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Keluarga Setobo Jang Bekulau 
Bersatu Dukung Helmi-Muslihan

BENGKULU - Kota Bengkulu diprediksi akan 
menjadi saksi kemenangan pasangan Cagub dan 
Cawagub Nomor urut 1 Helmi Hasan - Muslihan 
DS. Hal ini terlihat dari banyaknya konstituen 
yang menghadiri dan mendukung pasangan 
tersebut.

Rabu (2/12), Helmi Hasan kembali melakukan 
kampanye di wilayah Kota Bengkulu, ada 12 titik 
yang dikunjungi Calon Gubernur Nomor Urut 
1 tersebut. Warga Kota Bengkulu pun sangat 
antusias menyambut kedatangan Helmi Hasan. 
Di setiap titik yang didatangi Ketua DPW PAN 
Bengkulu, masyarakat tumpah ruah.

DUKUNGAN RAKYAT: Tanda-tanda kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Beng-
kulu, Helmi-Muslihan dalam Pilgub 2020 ini semakin nyata. 

Tak Terbendung, Kota Bengkulu 
Saksi Kemenangan Helmi-Muslihan

BENGKULU - Masyarakat Kota Bengkulu asal 
Minang Sumatera Barat sepakat mendukung 
penuh pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin-
Rosjonsyah, kembali memimpin Bengkulu 5 
tahun kedepan.

Disampaikan Tokoh Masyarakat Minang yang 
tergabung dalam Gonjong Limo Provinsi Beng-
kulu Saiful, selama Rohidin Mersyah memimpin 

Bengkulu telah banyak kemajuan yang dirasakan.  
Terlebih dari pemaparan yang disampaikan 
Ro hidin saat bersilaturahmi dialogis bersama 
mas yarakat, program yang telah dilaksanakan 
dan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pe-
ningkatan kesejahteraan masyarakat serta juga 
realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat 
Bengkulu saat ini.

LANJUTKAN: Warga Minang di Kota Bengkulu siap memenangkan Rohidin-Rosjonsyah 
dalam Pilgub 9 Desember mendatang. 

Masyarakat Minang Kota Bengkulu 
Sepakat Dukung Rohidin-Rosjonsyah 

BENGKULU - Masa tenang Pilkada 
serentak dimulai pada 6 Desember ini 
sepertinya bakal menjadi momentum 
bagi oknum tim pemenangan melakukan 
kecurangan. Bagi-bagi duit atau money 
pilitic (politik uang) untuk membeli suara 
pemilih. 

RB sempat berdiskusi dengan sejumlah 
tim pemenangan. Diantaranya men-
gatakan akan memanfaatkan masa ten-
angu untuk “menyiram”. “H-5 sebenarnya 
minimal sudah bergerak,” kata salah 
seorang tim sukses kepada RB belum 
lama ini. 

Anggota Divisi Penindakan Pelangga-
ran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Halid 
Saifullah SH, MH menyampaikan untuk mengantisipasi terjadinya 
money politics jajaran telah melakukan pengawasan hingga ke 
tingkat  desa kelurahan. Terutama menjelang masa tenang pada 6 
Desember mendatang.

Bawaslu Perketat Pengawasan MP 

“Siram” 
Duit 
di Masa Tenang

BENGKULU - Mantan Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, 
Zulkarnain Muin (61), kemarin (2/12) 
sekitar pukul 13.00 WIB tiba di Bandara 
Fatmawati Bengkulu. Sebagai orang 
yang masuk dalam Daftar Pencarian 
Orang sejak tahun 2015 lalu, ia berhasil 
diamankan oleh Intelijen Kejaksaan 
Tinggi (Kejati) Bengkulu bekerjasama 
dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung 
sehari sebelumnya di Apartemen lantai 
29 wilayah Jakarta Barat. 

Zulkarnain Muin langsung dibawa 
ke Kejari Bengkulu untuk dilakukan 

pemeriksaan, selanjutnya dibawa ke 
Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 
Kelas II Bengkulu untuk mempertang-
gungjawabkan perbuatannya. Setelah 
dua kali divonis penjara dengan kasus 
korupsi berbeda pada tahun 2015 dan 
tahun 2017.

Zulkarnain Muin saat dikonfirmasi 
kemana saja keberadaan dirinya selama 
ini, ia menjawab hanya di Bengkulu, 
“Saya ada di Bengkulu,” ujarnya singkat 
sembari masuk mobil. 

WINDI//RB

DIBAWA KE LAPAS: Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Beng-
kulu, Zulkarnain Muin tiba di Bengkulu kemarin. 

Zulkarnain Muin: 
Saya Ada di Bengkulu 

BENGKULU - Calon Gubernur Bengkulu 
nomor urut 3, Agusrin M Najamudin beren-
cana akan memekarkan 3 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Bengkulu ke depan.  “Iya,  Kabupaten 
Pekal, Kota Curup dan Kabupaten Lembak 
segera kita realisasikan ketika kami menjadi 
Gubernur,” ungkap Agusrin, Rabu (2/11). 

“Ekonomi masyarakat akan sangat terban tu 
dengan pemekaran tersebut, seperti ma-
syarakat bisa berdagang, bisa bekerja dan 
bisa mempercepat pembangunan daerah 
tersebut,” tambah Agusrin. 

Wilayah Kabupaten Lembak, sejak tahun 
2008 ketika Agusrin M Najamudin menjabat, 
bersama Ketua Presedium dan tokoh-tokoh 
Lembak sudah merencanakan memekarkan 
Lembak.

“Ketika saya yang memulai, saya juga yang 
akan menuntaskan. InshaAllah jika kita 
mendapat amanah, kita akan perjuangkan 
pemekaran kabupaten ini, dan akan kita 
wujudkan,” tegas Agusrin.

Agusrin: Kabupaten Pekal, Lembak dan Kota Curup Segera Terealisasi

AGUSRIN M NAJAMUDIN IMRON ROSYADI

Tegaskan Papua 
Tetap NKRI 

JAKARTA  - Klaim merdeka untuk Papua Barat 
yang disampaikan Benny Wenda sebagai repre-
sentasi UMLWP disorot banyak pihak. Komando 
Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) 
III yang bertugas menjaga kedaulatan negara di 
Papua berpandangan bahwa tindakan Benny 
merupakan makar. Mereka menyerahkan persoa-
lan tersebut kepada Polri.

Baca TEGASKAN...Hal 7

HALID SAIFULLAH
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“Bawaslu kemarin juga sudah 
berkoordinasi dengan pihak ke-
polisian, bahwa Bawaslu akan 
melakukan pengawasan melekat,” 
kata Halid, kemarin.

Dijelaskannya, untuk struktur 
organisasi Bawaslu ini kan sampai 
ke pengawas Tempat Pemungutan 
Suara (TPS). Artinya satu desa ada 
satu, satu kecamatan ada 3, bila 
masih kekurangan personel, maka 
pihaknya akan mengkordinasikan 
untuk pengawasan ini. Kemudian 
ia pun memastikan pada H-3 pen-
gambilan suara nanti, pihaknya 
akan melakukan patroli penga-
wasan yang melibatkan pihak 
terkait, seperti Polisi dan TNI. 

“Termasuk juga melakukan him-
bauan, itu yang menjadi fokus nya 
adalah pelanggaran kampanye 
di masa tenang. Kan tidak boleh 
ada kampanye di masa tenang 
itu, jadi tidak boleh ada kumpul-
kumpul pada masa tenang itu,” 
tukas Halid.

Ia menjelaskan untuk Pasangan 
Calon (Paslon) kepala daerah yang 
terbukti melakukan money politic 
dapat dibatalkan pencalonannya. 
Terkait hal itu, diperlukan peran 
aktif masyarakat untuk mengawasi 
dan melaporkan bila ditemukan 
praktik politik transaksional itu.

“Menjanjikannya atau memberi-
kan uang atau materi lainnya un-
tuk mempengaruhi pemilih. Jadi 
bukan hanya berbentuk uang, jadi 
berbentuk materi lainnya yang 
bisa mempengaruhi pemilih itu 
sama saja dengan dugaan money 
politics,” jelas Halid.

Apabila terbukti salah satu 
Paslon melakukan hal itu, maka 
sesuai dengan Undang-Undang 
(UU) Nomor 10 Tahun 2016 Ten-
tang Pemilihan Gubernur, Bu-
pati dan Walikota pasal 73. Bahwa, 
Calon dan/atau tim kampanye 
dilarang menjanjikan dan/atau 
memberikan uang atau materi 
lainnya untuk mempengaruhi 
penyelenggara pemilihan dan/
atau pemilih. Calon yang terbukti 
berdasarkan putusan bawaslu 
dapat dikenai sanksi administrasi 
pembatalan sebagai paslon.

Sementara tim kampanye yang 
terbukti, melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) UU pasal 73 Nomor 10 Tahun 
2016, berdasarkan putusan pen-
gadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dikenai 

sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

“Itu diatur jadi putusan pidana 
setelah inkrah putusan penga-
dilan. Kemudian KPU yang me-
mutuskan, kalau terbukti. Ini jadi 
bahan untuk KPU untuk memu-
tuskan,” tambahnya.

 Untuk itu, ia mengajak masyara-
kat bersedia untuk melaporkan ke 
Bawaslu, bila memang ditemui 
politik uang oleh salah satu Paslon 
cakada. Sehingga partisipasi pub-
lik untuk ikut serta melakukan 
pengawasan ini menjadi salah 
satu faktor pendukung Pilkada 
bermartabat.

Terpisah, Pengamat Politik Uni-
versitas Bengkulu, Drs. Azhar 
Marwan, M.Si menyebutkan 
bahwa membutuhkan seorang 
pemimpin, yang mampu mema-
hami persoalan yang dihadapi 
masyarakatnya. Terkait pemimpin 
yang bisa memahami persoalan 
masyarakat ini, ia mencontohkan 
apa program dan strategi untuk 
mengentaskan kemiskinan dan 
upaya mensejahterakan rakyat. 
Dan pada hari pemilihan 9 De-
sember nanti,  akan menentukan 
nasib 5 tahun ke depan. 

“Jadi janganlah berfikir secara 
pragmatis yang syarat dengan 
berfikir transaksional. Budaya kita 
ini yang merusakkan demokrasi,” 
ucap Azhar. 

 Apabila dilihat saat ini dari 
fenomena di masyarakat umum, 
lanjutnya, bahwa politik transak-
sional itu masih terjadi. Mengingat 
tradisi ini setiap Pilkada fenom-
ena ini dari waktu ke waktu terus 
berkembang. 

“Politik transaksional masih 
mewarnai dunia perpolitikan kita. 
Ada istilah politik biaya tinggi atau 
mahal, jika dunia politik masih di-
warnai oleh politik transaksi. Maka 
inilah wajah dari dunia perpoliti-
kan kita hingga saat ini,” jelasnya.

Dikatakannya, demokrasi seha-
rusnya, berdiri diatas kekuatan 
partisipasi, akan tetapi realitas 
politik, saat ini masih berjalan 
diatas kekuatan mobilisasi. Yang 
diartinya orang melakukan ses-
uatu karena didorong oleh suatu 
imbalan. 

“Karena dorongan hati nurani, 
dan harapan kepada Paslon itu 
untuk bisa membawa kemasla-
hatan bagi daerah dan masyarakat 
pemilih. Ini yang yang disebut 
pemilih rasional,” tutupnya. 

Pastikan H-1 Logistik
Sampai ke TPS
Sementara itu, Komisioner KPU 

Provinsi Bengkulu Devisi SDM 
dan Partisipasi Masyarakat, Dar-
linsyah, S. PD, M. Pd,  menyam-
paikan pihaknya telah mulai 
mendistribusikan logistik untuk 
keperluan Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) pada 9 Desember 
mendatang. Khususnya untuk 
pendistribusian surat suara pe-
milihan gubernur itu tidak ke kan-
tor KPU Provinsi Bengkulu namun 
langsung ke KPU kabupaten) kota. 

“Alhamdulillah, itu sudah ter-
distribusi, dan apabila ada yang 
rusak maka itu akan segera kita 
ganti. Sehingga di tanggal H-1 itu 
semuanya sudah terdistribusi. 
Termasuk ke Pulau Enggano,” kata 
Darlinsyah, kemarin (1/12).

Dijelaskannya, untuk distri-
busi logistik ke pulau terluar itu, 
pihaknya telah berkoordinasi 
dengan Panglima angkatan laut di 
Jakarta, untuk melakukan pendis-
tribusian logistik itu 

“Mereka akan membantu distri-
busi ini melalui kapal perangnya. 
Jadi H-1 semuanya sudah sampai 
ke TPS,” tambahnya.

Bahkan, dari KPU Kabupaten 
Bengkulu Utara juga yang su-
dah bersurat terkait hal tersebut. 
Kendati demikian, untuk waktu 
kapan pendistribusian logistik ke 
Pulau Enggano itu, untuk tanggal 
pastinya belum dapat dipastikan 

“Namun yang jelas bahwa sebe-
lum hari H itu semuanya sudah 
terdistribusi,” imbuhnya.

Sementara untuk masa kampa-
nye terakhir adalah pada 5 De-
sember, dengan batas waktunya 
jam 24.00 WIB. Pada waktu itu 
sudah tidak diperbolehkan ada 
kampanye dalam bentuk apapun. 

“Jadi tanggal 6 hingga 8 itu meru-
pakan hari tenang. Tidak ada lagi 
kampanye, dan bila ditemukan 
kampanye di masa tenang ini ya 
itu menjadi tugas Bawaslu untuk 
mengawasi,” tambahnya.

Dikatakannya, juga menjadi tugas 
semua pihak untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat 
bahwa tidak ada kampanye lagi.

Dan berdasarkan Keppres pada 
9 Desember itu menjadi libur na-
sional, baik itu perusahaan swasta 
maupun, lembaga pemerintah. 
Itu kita harapkan untuk libur. “ 
Jadi tidak ada alasan bagi pemilih 
untuk tidak datang ke TPS,” tu-
tupnya. (war)

Hal ini memberi sinyal bila 
kemenangan Helmi - Muslihan 
kian tak terbendung. “Kita hari ini 
bergerak dalam rangka menggapai 
ridho dan pertolongan Allah SWT. 
Sekaligus menjalin silaturahmi, 
yang jauh jadi dekat, yang dekat 
tambah dekat,” kata Helmi.

Menurutnya, siapa yang men-
jadi gubernur sudah ditulis di 
lauhul mahfudz. Karena itu, pesta 
demokrasi ini harus dihadapi 
dengan riang gembira. “Pesta itu 
harus tersenyum, saling mendo-
akan, bukan saling sindir, atau 
saling benci,” imbuhnya.

Dengan demikian, sambung 
Helmi, siapapun yang menang 
tidak masalah. Yang terpenting, 
yang menang bisa membawa 
kebahagiaan untuk masyarakat. 
“Jadilah pemimpin yang melay-
ani masyarakat, karena itu adalah 
tiket menuju ke surga,” kata dia.

“Tapi bila, janda diabaikan, 
anak yatim ditelantarkan, rakyat 
tidak dipedulikan maka bahaya 
dunia akhirat,” tambahnya.

Dalam setiap pertemuan, Helmi 
Hasan juga memaparkan 20 
kunci bahagia yang diusungnya 
bersama Muslihan. Program-
program tersebut sebagian besar 
sudah dirasakan dan direalisa-
sikan di Kota Bengkulu. “Kini, 
mari kita sama-sama berjuang 
agar kebahagian bisa dirasakan 

oleh seluruh masyarakat Provinsi 
Bengkulu,” pungkasnya. 

Sementara itu, menjelang hari 
pencoblosan 9 Desember 2020, 
dukungan untuk pasangan calon 
nomor urut 01 Gubernur dan 
Wakil Gubernur Helmi Hasan dan 
Muslihan DS semakin menguat. 

Tokoh Rejang (Mantan Ket-
ua DPRD Provinsi), M. Jamil 
mewakili Keluarga Setobo Jang 
Bekulau bersatu melakukan ikrar 
dukungan untuk Helmi-Musli-
han, Rabu (2/12). “Kami disini 
berkumpul mewakili suku rejang 
yang ada di se-Provinsi Bengkulu, 
akan mendukung penuh dan 
mengajak seluruh sanak saudara 
kita memenangkan Helmi-Mus-
lihan,” kata M Jamil. 

Dalam deklarasinya, menyam-
paikan bahwa figur Helmi Hasan 
adalah pemuda yang energik 
dan religius, sehingga program 
yang akan dikerjakannya saat jadi 
Gubernur nanti sangat memihak 
kepada rakyat dan semua kalan-
gan. Terutama menghidupkan 
perekonomian rakyat dan men-
jamin infrastruktur dasar disetiap 
desa akan dibangun lebih layak 
dari sebelumnya. 

“ Menjadi suatu kebanggaan 
bagi kami, kami sudah meng-
kaji program-program yang akan 
dijalankan Helmi Hasan dan 
sudah merasakan pula pada saat 
ia memimpin Kota Bengkulu. 
Maka insyallah Helmi-Muslihan 

menang,” sampainya. 
Sementara itu, Cagub nomor 

urut 01 Helmi Hasan mengucap-
kan terimakasih kepada masyara-
kat suku rejang yang telah siap 
berperan dalam memenangkan 
Helmi-Muslihan. Dan dukungan 
ini menjadi semangat baginya un-
tuk berjuang demi mewujudkan 
masyarakat Provinsi Bengkulu 
bahagia. 

“Perjuangan kita ini insyallah 
diredhoi dan diberkahi Allah 
SWT, kita berjuang bukan dengan 
demonstrasi, bukan dengan sump-
ah serapah, tetapi kita berjuang 
pada tanggal 9 Desember nanti, 
ajak semua tetangga sanak famili 
kita jangan sampai golput, kita 
pilih nomor 01 untuk perubahan 
Provinsi Bengkulu,” kata Helmi. 

Helmi juga mengajak masyara-
kat untuk menjadikan moment 
pilkada ini semakin dekat dengan 
Allah SWT, serta di dalam salat 
dan tahajud agar didoakan kalau 
ini menjadi kebaikan untuk Beng-
kulu dan akhirat maka tolong 
dimudahkan. 

“Helmi Hasan meminta dengan 
kerendahan hati pada waktu 
salat tolong doakan untuk dimu-
dahkan, dan jika ada keburukan 
tolonglah di jauhkan, karena kita 
yakin Allah yang memberikan 
kerajaan kepada siapa dikehen-
daki dan Allah yang mencabut 
kerajaan kepada siapa dihen-
daki,” sampai Helmi. (**)

“Apalagi beliau (Rohidin.red) 
mempunyai program-program 
bagaimana mensejahterakan 
rakyat ini dengan caranya tanpa 
menimbulkan hal negatif, bahkan 
program itu sangat realistis dan 
masuk akal.

Lanjut Saiful, kemajuan Beng-
kulu juga akan semakin ter-
laksana, dengan pengemban-
gan-pengembangan yang telah 
dilaksanakan selama Rohidin 
menjabat, seperti pembangunan 
jalan tol, pengembangan Pelabu-
han Pulau Baai dan Bandara 
Fatmawati Soekarno dan jalur 
penerbangan.

Selanjutnya, pengembangan 
kelembagaan TNI-Polri dan IAIN 
menjadi UIN, pengembangan 
Rumah Sakit Terintegritas Pendi-
dikan, pembukaan akses konekti-
vitas Bengkulu dengan 4 provinsi 
tetangga yaitu Jambi, Sumbar, 

Sumsel dan Lampung serta op-
timalisasi pemberdayaan SDM.

“Bagi seorang yang cerdas saya 
rasa program beliau ini diterima 
masyarakat dengan baik dan 
tidak ada keraguan sedikitpun 
rakyat Bengkulu dapat mencob-
los nomor 2 pada 9 Desember 
nanti,” pungkasnya.

Hal senada juga disampai-
kan Tokoh Masyarakat Minang 
Mawardi Sutan Jamaris. Menu-
rutnya Rohidin Mersyah pantas 
didukung kembali menjabat seb-
agai Gubernur Bengkulu, karena 
baru 2 tahun lebih memimpin 
Bengkulu, telah banyak kemajuan 
dan nama Bengkulu semakin 
terangkat ke tingkat nasional.

“Kami masyarakat minang yang 
berdomisili di Kelurahan Pen-
gantungan dan Kebun Dhari 
dan sekitarnya, dengan remcana 
baik beliau ini kita dukung dan 
do’akan, semoga bisa memimpin 
Bengkulu kembali dan Bengkulu 

semakin maju,” ungkapnya.
Dijelaskan Cagub Bengkulu 

Rohidin, sebagai Urang Sumando 
dirinya meyakini niat baik ma-
syarakat minang Bengkulu bisa 
menjadi energy positif bagi kema-
juan daerah yang saat ini berusia 
52 tahun.

Rohidin berkomitmen, lapan-
gan pekerjaan akan banyak ter-
cipta dengan pembangunan dan 
pengembangan infrastruktur 
strategis dan pengembangan 
IAIN menjadi UIN. Karena tidak 
semudah membalikkan telapak 
tangan, menciptakan lapangan 
pekerjaan hanya mengandalkan 
APBD saja.

“Bukan APBD kita bagi untuk 
membuka lapangan pekerjaan, 
akan tetapi pengembangan infra-
struktur strategis dan banyaknya 
investasi yang masuk ke Beng-
kulu yang akan menciptakan 
banyaknya lapangan pekerjaan 
itu,” jelas Rohidin. (**)

Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka-
jati) Bengkulu Dr. Andi Muham-
mad Taufik, SH, MH melalui 
Asisten Intelijen Kejati Bengkulu, 
Pramono Moelyo, SH, M.Hum 
didampingi Kasi Intel Kejari 
Bengkulu, Beni Wijaya SH. MH 
mengatakan motif dari pelarian 
Zulkarnain Muin berpindah-pin-
dah tempat. Pada Selasa (1/12) 
pukul 10.30 WIB di Apartemen 
lantai 29 wilayah Jakarta Barat 
berhasil diamankan. 

“DPO ini selalu berpindah 
tempat karena seperti ke Lam-
pung, Bengkulu dan Jakarta. Di 
Apartemen itu hanya menyewa 
sementara. Memang selama ini 
kami selalu support data-data 
beliau ke Kejagung sehinga Tim 
Tabur Kejaksaan Agung berhasil 

mene mukannya,” ungkap Pra-
mono. 

Ditambahkan Pramono kalau 
Zulkarnain Muin ditetapkan 
sebagai DPO, setelah dia divonis 
bersalah dalam putusan kasasi 
Mahkamah Agung, 21 Januari 
2015 lalu dalam kasus proyek 
multiyears pembangunan lampu 
jalan sepanjang pesisir Pantai 
Panjang tahun anggaran 2007 
sampai 2009. 

Saat itu majelis hakim Mah-
kamah Agung yang diketuai 
Dr Artidjo Alkostar SH LLM 
menyatakan Zulkarnain Muin 
terbukti secara sah melakukan 
tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama, menjatuhkan vo-
nis 4 tahun dan 6 bulan penjara 
serta denda Rp 200 juta subsidair 
6 bulan penjara.

 Selain terlibat korupsi proyek 

lampu jalan tahun 2009, Zulkar-
nain Muin juga terlibat kasus 
korupsi proyek pembangunan 
jembatan gantung Muara I dan 
Muara II tahun 2007. Kemu-
dian pada tanggal 12 April 2017, 
Majelis Hakim Mahkamah Agung 
yang diketuai Dr Artidjo Alkostar 
SH LLM memberikan vonis 6 
tahun dan 6 bulan penjara dan 
denda Rp 200 juta subsidair 6 
bulan penjara. “Untuk kerugian 
negara dari dua kasus korupsi ini 
sekitar Rp 6 miliar,” ujarnya

Usai dilakukan pemeriksaan 
kesehatan di Kejari Bengkulu 
Zulkarnain Muin  langsung 
dieksekusi ke Lapas Bentiring 
untuk menjalankan hukuman-
nya selama 11 tahun penjara, 
“Sudah diperiksa langsung kita 
bawa ke Lapas Bentiring,” ka-
tanya.(wij)

Tidak dapat dipungkiri bahwa 
salah satu manfaat dari pemek-
aran daerah adalah peningkatan 
kemandirian daerah. Daerah ha-
sil pemekaran diharapkan dapat 
menjalankan roda perekono-
mian, kegiatan administrasi, pe-
nyelenggaraan pelayanan publik 
dan pembangunan infrastruktur.

“Berdirinya Kabupaten Lembak, 
Kabupaten Rejang Lebong pun 
segera menjadi Kota Administra-

tif Curup seperti Kota Bengkulu,” 
ungkap Agusrin. 

Dahulu, aspirasi masyara-
kat Bengkulu Tengah untuk 
membentuk kabupaten sendiri 
juga mendapat dukungan dari 
Pemerintah Propinsi Bengkulu 
di zaman Agusrin, yang ditu-
angkan dalam Surat Gubernur 
Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 
tanggal 1 Juni 2006 perihal Usul 
Pembentukan Daerah Otonom 
Baru (Kabupaten Bengkulu 
Tengah), dan dukungan DPRD 

Propinsi Bengkulu dituangkan 
dalam Surat Keputusan DPRD 
Provinsi Bengkulu Nomor 15/
KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 
Mei 2006 tentang Persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Propinsi Bengkulu terhadap 
pembentukan Kabupaten Beng-
kulu Tengah.

“Dulu kita juga bantu mengu-
sulkan Pembentukan Daerah 
Otonom Baru Kabupaten Beng-
kulu Tengah, alhamdulillah ber-
manfaat,” tutupnya.(**) 

Karopenmas Divhumas Polri 
Brigjen Awi Setiyono menu-
turkan bahwa deklarasi itu di-
lakukan di Inggris. ”Tidak di 
Indonesia,” tuturnya. Pada ke-
nyataannya, Papua tetap berada 
di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Pemerintah 
daerah hingga rakyat tetap di 
pangkuan ibu pertiwi. ”Semua 
itu sudah final, tidak ada tawar 
menawar,” paparnya. 

Deklarasi tersebut sebenarnya 
merupakan bentuk provokasi 
dan propaganda. Hingga saat ini 
kondisi di Papua sangat aman 
dan kondusif. ”Saya mengingat-
kan agar masyarakat Papua tidak 
terprovokasi,” terang Awi. Bah-
kan, Tentara Pembebasan Na-
sional Papua Barat – Organisasi 
Papua Merdeka (TPNPB-OPM) 
juga tidak mengakui deklarasi 
yang dilakukan Benny Wenda. 

Dalam keterangan tertulis yang 
diterima Jawa Pos, Jubir TPNPB-
OPM Sebby Sambom menutur-
kan bahwa TPNPB-OPM tidak 
mengakui klaim dari Benny 
Wenda. ”Karena deklarasi itu 
diumumkan di wilayah negara 
asing yang tidak punya legiti-
masi mayoritas rakyat Papua, di 
luar wilayah hukum revolusi,” 
ujarnya. 

Selanjutnya, terkait  klaim 
bahwa Benny Wenda menjadi 
presiden Negara Republik Papua 
Barat juga hanya mengada-ada. 
Dalam hukum internasional 
warga negara asing tidak bisa 
menjadi kepala sebuah negara 
lainnya. ”Benny Wenda itu war-
ga negara Inggris. Deklrasi ini 
merupakan kegagalan ULMWP 
dan Benny Wenda,” jelasnya. 

D engan s emua i tu,  maka 
TPNPBP-OPM menyatakan mosi 
tidak percaya terhadap Benny 
Wenda. Hal itu dikarenakan 
perbuatannya merugikan upaya 
perjuangan kemerdekaan Papua 
Barat. ”Saya menyatakan ini 
atas nama Kepala Staf Umum 
TPNPB-OPM Mayjen Terryanus 
Satto,” paparnya. 

Guru Besar Hukum Internasi-
onal Fakultas Hukum Universi-
tas Indonesia (UI) Hikmahanto 
Juwana menyampaikan bahwa 
deklarasi yang dilakukan Benny 
Wenda tidak berarti apapun. 
“Di dalam hukum internasional, 
deklarasi itu tidak ada dasarnya. 
Dan karenanya tidak diakui oleh 
negara lain,” bebernya. Dia pun 
menyebut, dukungan beberapa 
negara Pasifik kepada Benny 
Wenda juga tidak bisa dijadikan 
tolak ukur. 

Menurut pria yang juga bertu-
gas sebagai rektor Universitas 
Achmad Yani itu, gangguan ke-
tika 1 Desember datang bukan 
hal baru. Kelompok yang selama 
ini berulah kerap memanfaatkan 
momen itu untuk berakasi. Kali 
ini, mereka memilih deklarasi. 
Dia pun menyarankan supaya 
pemerintah mengabaikan upa-
ya tersebut. “Bila perlu Polri 
melakukan penegakan hukum,” 
tegasnya. Sebab, yang dilakukan 
oleh Benny dinilai sudah masul 
kategori tindakan makar.

Deklarasi Papua Merdeka yang 
disampaikan 1 Desember itu 
ditanggapi oleh DPR. Anggota 
Komisi I DPR Sukamta men-
egaskan bahwa deklarasi ini 
harus mendapat perhatian serius 

dari pemerintah dan menjadi 
bahan evaluasi. Apalagi persoa-
lan tersebut sebenarnya sudah 
berlarut-larut.

Sukamta berharap bahwa per-
masalahan Papua Barat ini tidak 
berakhir seperti Timor Timur 
1999. Dan dia menilai bahwa 
kondisi Papua hingga kini belum 
kondusif dan stabil sehingga 
perlu ada perhatian khusus. 
“Penanganan terhadap masalah 
Papua yang selama ini dilakukan 
harus dikoreksi secara sistematis 
baik di tingkat pemerintah pusat 
ataupun di daerah,” terang Suka-
mta kemarin (2/12).

Setidaknya ada empat masalah 
di Papua yang menurut Sukamta 
masih menjadi pekerjaan rumah 
pemerintah. Yakni diskriminasi 
dan rasialisme, pembangunan 
di Papua yang belum mengang-
kat kesejahteraan, pelanggaran 
HAM, serta status dan sejarah 
politik Papua.

Dia menambahkan bahwa 
otonomi daerah khusus yang 
diberikan kepada Papua selama 
20 tahun ini terbukti tidak efektif 
menyelesaikan masalah. Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Papua masih tergolong rendah 
walaupun anggaran yang diberi-
kan sudah maksimal. Artinya 
ada pengelolaan yang salah dan 
pendekatan yang tidak berbasis 
kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat setempat.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu me-
nyinggung soal dugaan eksploi-
tasi lahan untuk sawit di Papua 
yang merugikan warga setempat 
baru-baru ini. “Ini menunjukkan 
tanah Papua selama ini hanya 
jadi lahan eksploitasi, pemban-
gunan belum tuntas memanu-
siakan manusia,” lanjutnya. 

Dia menyarankan agar ada 
forum khusus yang diketuai 
Presiden langsung untuk meny-
elesaikan kemelut di Papua ini. 
Yang terpenting adalah melibat-
kan masyarakat asli Papua dan 
bukan hanya menguntungkan 
segelintir pendatang saja. “Peli-
batan warga Papua dalam proses 
ini juga mutlak dilakukan,” pung-
kasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor 
staf Presiden Moeldoko ikut an-
gkat bicara saat disinggung men-
genai deklarasi yang dilakukan 
Benny Wenda. Dia menjelaskan, 
pada dasarnya pendekatan yang 
selama ini diambil pemerintah 
dalam penyelesaian persoalan 
Papua dan Papua Barat adalah 
kesejahteraan.

Hal itu dibuktikan dengan 
membangun berbagai infra-
struktur agar tidak tertinggal 
dengan provinsi lain. Juga mem-
bangun perekonomian yang 
salah satunya dimulai dari BBM 
satu harga. Sektor pendidikan 
dan kesehatan juga disupport 
penuh sebagaimana provinsi 
lain.

Persoalannya, lanjut Moeldoko, 
pendekatan semacam itu bisa 
berbahaya bagi KKB. Karena 
pendekatan yang dilakukan 
pemerintah berpotensi menye-
jahterakan masyarakat setempat. 
’’Kalau (masyarakat) sejahtera, 
dia (KKB) sudah tidak lagi punya 
pengaruh kepada masyarakat 
yang ada di sana,’’ lanjutnya.

Karena itulah, KKB selama 
ini melakukan berbagai teror. 
Misalnya menyerang pekerja 
pembangunan, atau membakar 

sekolah. Upaya pemerintah 
membangun kedua provinsi 
itu terus diganggu. Targetnya 
adalah masyarakat tidak bisa 
sejahtera sehingga KKB tetap 
punya pengaruh untuk men-
jalankan tujuannya. Menurut 
Moeldoko, pada prinsipnya KKB 
tidak ingin masyarakat berpihak 
pada TNI-Polri.

Atas dasar itulah, pemerintah 
memandang masih diperlukan 
pasukan di Papua dan Papua 
Barat. Karena negara punya 
tanggung jawab melindungi ma-
syarakat yang saat ini ada di 
kedua provinsi itu. ’’(Pendekatan 
kesejahteraan) lebih diutamakan 
daripada pendekatan keaman-
an,’’ tambah mantan Panglima 
TNI itu.

Apalagi,  pemerintah telah 
menerbitkan Keppres 20/2020 
dan Inpres 9/2020. Kedua produk 
hukum itu mengatur cara-cara 
baru dan sistematis untuk mem-
percepat pembangunan Papua 
dan Papua Barat. Targetnya, 
kedua provinsi tersebut bisa 
lebih cepat berkembang. 

Berdasarkan data yang dimiliki 
KSP, sepanjang periode 2015-
2019, kondisi sosial ekonomi di 
Papua dan Papua Barat menun-
jukkan tren perbaikan. Angka 
kemiskinan di Papua turun dari 
28,40 persen menjadi 27,53 pers-
en. Sementara di Papua Barat 
turun dari 25,72 persen menjadi 
22,17 persen.

Kemudian, Indeks Pembangu-
nan Manusia di Papua naik dari 
57,25 ke 60,84, dan Papua Barat 
naik dari 61,73 ke 64,7. ’’Bukti 
transformasi ekonomi  berjalan 
baik di Papua,’’ ujar Tenaga Ahli 
Utama Kedeputian III Kantor Staf 
Presiden (KSP) Edy Priyono.

Koefisien Gini di Papua me-
mang naik sedikit dari 0,392 
(2015) menjadi 0,394 (2019). 
Namun, di Papua Barat turun, 
dalam arti membaik. Dari 0,428 
pada 2015 menjadi 0,386 pada 
2019. Sedangkan, tingkat pen-
gangguran terbuka di Papua 
turun dari 3,99 persen menjadi 
3,65 persen. Dan di Papua Barat 
turun dari 8,08 persen menjadi 
6,24 persen.

Studi Lembaga Ilmu Penge-
tahuan Indonesia (LIPI) dan 
The Asia Foundation pada 2018 
menunjukkan, pembangunan 
jaringan jalan berdampak pada 
perbaikan konektivitas di kedua 
wilayah. Karena masyarakat bisa 
lebih mudah menjual barang 
ke luar daerah dengan jumlah 
yang lebih banyak dibandingkan 
sebelumnya. 

Sehingga, terjadi peningkatan 
kehidupan ekonomi masyara-
kat setempat. kehidupan sosial 
juga menjadi lebih baik karena 
masyarakat menjadi lebih mu-
dah untuk saling berkunjung. 
“Pembangunan jalan mendo-
rong penurunan biaya dan waktu 
tempuh,” lanjutnya.

Ditambah lagi, pada akhir 
2019 lalu Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Sorong, Papua 
Barat, beroperasi. KEK Sorong 
difokuskan di industri pengola-
han hasil tambang (nikel) dan 
hasil hutan/perkebunan. Menu-
rut Edy, itu adalah bagian upaya 
pemerintah untuk menyebar 
pusat pertumbuhan ekonomi. 
’’Agar tidak hanya menumpuk 
di bagian Barat Indonesia saja,” 
tambahnya. (byu/deb/idr/syn)
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Penetapan Tsk Penahan 
Banjir Terhambat Covid
Ada Klaster di Kejati

BENGKULU – Penyidikan dugaan 
korupsi proyek penahan banjir Air 
Bengkulu di perbatasan Pasar Beng-
kulu-Rawa Makmur tahun 2019 senilai 
Rp 6,9 miliar, tak berjalan mulus. Target 
Kejati menetapkan tersangka dalam 
bulan ini tak tercapai. Terkendala oleh 
terjadinya klaster Covid-19 di Kejati 
Bengkulu setelah ada satu penyidik 
pidsus positif terpapar korona. 

“Memang kita menargetkan awal 
bulan ini akan ditetapkan tersangka. 
Kemudian akhir bulan berkas perkara 

kita limpahkan ke pengadilan. Tapi 
karena kemarin kita melakukan tes 
Swab dan ada yang dinyatakan positif 
terpaksa kita tunda. Karena yang positif 
harus menjalani perawatan,” sampai 
Kajati Bengkulu Dr. Andi Muhammad 
Taufik, SH, MH kepada RB usai salat 
zuhur di Masjid Kejati, kemarin (2/12). 

Saat ini Kejati masih menunggu hasil 
tes swab seluruh penyidik Pidsus. Jika 
nantinya ada lagi yang dinyatan positif 
maka seluruh ruang pidsus akan ditu-
tup sementara. “Tetapi bukan berarti 
semua kerja terhambat. Hanya untuk 
penetapan tersangka harus menunggu 

mereka (penyidik, red) selesai karantina 
mandiri,” jelasnya. 

Ditambahkan Kajati, untuk keteran-
gan saksi sudah lengkap, tinggal mene-
tapkan tersangka. Dipastikannya kalau 
tersangka lebih satu orang. Hanya 
saja Kajati tak bersedia membocor-
kan gambaran calon tersangka. “Yang 
pasti tersangka lebih dari satu. Untuk 
namanya tunggu penetapan nanti. 
Sedangkan kerugian negara terbilang 
besar,” tutupnya. 

 Sekadar mengingat, pembangu-
nan penahan banjir Air Bengkulu 
yang merupakan proyek Dinas PUPR 

Provinsi Bengkulu tahun 2019, dari 
audit BPKP ada kerugian negara 
Rp 537 juta. Kerugian negara ini 
sudah dikembalikan. Diketahui 
kerugian negara tersebut ber-
asal dari beton bangunan yang 
tidak sesuai spek. Pantau RB 
di lokasi proyek, trotoar di 
atas penahan banjir serta 
bagian penahan banjir saat 
ini kondisinya retak-retak. 
Juga ada bagian yang 
sudah ambles karena 
tanahnya tergerus air hu-
jan.(wij)

WINDI//RB

TERKENDALA COVID: 
Kajati Bengkulu Dr. Andi 

Muhammad Taufik, SH, MH 
mengungkapkan keterlam-

batan penetapan tersangka 
dugaan Korupsi penahan ban-

jir karena klaster Covid-19 
di Kejaksaan.

Usai Nyabu, Tidur di Hotel
BNNP Amankan 3 Pria
BENGKULU – Badan Narkotika Nasi-

onal Provensi (BNNP) Bengkulu memga-
mankan tiga pria terkait penyalahguna 
narkotika jenis sabu. Satu diantanya, YB 
(31) warga Kelurahan Padang Harapan, 
yang hingga tadi malam tetap diamankan 
BNPP. Sedangkan dua lainnya setelah 
sempat diperiksa namun tak cukup bukti, 
dilepas.

Data dihimpun RB, penangkapan berawal 
pada Senin (1/12) siang, YB bersama dua 

rekannya menggunakan 
sabu di salah satu rumah. 
Setelah itu, YB pergi me-
ninggalkan dua rekan-
nya. Tak lama YB pergi, 
anggota BNNP Bengkulu 
yang mendapat informasi 
ada kegiatan menggu-
nakan sabu, melakukan 
penggerebekan. Dua 
pria di dalam rumah dia-
mankan karena diduga 

kuat baru saja mengisap sabu.
Selanjutnya petugas mengamankan kedua 

pria yang belum diketahui identitasnya itu. 
Dari keterangan keduanya mengaku baru 
saja menggunakan sabu. Adapun barang 
haram itu didapati dari YB. Mendapat 
keterangan tersebut, petugas melakukan 
pelacakan keberadaan YB. Hingga didapati 
informasi kalau YB sedang tidur di salah 
satu hotel berbintang di kawasan Pantai 
Panjang. Singkatnya YB berhasil ditangkap 
dan langsung diamankan ke kantor BNNP. 
Sekalipun sewaktu penangkapan di hotel 
tak ditemukan barang bukti sabu atau alat 
yang digunakan untuk mengisap sabu dari 
tangan YB.  

Kepala BNNP Bengkulu, Brigjen Pol. Toga 
H. Panjaitan melalui Kabid Pemberantasan 
Kombes. Pol. Sukria Gaos membenarkan 
terkait penangkapan tersebut. Hanya saja 
dia belum bersedia memberikan keteran-
gan lebih lanjut.  “Nanti saja ya. Tunggu saja 
rilisnya karena ini masih dalam pengem-
bangan,” ujarnya saat ditemui RB di Kantor 
BNNP Bengkulu.(wij)

Kisah Asmara Berujung Penjara

Mahasiswi Siram Polisi Air Keras, Kena 5 Tahun

WINDI//RB

DIVONIS BERSALAH : Majelis Hakim Arifin Sani, SH membacakan putusan perkara 
penyiraman air keras yang dilakukan oknum mahasiswi.

BENGKULU  –  Sidang 
perkara penyiraman air keras 
oleh oknum mahasiswi PTS 
Bengkulu terhadap Brigpol 
Adi Suprapto, anggota Polres 
Bengkulu Tenggah, kema-
rin (2/12) memasuki babak 
akhir. Majelis hakim PN Beng-
kulu diketuai Arifin Sani, SH 
dalam amar putusannya me-
nyatakan terdakwa, Nina (24) 
warga Desa Lubuk Resam, 
Kabupaten Seluma terbukti 
secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana 
sebagaimana pasal 345 ayat 1 
KUHP. Nina terbukti melaku-
kan penyiraman 
air keras yang 
menyebab-
kan Adi Su-
prapto yang 
t a k  l a i n 
pacarnya, 
men-

galami cedera di bagian muka.    
Atas perbuatan tersebut, 

majelis hakim menjatuhkan 
pidana selama 5 tahun pen-
jara dipotong selama terda-
kwa menjalani penahanan. 
Putusan majelis hakim ini 
lebih ringan dari tuntutan JPU 
yang menuntut agar terdakwa 
dihukum 7 tahun penjara.

Adapun pertimbangan 
majelis hakim dalam putusan 
ini, hal yang memberatkan, 
terdakwa tidak mengakuai 
perbuatanya yang telah melu-
kai secara permanen korban. 
Sedangkan hal yang merin-
gankan, terdakwa belum per-
nah dihukum dan kooporatif 
selama persidangan.

Usai persidangan, penasi-
hat hukum terdakwa Khairil 
Amin SH, mengatkan meng-
hormati keputusan majelis 

hakim. Sekalipun putusan 
ini membuat keluarga 

kliennya mengalami 
shock karena tak 

menduga Nina dinyatakan 
bersalah. ‘’Yang pasti kami 
akan mengajukan banding. 
Tentu akan dikoordiansikan 
terlebih dahulu dengan ke-
luraga terdakwa. Kita punya 
waktu 7 hari untuk bersikap 
apakah menerima putusan 
atau melakukan banding,” 
sampainya. 

Saat RB akan meminta tang-
gapan dari JPU, Andi Febri-
anda, SH,MH atas putusan 
hakim yang lebih ringan 2 
tahun dari tuntutannya, tak 
berhasil menemukan yang 
bersangkutan. Andi sudah 
meninggalkan lokasi persi-
dangan. 

Untuk diketahui, dalam per-
sidangan terungkap adanya 
jalinan asmara “terlarang” 
antara Nina dan Adi Supra-
pto, lantaran oknum poilisi 
itu sudah memiliki istri yang 
sah. Kisah asmara ini akhirnya 
berujung pada pertikaian 
yang pada akhirnya terjadilah 

dugaan penyiraman air keras 
ke muka oknum polisi itu.

Sebagaimana dalam tuntu-
tan JPU, menyatakan terda-
kwa Nina terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah 
melanggar Pasal 345 ayat 1 
KUHP. Karena itu menuntut 
terdakwa dipidana penjara 
selama 7 tahun. Meskipun 
dalam sidangan sebelumnya 
saat pemeriksaan terdakwa 
membantah, apa yang didak-
wakan kepadanya. 

Versi terdakwa ia tidak 
melakukan penyiraman air 
keras. Melainkan Adi Supra-
pto yang membawa botol 
bening berisikan air mengajak 
Nina untuk minum bersama. 
Namun Nina menolak ajakan 
tersebut, sehingga  Adi Su-
prapto menarik tangannya 
sendiri yang menyebabkan 
air di dalam botol yang diket-
aui air keras, tertumpah yang 
percikannya mengenai wajah 
dan bagian tubuh Adi.(wij)



BENGKULU SELATAN
4 KAMIS, 3 DESEMBER  2020 Rakyat Bengkulu

Poling Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Bengkulu Selatan 

Pilihan Pembaca RB
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SELATAN
KOTA MANNA – Tahun 2020 

merupakan tahun yang sulit 
bagi masyarakat dan juga 
Pemkab Bengkulu Selatan 
(BS). Bantuan Alat Mesin Per
tanian (Alsintan) yang harus
nya diterima oleh kelompok 
tani BS tahun 2020 ini gagal 
lantaran alasan Covid19. 
Sehingga untuk tahun ini nihil 
bantuan untuk para petani BS. 

Kabid Sarana dan Prasara

na Dinas Pertanian BS, Edi 
Siswanto, S.Pt mengatakan, 
pada tahun 2019 lalu pihak 
kementerian telah meny
alurkan beberapa Alsintan 
pada kelompok tani di BS. 
Akan tetapi saat itu daerah 
belum dilanda Pandemi Co
vid19 sehingga bantuan 
yang diusulkan para petani 
ti dak terhambat. 

Sementara tahun 2020 ini 

di akui Edi tidak ada satu
pun bantuan yang diberikan 
pemerintah pada para peta
ni lantaran Covid19 yang 
membuat dana dialihkan 
untuk penanggulangan Co
vid19. 

Disebutkan Edi tahun 2019 
lalu bantuan yang diterima 
oleh Dinas Pertanian BS 
berupa Alsintan handtrack
tor. Bahkan beber Edi ban

tuan bukan hanya dari pihak 
Kementrian tapi juga dari 
pemerintah Provinsi Bengku
lu.  “Kalau jumlahnya cukup 
banyak yang telah diterima 
oleh para petani, dan me
mang untuk tahun 2020 ini 
tidak ada satupun bantuan 
Alsintan yang diterima kare
na alasan Covid19,” terang 
Edi pada RB.

Ditambahkan Edi, selain ni

hil bantuan Alsintan selama 
tahun 2020, untuk pemba
ngunan jalan sentra produksi 
yang bersumber dari APBD 
tidak ada juga yang terea
lisasi. Sehingga selama tahun 
2020 ini Dinas Pertanian 
mengakui adalah tahun yang 
sulit. Kendati demikian pi
hak Dinas Pertanian tetap 
memaksimalkan pelayanan 
pada masyarakat BS.(tek)

KOTA MANNA – Meski pun 
perkembangan teknologi 
berkembang dengan cepat 
dan hampir seluruh dae
rah merasakannya, namun 
nyatanya untuk sistem pe
ngelolaan keuangan desa 
(Siskeudes) berbasis ap
likasi di Kabupaten Beng
kulu Selatan (BS) belum 
sepenuhnya diterapkan 
oleh semua desa di BS. 

Total 142 desa di BS terhi
tung baru 50 an desa yang 
baru menjalankan Siske u
des berbasis aplikasi. Pada
hal Pemkab BS telah melun
curkan sistem tersebut, 
dan menargetkan semua 
de sa telah menggunakan 
Sis keudes tersebut. Na
mun nyatanya, yang sudah 
menerapkan Siskeudes itu 

baru sebagian kecil mene
rapkan secara utuh. 

Kabid Pemerintahan Desa 
Dinas Pemberdayaan Ma
syarakat dan Desa (DPMD) 
BS Rustam Affandi, SE, ME 
mengatakan Siskeudes yang 
utuh ialah mulai dari proses 
input data, pelaksanaan, 
penatausahaan, dan per
tanggung jawaban APBDes. 
Untuk desa yang belum 
menerapkan Siskeudes 
seca ra utuh, pihaknya me
ngaku sudah memberikan 
pelatihan pada tahun sebe
lumnya terkait input data 
dan penyususnan RAB. 

Dijelaskan Rustam, berda
sarkan peraturan sebenar
nya seluruh desa wajib 
menerapkan Siskeudes. 
Se bab apabila ada desa ti

dak menerapkan aplikasi 
Siskeudes maka tidak akan 
difasilitasi dalam proses 
verifikasi usulan pendan
aan di desa. Namun diakui 
Rustam selama ini kesulitan 
di desa belum menerapkan 
Siskeudes utuh dikarenakan 
sumber daya manusia yang 
belum memadai. Sehing
ga dibutuhkan pelatihan
pelatihan sebelum kegiatan 
berjalan.

“Padahal Siskeudes san
gat penting, karena setiap 
per triwulan realisasi BPK 
mau melihat sebatas mana 
progres pembangunan. Dan 
Selama ini cuma kami yang 
melakukan pengelolaan, 
dan desa ngirim dengan 
kami,” ungkap Rustam

Dengan demikian, Rus

tam berharap tahun 2021 
semua desa di BS wajib 
menggunakan Siskeudes 
berbasis aplikasi. Selain 
memudahkan pekerjaan, 
sistem tersebut merupakan 
bentuk kemajuan sistem 
pengelolaan pemerintah 
daerah. Ditambahkan Rus
tam, Siskeudes diluncurkan 
dalam rangka mewujudkan 
pengelolaan keuangan desa 
yang transparan, akunta
bel dan partisipatif, maka 
Kemendagri telah melun
curkan sistem Siskeudes di 
desa.

“Langkah Pemkab ya den
gan cara banyak pelatihan 
sumber daya manusia un
tuk mendukung Siskeudes 
berbasis aplikasi,” tutup 
Rustam.(tek)

KOTA MANNA – Terhitung sejak (30/11) 
lalu, jabatan Direktur Utama (Dirut) Pe
rusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Tirta Manna telah berakhir. Namun Pemkab 
Bengkulu Selatan (BS) belum melakukan 
pergantian atau seleksi Dirut lantaran ter
kendala dana. Oleh sebab itu Dirut PDAM 
kembali dijabat oleh Zarhadi S.Sos dengan 
status Pelaksana tugas (Plt).

Zarhadi kembali dipercaya memimpin 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik 
Pemkab BS tersebut, meskipun akhir No
vember lalu masa jabatan dirinya sebagai 
Dirut PDAM Tirta Manna telah berakhir. 
Dalam jabatan ini, status Zarhadi seb
agai Plt hingga menunggu proses seleksi 
Direktur yang baru hingga tahun depan. 
Dimana, proses seleksi direktur baru masih 
terkendala dengan anggaran yang tidak 
tersedia. Dana seleksi baru dianggarkan 
tahun 2021. 

Sekda BS Yudi Satria, SE, MM men
gatakan, proses seleksi Direktur belum bisa 
dilakukan saat ini. Sehingga PDAM Tirta 
Manna BS kembali diemban oleh Zarhadi 
dengan status Plt. “Ya jabatan Direktur 
PDAM diperpanjang hingga tahun depan 
sampai proses seleksi,” terang Yudi. 

Dikatakan Yudi, tidak adanya anggaran 
untuk mengelar seleksi atau lelang jabatan 
Direktur PDAM Tirta Manna memang 
sangat disayangkan. Namun karena ket
erbatasan anggaran yang dimiliki daerah 
serta adanya pemangkasan anggaran lan
taran pandemi Covid19 sekarang ini, mau 
tidak mau seleksi Direktur PDAM diundur 
hingga tersedianya anggaran.

Namun demikian Yudi membeberkan, 
anggaran untuk seleksi telah diusulkan di 
APBD 2021. Sehingga Yudi berharap usu
lan dapat disetujui oleh pihak Legeslatif. 
“Mudahmudahan disetujui agar seleksi 
bisa digelar dan PDAM dipimpin secara 
definitif,” ujar Yudi.(tek)

KOTA MANNA  Men je
lang Pilkada serentak 09 
De sember, banyak bere
dar akun palsu di media 
so sial. Bahkan ada yang 
me ngatasnamakan akun 
Kasat Reskrim dan Kasat In
tel Polres Bengkulu Selatan 
(BS). Untuk itu masyarakat 
diminta waspada untuk tidak 
tertipu yang mengatasna
makan dua nama tersebut. 

Mudahnya mengakses 
tek nologi saat ini dengan 
cara membuat akun baru, 
dimanfaatkan sebagian ok
num untuk melakukan aksi 
penipuan. Mirisnya oknum 
yang tidak bertanggung
jawab berani mengatasna
makan nama seseorang dan 
mencoba berbuat jahat me
lalui media sosial.  Terbaru, 
ulah oknum tidak bertang
gungjawab berani mem
buat akun palsu atas nama 
Kasat Reskrim dan Kasat 
Intel Polres BS. 

Beruntung akun ini cepat 
diketahui oleh Kasat Intel 
Polres BS Iptu. Candra Per
mana, dia langsung meng
konfirmasi bahwa akun 
tersebut bukan miliknya.   
Selain Kasat Intel, Kasat 
Reskrim AKP Rahmat Hadi 

Fitrianto juga mengakui per
nah mengalami ada ulah 
oknum mengatasnamakan 
dirinya dengan media What
sApp. Namun dirinya juga 
cepat menanggapi bahwa 
akun WhatsApp miliknya 
hanya satu dan yang beredar 
di media sosial bukanlah 
miliknya. 

Dengan kejadian ini, Kasat 
Reskrim berharap masyara
kat tidak mudah percaya 
de ngan akun akun yang 
me ngatasnamakan ang
gota Polres BS, apalagi sebut 
Kasat Reskrim ada orang 
yang meminta duit atau
pun lainnya melalui me
dia sosial. Memasuki masa 
pencoblosan Kasat Reskrim 
menilai ada saja oknum 
yang memanfaatkan situasi 
menjadi tidak kondusif. Oleh 
sebab itu dirinya dengan 
tegas mengingatkan ma
syarakat untuk selalu bijak 
dalam menanggapi setiap 
informasi yang ada di media 
sosial. 

“Jangan mudah percaya 
dengan nomor baru, apalagi 
mengatasnamakan polisi, 
kalau ada yang macamma
cam laporkan saja,” jelas 
Rah mat.(tek)

KOTA MANNA  KPU Beng
ku lu Selatan (BS) sudah me
nerima logistik berupa su rat su
ara yang akan diguna kan untuk 
pencoblosan guber nurwakil 
gubernur dan bupatiwakil 
bupati. Namun sayangnya dari 
hasil pemeriksaan dan pelipa
tan surat suara di ketahui masih 
ada kendala berupa surat suara 
yang rusak dan kurang.

Namun demikian jelang pe
milihan gubernur wakil guber
nur dan bupati wakil bupati di 
Kabupaten BS KPU masih ada 

kendala pada logistik berupa 
surat suara. Sebab dari hasil 
pemeriksaan dan pelipatan su
rat suara untuk gubernur dan 
wakil gubernur beserta bu
pati dan wakil bupati terdapat 
kerusakan dan kekurangan. 

Surat suara gubernur dan 
wakil gubernur yang diterima 
berdasarkan bukti tanda teri
ma barang sebanyak 120.685. 
Surat suara Surat suara rusak 
sebanyak 409. Surat suara 
kurang 178. sementara surat 
suara yang baik mencapai 

120.507 surat suara. Sementara 
untuk surat suara bupati dan 
wakil bupati BS jumlah yang 
diterima berdasarkan bukti 
tanda terima barang 120.685, 
surat suara rusak 68 sementara 
kekurangan mencapai 613. 

Ketua KPU BS Alpin Samsen, 
S.Pt mengatakan, pihaknya 
sudah mengubungi pihak 
ketiga selaku penyedia su
rat suara.  Sehingga dalam 
waktu dekat surat suara yang 
bermasalah tersebut akan 
tuntas. Dan pilkada tahun ini 

diharpkan berjalan lancar, 
tanpa ada ken dala tekhnis 
seperti logistik pemilu. 

“Pihak ketiga atau perusa
haan telah dihubungi, se
hingga kerusakan ataupun 
kekurangan langsung diper
barui,” jelas Alpin

Sementara itu, Pjs Bupati BS, 
Isnan Fajri, M.Kes mengaku 
apapun kendala yang dialami 
KPU BS ataupun penyelengga
ra Pemilu di Kecamatan harus 
cepat ditanggulangi. Karena 
sebut Isnan pencoblosan ting

gal menghitung hari. Selain itu 
Isnan mengakui pihak Pemda 
BS siap membantu apapun 
yang dibutuhkan KPU BS un
tuk menyukseskan Pemiluka
da 09 Desember mendatang. 

“Dalam pertemua beberapa 
waktu lalu Pemda, KPU, Ba
waslu dan juga aparat ke
amanan telah menyepakati 
Pemilukada harus berjalan 
damai dan lancar maka dari 
itu semua pihak bertanggung 
jawab untuk meyukseskan 
Pilkada,” ujar Isnan.(tek)

Bantuan Alsintan Nihil Selama 2020

RIO/RB

PASTIKAN: Pihak KPU Bengkulu Selatan memastikan kekurangan surat suara segera diperbarui.

Kekurangan Surat Suara Segera Ditambah 

Waspada Banyak Akun Palsu

PASAR MANNA  Dinas Pari
wisata Kabupaten Bengkulu Se
latan (BS) telah merilis agenda 
wisata untuk tahun 2021 men
datang, hasilnya pantai Pasar 
Bawah, arung jeram hingga ral
ly rakit masih menjadi agenda 
penting pengembangan wisata 
yang akan menjadi fokus utama 
Dinas Pariwisata Kabupaten 

BS.
Pengembangan wisata BS 

terus difokuskan oleh Dinas 
Pariwisata, sebab Pemkab BS 
menargetkan pada tahun 2021 
ada peningkatan kunjungan 
wisata di BS. Sehingga, untuk 
menargetkan pengembangan 
wisata lebih berkelanjutan tiga 
item tersebut akan difokuskan 

sebagai wisata andalan 
yang ada di Kabupaten 
BS.

Kadis Pariwisata BS Yu
lian Fauzi mengatakan, 
khsusus untuk Pasar 
Bawah dan sungai Air 
Tenam yang digunakan 
sebagai arung jeram, 
sudah dilengkapi oleh 
gazebo dan kamar ganti. 
Sedangkan rally rakit, 
diakui oleh Yulian men
jadi olahraga rakyat yang 
harus terus dikembang
kan.

“Terus dikembangkan 

buktinya untuk Pasar Bawah 
dan Air Tenam ada penamba
han sarana penunjang Arung 
Jeram,” jelas Yulian. 

Selain itu Dinas Pariwisata 
menegaskan tidak ada pun
gutan retribusi bagi para pe
ngunjung wisata, karena se
luruh objek wisata yang ada 
digratiskan, kecuali untuk re
tribusi parkir. Sementara itu 
Ketua DPRD BS Barli Halim, 
SE menilai Pemkab BS wajib 
mengembangkan wisata anda
lan BS yang sudah punya nama 
seperti Pasar Bawah, karena 
sebut Barli pihak Pemda ting
gal mengelola dan membuat 
inovasi agar pariwisata BS kem
bali bangkit meskipun ditengah 
pandemic Covid19.

“DPRD dukung itu langkah 
Pemda BS untuk mengembang
kan tiga potensi olahraga. Na
mun tetap harus banyak inovasi 
biar menarik masyarkat luar, itu 
yang penting,” ujar Barli.(tek)

Tiga Agenda, jadi Fokus 
Pengembangan Wisata 

Jabatan Direktur PDAM 
Mulai Dijabat Plt 

Banyak Desa Belum Terapkan Siskeudes

RIO/RB

INGATKAN: Kasat Reskrim Polres BS AKP. Rahmat 
Hadi Fitrianto ingatkan warga waspada terhadap akun 
palsu mengatasnamakan anggota polisi.

RIO/RB

JALUR: Muara Pasar Bawah, jalur rally rakit dan arung jeram yang menjadi 
even wisata andalan Bengkulu Selatan.
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Ternak Sering Sebabkan Laka Lantas
KOTA BINTUHAN - Belakang ini banyak 

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

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

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

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

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

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

KAUR

MATERI SELANG SELING
ADO 2 BUAH

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

 Tidak hanya itu ada juga kekuran-

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

 Untuk kekurangan surat suara 

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

Gudang KPU Kaur Erfian Obisi, S.IP 
kemarin. 

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

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

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

Akses Tertutup 2 Jam  
KOTA BINTUHAN – Angin 

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

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

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

evakuasi pohon tersebut.
 Kapolres Kaur AKBP Dwi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALBERTUS/RB

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

Surat Suara Pilgub Kurang 809 Lembar

IST/RB

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

Pohon Tumbang, Antrean 
Kendaraan Mengular

IST/RB

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

KPPS Jalani Rapid Test

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
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Rakyat Bengkulu

Info Bawaslu

IST/RB

PERSIAPAN: Raker Persiapan Sengketa 
Perselisihan Hasil Pemilihan bagi Bawaslu 
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se 
Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Raker Persiapan Sengketa 
Perselisihan Hasil Pemilihan

BENGKULU - Untuk mengidentifikasi isu-
isu permasalahan yang muncul dalam sidang 
perselisihan hasil pemilihan sekaligus persiapan 
sebagai pemberi keterangan dalam perselisihan 
hasil pemilihan serentak tahun 2020, Bawaslu 
Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Kerja Per-
siapan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan 
bagi Bawaslu Bengkulu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu pada 
Kamis - Sabtu, 26 - 28 November 2020.

“Kita harus bangun satu stigma bahwa kita 
harus serius dalam melakukan kegiatan penga-
wasan. Kepercayaan publik harus kita bangun, 
dan jangan sampai terkhianati oleh kinerja 
pengawas yang buruk,” tegas Anggota Bawaslu 
Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah, SH, MH.

Berdasarkan data Bawaslu, semakin hari 
pelanggaran yang terjadi semakin meningkat. 
Skala pelanggaran semakin tinggi, laporan se-
makin banyak. Oleh karena itu Halid berharap 
semangat dari para pengawas tak surut. “Tolong 
dampingi pengawasan dalam form-A, karena itu 
merupakan titik awal dari PHPU. Form A harus 
dibantu juga dalam bentuk bantuan hukum. 
Ini semua perlu kerjasama dan koordinasi yang 
baik, jadi jangan sampai ada sekat-sekat antar 
divisi,” pesan Kordiv Penanganan Pelanggaran 
itu.

Turut mengaminkan apa yang disampaikan 
Halid Saifullah, Anggota Bawaslu Provinsi 
Bengkulu Dodi Herwansyah menyampaikan 
pentingnya koordinasi yang baik antar divisi. 
“Gelaran pesta demokrasi sudah semakin dekat. 
Kita harus berpikir apa yang belum kita lakukan, 
apa yang harus dilakukan ke depannya dan apa 
yang harus kita lakukan sekarang. Ketika satu 
divisi bekerja jangan sampai divisi lain tidak 
mau tahu, kita harus fleksibel dan tidak harus 
menunggu komando,” ucapnya.

Dodi berharap dengan diadakannya kegiatan 
tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat lebih 
memahami hal apa saja yang harus dipersiapkan 
dalam menghadapi sengketa PHP yang salah 
satu acuan dasarnya ada di Perbawaslu Nomor 
22 Tahun 2002. Kordiv Hukum, Humas dan 
Datin itu juga menegaskan pentingnya pendo-
kumentasian sebagai bentuk penjagaan kualitas 
informasi lembaga di mata publik.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri 
oleh jajaran Kabag serta Kasubbag Bawaslu 
Provinsi Bengkulu dengan peserta Kordiv HPPS, 
Kordiv PHL, dan satu orang staf Bawaslu Kabu-
paten/Kota se Provinsi Bengkulu.(**)

Khusus di 25 Daerah 
Pilkada Paslon Tunggal

JAKARTA - Kebijakan baru diam-
bil Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
terkait pilkada dengan satu pasangan 
calon (paslon). Dalam PKPU Nomor 
20 Tahun 2020, KPU memberikan hak 
tambahan kepada lembaga peman-
tau independen menjadi represen-
tasi kotak kosong.

Ketua KPU RI Arief Budiman me-
nyatakan, khusus di daerah dengan 
paslon tunggal, pemantau diperbole-
hkan masuk ke TPS. Di situ, peman-
tau bisa menjadi saksi untuk kotak 
kosong. ’’Tapi (khusus) pemantau 
yang telah terakreditasi,’’ ujarnya 
dalam sosialisasi kemarin (2/12).

Sebagai implikasinya, pemantau 
berhak mendapatkan dokumen 
seperti halnya saksi. Mulai formulir 
daftar pemilih tetap (DPT) hingga 

formulir C-Hasil-KWK. Jika ada 
proses pemungutan dan penghitun-
gan suara yang dinilai melanggar, 
pemantau juga bisa mengajukan 
keberatan. ’’Yang berhak masuk TPS 
satu orang perwakilan dari peman-
tau,’’ imbuhnya.

Arief menjelaskan, pemantau inde-
penden juga memiliki legal standing 
di Mahkamah Konstitusi. Jika nanti-
nya pemantau menemukan indikasi 
kecurangan atau ketidaksesuaian 
dalam penetapan paslon terpilih, 
mereka memiliki hak mengajukan 
sengketa perselisihan hasil pilkada 
(PHP).

Tenaga ahli Bawaslu Sulastio me-
nyoroti ketentuan tersebut. Dia 
menjelaskan, berdasar pasal 128 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016, pemantau tidak termasuk da-
lam pihak yang masuk dalam TPS. 
’’Kalau diperbolehkan, ini dasar 
ketentuannya apa,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, ketentuan yang 
hanya memberikan satu perwakilan 
pemantau di TPS bisa memunculkan 
problem teknis di lapangan. Sebab, 
bisa saja ada beberapa pemantau di 
daerah. ’’Nah, mana yang diperbole-
hkan. Karena tidak mungkin semua 
masuk ke sana karena dibatasi,’’ 
imbuhnya.

Dikonfirmasi soal hal tersebut, 
Komisioner KPU RI Dewa Kade Wi-
arsa Raka Sandi mengatakan, keten-
tuan tersebut memang tidak diatur 
dalam UU Pilkada. Namun, yang 
menjadi pijakan KPU adalah putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi, ini tindak lanjut putusan 
MK,’’ ujarnya. Karena itu, lanjut dia, 
ketentuan tersebut hanya berlaku 
di daerah dengan paslon tunggal. 
Untuk daerah dengan paslon lebih 
dari satu, pemantau dilarang masuk 
ke dalam TPS.

Terkait perwakilan pemantau, Raka 

menyebut secara prinsip setiap lemba-
ga punya hak satu perwakilan. Namun, 
bila jumlah pemantau yang terakredi-
tasi banyak, jumlah yang boleh masuk 
ke TPS akan disesuaikan. 

Teknis terkait itu akan diserahkan 
ke KPU kabupaten/kota. Saat ini, 
KPU daerah yang mengatur pendaf-
taran lembaga pemantau di wilayah 
masing-masing. 

Sebagaimana diketahui, terdapat 
25 daerah dengan paslon tunggal 
di pilkada 2020. Di Jawa, misalnya, 
pilkada calon tunggal digelar di 
Kota Semarang, Ngawi, Sragen, 
Wonosobo, Kebumen, Grobogan, 
dan Kediri. Sedangkan di Provinsi 
Bengkulu, paslon tunggal terdapat di 
Kabupaten Bengkulu Utara. Pilkada 
calon tunggal digelar karena hanya 
ada satu paslon yang mendaftar atau 
memenuhi syarat hingga penutupan 
perpanjangan pendaftaran.(far/
c17/bay)

JAKARTA – Sepekan men-
jelang coblosan, masih ada 
problem protokol kesehatan 
yang menghantui pelaksan-
aan pilkada serentak 2020. 
Ombudsman Republik In-
donesia (ORI) mengumum-
kan hasil investigasi yang 
menunjukkan ada dugaan 
maladministrasi dan per-
soalan distribusi APD di 
sejumlah daerah.

ORI menerjunkan tim ke 
31 daerah pada 20–30 No-
vember lalu. Di antaranya, 
KPU Depok, KPU Kabupaten 
Tabanan, KPU Kota Batam, 
KPU Kota Surabaya, dan KPU 
Kota Banjarmasin. Hasilnya, 
22 daerah belum mendistri-
busitkan APD kepada petugas 
pemungutan suara. 

Karena itulah, muncul du-
gaan maladministrasi. Ketua 
KPU kabupaten/kota set-
empat dianggap tidak kom-
peten dalam distribusi APD. 
’’Tidak mempertimbangkan 
ketepatan untuk memenuhi 
tenggang waktu pendistri-
busian secara patut,” ujar 
anggota ORI Adrianus Me-
liala kemarin (2/12).

Meski tidak semua daer-
ah diinvestigasi, Adrianus 
menilai temuan ORI bisa 
dijadikan alarm. “Agar se-
luruh APD bisa tersalurkan 
tepat waktu,” katanya. Se-
lain itu, instansinya mem-
inta KPU memerintahkan 
KPU di daerah untuk segera 
mendistribusikan APD yang 
belum tersalurkan.

Adrianus memberi teng-
gat tiga hari sebelum pe-
mungutan suara. Jika tidak, 
sangat mungkin ada petugas 
di daerah penyelenggara 
pilkada yang tidak menda-
pat APD sampai hari H. 

Untuk Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu), ORI su-
dah menyarankan untuk 
mengawasi  pengadaan 
logistik. Juga, mengawasi 
pendistribusian APD yang 
belum tersalurkan kepada 
unsur PPK hingga PPS.

Sementara itu, Komisioner 
KPU Pramono Ubaid Tan-
thowi mengapresiasi temuan 
dan rekomendasi ombuds-
man. Pram menjelaskan, 
proses pemenuhan APD 
masih terus berjalan.(jpg)

Senin, Mian-Arie 
Kembali Aktif

ARGA MAKMUR - Kampa-
nye Pilbup Bengkulu Utara 
(BU) sudah memasuki masa-
masa akhir. Sabtu (5/12) mer-
upakan hari terakhir pelak-
sanaan kampanye pasngan 
calon. 

Komisioner KPU, Rama Di-
andri mengatakan malam ini 
KPU akan menggelar debat 
publik kedua atau terakhir. 
Polanya masih sama sep-
erti debat pertama, dimana 
hanya akan dilakukan pen-
dalaman visi dan misi oleh 
panelis yang ditunjuk. “Kita 
sudah siapkan teknis pelak-
sanaannya termasuk panelis 
yang akan memperdalam visi 
misi pasangan calon,” terang 

Andri.
Ini  artinya setelah de-

bat, pasangan calon masih 
memiliki waktu dua hari un-
tuk melakukan kampanye 
bertemu langsung dengan 
masyarakat. Sebagai pasan-
gan calon tunggal, paslon 
Mian - Arie diberi kebebasan 
menentukan lokasi kampa-
nye.

“Hari Minggu sudah me-
masuki masa tenang, dan 
kita fokus pada pelaksanaan 
teknis pemungutan suara,”  
jelas Andri. 

Setelah masa kampanye 
habis, Mian dan Arie Septia 
Adinata akan mengakhiri 
masa cuti kampanye. Senin 
(7/12), mereka akan kembali 
bertugas sebagai Bupati dan 
Wabup BU hingga Februari 
2021.(qia)

Pemantau Boleh Masuk 
TPS dan Gugat ke MK

Ombudsman Beri Tenggat 
Penyaluran APD Pilkada

Hari Ini Debat, Sabtu 
Kampanye Terakhir

JERI/RB

THERMOGUN: KPU Benteng menerima logistik pilka-
da berupa thermogun atau alat pengukur suhu yang 
akan digunakan oleh petugas di TPS pada hari H 
pencoblosan.



BENGKULU – Kepala Ombuds-
man RI Perwakilan Bengkulu 
Herdy Purwanto, mengatakan 
sepanjang tahun 2020 ini pihaknya 
sudah menerima 165 konsultasi 
non laporan, 62 surat tembusan 
dan 96 laporan masyarakat. Ada 
78 laporan yang dilanjutkan ke 
tahap pemeriksaan karena telah 
memenuhi syarat formil ataupun 
materil sesuai Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2008.
“Total 81 laporan yang ditan-

gani oleh tim pemeriksa, dit-
ambah dengan 3 laporan pelim-
pahan dari kantor pusat,” kata 
Kepala Ombudsman Perwakilan 
Bengkulu, Herdy Purwanto saat 
pers rilis, kemarin didampingi 
Hendra Irawan selaku Kepala 
Keasistenan Pencegahan, Jaka 
Andhika selaku Kepala Keas-

istenan Pemeriksaan Laporan, 
Ekawati Juni Astuti selaku Kepala 
Keasistenan PVL. 

Lanuutnya, rinciannya ter-
banyak berdasarkan kelompok 
instansi terlapor, Pemerintah 
Daerah 37 laporan, BUMN/
BUMD 13 laporan, Perbankan 
12 laporan, dan Rumah Sakit 
sebanyak 4 laporan. 

Sudah 99.907 Orang Disanksi
BENGKULU – Selama diterapkannya disiplin 

protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, Tim 
Yustisi Penegakan Hukum dan Disiplin Protokol 
Kesehatan di seluruh Provinsi Bengkulu, sampai 
saat ini sudah menindak 99.907 orang karena 
melanggar prokes. 

 Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda 
Bengkulu Kombes Pol Sudarno, S. Sos. MH. 
Ditambahkan Sudarno untuk saat ini Coid-19 
masih tetap meningkat dan ia pun mengim-
bau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi 
protokol kesehatan dengan memakai masker 
mencuci tangan dan jaga jarak. 

“Untuk pelanggaran sendiri sehari itu bisa 
mencapai 1000 orang. Karena tingkat kesada-
ran masyarakat kita masih kurang, maka kita 
selalu memberi edukasai kepada masyarakat,” 
ujarnya.

Apalagi sebentar lagi akan pemilihan kepala 
daerah tepatnya pada tanggal 9 Desember men-
datang. Sudarno mengimbau kepada masyara-
kat saat melakukan pemilihan tetap mematuhi 
protokol kesehatan, jangan sampai dalam pesta 
demokari ini mejadi klaster baru.

“Untuk pengamanan di TPS nantinya anggota 
kita sudah disiapkan sesuai dengan SOPnya,” 
sampainya.  
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Nataru, Pasokan LPG 
Subsidi Ditambah

BENGKULU  – Jelang 
libur Natal dan tahun 
baru Pertamina akan me-
nambah pasokan LPG 3 
kg bersubsidi ke Beng-
kulu. Untuk itu, dipasti-
kan pendistribusian dan 
ketersediaan selama libur 
panjang tersebut LPG 
subsidi aman.(**)

Perkuat Fungsi Pengawasan
BENGKULU – Pemprov Bengkulu- Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) menandatangani Nota Kesepakatan 
dan Rencana Kerja guna memperkuat fungsi 
pengawasan. Penandatanganan antara pemer-
intah daerah dan BPKP ini juga dilaksanakan 
serentak secara nasional di 34 Provinsi se 
Indonesia, Rabu (2/12) secara virtual.

IST/MCPEMPROV

TEKEN: Plt Gubernur Bengkulu Dedy Er-
mansyah-Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu Iskandar Novianto menandatan-
gani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.

Satu Hari, 1.000 Orang 
Melanggar Prokes

ILHAM/RB

KERUMUNAN: Satgas Covid-19 terdiri dari TNI-Polri dan Satpol PP Kota Bengkulu saat membubarkan kerumunan di Jalan Bali Kelurahan Kam-
pung Bali, kemarin (2/12) pukul 10.00 WIB. 

2020, Ombudsman Tangani 81 Laporan 

2021 Pemkot Usulkan 
Formasi CPNS

BENGKULU – Meskipun pada peneriman Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Bengkulu tidak diberikan izin 
untuk melakukan penerimaan CPNS lantaran dini-
lai anggaran Pemkot besar untuk belanja pegawai. 

Namun tahun 2021 mendatang Pemkot memas-
tikan masih akan mengusulkan kuota seleksi for-
masi CPNS. Hal ini dikatakan Penjabat Sekda Kota 
Bengkuku, Bujang HR. “Pada Penerimaan CPNS 
tahun lalu kita mendapat surat dari Kementrian 
Aparatur Sipil Negara Reformaso dan Birokrasi 
(KemenPanRB) tentang penundaan, insya Allah 
tahun 2021 nanti sudah bisa,” kata Bujang HR. 

Diketahui, Pemkot Bengkulu sudah hampir lima 
tahun tidak pernah membuka seleksi CPNS dan 
jika setiap tahun rata-rata 150 orang yang pensiun 
maka saat ini ASN di Pemkot Bengkulu sudah 
berkurang hampir 800 orang. Oleh sebab itu, se-
lama ini Pemkot masih memberdayakan  pegawai 
tidak tetap (PTT) atau honorer yang jumlahnya 
mencapai 2000an orang untuk menutup kekuran-
gan pegawai itu. 

YUNIKE/RB

PAPARKAN: Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu Herdi Puryanto, Hendra Irawan 
Kepala Keasistenan Pencegahan, Jaka Andhika Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, 
Ekawati Juni Astuti Kepala Keasistenan PVL saat memaparkan kinerja selama 2020

BUJANG HR
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2020, Ombudsman Tangani 81 Laporan 
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Dijelaskan Bujang, usulan for-
masi CPNS untuk tahun 2021 ma-
sih sama dengan usulan tahun 
sebelumnya yang saat ini masih di 
KemenPAN dan RB. Dan jika nanti 
tahun 2021 usulan formasi CPNS 
Pemkot itu disetujui, maka pih-
kanya siap melakukan penerimaan 
CPNS baru. 

Namun jika belum juga diizinkan, 

ia akan berkoordinasi ke pimpinan 
untuk mencari solusinya. “Untuk 
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kontrak, red) kita belum 
bisa memastikan, tetapi salah satu 
solusinya jika CPNS tidak bisa di-
lakukan, kita coba usulkan PPPK,” 
sampainya. 

Ditambahknya, untuk formasi 
penerimaan baik itu CPNS atau 
PPPK masih sama seperti usulan 
sebelumnya, sekitar 200 formasi 

sesuai dengan batas maksimal usu-
lan, meskipun kekurangan pegawai 
lebih dari 200. Untuk jabatan yang 
diusulkan sesuai dengan kebutu-
han seperti guru SD dan guru SMP. 
Tenaga kesehatan beberapa bidang 
seperti perawat dan lainnya.

“Jika ada formasi atau kriteria 
yang cocok dengan kita, insya Al-
lah akan kita sesuaikan dengan 
pihak BKN termasuk honorer,” 
jelasnya. (juu)

Kemudian, berdasarkan hasil 
tindak lanjut laporan, sebanyak 
70 laporan selesai dan ditutup 
atau 86,4 persen, dan 11 laporan 
masih dalam proses atau 13,6 
persen. Selanjutnya, untuk kategori 
jenis dugaan maladministrasi lapo-
ran, untuk 5 besarnya terdiri dari 
penundaan berlarut 23 laporan, 
penyimpangan prosedur 20 lapo-
ran, tidak memberikan pelayanan 
19 laporan, 10 laporan tidak kom-
peten dan tidak patut 5 laporan.

“Berdasarkan laporan akhir hasil 
pemeriksaan, dari 70 laporan yang 
telah ditutup, 67 laporan tidak 

ditemukan maladministrasi, 2 yang 
ditemukan maladministrasi dan 
diberikan tindakan korektif, serta 
1 laporan ditemukan maladmin-
istrasi dan telah selesai ditahap 
pemeriksaan.” bebernya.

Herdi menerangkan, pihaknya 
juga melakukan pengawasan 
pelayanan publik, terdiri dari pen-
gawasan PPDB, CPNS Pemerintah 
Daerah, lelang jabatan Polda Beng-
kulu, pengawasan CPNS dan Seko-
lah Kedinasan Kemenkumham. 
Sementara, mengenai kajian atas 
prakarsa sendiri berupa agenda 
tinjauan cepat atau rapid assess-
ment, dengan tema pemenuhan 
komponen standar pelayanan 

publik oleh Kantor Pertanahan di 
Provinsi Bengkulu, Investigasi atas 
prakarsa sendiri mengenai persia-
pan kelengkapan alat pelindung 
diri protokol kesehatan dalam 
pelaksanaan Pilkada kabupaten/
kota tahun 2020 dengan sampel 
Kabupaten Seluma dan Bengkulu 
Tengah.

“Tahun ini karena Covid-19 
survey kepatuhan juga dibatal-
kan. Mudah-mudahan tahun de-
pan bisa kita lanjutkan. Untuk 
pendampingan dan koordinasi 
seputar survei kepatuhan 2021 
dan permintaan data perizinan 
dan non perizinan ke 11 pemda,” 
demikian Herdi.(key)

Untuk setiap TPS, jumlah polisi 
yang melakuka pengamanan tidak 
sama. Karena menurut Sudarno 
anggota polisi yang pos di TPS 
ditentukan dengan tingkat ker-
awanan.

“Yang dimaksud rawan ini bukan 
rawan tindak kriminalnya tetapi 
tingkat menjangkau TPSnya karena 
di kabupetan masih banyak jalan 
yang sulit ditempuh maka yang 
jarak tempuhnya sulit maka ang-
gota polisinya lebih banyak,” tutup 
Sudarno.  

Bubarkan Kerumunan

Sementara itu, untuk mencegah 
penyebaran positif Covid-19, Sat-
gas yang tergabung dari TNI-Polri 
dan Satpol PP kembali menggelar 
operasi yustisi di beberapa tempat 
yang sering terjadi kerumunan 
seperti  tempat wisata, warnet dan 
angkringan. 

Hasilnya kemarin (2/12), petu-
gas menemukan para pemuda 
yang sedang nongkrong di ang-
kringan Mas Bro Jalan Bali Kelu-
rahan Kampung Bali sekitar pukul 
10.00 WIB. Saat itu juga, petugas 
langsung membubarkan kerumu-
nan pemuda itu. 

Diketahui angkringan Mas Bro 
tersebut sedang mengadakan tur-

namen off line Free Fire yang me-
nyebabkan terjadinya kerumunan, 
mereka tidak menerapkan protokol 
kesehatan seperti menjaga jarak, 
abai dalam menggunakan masker. 
Mereka diminta untuk menggu-
nakan masker dan meninggalkan 
tempat tersebut.

“Telah memberikan imbauan 
dan teguran serta meminta untuk 
memakai masker kepada pengu-
jung setiap saat keluar rumah,” 
kata Kapolres Bengkulu AKBP. 
Pahala Simanjutak, S.IK melalui 
Kasubag Humas AKP, Sugiarto 
yang merupakan Satgas Pen-
egakan Perwal tentang Protokol 
Kesehatan.(juu)

“Kita telah melaksanakan kerja 
sama dengan BPKP. Tujuannya 
adalah meningatkan kerja sama 
dalam rangka melakukan penga-
wasan di Pemerintahan Provinsi 
Bengkulu,” kata Plt. Gubernur 
Bengkulu Dedy Ermansyah usai 
meneken nota kesepakatan dan 
rencana kerja bersama BPKP 
Perwakilan Provinsi Bengkulu di 
Gedung Daerah Balai Semarak 
Bengkulu.

Melalui penandatanganan Nota 
Kesepakatan dan Rencana Kerja 
antara Gubernur dengan Kepala 
Perwakilan BPKP ini, Dedy ber-
harap, program - program pemer-
intah akan berjalan dengan baik 

dan meminimalisir terjadinya 
penyimpangan karena adanya 
pendampingan dari BPKP. 

“Kita berharap dengan adanya 
kerja sama ini, segala bentuk pen-
gawasan supervisi, tadi juga di 
tekankan oleh menteri dalam 
negeri, kita minta kepada BPKP 
untuk melakukan pendampingan 
dalam setiap kegiatan di Provinsi 
Bengkulu,” jelasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provin-
si Bengkulu Iskandar Novianto 
menjelaskan nota kesepakatan ini 
akan membantu pemerintah dae-
rah dalam melakukan pengawasan 
terhadap proyek ataupun program 
- program agar kelancaran pem-
bangunan tidak terkendala adanya 
penyimpangan. Ada tiga hal pokok, 

yaitu, pertama bagaimana tata 
kelola pemerintahan.

“Dalam hal ini bagaimana pener-
apan dari manajemen resiko, jadi 
pemerintah daerah kami siap 
mendampingi implementasi dari 
manajemen risiko, juga terkait 
sistem pengendalian intern pemer-
intah,” jelas Iskandar.

Lanjutnya, kedua penguatan 
kapabilitas APIP. Kemudian ke-
tiga, sebagai pendampingan - 
pendampingan baik dalam penge-
lolaan APBD, pendapatan maupun 
belanja dan juga penyimpangan 
- penyimpangan yang terjadi di 
pemerintahan daerah. “Kita ber-
harap tentunya penyimpangan-
penyimpangan ini bisa kita cegah,” 
pungkas Iskandar. (key)

Inflasi November di Bengkulu Relatif Kecil 
BENGKULU - Bulan November 

lalu , Kota Bengkulu mengalami 
inflasi sebesar 0,35 persen. Se-
mentara angka rata-rata inflasi 
nasional sebesar 0, 28 persen. 
Inflasi di Bengkulu ini tergolong 
kecil menandakan angkanya cukup 
terjaga.

Kepala BPS Inflasi Kota Bengkulu 
pada November 2020 terjadi karena 

adanya kenaikan harga yang di-
tunjukkan oleh naiknya beberapa 
indeks harga kelompok pengelu-
aran. “Kelompok pengeluaran yang 
mengalami inflasi tertinggi adalah 
kelompok perumahan, air, listrik, 
dan bahan bakar rumah tangga 
sebesar 1,17 persen,” jelasnya ke-
pada RB.

Setelah itu diikuti kelompok 

perlengkapan, peralatan, dan 
pemeliharaan rutin rumah tangga 
sebesar 0,56 persen, kelompok 
transportasi sebesar 0,46 persen, 
kelompok makanan, minuman dan 
tembakau sebesar 0,30 persen. Lalu 
kelompok penyediaan makanan 
dan minuman/restoran sebesar 
0,30 persen, kelompok informasi, 
komunikasi, dan jasa keuangan 

sebesar 0,14 persen dan kelompok 
kesehatan sebesar 0,04 persen.

“Sedangkan kelompok penge-
luaran yang mengalami deflasi 
adalah kelompok rekreasi, olahraga 
dan budaya sebesar 0,49 persen; 
kelompok perawatan pribadi dan 
jasa lainnya sebesar 0,47 persen 
dan kelompok pendidikan sebesar 
0,33 persen,” paparnya.

Sementara kelompok pengelu-
aran yang stabil adalah kelompok 
pakaian dan alas kaki. Dengan 
inflasi sebesar 0,35 persen di bu-
lan November 2020 ini, maka 
besarnya inflasi tahun kalender 
(laju inflasi) sebesar 0,74 persen, 
dan inflasi tahunan (year on year) 
tercatat sebesar 1,15 persen.  Ber-
dasarkan pemantauan Badan 

Pusat Statistik di 90 kota di Indone-
sia, 83 kota mengalami inflasi dan 
7 kota mengalami deflasi. Inflasi 
tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,15 
persen dan inflasi terendah di Bima 
sebesar 0,01 persen. 

Sedangkan deflasi tertinggi terjadi 
di Kendari sebesar 0,22 persen dan 
terendah terjadi di Meulaboh dan 
Palopo sebesar 0,01 persen.(iks)

Insentif Nakes Segera Dibayarkan
BENGKULU – Pembayaran insentif Tenaga 

Kesehatan (Nakes) untuk penanganan 
Covid-19, tak lama lagi akan dibayarkan. 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Provinsi Bengkulu masih menunggu 
perubahan lampiran Surat Keputusan (SK) 
gubernur tentang pembayaran besaran 
insentif .

“Kami sudah menerima usulan untuk 
perubahan lampiran terhadap satuan pem-
biayaan insentif tenaga kesehatan. Sudah 
kita terima berapa besarannya usulannya 
namun menungu keputusan dari SK Guber-
nur berapa pastinya,” kata Kabid Anggaran 
BPKD Provinsi Bengkulu Tomi Irawan. 

Tomi menerangkan, adanya keterlam-
batan pembayaran insentif bagi nakes 
ini karena ada perubahan besaran yang 
diusulkan. Penambahan insentif bagi nakes 
termasuk tenaga lainnya sebagai tindaklan-
jut dari usulan dalam rapat beberapa waktu 
lalu. Saat ini besaran kenaikan sudah selesai 

ditelaah dan tinggal menunggu SK Gubernur 
Bengkulu. “Dalam Desember ini kita bayar-
kan sisa insentif yang belum dibayarkan,” 
tegas Tomi.

Sebelumnya, sesuai kententuan dari 
kementerian kesehatan besaran uang in-
sentif yang akan diterima petugas medis 
menangani langsung kasus Covid-19, yakni 
untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, 
dokter umum Rp 10 juta, dan perawat Rp 7,5 
juta. Namun lanjut Tomi, usulan besaran 
insentif sementara yang mampu dibayar-
kan pemprov sesuai dengan kemampuan 
daerag, Rp 10 juta perbulan untuk dokter 
spesialis. 

“Kemudian, dokter biomedik dan lain 
lainnya sebesar Rp 8 juta perbulan, nakes 
seperti perawat sebesar 5 juta perbulan 
dan tenaga lain Rp 2,5 juta perbulan seperti 
tenaga keamanan, cleaning service dan lain 
lainnya. Jumlah pastinya kita tunggu saja SK 
gubernur,” tegas Tomi.(key)

Proyek Berendo Hampir Tuntas
BENGKULU – Pengerjaan proyek 

Berendo Hidayah atau alun-alun 
Kota Bengkulu di kompleks Masjid  
At-Taqwa  Kelurahan Anggut Atas, 
sudah hampir selesai. Serah terima 
dari pihak kontraktor ke Pemer-
intah Kota (Pemkot) Bengkulu 
segera dilakukan sesuai dengan 
perjanjian masa kerja.

“Untuk progres pembangunan 
Berendo sudah mencapai 90 pers-
en, kita berharap bisa selesai tepat 
waktu yang telah diberikan,” kata 
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Beng-
kulu Noprisman melalu Kabid 
Cipta Kerja Maas Syabirin. 

Dijelaskannya, pembangunan 
tersebut selain taman atau alun-

alun juga disediakan ruang terbuka 
hijau atau ruang publik, selain itu 
juga ada ruangan tempat Walikota 
Bengkulu berkantor. Setelah ban-
gunan tersebut selesai dan sudah 
bisa digunakan pihaknya juga 
menyediakan tempat pedagang 
berjualan.

“Sesuai dengan kontrak awal 
Desember akan kita lakukan serah 
terima, jika tidak selesai tentu ada 
denda bagi kontraktor tersebut,” 
ujarnya.

Pembangunan yang menghabis-
kan anggaran mencapai Rp 25 
miliar tersebut  diharapkan sesuai 
dengan spesifikasi dan waktu yang 
telah ditentukan. Serta dalam pem-

banguan proyek 
tersebut sesuai 
dengan  ekspektasi 

awal. Pasalnya telah menghabiskan 
anggaran puluhan miliaran itu.

“Jika sudah selesai kita meminta 
kepada masyarakat untuk sama-
sama menjaga agar tetap indah dan 
tidak rusak, serta tetap menjaga 
kebersiahan. Karena bangunan 
tersebut milik masyarakat silakan 
masyarakat menikamatinya,” 
ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya 
proyek barendo tersebut sempat 
terhenti dikarenakan pengerjaan 
yang dilakukan PT Karya Duta 
Mandiri Sejahetara diputuskan 
kontraknya, karena pihak kontrak-
tor tidak bisa menyelesaikan tepat 
waktu. Kemudian proyek tersebut 
dilelang lagu dengan nilai kontrak 
Rp 12 miliar yang dimenangkan 
oleh PT Bakti Muda.(juu) 

ILHAM/RB

PROGRES: Saat ini pembangunan alun-alun atau Berendo progresnya sudah mencapai 90 persen.

Awasi Sekolah Tatap Muka
BENGKULU – Aktivitas sekolah kembali direncanakan 

dibuka mulai tahun depan. Menanggapi rencana pemer-
intah ini, Ombudsman Perwakilan Bengkulu akan ikut 
mengawasi persiapan sekolah dalam menghadapi sekolah 
tatap muka.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu Herdi 
Puryanto, SE mengatakan sekolah tatap muka di masa pan-
demi Covid-19 harus memperhatikan Protokol Kesehatan 
(Prokes). Mulai dari sarana, prasarana serta fasilitas yang 
mendukung harus mulai disiapkan sekolah dalam meng-
hadapi sekolah tatap muka tahun depan.

“Ini menjadi perbincangan hangat. Kita akan memonitor-
ing kegiatan tersebut sejauh mana karena pelayanan dasar 
yang paling banyak dikeluhkan itu salah satunya pelayanan 
pendidikan,” ujar Herdi.

Lebih lanjut, menurut Herdi, kewenangan untuk mem-
buka kembali sekolah tatap muka mulai Januari tahun 
depan ini dikembalikan kepada pemerintah daerah. 
Apakah memungkinkan untuk dilaksanakan di daerah 
kita atau belum. Meskipun demikian, sebagai persiapan 
tentunya sekolah harus mulai mempersiapkan diri apabila 
pemerintah daerah kembali membuka sekolah tatap muka.

“Sekolah harus siap kalau memang nanti 
jadi dibuka. Sediakan fasilitas tempat mencuci 
tangan, pastikan setiap guru, siswa yang masuk 
ke lingkungan sekolah dicek dulu suhu. Serta 
wajib menggunakan masker selama berada di 
lingkungan sekolah,” imbuh Herdi.

Herdi menambahkan, Ombudsman juga 
membuka posko Covid-19 terkait laporan 
masyarakat mengenai bantuan sosial, keuan-
gan, kesehatan, keamanan, dan reansportasi. 
Laporan yang masuk sebanyak 8 laporan, yaitu 
terdiri dari bansos dan keuangan. Semua lapo-
ran telah selesai dan ditutup.

“Pelayanan pengaduan ini dibuka secara on-
line karena kondisi Covid-19. Kita berharap ada 
pengaduan mengenai pelayanan kesehatan 
juga, karena pelayanan kesehatan merupakan 
pelayanan dasar. Untuk pembenahan kede-
pannya,” demikian Herdi. (key)



Perekrutan PPPK 
Seperti Tes CPNS   

ARGA MAKMUR – Pemkab 
BU masih menunggu juknis 
pelaksanaan perekrutan 
Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). 
Namun besar kemungkinan 
teknis pelaksanaan sama 
dengan pelaksanaan tes 
CPNS. Kepala Badan Kepe-
gawaian dan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia 

(BK-PSDM) BU, Drs. Setyo Budi Raharjo, M.Pd 
mengatakan Pemkab BU siap melaksanakan 
semua juknis yang nantinya akan ditetapkan 
pemerintah pusat. 

Bahkan Pemkab BU sudah menyiapkan ang-
garan bagi perekrutan PPPK.  “Kalau nanti 
menggunakan pola seperti tes CPNS, tentunya 
akan lebih mudah lagi karena pelaksanaannya 
bekerjasama dengan BKN,” terangnya.

Selain itu, selain untuk PPPK formasi guru 
yang juga akan diberikan pada guru Non PNS 
yang saat ini sudah bertugas, kemungkinan 
juga akan tetap ada jalur umum bagi yang ingin 
menjadi PPPK. “Jadi akan ada dua tes tahun ini 
jika memang sesuai dengan skema awal yang 
ditetapkan pemerintah pusat. Ada tes CPNS ada 
juga tes PPPK,” jelas Budi.

Namun untuk PPPK diperkirakan tidak ada 
batasan umur atau batasan umurnya lebih 
longgar. Hal ini berbeda dengan CPNS yang 
maksimal berumur 35 tahun sehingga banyak 
yang tidak bisa mendaftar. “Tes PPPK kita 
perkirakan akan lebih banyak pendaftar. Kar-
ena persyaratannya lebih umum. Harapan kita 
nantinya kita mendapatkan yang benar-benar 
berkualitas,” ujar Budi.(qia)
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ARGA MAKMUR – Tadi malam 
semua logistik pilkada serentak di 
Bengkulu Utara (BU), seluruhnya 
sudah diterima KPU BU. Baik itu 
logistik pemungutan suara maupun 
alat pelindung diri dan protokol kes-
ehatan untuk petugas di TPS.

Ketua KPU BU, Suwarto, SH men-
erangkan kemarin seluruh logsitik 
sudah tiba di gudang KPU BU. Seh-
ingga hari ini seluruh logistik sudah 
dipisahkan untuk setiap TPS dan 
kecamatan masing-masing untuk 
didistribusikan. “Semuanya sudah 
siap. Kita tinggal mendistribusikan 

ke tiap kecamatan,” terangnya.
Rencananya, Jumat (4/12) KPU 

akan mengirimkan logistik tersebut 
untuk Kecamatan Enggano. KPU 
masih mengupayakan berkoordinasi 
untuk penggunaan Kapal Angkatan 
Laut, namun jika memang tidak ada 
kendala tetap akan menggunakan 
kapal Pullo Tello yang jadwalnya 
berlayar dari Bengkulu – Enggano 
hari Jumat.

“Besok semuanya sudah harus se-
lesai sehingga kita bisa mengirimkan 
Jumat nanti. Sehingga jika memang 
ada kendala cuaca kita bisa menunda 

satu hari,” terangnya.
Menurut Suwarto, terberat adalah 

pendistribusian logistik ke Enggano, 
karena memang harus memper-
timbangkan semua hal. Mulai dari 
alat transportasi, keamanan logistik 
dari kerusakan hingga faktor cuaca 
yang memang wajib menjadi per-
timbangan. “Untuk Enggano harus 
kita jadwalkan lebih awal, dan jika 
memungkinkan langsung kita dis-
tribusikan. Tidak mungkin untuk 
mengikuti jadwal umum H-2 atau H-3 
pencoblosan, karena banyak faktor 
yang mungkin menjadi penghambat,” 

jelasnya.
Setelah sampai ke Enggano, surat 

suara akan mendapatkan penga-
manan ketat dari polisi dan TNI 
hingga nantinya saat 9 Desember 
didistribusikan ke TPS. Sedangkan 
untuk kecamatan lain tetap akan 
mulai dikirimkan hari Minggu dan 
Senin mendatang. “Saat ini kita mulai 
memisahkan logistik sesuai kebu-
tuhan masing-masing kecamatan 
dan TPS sehingga nantinya tinggal 
dibagikan ke TPS jika sudah didis-
tribusikan ke kecamatan,” pungkas 
Suwarto.(qia)

ARGA MAKMUR – DPD 
Partai Berkarya Bengkulu 
Utara (BU) melayangkan 
surat ke DPRD Bengkulu 
Utara (BU) terkait permint-
aan Pergantian Antar Waktu 
(PAW), kemarin. Hal itu 
setelah Budesmo, anggota 
DPRD dari Partai Berkarya 
dinyatakan dipecat dari 
partai sehingga partai me-
minta DPRD memproses 
pelaksanaan PAW.

Surat tersebut juga dikirim-
kan ke Kantor Badan Kes-
bangpol BU, Bawaslu dan 
KPU. Budes akan diganti-
kan Rizky Artha Jaya yang 
merupakan pemilik suara 
terbanyak kedua dari Partai 
Berkarya Dapil I yang kini 
juga menjabat sebagai Ketua 
DPD Berkarya BU.

R i z k y  m e m b e n a r k a n 
Budesmo sudah dipecat dari 
parpol, sehingga dengan 

sendirinya parpol meminta 
DPRD untuk melakukan 
proses PAW. Hal ini lan-
taran Budesmo tidak per-
nah mengikuti beberapa 
kegiatan wajib parpol se-
hingga turun sanksi dari 
DPP Berkarya. “Ada raker-
nas yang tidak diikuti, ada 
bimtek anggota DPRD juga 
beberapa kegiatan parpol 
baik tingkat provinsi mau-
pun pusat yang tidak diikuti. 
Makanya kita tarik KTA nya, 
dipecat,” terangnya.

Rizky mengakui sebelum-
nya memang sempat men-
cuat soal dualisme dimana 
Budesmo lebih memilih 
bergabung dengan Berkarya 
kepemimpinan Hoetomo 
Mandala Putra atau Tommy 
Soeharto. Namun setelah 
Berkarya kepemimpinan 
Muchdi Pr disahkan oleh 
Kementerian Hukum dan 

HAM, DPD sudah menga-
jak Budesmo untuk aktif 
dalam beberapa kegiatan 
kepartaian.

“Jadi memang sudah tidak 
ada lagi permaslahan du-
alisme. Harapan kita Bang 
Budemo mengikuti kegiatan, 
namun memang tidak ada 
yang diikuti sehingga sanksi 
partai diterapkan,” tegasnya.

Sementara itu Budesmo 
mengaku sudah mengetahui 
adanya surat ke DPRD terse-
but. Namun ia menegaskan 
hal tersebut kini masih dalam 
pembicaraan dirinya dengan 
parpol. Ia juga mengaku sela-
ma ini ia mengikuti apa yang 
diarahkan oleh parpol. “Saya 
sudah tahu suratnya, namun 
masih dalam pembicaraan 
saya dengan parpol. Saya 
tetap tunduk pada Parpol,” 
jelasnya.

Sementara itu Ketua KPU 

BU Suwarto, SH membe-
narkan KPU menerima surat 
tembusan terkait permint-
aan pergantian antar waktu 
tersebut dengan tujuan 
DPRD BU. Ia menyerahkan 
prosesnya pada DPRD BU 
lebih dulu.

Terkait dualisme parpol, 
ditegaskan Suwarto KPU 
berpatokan dengan surat 
dari KPU RI dan surat dari 
Menkumham. Dalam pil-
bup ini, dukungan dari Par-
tai Berkarya dengan Ketua 
Umum Muchdi Pr yang di-
anggap sah dan dilengkapi 
dengan surat Menkumham. 
“Sehingga memang yang kita 
akui Partai Berkarya dengan 
Ketua Umum Muchdi Pr. 
Untuk Kabupatehn BU me-
mang SK sudah diserahkan 
ke KPU dimana Ketuanya di 
BU adalah Rizky Artha Jaya,” 
ujar Suwarto.(qia)

ARGA MAKMUR – Ren-
cana libur nasional dan 
cuti bersama akhir tahun 
selama satu minggu batal. 
Desember tahun ini hanya 
akan ada satu hari libur na-
sional yaitu Natal 25 Desem-
ber. Ditambah dua hari cuti 
bersama masing-amsing 24 
dan 31 Desember. Pengali-
han cuti bersama Idul Fitri 
lalu di akhir tahun ini batal 
lantaran masih dalam masa 
pandemi Covid-19.

Sekda BU, Dr. Haryadi, 
MM, M.Si menjelaskan saat 
ini seluruh daerah termasuk 
BU masih dalam masa pan-
demi Covid-19. Sehingga 
dikhawatirkan libur panjang 
akan membuat ASN dan 

pekerja lainnya melakukan 
aktivitas mudik. “Jangan 
sampai ada lonjakan ka-
sus lagi di awal tahun kar-
ena libur nasional. Dengan 
adanya SKB yang baru ini, 
tidak hanya ASN, perusa-
haan juga wajib melaksana-
kannya,” terangnya.

Dengan SKB terbaru ini, 
artinya libur kerja hanya 
dua hari saat perayaan Natal 
dan dua hari saat perayaan 
tahun baru. Ia meminta 
masyarakat terutama ASN 
terutama yang merayakan 
Natal dan tahun baru tidak 
melakukan aktivitas mudik.  
“Karena kita khawatir jika 
terjadi aktivitas mudik dan 
membuat kerumunan. Apal-

agi bertemu orang dari luar 
daerah bisa meningkatan 
kasus Covid-19,” terangnya.

Sekda menegaskan ia 
akan memberikan sanksi 
bagi ASN yang melakukan 
perjalanan mudik. Hal ini 
sama halnya yang diberikan 
Pemkab BU saat perayaan 
Idul Fitri lalu dimana ASN 
juga dilarang mudik karena 
pandemi Covid-19.

“Kita saat ini fokus dalam 
pencegahan munculnya 
lonjakan kasus corona saat 
pilkada. Kita berharap ASN 
tidak mudik yang bisa mem-
buat bertambahnya kasus, 
jika ada yang mudik tanpa 
izin, kita akan berikan sank-
si,” tegas Sekda.(qia)

ARGA MAKMUR – Pemk-
ab BU tidak menganggarkan 
dana untuk pembelian vak-
sin Covid-19 dalam APBD 
2021. Kadis Kesehatan BU, 
Samsul Maarif, SKM, M.Kes 
mengakui Pemkab BU tidak 
menganggarkan dana untuk 
pembelian vaksin Covid-
19. Sebab vaksin tersebut 
dianggarkan pembeliannya 

oleh pemerintah pusat.
“Jadi memang kita tidak 

menganggarkan, pemerin-
tah pusat yang mengang-
garkan dan kita hanya 
menerima secara gratis jika 
memang sudah ada vaksin 
tersebut,” terangnya.

Pemkab BU juga berharap 
awal 2021 sudah ada vaksin 
untuk pencegahan Covid-19. 

Sehingga masyarakat bisa 
lebih aman dari ancaman vi-
rus tersebut. “Soal vaksin itu 
memang kewenangan pe-
merintah pusat, kita hanya 
menunggu,” ujarnya.

Saat ini Pemkab BU melalui 
Satgas Covid-19 tengah fokus 
dalam pencegahan meluas-
nya kasus Covid-19. Kemarin 
bertambah dua kasus Covid-

19 hingga kasus di BU men-
jadi 109 kasus. Satgas terus 
melakukan tracing untuk 
memutus rantai penyebaran 
Covid-19. “Kita fokus dalam 
pencegahan. Kegiatan yang 
akan dilakukan termasuk 
tahun depan, masih dalam 
upaya pencegahan dan pen-
anganan kasus Covid-19,” 
kata Samsul.(qia)

ASN Dilarang Keluar Daerah

Jumat, Logistik Pilkada
ke Enggano Dikirim

Partai Berkarya Ajukan PAW Dewan BU

Tidak Anggarkan Pembelian Vaksin

SHANDY/RB 

SIAP BERANGKAT: Logistik pilkada yang siap diberangkatkan ke Pulau Enggano pada Jumat (4/12).

SHANDY/RB 

PENCEGAHAN: Satgas Covid-19 BU rutin melakukan penyemprotan disinfektan sebagai pencegahan penyebaran 
Covid-19.
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PELABAI - Rancangan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) 2021 Kabupaten 
Lebong, belum juga ketok palu. 
Hingga kemarin (2/12), Pemkab 
Lebong bersama DPRD masih 
menyusun Kebijakan Umum 
Anggaran - Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (KUA-
PPAS). Sementara batas akhir 
pengesahan APBD adalah 30 
November. Itu artinya Pemkab 
Lebong bakal terkena penalti.

Tidak hanya sebatas teran-
cam sanksi pemotongan Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan tidak 
menerima Dana Insentif Daerah 
(DID). Bupati, wakil bupati dan 
25 anggota DPRD Kabupaten 
Lebong juga terancam tidak 

terima gaji selama 6 bulan.
‘’Apapun risikonya akan kami 

hadapi. Yang jelas kami ter-
us berupaya merampungkan 
APBD 2021 secepatnya,’’ kata 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lebong, H. Mustarani Abidin, 
SH, M.Si.

Diakuinaa, penyusunan KUA-
PPAS ditargetkan tuntas min-
ggu ini. Itu sesuai hasil kese-
pakatan bersama dengan Badan 
Musyawarah (Banmus) DPRD 
Kabupaten Lebong. Jika tidak 
mengalami kendala serius, dipas-
tikannya APBD 2021 sudah ketok 
palu jauh sebelum 31 Desember.

‘’Mudah-mudahan tidak aada 
kendala, KUA-PPAS yang dis-
usun benar-benar sejalan dengan 

RKPD (rencana kerja pemer-
intah daerah, red) yang telah 
disusun berdasarkan Musren-
bang (musyawarah perenca-
naan pembangunan, red),’’ tegas 
Mustarani.

Terpisah, pelaksana Tugas (Plt) 
Sekretaris DPRD Kabupaten Leb-
ong, Indra Gunawan, M.Si men-
gaku untuk jadwal pembahasan 
telah dirumuskan oleh Ban-
mus. Teknis pembahasan tinggal 
menunggu kesiapan dari Badan 
Anggaran (Banggar). ‘’Saya belum 
bisa memberikan keterangan 
banyak, sesuai kebijakan unsur 
pimpinan dewan, pembahasan 
diupayakan sudah terlaksana 
dalam minggu ini,’’ tutur Indra. 
(sca)  

Bupati dan Dewan 
Terancam Tak Digaji

LEBONG UTARA - Pe-
jabat Sementara (Pjs) Bu-
pati Lebong, H. Herwan 
Antoni, S.KM, M.Kes, 
M.Si mengingatkan PT. 
Total Cakra Alam selaku 
pihak ketiga pekerjaan 
pembangunan Pasar 
Modern Muara Aman, 
tidak hanya menge-
jar waktu pengerjaan. 
Kualitas bangunan hasil 
pekerjaan harus terja-
min.

‘’Jangan karena terburu 
mengejar waktu, kualitas 
pekerjaan asal-asalan,’’ 
kata Herwan saat ins-
peksi mendadak (sidak) 
ke lokasi pembangunan 
Pasar Modern Muara 
Aman di Kelurahan 
Pasar Muara Aman, Ke-
camatan Lebong Utara, 
kemarin (2/12).

Agar tidak ada item 
pekerjaan yang terting-
gal, Herwan minta Pelak-
sana Tugas (Plt) Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum 
Penataan Ruang dan Per-
hubungan (PUPRHub) 
Kabupaten Lebong, 
Joni Prawinata, SE, MM 
yang mendampinginya 
sidak benar-benar mak-
simal melakukan pen-
gawasan. Terlebih sisa 
waktu pekerjaan tinggal 
11 hari sesuai kontrak. 
‘’Fisiknya sampai hari ini 
(kemarin, red) diklaim 
sudah 92 persen, mu-
dah-mudahan selesai 
seratus persen sebelum 

kontrak berakhir,’’ tutur 
Herwan.

Tidak dipungkirnya, 
bangunan pasar senilai 
Rp 13,09 miliar itu harus 
dikebut karena pedagang 
sudah tidak tahan men-
empati. Terlebih kondisi 
relokasi sementara peda-
gang sudah mulai rusak 
dan tak layak ditempati. 
Selain itu, Pasar Modern 
Muara Aman juga diat-
ensi menjadi ikon baru 
Kabupaten Lebong. ‘’Itu 
artinya nama Lebong di-
harapkan ikut terangkat 
oleh keberadaan ban-
gunan pasar ini,’’ papar 
Herwan. 

Terpisah, Joni memas-
tikan fisik bangunan 
tinggal proses finishing. 
Meliputi bangunan ber-
lantai dua dengan fasili-
tas 200 unit kios. Semen-
tara untuk bangunan 
lantai  3 dan lantai 4 baru 
akan dikerjakan tahun 
2021. ‘’Bangunan pasar 
nantinya akan dileng-
kapi eskalator, lift barang, 
lahan parkir serta taman 
bermain untuk anak,’’ 
jelas Joni.

Pasar Modern Muara 
Aman juga disiapkan 
sebagai pasar pusat ku-
liner. Tujuannya agar 
masyarakat yang berkun-
jung ke pasar tidak mera-
sa bosan. Warga yang 
datang berbelanja bisa 
sekaligus memanjakan 
lidah.(sca)

Kualitas Bangunan Pasar 
Modern Harus Terjamin

IST
SIDAK: Pjs 
Bupati Lebong, 
H. Herwan 
memperhatikan 
satu persatu 
item pekerjaan 
pembangunan 
Pasar Modern 
Muara Aman.

PELABAI - Tim Yustisi Kabupaten 
Lebong kembali menjaring 72 pe-
langgar protokol kesehatan (prokes) 
dalam operasi lanjutan penegakan 
disiplin protokol kesehatan, kemarin 
(2/12). Namun lagi-lagi tidak satupun 
pelanggar yang bersedia membayar 
denda Rp 100 ribu dengan alasan 
tidak punya uang. Alhasil, tim yustisi 
yang digawangi Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) hanya bisa 
menjatuhkan sanksi sosial berupa 
bersih-bersih fasilitas publik.

Sebagian pelanggar dijatuhkan 
sanksi menyerahkan 5 pieces masker 

ke tim yustisi. Sanksi itu sudah diatur 
dalam Peraturan Bupati (Perbup) Le-
bong Nomor 45 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan. ‘’Atas 
pertimbangan kemanusiaan, kar-
ena memang tidak punya uang, ter-
paksa pelanggar yang terjaring kami 
jatuhkan sanksi sosial,’’ ujar Kabid 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 
(Tibum), Dinas Satpol PP Kabupaten 
Lebong, Andrian Aristiawan, SH.

Para pelanggar protokol kesehatan 
itu terjaring dari 3 titik berbeda. 
Antara lain 37 pelanggar di lokasi 

Pasar Muara Aman, Kelu-
rahan Pasar Muara Aman, 
Kecamatan Lebong Utara. 
Selanjutnya 24 pelanggar 
di simpang RSUD Lebong 

di Kecamatan Lebong Sakti serta 11 
pelanggar di jalan menuju perkan-
toran Pemkab Lebong, persisnya 
di Kelurahan Tanjung Agung, Ke-
camatan Pelabai. ‘’Sebagian besar 
pelanggar yang kami amankan itu 
sebenarnya membawa masker, 
tetapi tidak dipakainya,’’ terang 
Andrian.

Sesuai aturan protokol kesehatan, 
setiap masyarakat yang beraktivitas 
ke luar rumah wajib mengenakan 
masker. Itu artinya masker harus 
dipakai untuk melindungi hidung 
dan mulut pemakainya. Jika hanya 
sekadar dibawa dan disimpan da-
lam kantong atau tas, tidak akan 
membantu pemerintah dalam me-
merangi Covid-19. ‘’Kami harap 
masyarakat sadar, masker itu harus 

dipakai, bukan hanya dibawa saja,’’ 
tukas Andrian.

Dipastikannya, operasi serupa 
akan terus digelar secara rutin. 
Tidak hanya ke sejumlah fasilitas 
publik, tim yustisi yang juga me-
nyertakan personel Kodim, Pol-
res, Kejari, Perhubungan, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) dan Bagian Hukum Sekre-
tariat Kabupaten Lebong itu juga 
akan menyasar ke sejumlah pelaku 
usaha yang banyak mengundang 
warga. Antara lain rumah makan, 
tempat wisata dan pertokoan. 
‘’Pelaku usaha wajib menyiapkan 
tempat cuci tangan dan masker, 
kalau melanggar dendanya Rp 500 
ribu sesuai aturan Perbup,’’ tutup 
Andrian.(sca)

Lagi, 72 Pelanggar Tak Sanggup Bayar Denda

PKS Kehutanan  Beratkan APBD
PELABAI - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pem-

kab) Lebong membangun jalan di sejumlah kawasan 
hutan, ternyata ikut memberatkan keuangan daerah. 
Selain harus melakukan pemeliharaan terhadap 
fasilitas jalan yang dibangun, Pemkab Lebong juga 
harus menyiapkan anggaran khusus untuk kegiatan 
operasional dan pengawasan kehutanan. Salah satu-
nya membantu pengadaan kendaraan operasional dan 
pos jaga untuk petugas kehutanan.

Salah satunya contohnya pembangunan jalan tembus 
Desa Sebelat Ulu menuju Desa Sungai Lisai di Kecama-
tan Pinang Belapis yang sampai saat ini telah menelan 
anggaran Rp 2,5 miliar. Juga tiga link jalan di Desa Trans 
Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan senilai Rp 10,1 
miliar. Pemkab Lebong harus mengalokasikan ang-
garan ratusan juta rupiah per tahun untuk menunjang 
kegiatan konservasi kawasan Taman Nasional Kerinci 
Sebelat (TNKS).

‘’Itu konsekuensi yang harus pemerintah daerah 
jalankan atas terjalinnya PKS (perjanjian kerjasama, red) 
dengan pihak kehutanan melalui BKSDA,’’ ujar Pelaksana 
Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ru-
ang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, 
Joni Prawinata, SE, M.Si.

Tidak hanya dalam satu tahun anggaran, Pemkab 
Lebong harus menganggarkan dana untuk menunjang 
kinerja pihak kehutanan di seputaran kawasan yang 
dibangun jalan itu secara berkelanjutan. Dengan kondisi 
keuangan daerah yang sangat terbatas, yakni masih di 
angka Rp 700 juta sebagaimana tertuang dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentunya pen-
ganggaran untuk membantu kegiatan pihak kehutanan 
akan mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan.  
Atas kondisi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan 
ke depan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus 
benar-benar teliti dalam merencakan pembangunan. 
Termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) dimintanya segera mengantongi data yang 
akurat mengenai batas hutan di wilayah Lebong. Itu 
agar kejadian pembangunan yang kebablasan masuk 
kawasan hutan tidak terulang.

‘’Dinas PUPRHub harus lebih memprioritaskan 
pembangunan sarana jalan di titik-titik yang terbilang 
aman dari kawasan hutan. Bahkan jika perlu kesa-
mpingkan dahulu pembangunan jalan-jalan baru di 
titik yang belum jelas status hukumnya. Utamakan 
peningkatan sarana jalan yang berada di pusat perko-
taan atau yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,’’ 
tutup Sekda.(sca)
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TUNTAS: Pelipatan surat suara untuk Pilgub 
di Mukomuko maupun untuk Pilbup Muko-
muko.

Surat Suara Pilbup 
Kurang 701 Lembar

MUKOMUKO – Jelang Pilkada Serentak 9 
Desember 2020, surat suara untuk Pilbup Mu-
komuko kurang 701 lembar. Sedangkan surat 
suara untuk Pilgub Mukomuko, kekurangannya 
hanya 293 lembar. Ini diketahui setelah KPU 
Mukomuko menuntaskan pelipatan surat suara 
sekaligus penyortiran.

 Untuk surat suara Pilbup, bahwa surat suara 
yang rusak sebanyak 153 lembar. Lalu kekuran-
gan kirim sebanyak 548 lembar. Sehingga 
jumlah surat suara yang kurang untuk Pilbup 
Mukomuko sebanyak 701 lembar. Dengan be-
gitu, surat suara yang baik dan sudah packing 
sebanyak 127.006 lembar.

 “Kekurangan surat suara yang timbul akibat 
surat suara rusak dan kekurangan kirim, akan 
kembali dicetak ulang. Kami segera meminta 
kepada percetakan untuk cetak ulang,” kata 
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad.

 Adapun total surat suara yang rusak untuk 
Pilgub di Mukomuko, sebanyak 212 lembar. 
Kemudian kekurangan surat suara sebanyak 
81 lembar. Sehingga jumlah surat suara yang 
kurang, 293 lembar. Jadi surat suara yang baik 
hanya sebanyak 127.414 lembar.

 “Seharusnya surat suara Pilgub itu sebanyak 
127.707 lembar. Artinya ada kekurangan 293 
lembar. Akan kita laporkan dan minta ke KPU 
Provinsi Bengkulu,” kata Irsyad.

 Mengenai surat suara yang rusak, khususnya 
untuk surat suara Pilbup, Irsyad menyebutkan 
akan dimusnahkan H-1 pencoblosan. Pemus-
nahan akan dilakukan secara terbuka, sehingga 
dapat disaksikan oleh siapapun.

 “Tapi untuk pemusnahan surat suara Pilgub, 
kita belum tahu, dimusnahkan di Mukomuko 
atau kita kembalikan dulu ke KPU Provinsi. 
Kami masih menunggu petunjuk terkait hal 
tersebut,” kata Irsyad.

 Pelipatan dan sortir surat suara baru rampung 
pada Rabu (2/12) dini hari, menjelang waktu 
subuh. Sesuai teknis awal, surat suara yang 
bagus telah dilipat dan diikat masing-masing 20 
lembar. Sementara surat suara yang rusak ber-
dasarkan hasil sortir telah dipisahkan.(hue) 

MUKO2

Puskesmas Lubuk
Pinang Ditutup

LUBUK PINANG  – Covid-19 
kembali menunjukkan keganasan-
nya. Satu warga Mukomuko yang 
positif Covid, meninggal dunia. 
Warga yang dilabeli pasien 96 ber-
jenis kelamin pria usia 51 tahun 
ini merupakan warga Kecamatan 
Lubuk Pinang. Sempat menjalani 
perawatan medis di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Muko-
muko. 

 Pasien dirawat sejak 25 Novem-
ber 2020 lalu. Pada 29 November 

2020 yang bersangkutan pulang 
dari RSUD Mukomuko atas per-
mintaan sendiri. “Saat dirawat 
di RSUD Mukomuko pada 25 
November itu, yang bersangkutan 
langsung diambil sampel swab. 
Hasilnya baru keluar dan dirilis 30 
November 2020,” terang Juru Bicara 
Satgas Penanggulangan Covid-19 
Kabupaten Mukomuko, Bustam 
Bustomo, SKM.

 Pasien tersebut lanjut Bustam 
meninggal dunia Selasa (1/12), 
di RSUD Dr. M. Zein Painan, Ka-
bupaten Pesisir Selatan (Pessel) 
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 
Di hari yang sama, sore Selasa, 

jenazah dikebumikan di desa tem-
pat domisili pasien. Pemakaman 
tidak diantar ramai warga. Hanya 
mobil ambulans dari RSUD Dr. 
M. Zein dan satgas Covid dengan 
menggunakan pakaian alat pelind-
ung diri (APD) lengkap. 

 “Sudah dikebumikan kemarin 
(1/12) sore. Pemakaman dilaku-
kan dengan mengikuti prosedur 
protokol kesehatan oleh Satgas 
Penanggulangan Covid-19 desa 
setempat,” jelasnya.

 Ditambahkan Bustam, sebelum 
terdeteksi positif Covid-19, pasien 
96 ini mengeluhkan sesak napas, 
lemas dan nyeri di seluruh badan. 

Atas kondisi itu, diputuskan pasien 
menjalani perawatan medis di 
RSUD Mukomuko. Yang akhirnya, 
minta pulang dan berobat ke se-
jumlah tempat. Sampai akhirnya 
berobat ke Pessel, dan meninggal 
dunia.

 “Pasien ini sudah kemana-mana, 
selama satu minggu ini, untuk 
berobat. Sempat di Puskesmas 
Lubuk Pinang, RSUD Mukomuko, 
terus ke sejumlah klinik di Pessel. 
Terakhir di RSUD Painan,” sampai 
Bustam.

 Dengan adanya satu warga yang 
MD, total ada enam orang warga 
Mukomuko yang MD lantaran 
positif terpapar Covid-19. Sat-
gas pun kata Bustam mengambil 
kebijakan menutup sementara 
pelayanan di Puskesmas Lubuk 
Pinang hingga batas waktu yang 
belum ditentukan. 

 Dan ini menambah jumlah 
puskesmas yang sempat dilaku-
kan kebijakan penutupan semen-
tara. Sebelumnya yang pernah 
diberlakukan kebijakan demikian, 
Puskesmas Pondok Suguh, Penarik, 
Kota Mukomuko, Air Rami dan 
Lubuk Sanai.

 “Mudah–mudahan saja tidak ada 
penambahan kasus baru di wilayah 
itu, sehingga kedua puskesmas 
tersebut bisa kembali membuka 
pelayanan kesehatan. Yang lebih 
penting lagi, masyarakat harus 
tetap menjalankan protokol kes-
ehatan sebagai upaya mencegah 
penularan Covid-19. Total angka 
warga yang positif Covid-19, sam-
pai hari ini (kemarin), 96 kasus,” 
demikian Bustam.(hue) 

MUKOMUKO – Hampir dipas-
tikan aktivitas belajar di sekolah 
dengan metode tatap muka bakal 
dilaksanakan di tahun ajaran baru, 
2021 mendatang. Ini setelah sekolah 
menyiapkan berbagai kelengkapan 
sesuai ketentuan protokol kesehatan 
(Prokes). 

 Pengadaan itu terbantu dengan 
diperbolehkan digunakannya dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
untuk memenuhi kebutuhan seko-
lah, sesuai ketentuan prokes.

 “Sudah disiapkan oleh sekolah ke-
butuhan penerapan prokes. Masker 
bagi siswa dan guru, handsanitizer, 

tempat cuci tangan dan sabun, serta 
peralatan pengaman lainnya, dari 
dana BOS,’ ujar Sekretaris Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Muko-
muko, Darsono, S.Pd.

 Selain kebutuhan dasar pence-
gahan penularan Covid-19, lanjut 
Darsono, sekolah juga siap melak-
sanakan proses belajar tatap muka 
dengan sistem shif. Serta mengatur 
tempat duduk di ruang kelas, untuk 
memastikan menjaga jarak antar 
siswa. Dan rencana belajar tatap 
muka kata Darsono, juga mendapat-
kan respon dan dukungan dari para 
orang tua siswa. 

 “Didukung orang tua siswa. Sebab 
para orang tua, anak dan guru, juga 
sudah jenuh dengan sistem pem-
belajaran dalam jaringan (Daring),” 
kata Darsono.

 Sekarang ini kata Darsono ada satu 
kendala yang di hadapi sekolah dan 
dinas. Sesuai aturan dari pemerintah, 
bagi anak–anak yang ingin melak-
sanakan belajar tatap muka, harus 
di-rapid test. Ini untuk memastikan 
apakah yang bersangkutan ada in-
dikasi terpapar Covid-19 atau tidak.

 “Rapid test, membutuhkan dana 
besar. Sementara anggaran untuk 
ini tidak ada sama sekali,” kata Dar-

sono.
 Rencana pihaknya, sementara ini, 

meminta bantuan dari Satuan Tugas 
(Satgas) Penanggulangan Covid-19 
Kabupaten Mukomuko. Meski begitu, 
ia optimis, kegiatan belajar tatap muka 
di tengah pandemi Covid-19 bisa 
terlaksana. Tentunya harus didukung 
oleh semua pihak terkait, terutama 
dari Pemkab Mukomuko dan Satgas 
Penanggulangan Covid-19.

 “Mudah–mudahan ada solusi ter-
baik dari Satgas dan pemerintah. Se-
hingga kegiatan belajar tatap muka, 
kembali dapat dilaksanakan di tahun 
ajaran baru nanti,” tukasnya.(hue) 

MUKOMUKO – Keuangan Pem-
kab Mukomuko untuk tahun 2021, 
sepertinya benar-benar tertekan. 
Terutama dana dari pemerintah 
pusat. Terjadi penurunan pagu dana 
dari pusat, dibandingkan pagu dana 
yang diterima selama ini. Selain pagu 
turun, diprediksi ada sekitar Rp 197 
miliar dana dari pemerintah pusat, 
tidak bisa dibelanjakan oleh Pemkab 
Mukomuko. Meskipun dana tersebut 
tercatat masuk dalam pendapatan 
APBD Kabupaten Mukomuko.

 Apa pasal? Karena dana itu hanya 
bisa dibelanjakan oleh pemerintah 
desa. Yakni Rp 123,1 miliar meru-
pakan khusus Dana Desa (DD). 
Dan sekitar Rp 74 miliar merupakan 

alokasi Dana Desa (ADD), yang mau 
tidak mau harus disisihkan oleh 
Pemkab. Meskipun sumber ADD itu 
diambil dari Dana Alokasi Umum 
(DAU) yang diterima Pemkab.

 Untuk Alokasi Dana Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang 
diterima Pemkab untuk tahun depan 
hanya sebanyak Rp 764,3 miliar. Ini 
turun sekitar Rp 99,1 miliar dari pagu 
alokasi TKDD tahun 2020 sebelum 
pandemi Covid-19 yang semula Rp 
863,4 miliar. Atau turun sekitar Rp 
9,08 miliar dari pagu alokasi TKDD 
setelah adanya pandemi Covid-19 
sekitar Rp 773,4 miliar.

 Dengan pagu alokasi TKDD ta-
hun depan hanya Rp 764,3 miliar, 

berarti Pemkab Mukomuko hanya 
bisa membelanjakan sekitar Rp 567,1 
miliar. Sebab dari total pagu alokasi 
TKDD, dikurangi Rp 123,1 miliar 
untuk DD dan Rp sekitar Rp 74 miliar, 
untuk ADD.

 Pagu alokasi TKDD tahun 2021 Rp 
764,3 miliar itu, sumbernya terdiri 
Dana Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 19,9 
miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) 
Rp 467,4 miliar, Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik Rp 53,1 miliar, DAK 
Nonfisik Rp 74,9 miliar, Dana Insentif 
Daerah (DID) Rp 25,7 miliar dan DD 
Rp 123,1 miliar.

 Mengenai hal tersebut, hingga beri-
ta ini disusun, Sekda Mukomuko Drs. 
H. Marjohan yang juga sebagai Ketua 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) Kabupaten Mukomuko eng-
gan berkomentar. Termasuk upaya 
konfirmasi melalui sambungan tele-
pon ataupun whatsapp. Demikian 
juga Kepala Badan Keuangan Daerah 
(BKD) Mukomuko, Agus Sumarman, 
MM, MPH.

 Sedangkan Kepala Badan Perenca-
naan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (Bapelitbangda) Mukomuko, 
Haryanto, SKM mengaku tengah 
berada di luar kota. Sehingga belum 
mengikuti perkembangan terkini 
mengenai hal tersebut. “Saya masih 
di luar kota, jadi belum tahu ba-
gaimana informasi terkini mengenai 
TKDD,” ujar Haryanto. (hue) 

Gunakan BOS Untuk 
Prokes, Siap Tatap Muka

PROKES: Pemakaman jenazah warga Kecamatan Lubuk Pinang dengan prosedur protokol kesehatan.

Rp 197 M Tidak Bisa Dibelanjakan Pemkab

Lagi, Warga Positif Covid-19 Meninggal
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•  kehilangan •
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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, 
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in. TG1A12K, A/n Widya Wulandari
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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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payangpayang
Tes Urine Massal ASN Gagal

 

Terkendala Anggaran
KEPAHIANG – Ren-

cana Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Kes-
bangpol) Kabupatan 
Kepahiang untuk tes 
urine massal seluruh 
ASN dan anggota dewan 
Kabupaten Kepahiang, 
gagal. Pasalnya usulan 
yang sudah dituang-
kan dalam KUA-PPAS 
RAPBD 2021 tak lolos 
dalam APBD 2021 yang 
sudah disahkan DPRD 
Kabupaten Kepahiang.

Plt Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten 
Kepahiang Zaidan Jauhari, S.Sos ketika dikon-
firmasi membenarkan gagalnya usulan tersebut. 
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah, 
menjadi penyebab utama tak diakomodirnya 
usulan tersebut. Apalagi Pemkab masih fokus 
penanganan wabah pandemi Covid-19, seh-
ingga beberapa program usulan OPD terpaksa 
dipilah.

 “Dengan pertimbangan masih ada program 
prioritas lainnya, maka usulan anggaran tes 
urine massal belum dialokasikan anggaran-
nya. Mudah-mudahan kesempatan tersebut 
kembali terbuka untuk APBD 2022 mendatang,” 
ujar Zaidan.

 Diketahui sebelumnya, usulan pelaksanaan 
tes urine massal tersebut dilakukan mengako-
modir keinginan dari masyarakat dan beberapa 
pihak, dalam rangka memutuskan mata rantai 
peredaran dan penyalahgunaan narkotika di 
lingkungan Pemkab Kepahiang. “Kita tahu 
sendiri. Dalam perkara peredaran narkoba di 
Kabupaten Kepahiang yang ditangani penegak 
hukum, beberapa diantaranya ada ASN Pem-
kab Kepahiang yang terjerat. Untuk itu banyak 
masukan kepada kita agar melakukan tes urine 
massal kepada ASN, pejabat dan dewan,” beber 
Zaidan.

 Terkait evaluasi program kerja tahun ini, 
Zaidan mengaku belum banyak menggelar 
kegiatan. Lantaran dari alokasi anggaran Rp 
1,1 miliar di APBD 2020, sebanyak 60 persen 
diantaranya sudah direfocusing untuk penan-
ganan Covid-19. “Untuk tahun ini kita memang 
tidak bisa berbuat banyak. Lebih dari sebagian 
anggaran kita direfocusing untuk penanganan 
Covid-19. Bahkan di APBD Perubahan ini pun 
besar kemungkinan kita tidak dapat penamba-
han anggaran. Namun untuk usulan APBD 2021 
mendatang, kita sudah mengusulkan rencana 
anggaran yang lebih besar dari anggaran tahun 
ini kendati tidak begitu signifikan kenaikannya,” 
demikian Zaidan.(sly)

Dikeluhkan Warga
KE PAHIANG  –  Tahun 

anggaran 2020 akan bera-
khir dalam hitungan hari. 
Sementara masih ada be-
berapa pembangunan yang 
hingga saat ini masih terus 
berjalan. Salah satunya re-
vitalisasi Pasar Kepahiang. 
Bahkan hingga saat ini pem-
bangunan tersebut belum 
menunjukkan progress yang 
signifikan, sehingga terkesan 
dilakukan secara kebut kejar 
sebelum berakhir tahun 
anggaran.

 Diakui Kepala Dinas PUPR 
Kabupaten Kepahiang, Rudi 
Andi Sihaloho, ST. Peker-
jaan revitalisasi pasar yang 
menghabiskan anggaran 
Rp 3,6 miliar tersebut akan 
selesai sebelum berakhir 
tahun anggaran. Hanya saja 
ia membantah jika dalam 
pekerjaan ini dilakukan ke-
but kejar, karena pihaknya 
terus melakukan penga-
wasan terhadap kinerja 
pihak rekanan.

 “Sesuai dengan peren-
canaan awal, pekerjaan ini 
sudah harus selesai sebe-
lum tahun anggaran bera-
khir, tetap harus kualitas 
yang baik. Kita pun terus 
melakukan pengawasan 
setiap pekerjaan oleh pihak 
rekanan,” ungkap Rudi.

 Sebelumnya Plt Bupati 
Kepahiang, Netti Herawati, 
S.Sos mengingatkan kepada 
seluruh OPD, khususnya Di-
nas PUPR bahwa pekerjaan 
fisik yang masa kerjanya 

habis Desember. Ini meru-
pakan pembelajaran untuk 
seluruh OPD di Kabupaten 
Kepahiang dan jangan sam-
pai pekerjaan dikerjakan di 
penghujung tahun apalagi 
pekerjaan tersebut masuk 
dalam APBD. 

“Silakan percepat serapan 
anggaran dengan menjaga 
kualitas pekerjaan. Karena 
pembangunan yang dilaku-
kan akan digunakan oleh 
masyarakat luas,” terang 
Netti.

 Disisi lain, pekerjaan re-
vitalisasi Pasar Kepahiang 
juga mendapat keluhan dari 
beberapa pedagang dan 
pengunjung pasar. Pasal-
nya pekerjaan tersebut ber-
dampak pada terganggunya 
arus lalu lintas dan aktivitas 
di Pasar Kepahiang. Seperti 
yang disampaikan Wulan-
dari (31), salah satu pen-
gunjung pasar. Dia berharap 
pembangunan tersebut bisa 
segera selesai agar aktivi-
tas pasar kembali rapi dan 
tertata.

 “Sejujurnya untuk saat ini 
memang sedikit terganggu, 
karena ada material dan 
seng pembatas untuk peker-
jaan, membuat aktivitas 
terganggu serta sulit bagi 
masyarakat ketika masuk 
ke pasar. Namun namanya 
pembangunan, kita me-
makluminya. Hanya saja kita 
berharap agar pekerjaan ini 
bisa segera selesai, sehingga 
aktivitas di pasar kembali 
normal,” sampai Wulandari.
(sly)

Terancam Tidak 
Bekerja Saat Hari 
Pencoblosan

KEPAHIANG – Dari 2.345 
orang anggota Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) se Kabupaten 
Kepahiang, sebanyak 132 
orang diantaranya dinyata-
kan reaktif. Ini berdasarkan 
hasil rapid test massal yang 
dilakukan KPU Kepahiang 
dalam rangka persiapan pe-
nyelenggaraan pemungutan 
suara Pilkada 9 Desember 
mendatang.

 Komisioner KPU Kepa-
hiang,  Supran Effendi, 
S.Sos.I mengatakan rapid 
test untuk penyelenggara 
pemilu akan berakhir pada 
hari ini. Sementara ini ada 
132 orang KPPS yang dinya-
takan reaktif. Untuk itu KPU 
Kepahiang terus berkoor-
dinasi dengan Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kepahiang. 
Apakah para KPPS yang 
reaktif ini perlu dilakukan 
pengambilan sampel swab 
atau tidak.

“Jika menurut Dinkes per-
lu dilakukan swab, maka kita 
akan lakukan. Jika tidak, 
maka KPPS tersebut cu-
kup mengisolasi diri secara 
mandiri saja,” terang Su-

pran.
 Ia menambahkan, KPU 

Kepahiang juga sudah me-
nyampaikan kepada para 
KPPS yang dinyatakan 
reaktif agar segera meng-
isolasi diri di rumahnya 
masing-masing. Hingga 
ada pernyataan dari Dinkes 
Kepahiang terkait selesainya 
masa isolasi.

 “Jadi isolasi ini dibawah 
pengawasan pihak Dinkes. 
Jika dinyatakan sudah cuk-
up, maka KPPS bisa kembali 
bekerja. Namun jika dinya-
takan masih perlu isolasi, 
maka yang bersangkutan 
disarankan jangan dulu bek-
erja,” ujar Supran.

 Terkait jika masih ada 
KPPS yang masih melakukan 
isolasi di hari pencoblosan 
nantinya, Supran menga-
takan, yang bersangkutan 
tetap tidak diperbolehkan 
bekerja. KPU Kepahiang 
tetap akan memberdayakan 
sumber daya KPPS yang 
tersisa untuk melaksanakan 
tugas di hari pencoblosan.

“Karena dalam regulasinya 
tidak ada penggantian, ya 
bagi yang masih reaktif atau 
masih karantina kita larang 
dulu bekerja. Kalau tidak 
bekerja, maka secara aturan 
KPU tidak bisa membayar-
kan honornya selaku KPPS,” 
demikian Supran. (sly)

KEPAHIANG – Perwakilan KPU 
Kepahiang bersama tim penga-
manan, pagi ini kembali berangkat 
ke Kota Bekasi Jawa Barat. Tim ini 
akan memastikan proses pence-
takan ulang beberapa surat suara 
yang kurang dan rusak, yang telah 
dilakukan penyortiran oleh KPU 
Kepahiang.

  Dari 112.589 surat suara un-
tuk Kebutuhan Pilkada Kepa-
hiang 9 Desember mendatang, 
ada kekurangan 356 lembar dan 9 

surat suara rusak. Sehingga total 
kekurangan surat suara Pemi-
lihan Bupati (Pilbup) adalah 365 
lembar. 

 Hal serupa juga terjadi saat peny-
ortiran surat suara untuk Pemilihan 
Gubernur (Pilgub) 2020. Dari kebu-
tuhan yang sama, terjadi kekuran-
gan 308 lembar dan 40 lembar 
lainnya rusak, sehingga dibutuhkan 
348 lembar surat suara lagi. “Un-
tuk yang rusak itu ada yang robek 
dan ada noda,” ungkap Ketua KPU 

Kepahiang Mirzan Pranoto Hidayat, 
S.Sos.

 Dijelaskan Mirzan, terhadap 
kekurangan surat suara Pilbup 
khususnya, pihaknya sudah me-
nyampaikan surat kepada peru-
sahaan percetakan, yang ditem-
buskan ke KPU Provinsi Bengkulu 
dan KPU RI untuk dilakukan peng-
gantian. Sementara untuk surat 
suara Pilgub, hanya dilaporkan ke 
KPU Provinsi dan KPU RI untuk 
kemudian dikoordinasikan oleh 

KPU Provinsi ke perusahaan per-
cetakan.

 “Besok (hari ini, red) salah satu 
komisioner kita dan tim penga-
manan akan datang ke perusahaan 
percetakan di Kota Bekasi guna 
memastikan pencetakan surat suara 
yang baru. Kemudian akan segera 
dibawa ke Kepahiang. Mudah-
mudahan kekurangan ini bisa segera 
teratasi dan tidak mengganggu jad-
wal distribusi ke PPS,” pungkasnya. 
(sly)

664 Kurang, 49 Rusak

Revitalisasi 
Pasar Belum 
Tuntas

132 KPPS Reaktif

ARIE/RB

PANGEMASAN:Petugas KPU Kepahiang sedang mengemas logistik pilkada di Sekre-
tariat KPU Kepahiang, kemarin (2/12).

ZAIDAN JAUHARI
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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

Pemkab Minta 
Pemprov Peduli

BENTENG - Badan Keuangan 
Daerah (BKD) Benteng sampai 
kini belum juga menerima 
Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 
2019 dan 2020 dari Pemprov 
Bengkulu. Hal itu sangat ber-
dampak terhadap anggaran 
belanja Pemkab Benteng.

Kepala BKD Benteng, Welldo 
Kurniyanto, SE, MM berharap 
Pemprov Bengkulu dalam hal 
ini Gubernur Bengkulu untuk 
lebih peduli terhadap daerah. 
DBH tahun 2019 dan 2020 
sudah menjadi hak Pemkab 
Benteng. Apabila DBH terse-
but sudah salurkan, pemkab 
bisa membiayai semua ang-
garan belanja.

“Kita berharap untuk DBH 
ini disalurkan pada tahun 
2020 ini, bukan tahun 2021. 
Sebab DBH ini tidak disalur-
kan kepada kita sejak tahun 
2019 hingga tahun 2020 ini. 
Kita mempertanyakan kemana 

DBH yang seharusnya sudah 
menjadi hak kita tersebut, ke-
napa dua tahun ini kita tidak 
terima. Padahal DBH tersebut 
sudah kita masukkan dalam 
anggaran pendapatan kita,” 
tandasnya.

Welldo menambahkan bila 
DBH ini tidak disalurkan, 
maka dapat dipastikan Tam-
bahan Penghasilan Pegawai 
(TPP) Benteng tidak akan 
diterima oleh para Aparatur 
Sipil Negera (ASN) untuk bu-
lan November dan Desember 
ini. Sehingga pembayaran TPP 
para ASN dua bulan terakhir 
ini akan ditunda pembayaran-
nya pada tahun 2021.

“Untuk diketahui per No-
vember kebutuhan belanja 
Pemkab Benteng mencapai 
Rp 180 miliar dan proyeksi 
pendapatan yang sudah di-
targetkan mencapai Rp 170 
miliar. Proyeksi pendapatan 
kita tersebut diketahui di luar 
dari pendapatan DBH. Apabila 
DBH tahun 2019 sebesar Rp 
10,6 miliar disalurkan, maka 

akan terpenuhi anggaran be-
lanja tersebut. Sebaliknya 
juga begitu, apabila DBH tidak 
disalurkan, sangat berdampak 
terhadap keuangan kita,” ung-
kapnya.

Lanjut Welldo, tahun 2019 
untuk DBH triwulan II, III dan 
IV yang belum diserahkan 
mencapai Rp 10,6 milliar den-
gan rincian pajak kendaraan 
bermotor sebesar Rp 3,3 miliar, 
pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor Rp 4,8 miliar, pajak 
air permukaan sebesar Rp 117 
juta dan pajak bea balik nama 
kendaraan bermotor sebesar 
Rp 2,2 milliar.

Selanjutnya, untuk DBH tahun 
2020 yang baru diserahkan 
ke Pemkab Benteng berkisar 
dua item pajak pada triwulan I 
dengan anggaran DBH berkisar 
Rp 2 miliar. Total DBH tahun 
2020 yang belum disalurkan 
berkisar Rp 14 miliar lebih. Se-
hingga total DBH yang belum 
disalurkan provinsi dari tahun 
2019 hingga 2020 berkisar Rp 
25 miliar.(jee)

DBH Belum Juga 
Disalurkan BENTENG - Dinas 

Pertanian dan Bagian 
Perekonomian Pemkab 
Bengkulu Tengah (Ben-
teng), kemarin (2/12) 
melaksanakan monitor-
ing ke kelompok usaha 
penerima bantuan modal 
usaha. Monitoring ini un-
tuk memastikkan ban-
tuan modal usaha yang 
diberikan sudah sesuai 
peruntukan Rancangan 
Anggaran Belanja (RAB) 
yang diajukkan.

Sekretaris Dinas Perta-
nian Benteng, Desi Mur-
dianti, S.Pt, M.Si menga-
takan, dalam monitoring 
yang digelar ke setiap kel-
ompok usaha di bidang 
pertanian ini, diketahui 
semua kelompok usaha 
sudah menggunakan ban-
tuan modal usaha sesuai 
peruntukan dan RAB yang 
mereka ajukan pada Dinas 
Pertanian.

“Untuk laporan pertang-
gungjawaban yang harus 
mereka berikan kepada 
kita, hingga saat ini sudah 
hampir seluruhnya meny-
erahkan. Akan tetapi ting-
gal menunggu beberapa 
kelompok yang LPjnya 
masih ada yang harus 
diperbaiki,” jelasnya.

Desi menambahkan, 
selain itu dari hasil moni-
tor di lapangan, banyak 
kelompok usaha yang 
merasakan dampak 
dan manfaatnya, karena 
dengan bantuan yang 
berasal dari Dana Isentif 
Daerah (DID) ini sangat 
membantu petani untuk 
memulai lagi usahanya. 
Seperti membeli pupuk, 
pestisida, keperluan sa-
rana prasarana pertanian. 
Sedangkan untuk kelom-
pok peternak, mereka bisa 
membeli pakan ternak, 
obat untuk ternak dan 
asuransi ternak.

“Ada 79 kelompok tani 
(poktan) yang diakomodir 
untuk menerima bantuan 
tersebut. Dari 79 poktan 
tersebut, untuk Poktan 
Peternakan yang meneri-

ma bantuan sebanyak 21 
kelompok, Poktan Perke-
bunan yang menerima 
sebanyak 21 kelompok 
dan Poktan Tanaman 
Pangan yang menerima 
sebanyak 37 kelompok,” 
ungkap Desi.

Lanjutnya, untuk be-
saran yang diterima juga 
beraneka ragam atau tidak 
sama. Seperti Poktan Pe-
ternakan akan menerima 
bantuan di kisaran Rp 10 
- 15 juta per kelompok. 
Poktan Perkebunan Rp 20 
- 25 juta per kelompok, dan 
untuk Poktan Tanaman 
Pangan Rp 20 - 25 juta per 
kelompok.

Di tempat sama, Kepala 
Bagian (Kabag) Pereko-
nomian, Tripuja Nugraha, 
S.Sos mengatakan, selaku 
yang menaungi dalam 
pemberian bantuan mod-
al usaha ini, ia dan be-
berapa staf bersama Dinas 
Pertanian memang harus 
melakukan monitoring 
terhadap bantuan yang 
sudah disalurkan kepada 
penerima dalam hal ini 
pelaku usaha.

“Tujuan kita untuk me-
mulihkan perekonomian 
masyarakat agar berjalan 
lancar. Semoga ke depan-
nya usaha mereka bisa 
bertahan dan terus stabil,” 
ujarnya.

Bantuan tersebut su-
dah disalurkan beberapa 
waktu lalu. Bantuan ini 
diberikan dikarenakan 
Pemkab Benteng men-
erima DID tambahan 
tahun anggaran 2020 
dari pemerintah pusat 
mencapai Rp 13,4 miliar. 
“DID tambahan tersebut 
diprioritaskan untuk 
mendorong pemuli-
han ekonomi daerah. 
Termasuk mendukung 
industri kecil, Usaha 
Mikro Kecil dan Menen-
gah (UMKM), Poktan,  
pasar tradisional serta 
penanganan Covid-19 di 
bidang kesehatan mau-
pun bidang sosial,” papar 
Tripuja.(jee)

Gunakan Dana Bantuan 
Modal Sesuai Peruntukan

KPU Terima 
264 Thermogan
BENTENG - Jelang pemungutan 

suara Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur (Pilgub) Bengkulu 
9 Desember, KPU Benteng terus me-
matangkan persiapan pengunaan 
aplikasi Sistem Informasi Rekapitu-
lasi (Sirekap). Hingga saat ini sudah 
ada 162 Tempat Pemunggutan Suara 
(TPS) yang sudah mengaktifkan dan 
melakukan simulasi pengoperasian 
Sirekap.

Komisioner KPU Benteng, Ir. H. Mu-
lyadi mengatakan, dari 162 TPS yang 
sudah mengaktifkan dan melakukan 
pengoperasian aplikasi Sirekap, 
masih ada yang mengalami kendala 
seperti kesalahan pembacaan aplikasi 

di 8 TPS. Akan tetapi meskipun masih 
ada kendala, saat ini sudah dilakukan 
evaluasi seperti proses pembenaran 
dan koreksi.

“Karena masih terdapat kendala 
dalam pembacaan aplikasi Sirekap, 
kita beritahukan kepada seluruh 
Kelompok Penyelenggara Pemung-
gutan Suara (KPPS), bagaimana 
caranya apabila terjadi kesalahan. 
Dengan adanya simulasi ini kita bisa 
memberitahu kepada KPPS bisa 
bertindak apabila terjadinya kendala 
dalam pembacaan aplikasi Sirekap,” 
jelas Mulyadi.

Dia menambahkan, dari 251 TPS ini 
masih ada 89 TPS yang masih belum 
melakukan pengaktifkan. Hingga 
saat ini semua proses masih ber-
jalan dan untuk segera melakukan 
pengoperasian aplikasi Sirekap 

yang sudah diaktifkan oleh KPU. 
Dengan simulasi ini, mereka juga 
benar-benar mengetahui perihal 
Sirekap ini dan bukan hanya seke-
dar teorinya saja.

“Selain itu tidak semuanya Sirekap 
dengan sistem online, karena beber-
apa wilayah kita terkendala dengan 
sinyal. Namun yang terkendala den-
gan sinyal ini mereka mempunyai 
metode offlinenya tersendiri. Selain 
itu kondisi cuaca juga mempengaruhi 
perihal pengunaan aplikasi Sirekap,” 
terang Mulyadi.

Lanjutnya, saat ini Kabupaten Ben-
teng masih kabupaten terbaik dalam 
pengoperasian Sirekap dibandingkan 
kabupaten lainnya. “Dengan kondisi 
seperti ini, kita sangat optimis KPPS 
kita bisa maksimal menggunakan ap-
likasi Sirekap. Namun karena saat ini 

masih proses belajar, hingga tinggal 
pematangan saja,” bebernya.

Di tempat berbeda, Sekretaris KPU 
Benteng, Raja Sahnan, SP menga-
takan KPU Benteng saat ini kembali 
menerima logistik Pilkada berupa 
thermogun atau alat pengukur suhu. 
Alat pengukur suhu ini akan diguna-
kan oleh petugas pada hari H pen-
coblosan di TPS. Semua ini harus di-
lakukan karena pelaksanaan Pilkada 
saat ini dalam suasana bencana non 
alam Covid-19.

“Thermogun yang kita terima se-
banyak 264 unit. Saat ini sudah 
berada di gudang logistik. Dari 264 
thermogun ini, 251 akan disebarkan 
ke tiap TPS. 11 thermogun diberikan 
ke kecamatan dan 2 thermogan 
disediakan untuk Sekretariat KPU 
Benteng,” jelas Raja.(jee)

Matangkan Penggunaan Aplikasi Sirekap

97.529  Warga Terdaftar 
di BPJS Kesehatan

BENTENG - Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan Benteng mendata, 
dari 114.968 orang warga, hingga saat ini sudah 
97.529 warga Bentang terdaftar dalam Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. 

Kepala BPJS Kesehatan Benteng, Melisa Ripka 
Aritonang menjelaskan masih ada 17.439 warga 
yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS 
Kesehatan. “Dari total 97.529 orang yang ter-
daftar, terdiri dari pembayaran yang dijamin 
oleh pemerintah pusat berkisar 43.735 orang, 
pembayaran yang dijamin Pemkab Benteng 
berkisar 7.900 orang, pembayaran dijamin 
pemberi kerja seperti dicover oleh perusahan, 
instansi pemerintahan, TNI/Polri berkisar 
19.890 orang,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain itu juga ada 
yang dijamin pribadi atau peserta mandiri 
berkisar 24.000 orang serta kategori bukan 
pekerja berkisar 600 orang. Terkait masih 
ada warga yang belum tergabung dalam 
program JKN BPJS Kesehatan ini, menurut 
Melisa, pihaknya sudah menekankan kepada 
perusahan-perusahan untuk mendaftarkan 
semua pekerjanya.

“Kalau untuk warga kategori mandiri, sila-
kan mereka mendaftarkan diri dan mengurus 
semua kelengkapan persyaratan, maka akan 
segera kita urus agar terdaftar dalam program 
JKN BPJS Kesehatan. Program ini sangat 
membantu masyarakat dalam mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Dampaknya akan sangat 
terasa apabila kita membutuhkan pelayanan 
kesehatan. Jadi kita berharap kepada warga 
yang belum terdaftar untuk segera mengurus 
agar segera terdaftar,” imbaunya.(jee)

Pelayanan Tetap Optimal
BENTENG -  Puskesmas Perawatan Sidodadi, 

Kecamatan Pondok Kelapa terus memberikan 
pelayanan optimal bagi masyarakat. Meskipun 
saat ini ada satu orang tenaga kesehatan (nakes) 
terpapar Covid-19 dan sedang menjalani isolasi 
di RSMY, tidak mempengaruhi pelayanan kes-
ehatan.

Kepala Puskesmas Perawatan Sidodadi, N.S 
Radiansyah, S.Kep mengatakan, setelah diketa-
hui salah seorang nakes positif Covid-19, pihak 
puskesmas langsung mengambil upaya cepat 
dengan melakukan rapid test terhadap 49 orang 
nakes dan pegawai lainnya. Setelah seluruhnya 
dirapid test dan hasilnya keluar dinyatakan un-
reaktif (negatif ). 

“Setelah melakukan rapid test, kami juga 
melakukan penyemprotan disinfektan se-
banyak dua kali dalam satu hari pada areal 
puskesmas demi keamanan dan kenyamanan 
bersama. Setelah dilakukan serangkaian 
tes kesehatan pelayanan tetap berlangsung 
optimal, karena demi pelayanan kepada 
masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan program 
pelayanan kesehatan tetap berjalan seba-
gaimana mestinya terhadap masyarakat yang 
membutuhkan. Baik penyuluhan kesehatan, 
sosialiasi penerapan menjaga jarak, meng-
gunakan masker dan mencuci tangan dengan 
sabun, pelatihan kepada kader posyandu serta  
sosialisasi gentas.

“Pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
tetap kita laksanakan. Masyarakat diimbau 
untuk saling membantu dalam menangani 
Covid-19. Selalu menerapkan pola hidup 
sehat dengan rajin berolahraga dan perbanyak 
mengkonsumsi vitamin C agar dapat menjaga 
daya tahan tubuh,” tuturnya.(jee)

JERI/RB

KELOMPOK USAHA: Dinas Pertanian dan Bagian Perekonomian Pemkab Benteng melaksanakan monitoring terhadap kelompok usaha penerima 
bantuan.

JERI/RB

SIREKAP: KPU Benteng menggelar sosialisasi pengoperasian aplikasi Sirekap kepada KPPS.

BENTENG - Satuan 
Reskrim Polres Benteng 
sudah menghentikan 
proses penyidikan peny-
alahgunaan APBDes ta-
hun 2019 terhadap Kepala 
Desa (Kades) Pungguk 
Jaya, Kecamatan Merigi 
Sakti berinisial Sh. Peny-
idikan ini dihentikan set-
elah yang bersangkutan 
mengembailkan uang 
kerugian negera sebesar 
Rp 201 juta.

Kapolres Benteng  AKBP. 
Ary Baroto, S.IK, MH di-
dampingi Kasat Reskrim, 
Iptu. Iman Falucky, MH 
mengatakan sebelum dis-
erahkan ke Sat Reskrim, 
kasus ini sempat ditan-
gani Inspektorat. “Pada 
saat proses lidik, terlapor 

ini sudah mengembali-
kan uang kerugian negara 
tersebut sebesar Rp 201 
juta kurang dari waktu 
60 hari. Sehingga dengan 
sudah dikembalikannya 
kerugian uang negara ini, 
maka kasus penyelidikan 
kasus ini dihentikan. Seh-
ingga yang bersangkutan 
tidak kita tahan, karena 
sudah mengambikan uang 
tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Pol-
res Benteng tidak akan ada 
kompromi dalam menan-
gani kasus dugaan korupsi 
dana desa. Karena itu, ia 
seluruh kades di Benteng 
untuk benar-benar meng-
gunakan dana desa sesuai 
peruntukkannya. Jika tidak 
maka akan berurusan den-
gan aparat kepolisian.

“Selain itu kita juga 
mengingatkan kepada se-
luruh warga Benteng agar 
tidak takut untuk melapor 
jika ditemukan adanya 
dugaan penyalahgunaan 
anggaran desa. Kalau me-
mang ada silakan lapor 
kepada Polres Benteng. 
Kita akan selalu terbuka 
pada masyarakat yang tu-
rut berperan aktif dalam 
membantu tugas kita,” 
pungkasnya.(jee)

Kades Pungguk Jaya 
Kembalikan Rp 201 Juta
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SELUMA - Masyarakat di Desa 
Ujung Padang Kecamatan Semi-
dang Alas Maras (SAM) mendadak 
dihebohkan dengan penemuan 
mayat di sungai dekat tempat 
pelelangan ikan (TPI) Muara Per-
ing pada Rabu (2/12) sore. 

Korban yang identitasnya dike-
tahui bernama Pardi (40) warga 
desa setempat itu ditemukan 
sudah mengapung di  sungai. 
Penyebab kematian pria yang 
sehari-hari bekerja sebagai tani 
ini sendiri diduga murni teng-
gelam saat sedang memancing 
ikan dilokasi tersebut. Lantaran 
tubuhnya masih sangat fresh 
dan diperkirakan kejadiannya 
tidak lama sebelum mayat itu 
ditemukan.

Kapolres Seluma, AKBP Swit-
tanto Prasetyo SIK didampingi 
Kapolsek SAM, Ipda Frengki 
Sirait SH membenarkan hal 

tersebut. Dimana telah ditemu-
kan mayat di sungai dengan 
kedalaman lebih kurang 2 meter 
dekat TPI Muara Pering. Identitas 
mayat itu sendiri merupakan 
warga asal desa setempat.

Kronologis penemuannya saat 
warga sedang memanen sawit 
di sekitar lokasi tersebut. Salah 
seorang saksi melihat tubuh 
korban sudah mengapung den-
gan posisi telungkup. Saksi yang 
melihatnya lalu menghubungi 
kepala desa setempat dan polisi 
serta petugas kesehatan. Setelah 
itu langsung dilakukan evakuasi 
dan tubuh korban dibawa ke 
rumah duka.

“Ada penemuan mayat, ditemu-
kan sudah mengapung, keliha-
tannya itu kejadian tenggelam-
nya baru hari ini juga,” sampai 
Kapolsek.

Ia menambahkan, korban didu-

ga kehilangan nyawanya akibat 
tenggelam saat sedang mencari 
ikan dengan cara memasang 
tagang atau pancing. Pihak kelu-
arganya juga menolak dilakukan 
visum et repertum mayat mau-
pun autopsi. Yang mana pihak 
keluarga sudah mengikhlaskan 
meninggalnya korban   merupa-
kan musibah. 

Jenazah korban sendiri sudah 
dibawa kerumah duka guna 
dimakamkan di TPU desa se-
tempat. Yang mana memang 
saat anggota mendatangi lokasi 
kejadian dan melakukan olah 
TKP, korban sendiri memang 
murni tenggelam.

“Kalau dari olah TKP murni 
tenggelam mas, pihak keluarg-
anya juga sudah mengiklaskan 
dan menolak untuk dilakukan 
visum ataupun otopsi,” pungkas-
nya. (cup)

Tenggelam Saat Mancing, 
Mayat Petani Ditemukan SELUMA - Petugas 

gabungan yang terdiri 
atas Polres Seluma, 
Kodim 0425/Seluma 
dan Satpol PP kembali 
melaksanakan operasi 
yustisi pendisiplinan 
protokol kesehatan vi-
rus corona atau Covid-
19 pada Rabu (2/12) 
pagi. 

Operasi yustisi ini 
kembali digelar untuk 
meningkatkan disiplin 
protokol kesehatan ter-
utama di dalam peng-
gunaan masker pada 
saat beraktivitas sehari-
hari. Berbeda dari sebe-
lumnya, operasi ini di-
lakukan dengan mulai 
menyasar desa/kelura-
han. Guna menyentuh 
langsung semua lapisan 
masyarakat seperti yang 
digelar di Kelurahan 
Napal dan Kelurahan 
Talang Saling Kecama-
tan Seluma.

Kapolres Seluma, 
AKBP Swittanto Prase-
tyo SIK mengatakan 
bahwa giat yustisi kem-
bali digalakkan. Meng-
ingat seharusnya me-
mang operasi yustisi 
digelar secara rutin se-
lama masa pandemi 
masih terjadi. Namun 
dikarenakan beberapa 
faktor, operasi yustisi 
covid-19 itu tak dapat 
dilakukan sementara 
waktu. Namun saat ini 
sudah kembali digalak-
kan dengan melaku-
kan teguran kepada 
masyarakat yang se-
dang berkerumun un-
tuk menjaga jarak dan 
memakai masker.

Kemudian mengim-
bau kepada masyarakat 

untuk tetap mematuhi 
dan menerapkan pro-
tokol kesehatan dalam 
setiap aktifitas di luar 
rumah. “Memang har-
usnya rutin, mungkin 
karena ada kesibukan 
menjelang pilkada ini 
jadi belum sempat di-
lakukan secara gabun-
gan, sekarang sudah 
kita mulai rutinkan lagi,” 
sampai Kapolres.

Kapolres menambah-
kan untuk memaksi-
malkan hasil operasi 
yustisi ini, petugas 
menggelarnya langsung 
di kelurahan/desa yang 
ada. Dengan begitu, di-
yakini disiplin protokol 
kesehatan masyarakat 
bisa meningkatkan. 
Sementara itu, untuk 
sanksi sendiri masih 
akan diterapkan sesuai 
Perbup mulai dari tegu-
ran hingga sanksi sosial. 
Mengingat Perdanya 
sendiri masih dalam 
proses perumusan. 

Kapolres berharap 
dengan kembali dige-
larnya operasi yustisi ini, 
kesadaran masyarakat 
dapat semakin menin-
gkat karena upaya pe-
mutusan mata rantai 
covid-19 merupakan tu-
gas bersama. Hal ini ten-
tunya dapat dibuktikan 
apabila menurunnya 
angka pelanggaran yang 
ditemukan selama op-
erasi kembali digelar. 

“Itu harapan kita, kar-
ena ini tugas kita ber-
sama dalam memutus 
mata rantai penyebaran 
virus corona sehingga 
pandemi ini  semoga 
cepat selesai,” pungkas-
nya. (cup)

YUDI/RB

RAZIA: Razia masker yang kembali dirutinkan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam operasi yustisi, kemarin.

Operasi Yustisi Sasar
ke Desa dan Kelurahan

SELUMA - Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Se-
luma telah mengusulkan 
kepada Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) 
RI untuk menaikkan sta-
tus RSUD Tais dari tipe D 
menjadi tipe C. Dimana 
proses kenaikan terse-
but telah mendapatkan 
rekomendasi oleh tim 
visitasi. 

Hal itu setelah hasil 
pada proses pengece-
kan dan penilaian terh-
adap kondisi baik sarana 
maupun prasarana serta 
pelayanan yang ada di 
RSUD Tais saat ini telah 
keluar. Sehingga terhi-
tung saat ini, izin opera-
sional RSUD Tais telah 
menyandang tipe C. 

Direktur RSUD Tais, dr 
Wiwin Herwini mem-
benarkan hal tersebut. 
Dimana dari hasil pe-
nilaian sendiri, pihaknya 
mendapatkan rekomen-
dasi kenaikan tipe. Bah-
kan, izin operasionalnya 
sudah disetujui menjadi 
tipe C.  

Kenaikan tipe ini seba-
gai upaya untuk mem-
berikan pelayanan yang 
maksimal kepada selu-
ruh masyarakat sesuai 
dengan standarisasi yang 
ditetapkan. Dengan be-
gitu, ke depannya pasien 
benar-benar terlayani 
dengan baik. Mengingat 
sarana dan prasaranya 
serta sumber daya ma-
nusia (SDM) akan diting-

katkan lagi.
“Iya, sudah disetujui 

naik tipe dari tipe D ke 
C, sekarang lagi pengu-
rusan untuk menjadi 
resminya pak,” sampai 
Wiwin.

Ia menambahkan, 
walaupun sudah dis-
etujui namun masih 
ada beberapa persyara-
tan yang masih kurang 
dan perlu dibenahi. Di-
mana persyaratan yang 
perlu dibenahi itu ada 
di bagian sarana dan 
prasarana. Tepatnya di 
sarana dan prasarana 
ruangan instalasi gawat 
darurat (IGD). Mengin-
gat belum adanya jalan 
penghubung antara 
ruangan lain ke ruang 
IGD. Namun hal itu 
masih bisa dibenahi 
karena telah dikoor-
dinasikan ke Organ-
isasi Perangkat Daerah 
(OPD) terkait. 

Pada awal tahun 2021 
nanti sudah dibangun 
oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) Selu-
ma dengan anggaran 
yang telah disetujui 
di APBD 2021. “Jalan 
penghubungnya itu 
memang masih dig-
aris bawahi, tapi sudah 
dikondisikan oleh Dinas 
PUPR Seluma, Jadi kita 
sudah dapat rekom dan 
masih mengurus itu pak 
agar resmi menjadi tipe 
C,” pungkasnya.(cup)

SELUMA - Badai La Nina yang melin-
tasi wilayah Indonesia mengakibatkan 
cuaca ekstrim berupa peningkatan 
curah hujan hingga 40 persen. Hal ini 
meningkatkan potensi terjadinya ben-
cana hidro-meteorologis seperti banjir, 
tanah longsor dan angin kencang. Men-
gantisipasi terjadinya bencana alam, 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Seluma menggelar apel siaga bencana 
guna cepat melakukan pengantisipa-
sian.  Mengingat kabupaten ini menjadi 
salah satu daerah yang memiliki potensi 
terjadinya bencana alam hidro-meteo-

rologis yang cukup tinggi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 

Seluma, Arben Muktiar MSi melalui 
Sekretaris, Basriyah SSos mengatakan 
ada banyak bencana yang disebabkan 
oleh curah hujan yang tinggi seperti 
banjir dan tanah longsor. Untuk itulah, 
perlu melihat kesiapsiagaan dari stake-
holder terkait. Dengan melihat potensi 
ancaman, kerentanan, dan kapasitas 
masyarakat terhadap bencana. Maka 
apel siaga bencana itu diperlukan untuk 
melihat kesiapan dalam mitigasi atau 
pengurangan risiko bencana. 

Berdasarkan informasi yang dikelu-
arkan Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG), hingga bulan 
Desember nanti terjadi peningkatan 
curah hujan dan cuaca buruk yang 
terjadi di sejumlah wilayah yang ada 
di Provinsi Bengkulu.  “Sehingga kita 
dapat selalu siap jika sewaktu-waktu 
terjadinya bencana,” sampainya.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Se-
luma, Mirin Ajib SH MH mengatakan 
bahwa tahun 2020 ini adalah tahun 
yang sangat berat. Dimana diketahui, 
selain dihadapkan dengan bencana non 

alam yang berkepanjangan 
yakni Covid-19. Seluruh 
dunia merasakan dampak 
langsung dari pada pandemi 
ini, tak terkecuali Kabupaten 
Seluma. 

Pada saat ini Pemkab Seluma mela-
lui BPBD Kabupaten Seluma, serta 
Dinsos,TNI/Polri dan dinas instansi, 
lembaga organisasi lainnya telah 
menunjukkan eksistensinya dalam 
upaya pengurangan risiko bencana 
didukung dengan sumber daya ma-
nusia yang telah terlatih dan peralatan 
yang memadai. Dengan harapannya, 
semoga kesiapsiagaan dalam mengh-
adapi cuaca ekstrem pada akhir tahun 
ini dapat di tingkatkan berdasarkan 
pengalaman bahwa menjelang tahun 
baru cuaca sangat ekstrem.

“Sehubungan dengan itu saya ber-
harap dengan adanya apel siaga ini, 
para pelaku penanggulangan bencana 
di Kabupaten Seluma dapat bersinergi 
menuju ketangguhan masyarakat di Ka-
bupaten Seluma,” sampainya.(cup)

Cuaca Ekstrem, Seluma Apel Siaga Bencana
RSUD Tais Naik Tipe C

YUDI/RB

APEL: Apel siaga bencana yang digelar Pemkab Seluma untuk memastikan mitigasi risiko bencana, 
kemarin.

SELUMA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seluma 
menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
menggelar Coffe Morning pada Rabu (2/12) pagi. 
Kegiatan itu digelar untuk menyukseskan pelaksa-
naan Pilkada pada 9 Desember nanti. Dihadiri oleh 
instansi lainnya seperti Polres Seluma, Kodim 0425/
Seluma, Bawaslu Seluma, Pemkab Seluma dan DPRD 
Seluma.

Diskusi yang dilaksanakan di aula Hotel Arnanda ini 
mengusung tema “Tolak berita hoax dan ikuti prokes 
pilkada aman”. Juga membahas ancaman-ancaman 
lainnya dan strategi dalam mengantisipasinya demi 
menyukseskan pelaksanaan Pilkada nantinya.

Ketua KPU Seluma, Sarjan Efendi SE memastikan 
semua persiapan telah dimatangkan oleh KPU Seluma 
bekerjasama dengan instansi terkait. Mulai dari pelak-
sanaan tahapan-tahapan, sosialisasi, perlengkapan 
logistik pemilu dan lainnya. Tak hanya itu, bahkan 
seluruh petugas penyelenggara pemilu semua telah men-
jalani rapid tes. Jika terbukti reaktif maka tidak diperboleh-
kan untuk bertugas. Selain itu pada saat pencoblosan juga 
diberlakukan pengaturan waktu kedatangan. 

“Kita telah matangkan semua persiapan, harapannya 
pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sukses, tentunya ini 
juga merupakan hasil kinerja dari rekan-rekan media,” 
ujar Sarjan.

Ditambahkan, Kapolres Seluma, AKBP Swittanto 
Prasetyo SIK mengatakan bahwa pengamanan untuk 
Pilkada ini telah dilakukan. Untuk zona merah sendiri 
bahkan sudah dimaping. Tak hanya itu, pihaknya juga 
meminta backup penambahan personil di tempat 
pemungutan suara (TPS) yang rawan maupun 
kekurangan. Juga bekerja sama dengan TNI dalam hal 
ini Kodim 0425/Seluma.  

Pihaknya menjamin keamanan baik penyelenggara 
dan pengawas pemilu. Dimana seluruh Polsek jajaran 
wajib melakukan kegiatan patroli rutin. Juga untuk 
patroli cyber masih terus dilakukan dalam member-
antas informasi hoax, sara dan lainnya. Serta meminta 
peran aktif media untuk ikut mensosialisasikan perihal 
hal tersebut. 

“Sudah kita lakukan pengamanan, mengantisipasi 
hal tak diinginkan, ini sampai pelaksanaan Pilkada 
nanti selesai,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Seluma Yefrizal 
mengaku sejauh ini belum ada satupun laporan yang 
masuk dari masyarakat. Adapun sejumlah laporan 
yang ada di Bawaslu maupun Panwascam sendiri 
merupakan temuan dari pihaknya. Maka dari itu, ia 
meminta peran aktif masyarakat untuk saling mem-
bantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada. 

“Apabila ada sesuatu tolong sampaikan kekita, den-
gan segera melaporkannya maka  diinvestigasikan, 
karena sejauh ini belum ada satupun laporan yang 
masuk dari masyarakat,”jelasnya.

Selain itu, beberapa diskusi lainnya juga dilaksana-
kan baik disampaikan oleh Pemkab Seluma dan DPRD 
Seluma. Yang mana intinya mereka mengharapkan 
peran media untuk menyukseskan pelaksanaan Pilka-
da ini. Mulai dari membantu memberikan informasi 
yang benar dan memberikan sosialisasi. (cup)

Sukseskan Pilkada, KPU
PWI Co� e Morning
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Total:

Keterangan:
Acuan rasio 
ideal dokter 

spesialis 
12 orang 

per 100.000 
penduduk.

Belum ada data 
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dan laporan tahunan KKI.
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BENGKULU - Produk pariwisata dan ekonomi 
kreatif tetap maju di tengah terjangan pandemi 
Covid-19. Hal ini anggota DPR RI Dapil Provinsi 
Bengkulu, Hj. Dewi Coryati, M.Si dalam kegiatan 
bimbingan teknis (bimtek) pengenalan dan pro-
mosi wisata minat khusus dengan penerapan 
CHSE di sektor parekraf bertempat di Hotel San-
tika, kemarin (2/12).

Dewi Coryati mengungkapkan, dalam bimtek ini 
para peserta diberikan materi berkaitan dengan 
bagaimana cara mengiklankan suatu produk pari-
wisata atau ekonomi kreatif serta bagaimana cara 

branding pada produk tersebut. “Sekarang masih 
pandemi Covid-19, dimana pariwisata sangat terpu-
ruk dan kita berharap tahun depan pariwisata kita 
bisa bangkit. Waktu bangkit, iklan sudah ada dan 
sudah ada dalam benak kalau kondisi sudah bagus 
mau berpariwisata kemana nantinya,” ungkapnya.

Adapun peserta yang diikutsertakan dalam 
bimtek yakni komunitas blogger, pelaku ekonomi 
kreatif, pelaku periklanan, pelaku wisata. “Saya 
harapkan setelah mengikuti ini, mereka sudah 
bisa mempromosikan produk pariwisata maupun 
ekonomi kreatif,” harapnya.

Koordinator Wisata Minat Khusus Buatan Ke-
menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 
Afrida Pelitasari mengungkapkan kegiatan ini juga 
bertujuan untuk mensosialisasikan CHSE yakni 
Clean, Health, Safety & Environment atau Keber-
sihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian 
Lingkungan. Tujuannya untuk memberikan bim-
tek kepada para pelaku usaha sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif untuk dapat membrand-
ing produknya. “Harapan kita bimtek ini dapat 
bermanfaat bagi pengembangan pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Bengkulu,” ujarnya.(zie)

Produk Wisata Harus Maju

B E N G K U L U 
-  M a s y a r a k a t 
Provinsi  Beng-
kulu akan melak-
sanakan Pilkada 
s e r e n t a k  b a i k 
Pilgub Bengkulu 
m a u p u n  m a u -
pun Pilbup di 8 
Kabupaten. Pe-
mungutan suara 
akan dilakanakan 
9 Desember ini. 
Untuk itu, masyarakat yang 
menggunakan hak pilihnya 
di tempat pemungutan su-
ara (TPS) nanti harus me-
matuhi protokol kesehatan 
(prokes) pencegahan Co-
vid-19.

Kabid Humas Polda Beng-
kulu Kombes Pol Sudarno, 
S.Sos,  MH mengimbau  
masyarakat Provinsi Beng-
kulu yang telah mempun-
yai hak memilih agar tidak 
takut datang ke TPS untuk 
menggunakan hak pilihnya. 
“Jangan takut untuk datang 

ke TPS. Silakan 
g u na k a n  ha k 
pilihnya dalam 
pesta demokrasi 
yang akan ber-
langsung seben-
tar lagi,” imbau 
Sudarno.

Namun, kata 
Sudarno, saat 
datang ke TPS 
agar tetap me-
matuhi protokol 

kesehatan yang ditetapkan 
pemerintah. Yakni memakai 
masker, menjaga jarak dan 
rutin mencuci tangan den-
gan menggunakan sabun 
dan air mengalir. “Ini adalah 
upaya kita bersama un-
tuk  memutus mata ran-
tai penyebaran Covid-19,” 
ujarnya.

Selain itu, Sudarno juga 
mengajak  masyarakat un-
tuk menjaga situasi Kam-
tibmas di Provinsi Bengkulu 
selama Pilkada 2020 agar 
tetap kondusif.(zie)

BENGKULU - Petugas medis saat ini 
sedikitnya sudah 30 orang yang melaku-
kan karantina di gedung Balai Pelatihan 
Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Bengkulu. 
Diantaranya petugas medis ini meru-
pakan dari rumah sakit rujukan yakni 
RSMY Bengkulu. 

Kasi Penunjang Pelatihan UPT Bapelkes  
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Agus 
Bustari mengatakan kondisi saat ini ge-
dung tersebut dijadikan tempat karantina 
orang tanpa gejala (OTG). Mereka akan 
menginap di gedung tersebut dengan 
waktu selama 14 hari.

“Masyarakat sekitar Bapelkes juga tidak 
masalah walaupun gedung Bapelkese 
dijadikan tempat karantina,” ujarnya.

Menurut Agus, pihaknya juga terus 
mendorong agar melakukan penelusuran 
terhadap pihak yang pernah berkontak 
langsung dengan para klaster petugas 
medis ini. Ia meminta orang yang kontak 
langsung melakukan isolasi secara man-
diri. “Ya termasuk keluarganya juga harus 
melakukan isolasi mandiri di rumah. lni 
demi kebaikan bersama untuk memu-
tuskan mata rantai penyebaran virus 
tersebut,” harapnya.(hkm)

Kasus Sembuh Bertambah
BENGKULU – Kasus sembuh pasien Covid-19 

di Provinsi Bengkulu terus bertambah. Per Se-
lasa (1/12) terdapat penambahan kasus sembuh 
sebanyak 40 orang. Tersebar di Kota Bengkulu, 
Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, 
Bengkulu Selatan, Mukomuko, dan Lebong.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Bengkulu Herwan Antoni, mengatakan total ka-
sus sembuh menjadi 1.323 orang dengan adanya 
penambahan kasus sembuh sebanyak 40 orang per 
Selasa (1/12). Sedangkan kasus positif bertambah 
19 kasus baru dari 89 sampel yang keluar hasil 
pemeriksaan dari laboratorium RSMY.

“Persentase tingkat kasus sembuh saat ini 71,82 
persen dari kasus konfirmasi 1.842 kasus. Dan kita 
optimis kasus sembuh akan terus bertambah,” 
kata Herwan.

Kepada pasien yang dinyatakan positif Covid-19, 
Herwan mengimbau agar menjaga pikiran tetap 
positif, jangan stress, istirahat yang cukup, olah-
raga setiap pagi, dan menjaga prilaku hidup sehat 
dan bersih. Karena meskipun sampai saat ini be-
lum ada obat, tapi Covid-19 dapat sembuh sendiri 
tentunya dengan menjaga daya tahan tubuh agar 
mampu melawan virus di dalam tubuh.

“Rata-rata kasus positif ini melakukan isolasi 
mandiri di rumah. Selama hasil evaluasi belum 
negatif, kita juga ingatkan agar tetap di rumah saja. 
Kalau membutuhkan sesuatu itulah guna Satgas 
RT yang dibentuk bisa berkoordinasi dengan 
Dinkes atau puskesmas setempat,” imbuh Herwan.

Herwan menambahkan untuk penambahan 
kasus positif sebanyak 19 kasus, meliputi, yaitu 
kasus baru di Kota Bengkulu sebanyak 7 kasus, 
Rejang Lebong sebanyak 2 kasus, Bengkulu Utara 
sebanyak 1 kasus, Bengkulu Selatan ssbanyak 5 ka-
sus, Kepahiang sebanyak 3 kasus, dan Mukomuko 
sebanyak 1 kasus. Selain itu, hari ini juga terdapat 
penambahan kasus meninggal sebanyak 1 kasus 
yakni kasus 1.841 yang berasal dari Kabupaten 
Bengkulu Selatan. Untuk total kasus meninggal 
dunia sebanyak 74 orang.

“Testing, tracing masif perlu kita tingkatkan 
untuk mendeteksi keberadaan virus lebih dini. Su-
paya dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19,” 
ujar Herwan.(key)

KABUPATEN/KOTA SEMBUH
- Kepahiang 9
- Rejang Lebong 8
- Kota Bengkulu 16
- Bengkulu Tengah 1
- Bengkulu Selatan 1
- Mukomuko 4
            - Lebong 1

TAMBAHAN 
KASUS SEMBUH 

COVID-19

JUMLAH

40
Total kasus 

sembuh 
sebanyak 

1.323 
orang

Imbau Pemilih Taati 
Prokes Saat Nyoblos

MTQ Digelar Virtual
BENGKULU - Provinsi Bengkulu kem-

bali menorehkan prestasi nasional. Kali 
ini berhasil meraih terbaik ke-3 dalam 
cabang dakwah Alquran serta cabang 
tartil Alquran dalam ajang Musabaqah 
Tilawatil Quran (MTQ) Virtual Korps 
Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 
Nasional tahun 2020 yang digelar Dewan 
Pengurus Nasional Korpri.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Beng-
kulu Drs. H. Zahdi Taher,M.HI melalui 
Kabid Penais Zawa Drs. H. M. Soleh, M.Pd, 
mengapresiasi prestasi yang diraih oleh 
kafilah dari Provinsi Bengkulu. Terdiri dari 
Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten 
Mukomuko H. Peri Irawan, S.HI (dakwah 
Alquran), Dodi Irawan,S.Pd staf Bidang 
Penais Zawa Kanwil Kemenag (tartil 
Alquran). Selain itu, guru MTs Muhama-
diyah Eva Setia, S.Pd yang juga berhasil 
meraih qari’ah harapan dalam cabang 

tilawah Alquran.
“Tingkatkan prestasi, dan jangan sampai 

rendah diri. Teruslah semangat untuk 
Provinsi Bengkulu,” kata Soleh.

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

Kepala Seksi Seni Budaya Islam Mu-
sabaqah Alquran dan Al-Hadist Khoi-
ruman, M.Pd, menerangkan, ada 4 
cabang yang dimusabaqahkan dalam 
perlombaan yang mengambil tema, Me-
ningkatkan keimanan dan ketaqwaan di 
masa pandemi Covid-19, yakni Cabang 
Tartil Alquran putra dan putri, Cabang 
Tilawah Alquran putra dan putri, Ca-
bang Dakwah Alquran serta lomba 
Adzan Putra.(key)

Bapelkes Masih Jadi Tempat Karantina 

Tingkatkan Keimanan di Masa Pandemi BENGKULU – Covid-19 
bisa menyerang siapa saja 
tak terkecuali ibu hamil. 
Bahkan kondisi ini bisa 
dialami oleh ibu-ibu yang 
akan melahirkan. Kecema-
san tentu melanda para ibu 
hamil yang akan melahirkan 
di tengan pandemi Covid 19.

Humas Rumah Sakit Raf-
flesia Bengkulu, Ria  men-
gatakan, para calon ibu ti-
dak perlu khawatir dan tetap 
dapat melahirkan anak yang 
sehat dan bebas dari virus 
corona. 

Saat ini para ibu yang akan 
melahirkan harus menjalani 
screening Covid-19 terlebih 
dahulu. Screening dapat 
dilakukan melalui tes swab 
/PCR atau rapid test. “Jika 
hasilnya positif Covid 19 , 
maka prosedur persalinan 
yang dijalankan harus ses-
uai dengan protokol kes-

ehatan,” katanya.
Meskipun sedang pande-

mi Covid 19, ibu tetap ber-
hak didampingi saat mela-
hirkan. “Namun, rumah 
sakit hanya mengizinkan 
satu orang pendamping 
saja. Sedangkan, untuk op-
erasi caesar tidak boleh ada 
pendamping,” terangnya.

Menurut Ria, ada beber-
apa rumah sakit yang me-
nyarankan agar persalinan 
segera dilakukan caesar jika 
ibu positif Covid-19. Tapi 
pada situasi tertentu, jika 
ibu positif dan tidak me-
mungkinkan untuk operasi 
maka tetap diperbolehkan 
untuk melahirkan secara 
normal. “Tapi (persalinan) 
dengan persiapan maksi-
mal. Tujuannya agar pasca 
lahir bagaimana juga per-
lindungan terhadap medis,” 
ucapnya.(hkm)

Ibu Hamil Wajib Rapid Test

Bahan Pangan Stabil
BENGKULU- Meski pandemi Covid-19, bahan 

pangan saat ini 
cukup stabil. Ka-
bid Bina Usaha 
P e r d a g a n g a n 
Disperindag Kota 
Bengkulu, Amron 
mengakui bahan 
pangan dan harga 
pangan di Kota 
Bengkulu cukup 
stabil meskipun 
di tengah pande-
mi Covid-19.

M e n u r u t n y a , 
Disperindag ber-
sama tim selalu 
melakukan moni-
toring ke pasar 
tradisional dan 
p a s a r  m o d e r n 

untuk pengecekan ketahanan pangan. “Hasil 
monitor ada temuan tidak sesuai, kami tindak 
lanjuti,” katanya.

Lanjutnya, harga komoditas seperti gula, cabai 
rawit merah, bawang putih, bawang merah, beras, 
daging ayam dan sapi, hingga minyak goreng 
curah  hingga kini masih stabil. “Meskipun tidak 
banyak keluhan yang beredar di masyarakat, 
kebutuhan pangan selama masa pandemi harus 
dipersiapkan dengan baik,“ paparnya.

Dijelaskan, beberapa hari terakhir diperkirakan 
ada kendala pada produksi dan distribusi cabai 
rawit merah dan bawang merah. Hal ini disebab-
kan cuaca hujan  dan membuat harga pasar tidak 
seimbang dengan permintaannya. “Disperindag 
akan terus mengawal perkembangan pasokan 
pangan di Kota Bengkulu selama kondisi pandemi 
Covid-19 ini sehingga tidak mengalami kekoson-
gan pangan,” ujarnya.

Ia berharap kondisi pandemi ini cepat teratasi 
sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivi-
tas mereka seperti biasa agar kehidupan di Kota 
Bengkulu kembali normal seperti semula.(hkm)

AMRON

HASRUL/RB

PARIWISATA: Bimbingan teknis pengenalan dan promosi wisata minat khusus dengan penerapan CHSE di sektor parekraf dilaksanakan di Hotel 
Santika, Rabu (2/12).

SUDARNOHAKIM/RB

GEDUNG ISOLASI: Gedung UPT Bapelkes yang berada di Jalan Cimanuk Kelu-
rahan Padang Harapan, Kota Bengkulu.
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