Kankemenag) Kabu-
paten Lebong kembali mengusulkan 
perekrutan tenaga Penyuluh Agama 
Honorer (PAH). Jumlah yang diusul-
kan 96 orang  sama dengan tahun 
2020. ‘’Artinya terjadi penambahan 55 
orang karena PAH yang diakomodir 
sampai saat ini hanya 41 orang,’’ kata 

Kasi Pembinaan Masyarakat Islam, 
Kankemenag Kabupaten Lebong, H. 
Darul Maukub, S.Ag.

 Dengan jumlah 12 Kantor Urusan 
Agama (KUA), Kankemenag hanya 
bisa menugaskan 3 tenaga PAH di se-
tiap KUA. Idealnya, di setiap KUA ditu-
gaskan 8 tenaga PAH. Atas kekurangan 
tenaga PAH, jelas saja berpengaruh ter-

hadap kinerja pelayanan keagamaan 
di Kabupaten Lebong. ‘’Kami sadari 
pelayanan penyuluhan keagamaan 
belum begitu maksimal karena satu 
orang PAH terpaksa harus melayani 
tiga ribuan orang,’’ terang Darul.

 Namun dengan keterbatasan jumlah 
PAH, Darul meminta setiap tenaga PAH 
yang ditugaskan di Kabupaten Lebong 

saat ini terus mengoptimalkan kinerja. 
Sebagai ujung tombak Kankemenag 
dalam syiar Islam, setiap PAH wajib 
mewujudkan masyarakat yang agamis. 
‘’Sesuai visi dan misi Kankemenag da-
lam mewujudkan masyarakat yang re-
ligius di tengah lingkungan yang penuh 
dengan tantangan modernisasi,’’ tutup 
Darul.(sca)

Lagi, Usulkan PAH

Naikkan Target PAD Reklame
PELABAI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu-

paten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si 
meminta Bidang Pendapatan, Badan Keuangan 
Daerah (BKD) mengkaji ulang penetapan target 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak 
reklame atau papan merek. Soalnya sejak 2 tahun 
belakangan hanya ditarget Rp 40 juta. Diharapnya 
untuk target PAD dari sektor pajak reklame dalam 
perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, minimal 
dinaikkan 2 kali lipat.

‘’Segera dikoordinasikan ke TAPD (Tim Ang-
garan Pemerintah Daerah, red). Kalau memang 
belum diusulkan kenaikannya dalam draf RAPBD, 
segera diusulkan karena saat ini sudah mulai 
bahas KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran-
prioritas plafon anggaran sementara, red),’’ ujar 
Sekda.

Bukan tanpa alasan, permintaannya menaik-
kan target PAD reklame sesuai dengan kondisi 
di lapangan yang saat ini semakin menjamurnya 
keberadaan reklame. Hampir semua bidang 
usaha jasa dan perdagangan yang ada di Lebong 
menggunakan reklame. Jika dikalkulasikan, pen-
etapan target PAD reklame selama ini sudah pasti 
tidak sesuai dengan kondisi terkini.

‘’Coba Bidang Pendapatan cek lagi ke lapangan. 
Saya yakin banyak pengguna reklame yang tidak 
membayar pajak karena sampai saat ini real-
isasi pemungutan pajak reklame baru sebatas 50 
persen dari target,’’ terang Sekda.

Sikap pengguna reklame yang bandel itu, versi 
Sekda perlu ditindak tegas. Jika tidak mau men-
gurus izin dan membayarkan pajaknya, dimint-
anya Bidang Pendapatan berkoordinasi dengan 
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
guna penertiban. Jangan dibiarkan karena perlu 
penindakan tegas terhadap penegakan sebuah 
aturan,’’ tukas Sekda.

Terpisah, Kabid Pendapatan, BKD Kabupaten 
Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak memastikan 
dalam waktu dekat akan menyurati seluruh 
wajib pajak pengguna reklame. Baik minimar-
ket, hotel, rumah makan hingga seluruh toko 
yang dijadikan sebagai tempat usaha. Intinya 
mengajak para pengguna reklame membayar-
kan pajaknya.

‘’Rencana kami, Desember ini semua peng-
guna reklame sudah melunasi kewajibannya 
membayarkan pajaknya. Soal target, dalam 
RAPBD 2021 kami usulkan pajaknya dinaikkan 
kurang lebih dua ratus juta rupiah,’’ kata Rudi.
(sca)

Teguh                             Nasirwan

41

4

SHALAHUDDIN AL KHIDR
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MUKOMUKO - Pemkab 
Mukomuko hanya meny-
etorkan pajak sebanyak Rp 
6,69 miliar ke Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN). Ini 
diketahui, setelah digelarnya 
rekonsiliasi pajak Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Sebagaima-
na disampaikan Kepala Kan-
tor Pelayanan Perbendaha-
raan Negara (KPPN) Muko-
muko, Rusli Zulfian, kemarin.

 “Rekonsiliasi ditandatan-
gani oleh tiga pihak. Yakni, 
pemerintah daerah diwakili 
oleh Kepala Badan Keuangan 
Daerah, Kepala KPPN dan 
Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP),” kata Rusli.

 Pajak yang disetor ke pusat 
itu khusus untuk Semester 1 
tahun 2020. Terdiri dari pajak 
penghasilan (PPh) pasal 21 
sebesar Rp 5,7 miliar, PPh 
pasal 22 sebanyak Rp 96,4 
juta, PPh pasal 23 sejum-
lah Rp 141,3 juta dan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) 
sebanyak Rp 731,8 juta.

 Dalam rekonsiliasi tersebut 
juga difinalkan jumlah pajak 
yang dipungut dan disetor 
dari Pemkab Mukomuko 
ke RKUN untuk PPh dan 
PPN Semester II tahun 2019. 
Jumlahnya mencapai Rp 
25,99 miliar. Rinciannya, PPh 
pasal 21 sebesar Rp 6,6 miliar, 
PPN sebanyak Rp 18,2 miliar, 
PPh pasal 22 sejumlah Rp 
918,2 juta dan PPh pasal 23 
sebesar Rp 238,8 juta. “KPPN 
di sini berfungsi memberi-
kan konfirmasi bahwa pajak 
yang disetor telah seluruhnya 
masuk ke kas negara yang 
dibuktikan dengan Nomor 
Tanda Penerimaan Negara 
(NTPN),” jelas Rusli.

 Dijelasnya, rekonsiliasi 
pajak APBD merupakan am-
anat dari Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 
139/PMK.07/2029 tentang 

Pengelolaan Dana Bagi Ha-
sil, Dana Alokasi Umum, 
dan Dana Otonomi Khusus. 
Selain itu, PMK Nomor 85/
PMK.03/2019 tentang Me-
kanisme Pengawasan Terha-
dap Pemotongan/Pemung-
utan dan Penyetoran Pajak 
Atas Belanja Yang Bersumber 
dari APBD.

 Diketahui, angka riil pe-
nyetoran pajak pusat oleh 
pemda dilihat dari transaksi 
pengeluaran yang dibayar-
kan dengan mekanisme uang 
persediaan ataupun dengan 
pembayaran langsung atas 
beban APBD. “Tentunya 
yang sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-
undangan,” sebutnya.

 Lebih lanjut Rusli men-
erangkan, sangat penting 
bagi daerah melaksanakan 
rekonsiliasi pajak tersebut. 
Sebab dari kegiatan rekon-
siliasi yang dilakukan akan 
menjadi dasar oleh pemerin-
tah pusat dalam penyaluran 
Dana Bagi Hasil (DBH) pajak 
bumi dan bangunan (PBB) 
dan DBH PPh. Dalam hal 
ini akan jadi bahan pertim-
bangan dan dasar penghi-
tungan oleh Direktorat Jen-
deral (Ditjen) Perimbangan 
Keuangan (DJPK) Kement-
erian Keuangan Ke Pemda. 
“Penyaluran DBH baru akan 
dilakukan oleh pemerin-
tah pusat setelah Kemen-
trian Keuangan dalam hal ini 
DJPK menerima berita acara 
rekonsiliasi. Jadi pedoman-
nya, untuk penyaluran DBH 
PBB dan DBH PPh Triwulan 
I berdasarkan berita acara 
rekonsiliasi Semester II ta-
hun anggaran sebelumnya. 
Sedangkan penyaluran DBH 
PBB dan DBH PPh Triwu-
lan III, berdasarkan berita 
acara rekonsiliasi Semester 
II tahun anggaran berjalan,” 
pungkas Rusli.(hue)

Peri/rb

PELIPATAN: Kegiatan KPU Mukomuko memperagakan cara melipat suarat suara yang benar.

MUKOMUKO – Sebanyak tiga organisasi 
masyarakat (Ormas) di Kabupaten Mu-
komuko mendapatkan aliran sejumlah 
dana. Total mencapai Rp 32,1 juta. Or-
ganisasi penerima  dana tersebut, yakni 
Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pemuda 
Muhammadiyah dan Persatuan Alumni 
Gerakan Mahasiswa Indonesia (PAGMI).

 Dana itu sebagai imbal jasa. Sebab 
ketiga organisasi itu harus mengerahkan 
sejumlah anggotanya bertugas di Gudang 
Logistik KPU Mukomuko. Melakukan 
kegiatan pelipatan surat suara yang akan 
digunakan pada Pilkada Serentak di Ka-
bupaten Mukomuko 9 Desember 2020.

 Diketahui sumber uang sekitar Rp 19,1 
juta dari KPU Provinsi Bengkulu dan Rp 
12,9 juta dari KPU Mukomuko. Berbeda 
jumlah tersebut karena surat suara untuk 
Pilgub Bengkulu ukurannya lebih besar 
dari surat suara untuk Pilbup Mukomuko. 
Satu lembar diupah Rp 150 untuk pelipa-
tan surat suara Pilgub. Dengan jumlah 
surat suara yang harus dilipat menca-
pai 127.707 lembar. Sedangkan untuk 
pelipatan surat suara Pilbup Mukomuko, 
upahnya hanya Rp 100 perlembar. Den-
gan totak surat suara mencapai 129.707 
lembar. Terdiri 127.707 lembar.

 Penyerahan kegiatan pelipatan surat 
suara kepada tiga ormas itu dilakukan di 
Gudang Logistik Pilkada Serentak 2020 
milik KPU Mukomuko di Desa Ujung 
Padang Kecamatan Kota Mukomuko, 
kemarin (30/11). Dibuka langsung Ketua 
KPU Mukomuko, Irsyad, dihadiri sejum-
lah tamu undangan.

 Dikatakan Irsyad, awalnya diren-
canakan kegiatan pelipatan surat suara 
akan dimulai Minggu. Namun karena pi-
haknya masih di Kota Bengkulu, sehingga 
kegiatan pelipatan surat suara baru dimu-
lai Senin (30/11). “Secara simbolis surat 
suara Pilkada yang akan dilipat sudah kita 
serahkan kepada ormas yaitu GP Ansor, 
Pemuda Muhamadiyah, dan Persatuan 
Alumni Gerakan Mahasiswa Indonesia 
(PAGMI),” ujar Irsyad. 

 Pihaknya memperkirakan pelipatan su-
rat suara membutuhkan waktu dua hari. 
Artinya untuk hari ini (1/12), seluruh surat 
suara tuntas dilipat dan dipack.

 “Kami perkirakan dua hari rampung 
untuk kegiatan pelipatan surat suaranya. 
Jika ada kendala selama pelipatan per-
wakilan ormas dapat menyampaikan 
laporan kepada petugas dari KPU yang 
ada di gudang,” pungkasnya.(hue) 

Rp 32,1 Juta Mengalir ke Tiga  Ormas

MUKOMUKO – Jika masyarakat abai, 
jumlah warga positif Covid-19 di Kabu-
paten Mukomuko bisa mencapai 100 
kasus. Ini setelah dirilis kemarin (1/12), 
kembali penambahan 6 kasus positif di 
Mukomuko. Dengan jumlah sudah men-
capai 96 kasus. Dengan begitu, kurang 
empat angka lagi, maka kasus positif di 
Mukomuko bisa tembus 100 kasus.

 Penambahan kasus baru positif Co-
vid-19 kemarin, tersebar di empat keca-
matan. Yakni masing-masing dua kasus, 
terdapat di Kota Mukomuko dan Pondok 
Suguh. Lalu masing-masing satu kasus, 
yaitu di Kecamatan Penarik dan Lubuk 
Pinang.  “Sebelumnya Kamis (26/11), 
kasus positif telah bertambah 4 kasus. 
Terdiri 2 kasus di Kecamatan Kota Mu-
komuko dan 2 kasus lagi di Kecamatan 
Sungai Rumbai. Untuk hari ini ada 
penambahan 6 kasus positif Covid-19,” 
kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanggu-
langan Covid-19 Kabupaten Mukomuko, 
Bustam Bustomo, SKM.

 Untuk kasus baru kemarin (30/11), 
seorang laki-laki berusia 30 tahun, ter-
papar dari istrinya yang terlebih dulu 
terdeteksi positif Covid-19. Ia mengalami 
gejala ringan, berupa hilang penciuman 
pada 14 November 2020. Saat itu, ia 
langsung memilih isolasi mandiri. “Dia 
sudah selesai menjalani isolasi mandiri 
27 November. Hari ini (30/11) kita lakukan 
rapid test antigen, hasilnya nonreaktif,” 
kata Bustam.

 Kasus berikutnya di Kota Mukomuko, 
perempuan berusia 42 tahun. Sempat 
dirawat di RSUD Mukomuko pada 18 No-
vember lalu. Karena gejala demam, batuk 
dan punya riwayat jantung. “Sekarang su-
dah pulang, masih isolasi mandiri dengan 
pemantauan ketat. Sumber penularannya 
belum diketahui,” kata Bustam.

 Diterang Bustam, khusus untuk kasus 
94, adalah perempuan berusia 61 tahun, 
meninggal dunia. Korban merupakan 
warga Kecamatan Pondok Suguh. Korban 
sempat diambil sampel swab pada 20 
November, saat menjalani perawatan di 
RSUD Mukomuko. Dan pada 21 Novem-
ber korban meninggal dunia. Awalnya 
korban mengeluhkan penurunan kesada-
ran, demam, batuk, sesak napas. Korban 
diambil sampel swab, setelah dilakukan 
rapid test, hasilnya reaktif.

 “Korban yang meninggal dunia pada 21 
November itu, memiliki riwayat penyakit 
DM+Pheumonia. Sudah dimakamkan di 
TPU setempat, yang saat itu belum keluar 
hasil uji sampel,” terangnya.

 Untuk kasus yang lainnya, kini tengah 
dilakukan isolasi mandiri di kediaman 
masing-masing. Seraya itu, pihaknya terus 
melakukan penelusuran kontak erat dari 
kasus positif yang terbaru. “Mohon dukun-
gannya semua, agar angka kasus Covid-19 
di Mukomuko, dapat turun. Mari dengan 
kebersamaan, kita tekan angka terpapar Co-
vid-19 di Mukomuko dengan tetap mema-
tuhi protokol kesehatan,” ajak Bustam.(hue) 

Alami Patah Tulang 
di Lengan dan Paha

MUKOMUKO – Alami kecelakaan tunggal, Regy 
Helanda (19), mahasiswa, warga Desa Tanah Rekah 
Kecamatan Kota Mukomuko menderita luka berat. 
Korban mengalami patah tulang lengan tangan 
kanan, dan patah tulang paha. 

 Laka tunggal terjadi kemarin (1/12) sore, usai 
motor yang ia kendarai terbanting. Beruntung tidak 
ada pengendara lain yang turut menjadi korban 
akibat kecelakaan tunggal tersebut. Regy pun saat 
mengendari motor Honda  CB 150 R dengan nomor 
polisi (Nopol) BD 5908 NN, sendirian.

 Informasi terhimpun, yang turut dibenarkan Ka-
polres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, 
MH melalui Kasat Lantas Iptu. Dendi Putra, SH, 
MH bahwa kejadian kecelakaan tunggal itu di Jalan 
Lintas Barat (Jalinbar) Sumatera Bengkulu–Padang, 
tepatnya di kawasan Kelurahan Pasar Mukomuko, 
Kecamatan Kota Mukomuko.

 “Kecelakaan tunggal. Sekarang korban dalam 
perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Mukomuko,” kata Dendi.

 Dari keterangan saksi, lanjutnya, korban saat 
mengendarai motor melaju dalam kecepatan tinggi. 
Dari arah Kota Mukomuko menuju ke Kelurahan 
Koto Jaya atau dari arah Padang ke Bengkulu. Se-
tiba di jalan Kelurahan Pasar Mukomuko, menurut 
saksi, ada kendaraan lainnya yang melaju dari arah 
yang sama.

 Mendapati itu, korban kaget. Sehingga laju motor 
yang dikendarai Regy Helanda, mengerem menda-
dak. Motor oleng dan tidak terkendali hingga ter-
hempas keras ke aspal. “Oleh warga korban dibawa 
ke RSUD Mukomuko untuk mendapat penanganan 
medis. Sedangkan motor korban sudah diamankan 
di Markas Satlantas Polres Mukomuko,” tutup Dendi.
(hue) 

Setoran 
Pajak Hanya 
Rp 6,69 M

Positif Covid-19 Hampir 100 Kasus

Peri/rb

LAKA TUNGGAL: Motor Honda CB 150 R dia-
mankan di Markas Satlantas Polres Mukomuko 
usai pengendaranya mengalami laka tunggal.



CURUP

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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M. Fikri Thobari, SE
Tarsisius Samuji, S.Pd
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4

Hj. Susilawati, SE, MM
H. Ruswan YS, S.Sos, M.Si

1062
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Syamsul Effendi, SE, MM
Hendra Wahyudiansyah, SH

13

3

Dr. H. M. Faisal, SE, MM, MCDO
Fatrolazi, SE

16

1

Dengan PT. Astra 
Daihatsu Motor 

CURUP TIMUR – Ber-
tempat di SMK Negeri 6 
Rejang Lebong (RL), kema-
rin digelar kegiatan pen-
andatangan (teken) MoU 
antara lima SMKN Provinsi 
Bengkulu bersama PT. As-
tra Daihatsu Motor dalam 
Program Pintar Bersama 
Daihatsu (PPBD). Adapun 
sekolah-sekolah tersebut 
SMKN 3 Seluma, SMKN 
3 Bengkulu Selatan (BS), 
SMKN 2 Bengkulu Utara, 
SMKN 7 RL dan SMKN 4 
Kepahiang.

Kegiatan ini dihadiri Plt 
Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan (Dikbud) 
Provinsi Bengkulu Drs. 
Eri Yulian Hidayat, M.Pd, 
Wabup RL H. Iqbal Bastari, 
S.Pd, MM, sekolah Binaan 
Daihatsu yaitu SMK IT Rah-
matan Karimah Kabupaten 
Bengkulu Tengah (Ben-
teng). Serta PT. ESI, PT. 

Tunas Daihatsu, PT. United 
Tracktors, PT. Astra Honda 
Motor Main Dealer Provinsi 
Bengkulu dan tamu undan-
gan lainnya.

Dalam rangkaian acara 
juga dilaksanakan kegiatan 
penyerahan berbagai CSR, 
penandatangan beberapa 
MoU, pelepasan siswa ma-
gang, penyerahan donasi. 
Serta peninjauan sekaligus 
peresmian gedung-gedung 
baru di SMKN 6 RL oleh 
Plt Dinas Dikbud Provinsi 
Bengkulu beserta rombon-
gan tamu undangan yang 
hadir.

Eri Yulian Hidayat me-
nyampaikan,  apa yang 
sudah dicapai  dan di-
laksanakan Enam SMKN 
s e - P r o v i n s i  B e n g k u l u 
tersebut, sangat luar bi-
asa. Apalagi ini sebagai 
bentuk sinergitas antara 
pemerintah dalam hal ini 
Dinas Dikbud melalui SMK 
bersama pelaku usaha 
maupun pelaku industri 
provinsi bahkan nasional.

Dirinya berharap, sam-
bung Eri, kerja sama beber-
apa SMKN ini bisa semakin 
ditingkatkan setiap tahun-
nya. Sehingga kompetensi 
anak didik kita, khususnya 
dari SMK semakin kem-
petitip, baik dalam dunia 
kerja maupun dalam men-
ciptakan lapangan kerja 
nantinya. Ini juga diharap-
kan bisa diikuti sekolah-
sekolah lainnya di seluruh 
kabupaten/kota Seprovinsi 
Bengkulu.

‘’Karena MoU yang di-
laksanakan ini mulai dari 
pelatihan tenaga pendidik, 
pelatihan dan magang anak 
didik, bahkan kerjasama 
dalam perekrutan SDM 
tamatan SMK dari masing-
masing sekolah. Sehingga 
tamatan SMK kedepan bisa 
semakin bersaing dalam 
terjun ke dunia usaha dan 
industri. Makanya kita ber-
harap ini terus berlanjut 
dan diikuti oleh seluruh 
SMK di Provinsi Bengkulu,’’ 
demikian Eri.(dtk)

Konfirmasi Positif Bertambah 
Empat Kasus Baru

CURUP – Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL) kem-
bali mencatat penambahan konfirmasi positif 
Covid-19 sebanyak empat kasus baru. Selain itu 
gugus tugas juga mencatat tambahan tiga selesai 
konfirmasi atau sembuh sebanyak 3 kasus. Ini 
disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan 
penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, 
M.KM kepada RB kemarin.

Dirincikan Syamsir, untuk kasus tambahan 
konfirmasi baru masing-masing kasus 304 laki-
laki (52) asal Kecamatan Curup dan kasus 305 
perempuan (56) asal Kecamatan Curup. Lalu 
kasus 306 laki-laki (23) asal Kecamatan Curup 
dan kasus 307 perempuan (16) asal Kecamatan 
Curup. ‘’Untuk empat kasus positif baru tamba-
han ini semuanya dari Kecamatan Curup dan su-
dah melakukan isolasi mandiri,’’ terang Syamsir.

Dilanjutkan Syamsir, untuk tiga kasus selesai 
konfirmasi atau sembuh yaitu kasus 283 asal 
Kecamatan Curup Selatan. Serta kasus 284 asal 
Kecamatan Curup dan kasus 285 asal Kecamatan 
Curup Tengah. ‘’Hari ini juga ada tambahan sele-
sai konfirmasi sebanyak 3 kasus, yaitu kasus 283, 
284 dan kasus 285,’’ lanjut Syamsir.

Ditambah Syamsir, hingga kemarin total keselu-
ruhan konfirmasi positif di Kabupaten RL sudah 
mencapai 307 kasus. Kemudian dari seluruh ka-
sus konfirmasi tersebut sudah ada 256 kasus yang 
dinyatakan selesai konfirmasi atau sembuh. ‘’Jadi 
tinggal 51 kasus lagi yang dalam pengawasan,’’ 
demikian Syamsir.(dtk)

Bupati RL Keluarkan SE
CURUP – Kantor Cabang (Ka-

cab) Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial (BPJS) Ketenagaker-
jaan Rejang Lebong (RL) kemarin 
menggelar kegiatan sosialisasi 
terkait program BPJS Ketenagak-
erjaan atau yang selama ini dike-
nal dengan Jamsostek. Kegiatan 
dilaksanakan di salah satu hotel 
di Kabupaten RL dengan jumlah 
peserta sebanyak 30 perwakilan 
dari Pemberi Kerja Badan Usaha 
(PKBU) di Kabupaten RL.

Sebagai nara sumber yaitu Ke-
pala Kacab BPJS Ketenagakerjaan 
Kabupaten RL, Dinas Tenaga 
Kerja (Naker) dan Transmigrasi 
Kabupaten RL serta Kejari RL. 

Peserta yang merupakan PBKU 
tersebut diantaranya toko, apo-
tik, klinik, mini market, hotel/
penginapan, rumah makan dan 
usaha lainnya yang ada di Kabu-
paten RL.

Disampaikan Kepala Kacab BPJS 
Ketenagakerjaan Kabupaten RL 
Aziz Muslim kepada RB kemarin, 
kegiatan sosialisasi yang dilak-
sanakan terkait program BPJS 
Ketenagakerjaan. Serta juga sos-
ialisasi tenta Surat Edaran Bupati 
RL tentang perlindungan tenaga 
kerja (naker) pada program BPJS 
Ketenagakerjaan. ‘’Hari ini kita sos-
ialisasi program BPJS Ketenagaker-
jaan sekaligus sosialisasi SE Bupati 
RL tentang perlindungan Naker 
pada program BPJS Ketenagaker-

jaan,’’ sampai Aziz.
Dimana, sambung Aziz, dalam 

sosialisasi yang dilakukan me-
nitik beratkan bahwa UU No-
mor 24 tahun 2011 tentang BPJS 
sudah mengatur juga tentang 
perlindungan naker. Initinya 
bahwa pemberi kerja dan pe-
kerjanya wajib menjadi peserta 
BPJS Ketenagakerjaan. ‘’Karena 
memang selama ini pemahaman 
para pemberi kerja masih belum 
maksimal terkait perlindungan 
naker yang mereka pekerjakan,’’ 
sambung Aziz.

Dilanjutkan Aziz, sejauh ini 
sudah ada 398 PKBU dari tiga 
kabupaten wilayah kerja mereka, 
Kabupaten RL, Lebong dan Ka-
bupaten Kepahiang yang sudah 

terdaftar. Dimana jumlah pe-
kerja yang sudah didaftarkan oleh 
PKBU mencapai sebanyak 8.773 
pekerja. Khususnya Kabupaten 
RL sebanyak 147 PBKU dengan 
total pekerja yang di daftarkan 
mencapai 1.957 orang peserta.

‘’Jumlah tersebut kita nilai masih 
sangat sedikit, apalagi untuk total 
tiga wilayah kabupaten. Karena 
kalau dilapangan jumlahnya pasti 
lebih dari yang terdaftar tersebut. 
Salah satu faktor masih sedikit-
nya PKBU yang menjadi peserta 
BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 
faktor ketidaktahuan PKBU soal 
kewajiban terhadap kepesertaan 
BPJS Ketenaga Kerjaan. Makanya 
kita akan terus meningkatkan 
kegiatan sosialisasi seperti ini, tidak hanyadi Kabupaten Rejang 

Lebong, tapi juga untk 
Kabupaten Kepahiang 
dan kabupaten Leb-
ong,’’ sampai Aziz.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Nakertrans Ka-
bupaten RL Syahfawi 
menyampaikan, seb-
agai bentuk dukungan 
pemerintah, Bupati RL 
Dr. H. Ahmad Hijazi, 
SH, M.Si sudah menge-
luarkan Surat Edaran 
Nomor : 560/0768/ta-
hun 2020 tentang per-
lindungan tenaga kerja 
pada program BPJS 
Ketenagkerjaan. SE 
tersebut sudah dikelu-

arkan dan diedarkan sejak 30 Sep-
tember 2020 lalu kepada SKPD 
serta organisasi pekerja, BUMD/
BUMN dan seluruh pelaku usaha.

‘’Dalam SE tersebut disampai-
kan ada tujuh point, yang salah 
satunya menyebutkan setiap ke-
giatan usaha yang menggunakan 
tenaga kerja, wajib melindungi 
seluruh tenaga kerjanya. Dan 
melaporkan upah yang sebena-
rnya atau Upah Minimum Kabu-
paten yang berlakuaaa di wilayah 
RL dalam kepesertaan program 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 
Termasuk juga dalam pengurusan 
perizinan usaha, semuanya wajib 
melampirkan bukti kepesertaan 
dalam program BPJS Ketenagak-
erjaan,’’ demikian Syahfawi.(dtk)

CURUP – Demi mendu-
kung suskesnya pelaksanaan 
Pilkada yang sehat, damai 
serta kondusif, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Rejang 
Lebong (RL) memberlakukan 
piket malam bagi seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD). Rencananya kegiatan 
piket malam tersebut dilak-
sanakan seminggu sebelum 
dilakukan pencoblosan pada 
9 Desember 2020 mendatang.

Dijelaskan Kepala Kesatuan 
Bangsa dan Politik (kesbang-
pol) Kabupaten RL Maxpinal 
kemarin kepada RB, piket 
malam tersebut juga untuk 
mengantisipasi segala ses-
uatu yang bisa mengganggu 
kegiatan pelaksanan Pilkada 
di Kabupaten RL. Tidak hanya 
OPD, kantor camat, kantor 
lurah termasuk pemerintah 
desa juga akan diarahkan 
melakukan piket malam.

‘’Selain untuk sama-sama 
memastikan kondisi pilkada 
berjalan damai dan aman, 
juga untuk memastikan ling-
kungan seluruh OPD aman 
selama pelaksanaan Pilkada 
pada 9 Desember 2020 men-
datang. Terutama aman dari 
potensi gangguang kamtib-
mas selama pelaksanaan 
Pilkada 2020,’’ sampai Max-
pinal.

Ditambahkan Maxpinal, 
mereka sudah membuat surat 
kepada bupati agar kebijakan 
tersebut bisa diikuti seluru 
kecamatan dan desa/kelura-
han seluruh Kabupaten RL. 
‘’Bersama tim monitoring 
pilkada, kita juga terus me-
nyosialisasikan Deklarasi 
Damai Pilkada Serentak 2020 
yang dilaksanakan 5 Novem-
ber lalu agar dapat dipatuhi 
semua pihak,’’ demikian Max-
pinal.(dtk) 

CURUP - Sabtu (28/11) 
lalu, empat pasangan calon 
(Paslon) yang akan berta-
rung di Pilkada Kabupaten 
Rejang Lebong (RL) sudah 
selesai mengikuti debat kan-
didat, termasuk didalamnya 
Paslon Nomor Urut 2 yaitu Hj. 
Susilawati, SE-H. Ruswan YS, 
S.Sos (SR).

Dalam kesempatan tersebut, 
paslon nomor urut 2 SR men-
gawali dengan menyampaikan 
visi mereka. ‘’Visi kami adalah 
terwujudnya masyarakat Re-
jang Lebong yang sejahtera, 
beriman, dan kompetitif den-
gan pemanfaatan sumber daya 

alam dan berkelanjutan’’ sam-
pai calon bupati nomor urut 2 
Susilawati.

Dalam sesi tanya jawab, 
salah satu paslon lain men-
gajukan pertanyaan terkait 
masalah pemerintah yang 
bebas korupsi dan berwibawa. 
‘’Kalau untuk pemerintahan 
bersih (bebas korupsi) diwu-
judkan dengan meletakkan 
seseorang sesuai dengan ke-
ahlian dan bidang pendidi-
kannya. In Sya Allah daerah 
yang dipimpin akan maju dan 
berkembang,’’ jawab Calon 
Wakil Bupati Nomor Urut 2 
Ruswan.

Sebagai penutup, Paslon 
Nomor Urut 2 SR menyam-
paikan, bahwa mereka han-
ya ingin fokus kerja. ‘’Kami 
mungkin tak pandai berkata-
kataa, tapi kami siap bekerja 
demi masyarakat sejahtera. 
Kami mungkin tidak pandai 
bicara dengan hanya mem-
beri janji. Tapi Saya dan Pak 
Ruswan siap melanjutkan 
program pembangunan yang 
sempat tertunda’’ demikian 
Susilawati.

Sementara itu, dari pen-
gamatan pengamat politik 
dari Universitas Bengkulu 
salah satunya Azhar Marwan, 

bahwa paslon sekarang ini 
memang sudah tidak perlu 
lagi obral janji. Melainkan 
untuk menarik simpatisan 
masyarakat, Paslon harus 
mengedepankan kekuatan 
program dalam menjawab 
tantangan yang dihadapi oleh 
masyarakat. ‘’Politik jual janji 
itu bisa berbahaya bila tidak 
bisa diwujudkan bisa jadi boo-
merang effect atau menepuk 
air didulang. Oleh karena pro-
gram yang bombastis namun 
tidak realistis itu sebaiknya 
dihindari,’’ sampai Marwan.

Pengamat politik lainnya, 
Mirza Yasben mengungkap-

kan, Bu Sus sapaan akrab 
calon bupati nomor urut 2 
sangat berpeluang untuk 
menang. Ini karena Bu Sus, 
baik saat suaminya Suherman 
menjadi bupati dua periode 
maupun setelah tidak men-
jabat lagi, dirinya tetap dan 
selalu aktif menemui ma-
syarakat. ‘’Ini artinya investasi 
sosial atau sosial capital beliau 
(bu Sus, red) cukup besar. 
Disamping itu aspek gender 
juga bila kaum perempuan 
terpancing emosi solidaritas 
mereka akan memperbe-
sar peluang Bu Sus untuk 
menang,’’ ucap Mirza.(dtk) 

PKBU Wajib Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Wanda/rb

SOSIALISASI : Kepala Kacab BPJS Ketenagakerjaan RL Aziz 
Muslim bersama Dinas Naker dan Kejari RL menyampaikan so-
sialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja di 
Kabupaten RL. 

Debat Pilkada Rejang Lebong  

Susilawati: Tidak Obral Janji, Kami Siap Lanjutkan Pembangunan

ABH Mayoritas
Anak Putus Sekolah

CURUP – Meskipun sudah 
beragam cara dan upaya di-
lakukan pemerintah untuk 
meminimalisir, anak dibawah 
umur tidak menjadi anak 
berhadapan dengan hukum 
(ABH), namun tetap saja ter-
jadi. Dimana salah satu pe-
nyebabnya karena sang anak 
diketahui sudah tidak sekolah 
alias putus sekolah.

Seperti yang disampai-
kan Pembimbing Kema-
syarakatan Muda Pos Baalai 
Pemasyarakatan (Bapas) 
Curup A. Mihardi kemarin. 
‘’Rata-rata ABH ini diketahui 
sudah putus sekolah. Faktor 
lain mereka terlibat huku, 
baik sebagai pelaku maupun 
korban, karena kurangnya 
perhatian keluarga, terma-
suk juga ada yang karena 
pengaruh media sosial inter-
net di handphone,’’ sampai 
Mihardi.

Sampai November 2020, 
jelas Mihardi, mereka men-
catat ada 71 orang ABH yang 
dilakukan pendampinga-
na. Mereka tersebar di tiga 
wilayah, yaitu Kabupaten 
Rejang Lebong (RL), Lebong 
dan Kabupaten Kepahiang 
yang memang masuk wilayah 

kerja mereka. ‘’Jumlah ini me-
mang cukup jauh menurun 
jika dibandingkan tahun 2019 
lalu yang mencapai 118 ABH,’’ 
sambung Mihardi.

Ditambahkan Mihardi, 
rincian 71 ABH tersebut ma-
sing-masing Kabupaten RL 
sebanyak 31 orang, Kabu-
paten Kepahiang 24 orang 
dan ABH Kabupaten Lebong 
sebanyak 16 orang. Mereka 
terlibat dalam sejumlah kasus 
tindak pidana, mulai dari ka-
sus narkoba, kasus pencurian, 
asusila dan kasus kecelakaan 
lalu lintas (lakalantas).

‘’Paling banyak ABH di Ka-
bupaten Rejang Lebong, dis-
usul Kepahiang dan Lebong. 
Sebagian besar dari ABH 
ini kebanyakan juga sudah 
selesai dengan kesepaka-
tan diversi. Karena selagi 
memenuhi unsur amanat 
UU nomor 11 tahun 2012, 
tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, dalam pasal 
7 ayat 2 yang menyebutkan 
diversi dapat dilaksanakan 
dalam hal tindak pidana 
dilakukan yang diancam di 
bawah 7 tahun dan bukan 
pengulangan tindak pidana,’’ 
demikian Mihardi.(dtk)

Berlakukan Piket 
Malam OPD

Wanda/rb

KERJASAMA: Lima SMKN di Provinsi Bengkulu menandatangani naskah MoU ber-
sama PT. Astra Daihatsu Motor dalam Program Pintar Bersama Daihatsu (PPBD).

Lima SMKN Bengkulu 
Teken MoU PPBD
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Malam ini,
Live RBTV

KEPAHIANG – Malam (1/12) 
sekitar pukul 20.00 WIB, KPU 
Kepahiang akan menggelar 
debat kandidat putaran kedua 
untuk pasangan calon bupati 
dan wakil bupati Kepahiang. 
Disiarkan secara langsung 
melalui RBTV, youtube RBTV, 
facebook KPU Kepahiang, 
Live Streaming Kugo dan JPM 
Stream.

Ketua KPU Kepahiang, Mir-
zan Pranoto Hidayat, S.Sos 
mengungkapkan ada tiga 

utama yang diusung dalam 
debat kandidat putaran ked-
ua ini. Diantaranya Peny-
elesaian Persoalan Daerah, 
Memperkokoh NKRI dan 
Penegakkan Hukum.

“Ya, tetap sesuai dengan 
rancangan awal dan tidak 
ada perubahan. Hanya saja 
memang ada usulan dari 
panelis terkait tema pen-
anganan Covid-19 masuk 
dalam salah satu pertanyaan 
debat besok malam (malam 
ini, red),” ungkap Mirzan.

Untuk teknis pelaksanaan 
acara debat, diakui Mirzan 
diserahkan sepenuhnya 

kepada pihak RBTV selaku 
Event Organizer (EO). Namun 
tetap ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan seperti 
membatasi jumlah undangan 
yang hadir di dalam ruangan 
debat kandidat, sesuai den-
gan regulasi yang berlaku.

“Peserta dan undangan di 
dalam ruangan kita batasi 
jumlahnya. Yakni 2 orang 
dari Bawaslu, pasangan 
calon dengan 4 orang tim 
kampanye masing-masing, 
panelis, komisioner KPU, 
moderator dan panitia de-
bat,” terang Mirzan.

Diketahui sebelumnya, 

acara debat ini melibat-
kan para panelis kalangan 
akademisi dari tiga kam-
pus ternama di Bengkulu, 
yakni Universitas Bengkulu 
(Unib), Universitas Muham-
madiyah Bengkulu (UMB) 
dan Institute Agama Islam 
Negeri (IAIN) Bengkulu.

“Untuk pertanyaan setiap 
sesi debat, itu merupakan ke-
wenangan penuh para pane-
lis. KPU selaku penyelenggara 
sama sekali tidak mengetahui 
pertanyaan apa saja yang 
nantinya akan disampaikan 
kepada kedua pasangan,” 
pungkas Mirzan. (sly)

Debat Kandidat,  Usung
Tema Persoalan Daerah

Bertempat di 
Kominfo

KEPAHIANG – Sebanyak 
17 ASN Dinas Pertanian Ka-
bupaten Kepahiang mengi-
kuti uji kompetensi jabatan 
fungsional dalam lingkun-
gan Kementerian Pertanian. 
Sebagai fasilitator dalam uji 
kompetensi tersebut adalah 
Dinas Kominfo Persand-
ian dan Statistik Kabupaten 
Kepahiang.

Kepala Dinas Kominfo 

Kabupaten Kepahiang, Ku-
shadi Cahyadi, S.IP men-
gatakan pihaknya dalam hal 
ini hanya mensupport keg-
iatan dengan menyiapkan 
17 unit komputer, serta jar-
ingan internet. “Diharapkan 
dengan support ini dapat 
mempermudah peserta uji 
kompetensi dalam menger-
jakan soal-soal secara daring 
(online),” ujar Kushadi.

Salah satu peserta uji kom-
petensi, Bambang mengu-
capkan terima kasih atas 
bantuan dan dukungan dari 

Dinas Kominfo. Sehingga uji 
komptensi ini dapat berjalan 
baik dan lancar. “Terima 
kasih kepada Dinas Komin-
fo, kami dari peserta bisa 
mengerjakan ujian dengan 
tenang,” ungkap Bambang.

Uji kompetensi ini dilak-
sanakan secara daring den-
gan tenggang waktu 120 me-
nit dan dilaksanakan selama 
satu hari. Dalam proses uji 
kompentensi tersebut, para 
peserta diawasi langsung 
oleh tim pengawas dari Dis-
tan Kepahiang. (rls/krn)

ARIE/RB

UJIKOM: Sejumlah ASN Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang mengikuti uji kompe-
tensi (Ujikom) di Dinas Kominfo, kemarin (30/11).

17 ASN Distan Ujikom 

Sebelum Tewas, Korban Dikeroyok
Pelaku Kesal Karena 
Sering Ditegur Korban

KEPAHIANG -  Fakta baru 
terungkap dari kasus pem-
bunuhan terhadap Gery 
(23), karyawan SPBU Pasar 
Kepahiang yang ditemukan 
bersimbah darah di Musala 
SPBU Pasar Kepahiang pekan 
lalu. Sebelum tewas, korban 
dikeroyok oleh para pelaku. 
Sebagaimana hasil pemer-
iksaan Polres Kepahiang ter-
hadap dua tersangka yang 
berhasil ditangkap. Yakni Dr 
(18) tak lain rekan seprofesi 
korban, dan Jo (16) teman 
dari Dr. 

Diketahui pula bahwa sen-
jata tajam (Sajam) jenis belati 
yang digunakan menghabisi 
nyawa korban adalah mi-
lik Jo. Hal ini dikemukakan 
Kapolres Kepahiang AKBP. 
Suparman, S.Ik, M.AP di-
dampingi Kasat Reskrim Iptu. 
Welliwanto Malau, S.Ik, MH 

dalam keterangan persnya, 
kemarin (30/11). Disebutnya 
bahwa antara korban dan 
pelak sempat terjadi mis-
komunikasi terkait pekerjaan. 
Dimana korban sering mene-
gur Dr yang kerjanya dinilai 
tidak maksimal.

‘’Tersangka Dr ini beberapa 
kali mendapat teguran dan 
peringatan dari atasannya 
karena kinerja yang tidak 
maksimal dan sering men-
gajak teman-temannya mi-
num minuman keras di SPBU 
tersebut. Korban yang selama 
ini merasa bahwa Dr adalah 
rekan kerjanya, berusaha 
menegur agar bisa merubah 
perilaku sehingga tidak me-
lulu ditegur atasan. Namun 
Dr tidak terima ditegur oleh 
korban,’’ beber Kapolres.

Bahkan Dr sempat mela-
wan dan membantah ketika 
korban menegur. Akhirnya 
hubungan tersangka dan 
korban sempat meruncing. 
Sampai akhirnya sebelum ke-
jadian naas tersebut, korban 
bertanya kepada Dr terkait 
alasannya selalu membantah. 
Yang akhirnya terjadilah ker-
ibutan ntara korban dan Dr. 
Selanjutnya Dr memanggil te-
man-temannya, mengeroyok 

korban.
“Dr menelepon 

tersangka Jo dan 
3 rekannya yang 
lain. Selang bera-
pa lama, keem-
pat rekan Dr tiba 
di SPBU tersebut 
dan mengeroyok 
korban di Musala 
SPBU,’’ tambah Ka-
polres.

Aksi pengeroyo-
k a n  t e r s e b u t 
sempat terhenti 
setelah beberapa 
petugas Telkom 
tiba di SPBU untuk 
melakukan perbai-
kan jaringan inter-
net. Bahkan salah 
satu dari petugas 
Telkom tersebut 
sempat berkomu-

nikasi dengan korban, namun 
tidak bertatap muka lang-
sung. Karena korban sedang 
di dalam Mushollah bersama 
beberapa orang.

“Saat itu saksi menanyakan 
ke korban perihal kunci ruan-
gan jaringan internet. Namun 
dijawab korban bahwa kunci 
sedang dibawa rekannya dan 
belum tiba di SPBU. Sehingga 
kemudian petugas Telkom 
tersebut pergi ke warung 
Mie Aceh di seberang SPBU 
sembari menunggu kunci 
ruangan jaringan internet,” 
jelasnya.

Selanjutnya, saat menge-
tahui ada petugas jaringan 
internet tersebut tiba. Korban 
berusaha untuk keluar ruan-
gan, sembari melepaskan diri 
dari para pelaku. Namun se-
belum aksinya tersebut, para 
pelaku sudah lebih dulu me-
nikam korban dengan pisau. 
Adapun penikaman tersebut 
dilakukan oleh pelaku Dr 
sebanyak 4 kali di bagian 
belakang, dan oleh pelaku 
Jo 1 kali di dada bagian kiri, 
sehingga korban pun ter-
sungkur bersimbah darah 
hingga akhirnya meninggal 
dunia.(sly)

ARIE/RB

EKSPOSE: Kapolres Kepahiang 
AKBP. Suparman, S.Ik, M.AP didam-
pingi Kabag Ops dan Kasat Reskrim, 
ekspose kasus pembunuhan, kema-
rin (30/11).
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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 - Jelang sembilan 
hari lagi pelaksanaan pemun-
gutan suara Pilgub Bengkulu, 
KPU Bengkulu Tengah (Ben-
teng) saat ini masih kekurangan 
surat suara sebanyak 688 lem-
bar. Hal ini disampaikan Ketua 
KPU Benteng, Drs, Brotoseno 
kemarin.

Ia mengatakan, setelah dilaku-
kan pemeriksaan, pelipatan dan 
penyortiran surat suara oleh 
petugas, dari surat suara yang 
masuk sebanyak 85.565 lembar, 
diketahui surat yang layak digu-
nakan hanya 84.877.

“Sebanyak 688 surat suara 
kurang ini disebabkan 165 surat 
rusak dan 523 le,bar lagi me-
mang KPU mengalami kekuran-
gan setelah dihitung ulang surat 
suara yang diberikan oleh KPU 
Provinsi Bengkulu. Dengan 
kekurangan surat suara seban-
yak 688 lembar ini, kita akan 
meminta kepada KPU Provinsi 
secepatnya menambahnya, kar-

ena waktu pencoblosan tinggal 
menghitung hari,” ungkapnya.

Selain itu juga, kemarin (30/11) 
KPU Benteng sudah menerima 
alat bantu coblos bagi tunan-
etra sebanyak 251. Brotoseno 
menerangkan jumlah alat bantu 
yang diterima ini sesuai dengan 
jumlah TPS yang ada di Kabu-
paten Benteng, sehingga setiap 
satu TPS akan menerima satu 
alat bantu bagi tunanetra.

“Jadi dengan adanya alat ban-
tu khusus bagi warga yang tu-
nanetra ini, pencoblosan akan 
mendapatkan perlakuan khusus 
dari petugas. Meskipun mereka 
sudah difasilitasi dengan alat 
bantu, mereka juga akan tetap 
dibantu oleh petugas pada saat 
memberikan hak pilihnya di 
bilik suara,” ujarnya.

Brotoseno menambahkan 
dengan adanya alat bantu un-
tuk mencoblos bagi tunanetra 
ini, salah satu cara KPU untuk 
mencegah dan mengurangi 

terjadinya golput terhadap para 
pemilih disabilitas. Selain itu 
juga KPU sudah menggelar 
sosialisasi terhadap warga yang 
menyandang disabilitas ini pada 
28 November  lalu. Melalui so-
sialisasi ini KPU memberitahu 
kepada mereka perihal tahapan 
dan betapa pentingnya hak 
pilih mereka dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
ini.

“Pada sosialisasi kita sudah 
memberikan pengetahuan 
perihal tahapan tata cara pen-
coblosan. Kita KPU juga mem-
berikan pesan kepada mereka, 
meskipun saat ini dalam kondisi 
Covid-19, mereka tidak perlu 
takut untuk datang ke TPS da-
lam menyalurkan hak pilihnya. 
Karena dalam pelaksanaan 
pencoblosan 9 Desember men-
datang, semua petugas pelak-
sana akan menerapkan protokol 
kesehatan (prokes) yang ber-
laku,” pungkasnya.(jee)

Masih Kurang 688 
Lembar Surat Suara BENTENG - Polemik 

yang terjadi di Pemer-
intah Desa (Pemdes) 
Lubuk Unen Baru, Keca-
matan Merigi Kelindang 
saat ini masih berlan-
jut hingga ke Pengadi-
lan Tata Usaha Negara 
(PTUN). Kades Lubuk 
Unen melaporkan diak-
tifkannya kembali enam 
perangkat desa yang SK 
nya sudah dicabut dan 
diberhentikan.

Kabag Hukum Pem-
kab Benteng, Zohri Kus-
nadi SH, MH mengaku 
hingga saat ini ia belum 
mengetahui perihal ma-
teri sidang dan gugatan. 
Saat ini masih sidang 
persiapan, apabila sidang 
persiapannya sudah siap, 
baru Bupati selaku tergu-
gat mendapat surat pang-
gilan dan mengetahui 
perihal gugatan apa.

“Kita dan kuasa hukum 
Bupati sudah dipang-
gil dan hadir ke PTUN 
sebanyak tiga kali peri-
hal sidang persiapan 
tersebut. Namun perihal 
kelanjutan polemik Desa 
Lubuk Unen ini kita be-
lum berani berkomentar 
terlalu jauh, karena kita 
tidak boleh mendahu-
lui hakim. Kita serahkan 
saja ke PTUN. Silakan 
hakim memeriksa perihal 
pekara ini,” terangnya.

Dia menambahkan un-

tuk menghadapi sidang 
perkara Desa Lubuk 
Unen Baru ini, pihaknya 
sudah menyiapkan se-
gala bukti-bukti, baik itu 
bukti tertulis maupun 
saksi. “Kita juga sudah 
dijadwalkan untuk me-
menuhi panggilan PTUN 
pada hari Rabu (2/12). 
Semoga proses persidan-
gan ini bisa kita lewati 
dan permasalahan soal 
Desa Lubuk Unen Baru 
ini bisa selesai dengan 
damai dan baik,” harap 
Zohri.

Untuk diketahui, po-
lemik ini terjadi saat 
pencabutan SK enam 
perangkat Desa Lubuk 
Unen Baru yang dilaku-
kan oleh Kepala Desa 
(Kades) Lubuk Unen 
Baru beberapa waktu 
lalu. Kemudian saat ini 
enam perangkat desa 
yang SKnya sudah di-
cabut dan diberhentikan 
tersebut sudah aktif kem-
bali bekerja, dikarenakan 
Bupati sudah menge-
luarkan Surat Keputusan 
(SK) Bupati Nomor 140 
- 225 Tahun 2020 tentang 
permohonan banding 
administratif yang di-
lakukan oleh perang-
kat desa. Sehingga sejak 
bulan September lalu 
keenam perangkat desa 
ini sudah bekerja seperti 
biasa.(jee)

Polemik Enam Perangkat 
Desa Berlanjut ke PTUN

BENTENG - Pelantikan Per-
gantian Antar Waktu (PAW) 
Dewan Pengurus Korpri Ka-
bupaten Bengkulu Tengah 
(Benteng) periode 2016-2021 
dilaksanakan kemarin.  Dalam 
kegiatan ini, dilantik Edy Her-
mansyah, Ph.D selaku Ketua 
Korpri Benteng mengantikan 
Ketua sebelumnya Muzakir 
Hamidi, S.Sos, MM. 

Dalam pelantikan ini dihadiri 
Ketua Korpri Provinsi Bengkulu, 
Hj. Yuliswani yang langsung 
melantik Ketua Korpri Kabu-
paten Benteng. Bupati Benteng, 
Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH 
menjelaskan, dengan sudah di-
lantiknya kepengurusan Korpri 
yang baru ini, ia sangat berharap 
dapat membantu percepatan 
pembangunan di Benteng ses-
uai dengan bidangnya masing-

masing. Tanpa bantuan dan 
kerja dari Korpri ini maka visi 
misi dan rencana dalam mem-
bangun Kabupaten Benteng ini 
tidak akan sukses.

“Saya berharap mereka ini me-
mang benar-benar siap bekerja 
untuk negeri khususnya Kabu-
paten Benteng. Apabila mereka 
ini sudah bekerja dengan baik 
dan maksimal, semuanya akan 
mudah diraih,” tuturnya.

Di tempat sama, Yuliswani 
mengharapkan Korpri Ben-
teng bisa menjadi contoh dan 
mengayomi semua ASN yang 
ada di Pemkab Benteng. Ten-
tunya harapan ASN terhadap 
kepengurusan yang baru di-
lantik ini sangat banyak dan 
yang terpenting harus menjaga 
persatuan dan keharmonisan 
bersama antar sesama anggota 

Korpri.
“Tantangan yang harus dile-

wati saat ini sangat berat. Den-
gan adanya Covid-19 saat ini, 
pendapatan sangat turun drastis 
baik itu pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat. 
Tentu ini menjadi tantangan 
bagi kepengurusan Korpri Ka-
bupaten Benteng yang baru ini,” 
pesannya.

Dia menambahkan peran 
Korpri sangat berpengaruh 
dalam memberikan semangat 
terhadap ASN yang ada di ling-
kungan Pemkab Benteng da-
lam bekerja, agar tetap disiplin 
dan mengabdi demi kemajuan 
Kabupaten Benteng. “Karena 
peran Korpri sangatlah penting 
dalam proses kemajuan terh-
adap Kabupaten Benteng saat 
ini,” tegasnya.(jee)

Harus Berkontribusi Dalam Pembangunan

BENTENG – Berdasar 
data Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia (BKPS-
DM), hingga pukul 12.00 
WIB kemarin (30/11) su-
dah ada 97 berkas CPNS 
Kabupaten Benteng yang 
diverifikasi oleh BKN. 
Kepala BKPSDM Ben-
teng, Apileslipi, S.Kom, 
M.Si menjelaskan, hingga 
saat ini setelah dilakukan 
pengecekan diserver, dari 
129 jumlah CPNS yang 
sudah melakukan pem-
berkasan, 97 diantaranya 
sudah diverifikasi oleh 
BKN. 

Sedangkan yang belum 
dilakukan verifikasi oleh 
BKN sebanyak 32 orang 
CPNS yang terdiri dari 
30 tenaga teknis dan 2 
disabilitas. “Saat ini BKN 
masih memproses semua 
pemberkasan CPNS selu-
ruh Indonesia, sehingga 
dalam melakukan veri-
fikasi pemberkasan ini 
secara bertahap, tidak 
bisa sekaligus. Mudah-
mudahan dalam waktu 
dekat ini semua pem-
berkasan CPNS Benteng 
sudah selesai dan lang-
sung ditindaklanjuti un-
tuk dilakukan penetapan 

Nomor Induk Pegawai,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, 
apabila nanti sudah di-
lakukan penetapan NIP, 
maka akan dijadwalkan 
untuk dilantik dan pem-
berian surat keputusan 
langsung oleh Bupati 
Benteng, Ferry Ramli. 
Setelah dilantik dan 
diberikan SK oleh Bu-
pati, sebelum mereka 
bertugas sesuai tempat 
yang mereka pilih, para 
CPNS ini lebih dulu akan 
diberikan pembekalan 
oleh pansel.

“Setelah diberikan 
pembekalan, baru nanti-
nya akan langsung ber-
tugas sesuai dengan 
tempat atau OPD yang 
sudah mereka pilih da-
lam pendaftaran seleksi 
CPNS. Kita berharap ke-
pada CPNS yang terpilih 
ini nantinya bisa bek-
erja dengan maksimal, 
dan sebaik mungkin 
sesuai bidangnya mas-
ing-masing. Mereka ini 
merupakan orang-orang 
terpilih yang diharapkan 
berkontribusi banyak 
dalam perkembangan 
Kabupaten Benteng,” 
jelas Apileslipi.

Lanjut Apileslipi, pada 
penerimaan CPNS Ben-
teng 2019 ini, diketahui 
ada tiga formasi CPNS 
yang tidak terisikan atau 
kosong. Tiga formasi itu 
seperti  dokter spesialis 
anak, dokter spesialis 
kebidanan dan dokter 
spesialis penyakit dalam. 
Kekosongan ini dikar-
enakan tidak ada peserta 
yang mendaftarkan diri 
di tiga formasi tersebut.
(jee)

Sudah 97 Berkas
Diverifikasi BKN

JERI/RB

LOGISTIK: Staf  KPU Benteng mengecek semua logistik pilkada yang sudah sampai di gudang KPU.

Rapid Test Seluruh ASN 
BENTENG - Sebagai bentuk pencegahan penye-

baran Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bu-
pati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH meminta 
seluruh pejabat dan ASN melaksanakan rapid test. 
Apalagi saat ini seluruh Kepala OPD dan staf sering 
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Bupati mengatakan ia sudah menyampaikan ke-
pada Sekretaris Daerah (Sekda) perihal permintaan 
untuk melakukan rapid test terhadap semua ASN 
yang ada di Pemkab Benteng. Tidak hanya kepala 
OPD dan stafnya, Bupati dan Wakil Bupati juga 
dilakukan rapid test.

“Semua ini dilakukan karena untuk mencegah 
penyebaran Covid-19 di wilayah Benteng. Sehingga 
dengan adanya rapid test, bisa memastikan perihal 
kesehatan seseorang dan menghilangkan keraguan 
terhadap sesama. Karena sama-sama kita ketahui 
meskipun kita sudah berada di era new normal, 
namun Covid-19 ini masih berada di sekitar kita,” 
ungkapnya.

Bupati menambahkan, salah satu alasan men-
gapa ia meminta seluruh ASN dilakukan rapid test, 
karena saat ini Pemkab Benteng sudah kembali 
melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah yang 
banyak sekali bertemu dengan orang lain. “Kita 
memang tidak boleh takut dan curiga terhadap 
orang akan tetapi kewaspadaan dan antisipasi dini 
tetap harus kita lalukan, makanya saya meminta 
dilakukan rapid test ini,” tegasnya.

Lanjutnya, untuk pelaksanaan rapid test terhadap 
seluruh ASN ini, ia akan mempertanyakan ang-
garannya kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas 
Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD). “Semoga bisa terealisasi 
dalam waktu dekat ini,” harapnya.(jee)

JERI/RB

DILANTIK: Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2016 - 2021 dilantik 
oleh Ketua Korpri Provinsi Bengkulu.

109 KPPS Reaktif
BENTENG – KPU Benteng bekerja sama dengan 

Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah melaksanakan 
rapid test terhadap 2.559 petugas Kelompok 
Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS). 
Diketahui dari hasil rapid test tersebut, 109 ang-
gota KPPS hasil rapid tesnya reaktif. Selain itu, 
dua orang diantaranya menolak untuk diambil 
tes swab.

Sekretaris KPU Benteng, Raja Sahnan, SP men-
gatakan, sebagai tindaklanjut bagi KPPS yang 
hasilnya reaktif akan dilakukan pengambilan 
sampel swab yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi 
Bengkulu. Karena berdasarkan hasil rakor yang 
dilakukan beberapa waktu lalu, jika ada yang hasil 
rapidnya reaktif maka menjadi tanggungjawab 
Dinkes Provinsi.

“Sehingga dengan begini, bukan menjadi tang-
gung jawab kita mengenai swab KPPS kita yang 
reaktif. Kita serahkan sepenuhnya ke Dinkes 
Provinsi. Dari 109 orang yang reaktif ini, ada dua 
orang KPPS yang menolak diswab, terkait dua 
orang menolak ini nantinya akan kita bicarakan 
terlebih dahulu dengan komisoner bagaimana 
tindaklanjutnya. Apa diberhentikam atau seperti 
apa,” tegasnya.

Dia menambahkan, meski ada hasil rapid test 
yang reaktif, KPU belum memutuskan untuk 
melakukan pergantian terhadap anggota ber-
sangkutan dan akan tetap menunggu hasil tes 
swab keluar. Karena masa kerjanya hanya di hari 
H, jadi tidak akan ada pergantian. Kalau soal 
nantinya ada yang positif atau ada yang meno-
lak swab, kita akan sesuaikan dengan regulasi 
yang ada.

“Rapid test terhadap anggota KPPS ini dilaku-
kan sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Serentak Dalam Kondisi Bencana Non 
Alam Covid-19. Sehingga semua rangkaian cek 
kesehatan harus dilakukan oleh penyelenggara 
pilkada,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinkes Benteng, Gusti Min-
iarti, S.Kep, MH membenarkan kalau sudah 
terjalin kerja sama antara KPU dan Dinkes dalam 
pelaksanaan rapid test terhadap anggota KPPS. 
Karena jumlah KPPS terlalu banyak dan harus 
menerapkan prokes, maka rapid test dilaksana-
kan oleh petugas medis puskesmas yang ada di 
Kabupaten Benteng.(jee)

JERI/RB

RAPID: Petugas KPPS saat menjalani rapid 
test
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Nazirwan Butuh Bantuan
SELUMA - Sejak beberapa minggu lalu, Nazirwan 

(37) warga Desa Rena Panjang, Kecamatan Lubuk 
Sandi hanya bisa terbaring lemas tak berdaya. Pria 
yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan 
ini mengalami luka serius di sejumlah bagian 
tubuhnya. Luka itu dialaminya akibat tersengat 
listrik saat mengalami kecelakan bekerja menjadi 
buruh bangunan di Kota Bengkulu.

Kondisi ekonomi yang memburuk membuat ke-
luarganya kesulitan dalam melakukan perawatan 
terhadap dirinya. Setiap kali berobat, perlu sedikit-
nya membawa uang Rp 1,5 juta. Sejak kejadian 
tersengat listrik itu, sebagian tubuhnya mengalami 
luka bakar dan harus terus diperban. Juga sering 
mengalami pendaraan di sejumlah lukanya. 

Nazirwan memiliki seorang istri dan tiga orang 
anak. Hal ini membuat dirinya semakin merasa 
terpuruk. Bagaimana tidak, dirinya merupakan 
tulang punggung bagi keluarganya. Sebelum ke-
jadian buruk itu terjadi, ia memenuhi kebutuhan 
hidup keluarganya dengan menjadi buruh sera-
butan mulai dari berkebun, menjadi tukang ban-
gunan dan lainnya. Mengingat sang istri sendiri 
hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. 

“Dia ini tulang punggung bagi keluarganya. Istrinya 
cuma ibu rumah tangga biasa, jadi dia kerja serabu-
tan. Sebelum kejadian itu dia ikut kerja di sana jadi 
tukang bangunan,” kata sepupu korban, Mondadi.

Mondadi menceritakan, korban sejak kejadian itu 
hanya bisa terkulai lemah dengan sekujur tubuh yang 
dibalut perban. Bahkan, tubuh yang terkena luka 
bakar sering mengalami pendarahan terutama di ba-
gian kaki dan tangan. Kondisinya pun kian melemah 
sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Rafflesia Kota 
Bengkulu pada Senin (30/11). Sebelumnya, korban 
sendiri pernah dirawat di RS Rafflesia dengan me-
makai BPJS. Namun setelah beberapa hari dirawat, 
ia diperbolehkan pulang. Pihak keluarga yang saat 
itu memiliki kendala biaya akhirnya sepakat untuk 
merawat korban di sebuah klinik.

“Setiap kali pergantian perban dan perawatan, 
3 hari sekali. Membutuhkan biaya kisaran Rp 1,5 
juta mas,” jelasnya.

Saat dirawat di klinik itu, korban tinggal di 
rumahnya yang berada di Desa Renah Panjang. 
Istrinya, Eka (35) sangat setia mengurusnya. Sem-
bari mengurus ketiga anaknya, sang istri juga men-
gurus keadaan suaminya yang terkena luka bakar 
di sekujur tubuh. Dalam memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, mereka mengandalkan bantuan dari 
pihak keluarga dan masyarakat serta pemerintah.

Pihak keluarga korban sangat membutuhkan 
uluran tangan dermawan untuk membantu biaya 
pengobatan. Eka juga menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah 
memberikan bantuan. Dimana pihak keluarga 
berharap dengan diberikannya bantuan ini bisa 
membuat Nazirwan mendapatkan perawatan yang 
layak dan bisa sembuh. Bagi yang ingin memberi-
kan bantuan dapat menghubungi nomor 0857-
5856-8211(Eka/Nazirwan) atau bisa langsung 
mengirimkannya ke rekening : 3551-01-028112-
53-1 A/N Wanda Herdianto.(cup)
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BANTUAN : Nazirwan (37) yang menjadi kor-
ban tersengat listrik membutuhkan bantuan 
dermawan.

SELUMA - Berbagai upa-
ya terus dilakukan Polres 
Seluma untuk mencegah 
penyalahgunaan narkoba. 
Tak hanya melakukan pe-
nyuluhan di sekolah, Polres 
Seluma juga rutin melaku-
kan penyuluhan dengan 
cara sambang desa/kelura-
han. Yakni dengan langsung 
mendatangi setiap desa dan 
memberikan penyuluhan 
tentang bahaya barang ha-
ram tersebut.

Targetnya sendiri yaitu 
menekan kasus peny-
alahgunaan narkoba dan 
peredarannya di Kabu-
paten Seluma. Kapolres 
Seluma, AKBP Swittanto 
Prasetyo SIK membenar-
kan hal tersebut. Dimana 
Polres Seluma dan jajaran 

rutin melakukan kegiatan 
sambang desa/kelurahan. 
Dengan harapan dapat 
membuat masyarakat bisa 
langsung mengerti dan pa-
ham dampak negatif dari 
narkoba. Sehingga bisa me-
nyelamatkan diri dan keluar-
ganya dari penyalahgunaan 
narkoba maupun zat adiktif. 
Kegiatan sambang desa ini 
dilakukan sebagai upaya 
pendekatan secara dialo-
gis yang diyakini mampu 
lebih cepat tersampaikan 
kepada masyarakat.

“Kita langsung ke desa-
desa atau kelurahan, jadi 
penyuluhannya bisa lebih 
tersampaikan langsung 
kepada masyarakat,” ujar 
Kapolres.

Kapolres menambahkan, 

kegiatan sambang desa ini 
dihadiri oleh semua lapisan 
masyarakat. Seperti yang 
baru saja dilakukan di Desa 
Maras Tengah, Kecamatan 
Semidang Alas Maras, Senin 
(30/11) pagi. Polres Selu-
ma sendiri mengharapkan 
dengan rutinnya kegiatan 
seperti penyuluhan ini bisa 
menekan angka penyalah-
gunaan narkoba. Mengingat 
masih ada terjadinya pe-
nyalahgunaan narkoba di 
Kabupaten Seluma. Hal itu 
terbukti dari masih adanya 
pelaku penyalahgunaan 
yang tertangkap. “Harapan 
kita ke depan tidak ada lagi 
penyalahgunaan narkoba 
sehingga Kabupaten Se-
luma bersih dari narkoba,” 
harapnya.(cup)

SELUMA - KPU Seluma 
menggelar rapid test massal 
kepada seluruh petugas Ke-
lompok Penyelenggara Pe-
mungutan Suara (KPPS) dan 
Linmas yang akan bertugas 
pada pemungutan suara 9 
Desember mendatang. Seti-
daknya ada 4.050 petugas 
yang dilakukan rapid tes 
sejak kemarin (30/11) pagi. 

R a p i d  t e s t  i n i  d i l a k-
sanakan di lima titik lokasi 
berbeda. Pelaksanaan rap-
id tes ini akan berlangsung 

selama 5 hari ke depan yak-
ni hingga tanggal 4 Desem-
ber ini. Komisioner KPU 
Seluma Divisi Sosialisasi 
dan SDM, Edi Anzori men-
gatakan pelaksanaan rapid 
test sesuai PKPU untuk 
menerapkan protokol ke-
sehatan. Rapid test sendiri 
dilakukan untuk memasti-
kan bahwa semua anggota 
KPPS dan Linmas aman 
dari Covid-19. Sehingga 
pelaksanaan Pilkada Se-
luma bisa berjalan dengan 

lancar serta tidak ada yang 
terpapar Covid-19.

Tercatat ada 3.150 orang 
petugas KPPS dan 900 orang 
Linmas yang akan menjalani 
rapid tes sebelum bertugas 
pada tanggal 9 Desember 
nanti. “Dirapid test untuk 
memastikan tidak ada yang 
terpapar covid, ini sesuai 
dengan tahapan dan pro-
tokol kesehatan. Kita harap 
tidak ada yang terpapar 
Covid-19,” jelas Edi.

Ia menambahkan, pelaksa-

naan rapid test ini dipusat-
kan di lima lokasi berbeda. 
Yakni Kantor Camat Su-
karaja, Kantor Camat Lubuk 
Sandi, Kantor Camat Seluma 
Timur, Kantor Camat Talo 
dan Kantor Camat Semi-
dang Alas Maras. Pelaksa-
naan rapid testnya juga ti-
dak serentak. Namun dilak-
sanakan selama lima hari. 
Sehingga tidak terjadinya 
kerumunan saat pelaksa-
naan rapid test berlangsung. 
Nantinya juga anggota KPPS 

dan Linmas akan diberikan 
alat pelindung diri (APD). 
Seperti masker, face shiled 
(pelindung wajah), serta 
sarung tangan. 

Sementara itu, masa kerja 
KPPS hanya sebulan yakni 
mulai 24 November dan 
berakhir pada 23 Desember. 
KPPS sendiri akan diberikan 
honor satu kali. Untuk Ketua 
KPPS akan diberikan honor 
sebesar Rp 900 ribu, untuk 
anggota sebesar Rp 850 ribu.
(cup)
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RAPID: Petugas KPPS dan Linmas menjalani rapid test, Senin (30/11).

3.150 KPPS dan 900 Linmas Rapid Test 

Pledoi Terdakwa 
Penyiraman Air Keras

BENGKULU -  Sempat 
tertunda satu minggu, si-
dang perkara penyiraman 
air keras dengan terdakwa 

seorang mahasiswi, Nina, 
kemarin (30/11) sore kem-
bali dilanjutkan dengan 
agenda pledoi atau pembe-
laan yang dibacakan oleh 
Penasihat Hukum (PH) ter-
dakwa yakni Deden Abdul 
Hakim SH. 

Pembelaan secara tertulis 
dibacakan oleh PH di ha-
dapan majelis hakim yang 
diketuai Arifin Sani, SH di 
Pengadilan Negeri (PN) 
Bengkulu. Nina, warga Desa 

Lubuk Resam, Kecamatan 
Seluma, Kabupaten Seluma 
tersandung perkara penyira-
man air keras terhadap ang-
gota polisi, Brigpol Adi Su-
prapto yang dinas di Polres 
Bengkulu Tengah.

Usai persidangan, Deden 
mengatakan perkara yang 
didakwakan kepada kliennya 
tersebut, tidak ada saksi yang 
dihadirkan oleh JPU dan 
tidak ada yang melihat lang-
sung siapa yang sebenarnya 

menyiram air keras korban 
Adi Suprapto. “Saksi yang 
dihadirkan JPU hanya men-
getahui setelah Adi tersiram 
air keras. Tidak  mungkin 
perempuan desa berani 
melakukan hal itu kepada 
anggota polisi dan apak-
ah Nina ini mengerti apa 
itu air keras, dan dimana 
bisa membelinya. Kalau 
kita baca bahasa hukum. 
ada kemungkinan Adi yang 
membeli air keras karena dia 
anggota polisi maka ada ke-
mungkinan Adi bisa membeli 
air keras itu,” ungkapnya.

Ditambahkan Deden jika 
memang kliennya yang me-
nyiramkan air keras terse-
but, tidak mungkin seorang 
anggota polisi tidak ada 
perlawanan. “Korban inikan 
polisi, kan tidak mungkin 
tidak ada tindakan untuk 
melakukan perlawanan. 
Selain itu juga Nina ini men-
gantarkan Adi ini ke rumah 
sakit, logikanya kalau me-
mang Nina yang melaku-
kan pasti Nina akan kabur 
tidak mungkin mengantar 
ke rumah sakit,” bela Deden. 

Masih dikatakan Deden, 
JPU dalam memberatkan 
terdakwa, mengatakan kalau 
kliennya dengan sengaja 

melakukan penyiraman air 
keras yang mengakibatkan 
korban mengalami luka 
berat. “Kalau Nina dengan 
sengaja melakukan pasti dia 
kabur, tidak mungkin Nina 
mengantar korban ke rumah 
sakit. Sedangkan luka berat 
yang dikatakan JPU itu, ka-
lau kita lihat kondisi korban 
itu tidak memenuhi dalam 
pasal 90 KUHP,” tutupnya.

Dalam tuntutannya, JPU 
menyatakan terdakwa Nina 
terbuti secara sah dan me-
nyakinkan bersalah melang-
gar pasal 345 ayat 1 KUHP 
dengan pidana penjara se-
lama 7 tahun. Dalam sidang 
sebelumnya saat pemerik-
saan, terdakwa memban-
tah apa yang didakwakan 
kepadanya. Menurut versi 
terdakwa, kalau terdakwa 
tidak melakukan penyira-
man air keras tersebut, me-
lainkan Adi Suprapto yang 
membawa botol bening 
berisikan air mengajak Nina 
untuk minum bersama, na-
mun Nina menolak ajakan 
tersebut. Sehingga  Adi Su-
prapto menarik tanganya 
sendiri yang mengakibatkan 
air tersebut yang diketaui air 
keras tertumpah ke wajah 
dan bagian tubuhnya.(wij)

SELUMA - Dinas Perta-
nian (Distan) Seluma terus 
melakukan pengamanan dari 
serangan hama terhadap 
sektor pertanian. Sejauh ini 
Distan Seluma telah menga-
tasi serangan hama wereng 
di lahan persawahan seluas 
585 hektare. Penanganan itu 
dilakukan dengan cara me-
nyalurkan bantuan berupa 
pestisida dan memberikan 
pembinaan serta pendampin-
gan terhadap kelompok tani. 

Untuk mengatasi serangan 
hama hingga masa tanam 
tahun 2021, Distan Seluma 
kembali menganggarkan Rp 
700 juta untuk pengadaan 
pestisida. Plt Kepala Distan 
Seluma, Arian Sosial SP MSi 
melalui Kabid Pertanian, Djoko 
Volleyantoro ST mengatakan 
saat ini ketersediaan pestisida 
di gudang masih cukup banyak. 
Masih bisa mengatasi serangan 
berbagai hama pada lahan 
persawahan seluas 100 hektare.

Namun untuk berjaga-jaga, 
Distan telah menyiapkan pen-
gadaan kembali. Mengingat 
Distan Seluma mendapatkan 
tambahan anggaran melalui 
Dana Inovasi Daerah (DID) 
sebesar Rp 700 juta. Anggaran 
ini seluruhnya akan digu-
nakan untuk menyediakan 
bantuan pestisida kepada 
para petani. 

“Kita masih ada stok di gu-
dang, kisaran 100 hektare 

masih cukup, misalnya nanti 
kurang akan ditambahkan,” 
terangnya.

Antisipasi itu sendiri di-
lakukan untuk melakukan 
pengamanan masa tanam 
di lahan pertanian hingga 
tahun 2021. Ada sekitar 10 
ribu hektare lahan yang men-
jadi naungan dan perhatian 
dari Distan Seluma. Selain 
melakukan persiapan pes-
tisida, pihaknya juga terus 
melakukan pendampingan 
dan pembinaan terhadap 
kelompok tani melalui pe-
nyuluh pertanian. Yakni den-
gan memberikan sejumlah 
informasi dan saran, baik 
cuaca, masa tanam, serangan 
hama dan lainnya. Dengan 
tujuan terjadi peningkatan 
pada sektor pertanian teru-
tama meningkatkan ekonomi 
para petani. “Sampai 2021 
nanti, untuk pembinaan dan 
pendampingan itu terus di-
lakukan,” ujarnya.

Djoko juga menambahkan, 
apabila ada kelompok tani 
yang mengajukan permin-
taan bantuan ke Distan Se-
luma, maka pestisida tersebut 
akan disalurkan. Nantinya 
berdasarkan permintaan itu, 
Distan menyalurkan bantuan 
pestisida. Selain itu, kelom-
pok tani juga diminta untuk ti-
dak merasa sungkan memin-
tai saran kepada penyuluh 
maupun Distan Seluma.(cup)

Deden: Tidak Ada Saksi yang Melihat Langsung

Amankan Masa Tanam, 
Disiapkan Rp 700 Juta
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PENYULUHAN: Polsek SAM saat melakukan penyuluhan dengan langsung me-
nyambangi Desa Maras Tengah.

Cegah Penyalahgunaan Narkoba
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LINTAS

Personel TNI dan ASN
Korem Rapid Test

BENGKULU - Seluruh personel TNI dan ASN di 
lingkungan Korem 041Gamas Bengkulu melak-
sanakan pemeriksaan rapid test, kemarin (30/11). 
Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dan pencega-
han dini penyebaran Covid-19.

Pemeriksaan rapid test dilaksanakan oleh tim 
medis dari Denkesyah 02.04.01 Bengkulu, bertem-
pat di lapangan Sriwijaya Makorem 041/Gamas, 
Jalan Pembangunan No. 3 Padang Harapan, Kota 
Bengkulu.

Dandenkesyah 02.04.01 Bengkulu, Letkol Ckm. 
Purdiyanto, SKM, MM, M.KM. mengatakan keg-

iatan ini merupakan salah satu tindakan penga-
manan dalam upaya mendeteksi dan mencegah 
secara dini penyebaran Covid-19 di lingkungan 
prajurit. “Melalui tes ini dapat diambil langkah-
langkah lebih lanjut dalam mencegah penyebaran 
Covid-19 khususnya di lingkungan Korem 041/
Gamas,” kata Purdiyanto.

Dia mengatakan, apabila hasil rapid test ter-
konfirmasi reaktif akan berlanjut ke pemeriksaan 
PCR swab. Jika hasil swabnya terkonfirmasi positif 
Covid-19 maka akan menjalankan perawatan di 
tempat karantina dengan status Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP).

Diungkapkannya, apabila ada personel yang 
terindikasi positif Covid-19 akan dilaksanakan 
pemeriksaan atau tes Covid-19 terhadap anggota 

keluarga yang tinggal serumah dan akan dilakukan 
tracing terhadap orang-orang yang pernah kontak 
langsung, baik dari personel itu sendiri maupun 
anggota keluarganya, sehingga penyebaran 
Covid-19 dapat dicegah. “Mudah-mudahan kita 
semuanya sehat, hasil rapid test tidak ada yang 
reaktif,” harapnya.

Dia juga mengingatkan dan mengimbau agar 
seluruh personel untuk selalu menjaga kesehatan 
diri dan keluarganya. Menjaga imunitas tubuh, 
rajin berolahraga, konsumsi vitamin dan makan-
an bergizi. “Patuhi selalu protokol kesehatan 
(prokes) dengan selalu memakai masker, jaga 
jarak dan rajin cuci tangan, agar virus memati-
kan ini jauh dari keluarga dan lingkungan kita,” 
pungkasnya.(zie)

Selalu Jaga Imunitas Tubuh

BENGKULU- Dinas Kesehatan Provinsi 
Bengkulu akan melakukan rapid test 
lanjutan kepada para pedagang di Pasar 
Panorama Bengkulu. Kepala Bidang P2P 
Dinkes Provinsi Bengkulu, Lisyenti Ba-
har mengatakan, baru-baru ini Dinkes 
bersama Tim Satgas dan Polda Bengkulu 
menggelar rapat lanjutan untuk pelaksa-
naan rapid test di Pasar Panorama.

“Rapat lanjutan ini lebih membahas 
mengenai teknis pelaksanaan rapid test di 
beberapa tempat keramaian seperti pasar, 
serta lokasi-lokasi sumber kasus terkon-
firmasi Covid-19 di Bengkulu,” katanya.

Ia mengatakan, rapid test massal ini 
akan menggunakan rapid test kapiler. Jika 
dari hasil rapid test ditemukan ada yang 
reaktif maka akan dilanjutkan dengan 

rapid test vena dan jika hasilnya tetap 
reaktif maka akan dilanjutkan dengan 
tes swab Covid-19. “Tahapan-tahapan ini 
kita lakukan sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan,” ungkapnya. 

Rencananya akan mengadakan perte-
muan lajutan untuk membahas lebih detail 
tentang teknis pelaksanaan rapid test mas-
sal. Tentunya kegiatan ini perlu kebersa-
maan dan dukungan. “Kita akan melakukan 
serentak dengan target jumlah yang akan 
dirapid test, sesuai dengan yang ditetapkan 
Satgas Provinsi. Namun kepastian waktunya 
nanti akan kita bahas lagi,”  jelas Lisyenti.

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 
menekan penyebaran Covid-19 di pusat 
keramaian di Bengkulu  dengan harapan 
masyarakat juga lebih waspada.(hkm)

BENGKULU - Ketua Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) Provinsi Bengkulu, dr. Syafriadi berpesan 
kepada sekolah-sekolah di Bengkulu untuk mener-
apkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat saat 
melakukan belajar tatap muka yang direncanakan 
akan mulai awal Januari 2021. Menurutnya, prokes 
penting dilakukan untuk mencegah terjadinya 
penyebaran wabah Covid-19 kepada anak-anak.

“Sekarang jumlah kasus semakin meningkat. 
Jika nanti dilakukan penerapan sekolah tatap 
muka, maka pihak sekolah harus benar-benar 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” pesan 
Syafriadi.

Hingga saat ini jumlah kasus orang yang positif 
terpapar Covid-19 di Bengkulu sebanyak 1.823 
orang. Jumlah tersebut setiap hari didapati terus 
mengalami peningkatan. Sebelumnya, Plt Kepala 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Bengkulu, Eri Yulian Hidayat mengatakan, pem-
berlakuan belajar tatap muka tetap mematuhi 
prokes pencegahan Covid -19. Saat ini pihaknya 
tengah mempersiapkan sarana dan prasarana 
yang berkaitan dengan rencana belajar tatap muka 
tersebut. Termasuk juga pengaturan sistem ma-
suknya yakni ada yang masuk pagi dan siang.(zie)

B E N G K U L U 
–  ASN kembali 
akan menikmati 
l i b u r  p a n ja n g 
akhir tahun ini. 
Libur pun berte-
p a t a n  d e n g a n 
libur anak-anak 
sekolah. Selama 
libur, ASN diiim-
bau untuk tetap 
di rumah saja. 
Hal  ini  dalam 
rangka antisipasi 
penyebaran Covid-19 saat 
libur panjang cuti bersama.

Kepala Biro Organisasi Set-
daprov Bengkulu Mukhlisin, 
menerangkan mengacu 
pada surat edaran lama 
libur dan cuti bersama ASN 
akhir tahun ini berlangsung 
selama 11 hari. Jika jadi 
dipangkas maka libur ASN 
menjadi 7 hari. Masa libur 
ini cukup panjang, terlebih 
lagi juga bersamaan den-
gan libur anak sekolah. Se-
hingga kemungkinan besar 
libur ini akan dimanfaatkan 
keluarga untuk beraktivitas 
di luar rumah.

“Kita imbau ASN di rumah 
saja libur nanti, tapi kalau 
yang ingin beraktivitas di 
luar rumah kita ingatkan 

untuk mema-
tuhi protokol 
k e s e h a t a n . 
Jangan kendor 
menggunakan 
masker, hindari 
k e r u m u n a n 
tanpa proto-
kol kesehatan,” 
kata Mukhlisin.

S e k d a p r o v 
B e n g k u l u 
Hamka Sabri 
m e n a m b a h -

kan, tidak ada sanksi yang 
diberlakukan bagi ASN yang 
melakukan aktivitas di luar 
rumah saat libur nanti. 
Karena dikhawatirkan ada 
urusan keluarga yang san-
gat penting sehingga tidak 
bisa melarang ASN. Namun 
pihaknya meminta jika ti-
dak ada kegiatan yang san-
gat penting, maka ASN dim-
inta tetap berdiam bersama 
keluarga di rumah saja.

“Manfaatkan hari libur ini 
untuk keluarga di rumah 
saja. Kalaupun harus berak-
tivitas di luar tetap memper-
hatikan protokol kesehatan. 
Jangan lupa menggunakan 
masker, jaga jarak, dan 
menjaga kebersihan tan-
gan,” imbau Hamka.(key)

BENGKULU- Pandemi Covid-19 tidak 
hanya berdampak pada orang dewasa. 
Anak-anak pun tidak luput dari ma-
salah ini. Kabid Kesmas Dinkes Provinsi 
Bengkulu, Nelly Alesha mengatakan, 
secara kesehatan, dampak Covid-19 
terhadap anak-anak cukup berdampak 
untuk kesehatan anak. Sehingga Co-
vid-19 pada anak akan lebih berisiko 
menularkan.

Umumnya anak menderita demam 
ringan dan kemungkinan anak men-
galami jenis masalah yang sama dengan 
yang terjadi pada orang dewasa, yakni 

kelelahan jangka panjang.
Ia juga merekomendasikan agar 

orangtua dari anak-anak yang menun-
jukkan gejala demam tinggi, dapat 
mencari bantuan melalui penyediaan 
pelayanan kesehatan pada mereka. 
Tujuannya, untuk memastikan kondisi 
mendasar lainnya pada anak tidak 
terlewatkan.

Orang tua dihimbau untuk memberi-
kan makanan dengan gizi seimbang 
secara rutin kepada anak.  Dalam satu 
piring ada makanan pokok, buah dan 
sayur, serta lauk. “Asupan buah dan 

sayur harus diperbanyak pada masa 
pandemi karena mengandung ban-
yak vitamin yang berpengaruh untuk 
meningkatkan imunitas tubuh agar 
terhindar dari covid,” jelasnya.

Nelly berharap pandemi ini menun-
tut orangtua terlibat lebih banyak 
terhadap tumbuh kembang anak. 
Orangtua harus mengenal betul 
perkembangan anak. Dan mem-
berikan kesempatan anak-anak 
untuk melakukan aktivitas 
gerak fisik dan memenuhi gizi 
seimbang.(hkm)

Rapid Test dan Swab Pedagang Berlanjut

IDI: Sekolah Patuhi Prokes

Masih Menunggu Hasil
BENGKULU - Penyebaran Covid-19 di Provinsi 

Bengkulu masih belum terkendali. Jumlah kasus 
terkonfirmasi positif berpotensi terus bertambah 
dengan adanya penumpukan pemeriksaan spesi-
men swab, dengan jumlah spesimen  yang belum 
diperiksa saat ini mencapai 400 spesimen.

Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Bengkulu, 
Lisyenti Bahar mengatakan, Dinas Kesehatan 
Provinsi berupaya meningkatkan kapasitas layan-
an pemeriksaan spesimen Covid-19 yang saat ini 
menumpuk di Labkesda Provinsi Bengkulu. “Salah 
satu yang menjadi konsentrasi Satgas adalah 
upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas 
pemeriksaan spesimen covid di Labkesda Provinsi 
Bengkulu, karena saat ini terjadi penumpukan 
hingga 400 spesimen,” kata Lisyenti.

Ia juga mengatakan, sebelumnya kemampuan 
pemeriksaan spesimen di Labkesda hanya 90 
spesimen per hari dan kini berkurang dikarenakan 
beberapa hari terakhir adanya batasan jam pemer-
iksaan dikarenakan hari libur,” jelasnya.

Saat ini, masih ada lebih dari 400 spesimen 
yang ada di Labkesda yang belum diperiksa dan 
menyebabkan panjangnya antrean pemeriksaan. 
Karena itu, Lisyenti menilai, potensi lonjakan kasus 
dapat saja terjadi di Bengkulu mengingat masih 
banyaknya spesimen yang belum diperiksa. “Penye-
bab lainnya karena lonjakan kasus dalam jumlah 
banyak di berbagai daerah. Potensi lonjakan ke-
mungkinan masih ada. Ini tentunya harus membuat 
kita semakin waspada dan disiplin menerapkan 
protokol kesehatan,” terangnya.(hkm)

PERKEMBANGAN 

KASUS COVID-19
DI PROVINSI BENGKULU

SEMBUH : 1.283 KASUS
MENINGGAL: 73 KASUS
SUSPEK : 4.705 KASUS
SPESIMEN: 12.882 KASUS
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TERKONFIRMASI COVID-19  : 1.821 KASUS

Jangan Lengah di Masa Pandemi
BENGKULU - Kanwil Kemenkumham Bengkulu 

gencar dalam memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19 dan menjaga kesehatan pegawainya. Ke-
marin (30/11), Kanwil Kemenkumham Bengkulu 
kembali menggelar rapid test untuk mengetahui 
kondisi kesehatan pegawai.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 
Provinsi Bengkulu, Drs. Imam Jauhari, MH di-
dampingi Kepala Bagian Program dan Hubungan 
Masyarakat (Humas) Dra. Masnawati, SH, MH 
menerangkan, maraknya angka positif Covid-19 
di Bengkulu membuat Kanwil Kemenkumham 
Bengkulu melaksanakan secara rutin rapid test 
agar dapat mengontrol kesehatan pegawai dan 
tercipta suasana kerja yang aman dan nyaman dan 
terhindar dari paparan Covid-19.  “Selalu menjaga 
kesehatan dan jangan lengah dalam menerapkan 
protokol kesehatan,” kata Masna.

Rapid test diawali oleh Kepala Kantor Wilayah 
diikuti pejabat dan pegawai lain di lingkungan 
Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Selain melaku-
kan praktik 3T (testing, tracing, treatment) dalam 
memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sam-
nbung Masna, pihaknya juga rutin melakukan se-
nam pagi rutin. Untuk menjaga daya tahan tubuh. 

“Gerakan senam pagi dapat melancarkan pere-
daran darah agar lebih sehat dan segar. Kandungan 
Vitamin D alami pada sinar matahari pagi baik 
untuk kekebalan tubuh, yang saat ini penting di 
masa pandemi Covid-19,” bebernya.

Ditambahkan Kakanwil, untuk meminimalisir 
penyebaran Covid-19, direncanakan Kanwil Ke-
menkumham kembali akan melaksanakan Work 
From Home (WFH). “Dan pagi ini kembali dilak-
sanakan rapid test. Oleh karena itu daya mohon 
kepada pegawai yang belum melaksanakan rapid 
test tanggal 24 November 2020 yang lalu, agar 
melaksanakan rapid test demi keselamatan kita 
bersama,” imbaunya.(key)

Libur Akhir Tahun, 
ASN di Rumah Saja

Nelly: Perhatikan Asupan Gizi Anak

HAMKA SABRI

HASRUL/RB

RAPID TEST: Personel TNI dan ASN di lingkungan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu mengikuti pemeriksaan rapid test, Senin (30/11).

HAKIM/RB

PEDAGANG: Petugas Dinkes Provinsi Bengkulu melakukan rapid test pada 
pedagang Pasar Panorama Bengkulu.

NELLY 
ALESHA
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