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Baca IZDA...Hal 7

Baca POLLING...Hal 7

Optimis Menang Telak di Mukomuko
BENGKULU- Digawangi Ir. H Izda Putra, MM, selaku Penasi-

hat Tim Pemenangan Agusrin-Imron (AIR) yang juga putra asli 
Mukomuko, melakukan pengukuhan langsung sejumlah Tim 
Pemenangan Paslon nomor urut 3 Agusrin-Imron Rosyadi di 
kawasan Kabupaten Mukomuko, Kamis (3/12).

Dalam sambutannya, Izda menyampaikan, bahwa dirinya 
optimis Paslon Nomor Urut 3 meraih kemenangan telak di 
Kampuang Sakti Rantau Batuah (Mukomuko).

IST/RB

PENGUKUHAN: Penasihat Tim Pemenangan Agusrin-Imron 
(AIR), Ir. H. Izda Putra, MM secara langsung melakukan pe-
ngukuhan sejumlah tim pemenangan Paslon nomor urut 3, 
Agusrin-Imron di Kabupaten Mukomuko, Kamis (3/12).

Izda Putra Gelorakan Semangat 
Kemenangan Agusrin-Imron

Helmi - Muslihan Menang Telak
BENGKULU - Warga Provinsi Bengkulu optimis Cagub dan 

Cawagub nomor urut 1 Helmi Hasan - Muslihan Diding Soe-
trisno akan kembali menguasai debat putaran ke tiga yang 
akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi 
Bengkulu malam ini, Jumat (4/12/2020). Rasa optimis ini cukup 
beralasan, karena warga menyaksikan langsung penguasaan 
panggung saat debat Cagub dan Cawagub baik putaran pertama 
dan putaran kedua yang diselenggarakan live di televisi lokal 
beberapa waktu lalu.

BENGKULU - Petahana Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah 
diyakini bakal peroleh suara terbanyak dalam Pilgub Beng-
kulu 2020. Pasalnya, infrastruktur jalan yang puluhan tahun tak 
dibangun di sejumlah pelosok Rejang Lebong, kini mulus dan 
warga semakin nyaman membawa hasil pertanian. Pembangu-
nannya, hanya dilakukan di era Gubernur Rohidin.

Testimoni dan optimisme itu diungkap Heriyanto, warga 
Desa Airlang (Suku Menanti) Kecamatan Sindang Dataran saat 
kampanye dialogis pasangan Cagub nomor urut 2 Rohidin-
Rosjonsyah di Rejang Lebong. 

Optimis Kandidat Nomor 1 
Kuasai Debat Pamungkas 

HELMI HASAN MUSLIHAN DS

Pembangunan Jalan Masif Hingga Pelosok 

Warga Rejang Lebong Kian 
Yakin Rohidin Menang

Baca OPTIMIS...Hal 7

Baca WARGA...Hal 7

Baca MENTAN...Hal 7

Ganti Kerugian dan 
Rehabilitasi Nama Baik

BENGKULU - Ade Feriwan (36), Petambak Udang 
yang berusaha di Kabupaten Kaur divonis be bas 
oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No mor 
2620 K/Pid.Sus/2020 tertanggal 13 Oktober 2020. 
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Ka sasi 
yang diketuai oleh Sri Murwahyuni, SH.MH ter-
sebut menyatakan Ade Feriwan tidak terbukti 

se cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tin dak pidana perikanan sebagaimana dimaksud 
dak waan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 92 
jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Ta-
hun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
No mor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Un dang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Per ikanan, dan membebaskan Ade Feriwan dari 
dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menang Kasasi di MA, Petambak 
Udang Ajukan Praperadilan

GUGAT: Ade Feriwan melalui kuasa hukumnya 
mengajukan permohonan praperadilan ganti keru-
gian dan rehabilitasi nama baik ke Pengadilan Ne-
geri Bintuhan. 

YUDI/RB

SIAPKAN PROGRAM: Panen raya padi yang dihadiri Mentan RI Syahrul Yasin 
Limpo beserta rombongan di Desa Padang Merbau, kemarin.

Mentan 
Siapkan 

Program 
Spesial 

Target Punya Lumbung Pangan Sendiri
BENGKULU - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul 

Yasin Limpo melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi 
Bengkulu pada Kamis (3/12) sore. Dalam kesempatan 
itu, Mentan juga menghadiri panen raya sekaligus pe-
nyaluran bantuan di Desa Padang Merbau Kecamatan 
Seluma Selatan Kabupaten Seluma. 

Baca MENANG...Hal 7

Baca LEBIH...Hal 7

Polling Cakada Favorit 
Ditutup Malam Ini 

BENGKULU - Polling calon kepala daerah favorit 
pembaca Koran Rakyat Bengkulu ditutup malam 
ini (4/12). Baik calon gubernur dan wakil guber-
nur, maupun calon bupati dan wakil bupati di 8 
Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Ngaku Dianiaya, Simpatisan Lapor ke Polisi 

BENGKULU - Nanti malam tepatnya pukul 20:00 WIB akan 
digelar debat pamungkas dari Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Bengkulu. Diprediksi debat pamungkas ini lebih 
panas dibanding dua debat sebelumnya. 

Juru bicara Helmi-Muslihan, Dediyanto, menyampaikan 
tidak ada persiapan khusus bagi Paslon nomor urut 1 ini. 
Menurutnya semua program yang disampaikan pada visi misi 
kampanye telah direalisasikan di wilayah kepimpinan Cagub 
Helmi Hasan, yakni kota Bengkulu. Berkenaan dengan tema 
yang diusung, adalah menyerasikan pelaksanaan pemba-
ngunan daerah kab/kota dan provinsi dengan nasional, serta 
memperkokoh NKRI dan Kebangsaan.

Lebih 
Panas 

di Debat 
Pamungkas 

PEMIMPIN BERKARISMA: Cagub Rohidin Mersyah men-
dapat sambutan luar biasa dari para pendukungnya.
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Lebih Panas di Debat Pamungkas 

Mentan Siapkan Program Spesial 

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Optimis Kandidat Nomor 1 Kuasai...  
Sambungan dari halaman 1

“Saya optimis Cagub Helmi 
Hasan dan Cawagub Muslihan 
akan kembali menguasai debat 
pada putaran ke tiga. Saya sangat 
yakin, apalagi saat debat pertama 
dan kedua, pasangan nomor 
urut 1 itu tak tertandingi selama 
debat berlangsung,” kata Abdul-
lah warga Kota Bengkulu, Kamis 
(3/12/2020).

Ia juga menilai program 20 
kunci bahagia yang ditawarkan 
Helmi Hasan dan Muslihan san-

gat realistis. “Bahkan beberapa 
program seperti ambulans gratis, 
pejabat mengangkat anak yatim, 
rumah ibadah buka 24 jam, dan 
1000 jalan mulus sudah terbukti 
di Kota Bengkulu,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkap-
kan warga Rejang, Hasan. Ia 
memprediksi Helmi Hasan - Mus-
lihan akan menang telak. “Saya 
optimis Cagub nomor 1 akan 
menang telak. Karena 20 kunci 
bahagia yang disampaikan dis-
etiap debat sangat mewakili ke-
butuhan masyarakat se-Provinsi 

Bengkulu,” ujar Hasan.
Begitu juga dengan Suharto 

warga Kabupaten Bengkulu Ten-
gah, baginya penampilan debat 
Cagub dan Cawagub nomor urut 
1 Helmi Hasan - Muslihan sangat 
totalitas dan tak terbantahkan 
selalu unggul. “Saya yakin pada 
debat putaran ke tiga malam ini 
Pak Helmi akan tetap unggul. Dan 
masyarakat se-Provinsi Bengkulu 
tahu siapa Cagub dan Cawagub 
yang benar benar memiliki pro-
gram terbaik untuk rakyatnya,” 
ujar Suharto. (**)

Izda Putra Gelorakan Semangat... 

Menang Kasasi di MA, Petambak... 

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

 Ia mengajak tim pemenangan 
untuk memperkuat basis dilapan-
gan agar bisa meraih kemenangan 
maksimal.

“Alhamdulillah hari ini tim 
pemenangan Agusrin-Imron di 
Mukomuko dikukuhkan. Kita 
minta tim terus solid, dengan 
memperkuat basis kita dan ya-
kinkan tetangga sekitar kita ka-
lau Bengkulu ingin maju dan 
bermartabat, maka pilih pasangan 
Agusrin-Imron,” ajak Izda dengan 
penuh semangat.

Izda menambahkan, pihaknya 
optimis Paslon Agusrin-Imron akan 
menang maksimal. Sebab jaringan 
tim pemenangan di Mukomuko 
dibangun sejak lama, dan sampai 
saat ini masih tetap kompak. Oleh 
karena itu semboyan kembali mem-
bangun perlu digelorakan terhadap 
masyarakat Bengkulu.

“Dalam membangun Bengkulu 
agar lebih maju dan berkembang, 
tentu perlu pengalaman dan ke-
beranian seorang pemimpin. Kita 
yakin keberanian yang besar agar 
Bengkulu lebih maju ada pada 

pasangan Agusrin-Imron. Dan 
keduanya juga merupakan asli 
putra daerah, tentu ada harapan 
besar terhadap daerahnya send-
iri untuk mewujudkan Bengkulu 
lebih baik dan maju lagi,” terang 
mantan Kepala Kanwil Badan Per-
tanahan Nasional (BPN) Provinsi 
Bengkulu ini.

Bila nanti pasangan Agusrin-
Imron terpilih dalam Pilgub kali 
ini, Izda berharap agar pasangan 
ini amanah menjalankan amanah 
rakyat dan serta membuktikan 
kinerja dalam membangun Beng-
kulu lebih maju dan berkembang 
seperti daerah lain.

“Tentunya sebagai masyarakat 
Bengkulu yang jelas akan se-
lalu mengawasi kinerja mereka 
bila nanti menjabat Gubernur/
Wagub,” ucap alumni Institut 
Tekhnologi Bandung (ITB) ini.

Sementara salahsatu tim pe-
menangan Agusrin-Imron di 
Mukomuko, Ikhwan Lusatar men-
gungkapkan, dengan telah diku-
kuhkan tim pemenangan Agusrin-
Imron ini, maka akan menambah 
semangat memenangkan Agusrin-
Imron ditiap desa di Kabupaten 

Mukomuko. Ia juga meyakini 
dan menargetkan kemenangan 
Agusrin Imron di Kabupaten Mu-
komuko sebesar 90 persen.

“Semua Desa di Mukomuko 
sudah tertata baik oleh tim, kita 
solid dan akan siap memenangkan 
Agusrin-Imron. Insya Allah ke-
menangan 90 persen akan kita raih 
di Mukomuko ini,” tegas Ikhwan.

Ditambahkan Ihkwan, dukun-
gan Paslon Agusrin-Imron setiap 
harinya terus bertambah. Ia ber-
harap sampai hari H pencoblosan 
dukungan akan semakin bertam-
bah lagi. 

“Kita akan berjuang sekuat tena-
ga agar pasangan Agusrin-Imron 
menang, dan Bengkulu bisa lebih 
maju ditangan mereka nantinya,” 
jelasnya.

Untuk diketahui, acara pengu-
kuhan tim pemenangan Agus-
rin-Imron (AIR) ini dilakukan 
dibagi beberapa titik di wilayah 
Kabupaten Mukomuko, Kamis 
(3/12). Totalnya ada ribuan tim 
pemenangan yang dikukuhkan 
langsung oleh Penasihat Tim 
Pemenangan Agusrin-Imron, Ir. 
H. Izda Putra, MM.(new/krn)

Tak hanya itu setelah melihat ke-
adaan alam yang ada, Mentan juga 
menargetkan Provinsi Bengkulu 
agar memiliki lumbung pangan-
nya sendiri. Tak segan-segan, Ke-
mentan RI juga siap menyuntikan 
program spesial untuk Provinsi 
Bengkulu agar tidak lagi menjadi 
daerah defisit pangan. 

Menteri Pertanian (Mentan) 
RI, Dr H Syahrul Yasin Limpo 
SH MSi MH mengatakan bahwa 
melalui pertanian, perkebunan, 
peternakan dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Meng-
ingat sumber daya yang ada di 
Indonesia seperti salahsatunya di 
Provinsi Bengkulu sangat luar bi-
asa. Pertanian merupakan sumber 
kehidupan yang tak pernah putus. 
Itu terlihat dari semua sektor 
lainnya yang melemah ditengah 
pandemi ini namun sektor terse-
but tidak.

“Sepanjang ada tanah dan air 
pasti ada rupiah, jika ingin mem-
perbaiki kehidupan maka perbaiki 
lah pertanian,”sampai Mentan.

Ia menambahkan, Provinsi 

Bengkulu harus memiliki lum-
bung pangannya sendiri. Meng-
ingat sampai saat ini Provinsi 
Bengkulu masih menjadi daerah 
yang defisit beras. Maka dari itu, 
pihaknya akan memberikan pro-
gram spesial untuk Provinsi Beng-
kulu. Karena konsentrasi pihaknya 
adalah tidak ada lagi daerah yang 
defisit pangan. Program itu sendiri 
berupa mempersiapkan lahan un-
tuk ketahanan pangan. Maka dari 
itu, tugas dari Plt Gubernur dan 
Bupati Seluma untuk menentu-
kan lahan yang akan dibangun 
nantinya. Jika lahan tersebut cepat 
disiapkan maka langsung akan 
dikembangkan bersama-sama. 

“Lebih cepat disiapkan lahannya 
maka akan langsung dikembang-
kan, satu bulan mungkin, kita 
siapkan program spesial untuk 
Provinsi Bengkulu,”lanjutnya. 

Ditambahkan, Plt Gubernur 
Bengkulu, Dedy Ermansyah SE 
menyampaikan bahwa memang 
sektor pertanian memiliki sangat 
banyak dampak positif. Mulai dari 
pemenuhan kebutuhan pangan, 
pembukaan lapangan pekerjaan 
hingga ke peningkatan pereko-

nomian. Maka dari itu sangat 
dibutuhkan sinergisitas antara 
semua pihak dalam meningkatkan 
sektor ini. Seperti produksi padi 
pada tahun 2020 ini sebanyak 
296472 ton. Jumlah ini meningkat 
sebesar 0,15 persen dibandingkan 
tahun sebelumnya. Selain itu juga 
mendapat alokasi berupa padi 
hibrida sebanyak 21 ribu hektare, 
padi jagung hibrida sebanyak 18 
ribu hektare, alat pasca panen, 
program peremajaan sawit dan 
lainnya. 

“Kita harus mengembangkan-
nya, karena memang kita bers-
ama-sama harus saling bersin-
ergi dalam peningkatan sektor 
pertanian,”pungkasnya. 

Tampak kegiatan ini juga di-
hadiri oleh Senator RI, Pemkab 
Seluma, Instansi terkait dan lain-
nya. Tak hanya panen raya saja, 
juga ada beberapa penyaluran 
bantuan yang diberikan kepada 
sejumlah perwakilan penerima. 
Mulai dari bantuan benih,bantuan 
pompa air, bantuan uang tunai 
dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) sebesar Rp 1,1 miliar untuk 
tiga kelompok dan lainnya.(cup)

Warga Rejang Lebong Kian Yakin...

Polling Cakada Favorit Ditutup... 

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Selain infrastruktur jalan, tam-
bahnya, keberlanjutan kepe-
mimpinan Rohidin juga diyakini 
akan melancarkan proyek stra-
tegis jalan tol Bengkulu-Lubuk-
linggau.

“Coba bayangkan kita bisa 
membawa hasil bumi, hasil per-
tanian kita dengan jalan yang 
bagus sekaligus menjadi jalur 
pintu tol. Ekonomi kita akan terus 
membaik,” ungkap Heriyanto, 
Kamis 3 Desember 2020.

Kian dekat dengan hari pencob-
losan, Heriyanto makim yakin ke-
menangan Cagub Bengkulu no-
mor urut 2 Rohidin-Rosjonsyah di 
wilayahnya tak akan tergerus dan 
justru makin menguat. Dirinya 
bersama warga yang mayori-
tas petani, akan memilih dan 
memenangkan Rohidin-Rosjon-

syah dengan target kemenangan 
70-80 persen.

“Bisa lihat jalan dari Simpang 
Apur ke Sindang Dataran, kalau 
lebih 27 tahun kami menikmati 
susahnya. Baru 2018 ini, Guber-
nur Rohidin membangun jalan 
kita. Kita mau lanjutkan, dan 
menang,” tegas Heriyanto.

Solihin, warga Desa Apur Ke-
camatan Sindang Beliti Ulu me-
nyakatan dukungan kepada Ro-
hidin. Dirinya berharap program 
prioritas yang digagas bersama 
Ridwan Mukti pada 2015 lalu, 
bisa diteruskan. Utamanya pada 
konektivitas jalan sebagai sarana 
transportasi warga untuk mobili-
tas arus orang dan hasil tani.

“Kami minta lanjutkan, ja-
lan sebagai sarana transportasi 
kami warga disini adalah yang 
utama. Kita yakin Gubernur 
Rohidin akan terus memperhati-

kan wilayah-wilayah yang perlu 
dibangun jalannya. Ada beberapa 
ruas jalan di SBU ini perlu dilan-
jutkan,” ungkap datuk Solihin.

Pembangunan ruas jalan di 
Rejang Lebong, memang menjadi 
fokus target Petahana Gubernur 
Rohidin. Saat kampanye dialogis 
Rohidin di Rejang Lebong, dirin-
ya mengatakan, pembangunan 
ruas jalan provinsi, dilakukan 
secara merata. Dirinya mengakui 
terdapat sejumlah ruas jalan yang 
puluhan tahun tak tersentuh 
pembangunan.

“Memang ada yang belum tun-
tas, untuk itu komitmen saya, 
akan saya lanjutkan pemban-
gunan ini. Puluhan tahun jalan 
yang tak tersentuh, kini sudah 
terbangun, dan sisa beberapa kilo 
lagi. Bukan membanding-band-
ingkan, tapi faktanya begitu,” 
demikian tutur Rohidin. (**) 

“Kami terima polling calon ke-
pala daerah favorit paling lambat 
pukul 22.00 WIB di Graha Pena 
RB,” kata Manager Sirkulasi dan 
Pemasaran Harian Rakyat Beng-
kulu, Hazrim, tadi malam. 

Ia mengajak bagi masyarakat 

Bengkulu untuk mendukung 
para kandidat kepala daerah 
dengan cara menyampaikan 
polling. 

“Polling yang masuk bukan 
hanya dari Kota Bengkulu. Tapi 
banyak juga dari kabupaten/
kabupaten,” kata Hazrim. 

Hasil polling akan diumumkan 

secara transparan. Hazrim juga 
mengucapkan terima kasih ke-
pada pembaca Koran RB yang 
sudah menyampaikan polling. 
“Bagi yang belum, caranya san-
gat mudah. Potong formulirnya  
di Koran RB, lalu diisi dan sam-
paikan ke Graha Pena RB,” kata 
Hazrim. (**) 

“Ini tema tema yang akrab den-
gan aktivitas beliau, misalnya 
tentang NKRI yang berkaitan 
dengan bhineka tunggal Ika. Itu 
sudah dilakukan di kota, misal-
nya ambulance gratis itu telah 
mengantarkan warga ke tempat 
asalnya yang di luar Bengkulu 
itu,” kata Dedi, kemarin (3/12).

Sementara berkenaan dengan 
pembangunan yang berkaitan 
antara ranah nasional, provinsi 
maupun kabupaten kota. Dedi 
menjelaskan bahwa telah dibuk-
tikan bahwa Cagub nomor urut 1 
ini. Contohnya dengan terbangun 
rumah sakit di kota Bengkulu. 
Berdirinya rumah sakit ini karena 
adanya dukungan multipihak.

“Kita percaya bahwa beliau 
punya kemampuan komunikasi, 
baik di tingkat nasional, provinsi 
maupun kabupaten,” tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan 
jalannya debat sebelumnya dima-
na calon gubernur dari masing-
masing paslon tidak diberikan 
kesempatan untuk menjawab 
pertanyaan. Ia berharap agar hal 
itu tidak terulang dalam debat 
pamungkas ini.

“Suasana debat itu kan adalah 
suasana yang harus diingatkan ya. 
Jadi moderator juga harus meng-
ingatkan, dan penyelenggara juga 
diingatkan,” tukas Dedi.

Senada dengan itu, Juru bicara 
Paslon Rohidin-Rosjonsyah, 
Zulkarnain Kaka Jodho menyam-
paikan juga berharap agar dalam 
debat yang akan digelar secara 
live di Ballroom Mercure Hotel 
Bengkulu itu agar untuk cawagub 
juga diberikan kesempatan untuk 
melontarkan ide dan gagasannya 
dalam menjawab pertanyaan 
debat nanti.

“Berikan kesempatan ke pak 
cawagub juga ya, apalagi inikan 
kebersamaan antara gubernur 
dan wakilnya. Apalagi tupoksi 
sebagai pengawas juga di wakil 
gubernur ya untuk OPD yang ada 
di provinsi ini. Jadi masyarakat 
bisa menilai,” kata Zulkarnain.

Sementara berkaitan dengan ke-
siapan paslon nya untuk mengi-
kuti debat malam ini, ia memas-
tikan bahwa R2, sapaan untuk 
Paslon Rohidin-Rosjonsyah, siap 
untuk bertarung gagasan dalam 
debat publik itu.

“ Sangat siap, disana ada gu-
bernur petahana juga bupati 2 
periode yang sangat menguasai 
dan selama ini dijalankan oleh 
mereka. Semoga R2 selalu sehat 
sehingga bisa menjalankan dan 
mengikuti debat secara maksi-
mal,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Ju-
bir) Tim Pemenangan Paslon 
nomor urut 3, Agusrin-Imron, 
Suryawan Halusi menyampai-
kan Agusrin-Imron pun telah 
siap dalam melaksanakan debat 
publik nanti. Apabila memang 
dua orang ini merupakan politisi 
senior, yang juga terbiasa dengan 
debat publik. Juga melihat dari 
debat pertama dan kedua kema-
rin, pihaknya semakin yakin jika 
paslon yang diusungnya itu akan 
menguasai jalannya debat nanti 
malam.

“Prinsipnya adalah mereka 
memiliki pengalaman, apa yang 
pernah dilakukan itu tetap dilan-
jutkan,” kata Suryawan.

Terpisah, Pengamat Politik Uni-
versitas Bengkulu, Drs. Mirza 
Yasben, M.Sos, SC,  menyampai-
kan untuk debat kali ini menjadi 
kesempatan terakhir bagi paslon 
untuk menjelaskan visi, misi, 
program dan strateginya dalam 

memimpin Provinsi Bengkulu 
lima tahun mendatang. Khusus-
nya bagi para pemilih yang belum 
memahami, akan visi misi paslon. 
Sehingga ia juga belum menentu-
kan pilihan dalam pencoblosan 
nanti.

“Tentu yang memiliki visi dan 
misi berkenaan dengan disabili-
tas dan perilaku menyimpang 
seperti narkoba akan dominan 
dalam debat nanti” kata Mirza.

Juga didepan publik ini, men-
jadi arena untuk menunjukkan 
penguasaan materi debat serta 
kepiawaian menyampaikan kata-
kata kepada publik. Dan ini maka 
Paslon bisa melakukan evaluasi 
debat sebelumnya, apa apa saja 
yang perlu diperbaiki. Terutama 
berkaitan dengan tema dalam 
debat nanti.

“Matangkan pemahaman tema 
debat sesuaikan dengan visi misi 
paslon. Juga kelemahan saat de-
bat sebelumnya jadikan pelajaran 
untuk tidak terulang lagi,” tukas 
Mirza.

Sementara itu, Komisioner KPU 
Provinsi Bengkulu Devisi SDM 
dan Partisipasi Masyarakat, Dar-
linsyah, S. PD, M. Pd mengatakan 
dalam pelaksanaan akan lebih 
menekankan pada antusiasme 
masyarakat. Sesuai dengan tema 
menyelaraskan untuk pemban-
gunan daerah, pembangunan 
provinsi, dan pembangunan 
nasional. Dengan tambahan tema 
tentang NKRI, serta sub tema 
terkait narkoba, dan distabilitas.

“Mudah-mudahan ini berjalan 
dengan baik, dan para paslon 
juga dapat menyampaikan ses-
uai tema. Sehingga paslon dapat 
menunjukkan performanya ter-
baik. Juga menjadi stimulus bagi 
pemilih untuk menyalurkan 
suaranya di TPS nanti,” harap 
Darlinsyah. 

Jelang Pencoblosan, 
Pilgub Makin Panas 
Sementara itu, jelang pencob-

losan tensi politik makin me-
manas. Septo Hadi (35) warga 
RT 23 Kelurahan Tanah melapor 
ke Polres Bengkulu pada Kamis 
(3/12) dini hari. Ia mengaku 
menjadi korban penganiayaan 
pada Rabu  (2/12) sekitar pukul 
00.00 WIB di Kelurahan Kampung 
Bali yang diduga dilakukan oleh 
tiga orang tidak dikenal. Akibat 
kejadian tersebut, korban harus 
dirawat intensif di Rumah Sakit 
Rafflesia. 

Diceritakan Septo, diketahui 
simpatisan calon Gubernur Beng-
kulu nomor urut 3 Agusrin-Imron 
tersebut bercerita, kejadian be-
rawal saat ayah Septo, Baksin 
dan rekanya sedang berada di 
angkringan di sekitar Kelurahan 

Kampung Bali.Tidak jauh dari 
Universitas Muhammadiyah 
Bengkulu. 

Saat sedang menikmati minu-
man yang dipesan ayah Septo 
sembari bercanda mengatakan 
“Bolehkah kami menempelkan 
stiker Agusrin disini,” ujarnya 
kepada salah satu karyawan. 

Namun karyawan tersebut lang-
sung masuk ke dalam angkringan 
dengan seketika keluar beberapa 
orang lainya yang mengatakan 
“Tidak malu kamu mendukung 
Agusrin, “.

Ayah Septo yang tersinggung 
langsung terjadi keributan mulut. 
Namun salah satu dari angkrin-
gan tersebut membuat video 
atas kejadian keributan tersebut.  
Singkatnya Ayah korban dan 
temannya langsung pergi na-
mun tanpa disadari kalau  video 
tersebut di posting ke akun media 
sosial. 

Selanjutnya Septo  yang melihat 
posting video tersebut berencana 
meminta klarifikasi sehingga ia 
mendatangi angkringan tempat 
ayahnya cekcok mulut. singkat-
nya setiba di lokasi bukannya 
mendapatkan klarifikasi me-
lainkan terjadi keributan yang 
berujung Septo dianiaya oleh tiga 
orang yang tidak dikenal. “Ke-
datangan saya itu hanya meminta 
agar tidak perlu lah mempos-
ting kejadian yang dialami ayah 
saya itu ke Facebook. Tapi pas 
saya tanya siapa yang membuat 
video keluarlah tiga orang dari 
angkringan dan salah satu me-
ngatakan, “Saya!! Kenapa kamu 
tidak senang? Tinju saya kalau 
tidak senang. Awalnya saya masih 
sabar, sehingga terjadilah keribu-
tan mulut, dengan seketika salah 
satu memeluk saya dengan erat 
dan saya digebukin,” sampainya 
menceritakan percakapan de-
ngan terduga pelaku. 

Sementara Itu Penasihat Hu-
kum Paslon Nomor 3 yakni 
Zetriansyah SH mengatakan 
kasus ini sudah dilaporkan ke 
Polres Bengkulu dan ia berharap 
pihak polisi cepat membekuk 
Pelaku. “Kita harap polisi cepat 
bekuk pelaku, jangan sampai hal 
yang tidak diinginkan terjadi. 
Saya tidak bertanggung jawab 
kalau pelaku tidak segera dia-
mankan ada kejadian yang tidak 
diinginkan,“tegasnya.

Kapolres Bengkulu AKBP. Paha-
la Simanjuntak, S. IK membenar-
kan laporan tersebut,“ Laporan 
tadi malam kami terima di Polres 
Bengkulu, sekitar jam 12. Kemu-
dian yang bersangkutan kita antar 
visum dan langsung berobat. Un-
tuk pelaku sudah diamankan atau 
belum langsung tanyakan Kasat,” 
sampai Kapolres (war/wij)
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TERBARING : Beginilah kondisi  Septo Hadi (35) warga RT 23 
Kelurahan Tanah Patah yang merupakan simpatisan Calon Gu-
bernur nomor urut 3 saat dirawat di rumah sakit Rafflesia. 

Atas vonis bebas tersebut, Ade 
Feriwan melalui kuasa hukum-
nya kemudian mengajukan per-
mohonan praperadilan ganti 
kerugian dan rehabilitasi nama 
baik ke Pengadilan Negeri Bin-
tuhan. Permohonan tersebut 
didaftarkan oleh Kuasa Hukum 
Ade Feriwan pada hari Kamis 
(3/12) ini dan telah diterima oleh 
kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Bintuhan. ‘’Betul kami tadi telah 
mendaftarkan dan menyerahkan 
permohonan praperadilan ganti 
kerugian dan rehabilitasi nama 
baik ke Pengadilan Negeri Bintu-
han. Praperadilan ini kami ajukan 
sebagai tindak lanjut atas vonis 
bebas yang telah diterima oleh 
klien kami Ade Feriwan’’ ungkap 
Khairil Amin, SH., salah satu kuasa 
hukum Ade Feriwan dari Kantor 
Hukum Maurisya and Partner.

Masih menurut Khairil Amin, 
permohonan praperadilan ganti 
kerugian dan rehabilitasi nama 

baik ini diatur dalam Pasal 95 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. Pasal ini mengako-
modir bagi Tersangka, Terdakwa, 
Terpidana yang salah satunya 
dijatuhi vonis bebas untuk dapat 
menuntut ganti kerugian dan re-
habilitasi nama baik atas tindakan 
penegak hukum yang telah salah 
atau keliru dalam penerapan 
hukum. ‘’Atas tindakan penegak 
hukum yang kemudian keliru atau 
salah dalam penerapan hukum, 
Undang-Undang memberikan ru-
angnya yaitu melalui mekanisme 
praperadilan ini’’ jelas Kharil 
Amin.

Sebelumnya Ade Feriwan dida-
kwa oleh Penuntut Umum telah 
melakukan perbuatan dengan 
sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia 
melakukan usaha perikanan di 
bidang pembudidayaan ikan yang 
tidak memiliki SIUP, dan atas da-
kwaan Penuntut Umum tersebut 
Ade Feriwan telah dibebaskan 
oleh Majelis Hakim pada tingkat 

Kasasi di Mahkamah Agung.   

 Laporkan Saksi ASN 
Pemkab Kaur ke Polres
Selain mengajukan permohonan 

praperadilan ganti kerugian dan 
rehabilitasi nama baik, Ade Feri-
wan juga telah melaporkan ASN 
di lingkungan Pemerintah Kabu-
paten Kaur ke Polres Kaur. ASN 
yang dilaporkan ini adalah saksi 
dan ahli yang memberikan ket-
erangan yang tidak benar dalam 
perkara yang telah mendudukkan 
Ade Feriwan sebagai Terdakwa.  

‘’Kami juga telah melaporkan 
beberapa ASN yang menjadi 
saksi dan ahli dalam perkara yang 
mendudukkan klien kami sebagai 
terdakwa ke Polres dengan materi 
memberikan keterangan tidak 
benar dalam persidangan yang 
keterangan tersebut telah meru-
gikan klien kami’’ tambah Khairil 
Amin didampingi Puspa Wuland-
ari, SH dan Enda Permata Sari, SH 
di Pengadilan Negeri Bintuhan.
(rls/krn)

 JAKARTA  – Rencana pemer-
intah membuka kembali seko-
lah pada Januari 2021 men-
datang mendapat dukungan 
dari Komisi X DPR RI. Sebab, 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
yang selama ini dilaksanakan di 
masa pandemi Covid-19 dinilai 
tidak efektif. Namun, proses 
pembelajaran harus mematuhi 
protokol kesehatan.

Ketua Komisi X Syaiful Huda 
mengatakan, kebijakan sekolah 
tatap muka dikeluarkan dalam 
suasana dan situasi yang tidak 
mudah. “Serumit lonjakan pan-
demi Covid-19 yang semakin 
hari, semakin naik,” terang dia 

dalam diskusi bertajuk Pro Kontra 
Sekolah Tatap Muka di Tengah 
Pandemi di Media Center DPR 
kemarin (3/12).

 Namun, kata dia, ada kekha-
watiran akan terjadi second wave 
atau gelombang kedua pandemi 
pada bulan berikutnya. Untuk 
itu, Komisi X merestui kebijakan 
tersebut dalam suasana yang 
tidak mudah. Banyak aspek yang 
menjadi pertimbangan dalam 
pembukaan sekolah pada Januari 
mendatang.

 Tentu, kata dia, pihaknya 
mendukung kebijakan tersebut 
setelah melihat hasil evaluasi ter-
hadap pelaksanaan PJJ. Menurut 

dia, pemerintah sudah memberi-
kan subsidi kuota internet untuk 
pembelajaran secara online. 
Ada 37 juta peserta didik, guru, 
dan dosen yang mendapatkan 
bantuan itu.

 Tapi, terang Huda, harus diakui 
bahwa bantuan kuota internet  
belum memberikan pengaruh 
secara maksimal terhadap pelak-
sanaan PJJ. Dia beberapakali 
keliling ke daerah dan lanng-
sung bertemu dengan para ke-
pala sekolah. Ia selalu bertanya 
apakah PJJ sudah berjalan secara 
efektif. Menurut dia, lebih dari 
50 persen sekolah menyatakan 
bahwa PJJ tidak efektif. (jpg) 

DPR Dukung  Penuh Pembukaan Sekolah



BENGKULU -  Hairul Saleh 
(20) warga Desa Sapa Panjang, 
Kecamatan  Muara Pinang, 
Kabupaten Empat Lawang 
Sumatera Selatan, ditangkap 
Selasa (1/12) malam. Saat 
itu Hairul berada di salah 
satu tempat kos di Kelura-
han Panorama. Penangkapan 
dilakukan lantaran Hairul 
dilaporkan telah mencuri satu 
gitar dan handphone merk 
Vivo serta kunci sepeda mo-
tor milik Muhamad Rifki (17) 
warga Jalan Mangga Raya RT 
20 Kelurahan Lingkar Timur.

Data terhimpun, berawal 
Senin (30/12) malam ter-
sangka datang ke kosan kor-
ban menumpang menginap. 
Karena sudah kenal dan me-
mang berteman, korban tak 
keberatan. Ternyata jelang 
subuh, tepatnya sekira pukul 
04.00 WIB  saat korban masih 
tertidur, tersangka bangun 
lalu pergi meninggalkan tem-
pat kos sambil memboyong 
barang-barang berharga milik 
korban.

Korban baru tahu dirinya 
jadi sasaran pencuri, ketika 
terbangun sekitar pukul 07.00 
WIB. Ia dikejutkan oleh peng-
lihatannya, barang-barang  
miliknya hilang. Selain itu 
Hairul sudah tak kelihatan 
lagi. Dari sini korban yakin 
kalau pelaku pencurian itu tak 

lain temannya sendiri. Selan-
jutnya dibantu oleh teman-
temannya yang lain, korban 
melakukan pencarian Hairul. 
Pencarian itu menemukan 
keberadaan Hairul di salah 
satu rumah kos di kawasan 
Kelurahan Panorama. Seketi-
ka mereka menangkap Hairul 
lalu melakukan penggeleda-
han tempat kos.  Ditemukan 
barang-barang milik korban. 
Selanjutnya Hairul diserahkan 
ke Polsek Gading Cempaka. 

Kapolres Bengkulu AKBP. 
Pahala Simanjuntak, S.IK me-
lalui Kapolsek Gading Cem-
paka, Kompol. Budi Hartono, 
SH dan Kanit Reskrim, Iptu. 
Jhoni Manurung, SH mem-
benarkan telah ditahannya 
satu tersangka pencurian. 
“Dilakukan penahanan dan 
diproses lebih lanjut,’’ ujar 
Jhoni Manurung.(wij)
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Polisi Bekuk 3 Tsk Pembunuh Mualaf 

Korban Diseret dan Dibuang ke Laut
LAIS – Polres Bengkulu Utara (BU) 

berhasil membekuk tiga tersangka pem-
bunuh Muhammad Ogen (28) warga 
asal Tana Toraja yang tinggal di Desa Air 
Padang. Sebagaimana diketahui, mayat 
mualaf ini ditemukan warga di pinggir 
laut Desa Durian Daun 10 November 
lalu.

Terungkapnya kalau Muhammad Ogen 
merupakan korban pembunuhan bu-
kan karena tenggelam di laut, bermula 
dari kecurigaan polisi mendapati luka 
lebam layaknya pukulan benda tumpul 
di sekujur tubuh korban. Pendalaman 
penyelidikan dilakukan polisi hingga 
didapati titik terang dari hasil otopsi 

bahwa Muhammad memang benar di-
bunuh. Pengembangan dilakukan polisi 
yang akhirnya berhasil membekuk tiga 
tersangka pembunuhan tersebut. Mereka 
As, Ba dan Wa yang tak lain adalah rekan 
korban.Ketiganya ditangkap di tempat 
terpisah, kemarin (3/12). 

Data terhimpun RB, korban sebelum 
ditemukan meninggal dunia baru saja 
(tiga bulan) bersahadat, menjadi seorang 
Muslim. Dia pun berganti nama, dengan 
tambahan di depan Muhammad. 

Adapun pembunuhan terhadap Mu-
hammad Ogen sebagaimana hasil 
pemeriksaan sementara polisi terhadap 
ketiga tersangka, terjadi 9 November 

malam. Saat itu korban bertemu den-
gan ketiga pelaku. Dalam pertemuan 
itu ada kata-kata korban yang membuat 
ketiga pelaku tersinggung hingga terjadi 
perkelahian.

Korban dikeroyok oleh ketiga pelaku 
secara membabi buta hingga korban 
tak sadarkan diri. Ketiganya lantas me-
nyeret tubuh korban ke arah pantai, lalu 
melempar tubuh korban ke laut dengan 
maksud mengaburkan pembunuhan 
tersebut, sehingga akan disangka bahwa 
Muhammad Ogen tewas karena terce-
bur ke laut.

Pelaku mulanya mengira jika korban 
sudah meninggal lantaran korban lemas 

tak sadarkan diri ketika dipukuli ketig-
anya. Namun, dari hasil otopsi menun-
jukkan jika korban hanya pingsan dan 
belum meninggal saat dibuang ke laut. 
Hal ini ditunjukan adanya air laut di 
dalam paru-paru korban.Namun jum-
lahnya sedikit saat dilakukan otopsi.   

 Kapolres Bengkulu Utara AKBP. Anton 
Setyo Hartanto, S.Ik, MH melalui Kasat 
Reskrim AKP. Jery Nainggolan, S.Ik mem-
benarkan penangkapan tiga tersangka 
tersebut. Kini polisi masih melakukan 
pengembangan dan menguatkan alat 
bukti terkait ketiganya guna memastikan 
keterlibatan atau peran masing-masing 
tersangka dalam pembunuhan atau pen-

ganiayaan yang menyebabkan korban 
tewas tersebut.

 “Ada tiga orang yang kini kita amankan 
terkait dugaan pembunuhan atau pen-
ganiayaan hingga meninggal dunia 
yang dialami Muhammad Ogen. Saat ini 
ketiganya masih menjalani pemeriksaan 
intensif,” ujar Jery.

 Namun polisi sudah mendapatkan titik 
terang apa  pemicu sebenarnya ketiga 
terlibat keributan dengan Ogen hingga 
melakukan pengeroyokan. “Masih kita 
periksa dan kita cocokan dengan bukti-
bukti yang ada. Termasuk bekas luka di 
tubuh korban yang kita temukan saat 
visum dan otopsi,” pungkas Jery.(qia)

Selain Barang Ilegal, Amankan 4 Penadah
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BAKAR: Hasil penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa barang-barang ilegal dilakukan pemusnahan, kemarin (3/12).

BENGKULU – Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C 
Bengkulu dalam satu tahuan ini ber-
hasil mengamankan barang-barang 
ilegal. Diantaranya 576.900 batang 
rokok berbagai merek, dua botol 
HPTL (hasil pengelolaan tembakau 
lainnya). Juga 124 botol minuman 
mengandung etil alkohol (MMEA) 
ilegal. Selain itu melakukan pence-
gahan terhadap barang kiriman pos 
sebanyak 6 paket alat seksual bua-
tan. Bila ditotalkan nilainya men-
capai Rp 556 juta dengan potensi 
kerugian negara Rp 308 juta.

Sebagaimana dibeberkan Kepala 
Kantor Bea dan Cukai Bengkulu, 
Ardhani Naryasti dalam Konferensi 

Pers sebelum dilakukan pemusna-
han barang-barang ilegal tersebut 
kemarin (3/12). Selain barang ile-
gal, Ardhani mengemukakan juga 
diamankan empat orang selaku 
penadah atau pemesan barang-
barang tersebut. ‘’Empat penadah 
saat ini masih menjalani proses 
hukum,” ujar Ardhani yang enggan 
menyebutkan identitas keempat 
penadah itu.

Ditambahnya, untuk penindakan 
pada tahun 2020 ini mengalami 
penurunan di bandingkan tahun 
2019 lalu. Dia mencotohkan, tem-
bakau ilegal pada tahun 2020 hanya 
576.900 batang rokok sedangakan 
pada tahun 2019 lalau mencapai 1 
juta batang, “Ya hasil penindakan 

kita tahun ini berkurang kurang 
lebih 50 persen dibandingkan ta-
hun sebelumnya. Ini dimungkikan 
karena dalam pandemi Covid-19 
sehingga diberbagi derah melaku-
kan karantina wailayah,” sampainya.  

Masih dikatakan Ardhani, upaya 
ini mengamankan barang-barang 
ilegal atau barang tanpa cukai itu, 
merupakan aksi nyata KPPBC Tipe 
Madya Pabean C Bengkulu dalam 
menciptakan perlakuan yang adil 
bagi importir. Begitupun bagi pen-
gusaha barang kena cukai dan ma-
syarakat yang telah mematuhi segala 
ketentuan dan peraturan di bidang 
kepabean dan cukai. “Diharapkan 
dengan adanya penindakan ini tidak 
ada lagi barang impor, rokok, HPTL 

dan minuman mengandung etil 
alkohol yang masuk secara ilegal,” 
sampainya.

Sementara itu Kepala Bidang PP 
Kanwil Bea dan Cukai Sumatera 
Bagian Barat, Kunto Prasetyo Trang-
gono mengatakan barang yang tidak 
memiliki cukai tersebut dipastikan 
tidak melalui pengujian dari Balai 
POM. Barang tanpa cukai tersebut 
tidak hanya hasil produksi dalam 
negeri namun juga ada yang dipasok 
dari luar negeri. 

“Kalau untuk rokok kretek itu pasti-
nya dari dalam negeri. Beda dengan 
rokok filter, umumnya dari luar neg-
eri. Untuk membekuk sindikat ini 
memang tidak mudah karena jarin-
gan terputus,” demikian Kunto.(wij)

Penetapan Tsk, Penyidik 
Menunggu Keterangan Dokter

Dugaan Penganiayaan
Santri oleh Guru

MUKOMUKO – Masih ingat 
dengan laporan salah satu 
orang tua santri atas dugaan 
penganiayaan yang dilakukan 
oknum guru di salah satu Pon-
dok Pesantran (Ponpes) di Ka-
bupaten Mukomuko? Dimana 
korban yang sempat menjalani 
perawatan medis akhirnya 
meninggal dunia. Perkem-
bangan terbaru, pengusutan 
kasus yang dilaporkan terse-
but sudah naik penyidikan. 
Untuk penetapan tersangka, 
penyidik Polres Mukomuko 
tinggal menunggu keterangan 
dari dokter yang memvisum 
korban yang merupakan anak 
bawah umur itu.

“Status penanganannya su-
dah penyidikan,” kata Kapolres 
Mukomuko AKBP. Andy Ari-
sandi, SH, S.IK, MH melalui 
Kasat Reskrim Iptu. Teguh Ari 
Aji, S.IK.

Penyidik lanjut Teguh, mem-
butuhkan satu alat bukti lagi, 
yakni keterangan dokter yang 
melakukan visum. Sedangkan 
saksi terkait lainnya, sudah 
tuntas dilakukan pemerik-
saan. Termasuk penyidik su-

dah memeriksa dokter yang 
menangani rekam medis ko-
rban, dan juga dokter hema-
tologi.

“Kita mau periksa dokter 
yang melakukan visum. Kita 
sudah periksa saksi-saksi 
semua, rekam medik sudah, 
dokter darah sudah, tinggal 
dokter visum,” terang Teguh.

Setelah itu lanjut Teguh, pi-
haknya baru melaksanakan 
gelar perkara. Jika nantinya 
disimpulkan memenuhi unsur, 
dan buktinya cukup maka akan 
dilakukan penetapan tersang-
ka. “Rencana kedepan, lang-
sung penetapan tersangka. 
Itu kalau memang terpenuhi 
unsurnya,” sampai Teguh.

Ditanya mengenai apakah 
benar mengarah adanya dugaan 
tindak pidana kekerasan ter-
hadap anak dibawah umur? 
Atau sebaliknya, ada didugaan 
laporan palsu atau dibuat-
buat? Teguh menyatakan untuk 
kepastian, masih menunggu 
hasil dari gelar perkara.

Namun dinilai penyidik se-
mentara ini, dari hasil pemer-
iksaan sejumlah saksi besar 
kemungkinan kalau laporan 
orang tua korban benar ad-
anya, bahwa anaknya sebelum 
jatuh sakit hingga meninggal 

dunia lantaran mengalami 
tindak kekerasan.

“Kalau dari hasil sementara, 
kemungkinan memang ada 
kejadian tindak pidana. Arti-
nya nanti kita lengkapi lagi dari 
hasil visum dan bukti-bukti 
yang lain. Kalau segala macam 
itu ada, kita akan lanjutkan ke 
arah berikutnya,” pungkasnya 
seraya menyebut, belum ada 
satupun pihak yang diamank-
an dalam kasus ini.

Sebelumnya, salah satu 
orangtua santri melaporkan 
anaknya mengalami memar 
dan luka lebam di tubuh, di-
duga mendapat tindakan ke-
kerasan dari oknum guru di 
ponpes. Anaknya yang duduk 
di bangku kelas 6 Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), sampai ti-
dak mampu berjalan. Korban 
akhirnya meninggal dunia 
saat dalam perjalanan hendak 
berobat ke Air Haji Kabupaten 
Pesisir Selatan, Provinsi Suma-
tera Barat usai mendapat pen-
anganan awal di Puskesmas. 

Pihak Ponpes pun meny-
erahkan sepenuhnya ke ke-
polisian. Untuk mengungkap 
apa yang sebenarnya terjadi. 
Dan berjanji kooperatif untuk 
setiap apapun yang diminta 
oleh penegak hukum.(hue)

HAIRUL SALEH
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SAMAPIKAN: Kasubdit Tipiter Kompol. Awil-
zan, S.IK menyampaikan progres pengusu-
tan illegal minning CV. RCA Berkah Mandiri.

Gasak Barang Teman

Galian C Beroperasi 
Tak Sesuai Perizinan

Status Naik Penyidikan 
BENGKULU – Berdasarkan  pengaduan masyara-

kat beberapa waktu lalu bahwa CV. RCA Berkah 
Mandiri melakukan illegal mining yakni kegiatan 
penambangan  secara ilegal di Kabupaten Seluma, 
Polda Bengkulu lakukan pengusutan. Hasilnya, 
penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu ( Tipidter) 
Direktorat Reskrimsus menemukan indikasi kuat 
kalau perusahaan tersebut melakukan kegiatan ilegal 
alias tak memiliki izin yang lengkap. Atas temuan 
tersebut, penyidik menaikkan status pengusutan 
ke penyidikan.

“Kasus ini kita tetapkan penyidikan per 30 No-
vember lalu. Untuk saat ini kita masih melakukan 
pemeriksaan saksi-saksi hingga nanti penetepan 
tersangka,” sampai Direktur Reskrimsus Polda 
Bengkulu Kombes. Pol. Dedy Setyo Yudo P, S. STMK 
melalui Kasubdit Tipiter Kompol. Awilzan, S.IK

Dijelaskan Awilzan, ilegalnya kegiatan penamban-
gan batu dan pasir sungai di salah satu desa di Kabu-
paten Seluma ini  setelah penyidik bersama petugas 
dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melakukan 
pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan 
CV. RCA Berkah Mandiri. Ada tujuh titik. 

“Dari hasil pengambilan titik koordinat ternyata 
penambangan batuan oleh CV. RCA Berkah Man-
diri berada di luar IUO-OP. Karena itu kegiatan yang 
dilakukan perusahaan ini sejak satu tahun terakhir 
patut diduga ilegal, tak mengantongi izin yang leng-
kap. Kasus ini terus kita dalami dan kembangkan,” 
demikian Awilzan.(wij)

Senin, Praperadilan Nenek 
Tersangka 50 Paket Sabu
BENGKULU – Berbagai upaya dilakukan Yecky 

Haryanto, SH  penasihat hukum RA (60) warga 
Jalan Museum RT 9 Kelurahan Tanah Patah yang 
ditetapkan Ditres Narkoba Polda Bengkulu sebagai 
tersangka. Itu terkait dutemukannya 50 paket sabu di 
teras rumah RA pada bulan Oktober lalu. Jika sebel-
umnya Jecky meminta untuk melakukan rekaulang 
penagkapan, kali ini ia mengajukan Praperadilan 
atas penetapan tersangka.

 Dikemukakan Jecky, ia selaku penasihat hukum 
telah mengajukan praperadialan ke Pengadilan 
Negeri Bengkulu satu minggu lalu. Dijadwalkan 
Senin (7/11) mendatang digelar sidang. “Ya Senin 
depan sidang praperadilan,” ujarnya. 

 Dalam penilaian Jecky, penyidik tidak memiliki 
relepansi yang kuat kalau kliennya melanggar tindak 
pidana. Karena sabu 50 paket tersebut bukanlah mi-
lik kliennya. Di praperadilan ini lah nanti akan diuji 
dua alat bukti yang dimiliki penyidik yang menjadi 
dasar dilakukan penetapan RA sebagai tersangka. 
“Penyidik harus punya relepansi yang kuat antara 
menemukan tindak pindana dan tersangkanya. Ini 
yang akan diuji pengadilan nanti akan dua alat bukti 
itu,” tutupnya.

 Dilansir sebelumnya, versi polisi, penangkapan 
RA berawal informasi masyarakat ke Subdit II Di-
tresnarkoba Polda Bengkulu. Disebutkan akan ada 
transaksi sabu berjarak sekitar empat meter dari 
warung makanan milik RA. Atas informasi itu petu-
gas Subdit II Ditresnarkoba melakukan pengintaian. 
Saat itu tampak RA masuk ke rumah mengambil 
bungkusan yang diduga narkotika. 

 Anggota seketika mendekat. Mengetahui ada yang 
datang, RA seketika melempar bungkusan itu ke 
teras rumahnya. Anggota mengambil bungkusan itu 
dan memeriksa isinya yang ternyata sabu sejumlah 
50 paket. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di 
dalam rumah, menemukan sejumlah plastik klip 
warna bening.

 Hanya saja dalam pemeriksaan polisi, RA mem-
bantah sebagai pemilik sabu itu. Terkait plastik klip 
yang ditemukan di dalam rumahnya, menurutnya 
adalah plastik untuk pembungkus sambal soto bila 
pemesan meminta dibungkuskan. Karena selama 
ini RA memang membuka usaha jual makanan di 
warung dekat rumahnya.(wij)    
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Kasus Penggunaan
Seragam TNI

ARGA MAKMUR – Dandim 
0423 Bengkulu Utara (BU) 
Letkol. Inf. Agung Pramudyo 
Saksono, M.Si memberikan 
waktu tiga hari pada pelaku 
yang menggunakan seragam 
loreng TNI untuk meminta 
maaf. Pelaku menggunakan 
seragam dan kaos loreng 
sambil berkampanye terkait 
Pilbup BU dan disebarkan 
melalui akun media sosial.

Agung menuturkan dua ka-
sus penggunaan seragam dan 
kaos khas TNI tersebut kini 
sudah dilaporkan ke Polres 

BU. Perbuatan itu dinilai su-
dah mencemarkan nama 
baik TNI sebagai institusi yang 
netral dalam pemilu dan tidak 
berpolitik.

“Kita sudah mengumpulkan 
informasi terkait permaslaa-
han ini. Sudah saya sampai-
kan pada pimpinan hingga 
akhirnya kita laporkan ke 
polisi. Kami juga menunggu 
permintaan maaf dari pelaku 
terhitung tiga hari dari seka-
rang,” tegas Dandim.

Sebelumnya, kasus pertama 
terjadi tiga minggu lalu di-
mana ada video warga Keca-
matan Putri Hijau atas nama 
Saukani yang mengenakan 
kaos loreng khas TNI. Dalam 

video tersebut Saukani men-
dukung kolom kosong dalam 
Pilbup BU.

“Kami tentunya tidak ber-
bicara tentang apapun ter-
kait pilkada. Namun ajakan 
tersebut adalah kampanye 
dan mengenakan kaos loreng 
TNI,” terang Dandim.

Sedangkan video kedua yak-
ni Sipin, warga Kecamatan 
Napal Putih yang fotonya 
memegang spanduk ajakan 
memilih kolom kosong. Bah-
kan Sipin kali ini memakai 
PDL TNI. Namun saat TNI 
melakukan pengumpulan 
data dan penyitaan seragam, 
pihak keluarga mengaku Sipin 
sudah lama menderita gang-

guan kejiwaan.
“Dalam foto tersebut, Sipin 

ini berfoto dengan 3 orang 
lainnya. Untuk permasala-
han itu juga kita laporkan 
ke polisi. Kita juga belum 
menerima dasar yang jelas, 
baik dari dokter maupun 
r u ma h  s a k i t  y a n g  m e -
nyatakan terlapor tersebut 
mengalami gangguan keji-
waan,” terang Dandim.

Ia menegaskan TNI netral 
dalam seluruh kegiatan politik 
termasuk pilkada. Dandim 
meminta masyarakat untuk 
tidak menyeret TNI dalam 
kegiatan-kegiatan politik, apa-
lagi yang bersifat mencemar-
kan nama baik TNI.

Dandim juga meminta ma-
syarakat yang memiliki atribut 
TNI untuk tidak menggunak-
annya untuk kegiatan-keg-
iatan yang sifatnya dilarang 
bagi TNI, termasuk kegiatan 
politik. Ia menegaskan TNI 
akan menindak tegas pada 
semua pihak atau kelompok 
yang dinilai mencemarkan 
nama baik TNI.

“TNI netral dalam pilkada. 
Semboyannya, TNI Netral 
Pemilu Bermartabat. Kami se-
bagai TNI tetap akan menjaga 
netralitas sebagai harga mati, 
dan kami minta masyarakat 
untuk tidak membawa-bawa 
TNI dalam kegiatan politik,” 
tegas Dandim.(qia)

Kasus Covid-19 
Sembuh Bertambah      

ARGA MAKMUR – Saat ini tercatat sudah ada 
110 kasus Covid-19 di Bengkulu Utara. Terakhir 
kemarin, terjadi penambahan satu kasus positif 
Covid-19 yang juga tertular dari kontak erat. 
Namun selain bertambahnya kasus positif, 
jumlah kasus positif yang sembuh di BU juga 
terus bertambah.

Saat ini tercatat sebanyak 70 warga yang din-
yatakan sembuh dari kasus Covid-19, dan hanya 
menyisakan 35 kasus yang saat ini masih positif. 
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
(P2P) Dinas Kesehatan BU, Ujang Ismail, SKM, 
M.Ph mengakui kasus sembuh terus bertambah. 
Saat ini 35 kasus yang masih positif dan rata-
rata dalam kondisi baik karena mayoritas Orang 
Tanpa Gejala (OTG).

“Meskipun isolasi mandiri, Satgas kecamatan 
dan kelurahan terus melakukan pemantauan,” 
ujarnya.

Ujang menambahkan kondisi yang mengkha-
watirkan bagi warga yang terjangkit Covid-19 
untuk yang memiliki penyakit bawaan terutama 
darah tinggi, asma, TB dan gangguan perna-
fasan lainnya. Termasuk yang memang sudah 
tergolong lanjut usia.

“Bagi mereka yang sudah usia lanjut atau me-
miliki penyakit bawaan yang mengkhawatirkan, 
kita arahkan untuk rawat inap di rumah sakit. 
Sehingga perkembangan kesehatannya bisa 
terus kita pantau,” jelas Ujang.(qia)

ARGA MAKMUR – Sabtu 
besok masa kampanye 
terakhir yang artinya hari 
terakhir Bupati dan Wabup 
BU non aktif, Ir. Mian – Arie 
Septia Adinata, SE, M.AP 
cuti kampanye. Dengan 
demikian, Pjs Bupati BU, Dr. 
Iskandar ZO, SH, M.Si juga 
akan segera berakhir masa 
jabatannya.

Senin (7/12), Mian – Arie 
akan kembali aktif seb-
agai Bupati dan Wabup.       
Sekda BU Dr. Haryadi, MM, 
M.Si menuturkan tidak 
ada kegiatan yang meriah 
yang akan dilaksanakan 
untuk pelepasan Iskandar 
yang sudah 69 hari men-
jabat sebagai Pjs Bupati. 
Biasanya Pemkab BU se-
lalu melaksanakan kegiatan 
pelepasan resmi, namun 
saat ini tidak ada aktivtas 

keramaian yang dilakukan 
Pemkab BU.

“Di masa pandemi Co-
vid-19 ini tentunya kita 
tidak bisa melaksanakan 
kegiatan yang sifatnya 
mengundang keramaian,” 
terangnya.

Pagi ini seluruh kepala 
dinas dikumpulkan di hala-
man Pemkab BU untuk 
melakukan apel gabun-
gan bersama. Namun tidak 
diberlakukan pada seluruh 
PNS lantaran untuk meng-
hindari terlalu padatnya 
peserta apel. Apel gabun-
gan pagi ini sekaligus per-
pisahan dan ucapan terima 
kasih pada Pjs Bupati yang 
sudah mengarahkan dan 
memimpin BU selama 69 
hari. Seluruh pejabat yang 
hadir wajib mengikuti pro-
tokol kesehatan.

“Kita sudah surati seluruh 
kepala dinas untuk hadir 
namun tetap mematuhi pr-
otokol kesehatan,” pungkas 
Sekda.

Selama 69 hari men-
jabat sebagai Pjs Bupati 
BU Iskandar membuat 
beberapa kegiatan yang 
memang mencolok. Dian-
taranya adalah melakukan 
koordinasi dengan PLN 
Palembang terkait kondisi 
listrik di BU. Termasuk 
mengikuti lomba penanga-
nan angka stunting tingkat 
nasional dengan lebih dulu 
melakukan ekspose di Sek-
retariat Wakil Presiden RI. 
Selain itu, Iskandar juga 
terlibat dalam pembahasan 
terkait konflik lahan perke-
bunan kelapa sawit PT. 
Purnawira Dharma Upaya 
(PDU).(qia)

ARGA MAKMUR – KPU 
Bengkulu Utara (BU) su-
dah mengajukan peng-
ganti surat suara seban-
yak 3.949 lembar dengan 
rincian 1.568 surat suara 
Pilgub dan 2.381 surat 
suara Pilbup. Sampai saat 
ini KPU masih menunggu 
surat suara tersebut dice-
tak ulang.

Ketua KPU BU Suwarto, 
SH mengatakan surat suara 
tersebut untuk mengganti 
dari kekurangan pengiri-
man dalam tiap boks. Ter-
masuk surat suara yang 
ditemukan rusak saat peny-
ortiran sehingga tidak bisa 
digunakan. “Jumlahnya 
3.949 lembar, dan sudah 
kita plenokan serta kita 
ajukan untuk pergantian 
pada penyedia,” terangnya.

Menurut Suwarto, be-
lum datangnya surat suara 
tersebut tidak menggang-
gu tahapan, atau rencana 
distribusi yang dimulai 
Sabtu besok. Sebab KPU 
sudah mulai membagi-
bagikan surat suara per 
desa dan per TPS untuk 
kecamatan-kecamatan 
terjauh yang akan didis-
tribusikan lebih dulu.  
“Jadi saat ini APD untuk 
KPPS sudah siap, dan akan 
segera kita distribusikan 
yang pertama Sabtu nanti 

untuk Enggano,” terang-
nya.

Sedangkan surat su-
ara pergantian tersebut 
tetap ditunggu dan nanti-
nya untuk digunakan 
atau didistribusikan un-
tuk kecamatan Kota Arga 
Makmur. Logistik untuk 
wilayah Kecamatan Kota 
Arga Makmur dikirimkan 
terakhir dari Gudang KPU 
karena jaraknya yang be-
rada dalam satu wilayah 
dengan gudang KPU.

“Saat ini logistik yang 
kita salurkan lebih dulu 
untuk kecamatan terjauh, 

Enggano. Sedangkan su-
rat suara pengganti kita 
perkirakan sudah akan 
tiba paling lambat Senin 
nanti,” ujar Suwarto.

KPU juga sudah meny-
iapkan standar kendaraan 
bagi penyaluran logistik. 
Meskipun dibawa dengan 
truk, namun truk pen-
gangkut logistik harus di-
tutup sehingga dipastikan 
tidak ada kerusakan saat 
pengangkutan. Selain itu, 
setiap truk pengangkut 
logistik nantinya akan di-
kawal personel kepolisian.
(qia)

Jabatan Pjs Bupati Akan Berakhir

KPU Masih Tunggu Surat Suara Pengganti

SHANDY/RB

SIAP DIKIRIM: Petugas KPU saat memasukan surat 
suara ke dalam amplop untuk dikirimkan ke setiap TPS.

Dandim Tunggu Pelaku Minta Maaf
SHANDY/RB 

ATRIBUT TNI: Dandim 0423 BU, Letkol. Inf. Agung P Saksono, M.Si memaparkan soal adanya oknum warga yang menggunakan atribut khas TNI 
dan melakukan kampanye hingga berujung laporan ke polisi.
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SELATANPencoblosan 
Tinggal 5 Hari Lagi

KOTA MANNA - Usai mela-
ku kan rapid test beberapa 
waktu lalu, dari 3.519 orang 
Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK), diketahui 63 orang 
dinyatakan reaktif. Sehingga 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Bengkulu Selatan (BS) telah 
memerintahkan 63 orang 
tersebut isolasi mandiri sam-
bil menunggu hasil swab yang 
hingga kemarin (3/12) belum 
keluar. Sementara 41 orang 
Sekretariat, Komisioner dan 
staf KPU tidak ada satupun 
yang dinyatakan reaktif.

Kabid Pencegahan Pengen-

dalian Penyakit (P2P) Dinkes 
BS, Ns. Elfa Sari, S.Km, M.Kes 
mengatakan, hasil swab ti-
dak bisa cepat keluar cepat. 
Karena swab yang dilakukan 

di Bengkulu harus antre. Se-
hingga membutuhkan waktu 
hingga sepuluh hari kedepan 
terhitung sejak 29 November 
lalu.

Namun apabila 63 orang 
PPK itu melakukan swab 
mandiri, Elfa meyakini tidak 
akan membutuhkan waktu 
hingga waktu 10 hari. 

“Kalau Swab kita kan juga 
lama prosesnya, antre di 
Bengkulu, kecuali Swab man-
diri,” terang Elfa.

 Elfa mengaku, dengan pros-
es Swab yang membutuhkan 
waktu hingga sepuluh hari 
kedepan berharap tidak ada 
kendala untuk 63 PPK terse-
but. Selain itu Dinkes juga 
mengimbau untuk petugas 
PPK serta pihak KPU untuk 
selalu menjaga kesehatan 
jelang pencoblosan Bupati 
dan Wakil Bupati serta Gu-
bernur dan Wakil Gubernur 

nanti. 
“Swab sebelum tanggal 9 

Desember keluar tidak bisa 
janji, biasanya sampai sepu-
luh hari hasil Swab itu keluar,” 
ungkap Elfa.

Menyikapi ini, Ketua KPU 
BS Alpin Samsen, S.Pt menya-
kini apa yang dilakukan pihak 
Dinkes BS pihaknya hanya 
menurut saja. Karena teknis-
nya ada di Dinkes sedangkan 
KPU akan tetap menjalankan 
tupoksinya dan Pemilukada 
akan tetap berjalan. 

“Tetap jalan tahapannya, 
masalah petugas reaktif 
dan sebagainya itu Dinkes 
yang tangani dan dipastikan 
Dinkes tau yang baik,” jelas 
Alpin.(tek)

KOTA MANNA – Persiapan 
pengamanan Pemilukada 9 
Desember terus dilakukan 
oleh aparat keamanan. Seperti 
dilakukan Mapolres Bengkulu 
Selatan (BS) kemarin (3/12), 
bersama Polda Bengkulu 
menggelar Bimbingan Teknis 
(Bimtek) pengamanan Tempat 
Pemungutan Suara (TPS). 

Bimtek yang dilakukan agar 
seluruh tahapan dan penga-
manan TPS saat Pemilukada 
sesuai dengan Protokol Ke-
sehatan (Prokes). Sebab saat 
ini pandemi Covid-19 masih 
belum hilang di Provinsi Beng-
kulu. 

Dalam arahannya, Wakapol-
da Bengkulu Brigjen. Pol. Drs. 
Hari Prasojo, SH, MM me-
nyampaikan, kesiapan aparat 
kebutuhan utama untuk Pilka-
da. Apalagi saat ini Pikada 
berbeda dengan tahun sebe-
lumnya lantaran masih dalam 

situasi Covid-19. Pengamanan 
TPS jadi atensi khusus agar pe-
milihan berjalan dengan lancar 
dan tidak ada gangguan sedi-
kitpun dari pihak manapun. 

Diterangkan Wakapolda, 
pengamanan TPS harus sesuai 
dengan Prokes, aparat kepoli-
sian harus menjadi contoh 
bagi masyarakat dengan cara 
memakai alat pengaman diri 
(APD) seperti masker dan hand 
sanitizer. 

Sebelum puncak 9 Desember, 
Wakapolda meminta semua 
logistik KPU harus tiba de-
ngan aman ke seluruh TPS BS. 
Bahkan TPS terjauh dari Kota 
Manna seperti desa Air Tenam, 
Ulu Manna harus benar-benar 
siap dan tidak ada kendala. 

“Semua harus sesuai Prokes, 
aparat jadi contoh. Pengama-
nan TPS harus benar-benar 
berjalan dengan baik, pastikan 
semua kesiapan tidak ada 

kendala,” papar Wakapolda di 
depan seluruh anggota Ma-
polres BS.

Sementara itu Kapolres BS 
AKBP. Deddy Nata, S.IK me-
mastikan semua persiapan 
Pilkada mulai dari personel, 
APD anggota dan lainnya su-
dah siap. Juga penjagaan lo-
gistik pihak Polres BS bersiaga 
24 jam. 

Untuk daerah terpencil dan 
jauh, Kapolres memastikan 
anggota sudah mengantisipasi 
semua kemungkinan mulai 
dari pendistribusian logistik 
harus sampai tepat waktu dan 
semua kelengkapan Pilkada 
aman. 

“APD aparat lengkap, semua 
sesuai Prokes. Anggota selalu 
diingatkan untuk mengedukasi 
masyarakat agar selalu pakai 
masker, apalagi saat pencob-
losan nantinya,” ujar Kapolres.
(tek)

KOTA MANNA - Tim Ops-
nal Sat Resnarkoba Polres 
Bengkulu Selatan (BS) ber-
hasil mengamankan dua 
pemuda berinisial WA (30) 
dan SA (28). Keduanya di-
amankan saat asyik me ngi-
sap ganja di salah satu ke-
diaman pelaku Selasa (1/12) 
lalu di Kelurahan Ibul.

Penangkapan keduanya 
ber mula saat tim opsnal 
men dapatkan adanya in-
formasi bahwa di Kelurahan 
Ibul kerap dijadikan lokasi 
penyalahgunaan narkotika.

Mendapati laporan terse-
but, Kanit Opsnal Aipda. 
Hendra Pakpahan bersama 
anggota langsung melaku-
kan penangkapan, benar 
saja saat diamankan dua 
pemuda berinsial GA dan SA 
ini diketahui sedang asyik 

mengisap ganja.
Kapolres BS AKBP. Deddy 

Nata, S.IK melalui Kasat 
Narkob Iptu. Edi Hermanto 
Purba mengatakan, sebe-
lum melakukan penangka-
pan dua pemuda tersebut 
diketahui sudah menjadi 
incaran polisi. Adanya lapo-
ran warga membuat kinerja 
anggota saat penangkapan 
menjadi lebih mudah. 

“Saat diamankan memang 
keduanya sedang asik men-
gisap ganja, keduanya lang-
sung dibawa ke Mapolres 
BS,” terang Purba.

Sementara itu dari tangan 
kedua pelaku Tim Opsnal 
Sat Resnarkoba Polres BS 
juga berhasil menyita satu 
paket ganja. Sedangkan asal 
mula barang tersebut pi-
hak Narkoba masih akan 

mengembangkan penyelidi-
kan. Bahkan Purba mengaku 
tidak menutup kemungki-
nan ada penambahan ter-

sangka baru. 
“Masih akan dikembang-

kan dulu, barangnya dari 
ma na, dari siapa dan ke 

ma na saja barangnya. Kalau 
ada info baru langsung kami 
kabari lagi untuk di pub-
likasi,” ujar Purba.(tek)

KOTA MANNA - Subdit 
Dit reskrimsus Tipidter Pol-
da Bengkulu berhasil me-
nga mankan 9 kubik kayu 
asal Kecamatan Kedurang, 
Bengkulu Selatan (BS). 
Kayu yang diamankan ini 
didapatkan dari dua warga 
kedurang ilir berinisial W 
dan A saat akan dibawa 
menuju Kota Jakarta kema-
rin (3/12). Penangkapan 
kayu dari hasil Illegal Log-
ging ini berawal dari adanya 
laporan masyarakat yang 
mengetahui ada 9 kubik 
kayu diduga illegal dari ka-
wasan hutan di Kecamatan 
Kedurang, akan dibawa 
menuju Jakarta.

Panit I Subdit Tipidter Pol-
da Bengkulu Ipda. Reno 
Wijaya mengatakan, satu 
truk mobil yang membawa 
kayu jenis Meranti tersebut 
berhasil diberhentikan di 
Kabu pten Kaur saat akan 
dibawa ke Jakarta. Oleh ang-
gota Polda langsung meme-
riksa dokumen kayu dan 

dinyatakan tidak lengkap.
“ M o b i l  l a n g s u n g  d i -

amankan bersama 9 kubik 
kayu juga dua orang pemilik 
kayu. Ini diamankan karena 
dokumen tidak sama, se-
hingga kami amankan,” 
terang Reno.

Sementara itu Kanit Ti pid-
ter Polres BS Ipda. Pri yan-
to mengaku kayu ter sebut 
sempat diamankan di Ma-
polres BS sebelum menuju 
Polda Bengkulu. “Diperiksa 
dulu di Mapolres BS sebe-
lum ke Polda, untuk pena-
nganan memang dilakukan 
Polda,” jelas Priyanto.

Dengan kejadian ini juga 
Priyanto mengingatkan war-
ga BS untuk tidak terlibat 
illegal logging, karena hal 
tersebut melanggar aturan 
dan berbuntut hukum hing-
ga penjara. Apabila doku-
ment lengkap, Priyanto tidak 
melarang masyarakat, dan 
apabila masih ngeyel maka 
akan berurusan dengan 
Polisi.(tek)

KOTA MANNA – Dinas 
Pen didikan dan Kebuda-
yaan (Dikbud) Bengkulu 
Selatan (BS) akui saat ini 
kekurangan operator seko-
lah di tingkat SD dan SMP. 
Hal ini menunjukkan Sum-
ber Daya Manusia (SDM) BS 
masih sangat kurang dalam 
hal teknologi.

Dari jumlah TK 52, SD 120 
dan SMP 30 di Kabupaten 
BS, Dikbud mengakui masih 
sangat kekurangan ope-
rator di sekolah tingkat SD 
dan SMP. Hal ini berimbas 
pada pengisian Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik). Di-
mana satu orang operator 
sekolah ada yang sampai 
menjalankan tiga sekolah.

Sekretaris  Dikbud BS 
Agus tian mengatakan, ke-
beradaan operator sangat 
penting bagi sekolah. Sebab 
operator banyak menjalan-
kan tugas seperti pengisian 
Dapodik dan lainnya.

Minimnya SDM akan tek-
nologi diakui Agustian men-
jadi permasalahan kekura-
ngan operator. Ditambah 

lagi para guru di SD dan 
SMP masih banyak yang 
gagap teknologi meskipun 
di era digitalisasi.

“Masih kurang, kadang 
ada satu operator lebih dari 
satu sekolah. Inilah seka-
rang yang dimaksimalkan,” 
terang Agustian.

Selain kekurangan, opera-
tor yang ada saat ini masih 
minim pelatihan. Diung-
kapkan Agustian, buktinya 
saat pengisian Dapodik be-
berapa tahun ini masih ada 
operator yang salah dalam 
pengisian Dapodik. Sehing-
ga berakibat pada bantuan 
atau usulan sekolah.

Kedepan, Dikbud ingin 
para operator sekolah me-
ningkatkan pelatihan se-
hingga sistem di sekolah 
yang banyak menggunakan 
teknologi saat ini berjalan 
dengan baik. Sehingga mutu 
sekolah dan juga pendidi-
kan berjalan baik juga.

“Yang pastinya peningka-
tan SDM dan bimbingan 
atau pelatihan akan diting-
katkan,” ujar Agustian.(tek)

Balap Liar Mulai Sepi
KOTA MANNA - Balap Liar (Bali) setiap 

malam Minggu di jalan Sudirman, Kota 
Manna saat ini mulai sepi. Ini disebabkan 
razia besar-besaran malam Minggu lalu 
beberapa waktu lalu. Bahkan masih ada 
motor yang ditahan di Mapolres BS. Ma-
syarakat BS sangat resah keberadaan Bali 
di jalan Sudirman setiap malam Minggu 
dan Kamis, tepatnya di depan kantor 
DPRD BS. 

Kapolres BS AKBP Deddy Nata, S.IK 
melalui Kasatlantas Iptu. Eka Hendra 
Ardiansyah disampaikan KBO Lantas Iptu. 
Bambang mengaku Bali tidak boleh lagi 
terjadi di jalan Sudirman. Karena sebut 
Bambang sangat menggangu pengendara 
dan juga masyarakat setempat. 

Oleh sebab itu pihaknya telah melaku-
kan razia dan mengamankan beberapa 
anak muda yang nekat Bali. 

“Harapannya Bali tidak lagi ada, kalau 
mau balapan sirkuit BS ada,” jelas Bam-
bang

Selain itu, pihak Satlantas mengajak 
anak muda yang belum memiliki SIM un-
tuk datang ke Polres BS. Karena diungkap-
kan Bambang mayoritas anak muda yang 
baru tamat sekolah dan akan melanjutkan 
pendidikan ke luar daerah  belum memi-
liki SIM. 

“Karena setiap razia SIM tidak punya,  
dan langkah kami telah mendatangi seko-
lah agar remaja sadar betapa pentingnya 
SIM,” ungkap Bambang.(tek)

Hasil Swab 63 PPK Belum Keluar

Dikbud Akui Kekurangan 
Operator Sekolah

9 Kubik Kayu Ilegal 
Diamankan

RIO/RB

AMANKAN: Satu unit truk diamankan karena kedapa-
tan membawa kayu illegal, Kamis (3/12).

RIO/RB

KESIAPAN: Wakapolda Bengkulu Brigjen. Pol. Drs. Hari Prasojo saat mengecek persiapan 
Polres BS dalam pengamanan Pilkada 9 Desember nanti, Kamis (3/12).

Pengamanan TPS, Perhatian Khusus

Asyik Isap Ganja, Dua Pemuda Ditangkap 

IST/RB

PERIKSA: Dua pemuda diamakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres BS karena ke-
dapatan isap ganja.

RIO/RB

LAKUKAN: Proses rapid test petugas KPU beberapa 
waktu lalu.
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KOTA BINTUHAN – Pada 
pilkada serentak kali ini, 
untuk mempercepat infor-
masi terkait dengan jumlah 
perolehan suara di setiap 
TPS. PPK, PPS dan KPPS 
wajib menggunakan aplikasi 
Sirekap yang saat ini terus 
disosialisasikan oleh KPU 
Kaur. Aplikasi Sirekap ini 
terbagi menjadi dua yaitu 
secara online dan offline. 
Untuk wilayah TPS yang 
mempunyai sinyal wajib 
m e ng gu na ka n  ap l i ka si 
Sirekap secara online dan 
TPS yang tidak mempunyai 
sinyal akan menggunakan 
Sirekap secara offline. 

Berdasarkan data yang 
dihimpun RB dari KPU Kaur, 
dari 318  TPS yang tersebar 
di 15 kecamatan 192 desa 
dan 3 kelurahan. Hanya 41 
TPS yang ada di Kaur yang 
tidak mempunyai sinyal. 
Sehingga harus menggu-
nakan aplikasi Sirekap se-
cara offline. Sementara 277 
TPS lainnya tetap menggu-
nakan Sirekap secara online 
nantinya. Kendati demikian 
dari 277 TPS ini terdiri dari 
beberapa wilayah atau TPS 
yang kondisi sinyal kuat 
yaitu ada di 145 TPS, sinyal 
sedang 67 TPS dan 65 TPS 
lainnya sinyal lemah. 

“Untuk TPS yang tidak 
ada sinyal atau yang lemah 
ini akan kita koordinasikan 
dengan Telkom bagai aman 
agar semuanya nanti bisa 
kuat sinyalnya. Kemudian 
tidak ada yang tower mati 
sehingga pada saat pemili-
han untuk 277 TPS yang   

menggunakan sirekap on-
line ini bisa berjalan lancar. 
Kita juga akan koordinasi 
dengan PLN agar tidak ada 
pemadaman listrik pada saat 
pilkada tanggal 9 Desember 
2020 yang akan datang,” 
kata Divisi Teknis KPU Kaur, 
Irpanadi.

Kendati tidak ada sinyal, 
namun 41 TPS tersebut tetap 
akan menggunakan aplikasi 
Sirekap secara offline. Se-
hingga pada saat sudah ada 
sinyal hasilnya tetap bisa 
dikirim ke server milik KPU 
Kaur. Sehingga publikasi ha-
sil pilkada sementara di se-
tiap TPS bisa cepat diketahui 
kendati hasil finalnya tetap 
harus menunggu hasil rekap 
secara manual nantinya. 

41 TPS yang sinyalnya tidak 
ada berada di Kecamatan 
Kinal sebanyak 8 TPS, ke-
mudian di 12 TPS berada di 
wilayah Kecamatan Maje. 
Tiga TPS berada di Keca-
matan Muara Sahung, 9 TPS 
berada di Kecamatan Nasal. 
1 TPS di Pagulu, tiga TPS di 
Kecamatan Lungkang Kule 
dan 5 TPS lainnya berada di 
wilayah Kecamatan Tetap 
Kabupaten Kaur. 

“Dengan menggunakan 
aplikasi sirekap ini kita min-
ta PPK, PPS dan juga KPPS 
benar-benar mengerti cara 
menggunakannya. Jangan 
sampai nantinya pada saat 
pelaksanaan banyak yang 
tidak bisa mengoperasikan 
sirekap yang sudah kita sam-
paikan ke PPK, PPS dan juga 
KPPS,” pungkas Irpanadi. 
(cik)

KOTA BINTUHAN – Kasus positif Co-
vid-19 di Kabupaten Kaur terus meningkat 
setiap harinya. Berdasarkan dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kaur, untuk saat ini 
jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Kaur 
mencapai 40 kasus positif. Dari jumlah 
tersebut sampai saat ini belum ada yang 
meninggal dunia.

25 warga yang positif Covid-19 saat ini 
sembuh setelah menjalani isolasi man-
diri. Sementara 15 warga lainnya masih 
menjalani isolasi mandiri. Kondisi mereka 
untuk saat ini tetap dan terus dipantau 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur. 
Hingga kemarin kondisi 15 warga positif 
tersebut terus membaik setelah menjalani 
isolasi mandiri.

“Untuk saat ini jumlah warga Kaur yang 
positif terus meningkat, sampai saat ini 
masih tersisa 15 orang lagi yang masih 
menjalani isolasi mandiri. Kita doakan 
semuanya bisa sehat kembali dan saat 
ini kondisi mereka juga terus membaik. 
Untuk mengantisipasi penyebaran untuk 
itu kita imbau untuk menjalani isolasi 
mandiri secara serius dan terus mengon-
sumsi vitamin bisa cepat sembuh kem-
bali,” terang Kabid P2P Dinas Kesehatan 
Kaur Juli Haryanto. 

Sementara itu untuk mengantisipasi pe-
nyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten 
Kaur Satgas Covid-19 yang tergabung dari 
berbagai pihak. Seperti TNI, Polri dan juga 
pihak BPBD, Satpol PP dan juga Dinkes 
Kaur. Saat ini terus meningkatkan sosialisasi 
perda menggunakan masker dan mema-
tuhi protokol kesehatan saat berada di luar 
rumah. Mulai dari menggunakan masker,  
mengatur jarak saat di tempat ramai, selalu 
mencuci tangan dan sebagainya. 

Seperti yang dilakukan Tim Satgas di 
wilayah Kaur Selatan kemarin, yang 
kembali membagikan masker kepada 
pengguna jalan yang melintas di Kaur 
Selatan. Tidak hanya itu Satgas juga 
mendatangi sekolah-sekolah di sekitar la-
pangan merdeka Bintuhan. Membagikan 
masker gratis kepada siswa dan guru dan 
mengajak mereka untuk tetap mematuhi 
protokol kesehatan. 

“Kita imbau kepada guru, siswa dan 
juga warga lainnya untuk tetap waspada 
dengan covid-19. Apalagi saat ini kasus ini 
terus meningkat dan bertambah saat ini. 
Agar terhindar tentunya warga kita minta 
tetap mematuhi protokol kesehatan,” 
pungkas Kepala BPBD Kaur Ujang Saferi 
kemarin. (cik)

Tidak Ada 
Sinyal, 41 TPS 
Sirekap Offline 

ALBERTUS/RB

MASKER: Nampak Satgas  Covid-19 Kabupaten Kaur saat bagi-bagi masker kemarin.

Covid-19 Meningkat, 15 Warga Isolasi Mandiri 

Dicabuli 23 Kali Selama 5 Bulan
KOTA BINTUHAN – Setelah sempat ter-

tunda, kemarin sore (3/12) penyidik PPA 
Polres Kaur dan jaksa Kejari Kaur melakukan 
rekonstruksi kasus cabul dan pemerkosaan  
dengan tersangka Mu (75) warga Kaur Se-
latan Kabupaten Kaur terhadap cucu tirinya 
yang masih di bawah umur.

 Rekonstruksi ini dilakukan untuk me-
lengkapi berkas penyidikan. Dilaksanakan 
di Mapolres Kaur, dihadiri penyidik ter-
sangka dan korbannya Mawar (14) bukan 
nama sebenarnya digantikan dengan 
boneka. 

Dalam rekonstruksi ini penyidik ingin 
melihat rangkaian perbuatan yang dilaku-

kan oleh tersangka mulai dari per-
tama kali mencabuli cucunya bulan 
Mei tahun 2020 dan juga yang terakhir 
dilakukan pada bulan Agustus 2020 

yang lalu. Ada sekitar 38 adegan yang 
diperagakan oleh tersangka, mulai dari 
menyetubuhi korban hingga membuang 
BB (barang bukti) celana milik korban 
dengan cara dibakar. 

“Rekonstruksi cara perbuatan korban 
sudah kita lakukan untuk melengkapi ber-
kas kasus pencabulan dan pemerkosaan 
yang dilakukan oleh tersangka. Semua 
sudah kita lakukan baik yang pertama 
kali tersangka lakukan dan yang terakhir 
saja. Untuk perbuatan persetubuhan yang 
telah dilakukan oleh tersangka 23 kali se-
lama lima bulan, namun tidak semuanya 
kita rekonstruksikan,” kata Kapolres Kaur 
AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH me-
lalui Kasat Reskrim AKP. Apriadi melalui 
Kanit PPA Aipda. Andi Sujarmoko, SH. 
Tersangka juga dikenakan pasal lainnya 
karena sudah melakukan perbuatan terse-
but berulang kali. (cik) 

Usai Diperkosa, Celana Korban Dibakar

Usut Laporan Pemerasan 
dan Pengancaman 

KOTA BINTUHAN – Kasus penangkapan 
dugaan money politics (MP) di Kecamatan Na-
sal Kabupaten Kaur pada Sabtu malam (28/11) 
oleh sekelompok warga terus bergulir. Setelah 
menerima dua laporan dugaan penganiayaan 
yang melibat mantan dan anggota DPRD Kaur 
dan warga Maje dengan warga Kaur Selatan. Kali 
ini Polres Kaur kembali menerima dua laporan 
dugaan pengancaman dan juga pemerasan yang 
terjadi pada Sabtu malam yang lalu. 

Yang pertama polisi menerima laporan dugaan 
pengancaman yang disampaikan oleh Medi 
Arsan (57) warga Desa Bukit Indah Kecamatan 
Nasal. Pada Minggu (29/11) dini hari pukul 02.00 
WIB malam Medi mengaku telah diancam oleh 
Id (40) dan An (30) keduanya juga warga Nasal. 
Pada saat korban sedang berada di dalam mobil 
Erlan, didatangi oleh kedua pelaku yang menan-
yakan keberadaan Erlan. Saat itu korban diancam 
dengan sajam dan sempat dibawa ke Bintuhan 
sebelum akhirnya dilepaskan oleh pelaku. 

Tidak terima Medi Arsan pun melaporkan kasus 
ini ke Mapolres Kaur pada Rabu (2/12) yang lalu. 
Kasus inipun saat ini sedang ditindak lanjuti oleh 
penyidik Tipidum Polres Kaur. “Untuk laporan 
pengancaman dengan korban Medi sudah kita 
terima dan untuk korban sudah kita mintai ket-
erangan. Untuk selanjutnya akan terus kita kem-
bangkan lagi dengan melakukan pemeriksaan 
saksi dan lain sebagainya,” ungkap Kapolres Kaur 
AKBP. Dwi Agung Setyono, S.IK, MH didampingi 
Kasat Reskirm AKP. Apriadi melalui Kanit Pidum 
Ipda. Joko Susanto, SH. 

Tidak hanya itu saja kemarin (3/12) Polres Kaur 
juga menerima laporan dugaan pemerasan dan 
pengancaman dengan korban Kades Pasar Jumat 
Kecamatan Nasal Juli Aprianto (33). Juli terpaksa 
menempuh jalur hukum, karena sampai saat ini 
uang, ponsel dan mobil miliknya yang dirampas 
dan diambil oleh sekelompok masyarakat lanta-
ran diduga untuk MP belum juga dikembalikan. 
Untuk itu Juli pun melaporkan dugaan penganca-
man dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh 
Su (38)  warga Kaur ke Mapolres Kaur kemarin. 

Kepada polisi, Juli mengatakan pada Sabtu 
malam (28/11) pukul 23.00 WIB saat akan pulang 
dari di Desa Bukit Indah mobilnya dihadang oleh 
sekelompok orang. Dan langsung melakukan 
penggeledahan di mobil korban dan mengambil 
uang Rp 46, 1 juta, kemudian satu ponsel merek 
Oppo dan malam itu korban dan saksi lainnya 
dibawa oleh sekelompok orang ke Polres Kaur. 
Tidak terima korban pun melaporkan kejadian 
ke Mapolres Kaur kemarin. 

“Itu uang saya dan uang itu adalah uang DD 
yang belum terserap,” kata Juli. (cik) 

ALBERTUS/RB

RAMAI : Sat Reskrim Polres Kaur belakan-
gan ini nampak ramai, terkait banyaknya 
laporan yang disampaikan masyarakat 
jelang Pilkada. 

KAUR
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Ternak Sering Sebabkan Laka Lantas
KOTA BINTUHAN - Belakang ini banyak 

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

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

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

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

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

 “Karena banyaknya terjadi laka lantas 
akibat hewan ternak belakang ini menjadi 
perhatian Sat Lantas Polres Kaur. Untuk itu 
kita melakukan koordinasi untuk melakukan 
penertiban kembali. Apalagi saat ini musim 
hujan tentunya banyak sawah yang dikan-
dang sehingga banyak ternak warga yang 
dibiarkan berkeliaran di jalan lintas dan 
mengganggu pengguna jalan,” ungkap Sulai-
man Efendi. (cik)
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KOTA BINTUHAN – Waktu terus 
berjalan, pilkada 9 Desember 2020 
hanya 9 hari lagi segala persiapan 
logistik untuk Pilkada 2020 terus 
disiapkan oleh KPU Kaur. Bahkan 
saat ini KPU Kaur telah menuntaskan 
pelipatan surat suara untuk pilkada 
gubernur dan wakil gubernur. Dari 
data yang dihimpun, banyak terdapat 
kerusakan dalam surat suara yang 
disampaikan saat akan dilipat oleh 
petugas. 

 Tidak hanya itu ada juga kekuran-

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

 Untuk kekurangan surat suara 

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

Gudang KPU Kaur Erfian Obisi, S.IP 
kemarin. 

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

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

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

Akses Tertutup 2 Jam  
KOTA BINTUHAN – Angin 

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

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

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

evakuasi pohon tersebut.
 Kapolres Kaur AKBP Dwi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALBERTUS/RB

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

Surat Suara Pilgub Kurang 809 Lembar

IST/RB

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

Pohon Tumbang, Antrean 
Kendaraan Mengular

IST/RB

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

KPPS Jalani Rapid Test

KAUR

MATERI SELANG SELING
ADO 2 BUAH

KOTA BINTUHAN – Dir Reskrimum 
Polda Bengkulu Kombes Pol Teddy Suhen-
dyawan Syarif, S.IK, M.Si kemarin (2/12) 
bersama beberapa anggota berkunjung ke 
Sat Reskrim Polres Kaur. 

Kunjungan itu untuk memantau be-
berapa kasus-kasus menonjol yang saat 
ini terjadi di Kaur. Dan juga memantau 
langsung penanganan dugaan money 
politik (MP)  yang saat ini tengah ditan-
gani oleh Gakkumdu dan juga Bawaslu 
Kaur. Dari pantauan RB, Kombes Pol 
Teddy Suhendyawan tiba di Polres Kaur 
dan langsung menggelar pertemuan 
dengan Kasat Reskrim Polres Kaur   AKP 
Apriadi dan jajarannya. 

Tidak lama, Teddy juga melakukan koor-
dinasi dengan Bawaslu Kaur dan penyidik 
Gakkumdu. Hal ini diduga kuat terkait 
kasus dugaan MP yang saat ini tengah di-
tangani oleh Gakkumdu dan juga Bawaslu 
Kaur. “Ya tadi memang ada kunjungan 
dari Direskrimum Polda Bengkulu yang 
datang ke Bawaslu dan ikut memantau 
langsung kegiatan klarifikasi terkait lapo-

ran MP yang saat ini sudah ditangani 
oleh Gakkumdu dan juga Bawaslu Kaur,” 
kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur, Toni 
Kuswoyo kepada RB. 

Sementara   klarifikasi dugaan laporan 
MP yang dilakukan oleh Gakkumdu dan 
juga Bawaslu Kaur kemarin dilakukan 
tertutup di Bawaslu Kaur. Untuk hari per-
tama kemarin ada lima orang yang telah 
dipanggil untuk dilakukan klarifikasi atas 
tangkapan dugaan MP. Mereka adalah 
pelapor salah satunya adalah Erlan warga 
Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dan 
empat orang saksi lainnya. 

Pemeriksaan atau klarifikasi yang di-
lakukan hingga sore kemarin tertutup dan 
kalau tidak ada halangan klarifikasi akan 
terus dilakukan Kamis (3/12). “Untuk klar-
ifikasi tahap pertama sudah kita lakukan 
terhadap pelapor satu orang dan empat 
orang lainnya adalah saksi dari pelapor 
dugaan MP. Untuk besok (hari ini, red) 
akan kita lanjutkan dengan melakukan 
pemeriksaan terhadap terlapor dugaan 
MP,” kata Toni. (cik) 

Ist/rb

KOORDINASI: Direskrimum Polda Bengkulu saat melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kaur kemarin.

Dir Reskrimum Pantau 
Penanganan Dugaan MP Saat Pencoblosan 

di TPS 
K O TA  B I N T U H A N  – 

Jelang pelaksanaan Pilkada 
9 Desember 2020 yang akan 
datang, dua hari ini KPU Kaur 
menggelar Bimtek pemun-
gutan, penghitungan dan 
rekapitulasi hasil suara dan 
juga penggunaan sirekap. 
Pada pemilihan bupati Kaur 
dan gubernur Bengkulu, 
kegiatan yang dipusatkan 
di Hotel Zalpa diikuti oleh 
PPK yang tersebar di 15 ke-
camatan yang ada di Kabu-
paten Kaur. 

Kegiatan ini dibuka lang-
sung oleh Ketua KPU Kaur 
Meixxy Rismanto dan juga 
dihadiri oleh empat komis-
ioner KPU Kaur lainnya.

  Dalam kesempatan itu 
anggota KPU Kaur Irpanadi 
meminta agar PPK mem-
perhatikan betul kegiatan 
bimtek tersebut. Karena ada 
beberapa poin yang nanti-
nya harus PPK sampaikan 
ke PPS dan KPPS. Salah sa-
tunya adalah menyiapkan 
bilik suara khusus untuk para 
pemilih di setiap TPS. Karena 
Pilkada kali ini di tengah 
wabah covid-19 maka harus 
disiapkan bilik khusus. Bagi 
pemilih yang datang ke TPS, 
khususnya bagi mereka yang 
suhu tubuhnya lebih dari 
37,30 derajat.

Dan ini wajib ada untuk itu 
sebelum terbentuknya TPS 
sudah harus disampaikan 
kepada KPPS. Tidak hanya 
itu saja tujuan bimtek juga 
untuk mematangkan kesia-
pan penyelenggara adhoc 
dalam melaksanakan taha-
pan pungut hitung dan peng-
gunaan sirekap. Termasuk 
juga ada hal baru di TPS sep-
erti penggunaan masker bagi 
pemilih dan juga petugas 
KPPS. Menyediakan tempat 
cuci tangan dan sebagainya 

di TPS, termasuk melakukan 
penyemprotan desinfektan 
secara berkala di TPS saat 
pencoblosan nantinya.

“Bimtek ini untuk pema-
tang jelang Pilkada dan PPK 
wajib mengetahui semua 
yang ada di TPS. Termasuk 
juga saat pelaksanaan juga 
ada pencegahan covid-19, 
seperti bilik khusus yang 
wajib ada di TPS. Penggu-
naan APD untuk antisipasi 
covid-19 dan banyak lainnya. 
Jangan sampai nantinya PPK 
sendiri tidak paham. Untuk 
itu dalam bimtek ini kita 
bekali PPK dengan pengeta-
huan tentang tugas dari KPPS 
dan juga Linmas saat ber-
tugas di TPS,” kata Irpanadi 
kemarin.

 Tidak hanya itu saja, PPK 
di Kabupaten Kaur ini juga 
diberikan Bimtek tentang 
penggunaan aplikasi sirekap. 
Karena sirekap akan sangat 
membantu dalam proses 
penghitungan dan alat bantu 
publikasi. Sehingga transpar-
an serta meminimalisir kes-
alahan pencatatan penyali-
nan data nantinya.

 Tidak hanya itu dalam bim-
tek kemarin, PPK juga harus 
mengetahui ukuran TPS dan 
lokasi TPS yang dipasang 
juga harus ditempat strategis. 
Dan lain sebagainya yang 
terkait dengan kegiatan di 
TPS termasuk pengisian data 
hasil KWK dan sebagainya.

  “Selain harus ada bilik 
khusus untuk antisipasi pe-
nyebaran covid-19 di TPS. 
Untuk ukuran TPS tidak bo-
leh kurang dari 8 x 10 me-
ter. Dan ini kita harapkan 
menjadi perhatian bagi PPK, 
PPS dan juga KPPS dalam 
pembuatan TPS nantinya. 
Buat semenarik mungkin 
dan tempat yang mudah 
dijangkau agar warga mau 
datang ke TPS 9 Desember 
yang akan datang,” pungkas 
Irpanadi. (cik)

KOTA BINTUHAN – Jelang pelak-
sanaan Pilkada serentak, Wakapolda 
Bengkulu Brigjen Pol Drs Heri Prasodjo, 
SH, MH kemarin (2/12) langsung turun 
ke Mapolres Kaur. Kunjungan ini dalam 
rangka asistensi Operasi Mantap Praja   
Nala 2020, apalagi saat ini suhu politik 
di Kabupaten Kaur mulai panas. 

Untuk memastikan Pilkada serentak di 
Kaur berjalan aman dan lancar, Waka-
polda Bengkulu memantau langsung ke-
siapan Polres Kaur dalam menghadapi 
Pilkada dan juga penanganan Covid-19. 
Pasalnya pengamanan pilkada serentak 
tahun 2020 tidak terlepas dari  protokol 
kesehatan Covid-19. Dan ini menjadi 
perhatian untuk dilaksanakan dalam 
pelaksanaan Pilkada serentak pada 
tanggal 9 Desember 2020 yang akan 
datang. 

Kepada awak media, Wakapolda 
mengatakan kedatangannya untuk 
mengecek kesiapan pengamanan Pilka-
da yang akan dilakukan oleh jajaran 
Polres Kaur. Serta melihat koordi-
nasi antara Polres Kaur dengan peny-
elenggara Pilkada dan sebagainya agar 
pelaksanaan Pilkada pada hari H bisa 
berjalan dengan baik. Tidak hanya itu 
saja Wakapolda Bengkulu juga ingin 
memantau langsung penanganan Covid 

di Kaur, jangan sampai di tengah wabah 
Covid-19 pilkada serentak tidak terlak-
sana nantinya. 

“Kita hari ini memantau langsung ke-
siapan Polres Kaur dalam pengamanan 
Pilkada termasuk koordinasi dengan 
pihak terkait lainnya agar Pilkada ber-
jalan lancar. Dan juga cara penanganan 
Covid-19,  karena pilkada tidak terlepas 
dari penanganan Covid-19 dan ini harus 
menjadi perhatian kita semua pada saat 
hari H tanggal 9 Desember mendatang,” 
ungkap Wakapolda. 

Terkait dengan kondisi pengamanan 
Pilkada Kaur yang diikuti dua pasang 
calon ditambah lagi dengan kondisi saat 
ini, Polda Bengkulu sampai saat ini be-
lum ada rencana untuk menambah pa-
sukan pengamanan di Kabupaten Kaur. 
Namun tidak menutup kemungkinan 
pengamanan di akan terus ditingkatkan 
ke depannya. 

“Untuk penambahan personil belum 
akan kita lakukan namun kita lihat saja 
nanti kalau memang sedikit memanas 
pasti akan kita tambahkan personil 
pengamanan nantinya dari Polda Beng-
kulu. Untuk sementara ini belum dan 
kita akan terus pantau, semoga pilkada 
Kaur berjalan aman dan sukses,” pungkas 
Wakapolda. (cik)

Suhu Badan Tak Normal, 
Disiapkan Bilik Khusus

ALBERTUS/RB

PANTAU: Wakapolda Bengkulu saat mengunjungi Polres Kaur terkait penga-
manan Pilkada 2020.

Wakapolda Cek Pengamanan Pilkada Kaur

Musim Badai, Nelayan Didata
KOTA BINTUHAN – Dinas Perikanan Kabu-

paten Kaur bersama dengan KKP (Kementerian 
Kelautan dan Perikanan) mulai Senin (1/12) 
melakukan pendataan terhadap nelayan-nelayan 
yang ada di Kaur salah satunya di wilayah Ke-
camatan Tanjung Kemuning tepatnya di TPI 
Sulauwangi. 

Pendataan ini dilakukan untuk program kerja 
KKP terkait dengan data nelayan dan kapal. Un-
tuk penyempurnaan basis data kapal perikanan 
yang ada di Kabupaten Kaur. Tidak hanya itu 
saja pihak Dinas Perikanan Kaur juga melakukan 
pengecekan sejumlah kapal nelayan yang ada di 
TPI tersebut dan juga mengukur semua kapal 
yang ada. Dengan kegiatan ini diharapkan ke de-
pan ada tidak lanjuti dari KKP untuk memajukan 
para nelayan yang ada di Kabupaten Kaur.

Apalagi selama ini para nelayan di Sulauwangi 
membutuhkan bantuan pembangunan TPI yang 
sampai saat ini belum ada. “Hari ini kita bersama 
KKP melakukan pendataan kapal perikanan yang 
ada di wilayah Kaur, semuanya mungkin akan 
kita data. Untuk mengetahui berapa jumlah kapal 
yang ada di Kaur untuk saat ini. Harapan kita ke 
depan mungkin ada tindak lanjut dari pendataan 
ini mungkin bantuan dan sebagainya,” ungkap 
Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Budidaya 
Dinas Perikanan Kaur Miti Suryani kepada RB. 

 Dari hasil pendataan yang dilakukan kemarin 
ternyata di TPI Sulauwangi yang berbatasan 
dengan Bengkulu Selatan tersebut juga banyak 
terdapat nelayan. Bahkan jumlah kapal tangkap 
ikan nelayan di sana sebanyak 25 unit namun 
yang beroperasi saat ini hanya 21 unit saja. Karena 
empat unit kapal lainnya dalam masa perbaikan. 
Mereka tergabung dalam koperasi nelayan yaitu 
Koperasi Burung Camar Putih dan juga Koperasi 
Minna Mitra Sejahtera. 

  Selain melakukan pendataan kapal tangkap 
nelayan dan juga jumlah nelayan dan sebagainya 
kemarin. Pihak Dinas Perikanan Kaur juga meng-
himbau kepada para nelayan untuk waspada 
dan tidak memaksakan diri untuk pergi melaut. 
Apalagi dalam kondisi cuaca ekstrim seperti yang 
terjadi saat ini. Karena dapat membahayakan 
para nelayan itu sendiri, apalagi sudah banyak 
kejadian kapal pecah, tenggelam dan hilang aki-
bat cuaca seperti di Kabupaten Kaur. 

 “Kita juga menghimbau kepada para nelayan 
untuk berhenti melaut saat cuaca ekstrim dan 
badai seperti saat ini. Dan saat ini sebagai nelayan 
di Kaur memang sudah jarang melaut sejak cuaca 
buruk dan ini diperkirakan bisa terus terjadi hing-
ga awal tahun 2021 yang akan datang,” pungkas 
Miti Suryani kemarin. (cik)  

Ist/rb

DATA : Pihak Dinas Perikanan saat turun men-
data kapal nelayan di Sulauwangi kemarin. 

K O TA  B I N T U H A N  – 
Malang nasib yang dialami 
oleh perempuan lanjut usia 
(Lansia), Rahmawati (75) 
warga Desa Padang Petron 
Kecamatan Kaur Selatan. 
Korban tidak sadarkan diri 
dan dilarikan ke Puskesmas 
Bintuhan karena tertimpa 
buah kelapa. 

Kejadian naas itu terjadi 
sekitar pukul 07.00 WIB ke-
marin pada saat korban 
sedang menjaga burung di 
sawah. Yang mana lokasi 
sawah tersebut juga tidak 
jauh dari rumah korban. 
Data terhimpun, pagi itu ko-
rban bergantian dengan ker-
abatnya yang lain menunggu 
padi yang hampir panen. 

Karena banyaknya hama 

burung sehingga harus dija-
ga, saat itu lah korban duduk 
dan istirahat di bawah po-
hon kelapa sambil mengusir 
burung yang makan buah 
padi korban. Naas saat itu 
buah kelapa yang sudah tua 
jatuh dan menimpa kepala 
korban, hingga ia pingsan.

“Tadi (kemarin pagi red) 
saat jaga burung di sawah 
duduk di bawah pohon ke-
lapa dan ada buahnya jatuh 
dan menimpa kepala nenek 
hingga dirawat di Puskesmas 
Bintuhan. Saat ini sudah 
sadar namun masih pusing-
pusing,” ungkap Ida salah 
satu keluarga yang menjaga 
korban kemarin di Puskes-
mas Bintuhan. (cik)  

Tertimpa Kelapa, Lansia Pingsan



 DI MASA  pandemi ini  kita tidak 
boleh berpangku tangan, menyerah 
dengan keadaan. Waktu akan ber-
lalu tanpa kita berbuat sesuatu atau 
tidak berbuat. Harus ada terobosan 
yang dilakukan,  agar menghasilkan  
sesuatu yang bermanfaat bagi diri 
sendiri maupun orang lain. Begitulah 
yang dilakukan oleh SDIT IQRA’2 
Kota Bengkulu. Sekolah ini tetap 
mengedepankan pendidikan yang 
berbasis nilai-nilai ke Islaman.

Belajar dengan menggunakan 
sistem daring (dalam jaringan) 
merupakan kegiatan  pembelajaran 
tanpa tatap muka secara langsung 
antara guru dan siswa, namun 
dilakukan secara online. Biasanya 
belajar secara langsung tatap muka 
antara guru dan siswa. Sekarang 
ada sekat di antara guru dan siswa. 
Walau bertatap muka, sekat guru 
dan siswa adalah layar komputer 
atau layar gawai. 

Hal ini menjadi tantangan yang 
dirasakan oleh para guru SDIT IQRA’2.  Untuk itu 
diperlukan inovasi belajar di masa pandemi ini.  
Solusinya guru-guru dituntut untuk mendesain 
media pembelajaran semenarik mungkin dengan 
memanfaatkan sistem daring. Adapun proses 
kegiatan belajar di masa covid ini, SDIT IQRA’2 
menggunakan berbagai aplikasi online seperti: 

1. Zoom Meeting
2. Whatshapp
3. Google Meet
4. Google Form
5. Google Classroom

6. Video Pembelajaran
Untuk video pembelajaran, SDIT IQRA’2 mem-

produksi sendiri. Video ini di produksi sejak bulan 
Agustus 2020. Sekolah ini memberi fasilitas kepada 
guru berupa ruang studio untuk syuting. Video guru 
dikelola oleh Tim Media Milenial SDIT IQRA’2. Tim 
ini melibatkan setiap guru. Hingga sekarang chanel 
youtube SDIT IQRA’ 2 sudah memiliki lebih kurang 
1.500 subcribe dan 400 video pembelajaran. Sung-
guh itu merupakan jumlah yang fantastis untuk 
ukuran sekolah ini. Selain memaksimalkan media 
sosial, baru-baru ini SDIT IQRA’2 mengadakan 

kelompok belajar berskala kecil 
dengan memperhatikan protokol 
kesehatan. Jadi cukup banyak usaha 
yang dilakukan untuk terlaksananya 
pendidikan.

 Selain belajar siswa SDIT IQRA’2, 
juga mengikuti berbagai lomba di 
masa pandemi ini. Lomba internal 
(yang diadakan di sekolah) dan 
lomba eksternal ( yang diadakan 
diluar sekolah). Contoh lomba in-
ternal, sekolah kita memanfaatkan 
PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 
dan PHBN (Peringatan Hari Besar 
Nasional). Lomba yang diadakan 
ketika PHBI dan PHBN seperti: 
lomba mozaik kaligrafi, lomba baca 
dan cipta puisi, serta lomba quizziz. 

Sedangkan lomba eksternal, siswa 
SDIT IQRA’2 mengikuti lomba yang 
ada di luar sekolah baik itu tingkat 
kota, provinsi, dan nasional.

Jadi siswa SDIT IQRA’2 diasa 
untuk selalu berprestasi. Namun  
tetap mengedepankan ibadah dan 

akhlak yang merupakan karakter. Karakter ini 
sudah menjadi pembiasaan yang dilakukan oleh 
setiap siswa dan siswi SDIT IQRA’2. Pembiasaan 
yang berbentuk kegiatan yang terjadwal seperti: 
sholat lima waktu, tilawah Alquran, sholat dhuha, 
membaca dzikir almatsurat dan lain-lain.

Atas berkat rahmat Allah SWT, maka SDIT IQRA’2 
banyak meraih prestasi  di masa pandemi ini.

Semoga SDIT IQRA’2 tetap menoreh mimpi 
dengan meraih prestasi, untuk masa yang akan 
datang.  AsA (Full of Spirituality# Solid, Bangkit, 
Raih Prestasi).(**)

SDIT Iqra’ 2 Kota Bengkulu kem-
bali hadir dengan program-pro-
gram dan inovasi terbaru untuk 
meningkatkan kualitas akademik 
dan ruhiyah siswa-siswinya di 
masa pandemi ini. Salah satu pro-
gram peningkatan ruhiyah dan se-
bagai kontrol untuk siswa-siswinya 
yang sudah akil balig yakni dengan 
mengadakan “Edukasi Anak Akil 
Balig Menuju Generasi Emas 2045.”

Program ini memiliki tujuan yang 
mulia yakni untuk memberikan 
edukasi kepada siswa-siswi yang 
sudah akil balig dengan menambah 
ilmu pengetahuan dan memperluas 
wawasan mengenai apai itu akil 
balig dan hal apa saja yang harus 
dilakukan sang anak apabila sudah 
menginjak masa akil balig tersebut. 
Selain itu agar sang anak paham 
dan sadar akan tanggung jawabnya 
sendiri dan dosa kepada orang tua 
serta agar terjalin komunikasi yang 
baik antara orang tua dan anaknya 
tentang bagaimana cara mengha-
dapi anak yg sudah akil balig.

Generasi akil balig harus di-
siapkan, apalagi menghadapi 
perkembangan jaman sekarang ini 
sehingga akan lahir para generasi 
muda yang memiiliki wawasan 
luas dan bertanggung jawab atas 
perbuatan yang telah ia lakukan 
di dunia dan akhirat kelak. Sebagai 
contohnya anak-anak rajin shalat 
lima waktu, akan tetapi dalam 
kesehariannya masih membuang 
sampah sembarangan, melanggar 
aturan sekolah, dan berkata kasar 

kepada orang lain. Hal ini berarti 
mereka sedang tidak di didik men-
jadi akil balig.

Inilah yang menjadi tanggung jaw-
ab pendidikan aqil balig, untuk bisa 
mendidik akal. Selain itu, dengan 
orang tua menjadi tauladan bagi 
anak-anaknya, akan tercipta suatu 
perilaku dan tindakan yang bisa 
memberikan pendidikan bagi anak-
anak. Kemudian ciptakan tanggung 
jawab terhadap lingkungannya, 
sosialnya, budayanya.

Nah, untuk membentuk generasi 
emas 2045 ini butuh proses yang 
panjang. Pertama di tahap awal ini, 
guru-guru melakukan pendataan 

terhadap anak-
anak yang sudah 
akil balig disetiap 
jenjang kelas dimu-
lai dari kelas 4, 5 
dan 6. Pendataan 
dilakukan oleh wali 
kelas dan bekerja 
sama dengan Ulu-
mul Syar’i. Setelah 

selesai pendataan, para orangtua 
dihubungi oleh wali kelas agar anan-
danya mengikuti pelatihan edukasi 
akil balig ini dan ternyata para orang 
tua sangat bersemangat dan sangat 
mendukung program ini. 

Karena sejujurnya para orangtua 
pun cukup mengalami kesulitan 
untuk memberikan penjelasan 
dan pemahaman kepada anan-
danya tentang akil balig terutama 
bagaimana ciri-cirinya untuk yg 
sudah akil balig serta tata cara 
mandi wajib bagi yang sudah balig.  
(RM#Full of Spirituality#Solid, 
Bangkit, Raih Prestasi#.(**)

Edukasi Anak Akil Balig Menuju Generasi Emas 2045

PEMBINA LOMBA KIHAJAR  STEM: Reti Putri, S.Pd., Nurhafidzah, 
S.Pd., Agustian Donizar, S.Pd, Sanra Febri Diani, S.Pd.

DAFTAR PRESTASI SISWA SDIT IQRA 2 
T.P :  2019-2020 

NO NAMA SISWA KLS JUARA BIDANG TINGKAT PENYELENGGARA/K
EJUAARAAN 

WAKTU 

1 Anjalu Hafidz Al Farabi 6 1 Kihajar STEM Nasional KEMENDIKBUD 12/10/2020 
2 Raihan Adhib Muzhaffar 6 2 Kihajar STEM Nasional KEMENDIKBUD 12/10/2020 
3 M. Farel Habiburrahman 6 3 Kihajar STEM Nasional KEMENDIKBUD 12/10/2020 
4 M. Abror Hadi 5 4 Kihajar STEM Nasional KEMENDIKBUD 12/10/2020 
5 Zakira Kirani 6 7 Kihajar STEM Nasional KEMENDIKBUD 12/10/2020 
6 Zazili Mustofa, S.Si Guru Narasumber PlatihanLiterasi 

Guru
danSiwatingkat
SMP

Kota Kantor Bahasa  22-25 10/2020 

7 Reti Putri, S.Pd Guru Pinal OGM Nasional KPM 25/10/2020 
8 Sanra Febri Diani, S.Pd Guru Pinal OGM Nasional KPM 25/10/2020 
9 Rizki Alban Ramadhan 5 Pinal KMNR Nasional KPM 25/10/2020 
10 M. AbrorHadi Ramadhan 5 Credit KMNR Nasional KPM 25’10/2020 
11 M. Rafif 5 Credit KMNR Nasional KPM 25/10/2020 
12 Syakirah Alya Qhairiyah 

Nazhifa 
2 Masuk Pinal Sempoa Internasional AIAMA Abacus 

Internasional Olympiad 
online 

20/12/2020 

13 SDIT IQRA’2 KOTA 
BENGKULU 

SD 1 PenghargaanWaja
hSekolah 

Propinsi Kantor Bahasa Bengkulu 26/10/2020 

14 Ehsan Farshad Marisi H 4 2 Fashion Show Kota Bengkulu Museum Negribengkulu 3/11/2020 

15 
Devira Syafinatunnajah SD Matematika 

Gold
OPSI Nasional Pelatihan Olimpiade 

Indonesia (POSI) 
3/11/2020 

16 M Abror Hadi Ramadhan SD Matematika 
Gold

OPSI Nasional Pelatihan Olimpiade 
Indonesia (POSI) 

3/11/2020 

17 Raihan Adhib Muzhaffar SD Matematika 
Gold

OPSI Nasional Pelatihan Olimpiade 
Indonesia (POSI) 

3/11/2020 

18 Anjalu Hafidz Alfarobi SD IPA Gold OPSI Nasional Pelatihan Olimpiade 
Indonesia (POSI) 

3/11/2020 

19 Firas Tandi Putera SD IPA Gold OPSI Nasional Pelatihan Olimpiade 
Indonesia (POSI) 

3/11/2020 

20 Zakira Kirani SD IPA Gold OPSI Nasional Pelatihan Olimpiade 
Indonesia (POSI) 

3/11/2020 

21 Agustian Donizar,S.Pd Guru Guru IPA silver OPSI Nasional Pelatihan Olimpiade 
Indonesia (POSI) 

3/11/2020 
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DI MASA PANDEMI

Assalamualaikum wr. Wb.
SDIT IQRA’ 2 Kota Bengkulu sebagai salah 

satu sekolah di bawah naungan Dinas Dikbud 
Kota Bengkulu adalah sekolah yang unggul 
dengan segudang prestasi. SDIT IQRA’ 2 Kota 
Bengkulu selain telah terakreditasi A, adalah 
juga sekolah percontohan PPK, serta memiliki 
banyak prestasi yang mengharumkan Kota 
Bengkulu bahkan Provinsi Bengkulu.  

Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sangat 
bangga atas prestasi SDIT IQRA’ 2 Kota Beng-
kulu yang baru-baru ini menyabet juara pada 
Kompetisi Nasional “KIHAJAR STEM” yang 
diadakan oleh TV Edukasi Kemdikbud. Pada 
kompetisi tersebut pelajar Bengkulu tingkat 
SD nyaris menyapu ber- sih 10 terbaik 
Sciences, Technology, 
Engineering, and Math-
ematics (STEM) Kiha-
jar. Ada enam pelajar 
asal Bengkulu yang 
bertengger di posisi 
10 terbaik nasiobal 
dan lima siswa 
tersebut berasal 
dari SDIT IQRA’ 
2 Kota Bengku-
lu. Siswa-siswi 
S D I T  I Q R A’ 
2 Kota Beng-
kulu berhasil 
meraih gelar 
juara 1, 2, 3, 4 
dan 7.(**) 

Dra. ROSMAYETTI, MM

SAMBUTAN KADIS 
DIKBUD KOTA BENGKULU

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Saat ini pendidikan yang 

berbau Islami menjadi 
populer di negeri ini, 
tanpa terkecuali di 
Provinsi Bengkulu. 
Para orang tua ber-
lomba-lomba ingin 
m e n y e k o l a h k a n 
anaknya di SIT den-
gan tujuan agar anak-
anak mereka memiliki 
akhlak yang baik dan 
menjadi hafidz Qur’an. Se-
lain itu, mereka juga berharap 
agar SIT dapat mengubah pola pikir anak men-
jadi mengerti akan pentingnya ilmu agama 
sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal.

Yayasan Al Fida Kota Bengkulu merupakan salah 
satu yayasan di Kota Bengkulu yang bergerak di 
bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Yayasan 
yang diketuai oleh Dr. H. Dani Hamdani, M.Pd. 
ini menaungi beberapa unit sekolah dari tingkat 
TK sampai SMA. SDIT Iqra’ 2 Kota Bengkulu 
merupakan salah satu Sekolah Islah terpadu yang 
dinaungi oleh Yayasan Al Fida, lokasinya berada 
di Jalan Merawan 19 bersebelahan dengan salah 
satu unit lainnya yaitu SMAIT Iqra’.

Saya sebagai ketua yayasan sangat menga-
presiasi dan mendukung semua program-
program yang ada di SDIT Iqra’ 2 selagi itu 
untuk kemajuan sekolah dan yayasan, khu-
susnya kemajuan untuk pendidikan di Kota 
Bengkulu ini.. Walaupun kita saat ini sedang 
menghadapi masa sulit yakni Pandemi Co-
vid-19.(RM#Full of Spirituality#Solid, Bang-
kit, Raih Prestasi#)

Dr. H. DANI HAMDANI, M.Pd

Sambutan Ketua 
Yayasan Al Fida

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah 

Sekolah Dasar 
Islam Terpadu 
Iq ra’  2  h a d i r 
kembali men-
gisi media kreasi 
pelajar dengan 
segudang presta-
si akademik dan 
non akademik. 
Walaupun saat 
ini kita sedang 
berada di masa 
Pa n d e m i  C o -
vid-19 ini, SDIT 
I q r a’  2  t e t a p 
menciptakan program-program yang inovatif 
dan kreatif bagi siswa dan gurunya agar dapat 
tetap berkarya. Salah satunya yakni tetap 
memberikan pembelajaran walaupun hanya 
pembelajaran jarak jauh (daring) di rumah, 
tidak menjadi kendala untuk para guru untuk 
mengajar siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 
6. Para guru berlomba-lomba membuat video 
pembelajaran sebagus mungkin untuk anan-
danya agar dapat memahami pelajaran dengan 
baik, kemudian para siswa dapat mengakses 
semua video di YOUTUBE Chanel SDIT IQRA’ 2.

“Tidak hanya proses pembelajaran akademik 
dan non akademik, namun kami juga mengede-
pankan ibadah dan akhlak para siswa. Salah 
satunya yakni untuk memperkuat ibadah siswa 
selama masa pandemi ini, SDIT Iqra’ 2 juga 
melakukan program pengembangan karakter 
yang dibingkai dalam pelaksanaan pembelaja-
ran Bina Pribadi Islami atau biasa disingkat BPI,” 
tutur Muhyidin selaku kepala sekolah.

Kegiatan ini dilakukan satu kali setiap 
pekannya yakni setiap hari Jum’at melalui 
ZOOM. Walaupun tidak dapat bertatap muka 
secara langsung para siswa sangat semangat 
dan antusias bisa bertemu dengan guru dan 
teman-temannya meskipun hanya melalui 
dunia maya. (RM#Full of Spirituality#Solid, 
Bangkit, Raih Prestasi#)

SAMBUTAN 
KEPALA SEKOLAH 

MUHYIDIN, M.Pd

Puisi
 PRESTASI
 Karya: Asmaini
Berawal dari  keinginan
Terbawa dalam angan…
Menjelma menjadi mimpi
Apakah ini dapat diwujudkan?
Meraihmu dengan tertatih…
Ada suka dan duka yang menghampiri
Namun kau tetap gigih untuk meraih…
Kalau kau adalah siswa
Maka aku adalah sekolah
Lalu siapakah mimpi…
Lantang aku berkata
Mimpi adalah Prestasi
Untukmu SDIT IQRA’2 jayalah selalu

TIM KREATIF SDIT IQRA’2
redaksi: join iqra 2@humasiqra2 
             0852 7206 3783
1. ASMAINI (AsA)
2. RIMA MAYLESTARI (RM) 
3. ZAZILI MUSTOFA (WakZaz)
4. ACHMAD SUKRAN DINATA

STRUKTUR : (Kiri-Kanan) Sinar Nilawati, M.Pd. Si, Gurniman Sutarno, M.Pd, Muhyidin, M.Pd., A. Syukran Dinata, S.Hut., Suparman, S.Pd.

DAFTAR PRESTASI SISWA SDIT IQRA 2 
T.P :  2019-2020
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Info Bawaslu
PILKADAL

Bengkulu Acuan Penanganan 
Pelanggaran Administrasi TSM

B E N G KU L U, 
Badan Pengawas 
Pemilihan Umum 
– Anggota Bawas-
lu Republik Indo-
nesia, Ratna Dewi 
Pettalolo, SH, MH 
sebut Bawaslu 
Bengkulu sebagai 
acuan atau ruju-
kan dalam proses 
Pelanggaran Ad-
ministrasi TSM. 
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Rakor-
nas Penanganan Pelanggaran Administrasi yang 
terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif 
(TSM) yang diikuti oleh Koordinator Divisi Pen-
anganan Pelanggaran se Indonesia pada Jumat 
(27/11) lalu.

”Dalam proses penanganan pelanggaran yang 
terjadi saat ini, Bawaslu Bengkulu bisa menjadi ru-
jukan karena saat ini Bengkulu sedang menangani 
pelanggaran sengketa administrasi TSM. Jangan 
sampai ada proses penanganan pelanggaran yang 
tidak terdeteksi oleh Bawaslu Provinsi. Jangan sam-
pai ada kesalahan prosedur kemudian dilaporkan 
ke DKPP, kita baru tahu. Tolong dimonitor terus 
perkembangan penanganan pelanggaran di Ba-
waslu Kabupaten/ Kota,” kata Dewi.

Selanjutnya, dijelaskan Asef Mufti, TA Bawaslu RI 
mengenai Objek Pelanggaran Administrasi TSM 
hanya mengenai politik uang. Sementara untuk 
syarat formil, salah satunya Waktu Penyampaian 
Tidak Melebihi Batas Waktu. Waktu penyampaian 
laporan sejak penetapan paslon sampai dengan 
pemungutan suara. Apabila laporan disampaikan 
setelah pemungutan suara maka penanganan pe-
langgarannya menyesuaikan dengan Perbawaslu 8 
Tahun 2020. Laporan TSM formatnya bisa dibuat 
oleh pelapor sendiri yang penting subtansinya 
sama.

Form TSM.GBW-2 (Tanda bukti penyampa-
ian laporan) hanya ada 2 pilihan, lengkap atau 
belum lengkap. Kemudian jika belum lengkap, 
Pelapor diberi waktu 3 hari setelah diberitahukan 
oleh Bawaslu Provinsi. Ada 3 keadaan yang akan 
terjadi: Pertama, Pelapor datang untuk meleng-
kapi. Kedua, Pelapor tidak datang. Ketiga, Pelapor 
datang tapi dokumennya tidak cukup.

Pemeriksaan Pendahuluan tujuannya untuk 
menilai keterpenuhan syarat formil dan materil. 
Putusan pendahuluan bukan termasuk objek 
dari keberatan. Jika tidak dilanjutkan ke sidang 
pemeriksaan, bisa saja peristiwa dugaan pelang-
garan tersebut dijadikan sebagai informasi awal 
dengan menggunakan Perbawaslu 8 Tahun 2020, 
dengan catatan tidak melebihi batas waktu sejak 
diketahui.(**)

BENGKULU - Sebagai salah 
satu partai terlama, Partai Bu-

lan Bintang (PBB) memasang 
target kemenangan, baik dalam 
Pilkada serentak 9 Desem-
ber 2020 juga untuk Pemi-
lihan Legislatif (Pileg) 2024 
nanti. Hal ini disampaikan 
Sekjen DPP PBB, Afriansyah 
Noor. Menurutnya, sebelum 
mewujudkan target itu, harus 
dilakukan pertama adalah 
di tingkat DPW PBB Provinsi 
Bengkulu untuk membentuk 
kepengurusan. 

Mulai dari tingkat DPD hingga 
DPC dan ranting yang tersebar 
di 10 kabupaten/kota yang ada 
di provinsi ini. “Karena pem-
bentukan kepengurusan ini 
merupakan wadah kaderisasi, 
sehingga memantapkan target-
target yang telah direncanakan,” 
kata Afriansyah usai membuka 
orientasi kepengurusan DPW 
PBB Provinsi Bengkulu, ke-
marin (3/12).

Dijelaskannya, selain sebagai 
kader juga harus diberikan pe-
mahaman umum perjuangan 
PBB yang dilanjutkan den-
gan visi dan misi partai. Yang 
berlandaskan ideologi juga 
nilai nilai keislaman dalam 

memaslahatan masyarakat. 
“Jadi semua harus bisa mema-
hami itu, sehingga terbentuk 
infrastruktur partai yang mem-
puni. Ketika infrastruktur itu su-
dah baik dan kokoh, pasti target 
bisa dicapai atau terwujud,” jelas 
Afriansyah.

Sementara itu,  berkaitan 
dengan Pilkada serentak, Af-
riansyah mengingatkan agar 
PBB bergerak dengan penuh 
kekuatan untuk memenangkan 
pasangan calon kepala daerah 
yang diusung. “Selain target 
kemenangan pilkada ini, juga 
untuk target Pileg 2024. Saya 
berharap minimal tiap Daerah 
Pemilihan (Dapil), kader PBB 
didudukkan sebagai anggota 
legislatif,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPW PBB 
Provinsi  Bengkulu,  Abdul 
Hamid, S.Pd.I menyampaikan 
ia bersama Sekwil, Bambang 
Irawan memastikan bakal men-
indaklanjuti arahan-arahan 
dari DPP. Yang diawali dengan 
menyiapkan infrastruktur par-
tai, dimana terdiri dari peny-
usunan kepengurusan. “Terkait 
pilkada serentak, sudah barang 

tentu kita 
berupaya 
maksimal 
m e m e -
nangkan 
p a s l o n 
yang di-
u s u n g ,” 
t u t u p 
A b d u l .
( w a r /
krn)

RIRIS/ RB

KOMITMEN: Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) saat pelantikan dan mengikuti orientasi 
kepengurusan partai.

PBB Pasang Target Menang di Pilkada RATNA DEWI PETTALOLO
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Baca REKRUT.. Hal 19Baca TINGKATKAN.. Hal 19

Baca 161.. Hal 19
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KPPS: Petugas RSHD saat mengecek data salah seorang KPPS Kota Bengkulu sebelum melakukan rapid test dan swab test belum lama ini.

161 KPPS Tunggu 
Hasil Swab
Hasil Rapid Test, Reaktif 

BENGKULU – Menjelang pemilihan kepala 
daerah (Pilkda) 09 Desember mendatang seluruh 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
(KPPS) diwajibkan melakukan rapid tes di masa 
pandemi Covid-19. 

Di Kota Bengkulu ada sebanyak 7.119 petugas 
telah melakukan rapid tes dengan hasil sebanyak 

161 reaktif yang langsung lanjutkan tes swab untuk 
memastikan apakah positif Covid-19 atau tidak. 
Saat ini petugas yang reaktif menunggu hasil swab 
tes yang di kirim ke RSUD M.Yunus.

“Untuk yang reaktif semuanya sudah kita ambil 
swab test, sekarang tinggal menunggu hasilnya 
saja, jumlah semuanya ada sekitar 161 orang,” kata 
Direktur RSHD Kota Bengkulu, dr Lista Cherylviera.

WINDI//RB

TABUR LELEH: Sebanyak 100 ribu benih lele ditebar oleh 
Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Drs. Teguh Sarwono, M.Si 
kemarin.

Tingkatkan Ketahanan Pangan 
Tebar 100 Ribu Benih Lele

BE NG KULU  –  Kapolda 
Bengkulu Irjen Pol Teguh 
Sarwono, M.Si mengajak ma-
syarakat untuk mendorong 
meningkatkan ketahanan 
pangan di Bengkulu. Kema-
rin (3/12), Kapolda beserta 
Pejabat Utama dan Direktur 
Utama BE Media Group, Su-
katno dan Kapolres Bengkulu, 
menebar 100 ribu benih lele di 
kolam ikan milik Imam Syafei, 
di Jalan Danau Dendam Kelu-
rahan Dusun Besar.

Selain menebar benih lele, 
bersama Jamaah Padepokan 
Nur Islah, turut menanam biji 
Sorgum dengan jumlah 100 
biji. Diketahui bibit sorgum 
ini sebagai bahan pengganti 

beras dan batangnya dapat 
diolah menjadi gula. Kegitan 
ini dilakukan kemarin (3/12) 
siang.

Kapolda Bengkulu, Irjen 
Pol Teguh Sarwono men-
gatakan kegiatan ini dalam 
rangka bakti sosial dengan 
mendorong masyarakat agar 
meningkatkan ketahanan 
pangan di masa pandemi 
Covid-19. “Meningkatkan 
ketahanan pangan ini meru-
pakan program pemerintah, 
dan tugas polisi hanya sebagai 
motivator kepada masyara-
kat dengan dilaksanakannya 
penebaran benih ikan lele dan 
bibit sorgum,” Kata Kapolda.

Baca 2021.. Hal 19

2021, Optimis Pertumbuhan 
Ekonomi Bengkulu Meningkat 

BENGKULU - Bersinergi membangun optimisme 
Pemulihan Ekonomi menjadi topik utama dari 
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI)  ta-
hun 2020 secara daring bersama Gubernur BI dan 
Presiden RI Joko Widido Kemarin (3/12) .Kantor 
Perwakilan Bengkulu melakukan siaran langsung 
lewat aplikasi zoom dengan menggelar PTBI Per-
wakilan Bengkulu di Hotel Mercure bersama Plt. 
Gubernur Dedy Ermansyah, SE.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo  men-
egaskan tahun 2021 nanti ekonomi Indonesia  
bangkit menemui kejayaannya. “Ekonomi tahun 
2021 diprediksi tumbuh 4,8 sampai dengan 5,2 
persen,” jelasnya kemarin.

Sinyalemen kebangkitan ekonomi Indonesia 
sebut  Ferry terlihat dari naiknya pertumbuhan 
ekonomi memasuki kuartal keempat tahun 2020. 

Rekrut Relawan Covid-19
BENGKULU – Pemprov Bengkulu melalui 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu 
berencana merekrut relawan Covid-19 tahun 
depan. Menindaklanjuti usulan dari pihak 
Rumah Sakit M Yunus (RSMY) Bengkulu yang 
saat ini kekurangan Sumber Daya Manusia 
(SDM) untuk membantu menangani pasien 
Covid-19.

“Iya rencananya mau merekrut relawan Covid-19, 
tapi ini masih dalam pembahasan. Jadi atau 
tidaknya, berapa banyak, dan seperti apa teknis 
perekrutannya nanti,” kata Kepala Dinkes Provinsi 
Bengkulu Herwan Antoni.

Kurangnya SDM untuk menangani pasien Co-
vid-19 ini, terang Herwan, disebabkan adanya 
peningkatan jumlah kasus Covid-19 termasuk 
yang dirawat di RSMY dan di Bapelkes. 
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TAUSIYAH

161 KPPS Tunggu Hasil Swab

Tingkatkan Ketahanan Pangan Tebar ...

Rekrut Relawan Covid-19

2021, Optimis ...

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Dijelaskannya, untuk mereka 
yang telah dilakukan swab, saat ini 
dilakukan isolasi mandiri selama 
14 hari. Jika yang memiliki gejala 
ataupun keluhan baru pihaknya 
meminta yang bersangkutan untuk 
di rawat atau, bisa juga dirawat di 
rumah.

“Kita sudah meminta yang telah 
melakukan tes swab untuk melaku-
kan isolasi secara mandiri,” ujarnya. 
Sementara itu, Ketua Komisi Pemili-
han Umum (KPU) Kota Bengkulu 
Martawansyah mengatakan, untuk 
semua KPPS telah melakukan rapid 
tes dan melakukan swab tes bagi 
yang reaktif oleh pihak RSHD.  Saat 
ini sebanyaka 161 yang reaktif ting-
gal menuggu hasil swab dan mereka 
dilakukan isolasi secara mandiri. 

“Kita tidak menuggu hasil swab-
nya keluar karena hari pimilihan 
sudah tinggal beberapa hari lagi, 
mereka yang reaktif dari rapid tes 
secara otomatis telah kita nonak-
tifkan atau tidak bisa bertugas saat 
pimilhan nanti,” jelasnya.

Diamenjelaskan, yang reaktif  dan 

melakukan swab tes tidak dicari 
pengganinya karena waktu untuk 
perekrutan sudah tidak ada lagi, jadi 
jika dalam 1 TPS ada 2 orang yang 
telah dinonaktifkan, maka 5 orang 
petugas KPPS tersisa tetap bertugas 
di hari pemilihan. Namun jika yang 
reaktif lebih dari 5 orang maka akan 
ada pergantian anggota KPPS.

Total Meninggal, 76 Orang
Sementara itu, pandemi Covid-19 

sepertinya masih akan berlangsung 
lama. Angka kasus positif terus ber-
tambah setiap harinya, termasuk di 
Provinsi Bengkulu. Per 3 Desember 
terdapat penambahan 59 kasus 
baru, dari hasil pemeriksaan 155 
sampel swab. Total kasus positif 
menjadi 1.913 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, 
mengatakan tambahan 59 kasus 
positif baru ini12, yaitu dari Kota 
Bengkulu sebanyak 33 kasus, Rejang 
Lebong sebanyak 10 kasus, Lebong 
sebanyak 1 kasus, Bengkulu Utara 
sebanyak 1 kasus, Bengkulu Ten-
gah sebanyak 1 kasus, Kepahiang 
9 kasus, dan Mukomuko sebanyak 

4 kasus. 
“Hari ini (kemarin, red) terdapat 

penambahan 2 kasus meninggal 
dunia, yaitu kasus 1905 dan 1406 
dari Kota Bengkulu. Dengan tamba-
han ini, total kasus meninggal dunia 
menjadi 76 orang,” ujar Herwan.

Selain ada penambahan kasus 
baru, juga terdapat kasus sembuh 
sebanyak 19 orang. Sehingga kasus 
sembuh menjadi 1.381 orang. “Ka-
sus masih terus bertambah, jadi 
kembali kita ingatkan masyarakat 
untuk disiplin terhadap protokol 
kesehatan. Jangan kendor meng-
gunakan masker, karena penyeba-
ran virus ini sangat cepat,” imbuh 
Herwan.

Herwan menambahkan, bagi 
lansia lebih rentan untuk terpapar 
Covid-19. Bahkan ketika memiliki 
penyakit penyerta maka dampak 
dari terpapar virus ini akan lebih be-
rat gejala klinisnya. Sehingga butuh 
perawatan khusus. Untuk itu bagi 
lansia dan orangtua jika bukan hal 
yang penting maka sebaiknya tetap 
di rumah saja. “Hindari kerumunan 
apalagi tanpa protokol kesehatan,” 
pungkas Herwan. (juu/key)

Kapolda berharap kegiatan ini 
menjadi pioner atau contoh agar 
masyarakat dapat bersemangat 
untuk membangkitkan pereko-
nomian di Bengkulu dengan 
mengolah budidaya lele ataupun 
tanaman lainnya. “Diharapkan 
ini menjadi pioner bagi ma-
syarakat untuk semangat untuk 
kembali bangkit di masa pandemi 
covid-19,” Sampai Teguh.

Selain dari kegiatan tabur benih 
leleh Teguh Sarwono juga ber-
kesempatan melakukan ban-
tuan sosial berupa bedah rumah 

kepada Nuraini (55) warga di 
Jalan Merapi 7C RT 05 Kelurahan 
Panorama. Dikatakan Kapolda 
bantuan seperti ini merupakan 
bentuk penguatan mental ter-
hadap masyarakat yang terkena 
dampak Covid-19.

“Dan dengan cara seperti ini saya 
berharap memberikan efek peruba-
han terhadap mental masyarakat 
yang menerimanya sehingga timbul 
rasa semangat kembali. Selain be-
dah rumah kita juga berikan ban-
tuan sembako kepada masyarakat 
sekitar,” Tutup Kapolda. 

Sementara itu Plt walikota Beng-
kulu Dedi Wahyudi mengatakan 

di tengah pandemi Covid-19 
membuat masyakat ekonominya 
semakin sulit. Ia pun mengatakan 
selalu menyisiri masyarakat Kota 
Bengkulu untuk melakukan be-
dah rumah. Dan ia juga mengu-
capkan terimakasih kepada Ka-
polda Bengkulu. “Sinergi seperti 
ini lah yang kita harapkan agar 
masyarakat merasa kehadiran 
kita. Kita dari APBD dan Baznas 
kita juga ada program Bedah 
Rumah. Lebih membanggakan 
lagi ini dari Yayasan Bhayang-
kara Polda Bengkulu dan Polres 
Bengkulu juga peduli kepada 
masyarakat,” Katanya.(wij)

Tegakkan Keadilan 
OLEH:Ustad H. AIRIN RAIS, S.AgBENGKULU - Salah satu 

prinsip dalam Islam adalah 
berlaku adil dan berjuang menegakkan keadilan 
AllahSWT Berfirman dalam surat Al-Maidah 
ayat 8 yang artinya: “Wahai orang-orang yang 
beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu 
kaum mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) 
itu lebih dekat kepada Taqwa.Dan ber-
taqwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha teliti terhadap apa yang 
kamu kerjakan”. (QS.Al-Maidah:8).  

Kepada siapa kita harus berlaku 
adil? Pertama: Berlaku Adil ke-
pada  Allah SWT. Bagaimana 
cara berlaku adil kepada 
Allah? pertama jangan me-
nyekutukan Allah dengan 
sesuatupun baik secara 
terang-terangan ataupun  
secara sembunyi-sem-
bunyi. Yang kedua adil 
kepada Allah adalah ti-
dak menyembah kecuali 
hanya kepada AllahS WT 
dalam ucapan maupun 
dalam perbuatan. 

Kedua, berlaku adil kepada 
sesama manusia. Berlaku adil 
kepada sesama manusia baik 

dia muslim maupun 
non muslim karena Islam 

adalah Rahmatanlil’alamin, jangankan dengan 
sesama manusia walaupun berbeda agama. 
Binatang dan tumbuh-tumbuhan sekalipun 
mendapat rahmat dan perlindungan dari sebab 
turunnya Islam ini. Jadi perbedaan agama bu-
kanlah alasan untuk tidak berlaku adil. 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 
“Barangsiapa yang mengganggu orang 
kafir Dzimmi (orang kafir yang mau hidup 
damai dengan umat Islam), siapa yang 
mengganggu mereka sama dengan meng-
ganggu aku...”. 

Ketiga, berlaku adil kepada diri sendiri. 
Tubuh kita secara keseluruhan ibarat se-

buah kerajaan, segala sesuatu di tu-
buh ini ada haknya. Puasa terus-

menerus tidak makan-makan 
itu tidak adil dan dzolim ke-
pada perut. Tiap hari Jumat 

khatib selalu memesankan 
tentang Allah memerintah-
kan kamu untuk berlaku 
adil dan berbuat ihsan. 
Diingatkan kita untuk se-
lalu berlaku adil karena 

ini memang prinsip dalam 
Islam. Semoga kita menjadi 

orang yang dapat berlaku 
adil dan berjuang menegakkan 
keadilan.(iks)

Jaga Keutuhan NKRI
BENGKULU - Perbedaan keberagamaan suku 

bangsa, budaya, agama, ras, serta bermacam-macam 
golongan dan kelompok, tidak menjadi penghalang 
bagi bangsa ini untuk membentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Pelaksana 
Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Bengkulu Dedy Er-
mansyah.

“Tentunya kita tidak menghendaki terjadinya 
perpecahan dikarenakan kemerdekaan yang telah 
diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari 
semangat yang diamanahkan oleh para pendiri 
bangsa untuk terus dilestarikan,” kata Dedy saat 
kegiatan Apel Kebangsaan Dalam Rangka Menjaga 
Keutuhan NKRI, Kamis (3/12) bertempat di Gedung 
Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu. 

Sesuai dengan tema kegiatan yang mengangkat 
“Mari Kita Bangun Persatuan Dan Kesatuan Bangsa”, 
Dedy, mengajak seluruh unsur elemen masyarakat 
dalam membuat sebuah komitmen untuk tetap men-
jaga keutuhan NKRI. Ada 6 poin dari naskah deklarasi 
yang dibacakan bersama, salah satunya mendukung 
pemerintah, TNI dan Polri dalam merawat keb-

hinekaan serta menjaga keutuhan NKRI.
“Ini juga dapat diaplikasikan oleh seluruh masyara-

kat dari hal yang kecil, seperti mendukung penegakan 
hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan 
Covid 19,” tegasnya. 

Ketua MUI Provinsi Bengkulu Prof. Rohimin juga 
memberi tanggapan terhadap munculnya paham 
radikalisme yang juga menjadi salah satu perma-
salahan yang dapat meruntuhkan keutuhan NKRI, 
khususnya di Provinsi Bengkulu. “Alhamdulillah di 
Provinsi Bengkulu sendiri, paham radikalisme belum 
terbentuk, tetapi simpatisan sudah mulai muncul,” 
beber Rohimin.

Untuk antisipasi paham ini muncul, sambung 
Rohidin, seluruh stakeholder yang ada bersama 
pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat 
dalam mengantisipasi ini. Seperti membuat program 
untuk sosialisasi dan moderasi beragama. “Kita juga 
melakukan pendekatan personal dan organisasi agar 
masyarakat sendiri dapat membentengi diri dalam 
paham radikalisme tersebut,” pungkas Rohimin. 
(key/rls)

Tolak Kedatangan HRS

Program stimulus dan kebijakan melalui kegiatan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terlihat nyata. 
“Kita yakin sekali ekonomi akan bangkit lagi,” pa-
parnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 
Bengkulu, Jonis Marsius mengatakan khusus di Provinsi 
Bengkulu perekonomiannya mulai menunjukkan perbaikan 
di triwulan III tahun 2020. Setelah sebelumnya terkontraksi 
di triwulan II tahun 2020 sebagai dampak pandemi covid-19. 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu tersebut 

tidak lepas dari upaya berbagai pihak melalui 
dorongan belanja pemerintah dalam rangka 
mendorong program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) melalui jaring pengaman sosial 
serta relokasi anggaran yang efektif, proyek 
infrastruktur strategis yang masih berjalan serta 
mulai membaiknya permintaan ekspor.

“Secara sektoral seiring dengan peningkatan 
belanja pemerintah dan mobilitas penduduk 
atau barang serta berlanjutnya proyek infra-
struktur maka kinerja lapangan usaha adminis-
trasi pemerintah transportasi dan pergudangan 
konstruksi dan jasa keuangan turut meningkat,” 
paparnya.

Ke depan Bank Indonesia meyakini per-
tumbuhan ekonomi Bengkulu dapat terus 
mengalami peningkatan dengan disertai 
penanganan dampak pandemi covid-19 yang 
semakin baik pula. (iks)

BENGKULU – Sekitar 30 orang 
yang menamakan dirinya Kaum 
Muda Bela Negara (KMBN) 
menggelar demo di Simpang 
Lima Ratu Samban, Kamis (3/12). 
Aksi massa tersebut menyuara-
kan penolakan terhadap provo-
kasi  Habib Rizieq Shihab (HRS)  
yang dianggap memecah belah 
umat dan mengancam persatuan 
bangsa.

Dalam aksi yang berlangsung 
sekitar 45 menit tersebut, beber-

apa orang massa aksi menyam-
paikan orasi yang mengecam 
provokasi yang dilakukan HRS. 
Dalam orasinya juga meneriakan 
penolakan rencana kedataangan 
HRS di Bengkulu, dan mengajak 
masyarakat  tidak terprovokasi 
terhadap HRS.  

Massa juga membentang be-
berapa poster yang bertuliskan 
menolak ujaran kebencian dan 
ucapan tak pantas yang dilakukan 
HRS. Korlap Aksi Goang Ginaldi, 

mengatakan KMBN menolak se-
gala bentuk paham dan gerakan 
kelompok radikal yang intoleran, 
yang bertujuan memecah belah 
bangsa serta persatuan dan ke-
satuan. 

“Dari vidio yang beredar dan 
dari media-media HRS ini selalu 
menyampaikan ujaran keben-
cian, yang memecah belah per-
satuan. Dia juga mengatakan 
akan melakukan revolusi akhlaq 
itunya kamuflase,” ujarnya. (juu)

Tingkatkan Kualitas Pertanian

Ist/RB

BANTUAN: Plt Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menyerahkan 
bantuan hand tracktor, Kamis(3/12).

Untuk itu, bagi pasien dengan 
gejala ringan atau tidak me-
miliki gejala klinis yang tidak 
membutuhkan perawatan lebih 
disarankan untuk melakukan iso-
lasi mandiri di rumah. Sementara 
peruntukan ruang rawat di RSMY 
dan ruang isolasi di Bapelkes 
lebih diutamakan bagi pasien 

positif Covid-19 yang membutuh-
kan penanganan khusus.

“Ada usulan menambah tenaga 
SDM untuk membantu menangani 
pasien di RSMY dan Bapelkes. Mu-
dah-mudahan jadi ada perekrutan 
karena kita memang butuh saat ini,” 
jelas Herwan.

Sebelumnya Direktur Utama 
RSMY Bengkulu dr. Zulkimaulub 
Ritonga, mengatakan, penamba-

han pasien Covid-19 
yang dirawat men-
galami peningka-
tan lebih dari 100 
persen. Sementara 
kapasitas ruangan 
yang siap dipakai 
untuk perawatan 
Covid-19 hanya ada 
21 kamar. Menye-
babkan kapasitas 
ruang rawat inap 
bagi pasien tidak 

mencukupi, alias saat ini sudah 
penuh. Sehingga menurutnya pi-
haknya harus melakukan perluasan, 
mulai dai penambahan tempat 
tidur hingga kesiapan SDM. 

“Selama ini dirata-rata 10-12 
pasien yang kita rawat perhari. 
Saat ini kita merawat 20-23 orang 
perhari,” jelasnya.

Zulki menerangkan, dengan pen-
ingkatan kasus yang membutuhkan 
perawatan ini maka diperlukan per-
ekrutan relawan yang didatangkan 
dari rumah sakit lain atau dari luar 
daerah. Mengingat  jumlah waktu 
kerja pegawai mereka sudah me-
lebihi dari jumlah waktu kerja yang 
seharusnya dilakukan. 

“Biasanya 4 orang pegawai un-
tuk merawat 12 orang, sekarang 
merawat 20 orang. Artinya dari 
segi kualitas kerja mereka dan segi 
pelayanan kita, kita harus maklumi,” 
imbuhnya.(key)

BENGKULU – Pemerintah Kota 
Bengkulu (Pemkot) melalu Dinas 
Pangan dan Pertanian (Dispang-
tan) menyerahkan bantuan 5 unit 
hand tracktor dari Kementerian 
Pertanian di halaman Dispangtan, 
Kamis (3/12).

Kelompok pertanian (Poktan) 
penerima bantuan terdiri dari, 
Bunga Tanjung, Kelurahan Suka-

merindu. Poktan 
Jaya Makmur di 
Kelurahan Pema-
tang Gubernur. 
P o k t a n  L a g a n 
Maju di Kelurahan 

Betungan. Poktan Tunas Ha-
rapan di Kelurahan Beringin 
Raya.  Plt Walikota Bengkulu 
Dedy Wahyudi mengatakan, 
bantuan hand tracktor terse-
but diharap berguna bagi 
poktan untuk menunjang 
peningkatan produksi hasil 
pertanian. 

“Kementerian Pertanian me-
lalui Dispangtan Kota Beng-
kulu mendistribusikan traktor 
bajak tangan tersebut kepada 4 
kelompok tani. Dan 1 unit di-
siapkan untuk tim reaksi cepat 
Dispangtan,” ujarnya.(juu)
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BENGKULU - Total ekspor 
Provinsi Bengkulu selama Ok-
tober 2020 mencapai US$ 9,80 
juta. Nilai ekspor ini mengalami 
penurunan sebesar 1,94 persen 
jika dibandingkan dengan bu-
lan September 2020 yang ter-
catat sebesar US$ 10,00 juta dan 
mengalami penurunan sebesar 
49,53 persen apabila diband-
ingkan dengan Oktober 2019 
yang tercatat US$ 19,43 juta. 

Kepala BPS Provinsi Beng-
kulu, Ir. Win Rizal menegas-
kan data terjadi lag satu bulan 
mengingat data periode bu-
lan November belum selesai 
direkap. Meski begitu data 
eskpor posisi Oktober ini tetap 
menarik untuk  dicermati. Ala-
sannya Pelabuhan Pulau Baai 
masih menjadi pelabuhan yang 
dominan dipergunakan untuk  
mengekspor alias asal barang 
(Pelabuhan Muat).

. Dari catatan BPS Nilai ekspor 
Provinsi Bengkulu Oktober 

2020 yang melalui Pelabuhan 
Pulau Baai Bengkulu mencapai 
US$ 5,76 juta (58,71 persen), 
“Sementara melalui Pelabuhan 
Teluk Bayur mencapai US$ 
0,09 juta (0,92 persen,” jelasnya 
kepada RB.

Melalui pelabuhan Sungai 
Musi/ Boom Baru mencapai 
US$ 1,94 juta (19,82 persen), 
melalui Pelabuhan Tanjung 
Priok mencapai US$ 2,00 juta 
(20,36 persen), dan melalui 
Soekarno Hatta mencapai 
US$ 0,02 juta (0,19 persen).  
Nilai impor Provinsi Bengkulu 
bulan Oktober 2020 mencapai 
US$ 0,37 juta. Nilai impor ini 
mengalami peningkatan sebe-
sar 7,45 persen jika dibanding-
kan dengan bulan September 
2020 yang sebesar US$ 0,35 
juta.

Namun mengalami penu-
runan sebesar 43,29 persen 
apabila dibandingkan dengan 
Oktober 2019 yang tercatat US$ 

0,66 juta. “Neraca perdagangan 
Provinsi Bengkulu bulan Okto-
ber 2020 surplus sebesar US$ 
9,43 juta. Sedangkan neraca 
perdagangan bulan Januari-
Oktober 2020 mengalami sur-
plus sebesar US$ 124,65 juta,” 
bebernya.

Jika ekspor dilihat dari negara 
tujuan maka, Ekspor Provinsi 
Bengkulu Oktober 2020 ke 
ASEAN tercatat sebesar US$ 
3,98 juta (40,64 persen), ke Uni 
Eropa sebesar US$ 0,50 juta 
(5,12 persen), dan ke negara 
lainnya sebesar US$ 5,32 juta 
(54,24 persen). 

Menurut negara utama tujuan 
ekspor, ekspor terbesar Provinsi 
Bengkulu pada bulan Oktober 
2020 yaitu ke India US$ 1,88 
juta (19,22 persen), Malaysia 
US$ 1,86 juta (18,92 persen), 
Philipina US$ 1,50 juta (15,28 
persen), dan negara lainnya 
sebesar US$ 4,56 juta (46,58 
persen).(iks)

Pulau Baai Dominan jadi 
Pelabuhan Muat, Ekspor

Hadapi Pandemi
JAKARTA– Melihat 

kondisi pandemi yang 
berdampak besar pada 
sektor usaha kecil menen-
gah (UKM), Yayasan Astra 
Honda Motor (Yayasan 
A H M )  m e n g a d a k a n 
pelatihan kompetensi 
tingkat lanjut untuk beng-
kel wirausaha muda yang 
tergabung pada Astra 
Honda Youthpreunership 
Program (AHYPP). 

Pelatihan komprehensif 
tingkat lanjut ini bagian 
dari konsistensi komit-
men Yayasan AHM da-
lam melahirkan wirau-
saha muda mandiri dari 
dunia vokasi di Tanah Air. 
Pelatihan komprehen-
sif ini diselenggarakan 
secara daring pada 1 - 3 
Desember 2020. Seban-
yak 21 wirausahawan 
muda pemilik bengkel 
binaan alumni SMK di-
latih terkait teknis mau-
pun non teknis untuk 
membantu meningkat-
kan kompetensi dalam 
pengelolaan bengkel 
oleh instruktur kompeten 
PT Astra Honda Motor 
(AHM) dan pelatih profe-
sional di bidangnya. 

Beragam materi ini meli-
puti materi teknis trouble-
shooting dan pengeta-
huan terkait part, maupun 
pelatihan soft skill seperti 
manajemen pengelolaan 
bengkel, digital dan of-
fline marketing, customer 
handling, hingga manaje-
men personalia bengkel. 
Selain itu, terdapat pula 
pelatihan keselamatan 
berkendara serta penge-
tahuan terkait Keselama-
tan, Kesehatan Kerja (K3) 
bengkel yang tidak kalah 
penting dalam mengelola 
usaha mereka. 

Para peserta juga di-
haruskan mengerjakan 
tes sebelum dan setelah 
pelatihan untuk memas-
tikan efektivitas dan pe-
mahaman mereka terkait 
materi yang disampai-
kan. Ketua Yayasan AHM 
Ahmad Muhibbuddin 
menyampaikan kendati 
menghadapi pandemi, 
semangat dan skill para 
calon pengusaha muda 
bengkel binaan yayasan 
harus tetap dijaga dan 
ditingkatkan. 

Dengan kompetensi 
dan kemampuan yang 
semakin kompetitif, para 
alumni SMK ini diharap-
kan akan bisa cepat men-

jalankankan bisnisnya 
dengan cepat saat pan-
demi nanti usai. “UKM 
merupakan salah satu sek-
tor yang terdampak cukup 
signifikan oleh pandemi 
yang sedang berlangsung. 
Oleh karena itu, Yayasan 
AHM ingin tetap hadir 
untuk UKM yang lahir 
dari pendidikan vokasi 
dalam kondisi apapun. 
Harapannya mereka tetap 
bertahan bahkan tum-
buh menjadi usaha yang 
kompetitif yang nantinya 
dapat berkontribusi ke 
masyarakat sekitar mer-
eka,” ujar Muhibbuddin. 

AHYPP merupakan pro-
gram berkala tahap lanjut 
bagi alumni SMK yang 
mengimplementasikan 
Kurikulum Teknik dan Bis-
nis Sepeda Motor (TBSM) 
Astra Honda dan telah 
memiliki usaha bengkel 
sepeda motor. Program 
yang telah berjalan selama 
tiga tahun ini telah berha-
sil mencetak dua angka-
tan alumni yang sukses 
menjadi wirausahawan 
muda pada tahun 2017 
dan 2019. Melalui AHYPP, 
para wirausahawan muda 
di bidang bengkel sepeda 
motor dibekali berbagai 
ilmu, yaitu pengetahuan 
terkait produk dan per-
awatan sepeda motor, 
pembentukan karakter 
wirausahawan muda 
yang cerdas, hingga cara 
mengelola bengkel yang 
memiliki daya saing kom-
petitif.

Seluruh bengkel binaan 
diberikan pendampin-
gan secara berkala untuk 
meningkatkan kemam-
puan dalam mengelola 
keuangan bengkel yang 
merupakan salah satu 
elemen penting dalam 
kemajuan sebuah usaha. 
Selain itu, para wirau-
sahawan muda pemilik 
bengkel binaan ini juga 
mendapatkan program 
mentoring dan monitor-
ing dengan metode one 
on one secara daring dari 
tim ahli. Kegiatan ini ditu-
jukan untuk mengetahui 
secara langsung kondisi 
bengkel yang terlihat saat 
tim melakukan virtual tour 
di bengkel mereka. 

Mentoring dan monitor-
ing ini juga dijadikan para 
peserta untuk mendapat-
kan solusi terbaik dalam 
menyelesaikan berbagi 
kendala yang dihadapi 
oleh peserta di masing-
masing bengkelnya.(rls)
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KOMPETISI :Kegiatan pelatihan kompetensi wirausahawan muda peserta Astra Honda 
Youthpreunership Program (AHYPP) yang dilakukan secara daring pada 1- 3 Desember 
2020.

Yayasan AHM Perkuat 
Kompetensi UKM

JAKARTA - Sektor hulu min-
yak dan gas bumi (migas) di-
yakini masih memiliki prospek 
yang cerah. Menko Pereko-
nomian Airlangga Hartarto 
bahkan mendorong agar sek-
tor migas mampu mencetak 
pertumbuhan hingga dua kali 
lipat. “Diharapkan energi baru 
terbarukan (EBT) dapat tum-
buh, sektor migas (juga) tetap 
perlu tumbuh lebih dari dua 
kali lipat,” ujarnya secara virtual, 
kemarin (3/11).

Menurut Airlangga, opti-
misme tersebut memang diper-
lukan. Terlebih, pemerintah 
saat ini masih terus berupaya 
memulihkan ekonomi akibat 
dampak pandemi Covid-19. 
Pemulihan tersebut tentu juga 
memerlukan dukungan dari 
berbagai sektor, salah satunya 
pasokan sektor energi yang 
mumpuni. Apalagi, lanjut Air-
langga, kontribusi industri hulu 
migas memang memiliki per-
anan strategis dalam pemuli-
han ekonomi.

Menurut Ketum Partai Gol-
kar itu, sektor migas bukan 
hanya sebagai sumber pen-
erimaan negara, namun juga 
sebagai lokomotif pergera-
kan perekonomian nasional. 
Setiap tahunnya, industri 
migas menyumbang investasi 
setidaknya USD 10 miliar atau 
sekitar Rp 142 triliun. Tak 
tanggung-tanggung, jumlah 
itu memberikan multiplier 
effect hingga 1,6 kali dengan 
penyerapan tenaga kerja yang 
tinggi. “Sebagai sumber en-

ergi dan bahan baku, industri 
migas memegang peranan 
penting dalam mendukung 
pengembangan industri di 
Indonesia,” tambah Airlang-
ga.

Dia melanjutkan, pemerin-
tah juga tetap membuka diri 
untuk mendengarkan berba-
gai masukan dari siapapun. 
Dengan begitu, pemulihan 
ekonomi akibat  dampak 
Covid-19 diharapkan bisa 
lebih cepat. Sejauh ini, Air-
langga menyebut masa-masa 
sulit bagi ekonomi domestik 
telah berhasil dilewati. “Pe-
merintah menilai (ekonomi) 
kita telah berhasil melewati 
titik terendah dalam pereko-
nomiannya dan ini tercermin 
dalam pertumbuhan ekonomi 
yang terkontraksi 3,49 persen,” 
jelas dia.

Sejalan dengan itu, Men-
teri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif 
menyebut, pemerintah pun 
telah mengeluarkan berbagai 
kebijakan untuk mendorong 
pertumbuhan industri dan 
meningkatkan daya tarik in-
vestasi di sektor migas. “Antara 
lain penurunan harga gas untuk 
mendorong tumbuhnya in-
dustri. Selain itu, pelonggaran 
perpajakan dan fleksibilitas 
fiscal term untuk meningkatkan 
daya tarik investasi migas, serta 
meningkatkan keekonomian 
pengembangan lapangan,” 
kata dia.

Arifin menilai, industri hulu 
migas merupakan industri yang 

sarat ketidakpastian. Ketidak-
pastian tersebut dapat berasal 
dari faktor eksternal, seperti 
fluktuasi harga minyak, dan 
faktor internal, misalnya regu-
lasi atau perizinan yang terlalu 
kompleks atau insentif pendu-
kung keekonomian lapangan.
Untuk menarik investasi agar 
produksi migas meningkat, 
maka ketidakpastian tersebut 
harus dikurangi. Upaya perta-
ma yang telah dilakukan yakni 
penyederhaan perizinan.

Sebagian besar perizinan 
migas telah dilimpahkan ke 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). 
Upaya selanjutnya adalah pe-
nyediaan dan keterbukaan 
data melalui Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan dan Pe-
manfaatan Daya Minyak dan 
Gas Bumi. 

“Pemerintah telah mendor-
ong keterbukaan akses data 
bagi para investor. Selain itu 
Pemerintah juga telah berperan 
aktif untuk penyediaan data 
baru dari selesainya akuisisi 
data seismic 2D 32.200 km Open 
Area,” imbuh mantan Dubes 
Jepang itu. Ada juga penerapan 
fleksibiltas sistem fiskal kepada 
kontraktor migas untuk menen-
tukan pilihan jenis kontrak, baik 
menggunakan Gross Split atau 
Production Sharing Contract 
(PSC). Dengan fleksibilitas itu, 
Arifin berharap investasi di sek-
tor migas semakin menarik dan 
meningkat.(dee)
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PROSPEK: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mendorong agar sektor migas 
mampu mencetak pertumbuhan hingga dua kali lipat.

Sektor Migas Bisa Tumbuh Dua Kali Lipat

JAKARTA - Pemulihan Ekonomi masih perlu 
dorongan lebih kuat meski trennya terus membaik. 
Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia secara 
virtual kemarin (3/12), Presiden Joko Widodo men-
dorong BI mengambil bagian yang lebih signifikan 
dalam pemulihan ekonomi.

Menurut Jokowi, BI bisa berkontribusi lebih besar 
untuk ikut menggerakkan sektor riil. Juga bisa ikut  
mendorong penciptaan lapangan kerja baru. “Dan 
membantu sektor usaha utamanya UMKM agar bisa 
kembali produktif,” ujarnya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dalam 
situasi sekarang, harus ada gerakan yang cepat 
dan tepat. “Kita harus berbagai beban, berbagi 
tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara 
ini,” lanjutnya. Jangan sampai ada hambatan ego 
sektoral maupun lembaga sehingga perekonomian 
bisa terus bergerak.

Saat ini, tutur Jokowi, sinyal positif perekonomian 
Indonesia memang sudah terlihat. Padakuartal II, 
pertumbuhan ekonomi terkontraksi -5,32 persen. 
Kemudian pada kuartal III membaik, menjadi -3,49 
persen. “Artinya telah melewati titik terendahnya, ti-
tik balik menuju membaik,” terangnya. Dia meyakini 
kuartal IV semakin membaik.

Kemudian, lanjut Jokowi, neraca perdagangan 
mengalami surplus USD 8 miliar di kuartal III. In-
deks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar 
rupiah menunjukkan peningkatan hingga mencapai 
level masing-masing. Kemarin, IHSG berada di level 
5. 822,94 dan nilai tukar rupiah Rp 14.140 per USD. 
Momentum pertumbuhan positif itu harus terus di-
jaga. Jokowi mengingatkan, masih banyak pekerjaan 
rumah yang harus diselesaikan. Mulai dari mening-
katnya pengangguran akibat PHK di masa pandemi 
dan besarnya jumlah angkatan kerja baru. Karena 
itu, UU Cipta Kerja menjadi andalan.

Menanggapi instruksi Jokowi, Gubernur BI Perry 
Warjiyo menyatakan, pihaknya berperan aktif men-
dukung program pemulihan ekonomi nasional. 
Dia juga memastikan, bahwa stimulus kebijakan 
moneter akan berlanjut di 2021. Antara lain, men-
jaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental 
dan menjaga mekanisme pasar, suku bunga yang 
rendah, dan melanjutkan pembelian SBN dari pasar 
perdana untuk pembiayaan APBN 2021.

“Sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) 
dan membuat kebijakan makroprudensial yang 
akomodatif tahun depan,” paparnya. Saat ini suku 
bunga acuan Bank Indonesia 7 day (Reverse) Repo 
Rate (BI7DRR) berada di level 3,75 persen. Angka 
tersebut terendah sepanjang sejarah. Selain itu, Per-
ry menyebut likuiditas perbankan lebih dari cukup 
untuk mendukung penyaluran kredit perbankan. 
Tercatat, BI telah mengguyur likuiditas perbankan 
dengan quantitative easing sebesar Rp 682 triliun 
atau 4,4 persen PDB (Produk Domestik Bruto).

“Stimulus moneter terbesar di antara negara 
emerging market,” jelas pria asa Sukoharjo, Jawa 
Tengah itu. Dengan rendahnya suku bunga BI7DRR 
dan longgarnya likuiditas, Perry meminta industri 
perbankan menurunkan bunga untuk mengaksel-
erasi penyaluran kredit. “Sudah saatnya perbankan 
segera menurunkan suku bunga dan menyalurkan 
kredit sebagai komitmen bersama untuk pemulihan 
ekonomi nasional,” tegasnya.

Untuk pembiayaan APBN 2020, BI telah membeli 
SBN dari pasar perdana sebesar Rp 72,5 triliun. 
Kemudian, membeli SBN secara langsung serta 
menanggung seluruh pendanaan public goods 
senilai Rp 297,03 triliun.  (byu/han)

Tren Pemulihan 
Ekonomi Terus Membaik

Bank Tanah Segera Beroperasi,
Atasi Masalah Kebutuhan Rumah

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyam-
paikan bank tanah diperkirakan efektif beroperasi 
satu sampai dua tahun mendatang. Keberadaan 
bank tanah yang diatur dalam UU Cipta Kerja 
(Ciptaker) diharapkan bisa mengatasi persoalan 
backlog atau kebutuhan perumahan.

Keterangan terebut disampaikan Ma’ruf Amin 
dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estate 
Indonesia (REI) di Jakarta kemarin (3/12). Ma’ruf 
mengatakan di UU Ciptaker cukup banyak meng-
atur soal properti perumahan. Total ada delapan 
aspek properti di UU Ciptaker. “Saya ambil contoh 
tentang bank tanah,’’ katanya.

Ma’ruf mengatakan jika bank tanah beroperasi 
efektif dalam satu atau dua tahun ke depan, ber-
dampak pada pemenuhan perumahan untuk 
rakyat. Khususnya rakyat kategori berpenghasilan 
rendah (MBR). Sebab dengan adanya bank tanah 
nanti, akan memnfaatkan lahan hak guna bangunan 
(HGB), hak guna usaha (HGU), dan tahan terlantar 
digunakan sebagai bank tanah untuk perumahan 
rakyat.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) itu mengatakan dengan adanya bank tanah 
memungkinkan pemerintah untuk mengoptimal-
isasi tanah-tanah terlantar dan tanah-tanah tak 
bertuan. Untuk ditampung dan diredistribusikan 
kembali ke masyarakat.

Ma’ruf menjelaskan sejak diresmikan Presiden 
Joko Widodo pada 2015 lalu, program sejuta rumah 
hingga 16 November telah terealisasi sekitar 5,4 juta 
unit. Lebih dari 70 persen rumah itu dinikmati oleh 
golongan MBR. Khusus tahun ini sampai 16 Novem-
ber program sejuta rumah terealisasi 667.554 unit 
rumah. Terdiri atas 75 persen rumah untuk MBR dan 
sisanya 25 persen untuk masyarakat non MBR. 

Adanya pandemi Covid-19 menurut dia turut 
memengaruhi pembangunan unit rumah tersebut. 
“Karena pandemi ini pula, rencana capaian REI untuk 
membangun 239.109 unit rumah untuk MBR mungkin 
belum mencapai taraget,’’ katanya. (wan)

JAKARTA – Industri 
manufaktur tanah air 
bergerak ke arah positif 
menjelang akhir tahun 
ini. Berdasar hasil survei 
IHS Markit, purchasing 
managers’ index (PMI) 
manufaktur Indonesia 
pada November menem-
bus level 50,6. Atau tiga 
poin di atas capaian bulan 
lalu yang tercatat 47,8.

PMI di atas 50 meng-
indikasikan bahwa sektor 
manufaktur berada pada 
tahap ekspansif. Melon-
jaknya PMI manufaktur 
Indonesia pada bulan ke-
11 itu didorong pening-
katan produksi. Dalam 
waktu tiga bulan terakhir, 
demand terus bertambah. 
Artinya, pembukaan kem-
bali jalur produksi dengan 
pelonggaran PSBB dapat 
memacu penjualan dan 
volume output.

“Ini merupakan kabar 
gembira dari sektor indus-
tri,” ujar Sekretaris Jenderal 
Kementerian Perindustri-
an (Kemenperin) Achmad 
Sigit Dwiwahjono kemarin 
(3/12). Dia menambahkan 
bahwa sektor manufaktur 
menunjukkan adanya 
keuletan dan kemampuan 
memanfaatkan peluang 
untuk rebound.

Sigit menuturkan, Ke-
menperin akan terus 
melahirkan kebijakan 
strategis untuk mendu-
kung pemulihan industri 
nasional. Dia berharap 
sektor industri bisa lebih 
maju dan berdaya saing. 
Salah satu program yang 
sedang digarap Kemen-

perin adalah mewujudkan 
program substitusi impor 
35 persen pada 2022.

“Saat ini sektor industri 
perlu pendalaman struk-
tur serta kemandirian ba-
han baku dan produksi,” 
terang Sigit. Substitusi 
impor juga bakal menye-
lesaikan beberapa perso-
alan lain. Misalnya, regu-
lasi dan insentif.

Menanggapi hasil survei 
PMI manufaktur Indo-
nesia pada November, 
Bernard Aw menyatakan 
bahwa transisi PSBB be-
nar-benar berdampak. 
Kepala ekonom IHS 
Markit itu menyebut sek-
tor manufaktur sebagai 
salah satu yang sangat ter-
bantu pelonggaran PSBB. 
“Sebagian besar kenaikan 
ini didorong kenaikan 
rekor tertinggi produksi 
di tengah pembukaan 
kembali pabrik dan pen-
ingkatan permintaan,” 
papar Bernard. Dia men-
gungkapkan bahwa ke-
berlanjutan kenaikan PMI 
akan bergantung pada 
pemulihan permintaan.

Sementara itu, Wakil 
Ketua Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Bidang 
Hubungan Internasional 
dan Investasi Shinta Wi-
djaja Kamdani menyebut-
kan, selain PSBB, faktor 
lain yang berperan dalam 
ekspansi PMI adalah per-
baikan confidence pada 
pasar saham. “Kami harap 
tren terus berlanjut pada 
akhir 2020 dan tahun de-
pan,” tutur Shinta. (agf/
c14/hep)

Industri Manufaktur 
Menuju Rebound
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LEBONG
PELABAI - Sekda Ka-

bupaten Lebong, H. Mus-
tarani Abidin, SH, M.Si 
mengingatkan seluruh 
rekanan pelaksana kegia-
tan fisik yang bersumber 
dari APBN maupun APBD 
provinsi dan APBD ka-
bupaten. Diminta segera 
menuntaskan pekerjaan. 
Khusus kegiatan yang dib-
iayai anggaran kabupaten, 
Jika pelaksanaannya ter-
lambat, dipastikannya 
Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Lebong tidak 
akan menggandeng lagi 
rekanan terkait (di-black-
list. ‘’Tidak hanya itu, 
kalau hasilnya juga tidak 
maksimal akan kami 
ajukan blacklist,’’ kata 
Sekda.

 Keberhasilan pem-
bangunan tidak akan 
berjalan maksimal jika 
rekanan pelaksananya 
sendiri tidak berkomit-
men atau tidak mendu-
kung program pemer-
intah. Sudah banyak 
contoh pekerjaan fisik 
tidak selesai sehingga 
meninggalkan permala-
sahan akibat tidak ada 
komitmen dari rekanan 
pelaksana menjalankan 
tugasnya dengan maksi-
mal. ‘’Saya harap tahun 
ini tidak ada proyek lun-
curan,’’ tutur Sekda.

S e m e n t a ra  k e p a d a 
Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) teknis 
p e l a k s a n a  k e g i a t a n 
fisik, dimintanya terus 
melakukan pengawasan. 
Tidak hanya soal waktu, 
fisik pekerjaan juga harus 
benar-benar dipastikan 
sesuai dengan spesifikasi 
dalam kontrak. Jika peker-
jaannya tidak sesuai kon-
trak, OPD dimintanya 
tidak menerima peker-

jaan. ‘’Untuk pekerjaan 
yang progresnya lamban, 
apalagi sampai tidak se-
lesai, tahun depan (2020, 
red) jangan lagi dipakai,’’ 
tegas Sekda.

 Di sisi lain Sekda juga 
m e m i n t a  P e m e r i n -
tah Provinsi (Pemprov) 
Bengkulu maupun balai 
kementerian yang melak-
sanakan kegiatan fisik di 
Lebong, aktif melakukan 
pengawasan. Tujuannya 
agar seluruh pekerjaan 
fisik di Kabupaten Lebong 
selesai tepat waktu sehing-
ga hasil pembangunan da-
pat dirasakan masyarakat. 
Antara lain pekerjaan 
jalan provinsi yang ada 
di Lebong, diharapnya 
rekanan pelaksana tidak 
menunda-nunda peker-
jaan agar progres berjalan 
sesuai target. ‘’Saya hanya 
meneruskan apa yang 
disampaikan masyarakat,’’ 
ungkap Sekda.

 S e m e nt a ra  Ka b a g 
Layanan Pengadaan, 
Sekretariat Kabupaten 
(Setkab) Lebong, Heri Se-
tiawan, ST memastikan 
setiap perusahaan punya 
kesempatan yang sama 
untuk bisa melaksanakan 
kegiatan fisik di Lebong. 
Teknisnya tergantung ha-
sil lelang. Namun jika 
memang ada perusahaan 
yang dinilai tidak baik, 
diharapnya OPD teknis 
pelaksana menyampaikan 
rekomendasi sehingga 
perusahaan terkait tidak 
bisa mengikuti lelang di 
Lebong. ‘’Untuk yang ber-
masalah, tentunya akan 
kami tayangkan ke daftar 
hitam (blacklist, red) LKPP 
(lembaga kebijakan pen-
gadaan barang dan jasa 
pemerintah, red),’’ tandas 
Heri.(sca)

Kerja Tak 
Selesai, 

Blacklist

PELABAI - Kendati kebu-
tuhan anggarannya sudah 
diakomodir dalam Angga-
ran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan (APBD-P), 
kegiatan penilaian harga limit 
26 unit mobil dinas (mobnas) 
yang akan dilelang tetap tidak 
bisa terlaksana tahun ini. Baik 
tim dari bidang aset mau-
pun Kantor Jasa Penilai Publik 
(KJPP) selaku pihak ketiga yang 
ditunjuk melakukan penilaian, 
tidak sanggup melaksanakan 
tugasnya mengingat tutup ta-
hun anggaran tinggal hitungan 
hari.

 Alhasil, Bidang Aset harus 
mengembalikan dananya ke 
kas daerah dan akan mengusul-
kan kembali dananya di Ran-
cangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD) 
2021. ‘’Dalam usulan RAPBD 
2021, kami sudah mengajukan 
dana Rp 250 juta untuk kegiatan 
penghapusan daftar aset ken-
daraan dinas,’’ ujar Kabid Aset, 
BKD Kabupaten Lebong, Rizka 

Putra Utama, SE, M.Si.
 Rinciannya Rp 100 juta untuk 

penilaian harga limit kend-
araan. Sedangkan dana senilai 
Rp 150 juta diperuntukan teknis 
lelangnya. Diperlukannya dana 
untuk teknis lelang karena 
pelaksanaannya harus dilaku-
kan pihak eksternal, yakni 
Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL). 
‘’Jadi Pemkab Lebong tidak 
berperan apapun dalam lelang, 
Pemkab Lebong hanya selaku 
pemilik barang,’’ terang Putra. 
Dijelaskannya, 26 mobnas itu 
harus dilelang sebagai upaya 
penertiban aset daerah. Meng-
ingat sebagian besar diantaran-
ya sudah dalam kondisi tidak 
layak pakai untuk menunjang 
operasional Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) jajaran Pem-
kab Lebong. Namun untuk 
jumlahnya bisa saja bertambah 
sesuai usulan OPD.

 ‘’Sementara jumlahnya 26 
unit, namun kepada OPD yang 
merasa kendaraan dinasnya 

sudah tidak layak pakai silah-
kan koordinasi ke kami agar 
dilakukan upaya penggantian 
yang tentunya didahului peng-
hapusan,’’ tegas Putra.

 Lebih lanjut Putra mengata-
kan, dari 26 unit mobnas yang 
akan dihapuskan itu 13 unit di-
antaranya mobnas yang sebel-
umnya gagal lelang tahun 2019. 
Sementara 13 unit mobnas 
lainnya merupakan hasil inven-
tarisir tahun ini. Diantaranya 
mobnas kijang innova yang 
digunakan Asisten I, II dan III 
serta beberapa kendaraan lain 
jenis Toyota Fortuner hingga 
Toyota Avanza. ‘’Semua kend-
araan itu sudah berusia lebih 
lima tahun,’’ ungkap Putra. 
 Tidak hanya sebatas pengha-
pusan, lelang aset bergerak itu 
juga dimaksudkan memberi 
tambahan masukan terhadap 
keuangan daerah. Dari proses 
lelang mobnas itu, BKD me-
nargetkan memberi tambahan 
Penghasilan Asli Daerah (PAD) 
senilai Rp 1 miliar.(sca)

PELABAI - Peningkatan jalan tembus 
Desa Sebelat Ulu menuju Desa Sungai 
Lisai di Kecamatan Pinang Belapis, 
tahun 2021 akan dilanjutkan. Tak de-
mikian dengan jalan masuk ke objek 
wisata Telaga Putri 7 Warna di Kelu-
rahan Rimbo Pengadang, Kecamatan 
Rimbo Pengadang. Pekerjaan tak 
dilanjutkan karena lokasinya diklaim 
bersebelahan persis dengan kawasan 
Hutan Lindung Bukit Daun. 

 Sementara Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Lebong belum mengantongi 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 
Badan Konservasi dan Sumber Daya 
Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu. 
‘’Atas pertimbangan itu, pemban-
gunan jalan menuju objek wisata 
Telaga Putri 7 Warna itu tidak kami 
lanjutkan karena banyak persyaratan 

yang harus dilengkapi. Salah satunya 
harus menganggarkan kegiatan kon-
servasi hutan,’’ ujar Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Penataan Ruang dan Perhubungan 
(PUPRHub) Kabupaten Lebong, Joni 
Prawinata, SE, M.Si.

 Alhasil, kondisi jalan sepanjang 7 
kilometer yang dibuka tahun 2019 
senilai Rp 1 miliar melalui kegiatan 
TNI Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) itu masih berupa jalan 
berbatu. Peningkatan jalan menjadi 
hotmix atau lapis penetrasi (lapen) 
belum bisa dilakukan karena harus 
mengantongi izin Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Termasuk ren-
cana membangun rest area di ujung 
jalan, juga tidak bisa direalisasikan. 
‘’Walaupun tidak dihotmix atau lapen, 

kondisi jalan yang telah kami buka 
melalui TMMD itu sangat membantu 
aktivitas masyarakat. Khususnya para 
petani dalam mengangkut hasil panen 
dari kebunnya,’’ terang Joni.

 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda 
dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten 
Lebong, Ir. Eddy Ramlan, M.Si ber-
harap Pemkab Lebong tetap melanjut-
kan pembangunan jalan menuju objek 
wisata Telaga Putri 7 Warna. Itu arti-
nya segala kelengkapan administrasi 
yang disyaratkan harus dilengkapi. 
Pengerasan jalan dinilainya penting 
karena berkaitan dengan status Telaga 
Putri 7 Warna yang rencananya dijadi-
kan kawasan objek wisata berkelas 
internasional yang sasaran pengun-
jungnya manca negara.

 ‘’Dengan kondisi jalan yang saat 

ini masih berupa timbunan batu, 
memang sudah bisa dilewati kend-
araan roda empat. Namun jika tidak 
ditingkatkan, dipastikan batu akan 
berserakan atau tertimbun tanah. 
Tidak mungkin juga objek wistanya 
dibuka sekelas internasional, tetapi 
akses jalannya tidak mendukung,’’ 
tandas Eddy.

 Sekadar mengingatkan, pembu-
kaan jalan masuk menuju kawasan 
objek wisata Telaga Putri 7 Warna itu 
dikerjakan Komando Distrik Militer 
(Kodim) 0409 Rejang Lebong melalui 
program TMMD. Spesifikasi jalan 
yang telah dibangun panjangnya 7 
kilometer dengan lebar 2 meter dan 
titik nol pembangunannya ditetap-
kan di Kelurahan Rimbo Pengadang.
(sca)

Sebelah Hutan, Jalan Telaga Tak Dilanjutkan

KJPP Tidak Terkejar Menilai Harga Mobnas

220 TPS Berjenjang, 
Dua TPS Langsung

PELABAI - Logistik Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) akan didistribusikan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Lebong ke 222 Tempat Pe-
mungutan Suara (TPS) mulai Senin (7/12). Khusus 
untuk 2 TPS di Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang 
Belapis teknisnya langsung dari KPU Lebong ke TPS 
bersangkutan. Sementara untuk 220 TPS lainnya 
akan didistribusikan berjenjang.

Yakni dimulai dari KPU Lebong ke Panitia Pemi-
lihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya dari PPK ke 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dari PPS 
ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
(KPPS). ‘’Berdasarkan perhitungan kami, terhitung 
pukul 07.00 WIB tanggal 9 Desember seluruh logistik 
Pilkada sudah siap di TPS,’’ kata Ketua KPU Kabu-
paten Lebong, Shalahuddin Al Khidhr, SE.

KPU memutuskan mengirim langsung logistik 
Pilkada ke KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sungai 
Lisai karena kedua TPS itu masuk kategori TPS sulit. 
Lokasi kedua TPS itu paling jauh dari pusat Kabu-
paten Lebong dan berada di zona khusus Taman 
Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). ‘’Jarak tempuh 
menuju Desa Sungai Lisai memakan waktu hingga 
lima jam dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan 
kaki,’’ terang Shalahuddin.

 Selain 2 TPS di Desa Sungai Lisai, lanjut Shalahud-
din, masih ada 1 TPS sulit lainnya. Yakni TPS 2 Desa 
Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pengadang. Namun un-
tuk TPS itu, KPU tetap mendistribusikannya secara 
berjenjang. Hanya saja untuk kotak suaranya, baik 
TPS 1 dan TPS 2 Desa Sungai Lisai serta TPS 2 Desa 
Tik Kuto, diberikan kotak khusus berbahan aluma-
nium. ‘’Tidak kami kirimkan kotak suara berbahan 
karton dengan pertimbangan aman dari kerusakan 
sekalipun turun hujan,’’ paparnya.

Kapolres Lebong, AKBP. Ichsan Nur, S.IK melalui 
Kabag Ops, AKP. Rafenil Yaumil Rahman, SH me-
mastikan akan menurunkan 187 personel untuk 
mengawal pendistribusian logistik Pilkada. Mulai 
dari KPU hingga ke KPPS, Polres Lebong akan 
melakukan pengawalan ketat. ‘’Untuk TPS sulit, 
kami melipat gandakan sistem pengawalan demi 
keamanan,’’ tandas Rafenil.(sca)

Tanam 2 Kali Setahun
LEBONG SELATAN - Anggota DPRD Kabupaten 

Lebong, Mahdi, S.Sos meminta Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Lebong melalui Dinas Pertanian 
dan Perikanan (Disperkan) memaksimalkan pro-
gram tanam padi dua kali setahun. Disperkan harus 
bisa mengajak atau memotivasi lebih banyak lagi 
petani ikut dalam program tanam padi kedua di 
tahun 2021. ‘’Namun bukan hanya tanamnya saja, 
harus benar-benar diiringi panen yang maksimal,’’ 
kata Mahdi.

 Setelah musim panen pertama yang rata-rata 
berjalan April hingga Juni, diharapnya Disperkan 
bergerak cepat mengajak petani kembali bertanam 
padi. Jika masa tanamnya serentak, diyakini hasil-
nya akan lebih maksimal. Ganguan hama tikus bisa 
diminimalisir. ‘’Yang terpenting adalah bagaimana 
mendorong masyarakat untuk serentak melakukan 
tanam kedua di tahun ini,’’ ujar Mahdi.

 Disperkan diharap lebih gencar sosialisasi langsung 
ke petani soal jadwal turun tanam kedua. Belajar 
dari tahun sebelumnya, tanam kedua gagal karena 
besarnya gangguan hama tikus. ‘’Kalau teknis tanam 
kedua tahun ini masih tidak serentak, jangan ber-
harap hasilnya akan maksimal,’’ sebut Mahdi.(sca)

ARIS/RB

TELAT : Kegiatan cuci siring jalan lintas Lebong-Rejang Lebong oleh Dinas PUPR Provinsi di 
Desa Kota Donok, Kecamatan Lebong Selatan.
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Baru 280 Bidang
Tanah Berserti� kat

 
MUKOMUKO – Jumlah bidang tanah yang 

dimiliki Pemkab Mukomuko cukup banyak. 
Dari data di Badan Keuangan Daerah (BKD) 
Mukomuko, ada 650 bidang tanah. Namun, dari 
jumlah itu baru 280 bidang tanah yang sudah 
bersertifikat.

Dengan demikian, jumlah bidang tanah milik 
daerah yang bersertifikat, baru sekitar 43,07 
persen.

Hal ini dibenarkan Kepala Kantor Pertanahan 
(Kantah) Mukomuko, Azman Hadi, S.SiT, MH. 
“Pendaftaran tanah milik daerah hingga saat 
ini belum dapat terlaksana secara menyeluruh, 
fokus dan lancar. Merujuk pada data di BKD 
Mukomuko, masih banyak tanah milik daerah 
belum terdaftar dan terpetakan,” kata Hadi.

Menyikapi itu, menurutnya, perlu menjadi 
perhatian seluruh pihak. Artinya bukan Kan-
tah Mukomuko saja, tapi juga oleh Pemkab 
Mukomuko. Agar tanah tersebut dapat segera 
terdaftar dan bersertipikat. Apalagi Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah meng-
ingatkan, agar aset berupa tanah milik Pemda, 
harus bersertifikat.

“Maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk 
percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah 
milik daerah. Melalui kegiatan Inventarisasi 
Tanah Milik Daerah (ITMD),” kata Hadi.

Kegiatan itu, tambah Hadi, selambat-lambatnya 
harus tuntas tahun 2024 mendatang. Artinya, se-
harusnya ditargetkan 100 bidang tanah Pemkab 
per tahunnya untuk disertifikatkan. Sehingga pada 
tahun 2024, semua aset Pemkab khususnya tanah 
bersertifikat. ”Tahun ini, terlaksananya Inventari-
sasi Tanah Milik Daerah (ITMD) ditarget sebanyak 
75 bidang. Sedangkan pensertifikatan sebanyak 24 
bidang,” kata Hadi.

Untuk lebih maksimal, harus didukung 
Pemkab dengan menyediakan anggaran yang 
memadai. Hal ini penting mengingat manfaat 
cukup besar. Baik bagi pemkab maupun untuk 
masyarakat. Dari sisi kepentingan pemkab, 
tersusunnya basis data tanah instansi pemkab. 
Dengan begitu akan dapat memudahkan dan 
mempercepat pengelolaan data dan penyajian 
informasi pemilikan, penguasaan dan peman-
faatan tanah instansi pemkab.

Dijelasnya, ITMD sendiri, kegiatan yang dilaku-
kan Kantor Pertanahan (Kantah), untuk melaku-
kan pendataan, pencatatan, dan pelaporan tanah 
instansi pemkab. Dengan program itu,  hasilnya, 
berupa laporan yang memuat data tekstual dan 
spasial tanah instansi pemkab yang mencakup 
nama instansi, letak lokasi, penguasaan tanah, pe-
runtukan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan 
tanah dan indikasi permasalahan, serta dilampiri 
peta sebaran tanah instansi. “Jadi akan tersusun 
roadmap rencana kerja penyelesaian Pendaftaran 
Tanah Milik Daerah, melalui rekapitulasi data awal 
jumlah  bidang tanah milik daerah per desa/kelu-
rahan, per kecamatan,” pungkasnya.(hue)

MUKO2

Tim BPK 20 Hari 
di Mukomuko

MUKOMUKO – Tim Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) Bengkulu turun 
ke Kabupaten Mukomuko terhitung 
kemarin (3/12). Mereka akan berada 
di Mukomuko selama 20 hari ke de-
pan. Salah satu yang jadi fokus tim 
ini, memastikan Pemkab Mukomuko 
melaksanakan kewajibannya mem-
bayar utang pada kontraktor atau 
pihak ketiga dan lainnya.

Adanya komitmen membayar 
utang tersebut, Pemkab Mukomuko 
akhirnya tetap dapat mempertah-

ankan opini wajar tanpa pengecual-
ian (WTP) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 
anggaran 2019. Ketua Tim Pemerik-
saan Interim atas LKPD Kabupaten 
Mukomuko tahun 2020, Cahya Kar-
tika R mengatakan, ada beberapa 
yang jadi prioritas pihaknya, pada 
pemeriksaan interim ini. Selain 
berkaitan dengan belanja modal, 
juga melihat pengendalian atas ke-
wajiban utang karena adanya tunda 
bayar tersebut.

 “Kami akan melihat bagaimana 
pengendalian itu. Dengan harapan, 
tidak ada sisa kewajiban yang akan 
terbawa di tahun berikutnya,” kata 

Cahya didampingi Anggota Tim, 
Ady Pradana B, Fransiska Purba dan 
Shindy Oktarina.

Ia memastikan, pemeriksaan untuk 
LKPD TA 2020 akan berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, 
ada penyediaan anggaran untuk pen-
anganan pandemi Covid-19. Oleh 
sebab itu, pihaknya juga akan fokus 
pada penggunaan anggaran yang 
tidak terduga, untuk penanganan 
Covid-19. “Tahun ini berbeda dari 
tahun sebelumnya. Ada anggaran 
yang tak terduga untuk Covid-19. 
Akan kami lihat untuk pengendalian 
WTP,” ujarnya.

Mengenai kegiatan pemeriksaan 

interim, dijelaskan Cahya, sebagai 
salah satu dukungan untuk pe-
meriksaan di LKPD TA 2020. Ini 
merupakan pemeriksaan atau audit 
pendahuluan sebelum dilaksana-
kannya audit atas laporan keuangan.  
“Pemeriksaan Interim salah satu 
dukungan untuk pemeriksaan di 
LKPD. Tugas utama kami mengikuti 
pengendalian. Selama 20 hari ditu-
gaskan melaksanakan pemeriksaan 
interim,” pungkasnya.

Pertemuan dengan Tim BPK ber-
langsung di ruang rapat Bupati Mu-
komuko. Dimoderatori Sekda Muko-
muko Drs. H. Marjohan dan dihadiri 
Plt. Bupati Mukomuko Haidir, S.IP 
dan pejabat eselon II di lingkungan 
Pemkab Mukomuko.

Merespon mengenai BPK meman-
tau pembayaran utang pemkab, 
Marjohan menyatakan dalam min-
ggu ini ditarget sudah mulai ada 
utang-utang pemkab yang diba-
yarkan. Sebab sekarang sudah ada 
yang mulai masuk tahap penyam-
paian Surat Perintah Membayar 
(SPM). Ia memastikan semuanya 
sudah siap. Kini cepat atau lambat-
nya penyelesaian utang, bergan-
tung dengan OPD masing-masing 
yang terkait.

“Dua hari belakang mulai dilakukan 
verifikasi. Sudah ada mulai SPM, jadi 
proses pembayaran berjalan. Dalam 
minggu ini, target kita sudah mulai 
bayar. Tergantung OPD masing-
masing, bagaimana bisa memproses 
dengan cepat. Nanti bisa koordinasi 
langsung dengan Badan Keuangan 
Daerah,” jelas Sekda.(hue)

MUKOMUKO – Luar biasa 
penghargaan yang diper-
oleh Maknuyah, warga Desa 
Dusun Baru, Kecamatan 
Air Dikit. Ia mendapatkan 
Anugerah Kebudayaan In-
donesia Tahun 2020 dengan 
kategori Maestro Seni Tradisi 
dari Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) 
RI.

Maknuyah mendapat re-
ward berupa uang yang di-
transfer ke rekening pribadi 
sebesar Rp 50 juta, dipotong 
pajak. Kemudian pin emas 18 
karat seberat 5 gram. Kemudi-
an piagam penghargaan dari 
Mendikbud. “Untuk uang Rp 
50 juta dipotong pajak sekitar 
Rp 2,5 juta. Sudah ditransfer 
ke rekening sekitar Rp 47,5 
juta, dan sudah masuk ke re-
kening (2/12). Hari ini (3/12) 
diserahkan pin emas 5 gram 
dan piagam penghargaan 
yang ditandatangani lang-
sung Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan,” kata Arifin, 
S.AP Utusan Direktorat Pem-
binaan Tenaga dan Lembaga 
Kebudayaan Direktorat Jen-
deral Kebudayaan Kemente-
rian Pendidikan dan Kebu-
dayaan, kemarin (3/12).

Acara penyerahan anuger-
ah itu berlangsung di Aula 
Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan (Disdikbud) Mu-
komuko. Dengan dihadiri 
Plt Bupati Mukomuko Haidir, 
S.IP, Kepala Disdikbud Muko-
muko Drs. H. Ruslan, M.Pd, 
Maknuyah dan keluarga be-

sar serta pelaku seni lain-
nya dan sejumlah pejabat 
eselon.

Arifin mengatakan selain 
reward tersebut, pemerintah 
pusat juga akan memberi-
kan dana per tahun untuk 
Maknuyah. Sebagai bentuk 
penghargaan dan perhatian 
pemerintah terhadap Mae-
stro Seni Tradisi pada sisi 
kesejahteraan sosial. Yakni 
berupa uang Rp 25 juta per 
tahun diberikan seumur 
hidup. “Kesejahetaaan sosial 
juga diperhatikan,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya 
penghargaan itu semangat 
Maknuyah dalam membina, 
melatih dan melestarikan 
seni tradisi Gandai di Mu-
komuko tidak memudar. 
Apalagi penghargaan yang 
diraih Maknuyah, merupa-
kan penghargaan tertinggi, 
dan jarang diraih. Sebab 
yang terbanyak hanya pada 
tingkatan pelopor dan pele-
stari. “Semangat Maknuyah 
kita harapkan tidak luntur. 
Dan dengan adanya peng-
hargaan seperti ini, kita juga 
berharap akan ada Maknuy-
ah-Maknuyah berikutnya,” 
sampai Arifin.

Plt  Bupati  Mukomuko, 
Haidir, S.IP menyampaikan, 
apa yang diraih Maknuyah 
tidak terbayangkan sebelum-
nya. Jangankan bagi keluarga, 
bahkan tidak terbayangkan 
oleh Pemkab Mukomuko. 
Apalagi, peserta seleksinya 
se Indonesia, mencapai 300 

daerah. Pemkab pun salut 
dengan konsistensi Maknuy-
ah. Meski sudah berusia 64 
tahun, namun masih mem-
punyai semangat yang luar 
biasa.

“Ini tentu tidak pernah 
terbayangkan. Jangankan 
keluarga, daerah ini saja 
tak terbayangkan. Dengan 
jumlah 300 kabupaten/kota 
yang ikut, hanya lima yang 
berhasil. Salah satunya dari 
kabupaten paling ujung di 
Provinsi Bengkulu, Kabupat-
en Mukomuko,” jelas Haidir.

Kepala Disdikbud Muko-
muko, Drs. H. Ruslan, M.Pd 
mengatakan, Maknuyah, 
sosok yang sangat wajar 
mendapatkan penghargaan 
tersebut. Karena sudah ban-
yak berperan hingga seka-
rang. Meski sudah berusia 
lanjut, ia masih semangat 
dan energik, kapan saja dan 
dimana saja, siap melatih. 
Bahkan keberhasilan pen-
catatan rekor Muri Tari Gan-
dai Massal tahun 2019 lalu, 
tidak terlepas dari peran serta 
Maknuyah.

“Tari Gandai tercatat se-
bagai warisan budaya tak 
benda. Kemudian berhasil 
mendapatkan rekor Muri. 
Dan sekarang, Tari Gandai 
ini ada yang memperoleh 
gelar Maestro. Jadi kita sangat 
berbahagia atas prestasi ini. 
Mudah-mudahan prestasi 
Maknuyah ini juga diperoleh 
oleh individu-individu yang 
lain,” harap Ruslan.(hue) 

MUKOMUKO – Pemkab 
Mukomuko memutuskan 
akan segera membentuk 
tim gabungan yang bertugas 
sebagai koordinasi, penga-
wasan dan pendistribusian 
gas elpiji 3 kg di Mukomuko. 
Hal itu setelah pasokan gas 
elpiji 3 kg sempat dikeluh-
kan masyarakat. Kesepaka-
tan ini didapat dalam rapat 
Tim Pengendalian Inflasi 
Daerah (TPID) yang digelar, 
kemarin (3/12).

“Sesuai dengan hasil kes-
epakatan rapat, segera me-
nyiapkan dokumen pen-
dukung, seperti keputusan 
pembentukan tim koor-
dinasi pengawasan dan 
pendistribusian gas elpiji 
3 kilogram,” kata Asisten II 
Setdakab Mukomuko, Drs. 
H. Novizar Eka Putra.

Lanjutnya, Polres Muko-
muko siap turut terlibat. 
Tidak hanya mengawasi 
pendistribusian gas elpiji 3 
kg, Polres juga akan mem-
bantu pengawasan pendis-
tribusian dan persediaan 
pangan dalam rangka Natal 
dan Tahun Baru. “Langkah 
ini untuk memastikan kes-
iapan Pemkab Mukomuko 
dalam menghadapi potensi 
lonjakan harga barang. Misal 
seperti cabe merah, dan 
kelangkaan gas elpiji 3 kg,” 
kata Novizar.

Tidak hanya itu, disepakati 

TPID, bahwa program keg-
iatan bantuan kapal, mesin 
dan jaring untuk kelompok 
nelayan masih akan tetap 
dilanjutkan tahun depan. 
Hal ini dalam rangka men-
ingkatkan produktivitas 
produksi perikanan agar da-
pat terpenuhinya kebutuhan 
masyarakat Mukomuko.

Program prioritas tahun 
2021 lainya, lanjut Novizar, 
yakni perbaikan sejumlah 
jembatan di Mukomuko 
untuk memperlancar akses 
sentra produksi pangan. 
“Penanganan dan pengen-
dalian inflasi daerah sangat 
erat kaitannya dengan kon-
disi perekonomian, kenaikan 
harga dan kondisi barang. 
Makanya perlu ditunjang 
dengan program dan keg-
iatan, seperti melanjutkan 
bantuan untuk nelayan dan 
penanganan jembatan,” 
sampai Novizar.

Tambah Novizar, sejumlah 
OPD terkait digeber untuk 
bersama-sama mengenda-
likan inflasi. Dengan mem-
bantu masyarakat, terlebih 
kini masih dihadapkan den-
gan pandemi Covid-19. Se-
bab selain pandemi Covid-
19, ada faktor lain yang da-
pat mempengaruhi pasokan 
barang di Mukomuko. Mulai 
dari hasil panen, kondisi 
cuaca dan adanya bencana 
alam.(hue)

Pastikan Pembayaran 
Utang ke Kontraktor

Maknuyah, Maestro Seni Tradisi Bentuk Tim Awasi 
Gas Elpiji 3 Kg

PERI/RB

PERTEMUAN: Tim BPK Bengkulu menggelar pertemuan ruang rapat kantor Bupati Mukomuko, Kamis (3/12).
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Almt Jl. S. Parman 6 RT.7 RW.2 Pdg Jati BKL
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•  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 – Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) 
Kabupaten Rejang Lebong 
(RL) terus berupaya mening-
katkan kinerja jajaran mere-
ka mulai tingkat kecamatan, 
hinga tingga kelurahan dan 
desa. Salah satunya, Bawaslu 
Kabupaten RL menggelar 
kegiatan Rapat Koordinasi 
(Rakor) bersama seluruh 
Panwascam Sekabupaten 
RL.

Dijelaskan Ketua Bawaslu 
Kabupaten RL Dodi Hendra 
Supiarso, SE kemarin, rakoor 
yang dilaksanakan untuk 
memberikan penekanan ter-
kait pengawasan menjelang 
hingga hari pelaksanan pen-
coblosan. Terutama dalam 
mengantisipasi  potensi 
pelanggaran saat masa ten-
ang kampanye hingga hari 
pencoblosan 9 Desember 
2020 nantinya.

‘’Penekanan kita kepada 
seluruh Panwascam jajaran 
untuk memperketat penga-
wasan disaat masa tenang 
setelah kampanye selesai. 
Hingga nanti hari pencob-
losan, khususnya potensi 
terjadinya aksi money politic 
saat menjelang hingga hari 
pencoblosan, karena ini 
salah satu potensi pelangga-
ran yang mungkin saja bisa 
terjadi nanti,’’ sampai Dodi.

Ditambahkan Dodi, rakor 
kemarin juga sekaligus un-
tuk persiapan pelaksanan 
bimbingan teknis (Bimtek) 
bagi anggota Pengawas 
Tempat Pemungutan Suara 
(PTPS) yang sudah mereka 
rekrut. ‘’Rakor kita sekaligus 
persiapan untuk Bimtek 
anggota PTPS yang akan ber-
tugas saat hari pelaksanaan 
pencoblosan,’’ demikian 
Dodi.(**)

Perketat 
Pengawasan 
di Masa Tenang

CURUP – Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL) 
memastikan menjamin hak suara bagi 
penyandang disabilitas dalam pelaksa-
naan Pilkada serentak 9 desember 2020 
mendatang. Baik itu dalam pelaksanaan 
Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur mau-
pun Pilkada Bupati/Wakil Bupati.

Salah satu bukti dan upaya KPU Ka-
bupaten RL yaitu dengan menyiapkan 
pendampingi bagi penyandang disabilitas 
saat pemilihan. Pendamping sendiri bisa 
dari petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) maupun dari 
pihak keluarga. Selain pendampingi, KPU 
juga akan menyiapkan template khusus 
penyandang disabilitas.

‘’Kita akan siapkan petugas pendamp-
ing dimasing-masing TPS nantinya untuk 
membantu penyandang disabilitas yang 
akan menyalurkan hak suara mereka. Ka-

lau nanti pendamping dari pihak keluarga, 
maka kita siapkan formulir pendamping 
untuk pemilih disabilitas yang akan di-
dampingi keluarganya,’’ terang Ketua KPU 
Kabupaten RL Drs. Restu Satrio Wibowo 
kepada RB.

Sementara itu, disisi lain Restu menyam-
paikan persiapan logistik dalam beberapa 
hari kedepan ditargetkan sudah selesai. 
Dan sudah bisa dikemas dalam sampul 
serta dimasukan ke dalam kota suara hing-
ga nanti pada saat jadwal pendistribusian 
sudah siap didistribusikan oleh petugas.

‘’Kalau untuk logistik pilkada kabupaten 
in sya Allah sudah siap dikemas dan ma-
suk dalam kotak suara. Untuk pilkada 
provinsi dalam beberapa hari kedepan 
juga sudah bisa dirampungkan. Sehingga 
pada saat jadwal distribusi, tinggal dilaku-
kan distribusi oleh petugas,’’ demikian 
Restu.(**)

Wanda/rb

PERSIAPAN: KPU Kabupaten RL terus mempersiapkan logistik mereka agar saat jadwal distribusi nantinya, seluruh logistik tinggal berangkat ke 
TPS.

Siapkan Pendamping Pemilih Disabilitas

CURUP – Salah satu anggota DPRD 
Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan (Dapil) 
Rejang Lebong (RL)-Lebong Heri Purwanto, 
kemarin mengungkapkan sudah melihat 
langsung beberapa titik jalan provinsi yang 
mengalami kerusakan. Bahkan kondisinya 
mengancam akan mengisolir warga sekitar 
lokasi jalan, karena terancam putus total 
akibat longsor beberapa bulan silam.

Disebutkan Heri, salah satunya ruang 
jalan yang menghubungkan Simpang Ke-
lurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang 
Kelingi menuju Pasar Desa Bengko Keca-
matan Sindang Dataran. ‘’Dari pantauan 
kita ada 2 titik rawan yang badan jalannyo 
longsor dan dapat membahayakan peng-
guna jalan,’’ sampai Heri.

Kondisi tersebut cukup mendesak untuk 

segera diperbaiki, sambung Heri, lanta-
ran jalan tersebut digunakan masyarakat 
untuk mengangkut hasil bumi pertanian 
masyarakat. Baik itu kopi, sayur mayur 
dan hasil bumi lainnya serta menjadi akses 
transportasi setiap hari antar wilayah desa 
di dua kecamatan tersebut.

‘’Kita sudah melihat langsung memang 
kondisi ini sangat mendesak dan harus ses-
egera mungkin untuk dapat di lakukan per-
baikan. Baik itu dengan pembuatan tanggul 
ataupun pengalihan alur badan jalan. Karena 
jalan tersebut urat nadi perekonomian 
masyarakat kecamatan sindang kelingi dan 
sindang dataran. Jika sampai jalan tersebut 
benar-benar terputus total, maka perekono-
mian masyarakat di wilayah tersebut dapat 
mati ataupun lumpuh,’’ imbuh Heri.(**)

TINJAU: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil RL-Lebong Heri Purwanto saat 
meninjau langsung lokasi jalan nyaris putus antara Simpang Kelurahan Beringin 
Tiga menuju Pasar Bengko.

Dewan Provinsi Usulkan Perbaikan Jalan

CURUP – Untuk memas-
tikan kondisi aman, Polres 
RL juga melakukan pen-
gawalan dan pengamanan 
dalam membantu proses 
pemakaman kasus positif 
Covid-19 yang meninggal 
dunia. Seperti yang dilak-
sanakan kemarindi salah 
satu lokasi Tempat Pemaka-
man Umum (TPU). Salah 
satu pasien positif Covid-19 
meninggal dunia dan sudah 
dimakamkan.

Diungkapkan Kapolres RL 
AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH 
kemarin, pasien yang dimak-
amkan tersebut yaitu kasus 
315. Awalnya pasien men-
jalani perawatan di RSUD 
Curup. Pasien ini merupak-
an warga asal Kecamatan 
Curup Selatan dan meu-
paka seorang perempuan. 
‘’Setelah dirawat di RSUD 
Curup, pasien akhirnya me-
ninggal dunia tadi siang dan 
sore ini dimakamkan secara 
SOP Covid-19 dan kita kawal 
secara ketat,’’ ucap Kapolres.

Sementara itu, dari data 
yang direlease gugus tugas 
percepatan penanganan 
Covid-19 kemarin, jumlah 
konfirmasi positif baru kem-
bali bertambah. Begitu juga 
dengan jumlah kasus selesai 
konfirmasi atau sembuh 
juga bertambah. Seperti 
yang disampaikan Juru Bi-
cara Gugus Tugas Covid-19 
sekaligus Kepala Dinas Ke-
sehatan (dinkes) kabupaten 
RL Syamsir, S.KM, M.KM 
kepada RB kemarin.

Dijelaskan Syamsir, untuk 
konfirmasi positif baru ada 
tambahan sebanyak 4 kasus 
baru. Sedangkan untuk sele-
sai konfirmasi alias sembuh 
sebanyak 13 kasus. ‘’Total 
jumlah konfirmasi positif 
sampai hari ini (kemarin, 
red) seluruh sebanyak 315. 
Kemudian jumlah selesai 
konfirmasi atau sembuh 
sebanyak 275 kasus dan kon-
firmasi positif masih dalam 
pengawasan sebanyak 40 
kasus,’’ singkat Syamsir.(**)

MAKAM : salah satu pasien positif Covid-19 di Kabu-
paten RL meninggal dunia dan dimakamkan dengan 
SOP Covid-19 dan dikawal ketal pihak kepolisian.

Kawal Pemakaman Positif Corona

Polres RL Salurkan 
Setengah Ton Beras

CURUP – Polres Rejang Lebong (RL) terus 
berupaya membantu pemerintah dalam upaya 
penanganan dampak pandemi Covid-19 di 
Kabupaten RL, salah satunya terhadap masyara-
kat kecil menengah kebawah yang terdampak 
Covid-19. Upaya tersebut dengan menyalurkan 
bantuan sembako berupa beras secara langsung 
kepada masyarakat di berbagai wilayah keca-
matan di Kabupaten RL.

Diungkapkan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, 
S.IK, MH didampingi Kabag Ops AKP Margopo, 
SH kepada RB, total yang didistribusikan men-
capai 500 kg atau setengah ton beras. ‘’Beberapa 
hari belakangan kita melanjutkan pendistri-
busian bantuan sembako beras di Kecamatan 
Binduriang dengan total 500 kg beras,’’ terang 
Kapolres.

Dirincikan Kapolres, masing-masing pem-
bagian beras bantuan Desa Kampung Jeruk 
dengan jumlah penerima sebanyak 25 orang 
masing-masing 10 kg. Serta di Desa Kepala 
Curup dengan jumlah yang sama yaitu 25 warga 
penerima dengan masing-masing 10 kg beras. 
Sehingga total keseluruhan yang didistribusikan 
mencapai 500 kg.

‘’Alhamdulillah distribusi sudah selesai kita 
laksanakan masing-masing 250 kg di Desa 
Kampung Jeruk dan 250 kg di Desa Kepala 
Curup Kecamatan Binduriang. Total penerima 
sebanyak 50 orang dengan masing-masing 
menerima 10 kg beras. Mudah-mudahan ini bisa 
sedikit meringankan beban masyarakat yang 
terkena dampak pandemi Covid-19,’’ demikian 
Kapolres.(**)

Wanda/rb

SALURKAN: Kabag Ops Polres RL AKP 
Margopo, SH saat menyerahkan bantuan 
sembako beras dari Polres RL.

CURUP – Pengakuan dua tersangka 
pengedar narkoba yang ditangkap Satuan 
Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres 
Rejang Lebong (RL) beberapa waktu lalu 
membuat banyak pihak cukup prihatin. 
Karena ternyata pelanggan atau yang 
membeli narkoba jenis sabu dari keduanya 
rata-rata pemuda dan remaja usia sekolah.

Wakil Bupati (Wabup) RL H. Iqbal Bastari, 
S.Pd, MM mengungkapkan kepada RB ke-
marin, dirinya secara pribadi dan atas nama 
pemerintah daerah cukup prihatin. Karena 
jelas kondisi tersebut akan mempengaruhi 
masa depan generasi penerus di Kabupaten 
RL. ‘’Kalau memang benar apa yang disam-
paikan kedua pengedar narkoba tersebut, 
tentunya ini sebuah keprihatinan kita 
bersama. Karena generasi penerus bangsa, 

pemuda dan remaja kita massa depan mer-
eka terancam karena sudah mengenal dan 
mengkonsumsi narkoba,’’ sampai Wabup.

Untuk itulah, sambung Wabup, butuh 
perhatian lebih dari seluruh pihak, tidak 
hanya di pemerintah dan polisi saja, tapi 
lebih terkusus orang tua. Karena mereka 
yang lebih tahu dan lebih sering bertemu 
dengan anak-anak mereka. Sehingga mer-
eka bisa lebih cepat mengidentifikasi jika 
anak-anak mereka terjerumus ke dalam 
lingkaran narkoba.

‘’Kita berharap seluruh orang tua bisa 
semakin meningkatkan pengawasan terha-
dap anak-anak mereka. Selaku perhatikan 
tingkah laku dan sikap mereka, dengan 
siapa berteman dan kemana mereka saat 
berada diluar rumah. (**)

Prihatin, Wabup Minta Ortu Perketat Pengawasan Anak

Anggaran Tersisa Rp 78 M, 
Realisasikan Kegiatan Prioritas

CURUP – Hingga Desember 2020 atau 
menjelang tutup buku tahun anggaran (TA) 
2020, menyisakan alokasi dana hanya sebesar 
Rp 78 miliar dalam kas daerah (kasda). Padahal 
dari catatan Badan Pengelolaan Keuangan Dae-
rah (BPKD) Kabupaten RL, kebutuhan daerah 
masih sebesar Rp 132 miliar alias minus Rp 54 
miliar.

Untuk itulah, Kepala BPKD Kabupaten RL Wu-
wun Mirza, MT menyampaikan, mereka hingga 
akhir tahun hanya merealisasikan kegiatan 
skala prioritas. Misalnya untuk pembayaran gaji 
pegawai, honor TKS, listrik, PDAM, telpon, tun-
jangan guru, anggaran dana desa dan kegiatan 
fisik yang anggarannya bersumber dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK).

‘’Kondisi anggaran kita semakin minim bah-
kan sudah tercatat minus jika harus memak-
sakan seluruh kegiatan terealisasi. Makanya kita 
berupaya memprioritaskan mana yang sekala 
prioritas saja alias kegiatan yang benar-benar 
tidak bisa ditunda atau harus dilaksanakan,’’ 
sampai Wuwun.(**)

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
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Mas ,  SHM,  H rg  Nego .  Tanpa 
Perantara.  Hub.  085228004888

•  kehilangan •
1BPkB, No. 1.07523032 a/n An-
war Fauzi,  Alamat Taba Jambu 
K e c a m a t a n  P o n d o k  K u b a n g

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Daihatsu ‘2013, BD1745AS, 
Noka PM2M60251D2005235, Nos-
in. TG1A12K, A/n Widya Wulandari

•  kehilangan •
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N o k a ,  M H F 1 1 K F 8 3 Y 0 0 1 5 3 1 4 , 
Nosin. 7K-0347000, A/n Chufran

•  sumur bor •
wff Bor, Jaa Pembuatan Sumur Bor & 
Service, Hub. Andi Tlp/Wa 082346329870, 
A/L: Sukaraja Dusun II Bengkulu

•  sumur bor •
HerMAnsyAH sInAgA, Pembuatn & Servis 
Sumur Bor, Servis Jet Pum& Summersible Dpn Ben-
colen Mall (BIM) Hub. 081367722575/ 085783169529
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Marthawati Resmi 
Nahkodai IBI RL 

CURUP - Pengurus Cabang Ikatan Bidan In-
donesia (IBI) Kabupaten Rejang Lebong (RL) 
tuntas melaksanakan musyawarah Cabang ke-
VIII, kemarin (22/11). Kegiatan dilaksanakan di 
salah satu hotel di Kota Curup. Terpilih sebagai 
Ketua Pengurus Cabang (PC) IBI Kabupaten 
RL, Marthawati, S.ST yang langsung dilakukan 
pelantikan.

Dijelaskan mantan Ketua PC IBI Kabupaten RL, 
Azizah, Amd.Keb, karena dalam massa pandemi 
Covid-19, kegiatan mereka laksanakan dalam 
dua tahapan. Masing-masing Pramuscab dan 
muscab yang seluruhnya sudah dilaksanakan 
secara bertahap. Peserta ada 50 bidan.

Para peserta, sambung Azizah, terdiri dari 
7 orang kandidat ketua IBI, 7 orang ketua be-
serta anggotanya dan 11 orang panitia persiapan 
Muscab. Ditambah 25 orang peserta muscab 
yang berasal dari perwakilan 15 ranting IBI se-
Kabupaten RL. 

‘’Ke depan saya berharap dengan sudah terpilih 
dan dilantiknya Ketua dan Pengurus Cabang IBI 
Kabupaten Rejang Lebong ini, bisa semakin me-
ningkatkan pelayanan kebidanaan pada semua 
tatanan pelayanan kesehatan, Meliputi tatanan 
primier, skunder dan tersier,’’ sampai Azizah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten RL, Syamsir, S.KM, M.KM 
menyampaikan, pengurus IBI Kabupaten RL 
bisa membantu pemerintah sesuai bidang atau 
profesinya. Salah satunya membantu pemerintah 
dalam upaya menurunkan angka kematian ibu 
dan bayi di Kabupaten RL.

Selain itu, sambung Syamsir, keberadaan IBI 
bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi 
balita dan lansia serta meningkatkan kualitas 
tatanan pelayanan untuk ibu hamil. ‘’Harapan 
kami, beradaan IBI tentunya bisa meningkatkan 
pelayanan para bidan kepada masyarakat. Salah 
satunya guna menurunkan angka kematian ibu 
dan anak. Serta meningkatkan kualitas pelayanan 
sesuai bidang/profesi anggota IBI,’’ demikian 
Syamsir.(**)

DILAnTIk: Pengurus IBI kabupaten rejang 
Lebong dilantik untuk kepengurusan lima 
tahun.

Libatkan Mahasiswa 
CURUP – Komisi Pemili-

han Umum (KPU) Kabu-
paten Rejang Lebong (RL) 
sudah mulai melakukan 
kegiatan penyortiran dan 
pelipatan surat suara sejak 
Sabtu (21/11). Lokasi pelipa-
tan surat suara di Gudang 
Logistik KPU RL kawasan 

jalan S. Sukowati dengan dia-
wasi ketat pihak kemananan 
serta disaksikan Bawaslu 
Kabupaten RL.

 Dijelaskan Ketua KPU Ka-
bupaten RL Drs. Restu Satrio 
Wibowo melalui Kasubbag 
Umum Sekretariat Riko Sapu-
tra, SE kepada RB, untuk saat 
ini logistik surat suara yang 
masuk baru untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati RL. 
Dari hasil penyortiran, dite-
mukan 40 lembar surat suara 
dalam kondisi rusak.

 ‘’Penyortiran sudah selesai 
kita lakukan sejak Sabtu yang 
dilakukan oleh petugas dari 
KPU sendiri. Dilanjutkan 
pelipatan suarat suara dan 
mudah-mudahan malam ini 
(tadi malam, red) bisa selesai 

dengan mengerahkan 50 
orang petugas,’’ terang Riko.

 Untuk petugas pelipatan 
surat suara sendiri, sambung 
Riko, sesuai MoU mereka 
dengan Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Curup, me-
manfaatkan tenaga maha-
siswa sebanyak 50 orang. Di-
harapkan selesai tadi malam 
dan dilakukan packing. Hari 

ini seluruhnya dilaporkan ke 
KPU Provinsi Bengkulu.

‘’Kita masih menunggu 
untuk logistik surat suara pe-
milihan gubernur dan wakil 
gubernur Bengkulu. Akan 
kita lakukan penyortiran 
sebelum dilakukan pelipatan 
sebagaimana surat suara 
untul Pilbup RL,’’ demikian 
Riko.(**)

PeLIPATAn: kPU kabupaten rL hingga sore kemarin (22/11) masih melakukan pelipatan surat suara yang memanfaatkan tenaga mahasiswa IAIn 
Curup di gudang Logistik kPU.

40 Lembar Surat Suara Rusak

Dugaan Pencabulan 
Anak Dibawah Umur 

CURUP – Pria lanjut usia yang 
memiliki cucu, Ar alias Ma (65) 
asal Kecamatan Curup Tengah 
ditangkap polisi. Duda anak 
dua ini diamankan karena di-
duga melakukan persetubuhan 
atau pencabulan dengan anak 
bawah umur pada Agustus 2020 
lalu. Bahkan korban diduga 
sempat menginap di rumah Ar 
hingga akhirnya dijemput orang 
tuanya.

Berdasarkan keterangan ke-
luarga korban yang melapor ke 
Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak (PPA) Sat Reskrim 
Polres Rejang Lebong (RL), be-

rawalkorban tidak pulang ke 
rumah setelah izin keluar untuk 
jalan-jalan pada 26 Agustus 2020. 
Sampai keesokan harinya, 27 
Agustus 2020 belum juga pulang, 
orang tua korban mendapat info 
kalau korban ada di rumah Ar 
alias Ma.

Setelah dilakuakn pengecekan, 
ternyata benar korban berada 
di rumah terlapor. Selanjutnya 
korban dibawa pulang ke rumah 
oleh orang tuanya. ‘’Sampai di 
rumah korban menceritakan 
kalau dirinya sudah disetubuhi 
terlapor.Mendengar pengakuan 
korban, orang tua korban mel-
apor ke Unit PPA Satreskrim 
Polres Rejang Lebong,’’ terang 
Kapolres RL AKBP. Puji Prayitno, 
S.IK, MH melalui Kasat Reskrim 

AKP. Ahmad Musrin Muzni, SH, 
S.IK kepada RB.

Pascadilaporkan, Ar menge-
tahui hal itu memilih melari-
kan diri keluar Kabupaten RL. 
Hingga akhirnya ada info kalau 
kemarin (22/11) terlapor pulang 
ke rumahnya di Kecamatan Cu-
rup Tengah. Personel Polres RL 
langsung melakukan pengin-
taian hingga akhirnya berhasil 
mendapati Ar yang selanjutnya 
diamankan ke Mapolres RL. 

‘’Tersangka sempat kabur saat 
dilaporkan sehingga jadi buro-
nan kita. Hari ini (kemarin, red) 
kita dapat info terlapor ada di 
rumahnya, makanya langsung 
kita lakukan penangkapan. Saat 
ini Ar masih menjalani pemerik-
saan,’’ demikian Musrin.(**)

12 Hal Baru 
Saat di TPS

CURUP – Polres Rejang Lebong (RL) terus 
melakukan sosialisasi disiplin protokol 
kesehatan, terutama menjelang hari pen-
coblosan Pilkada 9 Desember 2020 men-
datang. Salah satunya yang sedang gencar 
disosialisasikan Polres RL yaitu 12 hal baru 
saat pemilih berada di TPS nantinya.

Dikemukakan Kapolres RL AKBP. Puji Pray-
itno, S.IK, MH kemarin, 12 hal baru tersebut 
yaitu pemilih wajib menggunakan masker 
saat datang ke TPS dan selalu menjaga jarak. 
Kemudian, sebelum dan sesudah mencoblos 
pemilih wajib mencuci tangan di tempat 
yang sudah disediakan di TPS.

Lalu, sambung Puji, pemilih diwajibkan 
mengecek suhu tubuh kepada petugas yang 
ada sebelum masuk ke wilayah TPS dan 
menggunakan sarung tangan plastik yang 
sudah disediakan sebelum mencoblos. 
Selajutnya pemilih yang sudah mencoblos 
akan ditetes tinta pilkada. Satu lagi, jumlah 
pemilih di satu TPS maksimal 500 orang.

‘’Serta untuk petugas dalam hal ini KPPS 
(kelompok penyelenggara pemungutan 
suara, red) dalam bertugas harus dileng-
kapi APD (alat pelindung diri, red). Mulai 
dari masker, sarung tangan dan faceshild. 
Kedatangan pemilih juga diatur secara 
terjadwal untuk menghindari terjadinya 
antrean dan kerumunan massa di TPS,’’ 
sampai Kapolres.

Pemilih sambung Kapolres, tidak hanya di-
wajibkan menggunakan masker dari rumah. 
Tetapi juga diminta menyiapkan serta mem-
bawa pulpen dan identitas diri dari rumah. 
TPS juga akan dilakukan penyemprotan 
disinfektan oleh petugas secara berkala. 
Serta ada bilik khusus bagi pemilih yang 
suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius. 
Terakhir selama berada di lokasi TPS dilarang 
berkerumun dan menghindari kontak fisik.

‘’Harapan kita sosialisasi 12 hal baru saat 
berada di TPS ini bisa benar-benar dipedo-
mani masyarakat. Jangan sampai muncul 
klaster pilkada pada hari pencoblosan nanti-
nya. Seluruh pelaksanaan pencoblosan nanti 
tetap akan diawasi ketat agar prokes Covid-19 
dijalankan dengan disiplin,’’ demikian Ka-
polres.(**)

CURUP – De (33) warga 
Desa Air Apo, Kecamatan 
Binduriang yang ditetap-
k a n  s e b a ga i  t e r s a n g k a 
kepemilikan narkoba jenis 
sabu, bakal terancam lama 
mendekam dipenjara. Kare-
na penyidik Satuan Reserse 
Narkoba (Sat Resnarkoba) 

Polres Rejang Lebong (RL) 
menjeratnya dengan satu 
pasal, yaitu Pasal 112 ayat 
(2) UU nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. An-
caman pidana kurungan 
minimal 5 tahun penjara dan 
maksimal 20 tahun penjara. 
Serta pidana denda minimal 

Rp 800 juta maksimal Rp 8 
miliar.

Dijelaskan Kapolres Rejang 
Lebong AKBP. Puji Prayitno, 
S.IK, MH melalui Kasatres 
Narkoba Iptu. Susilo, SH, 
MH, dari keterangan ter-
sangka, menjalani profesi 
sebagai pengedar sabu sejak 

enam bulan belakangan. 
Sabu ia dapati dari pasokan 
rekannya berinisial T. Dirin-
ya juga menjual sabu ke pada 
pelanggan dalam bentuk 
paket beragam ukuran.

’Sabu yang dijualnya mulai 
dari paket kecil harga Rp 30 
ribu hingga paket sedang 

harga Rp 2 juta. Keterangan 
tersangka inu tidak kita per-
cayai begitu saja. Pendala-
man dan pengembangan 
masih terus kita lakukan. 
Termasuk terhadap oknum 
yang disebutkan tersangka 
sebagai pemasoknya selama 
ini,’’ demikian Susilo.(**) 

Terancam Lama Dipenjara

DIAMAnkAn: Duda Lanjut Usia berinisial Ar alias Ma (65) ditangkap polisi atas dugaan mencabuli 
anak dibawah umur.

Sempat Buron, Duda Tua Dibekuk Polisi
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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

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

CURUP – Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan (Dik-
bud) Kabupaten Rejang Leb-
ong (RL) sudah mulai mem-
berikan izin untuk sekolah 
menggelar kegiaatn tatap 
muka. Hanya saja sekolah 
tatap muka tetap harus di-
pastikan dulu sudah siap 
secara kedisiplinan Proto-
kol Kesehatan (prokes) Co-
vid-19.

Dijelaskan Kepala Dinas 
Dikbud Kabupaten RL Kh-
irdes Lapendo Pasju, S.STP, 
M.Si kepada RB kemarin, 
setidaknya sudah ada 20 
sekolah lebih yang mulai 
melaksanakan kegiatan be-
lajar mengajar (KBM) se-
cara tatap muka. ‘’Saya lupa 
jumlah pastinya, tapi sudah 
lebih 20 sekolah yang mulai 
melaksanakan KBM dengan 
tatap muka,’’ terang Khirdes.

Sekolah-sekolah tersebut, 
sambung Khirdes, dinilai 
sudah siap dalam pelaksa-
naan kedisiplinan prokes 
Covid-19. Diantaranya ke-
siapan sarana tempat cuci 
tangan pakai sabun (CTPS), 
masker dan faceshild serta 

prokes lainnya. Sekolah juga 
tidak boleh melaksanakan 
proses KBM dengan jumlah 
peserta didik 100 persen. 
Namun hanya boleh diikuti 
50 persennya saja.

‘’Artinya sekolah ting-
gal bagaimana menyusun 
teknis proses KBM tatap 
muka di sekolah mereka. 
Apakah dengan secara ber-
gantian, membagi ruangan 
dan membagi jadwal KBM. 
Intinya agar peserta didik 
saat mengikuti proses KBM 
tetap menjaga jarak, ter-
masuk kegiatan KBM tidak 
boleh ada jam istirahat agam 
meminimalisir peserta didik 
berinteraksi satu sama lain-
nya,’’ terang Khirdes.

Mereka berharap, tambah 
Khirdes, seluruh sekolah 
yang sudah menerapkan 
sekolah tatap muka untuk 
benar-benar disiplin dalam 
mematuhi prokes Covid-19. 
‘’Agar jangan sampai ada 
cluster baru di sekolah-seko-
lah. Apalagi kondisi saat ini 
jumlah konfirmasi positif 
masih terus bertambah,’’ 
demikian Khirdes.(dtk)

CURUP – Satua Reserse narkoba (Sat 
Resnarkoba) Polres Rejang Lebong (RL) 
terus melakukan pendalaman dan pengem-
bangan dari penangkapan dua pengedar 
narkoba jenis sabu. Masing-masing BH 
(30) warga Desa Taba Renah Kecamatan 
Curup Utara dan TH (32) warga Batu Dewa 
Kecamatan Curup Utara.

Dari hasil pemeriksaan, terang Kapolres 
RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui 
Kasat Resnarkoba Iptu Susilo, SH, MH ke-
pada RB, narkoba jenis sabu tersebut dijual 
kepada pelanggan di wilayah sekitar tempat 
tinggal para tersangka. Ironisnya, pen-
gakuan para tersangka bahwa pelanggan 
mereka mayoritas adalah berusia remaja 
dan masih sekolah atau pelajar. 

‘’Kalau pengakuan keduanya tersangka 
ini, tempat membeli tidak sama atau beda 
bandar. Namun untuk lama berjualan 
hampir sama, antara 3-5 bulan lamanya. 
Sedangkan untuk pelanggan mereka, 
hampir sama dari kalangan pemuda dan 
remaja usia sekolah. Tapi adanya juga ada 
dari kalangan sipil lainnya,’’ terang Susilo.

Sejauh ini, tambah Susilo, mereka masih 
mendalami dan menyelidiki para bandar 
asal barang haram yang dijual oleh kedua 
tersangka tersebut. ‘’Kita masih menyeli-
diki identitas bandar yang sudah disebut 
para tersangka. Namun kita harus selidiki 
terlebih dahulu sejauh mana kebenaran 
dari keterangan kedua tersangak,’’ demikian 
Susilo.(dtk)

Pelanggan Narkoba 
Kebanyakan Pelajar CURUP – Satuan Lalulintas 

(Satlantas) Polres Rejang 
Lebong (RL) berhasil meraih 
prestasi tingkat nasional. 
Dimana Satlantas Polres RL 
berhasil menjadi juara I na-
sional dalam Lomba Pelay-
anan Regident Bidang Sim di 
Era Adaptasi Kebiasaan Baru 
Tahun 2020 Zona C yang 
diselenggarakan Korlantas 
Mabes Polri.

Kemarin secara langsung, 
Direktur Rektorat Lalulintas 
(Dirlantas) Polda Bengkulu 
Kombes Pol Budi Muly-
anto, S.Ik, MH secara lang-
sung menyerahkan piagam 
penghargaan dari Korlantas 
Mabes Polri kepada Kapolres 
RL AKBP Puji Prayitno, S.Ik, 
MH yang didampingi Kasat 
Lantas Iptu Aan Setiawan, 
S.Sos, MM. Kegiatan peny-
erahan piagam penghar-
gaan dari Korlantas tersebut 
dilaksanakan di lapangan 
Polres RL kemarin sore.

Dalam arahannya, Dirlan-
tas Polda Bengkulu Kombes 
Pol Budi Mulyanto, S.Ik, 
MH menyampaikan, Polda 
Bengkulu khususnya san-
gat merasa bangga atas 
prestasi yang ditoreh Sat 
Lantas Polres RL. Apalagi 
ini bisa dibilang pertama ka-
linya Satuan di Polres jajaran 
Polda Bengkulu khususnya 

Satlantas meraih prestasi 
terbaik I tingkat nasiol.

‘’Saya secara pribadi san-
gat merasa bangga dengan 
prestasi yang sudah diraih 
Satlantas Polres Rejang Leb-
ong. Apalagi bisa mengalah-
kan puluhan Polres seluruh 
Indonesia. Dan selama saya 
menjabat ini pertama ka-
linya raihan prestasi terbaik 
I yang diperoleh satuan di 
Polres Jajaran Polda Beng-
kulu,’’ sampai Budi.

Sementara itu, Kapolres 
RL AKBP Puji Prayitno, 
S.IK, MH didampingi kasat 
Lantas Iptu Aan Setiawan, 
S.Sos, MM menyampaikan 
prestasi yang sudah diraih, 
bukan semata-mata hanya 
untuk dibanggakan. Na-
mun ada tugas berat yang 
harus dipikul kedepannya, 
yaitu bagaimana mem-
pertahankan serta menin-
gkatkan kualitas prestasi 
tersebut.

‘’Jadi ini bukan hanya 
sebuah kebanggaan saja, 
melainkan prestasi yang 
sudah diraih ini harus diper-
tahankan dan ditingkatkan 
kualitasnya. Sehingga ini 
sekaligus menjadi beban 
dan tanggungjawab serta 
motivasi tersendiri bagi 
Polres Rejang Lebong,’’ ucap 
Kapolres.(dtk)

HUT Jasa Raharja ke-60 Tahun
CURUP – PT. Jasa Raharja Cabang Beng-

kulu, kemarin menggelar kegiatan bakti 
sosial Donor Darah. Kegiatan dalam rangka 
menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Jasa 
Raharja ke-60 tersebut dipusatkan di Ka-
bupaten Rejang Lebong (RL) dengan tema 
‘Stay Healthy and Happy with Jasa Raharja 
Blood Donation’ yang bekerjasama dengan 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten 
RL. Kegiatan ini juga berbarengan dengan 

Rapat Tim Pembina Samsat Provinsi Beng-
kulu bersama Ditlantas Polda Bengkulu dan 
BPKD Provinsi Bengkulu.

‘’Sesuai usia Jasa Raharja, target kita hari 
ini (kemarin, red) bisa mendapatkan 60 
kantong darah dari pendonor. Khususnya 
dari para peserta yang mengikuti kegiatan 
rapat. Kegiatan ini sebagai bentuk imple-
mentasi Jasa Raharja Bangga Melayani 
Negeri,’’ sampai Kepala Cabang PT. Jasa 
Raharja Bengkulu Abdul Haris, SE yang juga 
ikut menyumbang satu kantong darah ini.

Ditambahkan Haris, para pendonor juga 
diberikan rapid test gratis, goodie bag dan 
merchandise menarik dari Jasa Raharja. 
Sebagai bentuk ucapan terimakasih dari 
mereka. ‘’Alhamdulillah cukup banyak pen-
donor dan mudah-mudahan bida tercapai 
target kita sebanyak 60 kantong darah,’’ 

sampai Haris.
Ditambahkan Haris, harapannya di usia 

Jasa Raharja yang ke-60 tahun ini, pelay-
anan Jasa Raharja kepada masyarakat 
dapat dilaksanakan sesuai dengan Visi Jasa 
Raharja. Salah satunya menjadi perusahaan 
terpercaya dalam memberikan perlind-
ungan dasar terhadap resiko kecelakaan. 
‘’Serta mereka akan berupaya melakukan 
perbaikan dengan menyediakan perlind-
ungan dasar yang terintegrasi secara digital 
dengan didukung human capital yang 
unggul guna meningkatkan stakeholder 
engagement,’’ demikian Haris.(dtk)

Nyaris Diamuk Massa
SINDANG KELINGI – Selasa (1/12) malam, 

warga di Desa Sindang Jaya Kecamatan Sindang 
Kelingi mengamankan lima remaja bawah umur. 
Yaitu DOW (16), YS (17), Me (15), RF (15) dan 
CI (15) warga Kecamatan Sindang Dataran. 
Kelima remaja yang masih berstatus pelajar ini 
diamankan warga karena tertangkap mencuri 
kulit kayu manis dan nyaris diamuk massa.

Dijelaskan Kapolres Rejang Lebong AKBP Puji 
Prayitno, S.IK, MH kepada RB kemarin, dari ket-
erangan warga dan saksi, para pelaku mencuri 
kulit kayu manis dari pohonnya dengan cara 
dikupas milik Amin (45) warga setempat. Saat 
beraksi, warga mengetahui kejadian tersebut 
dan langsung melakukan pengejaran serta 
penangkapan.

‘’Setelah berhasil ditangkap warga, perang 
desa setempat langsung menghubungi Polsek 
Sindang Kelingi karena khawatir akan diamuk 
massa. Sehingga anggota Polsek Sindang Kelingi 
langsung mengamankan para pelaku ke Polsek 
Sindang Kelingi beserta barang bukti hasil cu-
rian,’’ sampai Kapolres.

Setelah dilakukan mediasi antara perangkat 
desa tempat tinggal para pelaku serta perangkat 
desa lokasi kejadian dan korban pencurian, akh-
irnya kasus tersebut tidak sampai diproses alias 
akan diselesaikan secara kekeluargaan. (dtk)

Wanda/rb

TerIMA: kapolres rL AkBP Puji Prayitno, s.Ik, MH menerima penyerahan piagam penghargaan dari korlantas Mabes Polri yang diserahkan Dir-
lantas Polda Bengkulu kombes Pol Budi Mulyanto, s.Ik, MH kemarin.

Satlantas Polres RL 
Juara I Nasional

Sekolah Tatap Muka
Wanda/rb

Donor: kepala Cabang PT. Jasa ra-
harja Bengkulu Abdul Haris, se dan Dir 
Lantas Polda Bengkulu, kombes Pol 
Budi Mulyanto, s.Ik, MH ikut mendo-
norkand arah mereka.

Jasa Raharja Gelar Aksi Donor Darah

LINTAS

DIAMAnkAn : Para pelaku pencurian yang 
masih di bawah umur diamankan di Polsek 
sindang kelingi.
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POLING CABUP DAN
CAWABUP KEPAHIANG
PILIHAN PEMBACA RB 

Ujang Syarifudin
Firdaus Djaelani
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Hidayatullah Sjahid

H. zurdinata, S.IP
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KEPAHIANG – Program budi-
daya bawang putih di Kabupaten 
Kepahiang dinilai gagal. Alhasil, 
program ini tidak lagi dilanjutkan, 
artinya tak ada lagi bantuan benih 
bawang putih untuk petani. 

Kabid Hortikultura Distan Kepa-
hiang, Budi, SP mengakui kurang 

berhasilnya program ini. Seb-
agaimana hasil evaluasi pihaknya 
atas program yang sudah berjalan 
1 tahun itu. Karena itu tahun depan 
pihaknya tidak lagi mengajukan 
ke pemerintah pusat bantuan 
benih bawang putih untuk petani. 
Sedangkan komiditi hortikultura 

lainnya seperti bawang merah, jahe 
dan cabai kemungkinan tetap akan 
diusulkan.

“Hasil evaluasi kita, selain kurang 
diminati oleh petani, kita juga 
temukan indikator produktivitas 
dari program ini masih sangat 
rendah. Jauh perbandingannya 

dari komoditas bawang merah. 
Tahun ini ada 40 hektare program 
pengembangan bawang putih dari 
kuota kita 100 hektare, namun 
produksinya belum diketahui kare-
na masih masa tanam,” jelas Budi.

Pada tahun 2020 dijelaskan Budi, 
Kabupaten Kepahiang mendapat-

kan bantuan pengembangan 
bawang merah untuk lahan seluas 
100 hektare. Kemudian bawang pu-
tih untuk lahan seluas 50 hektare. 
Jahe 15 hektare, jeruk 20 hektare 
dan sarana pascapanen 4 unit. 
Semua bantuan tersebut sudah 
didistribusikan kepada petani sejak 

September lalu. ‘’Jadi, kita hanya 
memfasilitasi kebutuhan petani 
akan benih. Tahun depan hanya 
bawang merah, jahe dan cabai yang 
kita usulkan. Untuk banyaknya alo-
kasi, kami juga masih menunggu 
SK resmi dari Kementerian,” jelas 
Budi.(sly)

223 Personel Polres 
Amankan Pilkada 

KEPAHIANG – Se-
banyak 223 perso-
nel Polres Kepahiang 
dan jajaran ditu-
runkan melakukan 
pengamanan Pilkada 
2020. Jumlah terse-
but diakui Kapolres 
Kepahiang AKBP. Su-
parman, S.IK, M.AP 
belum termasuk ban-

tuan personel pengamanan dari Polda Bengkulu 
dan TNI.

“Dari kita (Polres dan jajaran) telah menyiapkan 
2/3 dari jumlah personel yang ada. Guna memas-
tikan pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan sukses 
dan tidak ada kendala apapun hingga dilantiknya 
bupati terpilih nanti,” terang Kapolres.

Untuk persiapan pengamanan selama pelak-
sanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kepahiang 2020, para personel sudah diberikan 
pelatihan khusus. “Pola pemantauan dan pen-
gamanan Pilkada 2020 akan dilakukan di 335 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar 
di delapan kecamatan di Kepahiang. Pemetaan 
lokasi TPS sudah dilakukan untuk mengatur 
penempatan personel. Kami berharap pola ini 
bisa berjalan dengan baik, aman, dan sukses,” 
ujar perwira melati dua ini.

Bahkan Kapolres mengultimatum kepada 
siapapun yang akan membuat kekacauan, 
pihaknya tidak akan segan-segan mengambil 
tindakan tegas. Menurutnya sudah menjadi 
sebuah kewajiban bagi aparat kepolisian untuk 
memastikan pelaksanaan Pilkada di wilayahnya 
berjalan aman.

“Kita berharap Pilkada di Kepahiang bisa berja-
lan sesuai harapan, dan mendapatkan hasil yang 
terbaik untuk masyarakat dan daerah. Jika ada 
yang sengaja membuat kekacauan selama masa 
Pilkada ini, maka siap-siap berhadapan dengan 
kita,” tegasnya. 

Selain itu, mereka juga akan melakukan pe-
mantauan lokasi TPS agar dilengkapi fasilitas 
pendukung menjalankan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. Yaitu mencuci tan-
gan dengan sabun, menjaga jarak, memakai 
masker dan mengatur antrean pemilih agar 
tidak berkerumun. “Kami juga memerintahkan 
seluruh personel yang terlibat untuk selalu cek 
kesehatan sebelum bertugas. Menjaga netralitas 
karena tugas polisi melindugi, mengayomi dan 
melayani masyarakat,” demikian Kapolres.(sly)

Gagal, Bantuan Benih Bawang Distop

SUPARMAN

Sebulan Air Tidak 
Mengalir Maksimal

KEPAHIANG – Tampak-
nya permasalahan terkait 
pelayanan PDAM Tirta 
Alami Kepahiang belum 
tuntas. Setelah sebelumnya 
keluhan datang dari warga 
Kelurahan Pasar Ujung Ke-
camatan Kepahiang, saat 
ini warga Desa Taba Te-
belet pun ikut mengeluh-
kan pelayanan yang tidak 
maksimal. Dimana hampir 
1 bulan terakhir air PDAM 
tidak mengalir dengan 
maksimal. Bahkan pernah 
2 minggu air tak mengalir 
sama sekali.

Seperti  dikemukakan 
Ansori (48) warga Taba 
Tebelet. Dia mengeluhkan 
belakangan keluarganya su-
lit mendapatkan suplai air 
dari PDAM. Menurutnya, 
hingga saat ini pihaknya be-

lum mendapatkan konfir-
masi dari PDAM terkait pe-
nyebab aliran air yang tidak 
mengalir normal tersebut.

“Padahal saat ini musim 
hujan, tapi air ledeng sama 
sekali tidak mengalir. Kami 
terpaksa menampung air 
hujan untuk kebutuhan 
sehari-hari rumah tangga. 
Seperti untuk keperluan 
mandi, memasak dan men-
cuci,” keluh Ansori.

B a h k a n  A n s o r i  p u n 
m e n g e l u h k a n  k i n e r j a 
PDAM Tirta Alami Kepahi-
ang yang lamban merespon 
pengaduan masyarakat. 
“Giliran konsumen menga-
du soal pelayanan, respon-
nya sangat lamban. Tapi gil-
iran menagih pembayaran, 
cepat sekali. Bahkan telat 
sedikit mengancam akan 
mencabut aliran air,” keluh 
Ansori.

  Senada diungkapkan Asti 
(29), juga warga Desa Taba 

Tebelet yang mengeluhkan 
suplai air berkurang sejak 
2 pekan terakhir. Kenda-
ti air tetap mengalir na-
mun airnya keruh, tak bisa 
dikonsumsi. Untuk itu ia 
meminta PDAM Tirta Kepa-
hiang segera menindaklan-
juti permasalahan ini.

 “Air di tempat kami su-
dah 2 pekan ini alirannya 
kecil, dan itupun keruh 
seperti warna kopi susu. 
Jadi kami khawatir untuk 
mengkonsumsinya. Bahkan 
untuk mandi anak saja, air 
harus kami saring terlebih 
dahulu,” ujar Asti.

  Sayangnya Plt Direktur 
PDAM Tirta Kepahiang, 
Arminsyah ketika akan 
dikonfirmasi, hingga berita 
ini diturunkan tidak bisa di-
hubungi. Beberapa kali RB 
mencoba menghubungi via 
telepon selularnya, nomor 
milik yang bersangkutan tak 
kunjung aktif.(sly)

DIKELUHKAN: Kegiatan warga menampung air dari PDAM yang sejak dua minggu ini distribusinya tersendat.

Warga Keluhkan Pelayanan PDAM

KEPAHIANG – Persoalan 
sampah yang tak kunjung tun-
tas di Kabupaten Kepahiang, 
mengharuskan Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) menyu-
sun program guna mencari-
kan solusi dari masalah ini. 
Untuk itu di tahun 2021 men-
datang, selain mengandalkan 
program pembangunan Tem-
pat Pembuangan Sampah 
(TPA), Tempat Pembuangan 
Sampah Terpadu (TPST) dan 
Laboratorium, DLH juga ten-
gah mempersiapkan pem-
bangunan rumah sampah di 
beberapa lokasi.

 Walaupun sebelumnya, 
pada pertengahan tahun lalu 
DLH sudah membangun 
rumah sampah sebanyak 1 
unit di Jalan Santoso Keca-
matan Kepahiang. Namun di-
rasakan belum mampu men-
gatasi persoalan sampah yang 
terus meningkat, sebanding 
dengan terus bertambahnya 
penduduk dan permukiman 
di Kabupaten Kepahiang.

 Kepala DLH Kabupaten 
Kepahiang, Mukhtar Yatib, 
S.Pd mengungkapkan, sama 
seperti pembangunan rumah 
sampah di jalan Santoso, pi-
haknya akan kembali bekerja 
sama dengan Dinas PUPR 
Kabupaten Kepahiang mem-
bangun 2 rumah sampah. 
Yakni di kawasan Kecamatan 
Merigi dan Kecamatan Ka-
bawetan. ‘’Kita akan survei la-

hannya dulu, untuk kemudian 
diusulkan pengadaan lahan,” 
ungkap Mukhtar. 

 Terkait program prioritas 
yang akan dilakukan pada 
tahun anggaran 2021 men-
datang, Mukhtar menerang-
kan masih fokus pada pem-
bangunan 2 item. Yakni, Tem-
pat Pembuangan Sampah 
Terpadu (TPST) senilai Rp 
15 miliar yang dibiayai APBN 
dan APBD. Kemudian pem-
bangunan empat titik TPS 
3R dengan alokasi anggaran 
mencapai Rp 2,4 miliar.

 “Untuk TPS3R ini nantinya 
akan kita bangun di Desa Tugu 
Rejo (Kabawetan), Cugung 
Lalang (Ujan Mas), Penanjung 
Panjang (Tebat Karai) dan 
Air Sempiang (Kabawetan). 
TPS3R ini sendiri merupakan 
pengelolaan sampah ber-
basis masyarakat yang mana 
nantinya masyarakat sendiri 
yang mengelola sampah ini 
menjadi bernilai ekonomis 
untuk kebutuhan masyarakat 
itu sendiri,” tambahnya.

 Adapun isi dari TPS3R nanti, 
mesin pencacah sampah, me-
sin pengunyah sampah, dan 
alat pemisah sampah. TPS3R 
akan dibangun di atas lahan 
seluas 10x12 meter sesuai 
dengan usulan dari masyara-
kat desa setempat. “Masyara-
kat menyiapkan lahannya dan 
kita yang membangunnya,” 
demikian Mukhtar.(sly)

ARIE/RB

RUMAH SAM-
PAH: Fasilitas 

penampu-
ngan sampah 
rumah tangga 

yang diba-
ngun Pemkab 
Kepahiang di 

Jalan Santoso 
Kecamatan 
Kepahiang.

Bangun Dua Rumah 
Sampah Lagi
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telepon penting
call center Polsek Karang Tinggi : 

Perwira PengHubung   :                     081278617339

RSUD  Benteng :                     081368965552

Pos A Nakau :                     085279125960

Pos B Meringgi Sakti    :                      085279125930

BENTENG
Penyaluran Logistik 
Didahulukan

BENTENG - Jelang Pelak-
sanaan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Gubernur 
dan Wakil Gubernur pada 
9 Desember mendatang, 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Bengkulu Tengah 
(Benteng) mendata ada 
lima desa yang sangat sulit 
untuk dijangkau. Sehingga 
mendapatkan perlakuan 
khusus dalam penyaluran 
logisitik Pilkada.

 Hal Ini diungkapkan 
langsung oleh, Sekretaris 
KPU Benteng, Raja Sah-
nan, SP. Ia menjelaskan, 
setelah tim KPU melak-
sanakan survey, lima desa 
tersebut terdiri dari tiga 
desa di Kecamatan Bang 
Haji. Yakni  Desa Genting, 
Desa Kota Titik dan Desa 
Talang Panjang.

“Kemudian dua desa 
lagi, terdiri dari Desa Kota 
Niur Kecamatan Semidang 
Lagan dan Desa Tanjung 
Raman Kecamatan Taba 
Penanjung. Lima desa ini 
sangat sulit dijangkau kar-
ena akses jalannya yang 
memang sangat buruk dan 
masih tanah. Apabila da-
lam kondisi hujan jalan 
tersebut harus ditempuh 

menggunakan mobil dou-
ble gardan, kalau meng-
gunakan mobil standar 
tidak akan bisa ditempuh,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, un-
tuk mengantisipasi agar 
surat bisa disalurkan ke 
lima desa tersebut, pihak 
KPU akan meminjam dua 
mobil milik Pemkab Ben-
teng. Satu unit meminjam 
mobil dinas double gardan 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
Benteng dan satu unit lagi 
meminjam mobil dinas 
double gardan milik Dinas 
Perhubungan (Dishub).

“Kita sudah berkoordina-
si dengan dua OPD terkait 
perihal untuk meminjam 
mobil mereka dalam pe-
nyaluran logisitik Pilkada 
kelima desa tersebut. Al-
hamdulillah kedua OPD 
juga sudah menyetujui 
dan memperbolehkan kita 
menggunakan mobil dinas 
mereka dalam penyaluran 
logistik Pilkada nantinya,” 
jelasnya.

Lanjutnya, dalam pe-
nyaluran logisitik kelima 
desa tersebut KPU juga 
sudah menjadwalkan akan 
mendahului penyaluran 
kelima desa tersebut. KPU 
sudah menjadwalkan akan 
menyalurkan kelima TPS 

tersebut pada tanggal 6-7 
Desember mendatang. 
Semua ini dilakukan untuk 
mengantisipasi terjadinya 
kendala dalam penyaluran 
apabila kelima desa ini 
tidak didahului.

“Didahuluinya penyalu-
ran logisitik kelima desa ini 
karena saat ini kita dalam 
kondisi curah hujan tinggi, 
apabila hujan makan akses 
jalan kelima desa ini akan 
bertambah sulit karena 
masih dalam kondisi ta-
nah. Maka untuk menghin-
dari hambatan inilah maka 
kelima desa ini akan kita 
dahulukan dalam peny-
aluran logisitiknya. Selain 
itu dalam penyaluran lo-
gisitik dalam Pilkada kali 
ini sangat banyak karena 
ditambah dengan perleng-
kapan penerapan protokol 
kesehatan seperti APD dan 
lain sebagainya,” ujarnya.

Sambungnya, selain lima 
desa ini, menurut laporan 
dari PPK sebenarnya ada 
puluhan desa juga masuk 
dalam kategori sulit, tetapi 
tidak sesulit kondisi dilima 
desa ini. “ Makanya lima 
desa ini kita masukkan 
dalam kategori sangat sulit. 
Dalam penyaluran logisitik 
kita akan didampingi oleh 
pihak keamanan nantinya,” 
tutup Raja. (jee)

Lima Desa Sangat 
Sulit Dijangkau

JERI/RB

SANGAT SULIT: Saat tim KPU dan Kepolisian melakukan 
pengecekkan terhadap kondisi desa yang sangat sulit dalam 
penyaluran logisitik.

BENTENG - Kantor Per-
tanahan Kabupaten Beng-
kulu Tengah (Benteng) 
hari ini (04/12) akan me-
nyerahkan penyelesaian 
uang ganti rugi lima Warga 
Terdampak Pembangunan 
(WTP) tol Desa Jumat ke-
pada pengadilan. Semua 
ini dilakukan karena tidak 
ada menemui kata sepa-
kat perihal nilai ganti rugi 
antara Kantor Jasa Penila-
ian Publik (KJPP) dan lima 
WTP tersebut.

Kepala Kantor Pertana-
han Benteng, Ir. Hazairin 
Masrie, MM mengatakan, 
untuk uang ganti rugi ke-
lima WTP tol Desa Jumat 
akan diserahkan ke pen-
gadilan pada hari ini. Tin-
dakkan ini diambil karena 
tidak adanya kesepakatan 
yang terjadi perihal nilai 
ganti rugi yang ditetapkan. 
Dari lima WTP tol ini dike-
tahui ada 13 bidang tanah 
yang harus diganti rugi 
untuk pembangunan tol 
Bengkulu - Lubuk Linggau. 
Tujuh bidang diantaranya 
milik seorang WTP yakni 
Tahirman Mukti.

“Untuk proses penetapan 
ganti rugi Desa Jumat ini 
sejak bulan Agustus lalu 
dan hingga bulan Desem-
ber ini tidak juga menemui 
kesepakatan. Maka dari itu 
kita putuskam untuk uang 
ganti rugi kelima WTP tol 
kita serahkan ke pengadilan 
besok (hari ini, red), meng-
ingat proses waktu yang 
sudah lama dan tetap tidak 
menemui kata sepakat,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, un-
tuk uang total keseluruhan 
ganti rugi terhadap ke-
lima WTP untuk 13 bidang 
tanah tersebut berkisar 
Rp 11 milliar dan sudah 
dititipkan di pengadilan. 
Apabila sudah diserah-
kan ke pengadilan, maka 
keputusan perihal ganti 
rugi ini akan diputuskan 
oleh pengadilan nantinya. 
Apabila kelima WTP ini 
tetap tidak terima silahkan 
tuntut di pengadilan dan 
nantinya pengadilan yang 
akan menetapkan.

“Khusus Tahirman Mukti 
yang tujuh bidang lahannya 
terdampak tol, ditetapkan 

nilai ganti ruginya oleh 
KJPP berjumlah Rp 3 mil-
liar. Sudah kita lakukan 
peninjauan ulang namun 
memang nilai ganti rugi 
yang dikeluarkan seki-
tar Rp 3 milliar tersebut. 
Kalau Tahirman, mem-
inta ganti rugi kepada kita 
berkisar Rp 6 milliar atau 
dua kali lipat dari nilai 
yang sudah ditetapkan 
tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, khusus Desa 
Jumat ini untuk jumlah 
WTP tolnya berjumlah 66 
WTP. Dari 66 WTP ini 61 
sudah selesai dan WTP su-
dah menerima uang ganti 
ruginya dan hanya lima 
WTP ini saja yang belum 
menerima nilai ganti rugi 
karena memang belum 
memenuhi kata sepakat 
hingga detik ini. “Untuk 
jumlah lahan yang terkena 
dampak pembangunan 
tol di desa jumat seluas 
642.750 meter persegi, “ 
demikian Hazairin.

WTP tol Desa Jumat, Ta-
hirman Mukti, beberapa 
waktu mengungkapkan 
kepada RB, kalau ia me-
mang menetapkan nilai 
ganti rugi lahan miliknya 
sebesar Rp 6,8 milliar. Apa-
bila nilai ganti rugi yang 
ditetapkan oleh ia tidak bisa 
diwujudkan atau dibawah 
nominal yang ia tetapkan, 
maka ia menegaskan un-
tuk menolaknya kembali. 
Nominal ganti rugi lahan 
yang ia tetapkan bukan 
tanpa alasan dan di nilai 
masuk akal.

“Karena Saya memiliki 
bidang tanah total kurang 
lebih 3,3 hektare, kemudian 
ditetapkan nilai ganti rug-
inya hanya sebesar sebe-
sar Rp 2,9 miliar. Sedang-
kan WTP tol lainnya yang 
juga terdampak, hanya 
memiliki lahan sebesar 
1,6 hektare dengan lokasi 
yang berdekatan dengan 
lahan saya, tetapi yang 
bersangkutan mendapat-
kan ganti rugi lebih besar 
dari saya sebesar Rp 3,1 
miliar, atas dasar inilah 
mengapa saya menetap-
kan nonimal ganti rugi 
tersebut,” ungkapnya.

Sambungnya, kalau ia 
sudah siap apabila nanti-
nya persoalan penentuan 
ganti rugi ini nantinya 
diserahkan ke pengadi-
lan, sebab apabila sudah 
diserahkan ke pengadilan 
agar semuanya bisa jelas 
dan pasti. “Agar semuan-
ya jelas mengenai lahan 
yang ia miliki dan luas 
lahan yang ia miliki, dan 
ia juga sudah menyiap-
kan pengacara mengenai 
penyelesaian ganti rugi 
lahan miliknya tersebut,” 
pungkasnya. (jee)

Ganti Rugi 5 WTP 
Diserahkan ke PengadilanBENTENG - Pemerintah Ka-

bupaten (Pemkab) Bengkulu 
Tengah (Benteng) sudah men-
jadwalkan untuk menyalurkan 
kembali bantuan sosial (bansos) 
tunai terhadap warga Benteng. 
Dalam penyaluran bansos tunai 
tahap ketiga kepada masyarakat 
ini Pemkab Benteng sudah 
menyiapkan anggaran sebesar 
Rp 1,2 miliar.

Sekretaris Dinas Sosial (Din-
sos) Kabupaten Benteng, Fir-
dausy mengatakan, Bansos tu-
nai tahap ketiga ini ditargetkan 
akan disalurkan secepatnya, 
pihaknya menargetkan dalam 
bulan ini Bansos tunai ini sudah 
disalurkan kepada peneriman-
nya. Dalam pemberiam Bansos 
tunai ini, merupakan anggaran 
dari Dana Isentif Daerah (DID) 
yang pemkab dapatkan dari 
Pemerintah Pusat.

“Bantuan ini salah satu bentuk 

kepedulian Pemkab Benteng 
terhadap warganya yang saat ini 
terdampak perekonomiannya 
karena Covid-19, maka dari itu 
kita serahkam bansos tunai ini 
kepada masyarakat yang me-
mang berhak itu menerimanya,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, Bagi 
penerima harus memenuhi 
ketentuan kriteria yang sudah 
ditetapkan, seperti bukan dari 
kalangan ASN, TNI/Polri dan 
tentunya memang warga Ben-
teng atau warga berdomisili di 
Benteng. Kemudian warga yang 
belum sama sekali menerima 
bantuan dari program lainnya 
seperti BST, PKH, BLT DD, 
BPNT dan bantuan lainnya.

“Untuk jumlah bantuan yang 
diberikan ini sebanyak 6.280 
Kartu Keluarga (KK) penerima, 
jumlah tersebut sama dengan 
jumlah penyaluran kedua dan 

berbeda dengan penyaluran 
pada tahap pertama sebanyak 
6.351 KK. Bagi penerima yang 
mendapatkan Bansos tunai ini 
akan menerima bantuan sebe-
sar Rp 200 ribu dengan cara 
tunai,” jelasnya

Sambungnya, dengan ban-
tuan yang diberikan ini semoga 
bisa meringankan sedikit beban 
terhadap warga Benteng yang 
saat ini sangat terdampak. Se-
lain itu dana DID ini memang 
digunakan untuk memulihkan 
perekonomian masyarakat Ben-
teng yang saat ini masih dalam 
keadaan yang sulit. S

“Untuk penyaluran Bansos 
tunai tahap ketiga ini akan 
disalurkan dan diserahkan ke 
kecamatan, kemudian kecama-
tan akan memberikan bantuan 
tersebut kepada kepala desa 
sesuai jumlah penerima per 
desa,” pungkasnya.  (jee)

Rp 1,2 miliar Bansos Tahap III Disalurkan

BENTENG - Salah seorang 
warga Desa Harapan Makmur 
Kecamatan Pondok Kubang 
Kabupaten Bengkulu Tengah 
berinisial Su yang meninggal 
dunia, dimakamkan dengan 
protokol Covid-19.

Camat Pondok Kelapa, Zainal 
Abidin membenarkan, kalau 
ada warga yang diduga terpapar 
Covid-19 meninggal dunia dan 
sudah dimakamkan Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan. Sebelum mening-
gal dunia, warga itu dirawat 
di RS Rafflesia selama empat 
hari, sebelum dirujuk RSMY 
Bengkulu. 

“Ya benar, kemarin sore (3/12) 
sekitar pukul 17.00 WIB sudah 
dimakamkan dengan mener-
apkan protokol Covid-19 dan 
keluarga meminta dimakam-
kam di TPU. Yang bersangkutan 
diduga Covid-19 berdasarkan 
laporan dari Kepala Desa dan 
Kepala Puskesmas Bentiring,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, kalau ia 
sudah berkoordinasi dengan 
kepala Puskesmas Bentiring un-
tuk meminta dilakukan track-
ing contact demi mencegah 
penyebaran yang terlalu luas 
dan ini semua harus dilaku-
kan demi kebaikan bersama. 
“Selain itu rumah duka juga 

sudah dilakukan penyempro-
tan disinfektan oleh petugas 
medis,” jelasnya.

Ditempat yang berbeda, 
Kepala Dinkes Benteng, Ns. 
Gusti Miniarti, S.Kep MH, 
melalui Kabid Pelayanan dan 
Sumber Daya Kesehatan, dr 
Herry Kurniawan membenar-
kan terkait informasi tersebut. 
Akan tetapi pihaknya belum 
diketahui riwayat penyakit peny-
erta yang diderita oleh korban. 
“Kita Dinkes melalui Puskesmas 
wilayah kerja setempat akan 
melakukan penelusuran untuk 
mengetahui dari mana korban 
terpapar Covid-19,” pungkas-
nya. (jee)

Dimakamkan dengan Protokol Covid-19
PROTOKOL: Warga yang diduga terpapar Covid-19 dimakamkan dengan protokol Covid-19.

Dewan Minta Pemprov 
Segera Salurkan DBH

BENTENG - DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 
(Benteng) ikut menyoroti perihal Dana Bagi Hasil 
(DBH) tahun 2019 dan 2020 yang hingga saat ini be-
lum diserahkan oleh Pemprov kepada Pemkab Ben-
teng. Ketua Komisi I DPRD Benteng, Arsyad Hamzah, 
SE menegaskan, apabila Pemprov tidak menyerahkan 
DBH kepada Pemkab Benteng ini sangat keliru dan 
salah sekali. Karena sesuai dengan aturan yang ber-
laku, DBH tersebut harus diberikan. Karena DBH 
ini merupakan hak dari Pemkab Benteng, jadi harus 
diserahkan.

“Yang harus dicatat DBH ini bukan hadiah yang 
bisa diberikan dan bisa tidak diberikan. Sebagai 
contoh sudah banyak sekali warga yang berdomisili 
di Benteng yang membayarkan pajak kendaraan 
mereka dan harus dibagikan dan diserahkan kepada 
Benteng supaya, Pemkab Benteng bisa membangun 
dan warga Benteng bisa menikmati kembali atas pajak 
yang mereka bayarkan tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan, tidak hanya item pajak kend-
araan bermotor yang  masuk dalam DBH, masih ada 
seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak 
air permukaan dan pajak bea balik nama kendaraan 
bermotor. Pemprov harus memikirkan atas dampak 
apabila mereka tidak menyalurkan DBH ini, termasuk 
terhadap anggaran belanja Pemkab Benteng.

“Pemprov wajib memberikan DBH kepada Pem-
kab Benteng karena sudah menjadi hak kita Benteng 
untuk menerima itu. Apabila tetap diberikan kita 
mempertanyakan kemana hasil pajak yang dipunggut 
selama dua tahun ini, kemana uangnya dan diguna-
kan untuk apa. Karena DBH ini jelas peruntukkannya, 
untuk dibagikan ke setiap Kabupaten/Kota yang ada,” 
ungkapnya.

Ketua DPRD Benteng, Budi Suryantono S.Sos 
mengatakan hal yang senada. Seharusnya, Pemprov 
tahu kewajiban mereka kepada kabupaten untuk me-
nyalurkan DBH tersebut. “Kita sudah berkoordinasi 
dengan BKD Benteng dan berencana untuk bersama-
sama mendatangi Pemda Provinsi (Kantor Gubernur). 
Sebab, kawan-kawan (Pejabat,red) dari OPD teknis di 
Kabupaten Benteng seringkali mempertanyakan DBH 
yang sampai saat ini tak disalurkan,” singkat Budi.

Untuk diketahui, Pada tahun 2019, untuk DBH 
triwulan II, III dan IV yang belum diserahkan 
mencapai Rp 10,6 milliar dengan rincian pajak 
Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3,3 milliar. Kemu-
dian untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
Rp 4,8 milliar, pajak air permukaan sebesar Rp 117 
juta dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor 
sebesar Rp 2,2 milliar.

Selanjutnya, untuk DBH tahun 2020 saat ini yang 
baru diserahkan ke Pemkab Benteng berkisar dua 
item pajak pada triwulan I dengan anggaran DBH 
berkisar Rp 2 milliar, sedangkan dua item pajak pada 
triwulan pertama belum disalurkan, hingga triwulan 
II, III dan IV juga belum disalurkan. Kalau untuk total 
DBH tahun 2020 ini yang belum disalurkan berkisar 
Rp 14 milliar lebih. Sehingga untuk total DBH yang 
belum disalurkan BPKD Provinsi dari tahun 2019 
hingga 2020 berkisar Rp 25 milliar. (jee)

Pembayaran Klaim Lancar
BENTENG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah (Ben-
teng) mengklaim jika pembayaran klaim biaya pengo-
batan yang diajukan RSUD Benteng telah dibayar.

Kepala BPJS Kesehatan Benteng, Melisa Ripka 
Aritonang mengatakan jika setiap bulan pihaknya 
mendapatkan ajuan klaim biaya pengobatan dari 
RSUD Benteng. Setiap bulannya, juga berlangsung 
pembayaran terhadap klaim bersangkutan. Pihaknya 
Setiap bulan memang terima klaim dan lakukan 
pembayaran.

“Jika berkas klaim yang diajukan oleh RSUD Ben-
teng wajib disesuaikan dengan regulasi yang ada. 
Dilengkapi dengan berita acara lengkap, kwitansi, 
komitmen, persyaratan mutlak lainnya. Kemudian 
berkas yang diterima lebih dulu dilakukan verifikasi 
oleh tim verifikator. Jika dianggap tak ada kekuran-
gan, kemudian dalam waktu 15 hari akan disalurkan 
pembayaran,” jelasnya.

Dia menambahkan, soal klaim ini sesuai dengan 
regulasi dan perjanjian kerjasama antara BPJS dan 
rumah sakit. untuk berkas verifikasi yang dinilai belum 
lengkap dikembalikan dan diminta untuk dilengkapi. 
“Kita juga memberikan penyertaan penjelasannya. 
Kalau sudah lengkap, jangka 15 hari pasti dibayarkan,’’ 
ungkapnya.

Lanjutnya, selain itu, untuk yang menunggak pem-
bayaran iuran BPJS hingga saat ini sudah mencapai Rp 
8 milliar. Dari jumlah tersebut warga yang menunggak 
mencapai 15 ribu orang dan kategori yang menunggak 
juga berasal dari kelas I, II dan III. Kemudian kebanya-
kan warga menunggak ini dikarenakan memang fak-
tor ekonomi yang sangat terdampak akibat covid 19.

“Namun meskipun begitu berbagai upaya sudah 
kita lakukan, terdiri melakukan sosialisasi hingga 
menelvon warga untuk membayar tunggakkan BPJS 
tersebut. Kita berharap dan mengimbau kepada 
masyarakat untuk segera melalukan pembayaran 
BPJS,” pungkasnya. (jee)
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Hasil Audit Inspektorat di 16 Desa
SELUMA - Inspektorat Seluma 

diketahui sudah melaksanakan au-
dit terkait penggunaan Dana Desa 
(DD). Setidaknya, ada 16 desa yang 
dilakukan audit terkait penggunaan 
DD tahun anggaran 2019 lalu. Audit 
itu sendiri dilakukan dengan men-
erjunkan 8 tim untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap penggunaan 
anggaran di desa tersebut. Berdasar-
kan rekapitulasi laporan hasil pemer-
iksaan (LHP), atas audit reguler yang 
dilakukan itu terdapat temuan potensi 
kerugian sebesar Rp 4,1 miliar. Baik 
itu berupa administrasi yang harus 
dilengkapi, ataupun memang benar-
benar harus dikembalikan. Inspe-
ktorat Seluma memberikan waktu 
paling lama 60 hari untuk desa terkait 
melakukan perbaikan. 

Inspektur Daerah Kabupaten Se-
luma Deddy Ramdhani SE MSE MA 
merincikan temuan tersebut dian-
taranya di Desa Pagar Banyu Keca-
matan Ulu Talo sebesar Rp 26 juta. 
Desa itu berkewajiban mengemba-
likan uang tersebut lantaran tidak 
ada pertanggungjawaban atas peng-

gunaan anggaran tersebut. Yang 
mana ada beberapa temuan yang 
sudah langsung ditindaklanjuti oleh 
pihak desa. Seperti kelebihan pem-
bayaran pada beberapa item pe-
kerjaan. Selain itu juga ada temuan 

lainnya di administrasi baik surat 
pertanggungjawaban dan lainnya. 

“Untuk uang tersebut memang 
harus dikembalikan oeh pihak desa 
karena SPjnya tidak ada,”sampainya.

Sementara itu, sebanyak delapan 

desa lainnya juga saat ini belum 
melengkapi SPj.  Desa yang belum 
melengkapi itu diantaranya Desa 
Pering Baru, Desa Genting Juar, dan 
Desa Tanjung Agung serta lainnya 
dengan total 2,4 miliar. Dimana ha-
rus segera dilengkapi oleh delapan 
desa yang bersangkutan. Pihaknya 
memberikan waktu paling lama 
60 hari untuk semua desa tersebut 
menyelesaikan temuannya. Waktu 
60 hari itu sendiri terhitung sejak 
tanggal 16 November lalu. Sehingga 
semua temuan harus diselesaikan 
atau diperbaiki dalam kurun waktu 
tersebut. Apabila setelah habis masa 
60 hari, maka terpaksa pihaknya 
akan menindak lanjutinya ke aparat 
penegak hukum.

“Beberapa sudah menindaklan-
juti, waktunya itu 60 hari, jika tidak 
ditindaklanjuti maka nantinya bisa 
berurusan dengan hukum,” terusnya.

Selain itu sebanyak dua desa 
yakni Desa Talang durian dan Desa 
Maras Bantan. Sejauh ini belum 
mendapatkan verifikasi dari Sek-
retaris Desa, dimana dari dua desa 
tersebut totalnya mencapai Rp 1,7 
Miliar.(cup)

14 Pasien Positif 
Isolasi Mandiri
Hasil Tracking Semua Negatif

SELUMA - Diketahui saat ini ada 14 pasien positif 
yang ada di Kabupaten Seluma. Semua pasien itu 
menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sembari 
menunggu hasil swab kedua keluar. Tak hanya itu, 
Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma juga langsung 
melakukan upaya pemutusan mata rantai penyeba-
ran Covid-19. Yakni dengan melaksanakan tracking 
dan swab tes massal terhadap kontak pasien. Hasil 
swabnya sendiri sudah keluar dan semuanya din-
yatakan negatif dari paparan virus Corona. 

Kepala Dinas Kesehatan Rudi Syawaludin, S.Sos 
melalui Kabid Pencegahan dan Pegendalian 
Penyakit, Ahmad Tavip, SIP membenarkan hal 
tersebut. Dimana 14 pasien positif itu terdiri dari 9 
orang yang berasal dari satuan khusus sedangkan 
lima lainnya merupakan warga yang tersebar di 
beberapa kecamatan. Semua pasien itu menjalani 
masa karantina di rumahnya masing-masing dengan 
tetap mendapati pemantauan dari tim medis. Lan-
taran mereka tidak memiliki gejala penyakit peny-
erta sehingga tidak mendapatkan perawatan medis. 
Adapun masa karantina itu dilakukan selama 14 hari 
sembari menunggu hasil swab keluar. Jika masa 14 
hari itu telah selesai dilakukan dan tidak memiliki 
adanya gejala terpapar Covid-19 maka dinyatakan 
sembuh tanpa perlu menunggu hasil swab keluar.

“Iya semuanya sedang menjalani masa karan-
tina secara mandiri, ada 14 pasien positif saat 
ini,”sampainya.

Sementara itu, untuk pencegahan juga terus 
dilakukan. Yakni dengan memberikan imbauan 
pencegahan virus Corona terhadap kontak pasien. 
Meskipun tracking sudah dilakukan, tetap perlu 
upaya pencegahan dari masyarakat. Dimana semua 
kontak pasien yang telah ditracking dengan meng-
gelar swab massal hasilnya negatif dari paparan 
Covid-19. Pihaknya meyakini dan berharap kasus 
Covid-19 bisa berhenti dengan tidak adanya lagi 
penambahan kasus terbaru.

“Untuk upaya ini terus kita rutinkan, ini un-
tuk mencegah terjadinya penambahan kasus 
terbaru,”pungkasnya.(cup)

Ribuan UMKM di Seluma Terima BLT
SELUMA - Pemerintah terus memberikan bantuan 

terhadap masyarakat yang terdampak seperti pelaku 
usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai ba-
gian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tercatat 
ribuan pelaku UMKM di Kabupaten Seluma telah 
menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan 
itu merupakan modal yang diberikan untuk pelaku 
usaha mengembangkan dan mempertahankan 
usahanya di tengah pandemi seperti ini.

“Yang sudah dapat bantuan itu ada sekitar 6000an, 
ini bantuan khusus untuk pelaku usaha,” sampai 
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Seluma, Mu-
lyadi SSos MM.

Ia mengharapkan bantuan itu bisa dimanfaatkan 
dengan baik oleh penerima. Yakni bisa bermanfaat 
khususnya dalam pemulihan ekonomi. Mengingat 
di masa pandemi ini, perekonomian menjadi menu-
run. Maka dari itu, bantuan modal ini diharapkan 
bisa membuat para pelaku usaha mengembangkan 
dan mempertahankan usahanya dengan target bisa 
meningkatkan perekonomiannya. 

“Kita harapkan ini bisa dimanfaakan dengan 
baik, seperti untuk mengembangkan usahanya,” 
lanjutnya.

Sementara itu, memang diketahui masih banyak 
pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan. 
Nantinya yang belum mendapatkan bantuan itu 
akan kembali di perjuangkan dan diusahakan dita-
hun 2021 mendatang. Mengingat ada kemungkinan 
bantuan ini kembali diperpanjang menjadi tahap 
III.(cup)

Potensi Kerugian DD Rp 4,1 Miliar

YUDI/RB

PAPARKAN: Inspektur Inspektorat saat memaparkan terkait temuan 
dalam hasil audit di 16 desa, kemarin.

SELUMA - Komisi Pemili-
han Umum (KPU) Kabu-
paten Seluma telah kem-
bali menerima penamba-
han pada logistik surat suara 
Pilkada 2020. Maka dari itu, 
KPU Seluma langsung me-
lipat dan menyortir ribuan 
surat suara tersebut. Ribuan 
surat suara ini diterima un-
tuk memenuhi kekurangan 
sesuai yang diajukan oleh 
KPU Seluma. Selain itu, ma-
sih ada beberapa logistik 
lainnya yang sedang dalam 
proses perjalanan. Namun 
KPU Seluma memastikan 
pada tanggal 6 Desember 

nanti semua logistik telah 
selesai didistribusikan.

Ketua KPU Seluma, Sarjan 
Effendi, SE membenarkan 
hal itu. Dimana kekuran-
gan surat suara yang telah 
diajukan sebelumnya telah 
diterima dan langsung di-
lakukan proses penyortiran 
serta pelipatan. Kemu-
dian, pihaknya juga ma-
sih menunggu beberapa 
logistik pelengkap yang 
masih dalam perjalanan. 
Mengingat proses penyal-
uran logistik itu dilakukan 
melalui jalur darat. Ada be-
berapa logistik yang telah 

diterima oleh pihaknya dan 
telah berada di gudang. 
Yakni logistik pendukung 
protokol kesehatan dan 
logistik pemilu lainnya 
seperti tinta, bilik suara dan 
lainnya.

“Untuk surat suara sudah 
kembali kita terima kekuran-
gannya yang kemarin, lang-
sung kita lipat dan sortir, 
kita masih menunggu yang 
lainnya karena masih dalam 
perjalanan,” ujar Sarjan.

Sarjan menambahkan, 
pendistribusian logistik 
dari KPU Seluma ke 450 
TPS yang ada akan dilak-

sanakan mulai tanggal 6 
Desember nanti. Nantinya 
proses pendistribusian itu 
akan lebih mengutamak-
an dan memprioritaskan 
untuk daerah yang sulit. 
Seperti Kecamatan Talo, 
Kecamatan Semidang Alas 
dan lainnya. Dalam proses 
pendistribusiannya nanti 
juga akan menggandeng 
unsur TNI-Polri.

“Nanti pendistribusian-
nya ke TPS itu tanggal 6, kita 
akan mendahulukan yang 
daerah sulit,” lanjutnya.

Ia juga memastikan semua 
persiapan telah dimatang-

kan oleh KPU Seluma beker-
jasama dengan instansi ter-
kait. Mulai dari pelaksanaan 
tahapan-tahapan, sosial-
isasi, perlengkapan logistik 
pemilu dan lainnya. Tak 
hanya itu, bahkan seluruh 
petugas penyelenggara pe-
milu semua telah menjalani 
rapid tes. Jika terbukti reaktif 
maka tidak diperbolehkan 
untuk bertugas.

“Kalau ada yang reaktif 
nanti kita liburkan mereka 
dan tidak boleh bekerja, ini 
untuk mencegah terjadinya 
penyebaran virus Corona,” 
pungkasnya.(cup)

SELUMA - Pencairan dana 
desa (DD) untuk 182 desa di 
Kabupaten Seluma ditarget-
kan tuntas 100 persen pada 
bulan pertengahan Desem-
ber nanti. Untuk memastikan 
target tersebut Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat Desa 
(PMD) Seluma telah meny-
urati seluruh desa yang ada. 
Tujuannya agar tidak terjadi 
SiLPA yang bisa berdampak 
pada anggaran tahun 2021 
nanti. Tercatat, sejauh ini su-
dah ada sekitar 150 desa yang 
telah mengajukan pencairan. 

Plt Kepala Dinas PMD Se-
luma, Drs Agus Jun Fadhillah 
membenarkan hal tersebut. 
Tercatat sudah ada sekitar 150 
desa yang telah mengajukan 
pencairan DD ke Dinas PMD 
Seluma. Bahkan, rekomen-
dasi pencairannya juga sudah 

keluar sehingga dalam waktu 
dekat telah tersalurkan. Ada-
pun waktu terakhir proses 
pencairan DD tahap ketiga 
ini pada tanggal 15 Desember 
nanti. Jika melewati tanggal 
tersebut, maka desa tersebut 
tidak dapat melakukan pen-
cairan dan dipasitkan DDnya 
menyisakan SiLPA anggaran. 

“Sudah banyak desa yg 
mengajukan ke PMD, pal-
ing lambat tanggal 15 nanti, 
mudah-mudahan bisa 100 
persen terealisasi,” sampai 
Agus.

Agus juga mengharapkan ke-
pada para pemerintahan desa 
untuk dapat menggunakan 
DD sebaik mungkin. Yakni 
sesuai dengan aturan yang 
ada. Tujuannya untuk meng-
hindari adanya permasalahan 
yang bisa masuk ke ranah hu-

kum. Hal ini 
tentunya bisa 
terlaksana 
dengan baik 
asalkan pen-

gelolaannya dilakukan dengan 
benar dan transparan. Serta 
administrasinya tertib baik 
surat pertanggungjawaban 
dan lainnya. 

“Kita juga wanti-wanti 
dan meminta mereka un-
tuk mengelola DD sesuai 
aturan,”lanjutnya.

Selain itu, pemerintah desa 
juga diminta untuk meny-
alurkan BLT DD. Mengingat 
hingga Desember nanti Ke-
luarga Penerima Manfaat 
(KPM) menerima bantuan 
sebesar Rp 300 ribu. Jumlah 
yang diterima ini mengalami 
penurunan dibandingkan 

nominal besaran BLT Dana 
Desa tahap pertama yang 
sebesar Rp 600 ribu per bu-
lannya. Penyaluran ini send-
iri bersifat wajib karena surat 
edarannya juga ada.

“Untuk BLT DD jangan lupa, 
ini penting karena sudah ada 
diatur,” pungkasnya.(cup)

Batas Akhir Pencairan DD, 15 Desember

YUDI/RB

AJUKAN: Proses pengajuan DD sejumlah desa di kantor Dinas PMD Seluma, kemarin.

Penyaluran Logistik 6 Desember

YUDI/RB

LIPAT: Tampak petugas sedang melipat dan menyortir surat suara untuk pelaksanaan Pilkada nanti, kemarin (3/12).
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Lanal Bengkulu 
Semprot Disinfektan 
Dalam Rangka HUT Armada TNI AL 

BENGKULU - Rangkaian peringatan 
HUT Armada TNI AL Ke 75 tahun 2020 ini 
dilaksanakan Lanal Bengkulu dengan cara 
berbeda seperti tahun sebelumnya lantaran 
sekarang masih dilanda wabah corona virus 
disease 2019 (Covid-19). Dilaksanakan 
kegiatan penyemprotan cairan disinfektan.

Komandan Lanal Bengkulu Letkol Laut 
(P). Yudi Ardian mengatakan peringatan 
HUT Armada TNI AL dilaksanakan 
dengan menggelar bakti sosial (baksos) 
dengan melakukan penyemprotan disin-
fektan di kampung nelayan dan kampung 
bahari. Kedua tempat ini merupakan desa 
binaan Lanal Bengkulu. “Kegiatan ini ber-
tujuan untuk pencegahan penyebaran Co-
vid-19 dengan penyemprotan disinfektan 
di kampung nelayan dan kampung bahari 
yang merupakan desa binaan dari Lanal 

Bengkulu,” kata Yudi Ardian.
Di kesempatan itu, Danlanal mengajak 

warga masyarakat setempat untuk sama-
sama mencegah dan memutus mata 
rantai penyebaran Covid 19 ini. Terutama 
dengan mematuhi protokol kesehatan 
(prokes) yakni dengan tidak berkumpul 
atau berkerumun, memakai masker, rajin 
mencuci tangan dengan menggunakan 
sabun dan air mengalir. (zie)
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BENGKULU - Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. 
Teguh Sarwono, M.Si mendorong agar masyarakat 
terus meningkatkan ketahanan pangan dimasa 
pandemi covid-19 ini. Seperti yang dilakukan pada 
Kamis (3/12) pagi, Kapolda menebar sebanyak 100 
ribu ekor bibit ikan lele.

Kegiatan dilaksanakan di kolam ikan milik, 
Imam Syafei yang berlokasi di Jalan Danau 
Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran 
Pati. Turut hadir Direktur Utama BE Media 
Group, Sukatno, Kapolres Bengkulu, Pejabat 

Utama Polda Bengkulu dan Jamaah Padepokan 
Nur Islah. 

“Kegiatan ini dalam rangka bakti sosial den-
gan mendorong masyarakat agar meningkatkan 
ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19. 
Meningkatkan ketahanan pangan ini merupakan 
program pemerintah, dan tugas polisi hanya 
sebagai motivator kepada masyarakat dengan 
dilaksanakannya penebaran benih ikan lele dan 
bibit sorgum,” ungkap Teguh Sarwono.

Dia berharap, kegiatan ini dapat menjadi contoh 

agar masyarakat dapat bersemangat untuk mem-
bangkitkan perekonomian di Bengkulu dengan 
mengolah budidaya lele ataupun tanaman lain-
nya. “Diharapkan menjadi pioner bagi masyarakat 
untuk semangat untuk kembali bangkit di masa 
pandemi Covid-19,” tambahnya.

Kapolda beserta undangan yang hadir lainnya 
juga melakukan penanaman 100 ribu biji sorgum. 
Diketahui bibit sorgum ini sebagai bahan peng-
ganti beras dan batangnya dapat diolah menjadi 
gula. (zie)

ARUL/RB

TEBAR: Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si bersama jajarannya menebar 100 ribu ekor bibit ikan lele.

Tingkatkan Ketahanan 
Pangan di Masa Pandemi

Cegah Penyebaran Covid,
Intensif Patroli Dialogis

BENGKULU - Tim Gabungan Polres Bengkulu 
bersama Kodim 0407/ Bengkulu dan Satpol PP 
Kota Bengkulu melaksanakan operasi yustisi co-
vid-19 tentang penerapan dan penegakkan hukum 
protokol kesehatan (prokes).

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Patroli Dia-
logis di seputaran Kota Bengkulu. Pada kegiatan 
teranyar, personil gabungan ini membubarkan 
kegiatan peserta Turnamen off line free fire di 
angkringan Mas Bro Jalan Bali yang telah menim-
bulkan kerumunan dengan tidak memperhatikan 
protokol kesehatan menjaga jarak.

“Sejumlah peserta juga tidak memakai masker 
baru saat petugas mendatangi lokasi para peserta 
mengenakan masker,” kata Kapolres Bengkulu 
AKBP. Pahala Simanjuntak melalui Kasubbag 
Humas Polres Bengkulu AKP. Sugiharto.

Dalam kegiatan operasi tersebut juga telah 
memberikan sosialisasi Peraturan Walikota (Per-
wal) Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2020 tentang 
Penerapan disiplin dan penegakan hukum pro-
tokol kesehatan Covid-19 sebagai turunan Inpres 
Nomor 6 Th 2020 dengan tujuan dapat memahami 
Perwal tersebut berikut sanksi hukum jika tidak 
melaksanakannya.(zie)

BENGKULU - Klinik Pri-
ma Bengkulu bekerja sama 
Dinas PUPR Kabupaten 
Seluma menggelar Bim-
tek dan rapid test tenaga 
kerja terampil sebanyak 69 
peserta. Kepala laborato-
rium klinik Prima Bengkulu 
Dedi Mirzan mengatakan,  
tujuan dari kegiatan bimtek 
ini dalam rangka memper-
siapkan tenaga profesional 
yang handal di bidang jasa 
konstruksi pada suatu pe-
kerjaan  tertentu.

Baik untuk pemenuhan 
kebutuhan skala kecil mau-
pun skala besar, sehingga di-
perlukan adanya perangkat 
standar yang mengukur dan 
menyaring tenaga kerja un-

tuk memenuhi persyaratan 
sesuai dengan kemampuan 
serta kompetensi. 

Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan Protokol kesehatan 
Covid, dimana para tenaga 
kerja yang mengikuti Bim-
tek wajib menggunakan 
masker. “Diukur dulu suhu 
tubuhnya, cuci tangan se-
belum memasuki ruangan 
acara, duduk dengan tetap 
menjaga jarak, lalu d rapid 
test Covid-19,” paparnya. 

Dedi  menyampaikan, 
kelayakan sebagai tenaga 
konstruksi yang terampil 
sangat dibutuhkan untuk 
mencapai pembangunan 
infrastruktur yang berkuali-
tas.. (hkm) 

BENGKULU -  Menjaga imunitas 
tubuh kita adalah salah satu kunci 
untuk tidak tertular virus Covid-19. 
Memperkuat sistem imun tubuh 
merupakan salah satu cara yang 
bisa dilakukan untuk menangkal 
penularan virus ini. 

Kasi Kesga dan gizi masyarakat 
Dinkes Provinsi Bengkulu Reno Ri-
yawan, SKM, MPH mengataka, salah 
satu cara untuk menjaga kekebalan 
tubuh agar tetap imun adalah den-
gan mengkonsumsi makanan yang 

banyak kandungan nutrisi. 
Salah satunya adalah asam folat 

yang dipercaya bisa memberikan 
stimulan pada tubuh kita untuk 
imun terhadap virus yang masuk 
ke dalam tubuh dan juga nutrisi 
mengandung tinggi vitamin C yang 
sangat cocok untuk kekebalan tubuh 
kita. “Sumber-sumber   nutrisi dan 
vitamin tersebut sebaiknya diproses 
secara alami sehingga aman untuk 
dikonsumsi,” katanya.

Ia juga mengatakan, makanan 

merupakan salah satu hal penting 
yang harus diperhatikan selama masa 
pandemi covid-19. “Maka dari itu, 
perlu adanya gizi yang seimbang ke-
tika makan agar seseorang dapat me-
ningkatkan imun tubuh,” paparnya. 

Di masa pandemi seperti saat ini, 
sangat penting bagi seseorang untuk 
tetap menjaga bahkan meningkatkan 
daya tahan tubuh agar tidak terin-
feksi virus. Maka dari itu Anda perlu 
memenuhi kebutuhan air sehingga 
tidak akan mengalami dehidras. 

Dan olahraga dapat merangsang kin-
erja antibodi serta sel-sel darah putih.  
“Sehingga kegiatan ini sangat cocok 
jika dilakukan pada masa pandemi 
guna meningkatkan sistem imun 
dalam tubuh,” imbuhnya.   

Ayo, jaga daya tahan tubuh den-
gan rutin berolahraga, mengelola 
stres dengan baik, beristirahat yang 
cukup, dan mengonsumsi makanan 
bergizi! Bila perlu, konsumsi suple-
men penunjang daya tahan tubuh,” 
pungkasnya. (hkm) 

ARUL/RB

BERSAMA: Danlanal Bengkulu Ketua 
Cabang 4 Jalasenastri Koorcab II Dae-
rah Jalasenastri Armada I foto bersa-
ma untuk melakukan penyemproyan 
disenfektan di Kampung Nelayan.

Dinkes Imbau Masyarakat Jaga Imunitas Kekebalan

IST/RB

RAPID TEST: Suasana Rapid test yang digelar Klinik 
Prima. 

Klinik Prima Gelar Rapid 
Test Tenaga Kerja Terampil

SELALU 
MENJAGA 

KESEHATAN

PROTOKOL KESEHATAN

TIDAK BERKUMPUL 
ATAU BERKERUMUN

SELALU 
MEMAKAI 
MASKER 
BILA KELUAR 
RUMAH

RAJIN MEN-
CUCI TANGAN 

DENGAN 
MENGGUNA
KAN SABUN 

DAN AIR 
MENGALIR.

1

2 3

4
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DIALOGIS: Petugas kepolisian saat memberi-
kan imbauan kepada pemilik usaha agar tidak 
membuat kerumunan. 

Rentan Terpapar Covid, 
Jaga kesehatan Lansia 

BENGKULU - Orang lanjut usia (lansia) lebih 
rentan terpapar virus korona selama pandemi 
covid-19 jika dibandingkan dengan kelompok usia 
lain karena daya tubuh mereka telah menurun. 

Kasi Kesga dan gizi masyarakat Dinkes Provinsi 
Bengkulu Reno Riyawan, SKM, MPH mengatakan,  
orang dengan usia lanjut atau lansia, terutama 
dengan kondisi medis tertentu yang sudah ada 
sebelumnya, cenderung lebih berisiko terinfeksi 
virus corona lantaran imunitas tubuh mereka yang 
lebih rendah.

“Lansia merupakan paling berisiko mengalami 
kefatalan karena Covid-19. Untuk itu, kesehatan 
lansia wajib dijaga dengan menyeluruh, demi 
menghindari infeksi penyakit,” katanya. 

Lanjut ia mengatakan, tentu kita di masa pande-
mi ini kita harus mempunyai perhatian-perhatian 
khusus mempunyai cara-cara yang khusus karena 
kalau kita lihat banyaknya penyakit yang diderita 
atau kondisi-kondisi patologis atau ini sebagai ko-
morbidnya, ini membuat lansia menjadi kelompok 
yang paling berisiko terhadap kematian karena 
Covid-19, jika sudah terlanjur terkena infeksi co-
vid-19, cenderung lebih mudah untuk ke kondisi 
berat sehingga membutuhkan perawatan yang 
lebih di rumah sakit,”paparnya. (hkm)

Meski Pandemi Covid, Optimis 
2021 Ekonomi Bengkulu Pulih 

BENGKULU – Plt Gubernur Bengkulu Dedy 
Ermansyah meminta 
seluruh elemen baik 
pemerintah, swas-
ta dan masyarakat 
untuk tetap optimis 
bergerak terhadap 
pemulihan ekonomi 
nasional. Termasuk 
pemulihan ekono-
mi Bengkulu pada 
2021. Imbas pandemi 
Covid-19 yang ber-
dampak terhadap 
geliat perekonomian 
sepanjang 2020. 

“Dari pemaparan 
yang disampaikan 

Bank Indonesia (BI) 
Perwilan Bengkulu terhadap kondisi ekonomi 
kita tadi, optimis di 2021 ekonomi Bengkulu akan 
semakin pulih dan bangkit,” kata Plt Gubernur 
Bengkulu Dedy Ermansyah usai mengikuti perte-
muan tahunan Bank Indonesia tahun 2020 secara 
virtual meeting, Kamis (3/12).

Lanjut Dedy, pemulihan ekonomi ini tentu-
nya harus dilakukan secara bersama dengan 
optimalisasi koordinasi dan sinergi antar pihak, 
terutama dari para pelaku ekonomi, perbankan 
dan pemerintah daerah serta pusat. “Ini tentunya 
kita juga berharap kerja sama teman-teman jasa 
keuangan, perbuangan dan para pihak lainnya, 
untuk bersama-sama meningkatkan perekono-
mian Provinsi Bengkulu,” imbuhnya.

Kepala Perwakilan BI Bengkulu Joni Marsius, 
menambahkan pemerintah dan masyarakat harus 
optimis karena dunia optimis untuk pulih dalam 
sektor perekonomian. Selain itu, masyarakat 
di Bengkulu akan mendapat perlindungan dari 
Covid-19 dengan vaksinasi Covid-19.  (key/rls)

DEDY ERMANSYAH
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