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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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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-  Sebagai bentuk program Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) serta menjaga wilayah konservasi di sekitar 
PLTU Bengkulu 2x100 MW, PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) 
menyepakati kerjasama konservasi bersama BKSDA Bengkulu. 
Fokus kerjasama yakni menjaga kawasan Taman Wisata Alam 
(TWA) yang membentang diantara Pantai Panjang dan Pulau 
Baai.   Seperti disampaikan Direktur PT Tenaga Listrik Bengkulu 
Willy Cahya Sundara pada awak media, Selasa (1/12). 

PT Tenaga Listrik Bengkulu Sepakati 
Kerja Sama dengan BKSDA Bengkulu 

Terkait Pemanfaatan dan Pengelolaan TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai

LARANGAN: Sebagai bentuk implementasi dari kerjasama bersama BKSDA, pihak TLB mulai melakukan pemasangan papan imbauan larangan 
aktivitas yang dapat merusak kawasan konservasi.

BENGKULU - Jelang pencoblosan yang tinggal hitungan 
hari lagi, Calon Gubernur nomor urut 3 Agusrin M Najamudin 
mendapat fitnah dan isu tidak sedap. Salahsatunya isu yang 
beredar bila Agusrin terpilih menjadi Gubernur akan menggusur 
sejumlah pedagang di kawasan pesisir wisata Pantai Kota Beng-
kulu. Hal ini langsung ditepis oleh Penasihat Tim Pemenangan, 
Agusrin-Imron, Ir. H. Izda Putra, MM.

IST/RB

AKRAB: Cagub nomor urut 3 Agusrin M Najamudin tampak 
akrab bersama Penasihat Tim Pemenangan Agusrin-Imron, 
Izda Putra saat membersihkan kawasan wisata Pantai Pan-
jang baru-baru ini.

Izda Putra Tepis Isu Agusrin Akan 
Menggusur Pedagang Pantai 

Helmi jadi Gubernur, 1.000 Mesin Kapal Diterima Nelayan 
BENGKULU - Takdir indah bagi masa depan rakyat Bengkulu 

nampaknya akan menjadi kenyataan. Apalagi bila melihat Kabu-
paten Mukomuko yang menjadi salah satu basis kuat pasangan 
calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 01, 
Helmi Hasan dan Muslihan DS yang hampir sebanding dengan 
derasnya dukungan di kabupaten lainnya.

MAKIN KUAT: Dukungan masyarakat Mukomuko kepada 
Helmi- Muslihan semakin mengalir deras menjelang pen-
coblosan Pilgub 9 Desember mendatang. 

Dukungan ke Helmi-Muslihan 
Seperti Air Bah

Agusrin M Najamudin tercatat sebagai Gu-
bernur termuda se-Indonesia saat dilantik 

pertama kali setelah menang Pilkada lang-
sung tahun 2005. Mempunyai visi memban-

gun kualitas hidup rakyat.  Salah satunya 
adalah masyarakat kawasan pesisir pantai 

Kota Bengkulu. Bagaaimana sentuhan 
tangan dingin Agusrin alumni STM Negeri 

tesebut.  Berikut ulasannya. 

SALAH satu hobi Agusrin muda adalah berke-
liling melihat kondisi masyarakat menggunakan 
sepeda motor. Jika punya waktu luang,  Dia di-
am-diam memacu motornya masuk ke perkam-
pungan dan berkomunikasi dengan masyarakat 
guna menggali informasi serta keluhan rakyat.

Melirik Karya Agusrin 

Tingkatkan Kualitas Hidup 
Kampung Nelayan Kota Bengkulu

BENGKULU - Kepedulian Petahana Gubernur Bengkulu Ro-
hidin Mersyah akan generasi milenial Bengkulu patut diberikan 
apresiasi, hal ini tercermin saat Petahana Rohidin Mersyah mem-
buka Turnamen Esport Mobile Legends bertempat di Angkringan 
Mas Brooo Kampung Bali Bengkulu, Selasa (1/12).

Esport bagi generasi milenial sudah melekat dan tidak bisa 
dipisahkan dari keseharian kaum milenial, namun bagi kaum 
tua sangat jarang bahkan tidak tahu apa itu esport. 

DIDUKUNG MILENIAL: Rohidin Mersyah membuka Turna-
men Esport Mobile Legends bertempat di Angkringan Mas 
Brooo Kampung Bali Bengkulu, kemarin. 

Rohidin: Tidak Ada yang Namanya 
Menganggur Bagi Milenial 
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Dinkes Maksimalkan 
Penanganan dan 
Pencegahan Covid-19

BENGKULU - Sejak ka-
sus positif Covid-19 men-
cuat, Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Bengkulu 
terus melakukan pence-
gahan dan penanganan 
terhadap penularannya. 
Serta menekan angka 
positif Covid-19 dan me-
ningkatkan angka kesem-
buhan.

Wujudkan Pemilih Cerdas
BENGKULU - Debat ketiga dari Pemilihan Gubernur 

Bengkulu akan digelar pada 4 Desember mendatang. 
Pengamat Politik Universitas Bengkulu, Drs. Azhar Mar-
wan, M.Si mengatakan arena debat kali ini merupakan 
wadah bagi paslon untuk menjelaskan visi, misi, program 
dan strategi para Pasangan Calon (Paslon) kepada publik 
penonton, yang mana pada 9 Desember nanti akan me-
nyalurkan suaranya. 

Kekompakan Paslon 
jadi Sorotan Publik

RIRIS/RB

SOSIALISASI: 
Komisioner 
KPU Provinsi 
Bengkulu, Dar-
linsyah tengah 
menjawab 
pertanyaan 
dari peserta 
Sosialisasi 
Ayo Memilih, 
Selasa (1/12).

SUSILAWATI
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Pasalnya mungkin ada yang be-
lum mendengar serta memahami, 
apa yang para Paslon ini lakukan 
bila nanti terpilih menjadi kepala 
daerah. Dikhawatirkan bila hal itu 
tidak tersampaikan secara jelas dan 
sistematis, tentu membuat pemilih 
menjadi ragu untuk menentukan 
pilihannya. 

“Kemudian faktor kekompakan 
pasangan itu juga menjadi pent-
ing. Sebab visi, misi, program dan 
strategi itu dibuat serta disusun 
bersama sama,” kata Azhar.

Dijelaskannya, di saat kelihatan 
pincang antara cagub dan wakilnya, 
hal ini juga bisa menurunkan sim-
pati publik. Intinya debat publik ini 
diartikan penguasaan materi debat 
serta kepiawaian menyampaikan 
kata-kata kepada publik. Maka 
dalam debat nanti, paslon harus 
melakukan evaluasi menyeluruh 
dari kelemahan debat sebelum-
nya. Terutama berkaitan dengan 
penguasaan tema ini yang dipertan-
yakan dikaitkan dengan program 
yang akan mereka lakukan.

“Untuk debat ketiga nanti seb-
agai debat  pamungkas, karena ini 
debat paslon. Maka Cawagub juga 
harus berperan aktif dalam debat,” 
tukasnya.

Mengingat untuk pemilih bermi-
nat dan pemilih cerdas, lanjutnya, 
hasil debat bisa mengakibatkan 
beralihnya pilihan. Pasalnya, dari 
penampilan debat itu akan me-
munculkan penilaian bahwa ad-
anya rasa bangga dan rasa malu.

“Bila figur yang dia pikir menun-
jukkan kesan bagus dalam de-
bat tentu akan menguatkan pili-
hannya. Namun sebaliknya jika 
tampilan figur yang akan dipi-
lihnya mengecewakan tentu akan 
merubah pertimbangannya untuk 
menjatuhkan pilihan,” tukas Azhar.

Sementara itu, Komisioner KPU 
Provinsi Bengkulu Devisi SDM dan 
Partisipasi Masyarakat, Darlinsyah, 
S. PD, M. Pd menyampaikan untuk 
pelaksanaan debat pamungkas 
nanti, tidak jauh berbeda den-
gan pelaksanaan debat sebelum-

nya. Pihaknya hanya akan lebih 
menekankan pada antusiasme 
masyarakat. Sehingga dapat meng-
kaji apakah visi dan misi paslon, 
sesuai dengan harapan mereka. 
Mengingat tema yang diangkat kali 
ini, adalah menyelaraskan untuk 
pembangunan daerah, pemban-
gunan provinsi, dan pembangunan 
nasional. Dengan tambahan tema 
tentang NKRI, serta ada usulan 
masyarakat terkait narkoba, dista-
bilitas, dan Covid-19.

“Mudah-mudahan ini berjalan 
dengan baik, dan para paslon juga 
dapat menyampaikan sesuai tema. 
Kemudian,para Paslon juga dapat 
memberikan porsi pertanyaan itu 
juga selain ditujukan ke calon gu-
bernurnya juga cawagubnya. Jadi 
ini bagi cawagub wajib juga untuk 
menjawab pertanyaan dari debat 
itu,” imbau Darlinsyah. 

Wujudkan Pemilih Cerdas
Sementara itu, Provinsi Beng-

kulu bersama Yayasan Pendidikan 
Rakyat Bengkulu (YPRB)  meng-
gelar sosialisasi Ayo Memilih, 
kemarin (1/12). Komisioner KPU 
Provinsi Bengkulu Devisi SDM dan 
Partisipasi Masyarakat, Darlinsyah, 
S. PD, M. Pd,  menyampaikan ting-
gal 8 hari menjelang pelaksanaan 
pencoblosan pada 9 Desember 
mendatang, pihak berkomitmen 
untuk terus memberikan edukasi 
pemilih terhadap tahapan Pilkada 
ini. Bersama Yayasan Pendidikan 
Rakyat Bengkulu, juga salah satu 
yayasan yang peduli untuk pendi-
dikan pemilih.

“ Kita bukan hanya sosialisi men-
gajak ke TPS saja, namun juga 
mengedukasi kepada pemilih 
ini untuk memahami. Jadi saat 
memilih nanti mereka betul-betul 
menjadi pemilih yang cerdas,” kata 
Darlinsyah, kemarin.

Pihaknya mengharapkan agar 
pemilih bukan hanya datang ke 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
namun dia juga memahami visi 
misi calonnya. Termasuk untuk 
sosialisa terhadap protokol kes-
ehatan, tidak akan selesai hanya 
pada penyelenggaraan. Namun 

juga media, yayasan, OKP, ormas, 
itu menjadi bagian terpenting 
yang memberikan informasi ke 
lapangan. 

“Termasuk hari ini (kemarin, 
red), yang hadir juga tokoh tokoh, 
komunitas, yang juga bukan hanya 
sebatas tau, namun juga mereka 
haru menyampaikan kepada ko-
munitasnya. Hal hal seperti ini 
krusial, apalagi pemilihan ini ting-
gal 8 hari,” tukasnya.

Dijelaskannya, mengingat tidak 
akan lama lagi untuk pencoblosan 
pada 9 Desember mendatang. 
Tentu hal ini menjadi peranan 
yang strategis bagi media. Apa-
lagi pemilihan kali ini berbeda dari 
pemilihan sebelumnya. Jika sebe-
lumnya tidak ada, maka sekarang 
kan wajib menggunakan protokol 
kesehatan. 

“Kita juga memberikan pemaha-
man ke masyarakat bahwa TPS itu 
sehat, jangan khawatir terhadap 
kondisi Covid-19 dan sebagainya. 
Sistem sudah kita atur, pemilihnya 
juga tidak terlalu banyak, datang-
nya per tahapan, penerapan proto-
kol kesehatan,” imbuh Darlinsyah.

Termasuk juga untuk seluruh 
Kelompok Penyelenggara Pe-
mungutan Suara (KPPS) itu sudah 
dilakukan rapid test. Kalau ada 
positif itu akan segera ganti. Begitu 
juga seluruh petugas baik PPK dan 
PPS itu wajib juga melakukan rapid 
test. Sehingga masyarakat tidak 
khawatir lagi untuk memilih.

Disisi lain, Sekretaris YPRB, Pa-
tris Muwardi mengatakan bahwa 
bukan hanya kali ini pihaknya 
bersinergi dengan penyelanggara 
Pemilu, guna ikut menyukseskan 
pelaksanaan Pilkada pada masa 
pandemi ini. Sebelum pun YPRB 
juga bekerjasama dengan Bawaslu 
Provinsi Bengkulu menggelar Sos-
ialisasi Pengawasan Pemilu.

“Artinya bahwa kita dari media 
harus ikut berperan serta untuk 
mewujudkan Pilkada ini, yang 
damai, bersih, dan tingkat parti-
sipasi pemilih juga jangan sampai 
menurun. Apalagi target partisi-
pasi pemilih sekarang itu adalah 80 
persen,” kata Patris. (war)

Dukungan ke Helmi-Muslihan... 

PT Tenaga Listrik Bengkulu Sepakati...
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Sosok Dedy Wahyudi, sahabat 
Helmi Hasan, menjadi magnet 
bagi warga Mukomuko, untuk 
mantap mencoblos nomor 1 pada 
pemilihan Gubernur Bengkulu, 9 
Desember 2020 mendatang. Ini 
tergambar dari kedatangan Dewa, 
sapaan akrab Dedy Wahyudi, di 
Kabupaten Mukomuko Minggu 
dan Senin (29-30/11).

Di setiap tempat yang didatangi 
Dewa, warga berduyun-duyun 
datang untuk memberi penegasan, 
bahwa mereka butuh perubahan 
dan gubernur baru, untuk Provinsi 
Bengkulu yang religius dan bahagia.

Warga Mukomuko makin heboh, 
kala Dewa memaparkan 20 Kunci 
Bahagia Ala Helmi-Muslihan. Ha-
rapan Mukomuko bisa merasakan 
apa yang dirasakan warga Kota 
Bengkulu, bisa terwujud.

Pasalnya, Dedy Wahyudi yang 
putra asli Mukomuko ini, meru-
pakan Wakil Walikota Bengkulu 
yang saat ini menjabat Plt Walikota 
Bengkulu, lantaran Helmi Hasan 
sedang non aktif menjabat waliko-
ta karena maju Pilgub Bengkulu.

Masyarakat Mukomuko makin 
yakin, karena memang Dedy Wa-
hyudi langsung yang ikut mewu-
judkan kebahagiaan untuk warga 
Kota Bengkulu. Sehingga kedepan, 
warga Mukomuko bisa merasakan 
hal yang sama jika Helmi Hasan 
menjadi Gubernur Bengkulu.

Seperti program 1.000 jalan mu-
lus, mengangkat anak yatim, me-
nyantuni janda tua dan lansia, 
program HD Samawa, ambulans 
gratis, pembagian beras dan mie, 
dan masih banyak program Pem-
kot lainnya yang menyentuh lang-
sung untuk masyarakat, melalui 
slogan “APBD untuk Rakyat”.

Program Pemkot itu sendiri, juga 
tertuang di program 20 Kunci Ba-
hagia Ala Helmi-Muslihan. Seperti 
100 persen jalan provinsi mulus, 
mewajibkan gubernur dan wakil 
gubernur serta pejabat provinsi 
mengangkat anak yatim, APBD 
juga diperuntukkan menyantuni 
janda tua dan lansia, serta banyak 
program lainnya.

“Helmi Hasan cerdas memilih 
Dedy Wahyudi sebagai wakil, pada 
Pilwakot dulu. Kami beruntung 
punya Dedy Wahyudi, anak Mu-
komuko yang bisa jadi Walikota 
Bengkulu untuk pertamakalinya, 
jika Helmi Hasan terpilih menjadi 
Gubernur Bengkulu,” kata Riyani, 
emak-emak warga Kecamatan 
Ipuh Kabupaten Mukomuko saat 
berbincang dengan wartawan, 
belum lama ini.

Di setiap titik rumah warga yang 
didatangi Dedy Wahyudi, warga 
menaruh harapan agar kedepan 
Kabupaten Mukomuko juga men-
jadi perhatian Pemerintah Provinsi 
Bengkulu.

“Kami satu suara. Putra Mu-
komuko (Dedy Wahyudi) jadi 
walikota dengan Helmi Hasan 
gubernurnya,” ucap warga.

Mendapati sambutan warga 
Mukomuko, Dedy Wahyudi makin 
semangat dan melihat kemenan-
gan Helmi-Muslihan sudah di 
depan mata.

Ketika ditanya wartawan soal an-
tusias Mukomuko untuk pasangan 
Helmi-Muslihan, Dedy Wahyudi 
langsung menjawab, “Ruaaarr bi-
asyaaa (luar biasa),” ujarnya. 

Dibagikan Tahun Depan
Selama menjabat Walikota Beng-

kulu 2 periode, Helmi Hasan 
sudah membuktikan janjinya 
untuk menghadirkan kebahagiaan 

ditengah-tengah masyarakat, 
termasuk nelayan. Selama ia 
menjabat, Pemerintah Kota Beng-
kulu melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan (DKP) sudah banyak 
menyalurkan bantuan kepada 
nelayan.

Ini salah satu bentuk kepedulian 
pemerintah kepada masyarakat 
nelayan. Sejak Senin (30/11/20) 
Pemkot Bengkulu melalui DKP 
kembali menyalurkan bantuan 
kepada nelayan di Kota Bengkulu 
berupa mesin kapal konversi dari 
bahan bakar minyak (BBM) ke ba-
han bakar gas (BBG) yang totalnya 
sebanyak 348 unit. Ini merupakan 
lobi Helmi Hasan saat ia menjabat 
Walikota Bengkulu.

Jumlah mesin kapal yang dibagi-
kan ini hampir 3 kali lipat lebih 
banyak dari jumlah bantuan tahun 
sebelumnya yang hanya berjumlah 
145. Artinya setiap tahun ada pen-
ingkatan jumlah bantuan selama 
Helmi Hasan menjabat sebagai 
Walikota Bengkulu. Apalagi, kalau 
Helmi menjadi Gubernur Bengkulu 
maka seluruh nelayan se-Provinsi 
Bengkulu tentu akan lebih diperha-
tikan dengan memberikan bantuan 
mesin kapal dan alat tangkap.

Bila jadi Gubernur Bengkulu, di 
tahun 2021 Helmi akan membagi-
kan sebanyak 1.000 mesin kapal 
konversi BBM ke BBG kepada 
nelayan se-Provinsi Bengkulu agar 
seluruh nelayan di Provinsi Beng-
kulu merasa bahagia dan merasa 
diperhatikan oleh pemerintah.

Selasa siang (1/12/20), DKP Kota 
Bengkulu membagikan sisa 158 
unit mesin kapal dari total 348 
unit kepada nelayan di Pulau Baai. 
Nelayan di sana merasa sangat 
senang, bersyukur dan mengucap-
kan terima kasih kepada Pemkot 
Bengkulu.(**)

Menurut Izda, isu terkait bahwa 
Agusrin bila terpilih menjadi Gu-
bernur akan merubah kawasan 
Pantai dengan menggusur se-
jumlah pedagang pesisir pantai 
hal itu tidak benar. Ia menilai isu 
yang beredar tersebut dilakukan 
oleh oknum yang tidak bertang-
gung jawab.  

“Kalau yang benar itu bahwa 
Agusrin justru akan merubah ka-
wasan pantai menjadi lebih baik 
lagi menjadi andalan wisatawan, 
dengan tetap memikirkan nasib 
para pedagang pesisir pantai. 
Karena Agusrin itu peduli akan 
nasib para pedagang. Jadi kita 
minta masyarakat jangan te-
makan isu tidak sedap soal peng-
gusuran pedagang pesisir pantai,” 
jelas Izda Putra. 

Sambung Izda, dengan isu yang 
beredar soal ada wacana akan 
penggusuran pedagang pesisir 
wisata pantai tersebut berdam-
pak  tidak baik. 

“Kita melihatnya isu yang di-
mainkan dengan oknum ini un-
tuk menjatuhkan nama baik pak 
Agusrin,” timpalnya.

Untuk meluruskan hal terse-
but, dikatakan Izda, pihaknya 
telah memberikan pemahaman 
kepada para pedagang pesisir 

pantai tersebut dengan melibat-
kan sejumlah tokoh masyarakat 
sekitar. Agar isu tidak sedap soal 
penggusuran pedagang pesisir 
pantai itu tidak berkepanjangan. 

“Ya kita minta kepada oknum 
tertentu untuk tidak menyebar-
kan isu dan fitnah seperti itu 
(soal penggusuran). Karena itu 
sama halnya dengan menyebar 
kampanye hitam. Apalagi kita 
ketahui selama ini pak Agusrin 
dimasa kepemimpinannya mem-
bangun kawasan pantai dengan 
tertata baik, banyak masyarakat 
dan pedagang yang merasakan 
dampak positif, menggeliat per-
tumbuhan ekonominya,” terang 
mantan alumni Institut Tekh-
nologi Bandung (ITB) ini.

Selain itu Izda juga mengimbau 
kepada sejumlah tim pemenangan 
serta simpatisan disejumlah kabu-
paten/kota untuk tetap mengede-
pankan kampanye santun dalam 
Pilkada serentak kali ini. 

“Dan kita tetap terus berikhtiar 
dan berjuang diwaktu yang sing-
kat ini. Dan Insya Allah Agusrin-
Imron akan terpilih menjadi 
gubernur/wakil gubernur Beng-
kulu,” ucapnya.

Sementara salahsatu pedagang 
kawasan pesisir pantai panjang 
Bengkulu, Pendi Hasan menilai, 
soal isu rencana penggusuran 

pedagang pesisir pantai itu bere-
dar sudah ada sejak dalam sebu-
lan terakhir ini. 

“Ya memang ada kita dengar 
soal rencana pedagang pinggir 
pantai ini akan digusur. Tapi 
kita tidak tahu persis seperti apa 
lanjutannya lagi. Ya harapan kita 
kalau bisa jangan sampai ada 
penggusuran, karena disinilah 
tempat mata pencaharian kami 
sebagai pedagang,” tutur Pendi.

Agusrin Beri Modal Pedagang 
dan Benahi Total Pantai Panjang
Sementara Agusrin mengung-

kapkan keprihatinannya pada 
kondisi dan pedagang di lokasi 
wisata Pantai Panjang. 

“Tidak mungkin saya mengha-
langi pedagang untuk berdagang 
di pantai panjang. Yang ada kita 
akan saya kasi modal agar tem-
pat berdagang bagus dan rapi,” 
ujarnya di salah satu titik kampa-
nye di Kota Bengkulu.

Ketika ia nanti jadi Gubernur 
Bengkulu, lanjut Agusrin, dirinya 
berjanji akan membenahi total 
kawasan wisata Pantai Panjang. 

“Kawasan Pantai Panjang ini 
harus lebih baik lagi ke depan-
nya. Harus dibenahi total. Agar 
menjadi andalan wisata Beng-
kulu,” jelas Agusrin yang dikenal 
merakyat ini.(new/krn)

 Agusrin yang memiliki teman 
akrab satu kelas di STM suatu 
hari berkunjung ke kediamannya 
yang tinggal di Kelurahan Mala-
bero. Dia sangat terpukul melihat 
kondisi perkampungan mulai 
dari Kelurahan Berkas,  Sumur 
Meleleh, Malabero,  Pondok Besi,  
Tengah Padang, Bajak hingga Pas-
ar Bengkulu yang sangat kumuh. 

Pola hidup masyarakat yang 
mayoritas hidup tanpa sanitasi 
dan buang hajat di tepi pantai,  
perkampungan becek serta kotor. 

“Ini tidak bisa dibiarkan,  harus 
ada terobosan besar,  saya akan 
bangun jalan Pariwisata seperti 
di Bali, “ ungkap Agusrin saat itu. 

Berhadapan dengan warga pesi-
sir yang memiliki karakter sangat 
keras,  bukanlah perkara mudah.  
Penolakan dan pertentangan 
terjadi. Tetapi dengan pendeka-
tan kemanusiaan dan bicara dari 
hati ke hati,  rencana teraebut bisa 
berjalan secara perlahan.  

Tidak hanya jalan Pariwisata, 
Lobi Agusrin ke pemerintah pusat 
juga berhasil membangun beton 

penahan gelombang atau break 
water di sisi jalan. 

Salah seorang saksi mata yang 
juga tokoh perempuan Kelura-
han Sumur Meleleh, Emi Sucipto 
mengatakan,  jalan yang diban-
gun Agusrin, membuat pola dan 
kualitas hidup mereka mening-
kat. Warga mulai membuat MCK 
dan malu untuk membuang 
sampah di pantai lagi. 

“Hidup kami lebih bersih dan 
muncul harapan baru untuk 
memiliki usaha lain selain men-
gandalkan hasil laut, “ ujar Emi. 
Warga mulai membangun ke-
dai makan, mengelola parkir 
kawasan dan sebagian mulai 
mengelola perjalanan wisata ke 
Pulau Tikus. 

“Jika bukan Agusrin guber-
nurnya,  mungkin kami masih 
hidup di kawasan kumuh,  dan 
tidak punya pilihan untuk hidup 
lebih baik, “ lanjutnya. 

Tidak hanya membangun ja-
lan, Agusrin juga menata ka-
wasan bekas pelabuhan lama 
atau Boombaru.  Kawasan segitiga 
Benteng Marlborough, perkam-
pungan etnis Tionghoa atau China 

Town dan kawasan Tapak Paderi 
juga ditata menjadi lokasi wisata 
kuliner.  

Agusrin juga membangun Mess 
Pemda yang diharapkan ber-
fungsi sebagai hotel berkelas yang 
langsung menghadap Samudra 
Hindia.  Sayangnya gubernur 
setelah Agusrin ternyata tidak 
mampu mengelola sendiri atau 
mendatangkan investor untuk 
mengelolanya.

Agusrin juga menyulap jalanan 
sepanjang 8 kilometer dari titik 
pintu gerbang Taman Wisata Alam 
Pasir Putih hingga Pasar Bengkulu 
menjadi lebih luas dan nyaman 
dilewati kendaraan.  Khusus di 
Pantai Panjang,  dia juga memban-
gun jalur olahraga atau Jogging 
Track dan Sport Center.  

Geliat aktifitas warga dan para 
pelancong mulai terlihat.  Berb-
agai kegiatan terpusat di kawasan 
ini.  

“Pembangunan ini belum sele-
sai. Saya harus pulang dan kem-
bali memimpin untuk menuntas-
kannya,  mohon doa dan dukun-
gan masyarakat,” kata Agusrin M 
Najamudin. (**)

Rohidin: Tidak Ada yang Namanya... 
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Petahana Rohidin Mersyah ya-
kin generasi milenial Bengkulu 
mempunyai kesempatan yang 
sangat terbuka untuk dapat lebih 
berkembang. Menurutnya zaman 
sekarang tidak ada istilah men-
ganggur bagi milenial, bekerja 
tidak harus di kantor, dirumah 
pun bisa, bahkan main game pun 
mendapatkan penghasilan.

“Sesungguhnya yang ingin saya 
sampaikan kepada generasi mile-
nial Bengkulu, bahwa anak mile-
nial sekarang punya peluang yang 
sangat terbuka lebar, maka saya 
sebagai calon Gubernur akan 
mendesain program yang betul - 
betul pro millennials,” jelas Calon 
Gubernur Bengkulu No 2 ini.

Beberapa program Perahana 
Rohidin Mersyah selain mendu-
kung kaum milenial juga men-
gangkat citra produk lokal yakni 
Kopi Bengkulu. Dimana ke depan 
setiap desa dan kelurahan akan 
memiliki 1 bisnis milenial yang 
berbasis kopi daerah yang juga 
akan terintegrasi dengan semua 
hal yang berkaitan dengan online.

“Kita juga membuat program 
milenial enterpreneurship baik 
yang berbasis sumber daya bahan 
baku lokal seperti kopi, lebih dari 
itu pengembangan industri kreatif 
anak muda Bengkulu harus kita 
berikan ruang, media sekaligus 
penyaluran maka saluran - saluran 
kepada dunia digital, karena masa 
depan sekarang ada di kaum mil-
lennials,” papar Rohidin.

Selain mengakomodir milenial, 
Rohidin bersama Rosjonsyah juga 
menargetkan membangun sta-
dion mini pada tiap kecamatan 
se-Provinsi Bengkulu. Stadion 
mini dimaksudkan untuk menga-
komodir hoby millennials dalam 
olahraga. Selain stadion mini, ren-
cana pembuatan stadion bertaraf 
Internasional telah dirancang dan 
disetujui oleh Menteri Pemuda 
dan Olahraga RI.

“Pertama tentang pembangunan 
Bencoolen International Sport 
Center itu akan menjadi pusat ke-
giatan kelolahragaan bertaraf in-
ternasional agar prestasi olahrgaa 
bagi generasi milenial Bengkulu 
betul - betul terakomodir, disamp-
ing kita juga akan membangun 
stadion mini di setiap kecamatan 
di Provinsi Bengkulu,” ungkap 
Rohidin bersemangat.

Kepedulian Petahana Guber-
nur Bengkulu Rohidin Mersyah 
akan generasi milenial Bengkulu 

diapresiasi salah satu kaum mil-
lennials yang juga merupakan 
pemain Esport Mobile Legends 
Taufikurrahman.

“Pak Rohidin ini cocok menjadi 
Gubernur bagi kaum milenial, 
karena beliau peduli akan minta 
kaum milenial khususnya di bi-
dang esport, kami mendukung pak 
Rohidin untuk menjadi Gubenur 
kembali, harapannya pak Rohidin 
support terus kau millennials untuk 
menjadi orang yang suskses kede-
pannya,” ungkap Taufikurrahman.

Sementara itu, di tempat ter-
pisah Relawan Barisan Milenial 
Rohidin-Rosjonsyah Peduli Ben-
cana kemarin turun ke sejumlah 
titik banjir di Kota Bengkulu. Mer-
eka memberikan bantuan kepada 
warga yang rumahnya terendam 
banjir. Pemberian bantuan dip-
impin langsung Izwan Nopriadi, 
selaku Ketua BMR2. Masyarakat 
sangat berterimakasih atas ban-
tuan tersebut. (**)

PEDULI: Relawan Barisan Milenial Rohidin-Rosjonsyah Peduli 
Bencana menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kota 
Bengkulu. 

Kepala Dinkes Kota Bengkulu 
Susilawati menjelaskan, pihaknya 
memiliki medis, para medis dan 
tenaga kesehatan lainnnya sekitar 
800 orang.  Sejak adanya kasus 
positif di Kota Bengkulu pihaknya 
telah memaksimalkan upaya pen-
anganan maupun pencegahan 
mulai dari tracking setiap ada 
kasus positif dengan melakukan 
rapid test kepada pihak yang per-
nah kontak erat. 

“Langkah-langkah pencegahan 
dan penanggualangan Covid-19 
telah kita lakukan semaksimal 
mungkin, mulai dari perencanaan 
hingga membuat kebijakan-kebi-

jakan di masa Covid-19,” jelasnya.
Ada 20 UPTD Puskesmas den-

gan 54 Puskemas pembantu,  
sebanyak 7 RS di bawah Dinkes 
keselurahannnya yang ikut  dalam 
panangulangan Covid-19. Sejak 
kasus pertama orang positif Co-
vid-19 di Kota Bengkulu, per 1 De-
sember sudah mencapai 989. Dari 
jumlah orang positif tersebut ada 
5,5 persen kasus di Kota Bengkulu 
meninggal dunia.

 “Terhadap orang positif Co-
vid-19 atau yang meninggal dunia, 
kami melakukan telusur kasus 
dengan cepat melakukan rapid 
dan swab,” terangnya.

Terhadap orang positif Covid-19 
yang sakit ringan sampai sedang 

pihaknya melakukan perawatan 
di RS penanyangga. Namun jika 
sakit parah akan di rujuk RSUD 
M.Yunus. Jika cuma sakit riangan 
akan diisolasi mandiri itu pun 
ketika memungkinkan tetap jika 
tidak Pemkot juga sudah memper-
siapkan di gedung Pemkot.

“Yang isolasi mandiri juga terus 
kita pantau hingga sehat, apalagi 
di pedoman buku panduan revisi 
ke 5 yang positif jika sudah  14 hari 
dikatakan sembuh,” sampainya.

Upaya pencegahan juga terus 
dilakukan dengan mengimbau 
masyarakat untuk menjaga pola 
hidup sehat di masa pandemi 
Covid-19.(juu)

“Kerjasama yang sudah berjalan 
diantaranya pengawasan bersama 
di kawasan TWA dan keanek-
aragaman hayati,” katanya. 

Tak hanya itu, lanjut Willy, TLB 
juga melakukan penanaman dan 
pemeliharaan 800 bibit pohon 
cemara.  Penanaman pohon di 
area outfall juga dilakukan untuk 
180 batang dan 620 batang sebagai 
tanda Kawasan TWA Pantai Pan-
jang- Pulau Baai.  Ia memastikan 
program kerjasama ini akan terus 
berlanjut selama PLTU Bengkulu 
beroperasi. 

“Tidak hanya di bidang ling-
kungan, tetapi juga bidang sosial 
seperti akan diadakan penyulu-
han terkait pemanfaatan kawasan 
wisata kepada masyarakat sekitar,” 
pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala BKSDA 
Bengkulu, Ir. Donal Hutasoit, M.E 
mengatakan dasar dari kerjasama 
yang ada, merupakan inisiatif 

langsung dari PT. TLB.  Pihaknya 
mengapreasiasi semangat TLB 
untuk mendukung konservasi 
sebagai sebuah kewajiban. 

“Mereka (TLB,red) mengajukan 
PKS (perjanjian kerjasama,red) 
ke pusat untuk pembangunan 
strategis yang dielak.  Karena ada 
rute pembuangan yang melewati 
kawasan jadi mereka mengajukan 
PKS ke Jakarta. Ini sesuai ke Per-
menhut 85 dan Permen LHK No 
44. Karena sudah ada izin maka kita 
susun programnya,” kata Donal. 

“kita welcome, mereka ada kew-
ajiban untuk perbaikan kawasan. 
Makanya dilakukan penanaman 
pohon, pemasangan plang dan 
patrol bersama,” katanya. 

Kepala Resort Pantai Panjang 
BKSDA Bengkulu, Nevi Rianti SST, 
M.Si menyambut baik kerjasama 
yang ada. 

“Dengan adanya kerjasama ini 
sangat bagus, karena melihat dari 
segi konservasi dan keamanan 
kawasan, kita bisa sama-sama 

menjaga apalagi kita lokasi nya 
di sepanjang pantai. Dimana di 
sepanjang pantai ini kemungkinan 
abrasi sangat besar,” ungkapnya. 

Adanya kerjasama antara TLB 
dan BKSDA, lanjut Nevi ditindak-
lanjuti dengan dilakukan sejum-
lah action plan program. 

“Pertama, patroli dengan penga-
manan hutan. Karena TLB berada 
di kawasan kita oleh karena itu kita 
sama-sama patroli untuk menjaga 
kawasan TWA Pantai Panjang, 
karena TWA Pantai Panjang ada 
di Undang-Undang yang wajib 
kita jaga kelestarian nya. Lalu 
kerjasama dengan penanaman 
pohon di area pinggir pantai den-
gan jenis tanaman cemara. Tujuan 
nya untuk mencegah abrasi air 
laut. Harapan kedepan nya, kita 
tetap selalu berkerjasama dalam 
menjaga kawasan kita, selalu 
bekerjasama menjaga konservasi, 
selalu bekerjasama di dalam pena-
naman dan program-program lain 
nya,” demikian Nevy. (adn/rls)



KIE Berdayakan
DALAM rangka meningkatkan efektivitas pen-

gawasan obat dan makanan serta pemberdayaan 
masyarakat agar masyarakat mampu melind-
ungi diri dari produk obat dan makanan yang 
tidak memenuhi ketentuan maka Balai POM di 
Bengkulu melaksanakan KIE (Komunikasi, Infor-
masi dan Edukasi) bersama Tokoh Masyarakat di 
Provinsi Bengkulu. Acara ini kerja sama antara 
Balai POM di Bengkulu dengan Komisi IX DPR 
RI Pusat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk 
membekali masyarakat dengan pengetahuan 
akan pentingnya mengkonsumi pangan aman 
dari bahan berbahaya serta cara memilih produk 
kosmetik yang aman untuk digunakan.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan seban-
yak 6 tempat yaitu di Kota Bengkulu, Kabupaten 
Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten 
Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan 
Kabupaten Lebong. Dalam acara tersebut hadir 
langsung anggota Komisi IX DPR RI Hj. Elva 
Hartati Murman,S.IP.,MM dan Drs. Syafrudin, 
T, Apt, M.Si bertindak sebagai narasumber. 
Adapun tema dalam acara KIE tersebut yaitu 
tema “Waspada Pangan Tidak Aman dan Men-
gandung Bahan Berbahaya” dan “Mengenali 
Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan 
Berbahaya”.

Selain itu, dikarenakan masih dalam kondisi 
pandemi, maka tidak semuanya kegiatan KIE ini 
dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung 

sehingga KIE ini dilaksanakan dengan sistem 
pola baru yaitu pembagian leaflet serta sembako 
kepada masyarakat langsung yang membutuhkan 
dikarenakan dampak Covid-19 saat ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat 
semakin memahami akan pentingnya meng-

konsumsi pangan dan menggunakan produk 
kosmetik dalam sehari-hari yang aman dari ba-
han berbahaya dan dituntut lebih cerdas dalam 
memilih suatu produk antara lain dengan mener-
apkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin edar, 
Kadaluwarsa) sebelum membeli. (**)
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Masyarakat Provinsi Bengkulu

Tanya: Apakah yang dimaksud dengan Suple-
men Kesehatan?

Jawab:Suplemen Kesehatan adalah produk 
yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan 
zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau 
memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai 
gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu 
atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam 
amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan 
yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

Tanya: Apakah suplemen kesehatan dapat 
digunakan untuk mengobati penyakit?

Jawab:Suplemen Kesehatan tidak ditujukan 
untuk klaimpencegahan atau pengobatan suatu 
penyakit

Tanya:Apakah tumbuhan herbal dapat digu-
nakan sebagai suplemen kesehatan? 

Jawab: Tumbuhan dapat digunakan sebagai 
suplemen kesehatan. Tapi, ada jenis tumbuhan 
yang dilarang untuk digunakan sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pom 
No. 11 tahun 2020 tentang Bahan yang Dilarang 
Digunakan dalam Suplemen Kesehatan. 

Tanya: Bagaimana cara mengecek produk 
suplemen makanan terdaftar di Badan POM ?

Jawab: Buka situs www.cekbpom.pom.go.id, 
pilih pencarian produk beradasarkan nama 
produk atau nomor registrasi, tekan cari atau 
enter. Suplemen Kesehatan yang beredar di 
Indonesia harus memiliki nomor pendaftaran/
Nomor Izin Edar (NIE). NIE terdiri atas 2 huruf 
dan 9 digit angka. Arti kode huruf :

SD: Suplemen Kesehatan Produksi Dalam 
Negeri

SI : Suplemen Kesehatan Produksi Impor
SL : Suplemen Kesehatan Lisensi

GARASI EDISI NOVEMBER

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KOTA: Pelaksanaan KIE di Kota Bengkulu

BENGKULU

SELUMA: Sambutan Kepala BPOM Bengkulu Drs. Syafrudin, T, 
Apt, M.Si KIE di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma.

KEPAHIANG: Hj. Elva Hartati Murman,S.IP.,MM membuka KIE di 
Kabupaten Kepahiang. 

LEBONG: Foto bersama KIE di Kabupaten Lebong.

DISKUSI: Diskusi dengan peserta.

SAMBUTAN: Sambutan Kepala BPOM Bengkulu 
Drs. Syafrudin, T, Apt, M.Si KIE di Kabupaten 
Lebong.

OPERASIONAL:  Mobil operasional KIE BPOM.

GOODIBAG: Anggota DPR RI Komisi IX Hj. Elva Hartati Murman,S.IP.,MM bersama Tim BPOM melakukan KIE Pola baru sekaligus pembagian Leflet dan goodibag kepada masyarakat.

PENDATAAN: Petugas BPOM Bengkulu men-
data  peserta KIE pola baru.

PENYULUHAN: Kepala Seksi Infokom BPOM 
Yunika Sary, S.Farm, Apt, M.Si memberikan pe-
nyuluhan kepada warga tentang Cegah Covid-19 
dalam KIE pola baru di Desa Cahaya Negeri.
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KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu bersama Yayasan Pendidikan Rakyat Bengkulu (YPRB)  menggelar sosialisasi 
Ayo Memilih, kemarin (1/12). Dihadiri oleh Plt. Asisten I Pemprov Bengkulu, perwakilan Polda Bengkulu, perwakilan Kejati Beng-
kulu, perwakilan Korem 041 Garuda Emas dan undangan lainnya. Seperti perwakilan komunitas masyarakat, organisasi kemaha-

siswaan, organisasi kepemudaan, tokoh partai politik, dan banyak lainnya. Acara yang bertempat di Taman Wisata Magrove Bhadrika 
tersebut diisi oleh narasumber Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Darlinsyah, S.Pd, M.Si dan 

Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Bengkulu Riky Dwi Putra.(prw)

Gandeng YPRB, KPU Gelar Sosialisasi Ayo Memilih
MEMBUKA: 
Komisioner 
KPU Provinsi 
Bengkulu Di-
visi SDM dan 
Partisipasi 
Masyarakat, 
Darlinsyah, 
S.Pd, M.Si,  
membuka 
acara Sos-
ialisasi Ayo 
Memilih. 

TERAPKAN: Pelaksanaan Sosialisasi Ayo Memilih menerapkan protokol kes-
ehatan dengan mengatur jarak dan diwajibkan memakai masker atau faceshield 
bagi pesertanya.

MERIAH: Penyelenggara Sosialisasi Ayo Memilih memberikan cindera mata un-
tuk para peserta yang mengajukan pertanyaan.

SERIUS: Anggota YPRB juga mengikuti dan mendengarkan sos-
ialisasi Ayo Memilih dengan sungguh-sungguh.

ANTUSIAS: Salah satu peserta dari komunitas ojek online 
mengajukan pertanyaan ke narasumber.

HADIRI: Sosialisa Ayo Memilih juga dihadiri oleh perwakilan 
Forkompimda.

PEMAPARAN : Dua narasumber dihadiri, yakni dari YPRB diwakili oleh 
Pemred Harian RB, Riky Dwi Putra dan dari KPU Provinsi, Darlinsyah.

PENYERAHAN: KPU Provinsi Bengkulu menyerahkan maskot SIAGO 
kepada Pemred Harian RB.

SERAHKAN: Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Bengkulu 
Oktan Huzaeiry memberikan SIAGO pada Sekretaris YPRB.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu bersama Yayasan Pendidikan Rakyat Bengkulu (YPRB)  menggelar sosialisasi 
Ayo Memilih, kemarin (1/12). Dihadiri oleh Plt. Asisten I Pemprov Bengkulu, perwakilan Polda Bengkulu, perwakilan Kejati Beng
kulu, perwakilan Korem 041 Garuda Emas dan undangan lainnya. Seperti perwakilan komunitas masyarakat, organisasi kemaha

siswaan, organisasi kepemudaan, tokoh partai politik, dan banyak lainnya. Acara yang bertempat di Taman Wisata Magrove Bhadrika 
tersebut diisi oleh narasumber Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Darlinsyah, S.Pd, M.Si d

Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Bengkulu Riky Dwi Putra.(
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MEMBUKA:
Komisioner 
KPU Provinsi 
Bengkulu Di-
visi SDM dan 
Partisipasi 
Masyarakat, 
Darlinsyah, 
S.Pd, M.Si,  
membuka 
acara Sos-
ialisasi Ayo 
Memilih. 

TERAPKAN: Pelaksanaan Sosialisasi Ayo Memilih menerapkan protokol kes
ehatan dengan mengatur jarak dan diwajibkan memakai masker atau faceshield 
bagi pesertanya.

SERIUS: Anggota YPRB juga mengikuti dan mendengarkan sos
ialisasi Ayo Memilih dengan sungguh-sungguh.

ANTUSIAS:
mengajukan pertanyaan ke narasumber.

HADIRI:
Forkompimda.

JINGLE: 
Arkha Band 

menampilkan 
lagu jingle 

KPU 2020.

Rekam Data E-KTP
Terkendala Jaringan 

KOTA BINTUHAN – Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kaur sampai saat 
ini terus melakukan rekam data keliling untuk 
menuntaskan data pemilih yang masuk DPT 
yang sampai saat ini belum ada e-KTP. Petugas 
Disdukcapil mendatangi kecamatan-kecamatan 
untuk melakukan perekaman data e-KTP.

Namun, saat musim hujan dan badai saat ini, 
rekam data yang dilakukan terlambat, karena 
adanya gangguan jaringan internet. Akibatnya 
rekam data yang dilakukan tidak maksimal, 
seperti yang terjadi di Kecamatan Padang Guci 
Hilir kemarin (1/12). Dari target 80 e-KTP, hingga 
sore kemarin baru terealisasi 50 persen karena 
jaringan gangguan akibat hujan.

“Terkendala jaringan dalam melakukan rekam 
data, apalagi saat hujan listrik dan jaringan in-
ternet sering gangguan. Untuk itu kita meminta 
masyarakat memakluminya, namun kita target-
kan rekam data e-KTP keliling ini akan terus kita 
lakukan hingga H-2 pencoblosan,” kata Sekretaris 
Dukcapil Kaur, Yanuar Afriko.

Tidak hanya itu, banyaknya warga yang tidak 
data tepat waktu saat perekaman juga menjadi 
kendala selama ini. Namun, menurut Yanuar, 
pihaknya bersama anggota PPK dan PPS berharap 
semua data pemilih yang masuk DPT yang belum 
ada e-KTP bisa melakukan rekam data sebelum 
pemilihan. Apalagi stok blangko e-KTP yang di 
Disdukcapil  Kaur jumlahnya masih sekitar 3.500 
lembar lagi. “Untuk stok e-KTP aman, namun kita 
imbau warga yang sudah terjadwal rekam data di 
kecamatannya untuk datang. Karena banyak keg-
unaan e-KTP ke depannya. Untuk itu kita sangat 
berharap agar pemerintah desa dan kecamatan 
aktif mengumumkan jadwal rekam data e-KTP di 
setiap kecamatan,” jelas Afriko.(cik) 

KOTA BINTUHAN – Akhir tahun 
2020, Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kaur telah mencairkan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) kepada 
semua sekolah tingkat SD dan SMP di 
Kabupaten Kaur. Dana yang langsung 
masuk ke rekening sekolah tersebut 
jumlahnya mencapai Rp 5,3 miliar 
yang diperuntukkan untuk pelajar SD 

dan SMP.
Dengan cairnya dana BOS tahap 

ketiga tahun 2020, Dispendik Kaur 
mengimbau agar pihak sekolah dapat 
memanfaatkan penggunaan dana BOS 
sesuai dengan petunjuk teknisnya. 
Pihak sekolah kemarin, ramai menda-
tangi Dispendik Kaur untuk mengam-
bil rekomendasi pencairan BOS tahap 

ketiga. Karena tanpa rekomendasi dari 
Dispendik Kaur, dana tersebut tidak 
bisa dicairkan, apalagi kalau pihak 
sekolah tidak melaporkan penggunaan 
BOS tahap kedua tahun 2020.

Pencairan dana BOS kali ini juga 
bertepatan dengan kegiatan ujian 
sekolah, sehingga sangat membantu 
sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

ujian. Jumlah dana BOS yang disalur-
kan tahap ketiga ini terdiri dari dana 
BOS tingkat SD sebesar Rp 3,5 miliar 
lebih. Dengan rincian Rp 3,3 miliar 
untuk 129 SD negeri dan Rp 146,6 
juta untuk SD swasta.  Dana tersebut 
diperuntukkan kepada 13.015 siswa 
tingkat SD.

Sementara untuk dana BOS tingkat 
SMP totalnya mencapai Rp 1,840 miliar 
lebih yang terbagi untuk 36 SMP negeri 
sebesar Rp 1,8 miliar lebih dan untuk 3 
SMP swasta sebesar Rp 34,9 juta. Dana 
tersebut diperuntukkan untuk 5.576 
siswa SMP.

Dalam satu tahun, satu orang siswa 
SD mendapatkan bantuan Rp 900 ribu 
dan SMP Rp 1 juta, dibagi menjadi tiga 
tahapan dan tahap terakhir sebesar 
30 persen. 

 “Semua sekolah dipastikan sudah 
banyak mengambil dan mencairkan 
dana BOS akhir tahun ini. Kita imbau 
kepada semua sekolah untuk mem-
perhatikan agar penggunaan dana 
BOS disesuaikan dengan petunjuk 
yang ada,” kata Kepala Dinas Pendidi-
kan Kaur, Endy Yulizar.

Sementara itu sekolah yang belum 
mengajukan pencairan diminta segera 
mendatangi Dispendik Kaur untuk 
memproses pencairan dana BOS. Na-
mun, untuk pencairan tahap ketiga ini 
sekolah harus menyampaikan laporan 
penggunaan dana BOS tahap pertama 
dan kedua tahun 2020.(cik)  

KOTA BINTUHAN – Setelah dua 
hari menerima laporan pelanggaran 
pilkada yaitu dugaan politik uang 
yang disampaikan Din Martin Salim, 
warga Desa Pasar Lama, Kecamatan 
Kaur Selatan, kemarin (1/12) Ba-
waslu Kaur bersama Tim Gakkumdu 
menggelar rapat bersama di sentral 
Gakkumdu. Laporan dugaan poli-
tik uang yang terjadi di Desa Bukit 
Indah, Kecamatan Nasal itu akan 
ditindaklanjuti oleh Gakkumdu dan 
Bawaslu Kaur.

Bawaslu Kaur akan mengeluarkan 
surat perintah penyidikan kepada 
Gakkumdu dan melakukan klari-
fikasi terhadap pihak terkait. Baik itu 
pihak pelapor maupun yang terlapor 
dalam kasus tersebut. 

Ketua Bawaslu Kaur, Toni Kuswoyo 
ditemui usai menggelar rapat bersa-
ma Gakkumdu kemarin, membenar-
kan pihaknya akan menindaklanjuti 

dugaan politik uang tersebut sesuai 
dengan tahapan dan prosedur yang 
berlaku. Untuk tahap awal pihaknya 
telah menerima laporan dan mereg-
ister laporan tersebut.

 “Untuk laporan politik uang yang 
telah dilaporkan masyarakat sudah 

kita tindaklanjuti. Kita terima dan 
sudah diregistrasi. Mulai besok 
(hari ini, red) kita akan tindaklan-
juti dengan melakukan pemanggilan 
untuk klarifikasi, baik itu pihak yang 
melaporkan dan terlapor. Nanti se-
muanya akan berproses hingga ada 

kesimpulan. Terbukti atau tidak kita 
lihat saja nanti,” ungkap Toni.

Sebelumnya, dugaan terjadinya 
politik uang itu berawal saat sekel-
ompok warga melakukan penangka-
pan di Desa Bukit Indah, Kecamatan 
Nasal. Pihak yang ditangkap adalah 
Kades Pasar Jumat, Juli bersama 
uang Rp 43 juta. Belum diketahui 
apakah uang tersebut untuk politik 
uang atau tidak. Setelah diamankan, 
kemudian diserahkan ke Bawaslu 
Kaur. Sebelumnya Kades Pasar Ju-
mat mengatakan kalau uang yang 
tersimpan dalam mobil miliknya 
adalah uang DD.

Namun tetap diambil oleh sejum-
lah warga yang pada Sabtu (28/11) 
malam menghadang mobil kades 
tersebut. Tidak hanya uang, mobil, 
beserta ponsel dan bukti lainnya 
juga diamankan sebagai barang 
bukti.(cik)  

Bawaslu Hari Ini Mulai Klari� kasi

Rp 5,3 Miliar Dana BOS Disalurkan

IST/RB

BAHAS: Bawaslu dan Gakkumdu rapat bersama.

ALBERTUS/RB

CAIRKAN : Pihak sekolah saat mengambil rekomendasi pencairan dana BOS di Dispendik Kaur.
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VAKSINASI diyakini menjadi sa-
lah satu langkah menghambat pan-
demi. Kehadirannya disambut positif 
masyarakat. Termasuk dunia usaha. 
Karena  bisa menumbuhkan harapan 
untuk kembali produktif.  

Pandemi COVID-19 adalah hal 
nyata dan akan masih ada entah sam-
pai berapa lama. Sehingga pemerin-
tah berupaya menghadirkan vaksin 
COVID-19 yang aman dan ampuh 
sebagai salah satu langkah penanga-
nan pandemi. Masyarakat pun me-
respon positif terkait langkah ini.

Hasil survei nasional tentang pene-
rimaan vaksin COVID-19 yang diselen-
ggarakan oleh Kementerian Kesehatan 
bersama Indonesian Technical Advi-
sory Group on Immunization (ITAGI) 
dengan dukungan UNICEF dan WHO 
menunjukkan bahwa mayoritas masy-
arakat Indonesia siap menerima vaksin 
COVID-19.  Dari total 115.000 respon-
den yang berasal dari 34 provinsi, 
mencakup 508 kabupaten/kota, tiga 
perempat responden menyatakan 
telah mendengar tentang vaksin CO-
VID-19 dan dua pertiga menyatakan 
bersedia menerima vaksin COVID-19. 

Menurut Ketua ITAGI Prof DR dr 
Sri Rezeki S Hadinegoro SpA (K), ha-
sil ini dilatarbelakangi oleh keinginan 
besar untuk segera mengakhiri pan-
demi COVID-19.

Guru Besar Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia, 
Prof Dr dr Hasbullah Thabrany men-
gatakan bahwa secara biaya, akan 
sangat lebih murah untuk mencegah 
daripada mengobati penyakit. Vaksin 
sudah pasti lebih murah dibandingkan 
merawat atau mengobati. “Vaksinasi 
menguntungkan kita semua karena 
kita menjadi tidak terkena virus dan 
tidak menularkan virus kepada orang 
lain. Hal ini adalah amal karena men-
cegah orang lain jadi tidak kena mu-
sibah dari virus,” jelasnya.

Pendapat ini juga didukung oleh 
Prof Dr dr Cissy Rachiana Sudjana, 
Guru Besar Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjadjaran. Menurut-
nya, biaya vaksin paling cost effec-
tive. “Vaksin adalah cara paling 

efektif untuk menurunkan kesakitan, 
kematian, dan juga kecacatan. Kita 
lakukan demi Indonesia, semoga 
anak-anak kita bisa sehat dengan 
imunisasi yang sesuai dengan ke-
tentuan,” jelasnya.

Berbagai program pemerintah 
yang mendukung, mendorong, dan 
menolong masyarakat selama pan-
demi, termasuk rencana pengadaan 
vaksin dan vaksinasi, turut berperan 
dalam bangkitnya optimisme rakyat 
Indonesia. Tercatat dari hasil survei 
IPSOS September-Oktober 2020, 75% 
masyarakat Indonesia punya opti-
misme tinggi bahwa ekonomi bisa 
segera pulih dan pandemi COVID-19 
bisa dilalui dengan baik. 

Melihat lebih dalam, optimisme ini 
didasari oleh bantuan untuk UMKM 
(53%); vaksin akan ditemukan dan 
distribusikan (46%), serta adanya ban-
tuan sosial (37%).  

Dunia penerbangan dan pariwi-
sata pun melihat hadirnya vaksin CO-
VID-19 akan memicu geliat kegiatan 
bisnis. Ketua Umum Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kedokteran Pener-
bangan Indonesia (PERDOSPI), Dr dr 
Wawan Mulyawan SpBS(K) SpKP AAK 
mengatakan jika industri penerbangan 
mulai pulih, maka dampaknya pada 
ekonomi Indonesia akan luar biasa. 
“Selain pergerakan masyarakat untuk 
kegiatan bisnis dan pariwisata akan 
kian meningkat, juga kegiatan perge-
rakan barang dan logistik lainnya yang 
memerlukan waktu cepat akan me-
ningkat pula. Maka pemulihan eko-

nomi yang diupayakan pemerintah 
akan bisa lebih cepat,” jelas dr Wawan.

Begitu pula disampaikan Ketua 
Association of The Indonesian Tours 
And Travel Agencies (ASITA) Pro-
vinsi Nusa Tenggara Barat, Dewan-
toro. Vaksin yang aman dan efektif 
dapat kembali menghidupkan eko-
sistem pariwisata seperti industri 
penerbangan, hotel, rumah makan, 
pemandu wisata dan agen perjala-
nan. “Saya dukung pemerintah 
untuk menghadirkan vaksin CO-
VID-19 karena saya memperkirakan 
jika ada vaksin COVID-19 dapat 
memulihkan pariwisata NTB hing-
ga 50% dan pasti secara bertahap 
membaik,” kata Dewantoro optimis.

Kehadiran vaksin dan vaksi-
nasi COVID-19 memang menjadi 
dasar dari optimisme masyarakat 
dan dunia usaha.  Vaksin akan men-
ghambat penularan COVID-19, 
meningkatkan kepercayaan diri 
masyarakat untuk kembali bekerja 
dan meningkatkan produktivitas, 
yang pada akhirnya akan mendorong 
pemulihan ekonomi.  

Untuk menjaga optimisme ter-
sebut, masyarakat dan pemerintah 
harus terus bergerak bersama, 
bergotong royong menjalankan 
perannya masing-masing. Salah 
satunya dengan tetap pakai mas-
ker, cuci tangan, jaga jarak dan 
hindari kerumunan, serta siap 
divaksin saat vaksin siap, untuk 
kesehatan pulih, ekonomi bangkit. 
[KPCPEN/KOMINFO] 

Vaksin dan Vaksinasi COVID-19 

Pulihkan Kesehatan Masyarakat 
dan Bangkitkan Ekonomi 
Bangsa

123rf/David Izquierdo Roger

KOTA MANNA – Musim hu-
jan membuat masyarakat yang 
melintas di jalan Ulu Manna 
menuju Kota Pagar Alam wajib 
siaga dan waspada. Sebab jalur 
ini rawan tertimbun longsor. 
Untuk itu masyarakat diminta 
selalu berhati-hati.

Bencana longsor di kawasan 
Ulu Manna selalu terjadi setiap 
kali hujan melanda. Hal ini 
disebabkan tebing di sepan-
jang pinggir jalan Ulu Manna 

yang dimulai dari Desa Ban-
dar Agung hingga Air Tenam 
mempunyai kontur tanah 
mudah longsor. Dalam bulan 
November ini sedikitnya su-
dah enam kali longsor, belum 
lagi ditambah longsor kecil 
yang kerap terjadi. Menyikapi 
ini, Pjs Bupati BS, Isnan Fajri, 
M.Kes meminta masyarakat 
untuk selalu waspada dan 
siaga saat musim hujan turun. 
Bencana longsor bukan ben-

cana biasa, karena apabila ma-
syarakat tidak waspada maka 
akan menimbulkan korban 
jiwa saat longsor melanda. 

Pada dinas terkait, Isnan 
mengaku telah memberikan 
peringatan agar menyiapkan 
alat berat hingga tim evakuasi 
apabila sewaktu-waktu long-
sor kembali terjadi. “Pertama 
kewaspadaan warga. Saat hu-
jan lebih baik tidak melintas. 
Kita juga sudah menyiapkan 

alat dan tim apabila terjadi 
longsor,” terang Isnan.

Terpisah, Kapolres BS AKBP. 
Deddy Nata, S.IK mengaku 
telah memerintahkan Polsek 
Pino untuk siaga apabila cuaca 
mulai mendung. Kapolres juga 
meminta Babinkamtibmas 
turun langsung memantau ke-
adaan di lapangan saat hujan. 
Menurutnya, ditakutkan jika 
longsor terjadi malam hari, 
dan ada masyarakat yang terje-

bak tidak bisa melintas. Untuk 
itu dia mengimbau dengan te-
gas agar masyarakat aktif me-
lihat informasi melalui media. 
“Melalui media juga bisa me-
mantau kondisi wilayah mana 
saja yang rawan, dan tidak bisa 
dilewati,” ujar Kapolres.

Apabila ada jalan yang tertu-
tup longsor, Kapolres meminta 
anggotanya dan warga sekitar 
cepat mencari jalan alternatif.
(tek)

KOTA MANNA – Dandim 0408 
Bengkulu Selatan-Kaur, Letkol 
Inf.Yudha Nugraha mengharap-
kan seluruh media menjadi 
pemersatu bangsa dan tidak 
memecah belah umat. Hal ini 
disampaikannya dalam audi-
ensi dengan anggota Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) BS di 
Makodim 0408, kemarin (24/11).

Kunjungan anggota PWI BS 
ke Kodim ini dilaksanakan 
menjelang pelantikan pengurus 
PWI BS tanggal 26 November ini. 
Kedatangan pengurus PWI BS ini 
untuk mempererat sinergitas TNI 
dan media di wilayah BS. 

Menurut Dandim, media harus 
selalu menjaga persatuan bangsa 
melalui karya dan tulisan yang 
dikeluarkan oleh perusahaan 
media. Dijelaskan Dandim, hal 
ini penting disampaikan, sebab 
media langsung bersentuhan 
dengan seluruh masyarakat. Apa 
yang disampaikan oleh media 
diyakini masih sangat dipercaya 
oleh masyarakat. Oleh karena 
itu peran media sangat penting 
dalam menjaga persatuan. 

Lebih jauh Dandim mengingat-
kan, media jangan sampai mem-
ecah belah umat. Apalagi dengan 
isu-isu yang cepat berkembang 
mulai dari isu kesukuan, agama, 
budaya dan lainnya. Untuk itu 
Dandim sangat berharap PWI 
BS dapat menjaga persatuan 
bangsa. 

Sedangkan untuk sinergitas 
TNI dan media, Yudha mengaku 
sangat penting dan akan diting-
katkan. Yudha mengakui peran 
media sangat dibutuhkan. Oleh 
sebab itu dia mengharapkan 

sinergitas TNI dan media tidak 
pernah terputus. “Sinergitas TNI 
dan media sangat penting. Saya 
terbuka dengan teman-teman 
pers selagi untuk kepentingan 
publik,” ungkap Dandim.

Sementara itu, calon Ketua PWI 
BS, Suswadi yang segera dilantik 
mengaku sangat membutuhkan 
sinergitas TNI dan media. Me-
ngenai pemberitaan dan kerjasa-
ma lainnya, Suswadi mengharap-
kan Kodim 0408 dapat menjalin 
hubungan yang lebih harmonis 
dan intens lagi. “Sinergitas itu yang 
paling penting,” ujarnya.(tek)

Ancam Lapor Balik
KOTA MANNA – RM orang dekat salah 

satu Calon Bupati (Cabup) Bengkulu Se-
latan (BS) mengancam lapor balik salah 
satu ASN bernama Melhan yang kini 
duduk sebagai staf di Sekretariat DPRD 
BS. RM merasa nama baiknya dicemarkan 
oleh Melhan. 

RM merasa nama baiknya dicemarkan 
usai Melhan yang juga Kepala Bidang 
(Ka bid) Pendidikan Luar Sekolah (Dik-
lus) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(Dikbud) BS itu melaporkan dirinya ke 
Unit Tipidter Polres BS atas tuduhan RM 
belum melunasi utang sebesar Rp 15 juta 
dari total Rp 20 juta. Dijelaskan RM, Mel-
han menuduh dirinya memperjualbelikan 
jabatan. Padahal, sebut RM, dirinya tidak 
ada sangkut pautnya soal kepindahan 
Melhan dari jabatan Kabid Diklus dan 
menjadi staf di DPRD BS pada tahun 2019 
lalu. 

Dikatakan RM, saat ini dirinya masih 
melihat perkembangan laporan Melhan 
ke Unit Tipidter Polres BS. Apabila kasus 
tersebut berlanjut, maka RM menegaskan 
akan langsung lapor balik Melhan yang 
diklaimnya sudah mencemarkan nama 
baiknya.

RM mengakui dirinya memiliki utang 
pada Melhan sebesar Rp 20 juta pada 
tahun 2019 lalu. RM mengungkapkan 
dirinya telah mencicil sebesar Rp 5 juta, 
sehingga tersisa Rp 15 juta. Untuk diketa-
hui sebelumnya, Melhan mendatangi 
Unit Tipidter Polres BS Senin (23/11) lalu. 
Kepada Kanit Tipidter Ipda. Priyanto, SH, 
Melhan berkonsultasi masalah utang RM 
pada dirinya yang belum juga dibayar-
kan oleh RM. Padahal, diakui Melhan, 
perjanjian keduanya utang tersebut akan 
dibayarkan pada tanggal 23 Maret lalu. 
Namun beberapa kali Melhan meminta 
RM membayar, namun belum ada kejela-
san.(tek)

KOTA MANNA – Dinas Kesehatan 
(Dinkes) BS melaporkan selama tahun 
2020 ini kasus malaria nihil atau tidak 
ada kasus di 11 kecamatan di wilayah BS. 
Namun demikian, Dineks tetap mem-
bagikan kelambu pada warga empat ke-
camatan yakni Pasar Manna, Ulu Manna 
dan Air Nipis. 

Kabid P2P Dinkes Ns.Elfa Sari M.Kes 
didampingi Penanggungjawab Program 
Malaria Dinkes BS, Delly Ferawati S.KM 
menyebutkan selama tahun 2019 hanya 
ada empat kasus malaria di 142 desa dan 
16 kelurahan. Oleh sebab itu pihaknya 
tetap membagikan 70 kelambu dari 
kementerian pada warga yang terkenda 
penyakit malaria itu, meski selama tahun 
2020 ini kasus malaria nihil. 

Adapun pembagian kelambu sebagai 
pencegahan terhadap warga yang ter-
dampak yakni diserahkan ke warga di 
tiga desa dan satu kelurahan yang ter-
catat ada kasus malaria tahun 2019 lalu. 
Yakni, Desa Bandar Agung, Kecamatan 
Ulu Manna, Desa Suka Maju dan Desa 
Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis serta 
Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan 
Pasar Manna.

Ditambahkan Delly, dengan adanya 
bantuan kelambu, diharapkan ke de-
pan, tidak ada lagi warga di empat lokasi 
tersebut yang terserang malaria. Selain itu 
tetap jaga kebersihan lingkungan agar ti-
dak menjadi sarang berkembang biaknya 
nyamuk penyebab malaria. Selain itu, 
ia juga mengajak warga untuk waspada 
Demam Berdarah Dengue (DBD). 

“Tidak ada kasus malaria selama tahun 
2020, tapi pada masyarakat tetap jaga 
kebersihan dan lingkungan penyebab 
malaria,” terang Elfa.

Kendati demikian, 14 Puskesmas yang 
tersebar di 11 Kecamatan BS diminta ru-

tin memantau warga. Apabila ada kasus 
malaria, harus cepat disampaikan untuk 
pencegahan. “Kalau ada cepat lapor ke 
Dinkes atau puskesmas terdekat,” imbau 
Elfa.(tek)

Hujan, Jalan Rawan Tertutup Longsor

Dandim: Media Harus
Menjadi Pemersatu

RIO/RB

KUNJUNGAN: Dandim 0408, Letkol Inf Yudha Nugraha saat menerima PWI Bengkulu 
Selatan, Selasa (24/11).

RIO/RB

WASPADA: Ruas jalan di Ulu Manna rawan kembali tertutup tanah longsor. Saat ini longsoran kecil sering terjadi.

2020, Kasus Malaria Nihil

RIO/RB

FOGGING: Pencegahan malaria dan 
DBD oleh Dinkes Bengkulu Selatan.

Tunggu Hasil Swab
KOTA MANNA – Dinas Ke

sehatan (Dinkes) Bengkulu 
Selatan (BS) merilis hasil 
rapid test terhadap anggota 
Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) dan Sekretariat KPU 
serta Komisioner KPU BS. 
Hasil rapid test diketahui se
banyak 63 orang anggota PPK 
reaktif dan harus menunggu 
hasil swab.

Sementara itu sambil me

nung gu swab, 63 PPK terse
but di wajibkan isolasi man
diri. Anggota PPK yang ha
rus dilakukan rapid test se
banyak 3.519 orang. Namun 
be lum semuanya selesai. 
Un tuk menghindari segala 
kemungki nan ada Covid19, 
Din kes mewajibkan PPK yang 
reaktif isolasi mandiri di ru
mah masingmasing dan tidak 
ber interaksi dengan orang lain 
sembari menunggu hasil swab. 

Sementara 41 orang Sekre

tariat KPU serta Komisioner 
KPU yang rapid test, semuan
ya diketahui unreaktif atau 
negatif dari adanya virus. 
Kabid Pencegahan Pengen
dalian Penyakit P2P Dinkes 
BS, NS. Elfa Sari, S.Kep, M.Kes 
menyebutkan, total 3.560 ang
gota PPK yang rapid test, be
lum selesai dilakukan. Untuk 
63 anggota PPK yang reaktif 
akan dilakukan tes swab guna 
memastikan apakah positif 
Covid19 atau bukan.

Dijelaskannya, tes swab 
se cepatnya dilakukan. “Se
belum diketahui hasil tes 
swabnya, mereka tidak boleh 
interaksi dengan orang lain. 
Harus isolasi dulu,” terang 
Elfa.

Terpisah, Ketua KPU BS, 
Alpin Samsen, S.Pt mengaku 
semua teknis dan proses rapid 
test adalah kebijakan Dinkes. 
Oleh sebab itu apapun hasil
nya, Alpin menyerahkannya 
pada Dinkes. Sedangkan un

tuk 63 PPK yang reaktif disa
rankan untuk isolasi mandiri 
sesuai dengan perintah petu
gas medis guna menghindari 
yang tidak diinginkan.

Namun demikian apapun 
yang terjadi, Alpin memas
tikan tahapan Pilkada 9 De
sember tidak akan terganggu. 
Namun dia meminta semua 
pihak tetap mematuhi pro
tokol kesehatan, bahkan ma
suk kantor KPU wajib pakai 
masker.(tek)

KOTA MANNA  KPU BS selesai 
melakukan perekapan surat suara 
Pilbup BS dan dan Pilgub Bengku
lu, kemarin (1/12). Surat suara di
simpan di gudang logistik KPU BS 
Jalan Sersan M.Taha, Kota Manna. 
Namun diketahui ada beberapa 
surat suara yang rusak dan kurang. 

Hasil perekapan surat suara Pil
bup BS dengan  jumlah yang diteri
ma sebanyak  120.685 lembar. Surat 

suara yang baik sebanyak 120.173 
lem bar. Sedangkan surat suara 
yang rusak sebanyak 68 lembar, 
dan untuk surat suara yang kurang 
se banyak 317 lembar. Sehingga 
kekurangan surat suara yang akan 
diusulkan secara keseluruhan se
banyak 385 lembar.

Sementara hasil perekapan surat 
suara Pilgub Bengkulu jumlah yang 
diterima sebanyak 120.685 lembar. 

Dengan surat suara yang baik 
sebanyak 120.567 lembar. 

Sedangkan surat suara yang 
rusak sebanyak 406 lembar, 
dan surat suara yang kurang 
sebanyak 77 lembar. Sehingga 
kekurangan surat suara yang 
akan diusulkan secara keseluru
han sebanyak 483 lembar.

Ketua KPU BS, Alpin Samsen, 
S.Pt mengatakan, jumlah keru
sakan dan kekurangan surat su
ara Pilbup dan Pilgub langsung 
ditanggapi. Dimana kekurangan 

surat suara dan kerusakan itu lang
sung dilaporkan ke KPU Provinsi 
Bengkulu dan KPU RI.

Alpin mengaku perbaikan dan su
sulan surat suara yang kurang akan 
dikirim ulang oleh pihak perusa
haan yang menangani pencetakan 
surat suara baik pilbup maupun 
pilgub. “Sudah dilaporkan dengan 
KPU Provinsi. Nanti akan dikirim 
ulang, baik  yang kurang maupun 
yang rusak. Tidak ada masalah,” 
jelas Alpin.

Untuk penjagaan surat suara di 
gudang logistik, Kapolres BS AKBP. 
Deddy Nata melalui Kasubag Hu
kum Iptu.AHD Khairuman, M.Si 
mengatakan pihaknya 24 jam men
jaga gudang logistik. Selain petugas 
KPU dan aparat keamanan, dilarang 
mendekat ke gudang logistik se
bagai antisipasi segala kemungki
nan. “Penjagaan ketat dan dengan 
protokol kesehatan, anggota selalu 
siaga,” tegasnya.(tek)

Syarat Perbaikan Sekolah 
KOTA MANNA – Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (Dikbud) BS mengingatkan 
setiap sekolah, mulai TK hingga SMP untuk 
mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 
dengan benar. Hal itu sebagai syarat untuk 
mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
untuk perbaikan sekolah tahun anggaran 2021.

Total DAK sebesar Rp 40 miliar. Operator 
sekolah yang secara khusus menangani sistem 
Dapodik agar membuat usulan perbaikan 
sekolah yang rusak dengan benar ke pihak 
kementerian. Dikbud BS berharap pengisian 
Dapodi tidak ada yang salah. 

Selama ini, Dinas Dikbud masih banyak 
menjumpai kesalahan yang dilakukan pihak 
operator sekolah dalam pengisian Dapodik. 
Seperti pengisian keadaan sekolah, dimana 
yang rusak dan sedang dikatakan rusak berat. 
Meski demikian 

tidak seluruh sekolah yang kebagian dana 
tersebut untuk perbaikan sekolah.

Sekretaris Dinas Dikbud BS, Agustian menga
takan, DAK tahun 2021 naik Rp 15 miliar dari 
ta hun 2020 ini yang hanya sebesar Rp 25 mi liar. 
Dengan naiknya DAK ini, ia berharap se kolah 
yang rusak di BS akan diperbaiki semuanya. Se
hingga tidak ada lagi sekolah yang rusak seper ti 
di SDN 82 Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino 
yang dilaporkan rusak berat waktu lalu.

Agustian mengingatkan pihak operator 
sekolah dapat mengisi Dapodik dengan benar 
agar usulan perbaikan sekolah dapat disetujui 
pihak kementerian. Selama ini banyak operator 
sekolah yang melaporkan kerusakan sekolah 
dengan laporan rusak berat. “Ke depan itu 
tidak terjadi lagi sehingga usulan perbaikan 
sekolah dapat diakomodir pemerintah pusat 
dengan laporan yang benar, kalau rusak sedang 
ya laporkan rusak sedang, jangan berlebihan,” 
tegas Agustian.(tek)

Tunggu Izin Kemendagri 
KOTA MAN-

NA Pemkab BS 
memastikan sudah 
menye rahkan 
daftar na manama 
ASN yang nonjob 
ke Kemendagri. 
Namun meski ber
kas sudah diterima, 
Kemendagri 
belum memberikan 
kepastian jadwal 
pelantikan untuk 
pengembalian ja
batan ASN tersebut.

Pjs Bupati BS, Isnan Fajri, M.Kes 
sendiri tidak ingin terlalu jauh ikut cam
pur, sebab dirinya tak terlibat mengenai 
mutasi yang terjadi di BS. Menurutnya, 
Pemkab BS hanya bisa menunggu 
ka pan izin tersebut dikeluarkan oleh 
Kemendagri. “Hanya bisa menunggu, 
untuk kepastian memang belum ada 
dari Kemendagri,” terang Isnan.

Karena belum ada kepastian, Pemkab 
BS berharap ASN bersangkutan bisa 
tetap tenang, apalagi proses pemilihan 
kepala daerah segera dilakukan. Bila 
nantinya izin sudah dikeluarkan, maka 
tidak ada lagi kendala bagi pengem
balian jabatan ASN yang dinonjobkan 
berikut pemulihan data yang diblokir 
pada 526 ASN di di jajaran BS.(tek)

KOTA MANNA  Disper
indagkop BS memastikan 
pekerjaan pembangunan 
Pasar Kota Medan selesai 
dibangun pada 20 Desem
ber ini. Khusus untuk pen
goperasian, Disperindag su
dah menjadwalkan dimulai 
awal tahun 2021.

Proyek pekerjaan pemban
gunan Pasar Kota Medan 
atau Pasar Kutau yang be
rada di Jalan Kolonel Berlian 
saat ini progress pekerjaan 

sudah mencapai 98 persen. 
Sehingga jika tidak ada aral 
melintang pembangunan 
pasar senilai Rp 2,3 miliar 
tuntas 20 Desember men
datang. Jika pembangunan 
sudah selesai, Disperindag 
segera menempatkan para 
pedagang untuk berjualan 
di auning maupun kios yang 
sudah dibangun.

Kepala Dinas Perindagkop 
BS, Herman Sunarya, SH, 
MH menyebutkan fokus 

penghuni kios dan auning 
adalah pedagang lama yang 
terdampak pembangunan. 

Program gratis retribusi se
lama satu tahun tetap digal
akkan, karena para pedagang 
harus menyesuaikan kondisi 
di tengah pandemi Covid19. 
“Jadi tidak dipungut biaya 
untuk retribusi pasar. Hni 
juga langkah pemerintah 
dalam situasi pandemi Co
vid19,” terang Herman.

Selain itu, Disperindag 

juga menekankan untuk 
pengoperasian wajib di
lakukan pada awal tahun 
2021, karena saat ini Pasar 
Kutau masih dalam tahap 
finishing. Dengan dibu
kanya Pasar Kutau ini, di
harapakan para pedagang 
bisa memberi warna baru 
berupa menjadi pasar khu
sus. “Pasar ini dapat meng
gerakkan roda perekono
mian masyarakat,” ujarnya.
(tek)

63 Anggota PPK Reaktif

Dapodik Harus Benar

Pasar Kota Medan Hampir Rampung

Surat Suara Kurang dan Rusak 

RIO/RB

RAPID TEST: Petugas medis sedang melakukan rapid test pada Komisioner KPU BS dan staf KPU, Selasa (1/12).

RIO/RB

KERJA: Proses pengerjaan Pasar Kota Medan yang akan ditempati awal tahun 2021.

RIO/RB

REKAP: Petugas KPU BS sedang melakukan perekapan surat suara Pilbup BS dan Pilgub Bengkulu, 
Selasa (1/12).

ISNAN FAJRI

SELATAN
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BENGKULU - Sekretaris Jenderal Bawaslu 
RI, Dr. Gunawan Suswantoro melantik 

dan mengambil sumpah 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) untuk Pejabat Ad-
ministrator dan Pejabat 
Fungsional di Lingkun-
gan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Ba-
waslu) se Indonesia, 
Senin (30/11).

Adapun jumlah peja-
bat yang dilantik pada 
jabatan Administrator 
(Eselon III) berjumlah 
sebanyak 7 orang dari to-
tal 11 orang yang diusul-
kan untuk disetarakan. 
4 orang tidak disetujui 
untuk disetarakan. Se-
mentara itu untuk yang 
dilantik pada jabatan 
Pengawas (Eselon IV) 
berjumlah sebanyak 103 
orang dari 184 orang 
yang diusulkan untuk 
disetarakan. 81 orang 
tidak disetujui untuk 
disetarakan.

Sementara itu, khusus 
u n t u k  B a w a s l u  s e 
Provinsi Bengkulu se-

banyak 7 orang pe-
jabat yang dilantik 
yakni, Septi Maryati, 
SH, MH (Kepala 
Sekretariat Bawaslu 
Kabupaten Rejang 
Lebong), Trisno, 
SE,  MM (Kepala 
Sekretariat Bawaslu 
Kabupaten Selu-
ma, Asenli, S.Kom 
(Analis Hukum Ahli 

Muda di Sekretariat Bawaslu Provinsi 
Bengkulu), Widya Oktaviani, SE (Analis 
Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 
Bawaslu Provinsi Bengkulu), Heru Kuswoyo, 
S.Si (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 
Ahli Muda di Sekretariat Bawaslu Provinsi 
Bengkulu),  Silvina Jafri, SE (Pranata Kom-
puter Ahli Muda di Sekretariat Bawaslu 
Provinsi Bengkulu), Elvis Masril, SE (Pranata 
Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bawaslu 
Provinsi Bengkulu).

Gunawan Suswantoro menyampaikan 
rasa percayanya kepada seluruh pejabat 
yang dilantik terhadap pelaksanaan tugas-
tugas yang akan diemban. “Selamat kepada 
seluruh pejabat yang dilantik. Saya percaya 
bapak/ibu sekalian dapat bekerja dengan 
baik dan semaksimal mungkin,” katanya.

Untuk diketahui, selain ada jabatan baru 
yang dilakukan pelantikan yakni jabatan 
fungsional, hal ini sesuai dengan perintah 
MenPAN-RB sebagai target penyederhanaan 
birokrasi.

“Kita sudah dapat persetujuan MenPAN-
RB. Ini untuk memenuhi reformasi birokrasi 
yang sudah dicanangkan. Pelaksanaan 
lebih lanjut saya minta tidak ada kegoya-
han. Birokrasi tetap bekerja seperti biasa. 
Kasubbag di provinsi nanti tetap menjadi 
sub-koordinator di bagian masing-masing. 
Bagi jabatan yang dulu Kasubbag jadi Plt. 
Kabag suratnya akan saya perbaiki lagi,” 
pesan Gunawan.

Gunawan juga memberi selamat kepada 
52 orang Kasek terpilih dalam pansel. Ia 
berharap para Kasek dapat segera mem-
persiapkan diri untuk melaksanakan tugas 
sebagai kepala kantor dan KPA. Namun ada 
catatan bagi kabupaten/kota yang PPK nya 
tergantikan oleh Kasek yang baru, maka 
pelaksana PPK tetap pada PPK yang lama 
hingga nanti diberikan kewenangan oleh 
Sekjen. Selain itu, Gunawan juga melantik 
sebanyak 22 orang Auditor pelaksana.(**)

IST/RB

LANTIK: Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pejabat Administrator 
dan Fungsional Dilantik

PeLANTIKAN PejABAT BAwAsLU dI ProvINsI BeNgKULU

1. Septi Maryati, SH, MH (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong)
2. Trisno, SE, MM (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seluma
3. Asenli, S.Kom (Analis Hukum Ahli Muda di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu)
4. Widya Oktaviani, SE (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Bawaslu Provinsi Bengkulu)
5. Heru Kuswoyo, S.Si (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda di Sekretariat Bawaslu 
    Provinsi Bengkulu)
6. Silvina Jafri, SE (Pranata Komputer Ahli Muda di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu)
7. Elvis Masril, SE (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bawaslu Provinsi Bengkulu).
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Beli Vaksin Corona,
Pemprov Siapkan Rp 10 Miliar  

BENGKULU – Pemprov Bengkulu mengalokasi-
kan anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19 
mencapai Rp 10 miliar. Dialokasikan dalam ang-
garan Belanja Tak Terduga (BTT) pada APBD 2021 
yang baru saja disahkan. Pembelian vaksin ini 
nantinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi 
Bengkulu, Dempo Xler, SIP, MAP, anggaran pembe-
lian vaksin dimasukan dalam anggaran BTT karena 
untuk pengadaan vaksin sendiri masih menunggu 
regulasi atau peraturan dari pemerintah pusat.

RAPBD Dievaluasi Mendagri

Mantan Kadis PU Provinsi Tiba di Bengkulu

DD Tahun Depan Rp 1,085 Triliun
BENGKULU – Provinsi 

Bengkulu tahun depan akan 
menerima alokasi Dana Desa 
(DD) sebesar Rp 1,085 triliun. 
Angka ini tidak jauh berbeda 

dari tahun ini yang di pe-
runtukan bagi 9 kabupaten 
dalam wilayah Provinsi Beng-
kulu. Baca KONTRAK.. Hal 19

Kontrak Seluruh PTT 
Diperpanjang

Kecuali yang Mengundurkan Diri
BENGKULU – Per 30 Desember, kontrak kerja 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kota 
(Pemkot) akan berakhir. Di tengah pandemi ini, 
Pemkot tidak mengurangi jumlah PTT untuk 
bekerja tahun depan. Dalam artian, seluruh 
PTT yang ada tahun ini, akan diperpanjang 
kontraknya. Kecuali, bagi PTT yang mengun-
durkan diri. 

Dana Desa 2021

Kabupaten Kaur 
Rp 147,024 miliar

Kabupaten Bengkulu Selatan 
Rp 110,975 miliar

Kabupaten Seluma 
Rp 141,085 miliar

Kabupaten Bengkulu Tengah
Rp 112,456 miliar

Bengkulu Utara 
Rp 170,927 miliar

Kabupaten Mukomuko 
Rp 123,162 miliar

Kabupaten Lebong
Rp 79,837 miliar

Kabupaten Rejang Lebong 
Rp 113,199 miliar

Kabupaten Kepahiang
Rp 86,691 miliar

Disahkan Jelang
Tengah Malam

BENGKULU – Rancan-
gan Peraturan Daerah (Ra-
perda) tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja (APBD) 
disahkan jelang tengah 

malam, Senin (30/11). DPRD 
Provinsi Bengkulu menyetu-
jui RAPBD senilai Rp 3,062 
triliun. Akan tetapi sebe-
lum diundangkan menjadi 
perda, RAPBD masih harus 
dievaluasi Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri).

Baca RAPBD.. Hal 19

Baca DD.. Hal 19

Dukcapil Tetap Buka di Hari Libur

ILHAM/RB

PELAYANAN: Masyarakat yang sedang melakukan pengurusan data administrasi kepen-
dudukan di Dukcapil.

Jika Permintaan 
Rekam E-KTP Tinggi

BENGKULU – Libur pan-
jang pergantian tahun, dari 
tanggal 24 Desember sampai 
2 Januari 2021, yang telah 

d i t e t a p k a n  p e m e r i n t a h , 
membuat aktivitas perkan-
tor milik pemerintah juga 
libur. Termasuk pelayanan 
di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Dukcapil) 
Kota Bengkulu. Namun Duk-
capil Kota Bengkulu masih 

milihat situasi dan kondisi 
pada saat libur nanti. Jika 
animo atau permintaan ma-
syarakat melakukan pereka-
man dan pencetakan e-KTP 
tinggi, maka mereka akan 
tetap buka.

DPO Tipikor Terakhir Kejati Bengkulu
BENGKULU - Setelah dua kali 

divonis penjara dengan kasus 
korupsi berbeda pada tahun 2015 
dan tahun 2017, Mantan Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Bengkulu, Zulkarnain Muin (ZM) 
(61) berhasil ditangkap. Penang-
kapan warga Meranti RT 10 Kelu-
rahan Sawah Lebar Bengkulu ini 
dilakukan tim Intelijen Kejaksaan 

Tinggi (Kejati) Bengkulu beker-
jasama dengan Tim Tabur Kejak-
saan Agung, Selasa (1/12)  pukul 
10.30 WIB di Apartemen lantai 29 
wilayah Jakarta Barat.
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Beli Vaksin Corona, Pemprov Siapkan ...

RAPBD Dievaluasi Mendagri

Kontrak Seluruh PTT Diperpanjang

Mantan Kadis PU Provinsi Tiba di ...

DD Tahun Depan Rp 1,085 Triliun
Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

 Total, anggaran BTT tahun 2021 
itu mencapai Rp 10 miliar. 

“Nanti dibeli sesuai kebutuhan, 
dan kalau masuk BTT tidak hanya 
bisa digunakan untuk pengadaan 
vaksin saja. Tapi juga bisa digunakan 
untuk kebutuhan lain dalam penan-
ganan Covid-19,” ujar Dempo.

Lanjut Dempo, pengadaan vaksin 
tahap pertama tahun depan itu bisa 
saja bantuan dari pemerintah pusat. 

Mengingat vaksin tahap pertama 
itu, akan diberikan untuk skala 
prioritas. Seperti diberikan kepada 
tenaga kesehatan dan guru. Namun 
apabila daerah harus mengadakan 
sendiri vaksin, maka daerah juga 
siap karena sudah mengalokasikan 
dana untuk pengadaan vaksin.

“Yang jelas kalau harus mengada-
kan sendiri, daerah juga sudah siap. 
Sekarang kita tunggu saja, kesiapan 
vaksin tersebut,” tukas Dempo

Satgas Covid-19 Provinsi Bengku-

lu, dr. H. Syafriadi MM, menerang-
kan, vaksin Covid-19 saat ini masuk 
masuk dalam uji klinis fase ketiga. 
Dalam fase itu, vaksin tersebut telah 
disuntikan ke relawan-relawan Co-
vid-19. Dari uji ini akan dilihat apa 
yang terjadi pada tubuh relawan 
ketika mendapatkan vaksin. 

“Kita tunggu dari pusat, vaksin 
itu sudah layak atau belum. Karena 
semua dilibatkan, baik dari BPOM 
maupun MUI untuk kehalalannya,” 
tutupnya. (key)

Diketahui jumlah PTT Pemkot 

Bengkulu saat ini sekitar 2.000 
orang. Mereka bekerja di Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) di lingkup 

Pemkot Bengkulu.
“Karena kemaren 

sudah dievaluasi, 
kemungkinan kita 
tidak lagi mengeval-
uasi. Cuma kita per-
panjang saja,” terang 
Pejabat Sekretaris 
Daerah Kota Beng-
kulu, Bujang HR.

Tahun tahun lalu, 
dalam penerimaan 
PTT dilakukan tes 
secara online. Tetapi 
tahun ini tidak di-

lakukan lagi. Lantaran anggaran 
honor untuk PTT ini di APBD 2021 
tidak ada pengurangan, masih sama 
dengan tahun ini. Untuk mekanisme 
pembuatan kontrak baru untuk 
PTT ini, pihaknya akan berkoordi-
nas dengan Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 
Kota Bengkulu dan Badan Penge-
lolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kota Bengkulu. “Tidak 
dilakukan tes online kecuali ada 
pengurangan anggaran, ini tidak ada 
pengurangan anggaran,” jelasnya.

Tahun ini, jumlah anggaran untuk 
honor PTT sebesar Rp 25 miliar. Ta-
hun 2021 mendatang, anggarannya 
masih tetap sama.(juu)

“Sudah diketok palu tadi malam 
sekitar pukul 23.00 WIB, tapi masih 
harus dievaluasi oleh mendagri. 
Kita beri waktu 3 hari TAPD paling 
lambat untuk menyampaikannya 
kepada Mendagri agar bisa dievalu-
asi,” kata anggota Badan Anggaran 
(Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu 
Edwar Samsi.

Lanjut Edwar, diperkirakan evalu-
asi dari Mendagri membutuhkan 
waktu paling lama sekitar 15 hari. 
Setelah evaluasi turun maka TAPD 
kembali akan membahas bersama 
Banggar, apa saja yang direvisi atau 
rekomendasi yang turun dari Ke-
mendagri. “Kita akan bahas lagi 
nanti rekomendasi apa saja yang 
turun dari Mendagri,” jelas Edwar.

Dalam nota penjelasan Gubernur 
Bengkulu tentang Raperda RAPBD, 
diketahui 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, belanja 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 10 miliar. Serta, 
belanja 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 
kepada pemerintah kota Rp 83,847 
miliar.

Plt Gubernur Bengkulu Dedy Er-
mansyah, menyampaikan apresiasi 

yang setinggi-tingginya kepada se-
luruh anggota dewan provinsi, yang 
telah mencurahkan tenaga dan fiki-
rannya untuk membahas Raperda 
tentang APBD Provinsi Bengkulu 
TA 2021 hingga disetujui menjadi 
Perda Provinsi Bengkulu.

“Besar harapan kita bersama agar 
hasil evaluasi dari Kemendagri 
dapat diterbitkan dalam waktu 
dekat ini agar jika ada catatan kore-
ktif dapat segera kita sempurnakan 
sesuai dengan arahan dan petunjuk 
dari Kemendagri,” beber Dedy.

Dengan telah selesainya doku-
men APBD Provinsi Bengkulu 
2021 ini, Plt Gubernur berharap 
dapat segera diimplementasikan 
guna melaksanakan program dan 
kegiatan yang telah ditetapkan, 
serta terlaksananya pembangunan 
daerah Provinsi Bengkulu untuk 
kesejahteraan seluruh masyarakat 
Bengkulu. (key)

Zulkarnain Muin sendiri sudah 
lima tahun masuk dalam daftar pen-
carian orang (DPO) Kejati Bengkulu.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) 
Bengkulu Dr. Andi Muhammad Tau-
fik, SH, MH melalui Asisten Intelijen 
Kejati Bengkulu, Pramono Moelyo, 
SH, M.Hum mengatakan, hari ini 
Zulkarnain Muin akan tiba di Beng-
kulu. Untuk diperiksa di Kejati Beng-
kulu, dan langsung menjalankan 
hukumannya. “Besok sore  (hari ini, 
red) DPO (Zulkarnain Muin) akan 
tiba di Bengkulu,” ungkapnya.

Dengan diamankannya Zulkar-
nain Muin ini, pekerjaan rumah 
Kejati Bengkulu dalam mencari 
DPO sudah tuntas. Zulkarnain 
Muin adalah DPO terakhir Kejati 

Bengkulu yang berhasil ditangkap.
Pramono menegaskan tidak 

ada yang sulit dalam menangkap 
DPO. “Bagi saya tidak ada kesuli-
tan menangkap DPO. Kuncinya 
kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas. 
Buktinya selama saya bertugas di 
Bengkulu sudah 7 DPO kita tangkap. 
Demikian juga sewaktu saya Kajari 
Subang, ada 8 DPO kita tangkap. 
“Ini DPO Tipikor terakhir Kejati 
Bengkulu, alhamdulillah sudah 
tuntas” ujarnya.

Diketahui, Zulkarnain Muin 
merupakan DPO kasus proyek 
multiyears pembangunan lampu 
jalan sepanjang pesisir Pantai Pan-
jang tahun anggaran 2007 sampai 
2009. Dia divonis bersalah dalam 
putusan kasasi Mahkamah Agung, 
21 Januari 2015 lalu. 

Saat itu majelis hakim Mahka-
mah Agung yang diketuai Dr Ar-
tidjo Alkostar SH LLM menyatakan 
Zulkarnain Muin terbukti secara sah 
melakukan tindak pidana korupsi 
secara bersama-sama, menjatuh-
kan vonis 4 tahun dan 6 bulan 
penjara serta denda Rp 200 juta 
subsidair 6 bulan penjara. 

Selain terlibat korupsi proyek 
lampu jalan tahun 2009, Zulkarnain 
Muin juga terlibat kasus korupsi 
proyek pembangunan jembatan 
gantung Muara I dan Muara II tahun 
2007. Kemudian pada tanggal 12 
April 2017, Majelis Hakim Mahka-
mah Agung yang diketuai Dr Artidjo 
Alkostar SH LLM memberikan vonis 
6 tahun dan 6 bulan penjara dan 
denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan 
penjara. (wij)

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) 
Direktorat Jenderal Perbendahara-
an (DJPb) Provinsi Bengkulu Ismed 
Saputra menerangkan, dari kucuran 
dana APBN untuk Provinsi Bengku-
lu yang totalnya mencapai Rp 10,24 
triliun, diantaranya Rp 1,085 triliun 
diperuntukan bagi DD. Masing-
masing kabupaten mendapatkan 
besaran DD berbeda. Tergantung 
jumlah desa, luas wilayah desa, dan 
kriteria lainnya.

“DD ditujukan untuk mening-
katkan perekonomian desa, dan 
pengunaannya difokuskan untuk 
mendukung pemulihan ekono-
mi desa. Melalui BLT desa, dan 
pengembangan sektor prioritas di 
desa seperti pengembangan desa 
digital dan desa wisata,” kata Ismed.

DD sebesar Rp 1,085 triliun, meli-

puti untuk Kabupaten Bengkulu Se-
latan (BS) sebesar Rp 110,975 miliar, 
Bengkulu Utara Rp 170,927 miliar, 
Rejang Lebong Rp 113,199 miliar, 
Kabupaten Kaur Rp 147,024 miliar, 
Kabupaten Seluma Rp 141,085 
miliar, Kabupaten Mukomuko Rp 
123,162 miliar, Kabupaten Lebong 
Rp 79,837 miliar, Kabupaten Kepa-
hiang Rp 86,691 miliar, Kabupaten 
Bengkulu Tengah Rp 112,456 miliar. 
“Untuk BLT tahun depan kita masih 
menunggu petunjuk lebih lanjut,” 
sambung Ismed. 

Ismed menambahkan, untuk sera-
pan DD hingga akhir November lalu 
berdasarkan dari pelaporan yang 
masuk ke DJPb, dari pagu DD Rp 
1,085.020 triliun sudah ditransfer 
dari rekening negara ke rekening 
kas daerah sudah 92,99 persen atau 
sebesar Rp 1,008 triliun. Sedangkan 
penyerapan desa baru 47,39 persen 

atau Rp 478,083 miliar. Tersisa di 
rekening kas daerah Rp 530,825 
miliar.

“Bisa jadi serapan dana desa ini 
lebih dari laporan yang masuk, kare-
na di masa pandemi ini pencairan 
DD juga dipermudah. Kalau dulu 
laporan dulu baru bisa cair, kalau 
di masa pandemi dipermudah. Jadi 
kita imbau desa untuk segera mel-
aporkan serapannya,” imbuh Ismed.

Lanjut Ismed, seperti tahun ini 
DD bisa digunakan untuk penanga-
nan Covid-19, termasuk pemberian 
BLT. Penerimanya ditentukan oleh 
pemerintah desa karena merekalah 
yang lebih tahu kondisi warganya. 
Syarat penerima BLT dari DD ini bu-
kan penerima bantuan serupa lain-
nya, yaitu seperti bukan penerima 
Program Keluarga Harapan (PKH),  
penerima Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) dan lainnya. (key)

Dukcapil Tetap Buka di Hari Libur
Sambungan dari hal 9

“Untuk pelayanan Dukcapil saat 
hari libut kita milihat situasi dan 
kondisi. Jika pada masa libur animo 
masyarakat tinggi karena warga yang 
dari luar pulang ke Bengkulu ingin 
melakukan pencetakan e-KTP, kita 
akan buka,” kata Plt Kepala Dukcapil 
Kota Bengkulu, Nopri Adriayanto.

Dia mengatakan, saat ini angka 

positif Covid-19 sedang tinggi Ini 
menjadi pertimbangan bagi Duk-
capil untuk juga meliburkan seluruh 
pegawainya saat hari libur pergan-
tian tahun nanti. Namun pelayanan 
akan dikembali dibuka secara ter-
batas, jika permintaan cetak data 
administrasi kependudukan dari 
warga, tinggi. “Kita buka setengah 
hari tidak full, kerena menjaga 
kemanan saat Covid-19,” ujarnya.

Dilanjutkannya, untuk persedian 
blangko pembuatan KTP selama 
dua bulan kedepan sebanyak 8000 
keping. Jika nanti kurang, maka 
Dukcapil Provinsi akan memberi-
kan solusi. “Jadi tidak ada per-
masalah terkait blangko, ribbon 
untuk cetak e-KTP juga mencukupi, 
semoga mesin juga tidak rusak atau 
eror kalau rusak itulah yang menajdi 
penghambat,” terang. (juu)  

Santika Online Travel Fair Kembali Digelar
BENGKULU - Akhir tahun sudah di 

depan mata. Berburu voucher murah 
untuk dipakai berlibur bersama keluarga 
dan orang-orang tersayang menjadi suatu 
kegiatan yang asyik untuk dilakukan. 
Apalagi saat masa berlakunya bisa sampai 
tahun depan.

Santika Indonesia Hotels & Resorts 
menggelar Santika Online Travel Fair  
terakhir tahun ini pada tanggal 30 Novem-

ber – 15 Desember 2020. Prita Gero selaku 
Assistant Marcomm Manager dari Santika 
Indonesia Hotels & Resorts menjelaskan 
bahwa event Santika Online Travel Fair 
yang ke-3 ini dilakukan untuk memberi 
kesempatan bagi tamu setia Santika 
Indonesia Hotels & Resorts  yang belum 
berkesempatan untuk membeli voucher 
menginap pada Santika Online Travel 
Fair sebelumnya. “Kami mengambil mo-
men akhir tahun ini untuk memberikan 
gambaran menginap yang aman dan 
menyenangkan di group Hotel Santika In-
donesia Hotels & Resorts. Karena semua 
unit hotel kami sudah mematuhi dan 
menjalankan semua protokol kesehatan 
agar tamu kami dapat berlibur dengan 
nyaman,” terangnya

Event ini masih akan dilakukan secara 
online melalui aplikasi member San-
tika, MyValue, yang bisa di-download di 
Google Play untuk Android dan Apple 
Store untuk iOs. Cara membeli voucher ini 
gampang sekali. Anda cukup mendown-
load aplikasi MyValue, lalu daftar men-
jadi member MyValue secara gratis dan 
kemudian anda bisa langsung mencari 
voucher hotel group Santika Indonesia 
Hotels & Resorts yang anda inginkan. 
Setiap hotel memiliki kuota voucher yang 
terbatas, sehingga siapa cepat, dia yang 
akan dapat.  “Harga voucher yang dijual 
pada event Santika Online Travel Fair ini 
dimulai dari Rp 200.000,- /malam untuk 
Amaris Hotel. Dan termahal hanya di Rp 
3.600.000,-  untuk di The Samaya – Semin-

yak, Bali.”jelas Pri-
ta. Semua voucher 
yang dijual memi-
liki masa berlaku 
mulai dari 1 De-
cember 2020 sam-
pai 31 Mei 2021. 
Harga sudah ter-
masuk breakfast 
untuk 2 orang.

Ila Dian Luvita 
selaku Executive 
S ecretar y  and 
P u b l i c  R e l a -
tion Hotel San-
tika Bengkulu 
menambahkan 
dalam rangkaian 
promo Santika 

Online Travel Fair 3 ini juga akan dia-
dakan kegiatan virtual hotel tour di 
beberapa unit hotel Santika Indonesia, 
salah satunya di Hotel Santika Bengkulu 
yang akan dilaksanakan pada hari Senin 
tanggal 7 Desember 2020 secara live di 
akun instagram @santikahotels. Dan 
segera dapatkan voucher menginap 
di Hotel Santika Bengkulu di aplikasi 
Myvalue, hanya dengan Rp 450.000 nett/
malam, karena kuotanya terbatas. Men-
ginap dengan aman dan nyaman dengan 
penerapan protocol kesehatan.

Hotel Santika Bengkulu juga telah lulus 
sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, 
Safety and Environment) dengan nilai 
100%, yang diselenggarakan oleh Kement-
erian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ke-
menparekraf ) yang bekerjasama dengan 
Sucofindo beberapa waktu lalu.

Santika Indonesia Hotels and Resorts 
saat ini mengelola 116 unit hotel den-
gan 7 brand utama: The Anvaya Beach 
Resorts sebagai hotel berbintang 5 ber-
jumlah 1 unit, Hotel Santika Premiere 
sebagai hotel berbintang 4 dengan 
total 13 unit, Hotel Santika sebagai 
hotel berbintang 3 dengan total 30 unit, 
Kampi Hotel sebagai instagenic hotel 
berbintang 3 berjumlah 1 unit, Amaris 
Hotel sebagai smart hotel dengan total 
65 unit dan The Royal Collection (The 
Samaya dan The Kayana) sebagai Bou-
tique Villas dengan total 4 unit. Unit 
terbaru dari Santika Indonesia Hotels & 
Resorts adalah Hotel Santika Bukittinggi 
& Amaris Hotel Tasikmalaya.(rls/van)
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ARGA MAKMUR – Bawaslu 
BU menegaskan seluruh Alat 
Peraga Kampanye (APK) harus 
dicopot setelah memasuki masa 
tenang. Ketua Bawaslu BU, Ti-
tin Sumarni, SH menerangkan 
seluruh APK tidak boleh lagi 
digunakan setelah 5 Desember 
mendatang,  termasuk saat 
pencoblosan di TPS. Pemilih 
diharapkan tidak membawa 
benda-benda yang sifatnya APK 
dari pasangan calon.

“Jadi saat di TPS nanti, tidak kita 
perkenankan adanya pemilih 

yang datang dengan menggu-
nakan kaos bergambar pasan-
gan calon atau semacam APK,” 
terangnya.

Bahkan pemilih juga diimbau 
tidak menggunakan masker yang 
merupakan APK pasangan calon. 
Hal ini disampaikan karena 
dalam setiap kampanye, pasan-
gan calon kerap membagikan 
masker yang bergambar pas-
angan calon dilengkapi dengan 
nomor urut dan lainnya.

“Karena regulasinya tidak di-
perbolehkan lagi barang-barang 

tersebut dibawa ke TPS,” terang 
Titin.

Ia yakin seluruh pasangan 
calon, baik itu peserta Pilgub 
maupun Pilbup sudah melak-
sanakan kampanye sesuai jad-
wal yang ditentukan oleh KPU. 
Sehingga setelah 5 Desember 
nanti masa kampanye sudah  
berakhir dan memasuki masa 
tenang. “Dalam masa tenang 
ini sudah tidak ada lagi aktivitas 
kampanye. Sehingga memang 
harus sama-sama kita pahami,” 
pungkas Titin.(qia)

Pjs Bupati Datangi
Kemendagri

ARGA MAKMUR – Tim Anggaran Pemer-
intah Daerah (TAPD) dan Pjs Bupati BU 
mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) dan Kementerian Keuangan. Sekda 
Dr. Haryadi, MM, M.Si mengatakan tim TAPD 
dan Pjs Bupati datang untuk berkoordinasi 
terkait dengan penerbitan Perbup.

Termasuk menjelaskan mengenai upaya 
Pemkab BU dalam membahas RAPBD 2021, 
namun tak menemui titik temu pemba-
hasan. “Saat ini Pjs Bupati bersama per-
wakilan Tim TAPD datang ke Kemendagri 
dan Kemenkeu. Kita menjelaskan soal APBD 
yang tidak bisa disahkan hingga 31 Novem-
ber sekaligus konsultasi mengenai Perbup 
APBD,” terangnya.

Pemkab BU juga akan menjelaskan beberapa 
permasalahan hingga tidak didapati titik temu 
saat pembahasan RAPBD. Termasuk permin-
taan penambahan anggaran 2021. Hal ini 
karena ketidakmampuan anggaran, termasuk 
persoalan pemotongan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD).

 “Selain itu kita juga tetap wajib mengang-
garkan dana penanganan Covid-19. Se-
hingga memang ada permintaan dari DPRD 
untuk peningkatan anggaran, belum bisa 
memenuhi,” jelas Sekda.

Ia juga mengakui ada dampak dari tidak 
terbitnya Perda APBD, selain ancaman sanksi 
pemangkasan gaji bupati dan 30 anggota 
DPRD atau salah satu diantaranya selama 6 
bulan. Serta kemungkinan tidak adanya Dana 
Insentif Daerah (DID) 2022 mendatang.(qia)

APK Tak Boleh Dibawa ke TPS

ARGA MAKMUR – Polres BU 
sudah mempetakan titik ker-
awanan di 637 TPS di BU. Hasil-
nya, hampir tidak ada TPS yang 
dinyatakan rawan dalam pilka-
da tahun ini. Polres BU hanya 
menetapkan TPS di Desa Lebong 
Tandai yang masuk dalam kat-
egori rawan.

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo 
Hartanto, S.IK, MH melalui Ka-
bag Ops AKP. Jufri, S.IK men-
erangkan TPS di Desa Lebong 
Tandai dinyatakan rawan bukan 
karena gangguan keamanan 
atau kecurangan Pilkada. TPS 
Desa Lebong Tandai dinyatakan 
rawan karena jarak tempuh dan 
alat transportasi yang digunakan 
cukup sulit.

“Karena lokasinya yang sulit 

dijangkau dan menggunakan 
kendaraan khusus. Makanya kita 
kategorikan sebagai TPS yang 
rawan,” jelasnya.

Dari Kota Arga Makmur mem-
butuhkan waktu dua jam menuju 
Kantor Camat Napal Putih. Setelah 
itu harus menggunakan kenda-
raan Motor Lori Ekspres (Molek) 
selama lima jam menuju Desa 
Lebong Tandai. “Sehingga pen-
gamanan yang kita lakukan juga 
sangat ketat mulai dari distribusi, 
pelaksanaan pemungutan suara 
hingga mobilisasi pengembalian 
logistik pasca pemungutan suara,” 
terangnya. Di TPS Desa Leb-
ong Tandai, disiagakan dua ang-
gota Polri dan dua orang Linmas. 
Nantinya juga akan dibantu perso-
nel TNI yang akan mendampingi 

dalam mobilisasi logistik menuju 
desa tersebut.

Kondisi kendaraan molek dan 
lokasi sulit ditempuh, membuat 
personel yang melakukan penga-
walan logistik harus ekstra hati-
hati. “Kita terus berkoordinasi. 
Yang jelas, mulai logistik tersebut 
keluar dari gudang, personel kita 
akan melekat melakukan penga-
manan,” tegas Jufri.

Saat ini KPU masih menunggu 
beberapa logistik tambahan 
untuk protokol kesehatan Co-
vid-19 dan surat suara pengganti. 
Diperkirakan 5-6 Desember 
mendatang KPU sudah mulai 
melakukan mobilisasi logistik. 
Termasuk untuk Kecamatan 
Enggano yang berada di tengah 
Samudera Hindia.(qia)

ARGA MAKMUR – Pjs Bupati 
BU, Dr. Iskandar ZO, SH, M.Si 
meminta seluruh camat aktif 
berkoordinasi dengan kepala 
desa. Hal ini untuk mencapai 
target Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) yang hanya menyisakan 
waktu kurang dari satu bulan 
lagi.

Iskandar mengatakan saat ini 
capaian PBB baru Rp 1,1 miliar 
dari target Rp 3,4 miliar. Ia ber-

harap capaian PAD sektor PBB 
ini lebih tinggi lagi dalam waktu 
kurang dari satu bulan untuk 
menambah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).

“Penagihan PBB ini kita meng-
gunakan kepala desa. Sehingga 
kita minta camat berkoordinasi 
dengan kepala desa masing-ma-
sing,” terang Iskandar.

Ia berharap seluruh masyara-
kat wajib pajak sudah menerima 

kartu pajak masing-masing se-
hingga tinggal menyetorkan 
pajak tersebut. Pemkab BU juga 
sudah berkoordinasi dengan 
bank untuk menerima setoran 
pajak masyarakat sehingga lebih 
mudah. “Harapan kita setiap ta-
hun PBB kita meningkat. Karena 
ini salah satu potensi PAD yang 
memang bisa terus kita tingkat-
kan setiap tahunnya,” jelasnya.
(qia)

ARGA MAKMUR – Sekda Beng-
kulu Utara (BU), Dr. Haryadi, 
MM, M.Si bersama Inspektur 
Inspektorat BU, Eka Hendriyadi, 
SH, MH dan Kepala BK-PSDM 
BU Drs. Setyo Budi Raharjo meng-
gelar rapat Majelis Pertimbangan 
Pegawai (MPP), kemarin. Hal ini 
terkait surat Komisi ASN (KASN) 
atas sanksi yang diberikan pada 
Kadis Pariwisata BU, Kardo Ma-
nurung, Sekretaris Inspektorat Sri 
Dasa Utama dan Kabid Lingkun-
gan Hidup, Herman.

Haryadi mengatakan ia sudah 
menerima surat KASN atas sank-
si ketiga ASN tersebut. Pemkab 
BU diperintahkan memberi 
sanksi sedang berupa teguran 
dan penundaan kenaikan pan-
gkat pada ketiga ASN tersebut. 
Sebelumnya, ketiga ASN tersebut 
dilaporkan ke Bawaslu karena 
berkomentar pada postingan 
berbau kampanye di media so-
sial Facebook (FB). “Kita rapat 
untuk membahas sanksi terse-
but,” ujarnya.

Dalam surat KASN tersebut, 
Pemkab BU harus memberikan 
sanksi dalam 14 hari setelah 
surat tersebut diterima. Sehingga 
hasil rapat kemarin akan dis-
ampaikan ke Pjs Bupati untuk 

diterbitkan surat sanksi pada ke-
tiga ASN tersebut sesuai dengan 
arahan KASN.  “Jadi memang 
akan segera kita berikan sanksi 
kurang dari 14 hari sesuai perin-
tah KASN,” kata Haryadi.

Ia mengakui pemberian sanksi 
bisa berpengaruh pada jabatan, 
terutama jika ketiganya ingin 
mendapatkan jabatan yang lebih 
tinggi. Pasalnya sanksi yang di-

berikan tersebut akan langsung 
diupload dalam Sistem Aplikasi 
Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 
“Saat ini semua kenaikan jabatan 
terutama yang sifatnya lelang 
jabatan, wajib tidak pernah dis-
anksi. Sedangkan sanksi akan 
diupload dalam SAPK. Namun 
itu risiko sebagai pegawai jika 
memang melakukan kesalahan,” 
beber Sekda.(qia)

Camat Harus Genjot Target Capaian PBB

3 ASN Segera Terima Sanksi

Meski Ditolak, Izin PDU 
Potensi Diperpanjang

ARGA MAKMUR – Meskipun muncul 
penolakan dari masyarakat desa penyangga 
hingga adanya kelompok massa yang men-
duduki lahan Hak Guna Usaha (HGU), 
namun kemungkinan besar perkebunan 
kelapa sawit PT. Purnawira Dharma Upaya 
(PDU) akan diperpanjang. Saat ini perusa-
haan sudah tuntas melakukan pengukuran 
lahan sebagai syarat perpanjangan izin HGU 
dan penerbitan sertifikat.

Perusahaan juga sudah melakukan 
ekspose dengan Kementerian Pertanian 
terkait perpanjangan izin yang diajukan. 
Ini artinya perusahaan tinggal menunggu 
ekspose finalisasi pasca pengukuran dengan 
Kementerian Pertanian. Setelah itu, pihak 
perusahaan akan mengajukan penerbitan 
sertifikat HGU baru sesuai dengan hasil 
pengukuran terbaru.

Asisten I Pemkab BU, Dullah, SE men-
gatakan Pemkab BU tidak bisa ikut campur 
tangan dalam proses perizinan tersebut. 
Sebab perizinan diterbitkan oleh gubernur 
dan sertifikat menjadi kewenangan Kantor 
Pertanahan. “Namun sebagai daerah tempat 
berdiri perusahaan, kita mengawasi keg-
iatan, termasuk terkait konflik perusahaan 
dengan warga. Maka kita wajibkan. dan 
sudah disetujui melepaskan 1.700 Ha dan 
4.000 Ha lahan HGU perusahaan sebelum-
nya,” terangnya.

Pemkab BU masih menunggu konfirmasi 
dari PT PDU maupun Kantor Pertanahan 
soal status pengurusan izin perusahaan. 
Pemkab memberikan batas waktu sam-
pai 31 Desember sesuai batas waktu 
penguasaan luar biasa atas lahan pada 
perusahaan.  “Kami menunggu sampai 
31 Desember. Sesuai kesepakatan dengan 
perusahaan serta sesuai aturan, jika tidak 
ada terbit izin baru atau perpanjangan 
maka lahan dikembalikan ke pemerintah,” 
jelas Dullah.

Ia juga mengakui perusahaan tetap bisa 
beroperasi dan menguasai lahan meskipun 
belum terbit izin tertulis atau sertifikat la-
han. Asalkan sudah ada persetujuan pener-
bitan izin dan penerbitan sertifikat sudah 
diajukan ke Kantor Pertanahan.

“Asalkan sudah ada nomor registrasi per-
izinan dan penerbitan sertifikat, artinya izin 
diperpanjang dan memang secara hukum 
lahan tersebut dalam penguasaan perusa-
haan,” bebernya.

Ditambahkannya, dalam pengukuran yang 
dilakukan seminggu lalu, PT PDU sudah 
menyepakati lahan yang masih bersengketa 
dengan warga sekaligus lahan untuk fasum 
dan fasos, tidak dilakukan pengukuran 
karena akan dilepaskan untuk warga mau-
pun pemerintah desa.(qia)

SHANDY/RB 

PERIKSA: Kadis Pariwisata BU, Kardo Manurung saat diperik-
sa Gakkumdu dua pekan lalu.

Logistik Diangkut 
Pakai Molek

SHANDY/RB

KOORDINASI: Kapolres BU AKBP. Anton S Hartanto saat berbincang dengan Ketua KPU BU, Su-
warto, SH.
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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

Teguh                             Nasirwan
41

4

1

LEBONGLEBONG

PELABAI - Divisi Pen-
g aw a s a n  Hu b u n g a n 
Masyarakat dan Hubun-
gan Lembaga Badan Pen-
gawas Pemilu (Bawaslu) 
Kabupaten Lebong, Melki 
Agustian, SH mengaku su-
lit menghilangkan praktik 
money politics atau politik 
uang dalam Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada). 
Soalnya Kabupaten Leb-
ong termasuk kabupaten 
dengan praktik politik 
uang tertinggi se Provinsi 
Bengkulu. ‘’Namun perlu 
dipahami, sulit bukan 
berarti tidak bisa,’’ tu-
kasnya.

 Untuk menekan poli-
tik uang dalam Pilkada 
9 Desember, KPU akan 
menggiatkan sosial-
isasi anti politik uang ke 
masyarakat. Materi yang 
paling di kedepankan ada-
lah dampak dari politik 
uang yang ancamannya 
pidana. Pidana itu tidak 
hanya dijatuhkan kepada 
pemberi seperti Pemilu 
selama ini, namun juga 
dijatuhkan kepada pen-
erima. ‘’Kalau tidak mau 
masuk penjara jangan 
coba-coba memberi atau 
menerima politik uang,’’ 
tegas Melki.

 Ancaman itu diatur da-
lam pasal 187 A ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2020 tentang 
Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati serta 
Walikota dan Wakil Wa-
likota. Dalam pasal itu 
disebutkan ancaman pi-
dana penjara 6 tahun dan 
denda Rp 1 miliar bagi 
setiap orang yang dengan 
sengaja menjanjikan atau 
memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai 
imbalan untuk mempen-
garuhi pemilih agar tidak 
menggunakan hak pilih-
nya kepada calon tertentu. 
‘’Masyarakat harus tahu 
sanksi ini supaya tidak 
terjerat,’’ ungkap Melki.

 Jika sudah diberitahu, 
namun masih berani juga 
memberi atau menerima 
politik yang, versi Melki, 
Bawaslu tidak akan pan-
dang bulu memprosesnya. 
Tugas sosialisasi bahaya 
politik uang itu bukan 
hanya menjadi tanggung 
jawab KPU dan Bawaslu. 
Namun menjadi tang-
gung jawab pemerin-
tah beserta partai politik 
selaku wadah pendidi-
kan politik dan seluruh 
masyarakat. ‘’Dari seka-
rang masyarakat harus 
memposisikan diri men-
jadi pemilih yang cerdas, 
jangan mau suaranya 
ditukar rupiah,’’ ungkap 
Melki.

 Pantauan RB, ancaman 
pidana bagi penerima 
politik uang itu belum sep-
enuhnya tersampaikan 
ke masyarakat. Sebagian 
besar masyarakat masih 
menempatkan pilihan-
nya tergantung dengan 
nilai rupiah yang dita-
warkan masing-masing 
pasangan calon (pason) 
peserta Pilkada. Tak pedu-
li sebagus apapun visi 
dan misi peserta, posisi 
uang tetap teratas dalam 
mempengaruhi selera 
pilih masyarakat.  ‘’Mau 
sanak atau tetangga, ka-
lau tidak mengeluarkan 
uang, sulit bisa menang 
di Lebong,’’ ujar tokoh 
masyarakat Lebong, Su-
harudin.(sca)

Lebong Tertinggi 
Money Politics

PELABAI - Kekosongan ja-
batan Wakil Ketua (Waka) I 
DPRD Kabupaten Lebong, 
akan segera diisi dalam wak-
tu dekat. Teknisnya tinggal 
menunggu Surat Keputusan 
(SK) gubernur. Namun untuk 
posisi kursi Partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) yang 
berkurang satu di legislatif pas-
camundurnya Teguh Raharjo 
Eko Purwoto, SE karena maju 
di Pemilihan Bupati (Pilbup) 
Lebong, kemarin (16/11) telah 
diisi Yeni Herdianti.

Yeni yang maju dari daerah 
pemilihan (dapil) III itu berada 
di posisi ketiga suara terbanyak 
dengan perolehan 700 su-
ara. Suaranya persis di bawah 
perolehan Teguh dan Dedi 
Hariyanto, rekan separtainya 
di dapil yang sama yang lolos 
duduk di legislatif. 

 ‘’Untuk PAW itu kami hanya 

menindaklanjuti apa yang 
diusulkan pihak Nasdem dan 
rekomendasi KPU (komisi 
pemilihan umum, red),’’ kata 
Pelaksana Tugas (Plt) Sekre-
taris DPRD Kabupaten Leb-
ong, Indra Gunawan, M.Si.

 Terkait siapa politisi Nas-
dem yang akan menduduki 
kursi PAW Waka I itu, Indra 
mengaku belum tahu. Namun 
dipastikannya usulan dari 
Nasdem telah disampaikan-
nya ke Pemerintah Provinsi 
Bengkulu. Setelah turun SK 
gubernur, segera DPRD Ka-
bupaten Lebong menggelar 
pelantikan unsur pimpinan 
DPRD yang baru itu. ‘’Kami 
h a n y a  m e n i n d a k l a n j u t i 
usulan, siapa yang dipilih 
murni kewenangan pihak 
partai bersangkutan,’’ ujar 
Indra.

 Data dihimpun, kursi Waka 

I DPRD Lebong berpotensi 
ditempati Dedi Hariyanto. Itu 
karena perolehan suaranya 
berada di peringkat kedua 
terbanyak untuk partainya 
dalam Pemilihan Legislatif 
(Pileg) 2019. Terlebih Dedi 
juga menduduki jabatan Sek-
retaris DPD Nasdem Kabu-
paten Lebong.

 Sementara Yeni dilantik 
mengisi kursi Nasdem yang 
kosong di DPRD Lebong se-
suai Surat Keputusan Guber-
nur Bengkulu Nomor: E/356/
B1/2020 tetang Peresmian 
Pengangkatan Pergantian 
Antar Waktu Anggota DPRD 
Kabupaten Lebong Sisa Masa 
Jabatan 2019-2024. Ia dilantik 
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati 
Lebong, H. Herwan Antoni, 
S.KM, M.Kes, M.Si di ruang 
sidang paripurna DPRD Kabu-
paten Lebong.(sca)

ARIS/RB

BERUNTUNG: Pelantikan Yeni, politisi Nasdem sebagai PAW anggota DPRD.

PAW Waka I DPRD Tunggu SK Gubernur

LEBONG SELATAN - Ban-
yaknya program dengan ap-
likasi berbasis elektronik yang 
diinisiasi Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Lebong, Ang-
gota DPRD Kabupaten Lebong, 
Mahdi, S.Sos meminta Pemkab 
Lebong melakukan evaluasi. 
Dari kacamatanya, sejumlah 
aplikasi tidak berjalan maksi-
mal karena belum didukung 
fasilitas memadai. ‘’Salah satu 
kendalanya jaringan internet, 
makanya perbaiki dulu jarin-
gan internet di Lebong,’’ kata 
Mahdi.

Diakuinya, sejumlah aplikasi 
elektronik itu sangat menun-
jang asas transparansi, efek-
tif dan efisien. Namun jika 
penerapannya masih banyak 
menemui kendala, dikhawat-
irkan semakin memboroskan 
anggaran. Dicontohkannya ab-
sensi PNS yang menggunakan 
sistem elektronik. ‘’Buktinya 
saat ini dihentikan dulu karena 
sebulan diuji coba, banyak 
meninggalkan permasalahan,’’ 
papar Mahdi.

Jika Pemkab Lebong tetap 
berkeinginan penuh menerap-

kan aplikasi elektronik, dalam 
Rancangan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) 2021, harus diusul-
kan program peningkatan 
jaringan internet. Khususnya 
pembangunan mini tower 
di sejumlah titik yang belum 
tersentuh internet. ‘’Kalau 
tidak memungkinkan pihak 
penyedia yang membangun 
prasarananya, ya Pemkab Le-
bong yang harus menyiapkan-
nya,’’ tukas Mahdi.

Jika menunggu penyedia, sulit 
bagi Pemkab Lebong memak-
simalkan program pelayanan 
berbasis elektronik karena 

ada perhitungannya. Setiap 
penyedia merupakan perusa-
haan yang memperhitungkan 
untung dan ruginya dalam 
berinvestasi di suatu daerah. 
Itu artinya Pemkab Lebong 
harus berkorban menyiapkan 
prasarananya. ‘’Kalau jaringan 
internet masih seperti inilah, 
apapun aplikasi canggih yang 
diluncurkan tidak akan ber-
jalan maksimal,’’ jelas Mahdi.

Sementara Pelaksana Tu-
gas (Plt) Kepala Dinas Komu-
nikasi Informatika Statistik 
dan Persandian (Diskominfo) 
Kabupaten Lebong, Donni 
Swabuana, ST, M.Si memas-
tikan di RAPBD 2021 telah 
mengusulkan dana Rp 1 miliar 
lebih untuk pembangunan 
Base Transceiver Station (BTS) 
di sejumlah daerah yang masih 
blank spot. Salah satunya di 
Kecamatan Topos, Kecama-
tan Rimbo Pengadang dan 
Kecamatan Pinang Belapis. 
‘’Jika diakomodir, mudah-
mudahan tahun depan tidak 
ada lagi daerah yang blank 
spot jaringan internet,’’ tandas 
Donni.(sca)

Perbaiki Dulu Jaringan Internet

Minta Rekap Manual,
Batal Pakai Sirekap

P E L A B A I  - 
Rencana Komisi 
Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten 
Lebong mener-
a p k a n  S i s t e m 
Informasi Reka-
pitulasi (Sirekap) 
dalam penghi-
t u n g a n  s u a r a 
Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) 
9 Desember, batal.  
Menyusul hasil 

pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang 
digelar KPU RI, Bawaslu RI, Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) dan komisi II DPR. Intinya, 
disepakati penghitungan dan rekapitulasi suara 
pada Pilkada 2020 didasarkan pada berita acara 
hasil penghitungan dan rekapitulasi manual.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Lebong, 
Shalahuddin Al Khidhr, SE mengaku masih 
menunggu instruksi lanjutan KPU RI. Dalam artian 
menunggu regulasi tertulis. ‘’Kalau memang tak jadi 
pakai Sirekap, artinya beberapa salinan formulir 
harus segera disiapkan karena kembali ke sistem 
manual,’’ kata Shalahuddin.

Tidak dipungkirinya, KPU RI memang sempat 
melakukan uji coba aplikasi Sirekap di beberapa 
wilayah di Indonesia. Salah satunya di Bandung, 
Provinsi Jawa Barat. Bahkan KPU Lebong sendiri 
sudah terlanjur menyosialisasikan rencana pen-
erapan Sirekap ke seluruh partai politik (par-
pol) dan Liaision Oficcer (LO) pasangan calon 
(paslon) Pilbup Lebong. ‘’Yang pasti kami akan 
menjalankan tahapan Pilkada di Lebong ini se-
suai dengan regulasi yang dikeluarkan KPU RI,’’ 
tukas Shalahuddin.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jef-
friyanto, M.Pd juga memastikan Sirekap batal dit-
erapkan dalam Pilkada 2020. Tidak hanya Lebong, 
itu berlaku nasional. Atas pembatalan Sirekap itu, 
dimintanya KPU segera menyosialisasikannya ke 
parpol dan LO paslon. ‘’Setelah turun regulasinya 
dari pusat, segera disampaikan ke peserta Pilkada 
di Lebong,’’ tegas Jeffriyanto.(sca)

DONI

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

LEBONG12 RABU, 2 DESEMBER  2020 Rakyat Bengkulu

RABU, 2 SEPTEMBER    2020

LINTAS

payang

LEBONG

payang

LEBONG

PELABAI - Rencana Tim 
Evaluasi dan Pengawasan 
Realisasi Anggaran (TE-
PRA) Kabupaten Lebong 
berencana menggelar rapat 
triwulan ke IV akhir Novem-
ber, tidak terkejar. Hingga 
kemarin (1/12), Bagian Ad-
ministrasi Pembangunan 
Sekretariat Kabupaten Leb-
ong baru memulai proses 
input untuk realisasi No-
vember. ‘’Tadi (kemarin, 
red) sudah kami minta OPD 
(organisasi perangkat dae-
rah, red) menyampaikan 
data serapan anggarannya 
per November,’’ kata Kabag 
Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Kabupaten Leb-
ong, Syarifuddin, S.Sos, M.Si.

 Tidak hanya untuk No-
vember, sekaligus OPD juga 
diminta melaporkan data 
terbaru penyerapan ang-
garan untuk Desember. So-
alnya rapat TEPRA triwu-

lan IV akan digelar paling 
telat pertengahan bulan 
ini. Ditargetkan minimal 
serapan anggaran sudah 
di atas 90 persen. ‘’Dengan 
target itu, mudah-mudahan 
hingga tutup buku akhir 
tahun seluruh anggaran 
bisa terserap penuh seratus 
persen,’’ terang Syarifuddin.

 Diakuinya, hingga Oktober 
realisasi serapan anggaran 
masih di angka 56 persen. 
Itu artinya pergerakannya tak 
sampai 5 persen dari rapat 
TEPRA triwulan III yang di-
gelar September. Soalnya per 
September, serapan angga-
ran baru 51,6 persen dari to-
tal anggaran Rp 728,4 miliar 
sesuai angka yang disetujui 
dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) 
Perubahan tahun ini. ‘’Arti-
nya progres November dan 
Desember harus 40 persen,’’ 
ungkap Syarifuddin.(sca)

PELABAI -  Kendati 
telah diatur dalam 
Peraturan Bupati (Per-
bup) Lebong Nomor 
45 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin 
dan Penegakan Hu-
kum Protokol Kesehat-
an (Prokes), Tim Yus-
tisi Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan 
Kabupaten Lebong be-
lum juga bisa menerapkan sanksi denda 
bagi pelanggar. Bukan terbentur regulasi, 
namun karena warga yang terjaring bersi-
keras tidak punya uang untuk membayar 
denda Rp 100 ribu sebagaimana diatur 
dalam Perbup.

 Alhasil, Tim Yustisi yang dimotori Dinas 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
serta melibatkan personel Kodim, Polres, 
Kejari, Perhubungan, Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) dan Bagian 
Hukum Sekretariat Kabupaten Lebong itu 
hanya memberikan sanksi sosial kepada 103 
pelanggar yang terjaring dalam operasi ke-
marin (1/12). Yakni membersihkan fasilitas 
umum serta menyerahkan masker 5 pieces. 

 ‘’Kami agak kesulitan memaksa pelang-
gar membayar denda karena regulasinya 
masih berupa Perbup. Sementara jika regu-
lasinya Perda (peraturan daerah, red), kami 
bisa menjatuhkan hukuman kurangan 

kepada pelanggar 
kalau tidak sanggup 
membayar denda,’’ 
kata Kabid Ketentra-
man dan Ketertiban 
Umu m  ( Ti bu m ) , 
Dinas Satpol  PP 
Kabupaten Lebong, 
Andrian Aristiawan, 
SH. 

 Para pelanggar 
protokol kesehatan 

itu terjaring dari 4 titik berbeda. Antara lain 
46 pelanggar di lokasi Pasar Muara Aman 
di Kelurahan Pasar Muara Aman, Keca-
matan Lebong Utara dan 39 pelanggar di 
Pasar Rakyat Lebong di Kelurahan Amen, 
Kecamatan Amen. Selanjutnya, 11 pelang-
gar di simpang tiga Kelurahan Embong 
Panjang, Kecamatan Lebong Tengah dan 
7 pelanggar di Kelurahan Tes, Kecamatan 
Lebong Selatan.  

 ‘’Dari pelanggar yang kami amankan 
itu, satu diantaranya berstatus PNS di 
lingkungan Pemkab Lebong. Sedangkan 
23 pelanggar lainnya adalah pelajar. Lain-
nya warga umum dan tidak kami temukan 
adanya kegiatan yang mengundang kera-
maian atau acara pesta,’’ tegas Andrian 
yang menurunkan 80 personel gabungan 
dalam operasi kemarin. 

 Diketahui, Tim Yustisi Kabupaten Lebong 
menggelar operasi itu menindaklanjuti 

Surat Edaran (SE) Bupati Lebong No-
mor 360/673/BPD/XI/2020 tentang 
Pembatasan Aktivitas Keramaian di 
Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi 
Penyebaran Covid-19.(sca) 

PELABAI - Proses sortir 
dan lipat surat suara (susu) 
Pemilihan Gubernur (Pil-
gub) Bengkulu dan Pemili-
han Bupati (Pilbup) Lebong 
yang semula ditarget selesai 
Senin (30/11), baru dapat di-
tuntaskan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten 
Lebong kemarin (1/12). 
Hasilnya, untuk surat suara 
Pilbup berlebih 1.021 lem-
bar dari kebutuhan 77.275 
lembar. Sementara surat 
suara Pilgub masih kurang 
2.220 lembar dari kebutuhan 
77.275 lembar. 

 Surat suara yang diterima 
KPU Lebong untuk Pilbup 
dari PT. Temprina selaku 
pihak ketiga penyedia men-
capai 79.466 lembar. Dari 
jumlah itu, 1.166 lembar 
didapati rusak sehingga 
jumlah surat suara Pilbup 
yang dalam kondisi baik 
terhitung 78.300 lembar. Se-
dangkan surat suara Pilgub 
yang diterima KPU Lebong 
hanya 77.050 lembar. Dari 
jumlah yang diterima, 1.995 
lembar didapati rusak se-
hingga surat suara Pilgub 
yang dalam kondisi baik 
hanya 75.055 lembar.  

 ‘’Untuk kelebihan surat 

suara pilbup dan kekuran-
gan surat suara pilgub su-
dah kami buatkan berita 
acaranya dan sudah kami 
sampaikan ke KPU Provinsi 
Bengkulu. Untuk penam-
bahan surat suara Pilgub 
yang kurang kami masih 
menunggu tambahan dari 
KPU Provinsi,’’ kata Ketua 
KPU Kabupaten Lebong, 
Shalahuddin Al Khidr, SE. 

 Kelebihan pengiriman su-
rat suara Pilbup, versi Shala-
huddin karena kesalahan 
teknis dari pihak penyedia. 
Dari 40 dus surat suara Pil-
bup yang diterima, 1 dus 
yang seharusnya berisi 2 ribu 
lembar surat suara untuk 
Pemungutan Suara Ulang 
(PSU) terkirim surat suara 
biasa. Soalnya tidak ada satu 
lembarpun surat suara PSU 
yang diterima KPU Lebong. 

 ‘’Untuk surat suara PSU 
yang seharusnya disiapkan 
dua ribu lembar itu, juga 
sudah kami sampaikan ke 
pihak penyedia dan kami 
laporkan ke KPU Provinsi. 
Mudah-mudahan kalau ti-
dak ada kendala, dalam 
minggu ini surat suara PSU 
sudah tiba di Lebong,’’ jelas 
Shalahuddin.(sca)

Awasi Orang Asing 
PELABAI – Sekretaris 

Daerah (Sekda) Kabu-
paten Lebong, H. Mus-
tarani Abidin, SH, M.Si 
meminta para camat, 
lurah dan kepala desa 
serta Organisasi Per-
angkat Daerah (OPD) 
terkait mengawasi ke-
beradaan orang asing. 
Yakni orang asing yang 
menginap di Kabupat-
en Lebong. ‘’Tujuannya 

semata untuk mengantisipasi penyebaran 
Covid-19,’’ kata Sekda.

 Langkah itu perlu dilakukan mengingat 
Lebong merupakan salah satu kabupaten yang 
banyak dikunjungi untuk kebutuhan wisata. 
Tidak hanya kepada wisatawan, namun penga-
wasan orang asing juga harus ditingkatkan ter-
hadap para tamu hotel dan penginapan yang 
ada di Lebong. ‘’Pengawasan harus dimaksi-
malkan agar tidak ada warga pendatang yang 
membawa Covid-19 ke Lebong,’’ tutur Sekda.

 Di sisi lain, Sekda mengimbau masyarakat 
tetap tenang. Dalam artian tidak berlebi-
han menyikapi informasi seputar Covid-19. 
Tetapi masyarakat tetap dimintanya bersikap 
waspada. Salah satunya konsisten menerapkan 
pola hidup sehat serta mematuhi protokol ke-
sehatan. ‘’Intinya kalau ada orang asing yang 
menginap, warga yang menerima tamu harus 
melapor ke perangkat desa atau kelurahan 
setempat,’’ papar Sekda.

 Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kabupaten Lebong, Rachman, SKM, M.Si me-
mastikan hingga saat ini Lebong masih siaga 
Covid-19. Baik di Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskemas) maupun RSUD, tetap disiagakan 
petugas medis yang mampu mendeteksi 
pasien dengan gejala Covid-19. ‘’Pemeriksaan 
khusus selalu kami terapkan terhadap pasien 
yang berobat untuk memastikan tidak ada yang 
terinfeksi Covid-19,’’ tutup Rachman.(sca)

Susu Pilbup Lebih,
Susu Pilgub Kurang

ARIS/RB

BANDEL: Tim Yustisi menjaring warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. 

Terjaring, 103 Pelanggar 
Prokes Tidak Bayar Denda

Serapan Anggaran 
November Baru Diinput

MUSTARANI ABIDIN

ANDRIAN ARISTIAWAN
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Diajukan Saat Pembahasan RAPBD 
MUKOMUKO – Tingginya intensitas hujan, 

meningkatkan volume air yang berujung 
sejumlah akses jalan lintas kabupaten di 
beberapa desa sempat terputus. Disebabkan 
gorong-gorong di bawah badan jalan ambrol 
sampai memutus jalan.

 Kejadian demikian, diantaranya di akses 
jalan lintas kabupaten ke Desa Bumi Mulya 
Kecamatan Penarik, Desa Air Hitam Keca-
matan Pondok Suguh dan Desa Medan Jaya 
Kecamatan Ipuh. Kini jalan masih dapat 
terhubung, setelah dilakukan penanganan 
darurat oleh Pemkab Mukomuko.

 Namun hasil penanganan darurat itu tidak 
akan bertahan lama. Perlu penanganan 
berupa dibangun bangunan permanen, agar 
badan jalan putus tidak terulang kembali 
akibat kejadian yang sama.

 Disayangkan, kejadian musibah itu, terjadi 
usai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 
2021, sudah disahkan. Sehingga belum terse-
dia ploting anggaran untuk penanganan akses 
jalan tersebut.

 Sebagaimana dibenarkan Kabid Bina Marga 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) Mukomuko, Budiarto, ST. “Perkiraan 
kita awalnya masih bagus. Apalagi badan jalan 
diatasnya belum lama selesai dihotmix. Tidak 
tahunya, terjadi bencana. Jadi belum masuk 
untuk penanganannya di KUA dan PPAS ke-
marin. Kejadiannya, saat KUA dan PPAS sudah 
disahkan,” jelas Budi.

 Oleh sebab itu, pihaknya akan mengupaya-
kan memasukkan usulan penanganan ruas 
jalan tersebut. Saat pembahasan anggaran di 
tingkat Komisi DPRD Mukomuko bersama 
mitra kerja, mengenai APBD Kabupaten 
Mukomuko TA 2021. Mengingat kondisi itu 
kata Budi, perlu penanganan segera. Sebelum 
nantinya curah hujan kembali meningkat.

 “Nanti di pembahasan anggaran (APBD), 
kita coba usulkan. Sebab tahapan pemba-
hasan anggaran sudah berjalan. Dan kita ini 
sifatnya hanya usulan, semoga dapat diako-
modir, karena dia ini akan jadi kegiatan baru,” 
kata Budi.

 Mengenai besaran anggaran yang diper-
lukan untuk penanganannya, Budi enggan 
memperkirakan. Menurutnya, taksiran angga-
ran yang dibutuh, baru akan diketahui, setelah 
pihaknya melakukan telaah teknis terlebih 
dahulu. Mengingat masing-masing lokasi, 
kondisinya berbeda.

 Namun rencana bangunan permanen yang 
akan dibangun, berupa box culvert. Artinya 
gorong-gorong sebelumnya, diganti, agar 
saluran air bisa lebih leluasa untuk lewat. 
Sekalipun volume dan tekanan air cukup 
besar.(hue)

MUKO2

MUKOMUKO  – Sebanyak 102 
orang anggota Kelompok Penyeleng-
gara Pemungutan Suara (KPPS) yang 
tersebar di 370 Tempat Pemungutan 
Suara (TPS), hasil rapid test–nya, 
reaktif. Dengan hasil itu, 102 orang 
dari total 2.590 orang anggota KPPS 
se-Kabupaten Mukomuko, harus 
melalui uji sampel swab.

 “Total KPPS kita 2.590 orang, 
yang melakukan rapid tes sebanyak 
2.575 orang. Hasilnya, terdapat 102 
orang anggota KPPS se-Kabupaten 

Mukomuko reaktif,” kata Ketua KPU 
Mukomuko, Irsyad.

 Namun KPU Mukomuko tidak 
ingin mengambil risiko, atas adanya 
kondisi tersebut. Sebab pelaksanaan 
pilkada hanya menyisakan beberapa 
hari lagi. Sehingga 102 anggota KPPS 
ini dibebastugaskan sementara, 
hingga mereka dapat membuktikan 
jika tidak terpapar Covid-19. “Kalau 
tindak lanjut dari KPU sebatas itu, 
yakni rapid test. Ada yang reaktif, kita 
bebastugaskan,” kata Irsyad.

 Ia berharap 102 orang anggota 
KPPS ini dapat diuji swab. Hasilnya 
bisa keluar sebelum hari pencoblo-
san. Agar mereka mengetahui secara 
pasti perihal kesehatan  petugas 
tersebut. Jika hasil swabnya negatif, 
mereka bisa kembali bertugas seba-
gai KPPS.

 “Jangan sampai mereka terlalu 
lama tersandera dengan hasil rapid 
test yang reaktif. Belum tentu  positif 
Covid-19. Kami berharap mereka 
bisa di-swab dan hasilnya cepat ke-

luar,” uyar Irsyad.
 Ditambah Komisioner KPU Mu-

komuko, Mansur, bahwa ratusan 
anggota KPPS yang hasil rapid test 
reaktif bakal dilakukan Swab test 
oleh Satuan Tugas (Satgas) Penan-
ganan Covid-19 Kabupaten Muko-
muko. Sebelum hasil Swab mereka 
keluar, 102 anggota KPPS ini harus 
menjalani isolasi mandiri selama 
14 hari. 

 Itu artinya, 102 KPPS ini tidak dapat 
melaksanakan tugasnya di TPS mas-
ing-masing, pada tanggal 9 Desem-
ber. Meski ratusan anggota KPPS itu 
tidak dapat melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya, KPU Mukomuko 
tidak akan memberhentikan mereka. 
Sebab, tidak ada regulasi yang meng-
atur KPPS yang terindikasi terpapar 
covid harus diberhentikan.

 “Tapi kami sarankan mereka men-
gundurkan diri. Kalau mereka men-
gundurkan diri, kami bisa mengganti 
dengan yang lain. Seandainya mereka 
tidak mengundurkan diri, sejauh be-
lum ada kepastian apakah mereka 
betul-betul terpapar virus Corona atau 
tidak, mereka tidak dapat melakukan 
tugasnya di TPS. Berapa orang anggota 
KPPS yang bisa bekerja, ya itulah yang 
bekerja nanti, saling handel tugas,” 
jelas Mansur.

 Menurut perkiraan Mansur, proses 
pencoblosan dan penghitungan 
di tingkat TPS tetap akan berjalan 
dengan lancar. Sebab anggota KPPS 
yang dinyatakan reaktif ini menye-
bar, tidak ada yang menumpuk di 
satu TPS.

 “KPPS yang reaktif ini tersebar di 
ratusan TPS juga. Rata-rata satu TPS 
satu orang reaktif. Artinya tidak ada 
TPS yang jumlah KPPS berkurang 
secara signifikan,” pungkas Mansur.
(hue) 

Reaktif, 102 Anggota 
KPPS Dibebastugaskan

MUKOMUKO – Ribuan guru 
honorer di Kabupaten Muko-
muko, khususnya yang ber-
status Pegawai Daerah den-
gan Perjanjian Kerja (PDPK) 
diharuskan menyampaikan 
surat permohonan perpan-
jangn kontrak atau melamar 
ulang. Surat pengajuan wajib 
bermaterai 6000 itu harus 
disampaikan dalam bulan 
ini juga. Jika tidak, guru yang 
bersangkutan tersingkirkan 
dari PDPK.

 Sekretaris Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan 
Mukomuko, Darsono, S.Pd 
mengatakan, pengajuan dan 
pemberkasan ulang itu sudah 
dimulai 30 November 2020. 
Proses itu akan berlangsung 
hingga 4 Desember 2020 
mendatang.

 “Data yang kami miliki, 
ada sebanyak 1.144 tenaga 
pendidik dan kependidi-
kan berstatus PDPK. Namun 
kami tidak tahu, apakah dari 
jumlah itu ada yang lulus 
CPNS atau ada yang men-
inggal dunia, atau ada juga 
yang sudah tidak  aktif,” kata 
Darsono.

 Oleh sebab itu, seluruh 
PDPK di lingkungan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 

Mukomuko, diminta menga-
jukan surat perpanjangan. 
Dengan jumlah surat per-
mohonan perpanjangan itu, 
maka akan diketahui. Apakah 
jumlahnya masih sebanyak 
1.144 atau berkurang. “Per-
timbangan lainnya, memang 
SK tugas mereka juga sudah 
habis di bulan ini. Sebab, SK 
hanya berlaku 1 tahun,” kata 
Darsono.

 Mencegah penumpukan, 
pihaknya membagi lima 
zona. Untuk hari ini (3/11), 
khusus PDPK yang bertugas 
di wilayah Kecamatan Sungai 
Rumbai dan Ipuh. Dengan 
lokasi pengumpulan berkas, 
di kantor eks UPTD Ipuh. 
Dan besok (4/11), untuk 
PDPK di wilayah Kecamatan 
Air Rami dan Malin Deman. 
Pemberkasannya mengambil 
tempat di kantor eks UPTD 
Air Rami.

 “Hari ini (kemarin), di-
pusatkan di SDN 01 Pondok 
Suguh. Ini untuk PDPK di 
Teramang Jaya dan Pondok 
Suguh. Sebelumnya dipusat-
kan Aula Disdikbud, untuk 
PDPK di wilayah Kota Muko-
muko, Air Dikit, Penarik, Se-
lagan Raya, Teras Terunjam, 
Lubuk Pinang, Air Manjuto, 

Lubuk Pinang, V Koto, dan 
XIV Koto,” jelasnya.

 Jika seluruh permohonan 
perpanjangan sudah masuk, 
selanjutnya akan diverifikasi. 
Baik pengajuan dari tenaga 
pendidik dan kependidikan 
di PAUD, SD dan juga SMP. 
Setelah itu, di bulan Januari 
nanti, Disdikbud akan me-
nyampaikan ke BKPSDM 
terkait jumlah Honda yang 
akan diterbitkan SK-nya.

 “Jadi kalau sudah tahu 
berapa jumlahnya, nanti 
akan kita ajukan penerbitan 
SK bagi tenaga Honda. Seki-
tar bulan Januari 2021, sudah 
kita ajukan,” katanya.

 Adapun syarat permoho-
nan perpanjangan, dian-
taranya surat permohonan 
bermaterai, foto kopi ijazah 
yang dilegalisir, foto kopi KTP, 
foto kopi petikan SK Bupati, 
foto kopi SK penugasan, surat 
rekomendasi berkinerja baik, 
dan surat keterangan aktif.

 “Agar mudah dilakukan 
verifikasi, berkas guru SMP 
dan SD dimasukkan dalam 
map warna merah, guru 
PAUD map warna biru dan 
tenaga administrasi sekolah, 
map warna kuning,” sam-
painya.(hue)

MUKOMUKO  – Lelang 
sejumlah jabatan eselon II 
yang kini tanpa pejabat de-
fenitif, belum akan dimulai 
dalam waktu dekat. Badan 
Kepegawaian dan Pengem-
bangan Sumber Daya Manu-
sia (BKPSDM) Mukomuko 
tidak akan mengambil risiko. 
Artinya, tahapan lelang ja-
batan baru akan dimulai 
setelah enam bulan Bupati 
Mukomuko periode berikut-
nya dilantik.

 “Kita tidak bisa melak-
sanakan sekarang, rawan. 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) sangat ketat, 
dan aturannya pun sudah 
jelas,” ujar Kepala BKPSDM 
Mukomuko, Jawoto, S.Pd, 
SE, M.Pd.

 Meski sempat diwacana-
kan akan memulai tahapan 
seleksi pengisian jabatan 
eselon II di awal tanpa harus 
menunggu enam bulan set-
elah bupati dilantik. Namun 
wacana itu ditarik. Semuan-
ya baru akan digelar, usai 
masa mutasi maupun pro-
mosi sudah diperbolehkan 
sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. “Untuk pengisian 
jabatan pimpinan tinggi 

(JPT) pratama, setelah enam 
bulan bupati defenitif di-
lantik, siapapun bupatinya,” 
kata Jawoto.

 Ditambah S ekretar is 
BKPSDM Mukomuko, Edy 
Suntono, SH, sekarang ini, 
ada empat jabatan eselon II, 
yang dijabat oleh pelaksana 
tugas kepala dinas (Kadis). 
Yakni Kadis Pertanian, 
Kadis Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dan Kadis 
Kearsipan dan Perpusta-
kaan Daerah, serta Staf Ahli 
Bupati. 

 Kemudian di tahun depan, 
ada tiga pejabat eselon II, 
yang bakal pensiun. Yaitu, 
Kepala BKPSDM Muko-
muko, Kadis Perindusterian, 
Perdagangan Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah serta 
Asisten 1 Setdakab Muko-
muko.  “Untuk yang kosong 
tahun ini, tiga jabatan diisi 
pelaksana tugas kepala di-
nas. Sedangkan satu jabatan 
staf ahli, dibiarkan kosong,” 
kata Edy.

 Pengisian sejumlah jaba-
tan yang kosong maupun 
bakal kosong, melalui lelang 
jabatan. “Kini sedang kita 
perjuangkan untuk pendan-
aannya,” sebut Edy.(hue) 

1.144 Guru Honorer
Harus Melamar Ulang

Lelang Jabatan Eselon II 
Tunggu Bupati Dilantik

PERI/RB

BERLANJUT: Aktivitas pelipatan surat suara dengan memperhatikan protokol kesehatan masih berlanjut, 
kemarin.



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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CURUP – Kondisi pan-
demi Covid-19 yang masih 
melanda Indonesia, seper-
tinya ikut mempengaruhi 
kondisi keuangan negara. 
Salah satunya yang terkait 
dengan besaran penyaluran 
anggaran Dana Desa (DD) 
yang akan disalurkan pusat 
untuk Tahun Anggaran (TA) 
2021. Pasalnya jumlag DD 
tidak akan jauh berbeda 
bahkan bisa dikatakan sama 
jumlahnya yang didapatkan 
pada TA 2020,

Hal ini disampaikan Ke-
pala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PMD) 
Kabupaten Rejang Lebong 
(RL) Suradi Rifai kemarin. 
‘’Jumlah besara DD yang 
akan diterima tahun ang-
garan 2021 tidak bertambah 
atau tetap sama dengan ta-
hun 2020 yaitu masih diang-
kat Rp 114 miliar untuk 122 
desa Sekabupaten Rejang 
Lebong,’’ terang Suradi.

Distribusianya atau real-
isasinya, sambung Suradi, 
juga sepertinya tetap fokus 
pada penanganan kondisi 
pandemi Covid-19, yaitu pe-
nyaluran Bantuan Langsung 
Tunai (BLT). Serta untuk 
antisipasi pandemi Covid-19 
seperti penyemprotan disin-
fektan, pembuatan rumah 
isolasi dan upaya lainnya.

‘’Untuk proses pencairan 
DD tahun 2020 sendiri, su-
dah memasuki tahap III den-
gan besaran sisa anggaran 
20 persen. Setidaknya sudah 
ada 30 pemdes (pemerintah 
desa, red) yang selesai pen-
cairan. Sisanya masih dalam 
proses tahapan pengajuan. 
Sedangkan untuk tahap II 
sebelumnya sudah ham-
pir seluruh pemdes yang 
menyelesaikan salur 1 da 
2 maupun salur 3, terkecu-
ali Pemdes Lubuk Kembang 
Kecamatan Curup Utara,’’ 
demikian Suradi.(dtk) 

Hari Ini Sidang Lanjutan 
Terkait Laporan Tim SR

CURUP – Jika tidak ada kendala, hari ini Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu 
akan melanjutkan sidang laporan dari Tim Kuasa 
Hukum Pasangan Calon (Paslon) Susilawati-
Ruswan (SR). Laporan tersebut terkait dugaan 
pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis 
dan Massif (TSM) oleh salah satu Paslon lainnya.

Sidang yang akan digelar hari ini merupakan 
sidang ketiga dengan agenda berupa tahapan 
pengesahan alat bukti dan penyerahan daftar 
saksi dari pelapor maupun terlapor. ‘’Benar, besok 
sidang laporan tim kuasa hukum paslon SR dari 
Pilkada Rejang Lebong akan dilanjutkan dengan 
agenda masih tahapan pengesahan alat bukti 
dan penyerahan daftar saksi,’’ terang Komisioner 
Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Syafullah, SH, 
MH kemarin.

Dilanjutkan Halid, pada sidang sebelumnya mer-
eka sudah mendengarkan pembacaan isi laporan 
dari pelapor. Serta mendengarkan jawaban dari 
terlapor terkait isi laporan yang dibacakan pihak 
pelapor. ‘’Sidang awal penetapan berkas laporan 
yang dinyatakan lengkap. Sidang kedua menden-
garkan pembacaan isi laporan dan jawaban dari 
terlapor terhadap isi laporan dari pelapor dan besok 
sidang ketiga untuk pengesahan alat bukti serta 
penyerahan daftar saksi,’’ ucap Halid.

Sementara itu, salah satu anggota tim kuasa hu-
kum paslon SR yaitu Agustam Rachman kepada 
RB menyebutkan, jika melihat kondisi dua sidang 
sebelumnya, mereka semakin yakin. Bahwa per-
mohonan laporan yang mereka sampai ke Bawaslu 
Provinsi Bengkulu bisa dikabulkan, terlebih soal 
keterlibatan pejabat dalam dugaan pelanggaran 
TSM yang mereka laporkan.

‘’Dengan melihat kondisi dua persidangan sebel-
umnya, khususnya pada sidang kedua ada peristiwa 
yang menjadi salah satu bukti keterlibatan oknum 
pejabat dalam dugaan pelanggaran TSM yang 
kita sampaikan dalam laporan. Dna ini kita minta 
kepada majelis sidang untuk dicatat dan diper-
timbangkan sebagai fakta,’’ sampa Agustam.(dtk)

Dugaan Pelanggaran UU ITE
CURUP – Bupati Rejang 

Lebong (RL) Dr. H. Ahmad 
Hijazi, SH, M.Si kemarin 
secara resmi melaporkan 
tiga pemilik Akun WhatsApp 
(WA) ke Polda Bengkulu. 
Laporan tersebut terkait 
dugaan adanya pelanggaran 

Pasal 27 ayat ke 3 UU ITE. 
Laporan ke Polda Bengkulu 
disampaikan melalui Kuasa 
Hukumnya Elvis Prisli, SH 
dan Erlangga Atmada, SH.

Dijelaskan Elvis kemarin, 
berkas laporan sudah mer-
eka sampai ke Polda Beng-
kulu. Adapun akun WA yang 
dilaporkan masing-masing 

akun WA PRS, akun WA ADP 
dan akun WA JDB. ‘’Hari ini 
laporan resmi sudah kita 
sampaikan ke Ditreskrimsus 
Polda Bengkulu, tinggal kita 
menunggu proses selanjut-
nya,’’ sampai Elvis.

Ketiganya akun WA terse-
but, sambung Elvis, diduga 
melakukan penghinaan dan 

pencemaran nama baik me-
lalui media elektronik klien 
mereka. Baik itu sebagai 
seorang bupati maupun se-
bagai pribadi klien mereka 
diduga yang dilakukan pada 
akun grub WA salah satu pa-
sangan calon (paslon) bupa-
tia/wakil bupati Pilkada RL.

‘’Salah satu alat bukti yang 

akan kita gunakan yaitu itu 
dugaan penghinaan oleh tiga 
akun WA tersebut di akun 
WA Grup salah satu paslon 
pilkada Kabupaten Rejang 
Lebong. Intinya kita sudah 
siapkan beberapa barang 
bukti pendukung dari laporan 
yang sudah kita sampaikan 
tersebut,’’ demikian Elvis.(dtk)

CURUP – Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten 
Rejang Lebong (RL) hingga 
kemarin masih melakukan 
proses pelipatan Surat Suara 
(susu) untuk Pilkada Guber-
nur-Wakil Gubernur atau 
Pilkada Provinsi Bengkulu. 
Hingga kemarin sore, pro-
gres pelipatan Susu Pilkada 
Provinsi Bengkulu ini sudah 
mencapai angka 93 persen.

Disampaikan Ketua KPU 
Kabupaten RL Drs. Restu 
Satrio Wibowo melalui Ka-
subbag Umum Sekretariat 
KPU RL Riko Saputra, SE 
kemarin, dari kegiatan sortir 
dan pelipatan Susu diketa-
hun total Susu yang kedapatn 
rusak sudah mencapai 258 
lembar. Masing-masing 194 
kedapatan saat sortir dan 
64 lembar diketahui saat 
pelaksanaan pelipatan Susu 
hingga kemarin.

‘’Jadi total sejauh ini sudah 
ada kita temuakan Susu yang 

rusak saat sortir serta pelipa-
tan sebanyak 258 lembar. Un-
tuk penyortiran dan pelipa-
tan, sama dengan Susu Pilka-
da Kabupaten. Sortir kita 
sendiri yang melaksanakan. 
Sedangkan Pelipatan Susu 
dilakukan mahasiswa yang 
bekerjasama dengan IAIN 
Curup,’’ terang Riko.

Disisi lain, sambung Riko, 
untuk logistik yang belum 
sampai tinggal sampul dan 
hologram formulir. Namun 
diperkirakan akan sampai 

tadi malam dan hari ini. 
Karena sudah dalam per-
jalanan serta sudah ada yang 
sampai di provinsi dan ting-
gal dijemput. ‘’Kalau sam-
pul sampai malam ini (tadi 
malam, red) beserta segel, 
besok khususnya untuk lo-
gistik pilkada kabupaten 
sudah bisa kita kemas dalam 
sampul. Dan selanjutnya siap 
dimasukan dalam kotak su-
ara untuk menunggu proses 
distribusi logistik ke TPS,’’ 
demikian Riko.(dtk)

CURUP – Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Co-
vid-19 Kabupaten Rejang 
Lebong (RL) kembali men-
catat adanya penambahan 
kasus positif baru maupun 
kasus selesai konfirmasi alias 
sembuh. Masing-masing 
konfirmasi positif tambahan 
sebanyak empat kasus dan 
selesai konfirmasi atau sem-
buh sebanyak enam kasus.

Dirincikan Juru Bicara Gugus 
Tugas sekaligus Kepala Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kabupat-
en RL Syamsir, S.KM, M.KM 
kepada RB, masing-masing 
konfirmasi positif baru yaitu 

kasus 308 laki-laki (26) asal 
Kecamatan Selupu Rejang. 
Serta kasus 309 laki-laki (52) 
asal Kecamatan Curup Ten-
gah, kasus 310 laki-laki (41) 
asal Kecamatan Curup dan 
kasus 311 perempuan (29) asal 
Kecamatan Curup Tengah.

Sedangkan untuk kasus 
sembuh, sambung Syamsir, 
masing-masing asal Keca-
matan Curup Tengah ayaitu 
kasus 295 dan kasus 296. 
Selanjutnya kasus 258 asal 
Kecamatan Selupu Rejang, 
kasus 286 asal Kecamatan 
Curup Timur, dan dua kasus 
asal Kecamatan Curup Utara 

masing-masing kasus 287 
dan kasus 303.

‘’Total jumlah konfirmasi 
positif sampai hari ini (kema-
rin, red) sebanyak 311 kasus. 
Dengan jumlah selesai kon-
firmasi atau sembuh seban-
yak 262 kasus dan konfirmasi 
positif masih pengawasan se-
banyak 49 kasus lagi. Sedan-
gkan untuk jumlah sampel 
yang diperiksa di laborato-
rium sebanyak 1.764 sam-
pel. Dengan jumlah sampel 
positif sebanyak 320 sampel 
dan sampel negatif seban-
yak 1.446 sampel,’’ demikian 
Syamsir.(dtk)

CURUP – Menjadi salah 
satu produk pertanian dan 
perkebunan unggulan, tana-
man kopi cukup mendapat-
kan perhatian khusus dari 
pemer intah kabupaten 
(pemkab) Rejang Lebong 
(RL). Dimana Dinas Pertani-
an dan Perikana Kabupaten 
RL saat ini terus berupaya 
membantu petani kopi un-
tuk mengembangkan tana-
man kopi, salah satunya 
jenis Arabika.

Dijelaskan Kepala Dinas 
Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten RL Suherman 
melalui  Kepala Bidang 
(Kabid) Perkebunan M. 
Yusup kepada RB, jenis 
t a n a m a n  k o p i  a ra b i k a 
tersebut memang belum 
banyak. Sejauh ini baru 
ada lima kecamatan yang 
mengembangkan tana-
man kopi jenis tersebut. 
Masing-masing wilayah 
Kecamatan Curup Selatan, 
Selupu Rejang, Bermani 
Ulu, Sindang Kelingi dan 

wilayah Kecamatan Sin-
dang Dataran.

Sendagkan, sambung Yu-
sup, masyarakat petani kopi 
sendiridi Kabupaten RL me-
mang lebih banyak yang 
fokus ke pengembangan 
tanaman kopi jenis robus-
ta. Bahkan luasan kebun 
tanaman kopi jenis Robusta 
sendiri sampai sekarang 
sudah mencapai 23.104 
hektare. Sedangkan untuk 
tanaman kopi jenis arabika 
sendiri masih diangka 529 
hektare dengan produksi 
rata-ratanya sebesar 716 kg 
per hektare.

‘’Makanya kita akan terus 
berupaya mendorong para 
petani untuk mengembang-
kan jenis tanaman kopi ara-
bika ini. Baik itu dari sisi 
kualitas maupun kuantitas 
dan jumlah luasan lahan. 
Karena tanaman kopi arabi-
ka ini juga memiliki potensi 
besar dipasar kopi nasional 
maupun dunia,’’ demikian 
Yusup.(dtk)

LAPOR : Kuasa Hukum Ahmad Hijazi yaitu Elvis Prisli, SH dan Erlangga Atmada, SH saat melapor ke Polda Bengkulu.

Bupati Hijazi Laporkan Tiga Akun WA ke Polda

Besaran DD Tahun 
2021 Tidak Berubah

Dorong Pengembangan 
Tanaman Kopi Arabika

Positif Corona Tambah 4 Kasus

258 Surat Suara Rusak

Wanda/rb

MAHASISWA: Hingga kemarin sore, KPU Kabupaten RL 
masih melakukan pelipatan surat suara Pilkada Provinsi 
dengan tetap mengandalkan Mahasiswa IAIN Curup.
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Taufik: Antisipasi 
Kampanye Paslon

KEPAHIANG – Mengantisipasi di-
manfaatnya acara pesta pernikahan 
sebagai ajang bagi paslon Pilkada 
2020 melakukan kampanye di masa 
tenang mulai 6 Desember, Pemkab 
menggeluarkan surat edaran. Surat 
dengan Nomor 300/1184/BPBD-
KPH/2020 tanggal 30 November 
2020 tersebut ditandatangani Plt Bu-
pati Kepahiang Netti Herawati, S.Sos.

Isi surat edaran, menjelaskan 
kepada seluruh kepala desa, lurah 
dan masyarakat bahwa Satuan Tugas 
(Satgas) Covid-19 tidak mengeluar-
kan rekomendasi keramaian apapun 
untuk tanggal 6, 7, dan 8 Desember 

2020. Dngan ketentuan, bila ma-
syarakat masih ada yang melakukan 
kegiatan keramaian, termasuk pesta 
pernikahan, konsekuensinya men-
jadi tanggung jawab tuan rumah.

Selanjutnya memastikan tidak ada 
kegiatan kampanye dari pasangan 
calon bupati dan wakil bupati atau 
tim pemenangannya. Melakukan 
koordinasi dengan Polsek, Koramil 
dan Bawaslu tingkat kecamatan 
untuk melakukan pemantauan di 
setiap kegiatan keramaian yang di-
lakukan pada tanggal tersebut.

“Sesuai dengan masukan dari KPU 
dan Bawaslu tentang masa tenang 
Pilkada 2020. Acara pesta pernika-
han kerap dijadikan ajang kampanye 
oleh paslon kepala daerah. Maka 
dari Pemkab Kepahiang mengeluar-

kan edaran guna mendukung kinerja 
penyelenggara pemilu. Khususnya 
antisipasi kampanye paslon di masa 
tenang,” ungkap Kepala BPBD Kabu-
paten Kepahiang, Ir. Taufik.

Adapun teknisnya, sambung Tau-
fik, tim Satgas Covid-19 bekerja sama 
dengan Polres Kepahiang, Koramil 
dan Bawaslu akan melakukan pen-
gawasan di setiap kegiatan kera-
maian, khususnya pesta pernikahan.

“Walaupun kita akui sulit untuk 
melarang masyarakat tidak meng-
gelar pesta pernikahan. Namun kita 
tetap mengimbau pelaksanaannya 
harus mematuhi protokol kesehat-
an. Dan untuk masa tenang ini kita 
pun harus memastikan tidak ada 
unsur kampanye dalam pesta yang 
digelar,” demikian Taufik.(sly)

KEPAHIANG - Plt. Bupati 
Kepahiang Netti Herawati, 
S.Sos  menyerahan sertifikat 
tanah Badan Pertanahan Na-
sional (BPN) Kepahiang Ke-
pada PT PLN (Persero) UPDK 
Bengkulu di Gedung Serba 
Guna PLN UPDK Bengkulu 
Ujan Mas.

“Harapan Ke depan semoga 
bisa berguna. Banyak sekali 
kegunaan ketika sertifikat sudah 
menjadi hak milik kita dianta-
ranya yaitu adanya rasa nyaman 
dan sebagai kepastian hukum 
agar menghindari konflik di 
kemudian hari,’’ sampai Netti.

 Sertifikat dari BPN Kepa-
hiang ini untuk lahan seluas 
4.704 meter persegi yang ter-
letak di Kelurahan Ujan Mas 
Atas atau lokasinya PLTA Ujan 
Mas. Pemkab juga menyam-
paikan terima kasih kepada 
BPN Kepahiang yang selama 
ini sudah bekerja sama den-
gan baik dengan Pemerintah 
Kabupaten Kepahiang.  Ke 

depan diharapkan bisa lebih 
baik lagi dan bisa sama-sama 
memerikan layanan prima 
kepada masyarakat.

“Selama ini kerja sama antara 
Pemkab Kepahiang dan PLTA 
Ujan Mas sangat baik. Kita 
harapkan bisa terus dijaga 
untuk kemajuan Kabupaten 
Kepahiang,” demikian Netti. 

Hadir dalam kegiatan ini 
Asisten Perekonomi dan Pem-
bangunan, Kepala Kantor 
Badan Pertanahan Nasional 
Kepahiang, Manager PT PLN 
(Persero) UPDK Bengkulu, 
Kapolsek Ujan Mas, Danramil 
Kepahiang, Camat Ujan Mas, 
Kepala Satpol-PP Kepahiang.
(rls/krn)

Tak Ada Rekomendasi 
Untuk Pesta Pernikahan 

Pemkab Serahkan Sertifikat Kepada PLTA Ujan Mas

ARIE/RB

PENYERAHAN: Plt Bupati Kepahiang Netti Herawati, 
S.Sos menyerahkan sertifikat tanah PLTA Ujan Mas di-
saksikan pihak BPN Kepahiang, kemarin (1/12).
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Pemkab Serahkan Raperda 
Bantuan Hukum ke DPRD

BENTENG - Dalam mematangkan persiapan 
untuk memberikan bantuan dan kemudahan bagi 
masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan 
hukum. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beng-
kulu Tengah (Benteng), sudah menyerahkan dan 
menjelaskan mengenai Raperda Bantuan Hukum 
dalam rapat paripurna.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Benteng, Zohri 
Kusnadi, SH, MH menjelaskan, rapat paripurna 
dengan agenda nota penjelasan Bupati terhadap 
Raperda Bantuan Hukum terhadap masyarakat 
miskin sudah dilaksanakan (30/11). Semua ini 
dilakukan karena memang bantuan hukum bagi 
masyarakat miskin sangat penting dan sangat 
membantu ketika mereka berhadapan dengan 
masalah hukum

“Untuk bantuan hukum yang akan diberikan, 
seperti Pemkab Benteng akan menyediakan pen-
gacara atau penasehat hukum bagi masyarakat 
miskin tersebut. Dengan adanya bantuan hukum 
ini, masyarakat yang bersangkutan tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk penasehat hukum 
dikarenakan sudah ditanggung oleh Pemkab 
Benteng,” jelasnya

Dia menambahkan, dalam menyiapkan bantuan 
hukum bagi masyarakat miskin ini, Pemkab kede-
pannya Bagian Hukum akan bekerja sama dengan 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah 
akreditasi. Untuk mengetahui LBH yang sudah 
terakreditasi ini pihaknya akan mempertanyakan 
ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu.

“Untuk anggaran dalam melaksanakan program 
bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini, kita 
belum mengetahui secara pasti, tetapi saat ini 
kita sudah menyiapkan raperda untuk dijadikan. 
Apabila memang belum dianggarkan pada APBD 
murni 2021 ini, maka akan dianggarkan pada 
APBD-P mendatang,” ungkapnya.

Lanjutnya, bagi masyarakat yang membutuhkan 
pendampingan hukum bisa mengajukan kepada 
Bagian Hukum dan akan disediakan dari LBH 
yang akan menjalin kerja sama.(jee)

Kerugian Negara Rp 285 Juta 
BENTENG - Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres 

Bengkulu Tengah (Benteng) menahan oknum 
ASN Kecamatan Pagar Jati berinisial To (45). Pen-
angkapan terhadap To yang sebelumnya menjabat 
sebagai Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa 
Kroya ini atas dugaan korupsi anggaran Dana 
Desa (DD) sebesar Rp 285 juta. Uang itu meru-
pakan pembayaran pajak dan jasa pembuatan 
Rancangan Anggaran Biaya (RAB). 

Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto, S.Ik, MH 
didampingi Kasat Reskrim, Iptu. Iman Falucky, 
MH mengatakan, penyelidikan kasus korupsi ini 
berawal dari temuan penyidik atas adanya dugaan 
penyelewengan dana desa. Selanjutnya penyidik 
meminta audit investigasi ke Inspektorat Daerah. 
“Kemudian ditemukan, dari total anggaran dana 
desa Rp 1,17 miliar, terdapat kerugian negara 

dengan total Rp 285 juta. Sesuai dengan aturan 
dan mekanisme dari Pemkab Benteng tersangka 
ini sudah diberikan waktu selama 60 hari untuk 
melakukan pengembalian kerugian negara. Akan 
tetapi hingga batas akhir waktu yang ditetapkan 10 
Agustus lalu, To hanya mampu mengembalikan 
senilai Rp 58 juta,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan 
penyidik, diketahui jika uang sebesar Rp 285 juta 
tersebut digunakan To untuk keperluan pribadi. 
Usai memeriksan 11 saksi dan To, penyidik akh-
irnya menetapkan ia sbegaai tersangka korupsi 
tanggal 27 November lalu. 

“Diketahui atas perbuatannya, To dapat terjerat 
Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang 
tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 
maksimal 20 tahun penjara. Kemungkinan ad-
anya tersangka lain, hingga saat ini masih dalam 
proses penyelidikkan dan pengembangan kasus,” 

ungkapnya.
Sambungnya, berdasarkan hasil penyelidikan 

terdapat tiga item kegiatan yang sudah ditetapkan 
pada RAB. Namun oleh To yang kala itu sebagai 
Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (PPKD) tidak menyerahkan 
sepenuhnya kepada masing-masing Pelaksana 
Kegiatan Anggaran (PKA). 

“Rinciannya seperti untuk pembangunan ge-
dung serba guna pada RAB Rp 570 juta, namun 
hanya diserahkan Rp 416 juta dan sisanya Rp 154 
juta tidak diserahkan. Kemudian, pekerjaan ban-
gunan MCK dan sumur bor pada RAB senilai Rp 98 
juta, namun hanya diberikan Rp 70 juta. Sisanya 
Rp 28 juta tidak diserahkan. Terakhir, pekerjaan 
rabat beton diserahkan seluruhnya senilai Rp 25 
juta. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik, 
terdapat kekurangan volume sebesar Rp 8 juta,” 
Tutup Ary. (jee)

JERI/RB

TUNJUKKAN: Kapolres Benteng didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Benteng menunjukkan Barang Bukti (BB) kepada awak media.

Diduga Korupsi Dana Desa, 
Mantan Pjs Kades Ditahan 

BKD Monitoring
Wajib Pajak 

BENTENG - Badan Keuan-
gan Daerah (BKD) Kabupat-
en Bengkulu Tengah (Ben-
teng) kemarin (1/12) men-
datangi tempat wisata yang 
merupakan objek Wajib 
Pajak (WP) hiburan. Moni-
toring ini dilakukan karena 
hingga saat ini pendapatan 
dari pajak hiburan masih 
nihil atau masih belum ada 
yang menyetorkan ke Pemk-
ab Benteng. 

Selain itu dalam monitor-
ing ini dipimpin langsung 
oleh Kepala BKD Benteng, 
Welldo Kurniyanto, SE, MM. 
Dikatakan Wlldo, monitor-
ing ini dilaksanakan terha-
dap dua objek WP hiburan, 
seperti Taman Wisata Family 
dan Wahana Surya. Moni-
toring ini dilakukan secara 
mendadak karena memang 
hingga saat ini pendapatan 

dari pajak hiburan ini masih 
nihil.

“Kemudian monitoring ini 
dilakukan untuk mengecek 
secara langsung ke tempat 
wisata untuk melihat situasi 
pengunjung wisata, kemu-
dian pendataan pengunjung 
dan mengenai pemasukkan 
yang ada ditempat wisata 
tersebut. dalam monitor-
ing yang dilakukan ini BKD 
juga melakulan sosialisasi 
kepada WP untuk segera 
melakukan pembayaran 
pajaknya, jangan menunda-
nunda lagi karena mengin-
gat waktu sudah akhir tahun 
2020,” jelasnya

D i a  m e n a m b a h k a n , 
setelah melakukan monitor-
ing ini, pihak BKD pada hari 
ini (2/12) akan mengirimkan 
surat kepada tiga objek WP 
hiburan terbesar seperti Ta-
man Wisata Family, Wisata 
Wahana Surya dan Kolam 
Renang yang ada di Desa 
Abu Sakim. Pengiriman su-
rat ini untuk melakukan 
pemanggilan dan melaku-
kan pembahasan terhadap 
ketiga WP hiburan ini men-
genai pembayaran pajak 
hiburan yang hingga saat ini 
masih nihil.

“Dengan sudah dilakukan 
pengiriman surat ini, kita 
berharap kepada pengelola 
usaha tiga wisata hiburan 
ini untuk kerja sama yang 
baik dalam melakukan pem-
bayaran pajak ini,” tegasnya.
(jee)

JERI/RB

DATANGI: Ketua BKD Benteng saat mendatangi tempat 
wisata yang merupakan objek wajib pajak hiburan.

Pajak Hiburan Masih NihilBENTENG – Sekitar 20 puluh warga 
Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok 
Kubang Bengkulu Tengah (Benteng) yang 
mengklaim lahan mendatangi Yayasan 
Baptis Indonesia (YBI). Kedatangan mer-
eka ini untuk melakukan penanaman bibit 
dilahan tersebut, akan tetapi aksi warga ini 
dicegah oleh apara kepolisian karena un-
tuk menghindari kasus hukum nantinya.

Karena dicegah oleh polisi, terjadilah 
perdebatan antara warga yang mengklaim 
sebagai pemilik lahan dan polisi. Kemu-
dian pembahasan dilakukan Pemkab 
Benteng dengan perwakilan pemilik lahan 
di rumah Kades untuk mencari solusi 
terbaik mengenai status lahan tersebut. 
Kemudian selain itu untuk diketahui, 
lahan eks Hak Guna Pakai (HGP) YBI ini 
izinya sudah habis sejak tahun 2017 lalu.

Koordinator warga Pondok Kubang, 
Ibnu Rozi mengatakan, ia meminta ke-
pada Pemkab Benteng untuk mendesak 
Kanwil BPN Provinsi Bengkulu untuk 
menetapkan status lahan tersebut. Karena 
memang hingga saat ini belum ada kepu-
tusan perihal lahan tersebut, sedangkan 
HGP mengenai lahan tersebut sudah 
habis sejak tahun 2017 lalu.

“Karena memang selama ini warga 
selalu menunggu kejalasan status lahan 
tersebut dan kita selalu berkoordinasi 

dengan Pemkab perihal status lahan 
ini. Maka dari itu kita meminta kepada 
Pemkab Benteng untuk segera mendesak 
Kanwil BPN Provinsi untuk perihal lahan 
ini, karena dari pembahasan atau hear-
ing yang dilakukan beberapa hari yang 
lalu, memang dari Kanwil BPN Provinsi 
tidak melakukan pergerakan positif dalam 
mengupayakan lahan tersebut,” tegasnya.

Sambungnya, warga berharap ke depan-
nya Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu 
ini bisa terbuka hatinya perihal permin-
taan masyarakat ini. “Karena semua 
prosedur yang harus dilakukan sudah kita 
lakukan, akan tetapi hingga saat ini masih 
juga tidak ada kejelasan dan mereka tidak 
ada keinginan ingin menyelesaikan per-
masalahan ini,” tegasnya

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan 
Pemkab Benteng, Drs, Jaka Santoso 
menjelaskan, menyikapi semua ini, ia 
akan mengirimkan surat kepada Kanwil 
BPN Provinsi Bengkulu perihal kepu-
tusan yang terbaik mengenai eks lahan 
Hak Guna Pakai (HGP) seluas 25 hektare 
tersebut. Pengiriman surat ini salah satu 
cara untuk mempercepat proses lahan 
HGP ini.

“Kemudian selain itu, kita juga akan 
membentuk tim untuk melakukan semua 
proses ini,” jelasnya. (jee)

KPU Sudah Terima Logistik APD
BENTENG - Jelang pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil 
Gubernur yang tinggal tujuh hari lagi, Komisi Pe-
milihan Umum (KPU) Bengkulu Tengah (Benteng) 
kemarin (01/12) sudah menerima logisitik Alat 
Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan oleh 
petugas pada saat melaksanakan pemunggutan 
suara pada 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Benteng, Drs, Brotoseno membena-
rkan, kalau logistik APD sudah diterima dan di-
masukkan ke gudang logistik KPU Benteng yang 
berada di Desa Nakau. Dikarenakan masih dalam 
wabah covid 19, maka Pilkada serentak tahun ini 
sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, 
hal ini dikarenakan pada tahun ini semua petugas 
yang bertugas akan menggunakan APD sebagai 
penerapan protokol kesehatan.

“Dari logistik yang kita terima, seperti baju azmat 
sebanyak 252, sarung tangan plastik sebanyak 
2.510, masker kain sebanyak 3.944, face shield 
sebanyak 4.197, hand sanitizer sebanyak 499 botol, 
sabun cuci tangan sebanyak 710 botol, disinfektan 
sebanyak 437, tempat air beserta tempat penam-
pung air sebanyak 658. Dari keperluan penerapan 
prokes tersebut sudah ada yang disortir dan masih 
ada dalam tahapan sortir,” jelasnya.

Dia menambahkan, semua APD ini harus 
digunakan dan diterapkan oleh para petugas, 
karena sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2020, 
tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) serentak dalam kondisi bencana non 
alam Covid 19. Jadi semua penerapan prokes harus 
benar-benar diterapkan, baik itu menggunakan 
masker, manjaga jarak hingga mencuci tangan. 
Ini semua dilakukan demi kenyamanan dan ke-
sehagan bersama.

“Selain itu, untuk diketahui KPU Benteng juga 
sudah menerima alat bantu bagi tunanetra dalam 
melakukan pencoblosan pada 9 Desember men-
datang. Jumlah alat bantu yang diterima ini seban-
yak 251, sesuai dengan jumlah TPS yang ada di 
Kabupaten Benteng, sehingga setiap satu TPS akan 
menerima satu alat bantu bagi tuna netra tersebut.

Lanjutnya, dengan adanya alat bantu khusus bagi 
warga yang mengalami tunanetra ini, pada pen-
coblosan 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.

“Mengenai surat suara, setelah dilakukan 
pengecekkan dan sortir diketahui kalau KPU 
Benteng mengalami kekurangan surat suara se-
banyak 688 lembar. Namun kekurangan ini sudah 
dilakukan dilaporkan kepada KPU Provinsi untuk 
ditindaklanjuti, karena mengingat waktu pelaksa-
naan pemunggutan suara tinggal beberapa hari 
lagi,” pungkasnya.(jee)

JERI/RB

PENGECEKKAN : Saat petugas melakukan 
pengecekkan terhadap logisitk APD yang sampai.

JERI/RB

POLEMIK: Warga yang akan melakukan penanaman bibit di laham eks lahan 
HGP dicegah oleh polisi.

Polemik Berlanjut, Warga Datangi Lahan YBI
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SELUMA - Kejaksaan Neg-
eri (Kejari) Seluma meyakini 
proses pengusutan kasus 
dugaan korupsi pada rehab 
gedung Dinas Pendidikan 
(Disdik) Seluma pada tahun 
2019 lalu bisa selesai ta-
hun ini. Dalam waktu dekat 
ini, Kejari Seluma meren-
canakan akan melakukan 
ekpose untuk menentukan 
langkah selanjutnya. 

Hal ini setelah penyi-
dik bersama Ahli Teknis 
dari Universitas Bengkulu 
melakukan peninjauan lang-
sung ke lokasi pada Kamis 
(26/11) pagi. Peninjauan itu 
dilakukan untuk mengukur 
volume dan melihat fisik 
pekerjaan pada proses pere-
haban gedung yang telah 
terbengkalai itu.

Kajari Seluma, Muham-
mad Ali Akbar, SH, MH 
melalui Kasi Pidana Khu-
sus (Pidsus), Ahmadi, SH 
mengatakan akan segera 
melakukan ekpose kasus 
tersebut. Namun, ekpose itu 
baru bisa dilakukan setelah 
hasil pengukuran volume 
pekerjaan bersama ahli tek-
nis telah keluar. 

Ekspose sendiri dilakukan 
untuk menentukan langkah 

selanjutnya mengingat ka-
sus ini sendiri masih dalam 
ranah penyelidikan. Bisa 
saja setelah ini, penanga-
nan kasus tersebut akan 
dinaikkan statusnya menjadi 
penyidikan.

“Kita masih menunggu 
hasil penghitungan volume 
yang dilakukan kemarin, 
setelah hasilnya keluar nanti 
akan kita langsung ekspose,” 
ujarnya.

Pihaknya berharap hasil 
pengukuran bersama ahli 
teknis kemarin dapat ke-
luar dapat waktu dekat. Yang 
mana setelah melakukan 
pengecekan, pihaknya akan 
kembali berkoordinasi un-
tuk perhitungan karena ada 
indikasi Kerugian Negara. 
Tak menutup kemungkinan, 
beberapa pihak akan kem-
bali dipanggil oleh penyidik 
untuk melakukan pengum-
pulan keterangan kembali. 
Mengingat memang kasus 
ini telah menjadi atensi 
pimpinan untuk bisa dis-
elesaikan. 

“Mudah-mudahan, dalam 
minggu-minggu ini hasilnya 
sudah keluar, ini sudah jadi 
atensi jadi harapan kita bisa 
selesai,” pungkasnya. (cup)

Antisipasi Telat Bayar 
Gaji Bidan PTT 
Dinkes Usul Gaji di APBD 2021

SELUMA - Untuk mencegah kembali terjadinya 
permasalahan pembayaran gaji terhadap Bidan 
Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kabupaten 
Seluma seperti sebelumnya, Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Seluma akhirnya langsung mengusulkan 
pembayaran gaji melalui APBD 2021. Sehingga 
dipastikan pembayaran gaji terhadap 194 bidan 
PTT pada tahun 2021 nanti tidak akan terkendala 
seperti tahun ini. 

Dinkes Seluma menganggarkan sebesar Rp 2 
miliar untuk pembayaran gaji para bidan PTT. 
Namun hal itu masih dalam pembahasan lebih 
lanjut bagaimana mekanismenya apakah perbulan 
atau pertriwulan.

Kepala Dinas Kesehatan Seluma, Rudi Syawalu-
din, S.Sos melalui Kasubbag Program, Paliantri 
menjelaskan bahwa untuk pembayaran gaji bidan 
PTT tahun 2021 nanti memang dianggarkan me-
lalui APBD. Dimana pihaknya telah mengusulkan 
anggaran untuk pembayaran gaji sebesar Rp 2 mil-
iar lebih. Namun hal itu masih akan dibahas lebih 
lanjut mengingat adanya rencana kenaikan gaji. 

Pada tahun 2020 gaji bidan PTT sebesar Rp 800 
ribu perbulan. Namun jika menurut peraturan, 
gaji bidan PTT pada tahun 2021 menjadi Rp 1,8 
juta. Sehingga hal ini masih akan dibahas terlebih 
dahulu. “Untuk tahun depan gajinya langsung 
dianggarkan melalyi APBD 2021, Kisaran angga-
rannya Rp 2 miliar,” ujarnya.

Penanggaran gaji melalui APBD ini dilakukan 
untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa 
seperti tahun ini. Maka dengan telah dianggarnya 
gaji pada tahun 2021, dipastikan tidak akan ada 
telat pembayarannya. Namun untuk penyaluran-
nya sendiri masih akan dibahas apakah dibayarkan 
perbulan atau pertriwulan. Ia berharap kinerja 
bidan PTT dapat semakin dioptimalkan dan di-
maksikalkan. 

Terutama dalam pelayanan kesehatan terhadap 
masyarakat. Sedangkan untuk jumlahnya sendiri 
masih juga akan dibahas apakah akan ada penam-
bahan ataupun pengurangan dari total 194 bidan 
PTT itu. 

“Untuk jumlahnya masih sama sepertinya, kita 
masih mengikuti seperti yang lama, tapi dalam 
waktu dekat kita ada rapat untuk membahas ini,” 
pungkasnya. (cup)

Inspektorat Beri
Waktu 60 Hari

SELUMA - Inspektorat Seluma 
diketahui sudah melaksanakan 
audit terkait penggunaan Dana 
Desa (DD). Setidaknya, ada 16 
desa yang dilakukan audit terkait 
penggunaan DD tahun anggaran 
2019 lalu. Audit itu sendiri dilaku-
kan dengan menerjunkan 8 tim 
untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap penggunaan anggaran 
didesa terkait.

Dari hasil audit yang dilakukan, 
seluruh desa tersebut memiliki 
temuan baik kelebihan pem-
bayaran maupun administrasi. 
Maka dari itu, Inspektorat Seluma 
memberikan waktu paling lama 
60 hari untuk perbaikan. 

Inspektur Daerah Kabupaten 
Seluma, Deddy Ramdhani, SE, 
MSE, MA membenarkan hal 
tersebut. Dimana audit terkait DD 
sendiri dilaksanakan sejak bulan 
Oktober lalu. Pengauditannya 
sendiri dilakukan dengan men-
erjunkan 8 tim untuk melakukan 

pemeriksaan di 16 Desa yang ada. 
Beberapa desa yang diaudit 

itu contohnya berasal dari Desa 
Rawa Indah, Pinju Layang, Pagar 
Gasing dan beberapa desa lain-
nya. Dari 16 desa tersebut, secara 
garis besar semuanya memiliki 
beberapa temuan. Yang mana 
ada beberapa temuan yang sudah 
langsung ditindaklanjuti oleh 
pihak desa. Seperti kelebihan 
pembayaran pada beberapa item 
pekerjaan. Selain itu juga ada 
temuan lainnya di administrasi 
baik surat pertanggungjawaban 

dan kwitansi. 
“ H a m p i r  s e m u a n y a  a d a 

temuan, tapi sudah ditindaklan-
juti, temuan itu berupa kelebihan 
pembayaran dan administrasi,” 
ujar Dedy.

Ia menambahkan, pihaknya 
memberikan waktu paling lama 
60 hari untuk semua desa terse-
but menyelesaikan temuannya. 
Waktu 60 hari itu sendiri terhi-
tung sejak tanggal 16 November 
lalu. Sehingga semua temuan 
harus diselesaikan atau diper-
baiki dalam kurun waktu tersebut. 

Apabila setelah habis masa 60 
hari, maka terpaksa pihaknya 
akan melimpahkan temuan itu 
ke ranah hukum. 

“Kita upayakan tidak ada, 
sedapat mungkin tidak ke ranah 
hukum, makanya kita berikan 
waktu 60 hari untuk mereka 
memperbaiki,” pungkasnya.

Tentunya jika administrasi 
dalam pengelolaan DD dan ADD 
itu bagus dan transparan, maka 
tidak akan ada temuan yang bisa 
membuat yang bersangkutan 
masuk ke ranah hukum. Maka 

dari itu, ia berharap agar pemer-
intah desa dapat lebih mening-
katkan kualitas pengerjaan ADD 
dan DD serta transparansi yang 
jelas. Yaitu dengan memasang 
prasasti di tiap pembangunanya 
dan menekankan setiap kepala 
desa untuk dapat tertib admin-
istrasi terkait pengelolaan ang-
garannya. 

“Kalau administrasinya tertib 
tentunya tidak akan ada temuan, 
jadi kita minta kedepan agar bisa 
tertib administrasi,” pungkasnya.
(cup)

SELUMA -  Menjelang 
p e l a k s a n a a n  P i l k a d a 
serentak pada tanggal 9 
Desember mendatang, 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Selu-
ma bekerjasama dengan 
Polres Seluma mengge-
lar bimtek dan simulasi 
pada Selasa (1/12) pagi. 
Simulasi itu sendiri untuk 
pemungutan dan perhi-
tungan suara, serta peng-
gunaan Sirekap di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS). 
Tujuannya untuk memas-
tikan pelaksanaan Pilkada 
berjalan lancar tanpa ad-
anya kendala. 

“Dengan adanya simulasi 
ini nantinya dapat mem-
berikan pemahaman kepa-
da para petugas di dalam 
menjalankan tugasnya, 
serta saya kira ini salah satu 
antisipasi penyebaran Co-
vid-19,” sampai Kapolres 
Seluma, AKBP Swittanto 
Prasetyo, SIK.

Dimana pada pelaksa-
naan simulai berbagai 
rangkaian kegiatan dilak-
sanakan. Dimulai dari para 
KPPS, Saksi dan pengawas 
memasuki TPS, pengu-

capan sumpah, petugas 
KPPS membuka kota su-
ara disaksikan oleh Saksi, 
petugas KPPS memper-
lihatkan surat suara yang 
juga masih tersegel kepada 
saksi, pemilih memasuki 
TPS dengan tetap mema-
tuhi protokol kesehatan 
dan mengisi daftar hadir 
dengan membawa E-KTP.

P e m i l i h  m e l a k u k a n 
pencoblosan di bilik su-
ara dan mencuci tangan 
saat meninggalkan TPS. 
Bahkan untuk pemilih 
disabilitas dapat di laku-
kan pendampingan saat 
melakukan pencoblosan 
surat suara dan anggota 
KPPS menyiapkan alat 
bantu untuk pemilih tu-
nanetra. Untuk pemilih 
pindah lokasi memilih 
antar kabupaten hanya di 
berikan surat suara Gu-
bernur-wakil Gubernur 
sedangkan untuk pindah 
memilih antar kecamatan 
diberikan 2 surat suara 
(Gubernur dan Bupati). 

Apabila ditemukan pe-
milih yang memiliki suhu 
tubuh di atas 37 derajat 
memilih di bilik khusus 
yang ada di luar TPS di-
dampingi oleh pengawas 
TPS. Setelah seluruh pe-
milih menggunakan hak 
pilih dilanjutkan dengan 
penghitungan surat suara. 

Hingga surat suara yang 
telah selesai dilakukan 
penghitungan dan per-
ekapan dimasukan serta di 
segel didalam kotak suara.

“Karena kita tidak mau 
menimbulkan klaster baru, 
ini tentunya menjadi tang-
gungjawab bersama. Kita 
harapkan nantinya pada 
pelaksanaan Pilkada dapat 
berjalan dengan baik dan 
aman,” lanjut Ketua KPU 
Seluma, Sarjan Effendi.

Nantinya apabila ada 
peserta pemilih ada yang 
tidak menggunakan mask-
er maka tugasnya KPU 
memberikan pemahaman 
kepada masyarakat agar 
tetap menjaga protokol 
kesehatan.

Dalam giat  s imulasi 
tersebut dilaksanakan di 
lapangan SMAN 1 Seluma 
yang berada di Kelurahan 
Lubuk Kebur, Kecamatan 
Seluma Kota.  Dengan 
dipimpin oleh Ketua KPU 
Kabupaten Seluma, Sar-
jan Effendi, SE. Dihadiri 
oleh Kapolres Seluma, 
AKBP Swittanto Prasetyo 
SIK, para Perwira Polres 
Seluma, Kapolsek Jajaran 
Polres Seluma, Seluruh 
Komisioner KPU, Ketua 
dan Anggota PPK Se-ka-
bupaten Seluma serta 
para Personil Polres dan 
Polsek jajaran. (cup/prw)

Temuan Hasil Audit Dana Desa di 16 Desa

Kejari Segera Gelar Ekspose
Proyek Rehab Gedung Disdik

YUDI/RB

SIMULASI: Simulasi yang digelar untuk memastikan jalannya pelaksanaan Pilka-
da yang lancar aman dan damai, kemarin.

Pastikan Pelaksanaan Pemilu Lancar

BENGKULU – Tersangka 
penipuan proyek drainase di 
Kabupaten Seluma berinisial 
NH warga Jalan Kamboja Ke-
lurahan Bumi Ayu, terpaksa 
menginap di Rumah Tahan 
(Rutan) Polda Bengkulu, 
setelah tidak berkutik ketika 
diamankan Polda Bengkulu 
pada Kamis (26/11) siang di 
Rumahnya. 

NH dibekuk Subdit Harda 
Bangtah Dit Reskrimum 
Polda Bengkuluatas laporan 
dari Izharan Syahyan warga 
Kota Bengkulu pada Selasa 
(3/11). Data terhimpun RB 
modus operasi tersangka 
NH mengaku kepada ko-
rban, bekerja sebagai de-
veloper proyek CSR dan 
bekerja sama dengan pihak 
PT. Jaya Beton Bengkulu 
dan PT. Rotek Bengkulu. 
Tersangka mengaku ada pa-
ket proyek dari CSR dari PT. 
Jaya Beton Kota Bengkulu 
untuk mengerjakan proyek 
drainase di Desa Sengkuang 
dengan nilai paket sebesar 
Rp 385 juta dan Drenase di 
Desa Talang Prapat Kabu-
paten Seluma dengan nilai 
proyek Rp 196 juta. 

Tersangka mengajukan 
syarat dalam pengerjaan 
peroyek tersbut dengan den-
gan syarat pembayaran fee 
sebesar 15% dari nilai proyek 

yang akan dikerjakan. Selan-
jutnya korban yang percaya 
dengan apa yang dijelaskan 
oleh tersangka, menyerah-
kan fee secara bertahap. 

Proyek yang dijanjikan 
tersangka mulai dikerjakan 
pada Sabtu (15/8), namun 
pekerjaan proyek tersebut 
selalu ditunda oleh tersang-
ka dengan alasan yang tak 
jelas sampai Selasa (22/9). 
Korban yang mulai tidak 
percaya dan merasa diper-
mainkan oleh tersangka 
akhirnya meminta uang 
yang telah diberikan untuk 
dikembalikan. Selanjunya 
pada Kamis (20/10) tersang-
ka dengan surat perjanjian 
akan mengembalikan uang 
tersebut pada selasa (27/10). 
Tiba waktu yang dijajikan 
tersangka tidak bisa mem-
berikan kejelasan, sehingga 
korban memilih menempuh 
jalur hukum.

Direktur Reskrimum Pol-
da Bengkulu Kombes. Pol 
Teddy Suhendyawan Syarif, 
S. Ik. M. Si, membenrakan 
kalau tersangka sudah dia-
mankan di Polda dan masih 
dalam pemerikasan lebih 
lanjut. “Tersangka penipuan 
proyek, sudah kita amankan 
dan masih dilakukan pemer-
iksaan oleh penyidik,” sam-
painya . (wij)

WINDI//RB

PERIKSA: Tsk penipuan proyek Drenase di Kabupaten 
Seluma saat diperiksa penyidik Harda Bangtah Dit 
Reskrimum Polda Bengkulu, kemarin (20/11).

Tsk Penipuan Proyek 
Drainase Ditahan Polda
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LINTAS

JAKARTA - Kepala Satgas Covid-19 
Letjen TNI Doni Monardo memberikan 
penjelasan sehubungan dengan penga-
rahan Presiden RI, Joko Widodo, kepada 
para pejabat yang hadir tadi pagi di istana 
negara kemarin.

“Pada dasarnya bapak presiden setiap 
saat saat selalu mengikuti perkembangan 
data, hari demi hari, dan beliau (Presiden, 
red) sangat mencermati ketika terjadi 
kenaikan kasus,” katanya. 

Dan ketika ada kasus yang bertambah, 
menurut Doni, Presiden Joko Widodo 
pasti memberikan atensi dan meminta 
kepada para menteri untuk ikut mem-
berikan dukungan kepada daerah-daerah 
yang mengalami peningkatan kasus. Ini 
bentuk perhatian presiden kepada kes-
ehatan dan keamanan seluruh masyara-
kat. Bahwa pemerintah pusat selalu hadir 
bersama masyarakat di berbagai daerah.

“Adapun data yang tadi pagi (kemarin, 
red) disampaikan Bapak Presiden, me-
mang betul dalam beberapa waktu terakh-

ir ini terjadi kenaikan kasus aktif. Minggu 
lalu, kasus aktif berada pada posisi 12,78 
persen, minggu ini posisinya berada di 
13,41 persen. Angka kesembuhan, minggu 
lalu berada pada posisi 84,03 persen se-
dangkan minggu ini turun sedikit menjadi 
83,44 persen,” sambungnya. 

Dilanjutkan Doni, Presiden Joko Widodo 
sudah meminta Satgas Covid-19 untuk 
bekerja keras. Perkembangan ini masih 
lebih baik bila dibandingkan dengan 
kasus yang terjadi secara global. Karena 
di hampir semua negara di dunia telah 
terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi. 
Angka kesembuhan global sekarang ini 
berada pada posisi 69,04 persen, sedan-
gkan di Indonesia adalah 83,44 persen. 

“Oleh karenanya pengarahan Bapak 
Presiden tadi (kemarin, red) pagi untuk 
mengajak kita semua agar tidak boleh 
kendor dan harus tetap meningkatkan 
kewaspadaan. Dengan peringatan Bapak 
Presiden ini membuat kita senantiasa 
tetap waspada,” demikian Doni. (rls)

Covid Terkendali, 
Tapi Tetap Waspada BENGKULU – Masa pan-

demi covid-19 masih be-
lum berakhir. Untuk itu, 
peringatan syukuran HUT 
Polairud ke-70 tahun 2020 
ini di peringati secara vir-
tual. Kegiatan ini diikuti 
Direktorat Polairud Polda 
Bengkulu secara virtual dan 
sederhana di Mako Polairud 
Polda Bengkulu hari ini 
(1/12) yang dipimpin oleh 
Kapolda Bengkulu Irjen Pol 
Drs. Teguh Sarwono, M.Si.

Kabaharkam Polri Komjen 
Pol Agus Andrianto, SH, MH 
dalam amanatnya menyam-
paikan momentum perin-
gatan HUT Polairud tahun 
ini diharapkan akan dapat 
meningkatkan jiwa korsa 
serta semangat personil Po-
lairud dalam melaksanakan 
tugasnya.

Dipaparkannya, meski-
pun jajaran Polairud telah 
banyak meraih beberapa 
keberhasilan dalam bidang 
preemtif, preventif dan pen-
egakkan hukum, namun 
dirinya meminta untuk ti-
dak merasa puas mengingat 
tantangan tugas kedepan 
akan semakin Komplek 
dengan dinamika perkem-
bangan kejahatan dilaut dan 
lingkungan strategis. 

“Isu terkait dengan ke-
amanan laut akan jadi suatu 
hal yang sangat penting,” 
ungkap Kabaharkam Polri.

Dia menambahkan, seja-
lan dengan program pemer-
intah tahun 2020–2024, ten-
tang rencana pembangunan 
jangka menengah nasional 
(RPJMN) ditetapkan ren-
cana prioritas nasional dan 

keterkaitan Polri dengan 
keamanan laut, dirinya 
mengharapkan Polairud 
dapat memberikan pelay-
anan kepada masyarakat 
dengan maksimal demi 
mewujudkan harkamtibmas 
yang kondusif serta pen-
egakan hukum dilaut yang 
terencana dan dilaksanakan 
secara baik dan profesional.

“Selamat HUT Polairud 
kepada seluruh jajaran Po-
lairud dengan tetap maksi-
mal dan profesional dalam 
bertugas mengingat seben-
tar lagi akan dilaksanakan 
Pilkada serentak serta tetap 
mematuhi Protokol kes-
ehatan demi memutus mata 
rantai penyebaran Virus Co-
vid–19 yang sampai saat ini 
masih menjadi pandemi,” 
ungkapnya.

Usai mengikuti peringatan 
HUT secara virtual, Ka-
polda Bengkulu Irjen. Pol. 
Drs. Teguh Sarwono, M.Si 
melakukan pemotongan 
tumpeng yang kemudian 
di berikan oleh personil 
Polairud yang paling muda 
yakni Bripda N. Kusuma dan 
personil Polairud paling tua 
yakni AKP Hartono. 

“Sesuai arahan dari Kaba-
harkam bahwa diharapkan 
personil Polairud Polda 
Bengkulu dapat memberi-
kan pelayanan kepada ma-
syarakat dengan maksimal 
demi mewujudkan harka-
mtibmas yang kondusif 
serta penegakan hukum 
dilaut yang terencana dan 
dilaksanakan secara baik 
dan profesional,” demikian 
Kapolda. (zie)

VIRTUAL: HUT Polairud ke 70, yang diikuti jajaran Polda Bengkulu yang dipimpin Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs. Teguh Sarwono, M.Si secara 
virtual kemarin. 

Peringatan HUT Polairud
ke -70 Digelar Secara Virtual

MTQ Virtual di Masa Pandemi
Raih Prestasi Nasional

BENGKULU - Provinsi Bengkulu kembali 
menorehkan prestasi nasional. Kali ini berhasil 
meraih terbaik ke-3, dalam cabang dakwah Al-
Quran, serta cabang tartil Al-Qur’an dalam ajang 
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Virtual Korps 
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) nasional 
tahun 2020. Digelar Dewan Pengurus Nasional 
KORPRI.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Drs. 
H. Zahdi Taher,M.HI melalui Kabid Penais Zawa 
Drs. H. M. Soleh, M.Pd, mengapresiasi, prestasi 
yang diraih oleh kafilah dari Provinsi Bengkulu. 
Mereka adalah Kasi Bimas Islam Kemenag Kabu-
paten Mukomuko H. Peri Irawan.,S.HI (dakwah 
Al-Quran), Dodi Irawan,S.Pd staf Bidang Penais 
Zawa Kanwil Kemenag (tartil Al-Qur’an). Selain 
itu, guru MTs Muhamadiyah Eva Setia.,S.Pd yang 
juga berhasil meraih qari’ah harapan dalam ca-
bang tilawah Al-Quran.

Keputusan ini tertuang dalam SK dewan hakim 
MTQ Virtual KORPRI tingkat nasional Tahun 2020 
Nomor : 01/KEP.DH/MTQV-KORPR/XI/2020. Dia 
berharap agar prestasi ini terus dipertahankan dan 
ditingkatkan. “Tingkatkan prestasi, dan jangan 
sampai rendah diri. Teruslah semangat untuk 
Provinsi Bengkulu,’’ kata Soleh.

Selain itu, Soleh juga mengharapkan agar ajang-
ajang bergengsi ini terus dilaksanakan. Sehingga 
dapat meningkatkan iman dan takwa (Imtak) 
kepada Allah melalui pemahaman, penghayatan, 
dan pengamalan nilai-nilai Alquran, khususnya 
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota 
Korpri.

“Sehingga juga memotivasi bagi ASN untuk dapat 
mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidu-
pannya sehari-hari,’’ imbuhnya. (key)

BENGKU-
LU - Pemilik 
kebun seka-
ligus usaha 
m i n u m a n 
j e r u k  k a -
l a m a n s i , 
Aryoto yang 
b erada di 
Perumdam 
Kelurahan 
K a n d a n g 
Mas men-
g a k u  t e r-
d a m p a k 
p a n d e m i 
corona virus disease 2019 
(covid-19). Namun ditengah 
situasi new normal sekarang 
berangsur pulih walau be-
lum seratu persen.

Aryoto mengaku sejak 
awal Maret 2020 sekarang, 
sangat terasa sekali penu-
runan penjualannya. Menu-
rutnya, memang faktornya 
ada banyak salah satunya 
ada pembatasan orang saat 
keluar rumah hingga pem-
batasan transportasi udara 
yang dampaknya pendapa-
tan dirinya menurun. “Se-
jak ada Covid-19 memang 
penjualannya menurun,” 
ungkap Aryoto.

Menurutnya sejak kebi-
jakan pembatasan dicabut 

namun dengan tetap me-
matuhi protokol kesehatan 
tersebut sekarang sudah 
berangsur pulih dan tingkat 
penjualannya mulai normal 
kembali. “Mulai guyur kalau 
sekarang, mungkin sekitar 
25 persen karena setiap 
hari pasti ada yang beli,” 
katanya.

Diketahui perbotol dia 
jual minuman jeruk kala-
mansi seharga Rp 50 ribu. 
Namun untuk yang akan 
dijualkan kembali dia beri 
harga Rp 40 ribu. Dalam 
sehari, produksi jeruk dari 
kebunnya sebanyak 50-75 
kilogram.

Dari pantauan di tempat 
usahanya itu, Aryoto juga 
mematuhi prokes.(zie)

ARUL/RB

BANGKIT: Pengusaha minuman jeruk ka-
lamansi, Aryoto berusaha bangkit di ten-
gah masa pandemi ini. 

Bisnis Jeruk Kalamansi 
Bangkit di Masa PandemiImbau Pengunjung dan 

Pedagang Patuhi Prokes
BENGKULU - Satgas covid-19 Satpol PP Kota 

Bengkulu  mengimbau pedagang pasar tetap 
mematuhi protokol kesehatan  untuk menekan 
penyebaran Covid-19.

Sekretaris Pol PP Kota Bengkulu Rizal men-
gatakan,  pasar masih berpotensi menjadi tempat 
penyebaran covid-19. 

“Karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 
3M terbilang rendah. Lapak-lapak pakaian perlu 
dipasangi pembatas, jaraknya juga jangan terlalu 
dempet,” katanya. 

Dia menjelaskan pemerintah mendukung 
pemulihan sektor ekonomi, namun menurutnya 
masyarakat juga tetap harus mematuhi protokol 
3M (memakai masker, menjaga jarak dan men-
cuci tangan), khususnya di pasar tradisional yang 
dipadati orang setiap hari. 

“Penerapan protokol 3M di lapak pakaian dinilai 
paling utama untuk dilaksanakan karena kondisi 
dagangan yang banyak disentuh orang bisa men-
jadi perantara penyebaran covid-19,” jelasnya. 

Satgas Pol PP Kota Bengkulu juga  terus gencar 
memberikan imbauan kepada para pengunjung 
yang berada di pasar panorama agar tetap mema-
tuhi protokol corona.“Kami terus berupaya semak-
simal mungkin agar setiap para pengunjung pasar 
wajib untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 
Covid -19,” imbuhnya. 

Kita mengajak masyarakat untuk memakai 
masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai 
sabun dan tidak berkerumunan. Cara 3 M ini 
dinilai ampuh untuk memutuskan mata rantai 
penularan Covid-19 di Kota Bengkulu, semoga 
masyarakat dapat mematuhi Protokol kesehatan,” 
Pungkasnya. (hkm) 

SELUMA - Dimasa pandemi ini, Pemkab 
Seluma melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kabupaten Seluma rutin mengingatkan 
upaya pencegahan dan pemutusan 
mata rantai penyebaran virus corona. 
Yaitu dengan rutin mengingatkan seluruh 
lapisan masyarakat untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh dan mengikuti protokol 
kesehatan. 

Selain itu juga cepat tanggap dalam 
melakukan upaya tracking jika ada pasien 
positif yang ditemukan. Dengan upaya 
ini, Dinkes Seluma berusaha menekan 
angka terjadinya penambahan kasus di 
Kabupaten Seluma sehingga bisa kembali 
menjadi zona hijau.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Se-
luma, Rudi Syawaludin, S.Sos melalui Ka-

bid Pencegahan dan pegendalian penya-
kit, Ahmad Tavip SIP mengatakan bahwa 
memang pihaknya terus rutin melakukan 
himbauan tentang pencegahan corona di 
setiap kesempatan. Dengan upaya rutin 
ini terbukti terjadi peningkatan dalam 
disiplin protokol kesehatan. 

Seperti penggunaan masker dan men-
jaga jarak serta rajin mencuci tangan. 
Kesempatan yang dimaksud yaitu disetiap 
kegiatan maupun pertemuan yang dihad-
iri oleh pihak Dinkes Seluma. Tak hanya 
itu, juga mengingatkan agar masyarakat 
mengikuti pola hidup sehat.“Benar, kita 
terus rutin memberikan himbauan, bah-
kan disetiap kesempatan, ini upaya kita 
agar pandemi ini bisa berakhir khususnya 
di Kabupaten Seluma,” sampainya.(cup)

Dinkes Rutin Cegah Penyebaran Covid

PERAIH JUARA 3 LOMBA MTQ 
VIRTUAL KORPRI NASIONAL

1. H. PERI IRAWAN, S.HI  Kasi Bimas Islam 
 Kemenag Mukomuko  
 Dakwah Al-Quran

2. DODI IRAWAN,S.Pd  Staf Bidang Penais   
 Zawa Kanwil 
 Kemenag  
 Tartil Al-Quran

3. EVA SETIA, S.Pd  Guru MTs 
 Muhamadiyah
 Tilawah Al-Quran.

HAKIM/RB

PEDAGANG PASAR: Pedagang pasar saat di-
lakukan pemeriksaan oleh tim medis. 

Meski di Masa Pandemi
BENGKULU - Dinas Kesehatan Provinsi 

Bengkulu menekankan bahwa upaya 
penanganan HIV/AIDS tidak boleh luput 
dari perhatian di masa pandemi Covid 
-19. Hal itu disampaikan Kepala Seksi  
pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular P2PM  Dinkes Provinsi Bengkulu 
Meli Puspa Sari  rangka peringatan Hari 
AIDS Sedunia 1 Desember 2020. 

Ia juga menekankan pentingnya edu-
kasi mengenai kesehatan reproduksi dan 
pencegahan penyakit infeksi menular 

seksual (PIMS) dalam upaya penang-
gulangan HIV/AIDS. “Di tengah kondisi 
pandemi saat ini, isu HIV/AIDS tidak 
boleh luput dari perhatian,” katanya

Lanjut ia menyatakan, pendidikan kes-
ehatan reproduksi sejak dini merupakan 
bagian penting dalam upaya mencegah 
penularan virus perusak kekebalan tu-
buh yang menyebabkan AIDS. “Risiko 
perburukan gejala akan semakin tinggi. 
Proses penyembuhannya pun mungkin 
lebih lama ketimbang pasien-pasien 
lain karena imunitas tubuhnya yang tak 
baik,”jelasnya. (hkm) 

HAKIM/RB

EDUKASI: Dinkes Provinsi Bengkulu memberikan edukasi kepada warga RT.8  
pada  hari AIDS sedunia  kemarin. 

HIV AIDS Tak Boleh Luput dari Perhatian
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