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Baca BURON...Hal 11

Baca UJI...Hal 11

BENGKULU –KPU Kabupaten/Kota diminta siaga dan 
waspada menjelang pleno rekapitulasi hasil penghitungan 
suara pilkada serentak tingkat kabupaten/kota. Hal itu me-
nyusul terjadinya percobaan pembakaran gudang logistik 
atau ruangan tempat menyimpan kotak suara hasil pilkada 
di Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, 
Sabtu (12/12) pagi.

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto me-
ngatakan dugaan sengaja dibakarnya pintu gudang PPK 
Kota Padang, RL dapat menjadi pembelajaran bersama 
KPU dan jajaran agar memperketat pengamanan gudang 
penyimpanan surat suara dan logistik lainnya.

Semua Jajaran KPU 

Siaga
WANDA/RB

PLENO: Dari lima kecamatan yang sudah selesai melakukan pleno rekapitulasi suara pilkada, dua 
diantaranya logistiknya sudah dijemput dan sampai di gudang logistik KPU Rejang Lebong (RL). 
Tampak kondisi pintu samping kantor Camat Kota Padang, RL yang dijadikan gudang logistik pilka-
da yang terbakar Sabtu (12/12) pagi.

 Eko: Perketat Pengamanan
 OTD Diduga Sengaja 
 Bakar Gudang Logistik PPK

Siap Rangkul Helmi dan Agusrin
BENGKULU – Calon Gu-

bernur Bengkulu petaha-
na, Rohidin Mersyah yang 
memenangi perolehan suara 

sementara hasil quick count, 
belum mau berbicara 

program yang akan 
dilakukan bersama 

wakilnya, Rosjon-
syah setelah dilan-

tik. Rohidin masih 
menunggu penetapan 
Pasangan Calon (Paslon) 
Gubernur dan Wakil Guber-
nur terpilih oleh KPU Provinsi 
Bengkulu.

Rohidin: Bersama Membangun Bengkulu

Lewy Bersaing 
dengan CR7-Messi

MUENCHEN – Cristiano Ronaldo 
dan Lionel Messi bagaikan alien 

di sepak bola. Keduanya hampir 
selalu mendominasi penghargaan 
sebagai pemain terbaik dunia dalam 
sedekade terakhir. Demikian pula 
dalam persaingan memperebutkan 
status sebagai Pemain Terbaik Dunia 

versi FIFA.
Dari empat edisi The Best FIFA 

Men’s Player, CR7 –akronim nama 
Ronaldo– merebut dua di antaranya 
dalam dua edisi beruntun. Yaitu, 
edisi 2016 dan 2017. Sementara 

itu, Messi baru mampu mereng-
kuhnya dalam edisi terakhir tahun 
lalu. Hanya Luka Modric yang bisa 
bersinar di tengah-tengah dua 
alien itu.

DALAM KEPUNGAN DUA ALIEN

Uji Klinis Vaksin 
Baru Selesai Mei 2021

JAKARTA – Pemerintah memang telah men-
datangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari 
perusahaan asal Tiongkok, Sinovac. Namun, pro 
gram vaksinasi, tampaknya, belum dilakukan 
dalam waktu dekat. Sebab, hasil uji klinis tahap 
ketiga belum tuntas.

Secara keseluruhan, rangkaian hasil uji klinis 
diperkirakan baru selesai Mei 2021. Tim uji kli-
nis vaksin Sinovac itu melibatkan para ilmuwan 
dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. 
Hingga kemarin, mereka masih mengamati para 
relawan yang menjadi subjek penelitian.

Buron 18 Tahun, Terduga 
Bom Bali I Ditangkap

JAKARTA – Densus 
88 Antiteror menang-
kap buron teroris ber-
nama Aris Sumarsono 
alias Zulkarnaen, 57, di 
Lampung Tengah. Dia 
buron selama 18 tahun 
setelah terlibat kasus 
Bom Bali I.

Z u l k a r n a e n  y a n g 
me miliki nama alias 
Aris Sumarsono alias 
Daud alias Zaenal Ari-
fin alias Abdulrahman 
ini ditangkap di Gang 
Kolibri, Toto Harjo, Pur-

bolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 
“Telah ditangkap tanpa perlawanan di kediaman-
nya,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo 
Yuwono tadi malam (12/12).

Baca SEMUA...Hal 11

Baca ROHIDIN...Hal 11

Baca DALAM...Hal 11

ROBERT LEWANDOWSKI CRISTIANO RONALDOLIONEL MESSI

ROHIDIN 
MERSYAH AGUSRIN 

M NAJAMUDIN
HELMI 
HASAN

ARGO YUWONO
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Semua Jajaran KPU Siaga

Uji Klinis Vaksin Baru Selesai Mei 2021

Buron 18 Tahun, Terduga Bom... 

Rohidin: Bersama Membangun...

Dalam Kepungan Dua Alien

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

“Alhamdulillah cepat ketahuan, 
jadi tidak sampai ke dalam gu-
dang. Sehingga surat suara dan 
lainnya masih aman. Ini jadi 
pembelajaran bagi kita semua, 
untuk tetap waspada dan siaga,” 
kata Eko.

Lanjutnya, mengingat tahapan 
pleno rekapitulasi hasil perhi-
tungan suara sudah bergerak 
ke tingkat kabupaten/kota, Eko 
meminta KPU Kabupaten/Kota 
meningkatkan kewaspadaan 
dan memperketat pengamanan. 
Ia mengimbau KPU Kabupaten/
Kota dan PPK selalu mening-
kat koordinasi dengan pihak 
keamanan yakni Polri. Supaya 
tahapan pilkada yakni pleno 
rekapitulasi hasil penghitungan 
suara berjalan lancar, dan tetap 
kondusif.

“KPU Kabupaten/Kota  kita 
minta untuk meningkatkan ke-
waspadaan, selalu koordinasi 
dengan pihak keamanan. Siaga 
menjelang pleno rekapitulasi. 
Jangan sampai ada tahapan yang 
terganggu,” tegasnya.

Suhu Politik Memanas
Suhu politik pasca pemung-

utan suara Pilkada serentak di 
Kabupaten RL memanas. Entah 
ada atau tidak kaitannya dengan 
hasil pencoblosan 9 Desember 
2020 lalu, Sabtu (12/12) pagi 
gudang logistik atau ruangan 
tempat menyimpan kotak suara 
hasil pilkada di Kecamatan Kota 
Padang nyaris terbakar.

Meski demikian, Ketua KPU 
Kabupaten RL Restu Satrio Wi-
bowo mengungkapkan kejadian 
tersebut tidak mempengaruhi 
proses pelaksanaan rapat pleno 
tingkat kecamatan yang berlang-
sung serentak di seluruh PPK di 
Kabupaten RL. “Tidak ada ma-
salah,” ujarnya.

Ditambahkan Restu, untuk ke-
jadian percobaan pembakaran 
itu, sepenuhnya sudah diserah-
kan kepada pihak kepolisian. 

Selain itu mereka juga tidak mau 
berspekulasi soal siapa dan apa 
motif percobaan pembakaran 
tersebut. “Semuanya sudah kita 
serahkan sepenuhnya ke pihak 
kepolisian dalam hal ini Polres 
Rejang Lebong,’’ jelas Restu.

Di bagian lain, Restu menyam-
paikan, untuk proses rekapitu-
lasi tingkat kabupaten di KPU RL 
rencananya dijadwalkan pada 
15 Desember 2020. “Mudah-
mudahan seluruh pleno tingkat 
PPK sudah selesai malam ini 
(tadi malam, red). Jadi kita ting-
gal mempersiapkan pelaksanaan 
pleno tingkat kabupaten. Pleno 
akan dilaksanakan di Aula Sekre-
tariat KPU RL,” ucap Restu.

Sementara itu, diduga pemba-
karan tersebut sengaja dilakukan 
Orang Tidak Dikenal (OTD). 
Peristiwa itu cepat ketahuan 
petugas yang sedang berjaga, 
namun pelaku sudah melarikan 
diri. Kapolres RL, AKBP Puji Pray-
itno, S.IK, MH menyampaikan 
peristiwa itu terjadi sekitar pukul 
04.00 WIB di Kantor Camat Kota 
Padang. Dimana Kantor Camat 
Kota Padang juga menjadi Sek-
retariat Panitia Pemilihan Keca-
matan (PPK) Kota Padang. 

“Kantor Camat Kota Padang me-
mang merupakan Sekretariat PPK 
sekaligus tempat menyimpan 
atau sebagai gudang logistik kotak 
suara Pilkada 2020. Subuh tadi 
(kemarin, red) dilaporkan nyaris 
terbakar dan diduga memang 
sengaja dilakukan oleh OTD, na-
mun sempat ketahuan sehingga 
bisa dipadamkan,” jelas Kapolres.

Kronologis kejadian, tambah 
Kapolres, saat itu api diduga baru 
saja disulut pelaku didekat pintu 
samping kantor camat. Salah 
satu petugas yang sedang melak-
sanakan pengamanan melihat api 
mulai membakar pintu samping 
kantor camat. Melihat itu, petu-
gas tersebut berteriak dan minta 
tolong dengan petugas lainnya 
guna memadamkan api.

“Untuk cepat ketahuan, dan api 
bisa dipadamkan dengan meng-

gunakan air dari dalam kamar 
mandi oleh petugas. Hasil penga-
matan di lapangan, diduga pelaku 
menyiramkan BBM berupa min-
yak tanah dari arah luar dan 
menyulut api. Setelah itu pelaku 
langsung melarikan diri. Kita 
belum bisa menyimpulkan siapa 
pelakunya, dan apa motifnya. 
Namun kita sudah memperketat 
pengamanan di seluruh PPK,” 
terang Kapolres.

Lima PPK Selesai Pleno
Hingga pukul 21.00 WIB tadi 

malam, dari informasi KPU RL, 
baru ada 5 kecamatan dari 15 
kecamatan yang dipastikan su-
dah menyelesaikan proses rapat 
pleno terbuka rekapitulasi hasil 
perhitungan suara Pilkada di Ka-
bupaten RL. Masing-masing dua 
kecamatan seluruh logistiknya 
sudah sampai di Gudang logistik 
KPU dan tiga kecamatan masih 
dalam proses penjemputan.

Diungkapkan Komisioner KPU 
RL, Visco Putra Alexander, S.IP, 
M.Si, dua kecamatan yang logis-
tiknya sudah di gudang logistik 
KPU tadi malam yaitu Kecamatan 
Binduriang dan Kecamatan Ber-
mani Ulu Raya (BUR). Sedangkan 
tiga kecamatan dalam proses 
penjemputan yaitu Kecamatan 
Kota Padang, Curup Selatan dan 
Kecamatan Sindang Kelingi.

Ditambahkan Alex, untuk 10 
kecamatan lainnya saat ini masih 
dalam proses pleno. Diupayakan 
seluruh kecamatan tersebut akan 
selesai dilaksanakan tadi malam. 
Sehingga bisa langsung dilaku-
kan proses penjemputan logistik 
untuk dibawa ke gudang logistik 
KPU RL.

“Mudah-mudahan seluruh pro-
ses rapat pleno di 10 kecamatan 
lain nya bisa selesai malam ini juga 
(ta di malam, red). Kalau sudah 
se lesai, kita langsung melaku-
kan proses penjemputan dan 
lo gistiknya nanti bisa langsung 
di simpan di gudang logistik KPU 
gu na persiapan untuk rapat pleno 
ting kat KPU,” beber Alex.(key/dtk)

“Nanti, kita tunggu penetapan 
dari KPU dulu,” jawab Rohidin 
singkat saat ditanya program yang 
akan dilakukan setelah dilantik 
sebagai gubernur terpilih.

Berdasarkan hasil perhitungan 
cepat sejumlah lembaga survei, 
paslon Rohidin-Rosjonsyah mem-
peroleh suara terbanyak pada 
Pilgub 9 Desember lalu. Menurut 
Rohidin, kemenangan ini meru-
pakan  kemenangan masyarakat 
Provinsi Bengkulu. Rohidin juga 
bersedia merangkul kedua paslon 
untuk bersama-sama memban-
gun Provinsi Bengkulu.

“Komitmen kita sejak awal bah-
wa pilkada ini pesta demokrasi 
untuk menjaring aspirasi dan 
suara masyarakat Bengkulu,” kata 
Rohidin.

Lanjutnya, dengan posisi seb-
agai paslon pemenang berdasar-
kan quick count dan ucapan 
selamat dari berbagai parpol 
pengusung, merupakan kesem-
patan bagi semua pihak untuk 
bersatu padu, baik itu dari selu-
ruh paslon yang ikut kontestasi 
yakni Helmi Hasan dan Agusrin 
bersama pasangannya terma-
suk tim pemenangan. Rohidin 
membuka diri selebar-lebarnya, 
dan menyatakan akan proak-
tif bersilaturahmi mendatangi 
paslon 1 dan paslon 3 mengajak 
bersama-sama membangun 

Provinsi Bengkulu.
“Tentu kita hilangkan semua 

sekat-sekat pembatas dalam 
tahapan kampanye, karena ses-
ungguhnya sekali lagi tekad kita 
itu sama adalah untuk kemajuan, 
kesejahteraan dan kehebatan 
masyarakat Bengkulu,” terangnya.

Rohidin mengakui dengan 
pengalaman mantan Gubernur 
Bengkulu Agusrin M Najamudin 
tentunya banyak pengalaman 
dan jaringan yang dimiliki. Begitu 
pun dengan Helmi Hasan seb-
agai Ketua DPD PAN di Provinsi 
Bengkulu dan walikota periode 
kedua, sinergitas sinergitas itu 
amat sangat dibutuhkan.

“Pasti mereka berdua juga akan 
dengan segala kebesaran hati 
untuk memenuhi apa yang men-
jadi harapan masyarakat Provinsi 
Bengkulu,” ujar Rohidin.

Sementara itu, KPU Provinsi 
Bengkulu belum menjadwalkan 
penetapan pasangan calon gu-
bernur dan wakil gubernur ter-
pilih. Dikatakan Komisioner KPU 
Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto 
untuk penetapan paslon guber-
nur dan wakil gubernur terpilih 
pihaknya masih menunggu pu-
tusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
apabila ada gugatan perselisihan 
hasil pilkada. Sebaliknya, apa-
bila tidak ada gugatan maka KPU 
tetap menunggu Buku Registrasi 
Perkara Konstituti (BRPK) diter-
bitkan MK untuk memastikan 

tidak ada gugatan masuk.
“Kita baru menetapkan jadwal 

untuk rekapitulasi perolehan su-
ara pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur tingkat provinsi tanggal 
17-18 Desember ini. Kalau untuk 
penetapan paslon terpilih, kita 
menunggu ada atau tidaknya 
gugatan di MK,” jelas Eko.

Eko menjelaskan, syarat untuk 
mengajukan gugatan ke MK jika 
tidak setuju dengan keputusan 
yang diambil KPU terhadap pene-
tapan hasil rekapitulasi suara 
pasangan calon, sesuai dengan 
Lampiran V Peraturan MK Nomor 
6 Tahun 2020, bahwa gugatan bisa 
dilakukan apabila selisih suara 
maksimal mencapai 1,5 persen. 
Mengingat jumlah penduduk di 
Provinsi Bengkulu sekitar 2 juta 
jiwa.

Selain itu, penggugat tetap saja 
bisa mengajukan gugatan lain-
nya ke MK. Seperti terkait proses 
rekapitulasi, indikasi kecurangan 
dan lainnya. Sedangkan untuk 
batas waktu pengajuan gugatan 
sendiri yakni maksimal 3 hari 
kerja setelah hasil rekapitulasi 
ditetapkan, dan diumumkan. Se-
hingga jika melewati batas waktu 
tersebut, maka dianggap semua 
pihak setuju dan menerima kepu-
tusan KPU.  “Gugatan ini juga ter-
gantung MK. Karena kewenangan 
MK ini sangat luar biasa, maka 
bisa saja MK menerima semua 
gugatan,” ujar Eko.(key)

Tahun ini giliran Robert Lewan-
dowski yang mencoba melepas-
kan diri dari kepungan dua alien 
tersebut. Kemarin WIB (12/12) 
FIFA mengumumkan Lewy (sa-
paan akrab Lewandowski), CR7, 
dan Messi sebagai finalis The 
Best FIFA Men’s Player. Fak-
tanya, selama ada alien tersebut 
di antara tiga nama dalam no-
mine terbaik, tak ada yang bisa 
memenanginya.

Sebut saja Antoine Griezmann 
dan Neymar yang hanya mampu 
menjadi pilihan ketiga di be-
lakang dua alien tersebut pada 
edisi 2016 dan 2017. Virgil van 
Dijk tahun lalu juga hanya puas 
finis di posisi kedua di belakang 
La Pulga, julukan Messi. Saat 
Modric memenanginya dua ta-
hun lalu, hanya ada nama Messi. 
Tak ada CR7.

“Jika memenanginya (The Best 
FIFA Men’s Player), tentu saya 
sangat bergembira karena saya 
tahu apa yang sudah saya laku-
kan untuk tim dan saya tahu 
ini akan jadi pilihan bagi fans 
dan jurnalis yang memberikan 
suara,’’ kata Lewy dalam wawa-
ncara dengan Ole. Pada 2020, 
Lewy sudah mencatatkan lebih 

banyak gelar pribadi dan klub 
ketimbang CR7 dan Messi.

Dalam semua ajang yang dii-
kuti Die Roten, julukan Bayern, 
Lewy bisa menyapu bersih gelar 
pencetak gol terbanyak. Mulai di 
Bundesliga, DFB-Pokal, hingga 
Liga Champions. Begitu pula 
gelar sebagai pemain terbaik. 
Mesin gol timnas Polandia terse-
but terpilih sebagai pemain ter-
baik di Bayern, Bundesliga (versi 
Bundesliga dan Asosiasi Pesepak 
Bola Jerman VDV), serta Jerman.

Menyapu bersih semua gelar 
pencetak gol terbanyak pada 
kompetisi domestik dan Eropa di 
dalam satu tahun kalender itulah 
yang susah dicatatkan CR7 dan 
Messi. ’’Ini (The Best) bakal men-
jadi sesuatu yang spektakuler 
bagi saya. Ini akan jadi perasaan 
yang unik,’’ tambah bomber 
berusia 32 tahun tersebut.

Der trainer Bayern Hansi Flick 
mengklaim tak ada alasan tahun 
ini tidak menjadi tahun Lewy. 
Apalagi setelah ikut membantu 
Die Roten –julukan Bayern– me-
nyabet empat gelar pada 2020. 
Mulai Meisterschale (trofi juara 
Bundesliga), DFB-Pokal, Si Kup-
ing Lebar (trofi juara Liga Cham-
pions), hingga Piala Super UEFA.

’’S e mu a nya  b e rha rap  d i a 

(Lewy) yang bakal terpilih se-
bagai pemain terbaik tahun 
ini. Sebab, dia memang layak 
mendapatkannya,’’ klaim Flick 
seperti dilansir dalam laman 
resmi klub. Masuknya nama 
Lewy bisa menjadi momentum 
Bayern yang tak pernah menem-
patkan wakil sebagai pemenang 
ajang ini.

Entah saat bernama The Best 
atau ketika masih bertajuk FIFA 
World Player of the Year. Legenda 
Bayern Lothar Matthaeus pernah 
menyabetnya pada edisi perta-
ma 1991. Akan tetapi, dia mere-
butnya bukan sebagai penggawa 
Bayern. Melainkan ketika dia 
berstatus sebagai pemain Inter 
Milan. ’’Dia (Lewy) tak pernah 
sebaik sekarang. Ini adalah kes-
empatan terbaik untuknya,’’ kata 
Matthaeus kepada Kicker.

Karena itu, Flick mengharapkan 
para pemilik hak suara dalam 
pemilihan pemain terbaik FIFA 
melihat faktor tersebut untuk me-
milih Lewy. Ada empat elemen 
yang memiliki hak suara dalam 
menentukan peraih gelar terbaik 
dalam The Best ini, yaitu pelatih 
dan kapten timnas, media, dan 
fans. Sejak dikerucutkan menjadi 
11 nama bulan lalu, voting sudah 
ditutup.(ren/c19/dra)

Indonesia merupakan satu 
negara yang menjadi tempat 
uji klinis tahap ketiga vaksin 
Covid-19 dari Sinovac. Uji klinis 
tersebut melibatkan 1.620 orang 
sebagai

subjek penelitian. Semuanya 
telah selesai disuntik tahap ked-
ua. Namun, uji klinis tak berhenti 
di sini. Sebab, subjek penelitian 
akan diamati pada bulan per-
tama, ketiga, dan keenam.

Kemarin (12/12) anggota Tim 
Mikrobiologi Uji Klinis Vaksin 

Unpad, Sunaryati Sudigdoadi 
dalam diskusi virtual men jelas-
kan, rangkaian uji klinis akan 
selesai pada akhir Mei. Sebena-
rnya, sebagian hasil uji klinis 
diperkirakan selesai diamati 
pada Januari. “Ada 540 orang,” 
ungkapnya.(lyn/c19/oni/jpg)

Ia mengatakan Zulkarnaen dik-
etahui terlibat di dalam sejumlah 
aksi terorisme sejak 2001 lalu. 
Menurut Argo, dia merupakan 
buronan yang terkait dalam ka-
sus bom Bali I pada 2001 lalu. 
“Zulkarnain adalah panglima 
askari Jamaah Islamiyah ketika 
bom Bali 1,” kata Argo.

Zulkarnaen diduga berperan 
dalam menyembunyikan Upik 
Lawangan alias Taufik Bulaga alias 
Udin. Upik sendiri telah lebih dulu 
ditangkap Densus 88 di Kabu-
paten Lampung Tengah, Lampung 
pada 23 November 2020.

Selain itu, keterlibatan Zulkar-
naen dalam tindak pidana teror-
isme adalah berperan membuat 
Unit Khos yang kemudian terlibat 

bom Bali dan konflik-konflik di 
Poso dan Ambon.

Unit khos diketahui sama sep-
erti special taskforce. Argo me-
nambahkan terduga teroris asal 
Sragen, Jawa Tengah ini pernah 
menempuh pendidikan selama 
empat semester pada tahun 
1982 di Fakultas Biologi sebuah 
kampus kenamaan di D.I. Yogya-
karta.(jpg)

Lewat Mansurmology, Yusuf 
Mansur memperkenalkan 

cara mendulang cuan dari 
pasar saham dengan me-

nyertakan iman dan tauhid. 
Semua buah pemikirannya 

sendiri, tanpa afiliasi apa pun 
dengan perusahaan sekuritas 

atau BUMN mana pun.

DINDA JUWITA, Jakarta 
 

’’BERAPA sih yang dibutuhkan 
Garuda? Hehehe. Belagu ya? 
Enggak belagu. Simpel banget. 
Asli. Cuma Rp 15 triliun, kan? 
Kecil banget ini,’’ unggah Yusuf 
Mansur melalui akun Instagram 
pribadinya @yusufmansurnew 
awal bulan lalu.

Unggahan itu juga disertai sum-
ber berita dari sebuah laman 
media online yang memberitakan 
kinerja bisnis PT Garuda Indo-
nesia Tbk anjlok akibat pandemi 
Covid-19. Dai kondang tersebut 
menilai kerugian yang dialami 
Garuda sangat kecil apabila bisa 
ditangani dengan uang 10 juta 
orang. 

Artinya, tiap-tiap orang hanya 
membutuhkan modal Rp 1,5 juta. 
Meski begitu, emiten dengan kode 
perdagangan GIAA tersebut tetap 
harus memperbaiki kinerja.

Tak disangka-sangka, seusai 
unggahan di akhir pekan itu, pasar 
saham dibuat terkejut dengan 
saham GIAA yang terbang 6,61 
persen pada Senin (9/11). Keeso-
kan harinya (10/11), sayap GIAA 
melesat lebih tinggi ke 16,28 pers-
en. Entah ada hubungannya atau 
tidak, yang jelas rekomendasi ayah 
lima anak itu manjur. Pelaku pasar 
pun girang mendulang cuan.

’’Masya Allah. Seneng banget ka-
lau sentimen positif saya dengan 
izin Allah bisa bikin kawan-kawan 
untung dan Garuda membaik ter-
us. Bismillah. Tugas kita, positif aja 
jadi orang,’’ ujar pendiri Pesantren 
Darul Qur’an itu kepada 2,7 juta 
pengikutnya di Instagram setelah 
Garuda kembali perkasa.

Aksi pria yang terlahir dengan 
nama Jam’an Nurkhatib Mansur 
tersebut tak berhenti pada GIAA. 
Sepekan kemudian, dia menyoroti 
saham sektor infrastruktur, khu-
susnya jalan tol. Tak perlu waktu 
lama, saham infrastruktur dan 
konstruksi Jasa Marga (JSMR), 
Nusantara Infrastructure (META), 
Waskita Karya (WSKT), hingga 
PP (PTPP) pun ketiban sentimen 
positif.

Namun, Yusuf yang kini tengah 
dalam masa isolasi karena positif 
Covid-19 menegaskan bahwa 
hingga kini dirinya tak memiliki 
afiliasi apa pun dengan perusa-
haan sekuritas dan BUMN mana 
pun. Seluruhnya merupakan buah 
pemikirannya sendiri, tanpa ada 

pesan terselubung dari pihak lain. 
’’Saya manusia bebas. Nggak ada 

yang menyuruh saya, nggak ada 
juga yang meminta (rekomendasi) 
untuk urusan ini,’’ ujarnya dalam 
percakapan melalui WhatsApp 
dengan koran ini Kamis pekan 
lalu (3/12).

Analisis tokcer itu menjadikan 
Yusuf sebagai primadona yang 
dielu-elukan pelaku pasar. Julu-
kan Mansurmology (Mansur’s 
Methodology) lantas disematkan 
kepadanya. Banyak yang men-
ghubung-hubungkan apa pun 
yang diunggah Yusuf sebagai 
’’kode” untuk memborong saham 
tertentu.

Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. 
Jawaban itu meluncur darinya saat 
ditanya apa itu Mansurmology. 
Bagi dia, Allah adalah dasar dari 
segala sesuatu dan pilar yang pal-
ing kukuh. Tak pernah ada cuan 
yang datang jika tak menyertakan 
Allah lebih dulu. 

Dia menceritakan, istilah Mans-
urmology muncul karena pember-
itaan sebuah media. Sebenarnya 
bukan sekali ini saja Yusuf diberi 
julukan. 

Beberapa tahun lalu dia juga 
pernah dikenal dengan Mansurn-
omics. ’’Itu tentang kekuatan uang 
receh yang jadi kekuatan super-
raksasa untuk berbagai hal baik, 
termasuk urusan investasi,’’ imbuh 
suami Siti Maemunah tersebut.  

Dia menekankan, Mansurmol-
ogy lebih dari sekadar membeli sa-
ham dan mendapat cuan melalui 
apa yang diperkenalkannya. Dia 
tak ingin masyarakat memahami 
Mansurmology karena namanya 
semata. 

’’Teman-teman kalau mau apa-
apa kan harus nanya dulu, harus 
cari tahu dulu kan. Bukan kepada 
saya, melainkan kepada The One, 
kepada core of the core. Ya kepada 
Dia yang mengendalikan, seperti 
sudah dijelaskan juga di Alquran,’’ 
tutur pria yang berulang tahun 
tiap 19 Desember itu.

Yusuf juga mematahkan angga-
pan bahwa ulama adalah sosok-
sosok orang yang jauh dari urusan 
ekonomi. Justru, lanjut dia, ulama 
telah bergelut dengan ekonomi 
dari level yang sangat mikro.

Yusuf mengatakan, sang ibu, 
Humrifiah atau yang akrab disapa 
Uum, nenek, serta bibinya yang 
mengajarkannya pendidikan 
ekonomi riil sejak kecil. Dengan 
latar belakang seperti itu, dia 
tumbuh besar menjadi sosok yang 
amat dekat dengan ekonomi dan 
keuangan. Sepak terjang Yusuf 
dalam urusan saham dan investasi 
sebetulnya juga bukan hal baru.

Sebelumnya, pada Mei 2018, bos 
PayTren itu memutuskan mem-
beli saham BRI Syariah atau BRIS 
saat initial public offering (IPO). 
Kurang dari tiga tahun, saham 

BRIS melesat jauh ke level ter-
tinggi, yakni Rp 1.690, pada awal 
November 2020. Padahal, ketika 
IPO, saham BRIS yang dibelinya 
masih Rp 510 per lembar.

Saat ada di level yang tinggi itu-
lah, Yusuf melepas kepemilikan 
sahamnya. Bisa dipastikan, ke-
naikan 230 persen itu menambah 
cuan miliaran bagi Yusuf yang 
menggenggam saham tersebut 
sejak awal.

Analis pasar modal Sukarno 
Alatas menilai sentimen yang 
diberikan Yusuf memang me-
miliki pengaruh pada psikologis 
investor. Itu dipicu sosok Yusuf 
yang merupakan dai kondang dan 
tokoh masyarakat. 

’’Karena beliau kan tokoh yang 
lumayan dikenal masyarakat, 
tentu secara tidak langsung bisa 
memengaruhi pelaku pasar. Teru-
tama untuk pelaku pasar yang 
belum terlalu melek pasar modal 
akhirnya bisa lebih teredukasi,” 
ujarnya kepada koran ini.

Selain memberikan dukungan 
langsung pada perkonomian na-
sional, alasan Yusuf masuk ke in-
vestasi itu adalah optimisme pada 
prospek bisnis emiten syariah 
yang tetap cerah di masa men-
datang. Bagi dia, cuan bukanlah 
tujuan utama. 

Melainkan, menolong perusa-
haan saat tengah terseok-seok 
jauh lebih penting. Value itulah 
yang ingin dia tanamkan melalui 
Mansurmology.

Lagi pula, lanjut dia, sudah se-
mestinya seluruh warga negara 
ikut memiliki perusahaan dalam 
negeri dengan membeli saham-
nya. ’’Asing boleh memiliki. Tapi, 
masak kita sebagai WNI nggak ikut 
memiliki?’’ imbuh jebolan Ma-
gister Ilmu Ekonomi Universitas 
Trisakti itu.

Yusuf mengaku masih tertantang 
untuk mengedukasi lebih banyak 
masyarakat agar belajar membeli 
saham. Terutama milenial, bapak-
bapak, dan emak-emak.

Pria yang pernah menempuh 
pendidikan Jurusan Syari’ah, 
Fakultas Hukum, IAIN Syarif Hi-
dayatullah Jakarta itu kini tengah 
membuat sebuah aplikasi yang 
bersifat edukatif untuk tujuan 
edukasi tersebut.  

Dengan edukasi, dia yakin ma-
syarakat akan lebih mudah men-
genal seluk-beluk pasar saham 
dengan baik. ’’Di Mansurmol-
ogy, jangan juga saya jadi dukun. 
Saya memfoto dan meng-upload 
jendela pesawat dibilang kode, 
hahaha,” ungkapnya. 

Jangan sampai, katanya, jangan 
sampai juga dia yang diharap-
kan dalam memberi nasihat. 
“Minta nasihatnya langsung ke 
Allah, Yang Maha menaikkan dan 
menurunkan saham di dunia ini,” 
ujarnya.(*/c7/ttg/jpg)

Yusuf Mansur dan Fenomena ’’Mansurmology’’ di Pasar Saham

Unggah Foto Jendela Pesawat 
pun Dikira Kode Beli Saham

ABU DHABI – F1 musim 2020 
bakal melangsungkan seri tera-
khir pada GP Abu Dhabi nan-
ti malam (13/12). Juara dunia 
musim ini Lewis Hamilton sudah 
kembali mengaspal bersama 
Mercedes. Dia bisa kembali ber-
pesta di podium kemenangan 
sekaligus merayakan juara pada 
akhir musim.

Sebelumnya, Hamilton hanya 
mampu mencetak waktu tercepat 
kelima pada latihan bebas per-
tama pada Jumat (11/12). Tetapi, 
pada sesi kedua dia memper-
baiki catatan waktunya dan sukses 
membukukan waktu tercepat 
kedua. Dia hanya berjarak 0,203 
detik dari rekan setimnya Valtteri 
Bottas.

Pembalap Inggris itu mengung-
kapkan rasa gembiranya setelah 
pulih dari serangan Covid-19. 
Situasi tersebut bahkan membuat-
nya absen pada GP Sakhir akhir 

pekan lalu. ”Aku bersyukur pagi ini 
(Jumat, Red) bisa kembali ke sini 
dan tentu untuk menyelesaikan 
musim ini dengan kuat,” katanya 
dilansir laman resmi F1.

Tetapi, dia kembali setelah ber-
juang melawan Covid-19. Lalu, 
fakta mobilnya dikendarai George 
Russell pekan lalu memberikan 
tantangan tersendiri buat juara 
dunia F1 tujuh kali tersebut. ”Ten-
tu aneh melihat seseorang berada 
di mobilku, aku belum pernah 
melewatkan sekali pun balapan 
dalam 27 tahun karirku. Aku akan 
menulis buku tentang hal itu,” pa-
parnya dilansir Sky Italia.

Hamilton menjelaskan, mobil-
nya tidak sama seperti saat dia 
kendarai sebelumnya. Dia mera-
sakan ada masalah keseimbangan 
W11. Pada Latihan bebas Jumat 
lalu, dia juga mengalami kendala 
di aspek pengereman.

Meski begitu, Hamilton bu-

kanlah pembalap kemarin sore. 
Pengalaman panjangnya di pentas 
F1 diharapkan bisa membantu 
menyelesaikan masalah tersebut. 
Apalagi, balapan pemungkas 
musim ini akan menjadi happy 
ending buat Hamilton. Itu jika dia 
bisa mengakhiri balapan di posisi 
terdepan atau setidaknya menga-
mankan podium di tiga besar.

Sementara itu, perlawanan di-
prediksi bakal hadir dari dua 
pembalap Red Bull, Max Ver-
stappen dan Alexander Albon. 
Namun, jangan lupakan pula 
potensi kejutan yang bisa terjadi. 
Misalnya, yang tersaji pada GP 
Sakhir pekan lalu. Saat itu, Sergio 
Perez memenangi balapan untuk 
kali pertama dalam karirnya. 
Sayangnya, Perez bakal memulai 
balapan dari grid belakang karena 
menggunakan power unit baru 
melebihi batas yang ditentukan.
(nap/c13/bas/jpg)

Hamilton Ingin Happy Ending
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BENGKULU – Pleno penghitungan 
perolehan suara Pilbup maupun 
Pilgub tingkat kecamatan, hingga 
tadi malam masih berlangsung. Baik 
di kecamatan yang ada di Bengkulu 
Utara, begitupun di Kabupaten Mu-
komuko. Meskipun memang ada 
beberapa kecamatan yang sudah 
tuntas melaksanakan pleno.

Ketua KPU Bengkulu Utara, Suwar-
to, SH menuturkan seluruh kecama-
tan yang sudah tuntas melaksanakan 
pleno tingkat kecamatan atau oleh 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 
langsung mengirimkan logistik ke 
gudang KPU. Sejauh ini tidak ada 
permaslaahan berarti dalam pleno 
tingkat PPK atau kecamatan.

“Beberapa hal yang memang terjadi 
bisa diselesaikan. Rata-rata hanya ada 
kesalahan terkait penulisan maupun 
jumlah pemilih laki-laki dan perem-

puan,” ujar Suwarto.
Saat ini KPU sudah mulai memper-

siapkan pelaksanaan pleno tingkat 
kabupaten. Itu dilakukan setelah 
seluruh logistik dari semua PPK su-
dah tiba di gudang KPU. “Tidak ada 
perdebatan yang memang terlalu 
sengit di pleno tingkat kecamatan. 
Harapan kita nantinya di pleno 
tingkat kabupaten juga bisa berjalan 
lancar,” kata Suwarto.

Kapolres Bengkulu Utara AKBP. 
Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH 
melalui Kabag Ops AKP. Jufri, S.IK 
menuturkan masih terus melakukan 
pengamanan logistik dan pelaksa-
naan tahapan Pilkada Serentak ini. 
Seluruh logistik yang dibawa dari ke-
camatan menuju Gudang KPU dalam 
pengawalan ketat polisi.  “Personel 
melekat pada logsitik t. Hingga kem-
bali lagi ke Gudang KPU,” ujarnya.

 Pengamanan 
di Gudang KPU 
kini diperketat 
lantaran sudah 
ada logistik hasil 
Pilkada. Tampak 
lebih 5 personel 
y a n g  m e n g a -
mankan gudang 
KPU dibantu TNI 
untuk memas-
tikan tidak ada 
pihak-pihak yang 

tidak berkepentingan masuk ke da-
lam gudang. 

15 PPK Gelar Pleno
Di Kabupaten Mukomuko, pleno 

di kecamatan berlangsung serentak, 
kemarin. PPK di 15 kecamatan telah 
memulai tahapan penghitungan. 
Hanya PPK Sungai Rumbai sudah 
memulai penghitungan sejak Jumat 
(11/12). Sebagaimana dikemuka 
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad. 

 Seluruh penghitungan d itingkat 
PPK, lanjut Irsyad harus sudah tuntas 
paling lambat, Senin (14/12). Setelah 
itu, semuanya hasil di setiap keca-
matan sudah harus dibawa ke KPU 
Mukomuko. Untuk kemudian digelar 
pleno penghitungan suara di tingkat 
kabupaten.

“Untuk agenda pleno tingkat KPU 
Kabupaten, jadwalnya 13-17 Desem-
ber 2020. Tapi itu jadwal tentatif. Jika 
semua penghitungan dari PPK tuntas 
dan sudah tiba di KPU, maka kita 
langsung memulai pleno tanpa harus 
menunggu tanggal 13 Desember itu,” 
pungkas Irsyad.

Terpisah, Ketua PPK Kota Muko-
muko, Dwiki Prasetyo mengatakan, 
pihaknya sudah mengundang selu-
ruh pihak terkait, untuk hadir dan 
menyaksikan pleno penghitungan 
suara di tingkat PPK Kota Muko-
muko. Bukan saja para saksi, tapi juga 

mengundang pengurus partai politik 
pengusung, dan juga dari pihak ke-
polisian. “Semuanya sudah kita sam-
paikan undangan, untuk pelaksanaan 
pleno hari ini,” kata Dwiki. Pihaknya 
mengagendakan pelaksanaan pleno 
selama dua hari. Artinya, ditarget 
tuntas hari ini (13/12).

Lebih lanjut Dwiki menjelaskan, 
untuk penginputan hasil penghitun-
gan, pihaknya akan mengutamakan 
penggunaan aplikasi Sirekap. Namun 
jika aplikasi tersebut down, maka 
penginputan manual menggunakan 
excel.

“Untuk lebih aman, keduanya kita 
jalankan bersamaan. Manual ini un-
tuk berjaga-jaga kalau-kalau Sirekap-
nya down saat proses penghitungan 
berlangsung,” demikian Dwiki. 

Kecamatan Mukomuko memiliki 
puluhan TPS. Dari penghitungan ce-
pat, Paslon Bupati dan Wakil Bupati 
02, berhasil unggul dari Paslon 01. 
Dengan selisih suara mencapai 3.823 
suara. Yakni Paslon 02 sebanyak 6.566 
suara, dan Paslon 01 sebanyak 2.743 
suara.

Sementara untuk perolehan suara 
Pilgub Bengkulu dimenangkan Paslon 
02 Rohidin-Rosjonsyah memperoleh 
3.827 suara. Posisi kedua diraih Paslon 
01 Helmi Hasan-Muslihan sebanyak 
3.108 suara. Dan Paslon 03 Agusrin-
Imron mendapat 2.388 suara.(hue)

SHANDY/PERI/RB 

SUARA PILKADA: Pleno tingkat PPK di Bengkulu Utara dan di Mukomuko yang masih berjalan. Diperkirakan hari ini tuntas.

Pleno Masih Berjalan, 
Gudang KPU Diperketat

JAKARTA – Komisioner 
Bawaslu RI, Rahmat Bagja 
mengingatkan para penye-
lenggara pemilu di Pilkada 
Kabupaten Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat (NTB) agar 
bersikap profesional dan 
independen dalam melaku-
kan rekapitulasi suara. Hal 
ini lantaran selisih perole-
han suara yang sangat tipis 
untuk posisi pemenang 
Pilkada. Ditambah ikut 
berlaganya adik Gubernur 
NTB Zulkiflimansyah yang 
menimbulkan adanya po-
tensi intervensi terhadap 
perhitungan suara. 

Terkait hal itu, anggota 
Bawaslu RI Rahmat Bagja 
menegaskan, kepada KPU 
dan Bawaslu setempat un-
tuk menindaklanjuti set-
iap laporan yang diterima. 
Memastikan tidak mudah 
diintervensi pihak-pihak 
lainnya. ‘’Kita bakal awasi 
penuh prosesnya. Dan 
kami minta, penyeleng-
garanya, KPU dan Ba-
waslu setempat jangan 
mudah diintervensi pihak 
atau orang lain,’’ ujar Rah-
mat. Dia pun mengakui 
proses hitungan suara di 
Pilkada Sumbawa me-
mang mendapat perha-
tian Bawslu RI sejak awal. 
Bahkan, ditegaskan dari 
awal sudah ada beberapa 
wilayah di Kabupaten Sum-
bawa yang menjadi atensi 
khusus Bawaslu setempat.

‘’Iya tetap diproses. Bah-
kan atensi oleh Bawaslu 

Sumbawa. Adiknya Bang 
Zul kan? Jadi perhatian,’’ 
tegasnya menyoal keikut-
sertaan adik Gubernur NTB 
Zulkiflimansyah, yakni 
Dewi Noviany di Pilkada 
Kabupaten Sumbawa. 

Sebagai informasi, dari 
data Sirekap KPU semen-
tara, Sabtu (12/12) sore, 
perolehan suara dua paslon 
bersaing ketat. Antara 
paslon nomor urut 5, Syara-
fuddin Jarot- Mokhlis yang 
untuk sementara unggul 
dengan perolehan suara 
25,0 persen.

 Sementara itu, ada Paslon 
Mahmud Abdullah – Dewi 
Noviany yang mengutit 
dengan perolehan suara 
24,5 persen. 

Terpisah, Komisioner 
KPU RI Hasyim Asyari 
mengatakan, kalau ada 
laporan kesalahan data 
dalam rekapitulasi suara, 
maka keberatan langsung 
dikoreksi KPU setempat 
dengan mekanisme yang 
ada. 

KPU RI pun akan tetap 
melakukan pendampin-
gan terhadap jajaran KPU 
Sumbawa dalam proses 
perhitungan dan rekapitu-
lasi suara pilkada. 

Pantauan, kata dia, di-
lakukan di tingkat provinsi 
maupun di tingkat KPU 
Kota, dan Kabupaten. ‘’Is-
tilah ini lebih tepat bukan 
pemantuan, tapi super-
visi dan monitoring,’’ ujar 
Hasyim.(bkg/fin)

Adik Gubernur Berlaga, 
Bawaslu Pelototi

HASyIM ASyARI
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BENGKULU - Tim Satgas Pamgakkum Covid-19 
Provinsi Bengkulu rutin melaksanakan patroli 
gabungan sebagai upaya pencegahan dan pen-
gendalian Covid-19 di wilayah Provinsi Bengkulu. 
Kemarin (12/12), tim Satgas yang merupakan 
gabungan dari Satpol PP Provinsi Bengkulu, TNI/
Polri melakukan patrol imbauan di TPI Pulau Baai.

Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Murlin 
Hanizar menerangkan patroli gabungan dan 
pelaksanaan imbauan dalam penegakan Proto-
kol Kesehatan (Prokes)  di TPI Pulau Baai, Sabtu 
(12/12) sebagai upaya pencegahan dan pengen-
dalian Covid-19. Dalam rangka menekan angka 
kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu

“Kita melakukan patroli rutin di pusat-pusat 
keramaian dan fasilitas umum lainnya untuk pene 
gakan disiplin protokol kesehatan. Mengingatkan 
masyarakat kalau Covid-19 ini masih ada. Sayangi 

dan lindungi diri dan keluarga anda dengan dis-
iplin terhadap prokes,” kata Murlin.

Murlin juga mengingatkan agar masyarakat 
baik perorangan maupun pelaku usaha untuk 
mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 
22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Pro-
tokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Covid-19. Yaitu dengan menerap-
kan kebiasaan baik berupa 3 M (Menggunakan 
masker, Mencuci tangan dengan air mengalir, 
Menggunakan sabun, dan Menjaga Jarak).

“Tiga M ini sebagai cara untuk menghindari 
penularan Covid-19. Meskipun aktivitas sudah 
normal kembali Covid-19 masih ada, jangan ken-
dor menggunakan masker,” terangnya.

Murlin menerangkan, berdasarkan Pergub No-
mor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin 
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan 

dan Pengendalian Covid-19, bagi perorangan yang 
melanggar Pergub No  22 tahun 2020, sanksinya 
dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis.  
Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas 
umum dengan menggunakan rompi dan masker 
1 jam atau dikenakan denda administrasi Rp 100 
ribu.

Sedangkan untuk pelaku usaha, pengelola, pe-
nyelenggara atau penanggungjawab tempat dan 
fasilitas umum, yaitu teguran lisan atau teguran 
tertulis. Lalu ada juga sanksi penghentian semen-
tara operasional usaha dan pencabutan izin usaha 
atau dikenadan denda administratif  Rp 1 juta. 

“Selama kita melakukan razia jika ditemukan 
pelanggar kita berikan sanksi sosial untuk per-
orangan. Kalau itu unit usaha kita beri peringatan. 
Dalam rangka memberikan kesadaran kepada 
masyarakat,” pungkas Murlin.(key)

BENGKULU- PT. Javas Anugerah Per-
kasa (JAP) Kota Bengkulu menggelar ke-
giatan bakti sosial berbagi sembako untuk 
masyarakat yang terdampak Covid-19. 
Direktur Utama PT. JAP, Broto Suseno, 
SH, MH  mengatakan kegiatan bakti sosial 
yang dinamakan JAP Peduli ini dilakukan 
dengan tujuan untuk membantu sesama 
di tengah pandemi Covid-19.

Bantuan sembako diberikan terutama 
bagi yang terdampak langsung Covid-19. 
Kegiatan ini juga untuk mendukung  
program pemerintah menghambat pe-
nyebaran wabah Covid-19, yakni social 
distancing (menjaga jarak sosial) dan ber-
diam di rumah. “JAP ikut berperan serta 
meringankan beban beberapa pihak yang 
terimbas  kebijakan tersebut,” katanya.

Broto juga menjelaskan, adapun bantu-
an yang diberikan sebanyak 50 paket sem-

bako yang terdiri dari beras 5 kilogram, 
minyak 1 liter, mie instan dan ikan dalam 
kemasan kaleng. Pembagian sembako 
dilakukan secara langsung  di seputar 
kantor BUJP JAP kepada pengendara ber-
motor maupun lingkungan sekitar kantor 
Kelurahan Betungan.

Broto berharap kepedulian terhadap 
sesama semakin ditingkatkan terutama 
dalam penanganan Covid-19.  Ia menga-
jak semua untuk membantu karena dalam 
bahu membahu menyusun kekuatan 
semaksimal mungkin pada penanganan 
Covid-19 untuk membantu sesama karena 
masih banyak yang membutuhkan teru-
tama ditengah pandemi Covid-19. “Kami 
turut berbagi untuk meringankan kesuli-
tan warga sekitar, khususnya sopir angkot 
yang kesehariannya mencari penumpang 
namun sepi,” jelasnya.(hkm)

Positif Bertambah 90
Kasus, Sembuh 19 Kasus

 

BENGKULU – Wabah pandemi Covid-19 belum 
menunjukan tanda-tanda akan berakhir. Setiap 
hari terdapat penambahan kasus baru warga din-
yatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Kemarin 
(12/12), dilansir oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Provinsi Bengkulu terdapat penambahan 90 kasus 
baru positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Bengkulu Herwan Antoni, mengatakan, jumlah 
kasus positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu saat 
ini mencapai 2.384 setelah terdapat penambahan 
kasus baru sebanyak 90 kasus per Sabtu (12/12). 
Sampel positif ini berasal dari hasil pemeriksaan 
sampel yang keluar hasil sebanyak 222 sampel 
swab.

Meliputi yaitu dari Kota Bengkulu terdapat 
penambahan kasus positif ada 80 kasus, Seluma, 
Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, 
Bengkulu Utara masing-masing bertambah 2 
kasus baru Covid-19, “Dari hasil pemeriksaan 222 
sampel, 90 diantaranya dinyatakan positif dan yang 
lainnya dinyatakan negatif. Terbanyak penamba-
han dari Kota Bengkulu,” ujar Herwan.

Kemudian, sambung Herwan, untuk kasus sem-
buh terdapat penambahan 19 orang dinyatakan 
sembuh. Total kasus sembuh menjadi 1.623 orang 
dari total kasus positif atau dengan persentase 
68,07 persen. Sementara jumlah kasus meninggal 
dunia akibat Covid-19 juga bertambah menjadi 
91 orang setelah terdapat penambahan 2 kasus 
meninggal dunia, yaitu kasus 2201 dan 2297 dari 
Kabupaten Bengkulu Utara. (key)

B E N G K U L U 
– Dimasa pan-
demi Covid-19, 
p e r a n  s e r t a 
i n d u s t r i  j a s a 
keuangan dalam 
bentuk peny-
a l u ra n  k re d i t 
kepada pelaku 
U M K M  d a n 
perluasan akses 
keuangan ke-
pada masyara-
kat masih terus 
diharapkan. Hal ini disam-
paikan Asisten 2 Setdaprov 
Bengkulu Bidang Pereko-
nomian dan Administrasi 
Pembangungan, Yuliswani.

“Kita terus bersinergi un-
tuk peningkatan pemaha-
man dan partisipasi ma-
syarakat. Peran serta in-
dustri jasa keuangan dalam 
bentuk penyaluran kredit 
kepada UMKM. Perluasan 
akses keuangan kepada 
masyarakat masih terus 
diharapkan, terlebih saat 
kondisi pandemi Covid-19,” 
kata Yuliswani.

Lanjutnya, sebagai upaya 
mendorong pertumbu-
han ekonomi daerah serta 
mewujudkan masyarakat 
yang lebih sejahtera, Tim 
Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD) Provinsi 
Bengkulu melaksanakan 
sinergi program prioritas, 
terutama bagi pelaku Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) maupun generasi 
muda. TPKAD merupakan 
forum koordinasi antar in-
stansi dan stakeholders ter-
kait untuk mencapai tujuan 
tersebut.

“Rakor TPAKD merupak-
an bagian dari proses me-
kanisme koordinasi TPAKD 
yang dilaksanakan setahun 
sekali di tingkat nasional 
guna memberikan arah-
an kebijakan dan strategi 
d a l a m  p e ng e mb a nga n 
TPAKD ke depan,” terang 
Yuliswani yang mengikuti 
rakor TPKAD secara virtual.

Dijelaskannya, pihaknya 

juga sudah melakukan pen-
genalan inklusi keuangan 
kepada pelajar, baik itu me-
lalui tabungan maupun 
asuransi untuk pelajar.

Sementara itu, pada Ra-
kornas TPAKD ini Presiden 
Joko Widodo menyampai-
kan arahan strategis terkait 
pengembangan TPAKD ke 
depan. Selain diperlukan 
dukungan akses perekono-
mian, dalam kondisi pan-
demi Covid-19 saat ini juga 
diperlukan kreativitas yang 
mumpuni untuk melak-
sanakan kegiatan-kegiatan 
yang membawa manfaat ke-
pada masyarakat dan mam-
pu menggerakkan ekonomi 
secara berkesinambungan. 

“Lebih agresif dalam me-
ningkatkan literasi keuan-
gan, meningkatkan pen-
getahuan, meningkatkan 
minat minat dan keper-
cayaan terhadap industri 
keuangan yang membuat 
masyarakat paham dimana 
memperoleh akses pembi-
ayaan,” papar Jokowi.

Jokowi menegaskan, pen-
ingkatan akses keuangan 
sangat penting dilakukan 
untuk mendorong pem-
bangunan dan pertumbu-
han ekonomi di daerah. 
Mendorong keadilan so-
sial, mendorong pening-
katan kesejahteraan dan 
taraf hidup rakyat melalui 
inklusi keuangan. “Tingkat-
kan inklusi keuangan di 
daerah yang masih pasif, 
terutama untuk rakyat kecil 
dan UMKM,” papar Jokowi. 
(key)

Cegah Kerumunan di Akhir Tahun
BENGKULU- Satgas BPBD Kota Bengkulu me-

minta kepada masyarakat untuk menunda penga-
juan izin keramaian atau perizinan yang berpotensi 
mengundang keramaian sampai akhir Desember 
2020. Petugas Satgas BPBD Kota Bengkulu, Rohman 
mengungkapkan,  sampai dengan saat ini jumlah 
rekomendasi yang telah dikeluarkan kurang lebih 
sebanyak 1.000. “Ini terhitung sejak tanggal 21 Juli 
2020 sampai saat ini jumlah rekom izin keramaian 
yang sudah diberikan oleh Satgas Covid-19 Kota 
Bengkulu sebanyak 1.000 rekom,” katanya.

Menurutnya, setiap warga yang mengajukan izin 
tidak sepenuhnya mendapatkan izin. Terdapat juga 
yang tidak mendapatkan rekom, dengan pertim-
bangan standar protokol yang ditetapkan Satgas 
Covid-19 Kota Bengkulu. “Pertimbangan dari kita 
untuk tidak memberikan rekom itu diantaranya, 
acara mengumpulkan orang banyak, harus siap 
patuhi protokol kesehatan. Apalagi tahun baru dan 
libur panjang bisa saja terjadi lonjakan keramian,” 
jelas Rohman.

Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi pe-
nyebaran virus corona di Bengkulu “Perlu diinfor-
masikan, bagi pemohon perizinan penyelenggaraan 
acara atau event yang berpotensi mendatangkan 
banyak orang diimbau untuk meningkatkan ke-
waspadaan terhadap risiko penyebaran Covid-19,” 
ujarnya.

Menurut Rohman, hal ini juga sesuai dengan se-
ruan Gubernur tentang Peningkatan Kewaspadaan 
terhadap Risiko Penyebaran COVID-19 pada Peny-
elenggaraan Acara di Provinsi Bengkulu. “Selama ini 
untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait 
rekomendasi tersebut pemohon dapat layanan 
Konsultasi Reviu Perizinan Penyelengaraan Acara 
yang beroperasi mulai pukul 07.30 sampai dengan 
pukul 17.00,” katanya.

Penutupan perizianan pelayanan publik dilakukan 
untuk menerapkan social distancing atau pem-
batasan interaksi bagi masyarakat di akhir tahun. 
“Pelayanan ditutup sementara demi mengurangi 
perjumpaan, kontak fisik dan menjauhi tempat ber-
kumpul orang akibat wabah corona,” ungkapnya.
(hkm)

BENGKULU- Pandemi Covid-19 bukan 
halangan untuk tetap produktif dan kre-
atif. Kabid P2P Dinkes Provinsi Bengkulu, 
Listenti Bahar mengatakan, masyarakat 
diminta tetap produktif menghadapi 
pandemi yang belum tahu kapan akan 
berakhir. “Sepanjang proses distribusi 
vaksin masih belum bisa dilakukan, kita 
tidak akan duduk diam dan tidak produk-
tif di dalam kondisi pandemi ini,” katanya.

Ia mengatakan situasi ini membuat se-
luruh masyarakat mesti menata kembali 
kehidupan. Selain itu, mulai beradaptasi 
dengan berbagai upaya pencegahan agar 
tak tertular virus corona.”Inilah langkah 
yang paling bijak yang harus kita lakukan 
di tengah-tengah pandemi Covid-19,” ucap 
Lisyenti.

Menurutnya, semua pihak mesti saling 

gotong royong untuk keluar dari situasi 
sulit ini. Upaya yang mudah dilakukan 
ialah dengan memaksimalkan penera-
pan protokol kesehatan. “Tidak lagi kita 
berasumsi untuk menyerah pada kondisi 
ini,” tegasnya. Masyarakat tidak boleh 
larut dan tenggelam dalam keadaan. 
Meski demikian, masyarakat harus tetap 
waspada dengan menerapkan pola hidup 
dan kebiasaan baru.

Lanjutnya, pencegahan Covid-19 tidak 
hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi 
partisipasi gotong-royong dari masyarakat 
sangat dibutuhkan.“Harapannya, apa pun 
yang terjadi kita harus optimis bahwa 
pemerintah dan masyarakat harus mampu 
produktif dan tentunya kreatif untuk me-
nyambut kedatangan vaksin covid-19 di 
Provinsi Bengkulu ,” ujarnya.(hkm) 

Rutin Patroli 
Penegakan Prokes

Perluas Akses Keuangan

PT JAP Berbagi Sembako

Meski Covid Tetap Produktif

PENAMBAHAN KASUS 

POSITIF COVID-19
  KABUPATEN/KOTA JUMLAH
- Kota Bengkulu  80 KASUS
- Seluma   2 KASUS
- Rejang Lebong  2 KASUS
- Kepahiang  2 KASUS
- Bengkulu Tengah  2 KASUS
- Bengkulu Utara  2 KASUS
  JUMLAH  90 KASUS

 
KABUPATEN/KOTA JUMLAH
- Kota Bengkulu 8 KASUS
- Kepahiang 9 KASUS
- Rejang Lebong 2 KASUS
  JUMLAH 19 KASUS

PENAMBAHAN KASUS SEMBUH

YULISWANI

IST/RB

PATROLI: Tim Satgas Pamgakkum Covid-19 Provinsi Bengkulu saat melaksanakan patroli dan imbauan kepada masyarakat.

HAKIM/RB

BERBAGI: Paket sembako dibagikan ke sopir angkot dan masyrakat sekitar.
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Tiga Orang Tertipu Iming-iming Proyek 
BENGKULU – Tersangka penipuan 

proyek drainase di Kabupaten Seluma 
yakni NH warga Jalan Kamboja RT 29 
Kelurahan Bumi Ayu, mengaku su-
dah tiga orang yang ditipunya. Hal itu 
diutarakannya saat diperiksa penyidik 
Subdit Hardabangtah Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Polda Bengkulu.

Modusnya tersangka mengiming-
imingi ketiga korban bakal dapat proyek 
dengan syarat harus menyetor sejumlah 
uang. Total kerugian yang dialami ketiga 
korban itu mencapai Rp 50 juta. Satu di-
antara korbannya adalah Syahyan warga 
Kota Bengkulu.

Disampaikan Direktur Reserse Kriminal 

Umum Polda Bengkulu,k Kombes. Pol 
Teddy Suhendyawan Syarif, S.Ik, M. Si 
melalui Kasubdit Hardabangtah AKBP 
Eddy Sujatmiko, tersangka diamankan 
berawal dari laporan korban Syahyan 
tanggal 3 November 2020 lalu.

“Setelah kita periksa tersangka men-
gaku kalau orang yang ditipunya jum-
lahnya sebanyak 3 orang. Saat ini kita 
masih memanggil ketiga korban itu 
untuk dimintai keterangannya. Sejauh 
ini baru satu saksi korban yang dimintai 
keterangan,” ujar Eddy. 

Ditambahkannya, masing-masing 
korban menyerahkan uang dengan 
jumlah bervariasi. Mulai dari Rp 10 juta 

hingga Rp 20 juta, dengan harapan bisa 
mendapatkan proyek seperti yang dijan-
jikan oleh tersangka. 

Seperti dilansir sebelumnya modus 
operasi tersangka NH yakni mengaku-
ngaku bekerja sebagai Developer proyek 
CSR dan bekerja sama dengan pihak PT. 
Jaya Beton Bengkulu dan PT. Rotek Beng-
kulu. Tersangka juga mengaku ada paket 
proyek dari CSR dari PT. Jaya Beton Kota 
Bengkulu untuk mengerjakan proyek 
drainase di Desa Sengkuang dengan nilai 
paket sebesar Rp 385 juta dan Drenase di 
Desa Talang Prapat Kabupaten Seluma  
dengan nilai proyek Rp.196 juta.

Namun tersangka mengajukan syarat 

dalam pengerjaan peroyek tersebut den-
gan dengan syarat pembayaran fee sebesar 
15% dari nilai proyek yang akan dikerjakan. 
Selanjutnya korban yang percaya dengan 
apa yang dijelaskan oleh tersangka, me-
minta penyarahan fee secara bertahap. 

Singkatnya timbul kesepakatan kedua 
belah pihak, sehingga  korban menyerah-
kan uang sebanyak tiga kali penyerahan. 
Pertama Kamis (16/7) menyerahkan 
uang sebesar Rp 20 juta kepada ter-
sangka, selanjutnya pada Rabu (19/8) 
sebesar Rp 15 juta dan pada Rabu (2/11) 
kembali menyerahkan uang sebesar Rp 
15 juta,  sehingga uang yang telah diberi-
kan kepada tersanga Rp 50 juta.

Proyek yang dijanjikan tersangka mulai 
dikerjakan pada Sabtu (15/8). Namun 
pekeryaan proyek tersebut selalu di-
tunda oleh tersangka dengan alasan yang 
tak jelas sampai Selasa (22/9). Korban 
yang mulai tidak percaya dan merasa 
dipermainkan oleh tersangka, meminta 
uang yang telah diberikan untuk dikem-
balikan. 

Selanjunya pada Kamis (20/10) ter-
sangka dengan surat perjanjian akan 
mengembalikan uang tersebut pada 
selasa (27/10). Tiba waktu yang dijan-
jikan tersangka tidak bisa memberikan 
kejelasan, sehingga korban memilih 
menempuh jalur hukum.(wij)

Jual Tuak, Tiga Warem Dirazia 

IST//RB

RAZIA: Polsek Muara Bangkahulu mengelar razia warung penjual tuak.

85 Liter Tuak Diamankan 
BENGKULU – Polsek Muara Bang-

kahulu kembali menggelar kegiatan 
Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) 
pada Jumat (11/12) malam. Dengan 
target operasi ini warung remang-
remang (warem) serta panti pijat yang 
ada di wilayah hukum Polsek Muara 
Bangkahulu. 

Selain mengamankan minuman keras 
tradisional jenis tuak anggota Polsek 
Muara Bangkahulu juga mengimbau 
kepada masyarakat untuk tetap me-

matuhi protokol kesehatan. Dalam 
razia yang dipimpin langsung Kapol-
sek Muara Bangkahulu, AKP. Chusnul 
Qomar, S. IK ini, polisi menyita 85 liter 
minuman jenis tuak.

Tuak itu diamankan dari 3 warem 
yang berlokasi di Jalan Street Bencoolen 
Street Kelurahan Rawa Makmur Permai. 
Rincianya Ssatu jerigen berisikan 15 liter 
minuman tuak dari warem milik Tita. Satu 
jerigen berisikan 50 liter minuman tradis-
ional jenis tuak dari warem milik Hendri.

Selanjutnya satu jerigen berisikan 20 
liter tuak dari warung Andes. Selain 

menyita minuman tuak, polisi juga 
melakukan pembinaan terhadap pen-
gunjung warem yang tidak memiliki 
identitas. “Kegiatan ini bertujuan untuk 
mempersempit ruang gerak para pelaku 
kejahatan yang beroperasi di wilayah 
hukum Polsek Muara Bangkahulu ter-
khususnya. Serta dalam rangka Cipta 
Kondisi menjelang Natal dan Tahun 
Baru. Dan juga untuk memberikan rasa 
aman kepada masyarakat sehingga ter-
ciptakan situasi yang kondusif,” ungkap 
Chusnul Qomar, S. IK.

Ditambahkannya, kegiatan digelar 

dengan bentuk razia minuman jenis 
tuak di warung remang-remang. Tak 
hanya itu pihaknya juga memberikan 
imbauan ke tempat-tempat yang ramai 
oleh warga masyarakat yang berkumpul 
atau berkerumun agar tetap menerap-
kan protokol kesehatan dalam rangka 
pencegahan covid – 19.

“Tuak yang berhasil diamankan 
sebanyak 85 liter dan langsung di mus-
nahkan di tempat. Selain itu juga kita 
memberi imabaun kepada pengunjung 
untuk selalu mematuhi protokol kes-
ehatan,” tutup Kapolsek.(wij)

JPU Tunggu Berkas dan 
Tsk Korupsi BBM Setwan 

BENGKULU - Berkas perkara dugaan korupsi ang-
garan bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan 
kendaraan dinas (randis) di Sekretariat Dewan 
Seluma tahun 2017, atas tersangka Eddy Soeprapto, 
Sekretaris DPRD, dinyatakan lengkap (P21) oleh 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu.

Bahkan, JPU Kejati Bengkulu sudah mengirimkan 
surat P21 ke penyidik Polda Bengkulu untuk segera 
ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan 
barang bukti. Hal ini disampaikan oleh Kajati Beng-
kulu Dr. Andi Muhammad Taufik, SH, MH melalui 
Kepala Seksi Penerangan Hukum, Marthyn Luther, 
SH. MH. 

“Dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak 
dan pemeliharaan randis di Sekretariat Dewan 
Seluma tahun 2017, telah di P21 pada awal awal 
Desember 2020. Kita masih menunggu pelimpahan 
tersangka dan alat bukti,” sampai Marthyn.

Sementara itu Direktur Reserse Reskrim Khusus 
Polda Bengkulu Kombes. Pol. Dedy Setyo Yudo P, S. 
Stmk melalui Ksubdit Tipikor Kompol Imam Wijay-
anto, S.IK, saat dikonfirmasi RB kapan pelimpahan 
tersangka. “Tunggu tanggal mainnya. Nanti kami 
sampaikan iya,” sampai Imam melalui pesan singkat 
whatsApp.

Dalam perkara ini Eddy Soepriadi selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA). Dia merupakan ter-
sangka ketiga setelah dua tersanga pertama divonis 
bersalah oleh PN Tipikor Bengkulu dan saat ini 
masih menjalani pidana penjara di Lapas Bentir-
ing. Masing-masing Fery Lastoni selaku PPTK dan 
Syamsul Asri selaku bendahara. 

Dalam perkara ini Eddy Soepriadi selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA). Dia merupakan ter-
sangka ketiga setelah dua tersanga pertama divonis 
bersalah oleh PN Tipikor Bengkulu dan saat ini 
masih menjalani pidana penjara di Lapas Bentir-
ing. Masing-masing Fery Lastoni selaku PPTK dan 
Syamsul Asri selaku bendahara. 

Dalam perkara ini kedua pejabat di Setwan Se-
luma ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan 
melawan hukum. Salah satunya perbuatan membuat 
kwitansi palsu dan SPJ fiktif untuk menutupi penge-
luaran anggaran BBM dan pemeliharan kendaran 
dinas di Seketariat DPRD Seluma tahun 2017. Agar 
jumlah anggaran dikeluarkan sama dengan angga-
ran yang diterima baik itu pembelian BBM maupun 
pemeliharan mobil dinas.  

Akibat perbuatan tersebut baik Fery Lastoni mau-
pun Syamsul Asri dijatuhi pidana masing-masing 
1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 
bulan penjara. Dalam pengembangan penyidikan, 
Polda Bengkulu kembali melakukan penetapan 
tersangka, yakni Sekwa Seluma Deddy Soepriadi 
pada 4 September 2020.(wij)

Meski Praperadilan, Kasus Sabu 50 Paket Dilimpahkan 
BENGKULU – Masih in-

gat perempuan lanjut usia 
(lansia) RA (60) warga Jalan 
Museum Kelurahan Tanah 
Patah, yang ditangkap saat 
membawa 50 paket sabu 
Oktober lalu? Meskipun pen-
gajuan praperadilan oleh 
Penasehat  Hukum (PH) 
tersangka masih berjalan 
di PN Bengkulu, namun pe-
nyidik tetap melimpahkan 
berkasnya ke ke jaksa penun-
tut umum (JPU) Kejaksaan 
Tinggi Bengkulu. Hal ini di-
karenakan berkasnya sudah 
dinyatakan lengkap alias P21 
oleh JPU. 

 Terkait hal itu, Jecky Hary-
anto, SH selaku PH tersangka 
mengatakan, seharusnya 
penyidik Ditrsnarkoba Pol-
da Bengkulu menghormati 
proses praperadilan yang se-
dang bejalan. “Memang tidak 
ada aturan yang menyatakan 
tidak boleh melimpahkan 
tersangka yang sedang men-
jalankan praperadilan. Tetapi 
penyidik harus menghormati 
proses hukum, kerena kita 
sedang menjalani prapera-
dilan,” ujar Jecky.

Ditambahkan Jecky, hal 
ini sudah disampaikannya 
kepada hakim tunggal yang 
menyidangkan praperadilan 
ini, Dicki Wahyudi Santoso, 
SH, MH. Menurut Jecky hal 

itu agar diketahui oleh ha-
kim, sehingga bisa menjadi 
pertimbangan hakim saat 
memutuskan sidang praper-
dilan ini. 

“Kita ini kan sedang men-
jalani praperadilan, bagai 
mana nanti kalau praperadi-
lan yang diajukan oleh klien 
kita diterima sedangkan klien 
kita sudah dilimpahkan ke 
JPU,” sampainya. 

Sementara itu Direktur Res-
erse Narkoba Polda Bengkulu 
Kombes. Pol. Roh Hadi me-
lalui Ketua Tim Iptu Resdi-
anto membenarkan berkas 
perkara tersangka RA atas 

kepemilikan narkoba jenis 
sabu telah dinyatakan oleh 
JPU P21 sudah beberapa 
waktu lalu. Pelimpahan di-
lakukan Rabu (9/12) lalu. 

Terkait dengan tanggapan 
PH tersangka, soal pelim-
pahan berkas di saat proses 
praperadilan sedang ber-
jalan, Resdianto menjelas-
kan, sebenarnya P21 berkas 
tersangka RA sudah lama. 
Hanya saja pihaknya baru 
melimpahkan tersangka dan 
berkasnya beserta barang 
bukti ke JPU, Rabu (9/12) lalu. 

“Sebenarnta P21 sudah 
lama. Hanya saja baru dilim-

pahkan Rabu lalu. Jadi sejak 
kita limpahkan tersangka ke 
JPU, tanggung jawab kepada 
tersangka dan alat bukti JPU,” 
katanya. 

Ditempat berbeda Kepala 
Kejaksaan Tinggi (Kajati) 
Bengkulu, Dr. Andi Muham-
mad Taufik, SH, MH melalui 
Kepala Seksi Penerangan 
Hukum, Marthyn Luther, SH. 
MH, membenarkan kalau 
tersangka dan alat bukti telah 
dilimpahkan ke JPU Kejati. 

“Iya tersangka RA sudah di 
P21. Anak-anaknya semua 
dipenjara karena narkoba. 
Nenek ini diduga kuat ikut 

terlibat atau setidak tidaknya 
mengetahui anaknya terlibat 
narkoba tapi tidak melapor, 
sehingga Pasal sangkaan 
dari penyidik pasal 112 ayat 
(2), pasal 131 Undag-undang 
(UU) nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika. Saat ini 
RA menjadi tahan Kejaksan 
dan dititipkan ke Rutan Polda 
Bengkulu,” pungkas Marthyn.

Seperti yang dilansir RB, 
penangkapan RA berawal 
informasi masyarakat yang 
masuk ke Subdit II Ditresnar-
koba Polda Bengkulu. Dise-
butkan akan ada transaksi 
sabu, berjarak sekitar empat 
meter dari warung makan-
an milik RA. Atas informasi 
itu, petugas dari Subdit II 
Ditresnarkoba melakukan 
pengintaian di TKP. Saat itu 
tampak RA masuk ke rumah 
mengambil bungkusan yang 
diduga narkotika. 

Melihat itu anggota seke-
tika mendekati  rumah 
RA. Mengetahui ada yang 
datang, RA seketika melem-
par bungkusan itu ke teras 
rumahnya. Anggota men-
gambil bungkusan itu dan 
memeriksa isinya. Ternyata 
ada 50 paket sabu. Kemu-
dian dilanjutkan penggele-
dahan di dalam rumah, 
menemukan sejumlah plas-
tik klip warna bening.(wij)

Bawa Mantan Pacar,  Mahasiswa Dianiaya
BENGKULU - Wira (22) mahasiswa yang ting-

gal di Jalan Unib Permai IV Kelurahan Bentir-
ing Permai, menjadi korban penganiyan yang 
dilakukan oleh temannya berinisial Ed (22). 
Menariknya, pemicu penganiayaan ini lantaran 
Ed emosi, karena Wira membawa mantan pacar 
Ed nongkrong bersama.

Kasus inipun akhirnya berujung ke jalur 
hukum, setelah Wira melapor ke polisi. Akibat 
kejadian tersebut korban mengalami lebam di 
kepala dan merasa pusing, Data terhimpun, 
peristiwa ini terjadi Kamis (10/12). di Halaman 
Hotel Copa Cobana Jalan Pariwisata Pantai 
Panjang.

Berawal sekitar pukul 01.00 WIB Ed datang ke 
tempat Wira nongkrong di halaman Hotel Copa 
Cobana Jalan Pariwisata Pantai Panjang. Saat 
itu ia melihat Wira bersama seorang perem-
puan berisial Ec, yang diketahui adalah mantan 
pacar Ed. Melihat itu, Ed pun menjadi cemburu 
dan emosi.

Sementara Wira yang mengetahui kedatangan 
Ed yang masih temannya itu, merasa tak enak 
hati, karena membawa Ec. Wira pun bergegas 
pergi dari lokasi. Namun niat Wira itu dicegah 
oleh temannya yang lain. Namun Wira akhirnya 
tetap pergi. Belum lama pergi, Hp Wira berbu-
nyi, saat dijawab, rupanya teman Wira menel-
pon dan memintanya kembali lagi ke tempat 
nongkrong mereka.  

Saat korban tiba lagi di lokasi tongkrongan, 
terjadilah cekcok mulut. Hingga Ed berhasil 
memukul kepala korban. Korban belum ber-
hasil dikonfirmasi RB, saat ditangi kosannya, 
ternyata korban sedang tak berada keluar. 

Kapolres Bengkulu, AKBP. Pahala Siman-
juntak, S.IK membenarkan laporan tersebut. 
“Laporan sudah kita terima tetapi jika kedua 
belah pihak berencana untuk berdamai maka 
akan kita fasilitasi,” Sampai Kapolres.(wij) 

WINDI/RB

KETERANGAN: Jecky Haryanto, SH pengacara tersangka sabu 50 paket berinisial RA 
memberikan keterangan terkait proses praperadilan yang dilakukan di PN Bengkulu. 
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Capaian PAD Pasar Hanya Rp 700 Juta
ILHAM/RB

PASAR: Banyaknya pedagang yang berjualan di jalan, selama pandemi Covid ini, berdampak pada penurunan PAD Pasar. Disperindag tidak bisa 
menarik retribusi terhadap pedagang yang berjualan di pasar, karena termasuk Pungli.

Dari Target Rp 2,4 Miliar
BENGKULU – Menjelang tutup buku 

anggaran tahun 2020, Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dari sektor retribusi 
di tiga pasar, yakni Pasar Panorama, 
Pasar Tradisional Modern (PTM) dan 

Pasar Barukoto dipastikan tidak akan 
mencapai target. Bahkan setengahnya 
pun tidak sampai. 

Dimana, dari ketiga pasar itu, hingga 
akhir November lalu tercatat baru ter-
kumpul PAD sebesar Rp 700 juta dari 
target sebesar Rp 2,4 miliar.  Dinas Per-

industrian dan Perdagangan (Disperin-
dag) Kota Bengkulu beralasan, capaian 
PAD yang sangat jauh dari target itu 
karena dampak pademi Covid-19. 

Kepala Disprindag Kota Bengkulu, 
Dewi Dharma melalui Bendahara 
Fetry Novarina mengatakan, hingga 

bulan November pihaknya hanya 
bisa mengumpulkan PAD dari sektor 
retribusi tiga pasar sekitar Rp 700 juta, 
untuk bulan Desember akan distorkan 
pada akhir bulan itu pun juga tidak 
akan bisa mencapai target.

Beda Cara Merawat
Motor Balap dan Harian 

Versi AHRT
JAKARTA - Tahun 2020 memberikan tantangan 

tersendiri untuk perawatan sepeda motor balap. 
Sama halnya dengan motor harian, tunggangan 
untuk balap juga perlu perhatian, khususnya 
karena minim penggunaannya dalam masa 
pandemi.

I Made Yoga Widnyana, Chief Mechanic Astra 
Honda Racing Team (AHRT), menjelaskan pada 
dasarnya perawatan motor harian dan motor bal-
ap sama. Namun sebelum beranjak ke perawatan, 
pemilik motor balap wajib mengetahui perbedaan 
mendasar, yaitu beban dan rentang kerja.

“Semua motor balap, bahkan yang dikembang-
kan dari motor produksi massal, harus menang-
gung beban kerja jauh lebih tinggi ketimbang mo-
tor harian. Beban kerja ini sangat mempengaruhi 
usia pakai berbagai suku cadang. Ini yang wajib 
diketahui sebagai dasar melakukan perawatan,” 
ucap Yoga.

Angin Kencang
Berpotensi Hingga Senin

ILHAM/RB

WASPADA: BMKG memprediksi hingga besok Senin, Bengkulu masih akan dilanda 
hujan dan badai. Warga pun diminta waspada akan pohon tumbang. 

BENGKULU - Badan Me-
teorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Fatmawati 
memprediksi akan peluang 
terjadinya hujan deras disertai 
petir dan angin kencang di 
wilayah Provinsi Bengkulu. 
Pengaruh tekanan rendah be-
lokan angin yang terjadi hampir 
merata dalam wilayah Indone-
sia menjadi pemicunya. 

Seperti pada Senin (14/12) 
besok diperkirakan seluruh 
wilayah Kota Kabupaten di 

Bengkulu disapu hujan deras, 
petir dan angin kencang ses-
aat. Masyarakat terus diminta 
waspada akan peluang banjir 
tanah longsor dan pohon 
tumbang yang bisa mengan-
cam keselamatan. Masyara-
kat juga diminta waspada 
peluang terjadinya angin 
kencang seperti beberapa 
hari lalu di wilayah Provinsi 
Bengkulu. 

Forcaster BMKG Fatmawati 
Bengkulu, Dyah Rizki menye-

butkan peningkatan gejala 
alam seperti hujan petir serta 
angin kencang ini tak saja 
terjadi didaratan.

Evaluasi Mendagri Belum Turun
BENGKULU - Peraturan 

Daerah (Perda) Tentang Ang-
garan Pendapatan Belanja 
(APBD) tahun 2021 sebesar 
Rp 3,062 triliun, masih di-
evaluasi Menteri Dalam Neg-
eri (Mendagri). Diperkirakan 
hasil evaluasi dari Mendagri 
turun paling lama sekitar 15 
hari sejak disampaikan oleh 
Pemprov Bengkulu sekitar 
seminggu lalu.

“APBD 2021 masih dalam 
proses evaluasi  di  Ke-
mendagri. Hasil evaluasinya 
kita masih tunggu. Kalau 

kita ikuti aturannya maksi-
mal sekitar 15 hari akan 
turun,” kata Ketua DPRD 
Provinsi Bengkulu Ihsan 
Fajri.

Apabila hasil evaluasi tidak 
turun dalam jangka wak-
tu sekitar 15 hari tersebut 
maka menurut politisi PDI 
Perjuangan ini, tidak ada 
permasalahan dari Perda 
tentang APBD 2021 yang 
sudah diketok palu pada 30 
November lalu. “Kalau tidak 
turun dalam waktu tersebut 
artinya tidak ada evaluasi. 

Lancar saja tdak ada yang 
urgen dan APBD kita su-
dah dapat dilaksanakan,” 
jelas Ihsan.

Ihsan juga mengingat-
kan agar Organiasi Per-
angkat Daerah (OPD) 
dapat bersiap-siap untuk 
melaksanakan keg-
iatan yang sudah 
d i a n g g a r k a n 
m u l a i  d a r i 
sekarang.

Baca 
EVALUASI.. 
Hal 9

EDWAR 
SAMSI
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Capaian PAD Pasar Hanya ...

Beda Cara Merawat Motor Balap ... 

Sambungan dari hal 3

Angin Kencang ...

Teras
“Tahun ini PAD kita me-

mang sangat turun drastis 
karena ada Covid-19 kondisi 
pasar yang sangat sepi, dan 
kita juga tidak bisa memaksa 
pedagang karena kondisi Co-
vid,” jelasnya.

Ditambahkannya, kondisi 
pedagang di Pasar Panorama 
saat ini banyak yang ber-
jualan di jalan. Sementara 
auning yang sudah dibangun 
dengan APBD dan diharap-
kan akan mendatangkan 
PAD, kosong karena diting-
gal pedagang. Alhasil, ke-
beradaan auning yang baru 

dibangun tersebut belum 
mampu menghasilkan PAD 
seperti yang diharapkan. 

Sementara untuk menarik 
retribusi dari pedagang yang 
berjualan di jalan, Disper-
indag mengaku tidak bisa, 
karena terbentur aturan. Se-
dangkan untuk di Pasar Ba-
rukoto memang banyak toko 
pedagang yang tutup. “Yang 
berjualan di luar memang 
tidak ditarik retribusi, karena 
jika ditagih akan menjadi 
pungli,” ujarnya.

Menurutnya, pada awal 
terjadinya Covid-19, target 
PAD  sempat diturunkan dari 
Rp 2,4 miliar menjadi Rp 1.4 

miliar. Namun memasuki 
masa adaptasi New Normal, 
target PAD dikembalikan 
seperti semula yakni Rp 2,4 
miliar. 

Selain itu, target PAD pas-
ar sebesar Rp 2,4 miliar, di 
dalamnya sudah termasuk 
target PAD untuk UPTD 
Metrologi, sebesar Rp 300 
juta. UPTD Metrologi yang 
bertugas untuk melakukan 
tera ulang timbangan. Say-
angnya, sampai akhir tahun 
ini, tak sepeserpun PAD yang 
berhasil dicapai oleh UPTD 
ini. “Metrologi Rp 300 juta 
sampai saat ini tidak pema-
sukan,” terangnya. (**) 

Untuk dilautan memasuki 
Senin (14/12) itu diperki-
rakan bakal terjadi pening-
katan tinggi gelombang laut 
mengingat  hujan juga terjadi 
disana yang menyebabkan 
terjadinya peningkatan ke-
cepatan arus laut. 

“Gelombang laut diprediksi 
dapat mencapai 2,5 meter 
di perairan Bengkulu dan 
mencapai 3 meter di perairan 
Enggano hingga samudra 
Hindia Barat Bengkulu,” jelas-

nya kepada RB.
Sedangkan saat memasuki 

Minggu (13/12) hari ini diper-
kirakan wilayah yang bakal 
disapu hujan lebat dsertai pe-
tir dan angin kencang sesaat 
adalah Mukomuko, Bengkulu 
Utara, Bengkulu Tengah, Kota 
Bengkulu, Bengkulu Selatan 
dan Kaur. Sedangkan gelom-
bang laut diperkirakan bakal 
mencapai 2,5 meter di perai-
ran Bengkulu dan mencapai 
3 meter di perairan Enggano, 
hingga Samudera Hindia 
Barat Bengkulu.(iks)

Sambungan dari hal 3

Evaluasi Mendagri Belum ...

Sehingga setelah evaluasi 
dari kemendagri itu selesai, 
kegiatan atau program tertu-
ang dalam APBD 2021 dapat 
langsung dilaksanakan. 

“Walaupun pelaksanaan-
nya nanti 2021, tapi ketika 
hasil evaluasi turun itu OPD 
sudah bisa bersiap. Jika ada 
kegiatan yang harus dilelang, 
maka bisa mulai menyiapkan 
dokumen perencanaannya,” 
imbuh Ihsan.

Ditambahkan anggota Bang-
gar DPRD Provinsi Bengkulu 
Edwar Samsi, diperkirakan 
evaluasi dari mendagri mem-
butuhkan waktu paling lama 
sekitar 15 hari. Setelah evalu-
asi turun maka TAPD kem-

bali akan membahas bersama 
banggar, apa saja yang direvisi 
atau rekomendasi yang tu-
run dari kementerian dalam 
negeri. “Kita akan bahas lagi 
nanti rekomendasi apa saja 
yang turun dari mendagri,” 
jelas Edwar.

Dalam nota penjelasan Gu-
bernur Bengkulu Tentang 
Raperda RAPBD, diketahui 
untuk pendapatan daerah 
sebesar Rp 3,062 triliun. Den-
gan rincian pendapatan asli 
daerah Rp 948, 694 miliar, 
pendapatan transfer Rp 2,112 
triliun, lain-lain pendapatan 
daerah yang sah Rp 1, 069 
miliar.

Sedangkan, belanja yang 
tertuang dalam RAPBD men-
capai Rp 3,052 triliun. Terdiri 

dari belanja operasi Rp 1,895 
triliun yang meliputi belan-
ja pegawai Rp 1,214 triliun, 
belanja barang dan jasa Rp 
637,555 miliar, belanja hibah 
Rp 43, 332 miliar. Lalu belanja 
modal Rp 736, 403 miliar, BTT 
Rp 10 miliar.

Serta, belanja transfer Rp 
412, 373 miliar, yang terdiri 
dari belanja bagi hasil pajak 
daerah kepada pemerintah 
kabupaten Rp 328, 525 mil-
iar, belanja bagi hasil pajak 
daerah kepada pemerintah 
kota Rp 83,847 miliar. “Ta-
hun depan utang dana bagi 
hasil kepada kabupaten/
kota kita selesaikan. Sudah 
dianggarkan semua dalam 
APBD 2021,” demikian Ed-
war. (key)

Sebagai gambaran, di AHRT, 
usia pakai rantai motor balap 
Honda CBR250RR di ajang 
ARRC kelas AP250 sekitar 
650 km. Oleh karena itu, tim 
dan mekanik balap yang baik 
selalu akan mencatat usia 
pakai semua parts (dalam km) 
penting seperti rantai motor, 
mesin, oli mesin, dan lain 
sebagainya.

Lalu, ada rentang kerja. 
Motor balap dituntut selalu 
memberikan performa ter-
baik di lintasan, maka rentang 
kerja dari tiap parts yang bisa 

diatur menjadi sangat 
sempit karena disesuai-
kan dengan kebutuhan 
motor balap yang spesifik. 
Contoh, temperatur opti-
mal mesin adalah antara 
70-85 derajat celcius. Jika 
terlalu dingin performa 
mesin jadi tak optimal. 
Sebaliknya, jika terlalu 
panas akan berisiko ter-
jadi kerusakan terhadap 
mesin.

Setelah mengetahui be-
ban dan rentang kerja, 
maka kita bisa menge-
tahui cara merawat mo-
tor balap yang lama tak 
dipakai.  Berdasarkan 
pengalaman Yoga, hal 

pertama yang harus dilaku-
kan adalah membersihkan 
seluruh bagian dari motor. 
Pada saat balap, semua ba-
gian motor dibongkar hingga 
tersisa rangka (main frame, 
sub-frame, dan parts terkait), 
serta  wire harness  (kabel 
bodi). Semua komponen 
bodi dicek kemudian dicuci 
hingga bersih dan dikering-
kan. Jika ada parts yang rusak, 
sebisa mungkin diperbaiki 
atau diganti.

“Alasan membersihkan 
motor balap, selain menjaga 
estetika, adalah mencegah 
kotoran/debris masuk ke ba-
gian vital motor. Misalnya in-
take mesin, knalpot, rem de-
pan/belakang, dan lainnya. 
Benda asing yang masuk dapat 
merusak atau mengurangi per-
forma keseluruhan dari motor 
balap,” jelas Yoga.

Mesin juga diturunkan dari 
rangka untuk dilakukan over-
haul. Ini meliputi pengecekan 
mesin, pembersihan, dan 
juga tune-up agar kondisi me-
sin sedapat mungkin kembali 
ke awal dan siap digunakan 
untuk balap.

Selebihnya, mekanik atau 
pemilik tim balap juga wa-
jib mengetahui komponen-
komponen krusial yang harus 
dijaga saat motor balap lama 

didiamkan. Diantaranya, 
baterai. Pertama, baterai spe-
sifikasi balap biasanya me-
miliki fungsi  discharge  agar 
tidak rusak jika disimpan 
terlalu lama. Ada baiknya 
baterai  rechargable  ini di-
discharge  telebih dahulu 
sebelum disimpan. Kedua, 
air radiator. Pada regulasi 
balap, radiator harus diisi air 
dan tidak boleh diisi cairan 
coolant yang dijual di pasa-
ran maupun cairan bawaan 
pabrik. Ketiga, bensin. Sebe-
lum disimpan terlalu lama, 
pastikan bensin dikuras dari 
tangki. Hal ini dilakukan un-
tuk mencegah adanya bensin 
yang teroksidasi/ terpapar 
udara luar maupun zat kon-
taminan lain dalam waktu 
lama. Keempat, oli. 

Penyimpanan oli dalam 
waktu lama sebenarnya tidak 
ada masalah. Hanya yang di-
perhatikan adalah usia pakai 
oli pada motor balap. Con-
tohnya, pada ajang ARRC 
kelas AP250, oli berspesifikasi 
khusus Honda CBR250RR ha-
rus diganti setiap 500 km. Jika 
oli sudah melewati usia pakai, 
maka bisa dikuras terlebih 
dahulu dan diisi kembali 
sebelum sesi latihan balap 
berikutnya. 

Atau dalam beberapa kasus, 
jika ada serpihan logam 
(gram) pada oil pan, maka 
oli harus dikuras dan diganti 
dengan yang baru. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah 
kerusakan yang diakibatkan 
oleh sirkulasi oli yang sudah 
terkontaminasi. Contoh, 
tersumbatnya saluran oli 
oleh serpihan logam yang 
berdimensi besar, atau aus 
berlebihan akibat gesekan 
parts bergerak dengan ser-
pihan logam. “Bahkan jika 
kontaminasi oli dinilai su-
dah terlalu parah, mesin 
tersebut diganti dengan 
mesin cadangan/spare kare-
na berpotensi besar men-
galami kerusakan (engine 
failure)  jika dipaksa untuk 
digunakan balap,” kata Yoga.
(rls/van)

Warga Diminta Waspada 
Cuaca Ekstrem 

Percepat Pembangunan 
Asrama Haji

BENGKULU - Cuaca yang 
ekstrem di Kota Bengkulu 
beberapa akhir ini mem-
buat sejumlah pohon tum-
bang dan sebagian rumah 
warga terlepas dihantam 
badai. Melihat kondisi saat 
ini, warga diminta untuk 
waspada saat terjadi hujan 
deras yang disertai angin 
kencang karena cuaca yang 
ekstrem dan tidak menentu 
bisa bencana pohon tum-
bang, banjir, atap tertiup 
agin dan lainnya.

Hal ini disampaikan Wakil 
Walikota Bengkulu Dedy 
Wahyudi, SE, MM saat men-
gujungi rumah warga yang 
terdampak badai dan mem-
berikan bantuan berupa 
terpal, selimut, kayu dan 
seng untuk rumah Masna 
(55) warga Jalan Rinjani 
7c, Kelurahan Jembatan 
Kecil. Ia  mengatakan cuaca 
ekstrem tidak hanya terjadi 
di Kota Bengkulu tetapi 
hampir merata di seluruh 
Indonesia cuaca sedang 
tidak menentu.

“Cuaca memang sedang 
ekstrem dimana terjadi 
badai, hujan, gelombang 
tinggi. Kemarin saya dapat 
kabar di Medan juga be-
gitu. Oleh karena itu kami 
imbau masyarakat kalau 

tidak begitu penting tidak 
usah keluar rumah, tetap 
waspada dan jaga kesela-
matan masing-masing dan 
keluarga,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya 
melalui Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) akan memo-
tong pohon-pohon besar 
di pinggir jalan yang ber-
potoensi membahayakan 
ketika terjadi badai. “Kami 
dari Pemkot bersama Ba-
zNas akan meringankan 
beban warga yang tertimpa 
musibah disaat badai ini,” 
demikian Dedy.

Dalam kujungan sore ke-
marin (12/12) tersebut juga 
hadir Plt Kepala Dinas Sosial 
Alex Periyansyah, BPBD, 
dan BazNas Kota Bengkulu. 
Sementara itu Kepala BPBD 
Kota Bengkulu, Selupati 
mengatakan dalam kondisi 
yang ekstrem seperti saat 
ini pihaknya tetap selalu 
siaga jika terjadi bencana 
baik itu banjir, badai dan 
lainnya. Semua peralatan 
pengungsian dan tenda 
darurat dan lainnya telah 
disiap siagakan. 

“Kita tetap siaga kondisi 
cuaca yang ekstrem, petugas 
kita siap dalan kondisi apa-
pun jika terjadi bencana,” 
ujarnya.(**)

BE NG KULU  -  Kanw il 
Kemenag Provinsi Beng-
kulu kembali menggelar 
rapat koordinasi (Rakor) 
terkait evaluasi progress 
dan penguatan revitalisasi 
pembangunan Asrama Haji 
Bengkulu. Dalam rangka 
mempercepat pembangu-
nan Asrama Haji Bengkulu.

Rakor dipimpin langsung 
oleh Kakanwil Drs. H. Za-
hdi Taher, M.HI dan dihadiri 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Penyelenggaraan Haji dan 
Umroh Kemenag RI H. Ra-
madhan Harisman, ST, M.BA. 
Selain itu, juga dihadiri Kabag 
Keuangan dan Perencanaan 
Dirjen PHU Kemenag RI H. 
Slamet, ST dan pejabat eselon 
dilingkungan Kanwil, serta 
para rekanan.

Dalam kesempatan terse-
but, Ramadhan meminta 
kepada rekanan agar disisa 
waktu hingga 31 Desember 
2020 mendatang, untuk 
dapat memaksimalkan tar-
get pekerjaan yang diren-
canakan. Namun demikian, 
kata dia kualitas pekerjaan 
harus baik, bukan malah 
menurun.

“Karenanya saya mohon 
bantuanya, terutama ke-
pada MK (rekanan) agar 
dapat memaksimalkan. Baik 
memaksimalkan tenaga 
dan waktu pekerjaan. Se-

hingga bisa dituntaskan 
hingga pada Bulan Maret 
2021 mendatang.’’ kata Ra-
madhan.

Selain itu, Ramadhan juga 
meminta kepada Kakanwil 
agar segera dikoordinasikan 
untuk melakukan peruba-
han addendum dan doku-
men-dokumen pendukung, 
karena  berdasarkan surat 
Kementerian Keuangan No-
mor 178 tahun 2020, mem-
berikan peluang bahwa bisa 
diberikan luncuran pada 
tahun 2021 mendatang.

“Memang kita dizinkan 
untuk menambah hari pe-
kerjaan. Namun adendum 
ini sebagai dasar untuk me-
luncurkan anggaran di ta-
hun 2021 mendatang,’’ tegas 
Ramadhan.

Sementara itu dikesem-
patan yang sama, Kakanwil 
siap berkomitmen akan 
melakukan langkah-lang-
kah bahkan mengawasi 
secara maksimal dalam 
proses pekerjaan revitalisasi 
pembangunan asrama haji 
tersebut. “Kami akan terus 
berkoordinasi dan komuni-
kasi. Bahkan jika ada ken-
dala teknis, akan kita bahas 
dan carikan solusi bersama-
sama. Sehingga target yang 
kita sepakati bersama, bisa 
tercapai,’’ demikian Zahdi.
(key/rls)
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KUNJUNGI: Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi 
mengunjungi salah satu rumah warga yang atapnya 
rusak karena badai.

PDAM Simpan Dana Rp 1 Miliar
Di BPRS Fadhilah  

BENGKULU - PDAM Tirta Dharma 
Kota Bengkulu mulai menempatkan 
dana sebesar Rp 1 miliar di PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
Fadhilah milik Pemkot Bengkulu. 
Sebelumnya, sudah dilakukan MoU 
antara PDAM Tirta Dharma dengan 
PT. BPRS Fadhilah.

“Berdasarkan MoU antara PDAM 
dan PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu, 
PDAM Tirta Dharma hari ini mulai 

melakukan penempatan dana pada 
PT. BPRS Fadhilah dalam rangka 
sinergitas Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD),” kata Direktur Utama PT 
BPRS Fadhilah Dendy Prasetya.

Dijelaskannya, dalam hal ini PDAM 
Kota Bengkulu dan PT. BPRS Fadhilah 
sepakat untuk mendukung program-
program yang sudah dicanangkan 
oleh Pemerintah Kota Bengkulu ter-
masuk dalam hal kontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semoga kerjasama ini dapat terus 

terjalin dalam mewujudkan Kota 
Bengkulu yang Religius dan Bahagia, 
serta dapat memberikan manfaat bagi 
seluruh masyarakat Kota Bengkulu,” 
ujarnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta 
Dharma Kota Bengkulu, Sjobirin 
Hasan mengatakan, bahwa dana sebe-
sar Rp 1 miliar ke rekening pihaknya 
sebagai Nasabah yang ditempatkan 
di Bank Fadhilah merupakan pemin-
dahan dana yang dimiliki PDAM Tirta 
Dharma agar PT. BPRS Fadhilah bisa 

maju dan berkembang. 
“Ini bentuk dukungan kami ke ses-

ama BUMD, semoga kami bisa ber-
sinergi dan saling mendukung untuk 
berkembang dan maju bersama,” 
ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan bagaimana 
kondisi yang pernah dialami PDAM 
disaat masa masa terpuruk dulu. “Saat 
itu kami harus bangkit. Sekarang kami 
ikut merasakan bagaimana PT BPRS 
Fadhilah ini harus dibantu agar maju 
dan berkembang,” jelasnya.(juu)

Pusako Band, Usung Lagu Bahasa Daerah 
BENGKULU – Pusako Band. Band asal Beng-

kulu ini komitmen mengeluarkan single dalam 
bahasa Bengkulu. 

Band yang dibentuk pada tanggal 9 Septem-
ber 2019 ini beranggotakan Denta (gitaris), 
Anton (bassis), Elyas (Vocalis), Randi (key-
boardis) dan Rio (drumer). Sejauh ini sudah 
ada 3 single yang mereka keluarkan; “Raflesia 
Untuk Wamena” rilis pada tahun 2019, “Kopi 
Bengkulu” dan “Ngota” yang dirilis pada tahun 
2020.

Tema lagu yang diusung Pusako band lebih 
ditekankan pada cerita kehidupan dan ke-
biasaan keseharian masyarakat Bengkulu pada 
umumnya. Sehingga lagu-lagu nya pun lebih 
santai untuk dinikmati. Bahasa yang sederha-
na, sedikit nuansa humor dan aransmen musik 
yang unik menjadi cirikhas tersendiri dalam 
lagu-lagu Pusako band. 

“Pusako itu lebih identik pada barang antik 
yang sudah sangat langka, namun sangat ber-
harga. ini menjadi inspirasi kami terbentuknya 
nama Pusako,” Ujar Anton sang Bassis.(van) 

PUSAKO BAND
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Corona Terus Meningkat
ARGA MAKMUR – Bupati Beng-

kulu Utara (BU) Ir. H Mian sudah 
mengumpulkan pejabat utama 
yang terkait kelanjutan penan-
ganan Covid-19. Rapat juga akan 
dilangsungkan bersama FKPD, 
mengingat kasus Covid-19 di BU 
yang terus meningkat.

Mian menuturkan keputusan 
Pemkab BU adalah memperketat 
izin keramaian yang diminta ma-

syarakat. Baik itu pesta pernika-
han ataupun keramaian lainnya 
dimasa pandemi Covid-19 saat 
ini.

Pemkab BU masih mengiz-
inkan pelaksanaan pesta perni-
kahan dan keramaian lainnya, 
namun akan diperketat terkait 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19. “Meskipun kegiatan 
keramaian masih kita izinkan, 
namun perizinannya lebih di-
perketat. Begitupun pelaksa-

naan protokol kesehatannya,” 
sampai Mian.

Saat ini kasus Covid-19 di 
BU terus meningkat. Sehingga 
kegiatan yang menjadi penye-
bab penularan Covid-19 harus 
diperketat dan benar-benar di-
pastikan patuh pada protokol 
kesehatan. Apalagi banyak ter-
jadi kasus positif Covid-19 yang 
berasal dari Orang Tanpa Gejala 
(OTG). ‘’Protokol kesehatan itu 
dengan menghindari kerumu-

nan atau menjaga jarak, meng-
gunakan masker, cuci tangan 
dan tidak boleh bersentuhan 
itu wajib diterapkan,” tegasnya.

Satgas Covid-19 hingga ke 
tingkat desa juga wajib melaku-
kan pengawasan terhadap setiap 
keramaian. Bahkan, jika ada keg-
iatan yang dinilai melanggar pro-
tokol kesehatan, Mian meminta 
Satgas bersikap tegas langsung 
melakukan pembubaran.

“Kita juga akan melakukan 

analisa, jika memang kegiatan 
tersebut membahayakan dalam 
arti bisa menjadi tempat penye-
baran Covid-19, dengan sangat 
terpaksa kita bubarkan,” tegasnya.

Data terbaru, kasus Covid-19 di 
Bengkulu Utara sudah mencapai 
144 kasus, sembilan diantaranya 
meninggal dunia. 

Untuk itu Pemkab BU selain 
melakukan sosialisasi secara 
masif kepada masyarakat agar 
menjalani protokol kesehatan 

juga menganggarkan dana dan 
program penanganan Covid-19. 
Termasuk upaya peningkatan 
ekonomi masyarakat. Mian ber-
harap awal tahun depan kasus 
Covid-19 di BU sudah menurun.

 “Saya mengajak seluruh ma-
syarakat untuk bersama-sama 
menerapkan protokol kesehatan. 
Meskipun memang saat ini sudah 
ada vaksin Covid-19, namun kita 
wajib menerapkan protokol kes-
ehatan,” pungkasnya.(qia)

Izin Pesta Diperketat

Dibantu Rp 1,07 Miliar
MUKOMUKO – Warga Kabupaten Mukomuko 

yang hendak melahirkan, tidak perlu khawatir 
dengan biaya. Meskipun belum mempunyai 
jaminan kesehatan (Jamkes) dari Badan Peny-
elenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia 
bisa melahirkan tanpa harus mengeluarkan se-
jumlah uang untuk membayar biaya persalinan.

Kepastian ini setelah Mukomuko diberikan 
bantuan dana jaminan persalinan sebanyak Rp 
1,07 miliar. Dana itu untuk membantu warga 
yang melahirkan, tahun 2021 mendatang. Ini 
dibenarkan Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, 
Wisnu Hadi, SE, MM.

“Alhamdulillah untuk Mukomuko kembali 
dibantu oleh pemerintah pusat untuk biaya 
persalinan. Pengalokasiannya dari dana alokasi 
khusus nonfisik,” kata Wisnu.

Pagu sebesar Rp 1,07 miliar itu meningkat. 
Sebab tahun 2020, Mukomuko hanya diberi Rp 
800 juta lebih. Akibat alokasi yang turun itu, 
Mukomuko sempat kehabisan dana untuk warga 
yang hendak melahirkan.

“Kita sempat habis dana tahun ini. Di pemba-
hasan APBD Perubahan tahun anggaran 2020, 
kita bisa mengalokasikan dana Rp 300 juta. Khu-
sus untuk membantu warga agar tidak terkena 
beban biaya saat persalinan,” ujarnya.

Pihaknya tidak menyalahkan pusat. Berkurang-
nya pagu dana jaminan persalinan untuk Kabu-
paten Mukomuko lantaran tiga tahun anggaran 
sebelumnya, berturut-turut, dana yang diberi-
kan tidak habis. Sehingga pemerintah pusat 
mengambil kebijakan, mengurangi pagu untuk 
membantu daerah lain.

“Ternyata, hanya dialokasikan Rp 800 juta itu, 
kurang untuk Mukomuko. Mungkin juga karena 
adanya pandemi Covid-19, turut menyumbang 
tingginya angka kelahiran di Mukomuko,” 
demikian Wisnu.(hue)

Perda Sengaja Dibuat 
Untuk Tarik Dana Pusat

MUKOMUKO – Kabag Hukum Setdakab Muko-
muko, Bakhtiar Syofyan, SH akui, jika sejumlah 
peratuan daerah (Perda) sengaja dibuat, karena 
kepentingan untuk menarik dana dari pemer-
intah pusat. Pasalnya, beberapa item dana, 
dari kementerian terkait, mensyaratkan harus 
adanya Perda.

“Memang ada beberapa Perda dibuat untuk 
kepentingan pendapatan daerah,” kata Bakhtiar.

Diantaranya lanjut Bakhtiar, Perda tentang 
Rencana Induk Pariwisata. Lalu Perda tentang 
Kawasan Tanpa Rokok dan Sejumlah Perda 
lainnya. Dijelasnya, seperti Perda tentang Ka-
wasan Tanpa Rokok, membuat Mukomuko bisa 
mendapatkan dana bagi hasil (DBH) tembakau 
dari pemerintah pusat. Jumlahnya dana yang 
bisa didapat Mukomuko dalam setiap tahun, 
bisa lebih dari Rp 2 miliar.

Kemudian Perda tentang Rencana Induk Pari-
wisata, menjadikan Mukomuko ditahun 2020, 
mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
mencapai Rp 3,2 miliar. DAK itupun tetap diku-
curkan pusat, meski kondisi pandemi Covid-19. 

“Itu untungnya untuk daerah. Kita bisa 
mendapatkan sumber pendapatan, yang bisa 
digunakan untuk pembangunan daerah. Seperti 
DAK Pariwisata ini, DAK lain itu tergerus bahkan 
dihapus oleh pusat ketika pandemi ini. Tapi DAK 
Pariwisata, tetap dilanjutkan,” terang Bakhtiar.

Kini Mukomuko tersedia peluang baru, untuk 
mendapatkan sumber pendanaan baru. Yakni 
pembiayaan untuk kegiatan dibidang kebuday-
aan. Dana baru diberikan pusat, jika Mukomuko 
sudah punya Perda mengenai kebudayaan.

“Tahun ini juga, kita dapat DAK Fisik baru. 
Untuk bidang sosial. Ini setelah kita memenuhi 
syarat pusat, mempunyai Perda tentang Sistem 
Layanan Rujukan Terpadu (SLRT),” kata Bakhtiar.

Ia menyatakan, bahwa semua Perda yang 
dibuat untuk kepentingan daerah. Tentunya, 
ada konsekuensi ketika sudah menjadi Perda. 
Bahwa Pemkab Mukomuko harus melaksanakan 
dari Perda yang sudah dibuat. Ia yakin, tidak ada 
Perda yang mandul. Tinggal lagi OPD terkait 
selaku pelaksana dari perda tersebut.

“Kita pastikan semua Perda yang dibuat itu, 
untuk kepentingan daerah. Tidak ada yang 
namanya hanya untuk kepentingan pencairan 
anggaran kegiatan. Dan memang Perda yang 
dibuat, segala sesuatu yang diatur di dalamnya, 
harus dilaksanakan,” demikian Bakhtiar. (hue) 

ARGA MAKMUR – Badan Kepega-
waian dan Pengembangan Sumber-
daya Manusia (BK-PSDM) Bengkulu 
Utara mendapatkan pengaduan dari 
beberapa warga soal beredarnya 
surat berkop Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) terkait pengangkatan 
CPNS khusus. Ditegaskan Kepala BK-

PSDM BU, Ir. Setyo Budi Raharjo,M.
Pd bahwa kabar itu tak benar.

 Pihaknya telah berkoordinasi den-
gan BKN. ‘’BKN memastikan SK pen-
gangkatan CPNS itu palsu. Begitupun 
soal informasi adanya pengangkatan 
CPNS khusus, hoax alias bohong. 
BKN tak pernah mengeluarkan SK 

tersebut,” jelas Setyo Budi.
 Ia menyampaikan, sampai tidak 

ada penerimaan CPNS dalam waktu 
dekat ini. Yang benar, penerimaan 
CPNS akan dilakukan tahun depan 
bersamaan dengan pelaksanaan 
perekrutan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (P3K). Itu 

pun belum dapat dipastikan wak-
tunya. “Kalau pengangkatan CPNS 
2019 yang lulus seleksi memang 
telah dilakukan. Saat ini kita masih 
menunggu keluarnya NIP untuk 45 
CPNS itu. Proses lainnya belum,” ujar 
Setyo Budi.

 Dia juga menuturkan bahwa perek-

rutan CPNS dilakukan secara terbuka 
dan diumumkan pada masyarakat 
secara resmi. Selain itu tes juga akan 
dilakukan secara nasional.  “Jika 
masyarakat menerima informasi 
perseorangan, jelas itu informasi 
palsu, bukan dari pemerintah,” te-
gasnya.(qia) 

Waspada Penipuan Pengangkatan CPNS

Prioritaskan 
Infrastruktur

BENTENG - DPRD Ka-
bupaten Bengkulu Tengah 
(Benteng) bersama Pemk-
ab Benteng sudah melak-
sanakan rapat paripurna 
dengan agenda nota kes-
epakatan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) Prioritas 
Plafon Anggaran Semen-
tara (PPAS) tahun Anggaran 
2021. Dalam KUA-PPAS itu 
diperkirakan APBD Benteng 
tahun anggaran 2021 men-
capai Rp 803 milliar.

Bupati Benteng, Dr. H. 
Ferry Ramli, SH, MH yang 
hadir langsung dalam rapat 
paripurna mengatakan, 
APBD Benteng 2021 men-
datang masih fokus pada 

pembangunan infrastruktur. 
Meskipun dalam melakukan 
percepatan pembangunan 
di Benteng masih terken-
dala dengan minimnya ang-
garan. Ia berjanji akan tetap 
memaksimalkan anggaran 
yang ada.

“Kita juga akan berjuang 
untuk mendapatkan angga-
ran dari pemerintah pusat. 
Tidak dipungkiri kalau kita 
masih sangat berharap dana 
dari pusat untuk pemban-
gunan daerah yang sudah 
kita rencanakan. Tantan-
gan pembangunan yang 
belum terselesaikan harus 
kita hadapi bersama-sama,’’ 
sampai bupati.

Dia menambahkan, dalam 
APBD 2021 mendatang, Di-
nas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) 

menjadi OPD paling besar 
mendapatkan anggaran. 
Sesuai fungsinya, PUPR me-
mang membidangi pem-
bangunan infrastruktur. 
Diurutan kedua adaalah 
Dinas Kesehatan (Dinkes). 
Disusul Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaaan (Dikbud). 

‘’Selain tiga OPD terse-
but, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
juga mendapatkan anggaran 
besar. Mereka mendapatkan 
dana dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
Nasional (BNPB),’’ ujar bu-
pati.

 Diakui Ferry Ramli ka-
lau APBD Benteng pada 
tahun 2021 mengalami 
penurunan mencapai Rp 20 
miliar dibandingkan tahun 
2020 lalu. Penurunan ang-

garan ini karena penguran-
gan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) dan Dana Alokasi 
Umum (DAU) dari pemer-
intah pusat.

“Saya mengucapkan teri-
ma kapada unsur DPRD dan 
anggota terhusus anggota 
Banggar DPRD yang sudah 
lembur bermalam-malam 
mengejar  pembahasan 
KUA-PPAS dengan Tim 
TAPD Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Semangat untuk 
berjuang guna memberikan 
yang terbaik bagi Kabu-
paten Bengkulu Tengah. 
Mari bersama-sama melan-
jutkan pembangunan ini,’’ 
pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD 
Benteng, Budi Suryantono, 
S.Sos mengemukakan den-
gan anggaran yang tersedia 

pada tahun 2021, diharap-
kan Pemkab Benteng dan 
OPD terkait khususnya un-
tuk benar-benar memak-
simalkan anggaran yang 
ada. ‘’Penurunan APBD 
tahun 2021 jangan menjadi 
alasan untuk tidak bekerja 
maksimal. Khusus dalam 
pembangunan infrastruktur  
yang ada di Benteng, yang 
itu menyentuh langsung 
kepentingan masyarakat.

“Mari sama-sama kita 
bekerja sama untuk mem-
bangun Kabupaten Ben-
teng yang kita cintai ini agar 
lebih berkembang dan maju. 
Semoga dengan anggaran 
yang tersedia bisa dimaksi-
malkan sesuai dengan ran-
cangan yang sudah dibuat 
oleh setiap OPD,’’ sampai 
Budi.(jee)
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SEPAKAT: Bupati Benteng Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS tahun Anggaran 2021.

APBD 2021 Mencapai Rp 803 Miliar

MUKOMUKO – Pemkab Muko-
muko menargetkan tahun depan 50 
bidang tanah telah terbit Sertifikat 
Hak Milik (SHM) atas nama Pemkab 
Mukomuko. Pengajuan itu setelah 
ratusan bidang tanah milik Pemkab 
Mukomuko ternyata sebagian besar 
belum mempunyai SHM.

Kabid Aset Daerah Badan Keuan-
gan Daerah (BKD) Mukomuko, Eka 
Purwanto, S.IP, M.Si menyampaikan 
kalau pihaknya sudah mengajukan 
dana Rp 200 juta. Khusus untuk pen-
gurusan SHM atas tanah sebanyak 
50 bidang itu. 

Mantan Kabid Pemerintahan Desa 
ini menyebutkan kalau pengurusan 
SHM di tahun 2021 bisa lebih dari 
50 bidang. Meskipun anggarannya 
hanya Rp 200 juta. Ini setelah adanya 
program dari Kantor Pertanahan 
Mukomuko, menggratiskan sejum-
lah biaya pengurusan untuk SHM 
tanah Pemkab.

“Memang target kita 50 bidang. 
Tapi kita berusaha bisa lebih dari 

itu. Dengan asumsi pembiayaan-
nya bisa ditekan dari pengurusan 
sebelumnya,” kata Eka.

Pemkab lanjutnya, hanya menang-
gung biaya penelitian tanah, biaya 
transportasi dan akomodasi panitia. Se-
dangkan biaya lainnya, seperti pengu-
kuran tanah, sudah ditanggung Negara. 

Dipapar Eka, banyaknya bidang 
tanah pemkab yang belum diserti-
fikatkan atas nama pemkab bukan 
tanah berdirinya bangunan pemer-
intah. Tapi tanah yang diatasnya ada 
jalan. Sebab ketentuan sekarang, 
jalan yang menjadi tanggung jawab 
atau kewenangannya Pemkab, maka 
harus dibuatkan SHM. “Jadi masih 
cukup banyak beban kita,” sebut Eka.

Mengenai keharusan di tahun 2024 
seluruh tanah Pemkab sudah ada 
SHM, tidak ditampik Eka. Untuk 
mempercepat realisasi, pihaknya 
akan lebih memprioritaskan pener-
bitan sertifikat untuk tanah yang 
sudah tidak ada konflik. Artinya, 
tanah itu sudah benar-benar milik 

pemkab dan tidak tumpang tindih 
surat menyurat kepemilikannya.

“Harapan dari KPK, semua tanah 
Pemkab di 2024 sudah tersertifikat. 
Kita ini banyak sekali. Untuk mem-
percepat capaian, kita utamakan 
dulu tanah-tanah yang tidak ada 

konflik. Termasuk menghindari 
tanah yang masih ada hak milik di 
atasnya. Sebab untuk tanah yang 
masih konflik, itu pengurusannya 
akan menambah biaya dibanding-
kan dengan tanah yang memang 
sudah aman,” pungkasnya. (hue) 

Rp 200 Juta Untuk 50 Bidang Tanah

Peri/rb

INVENTARISIR ASET: pendataan tanah milik Pemkab Mukomuko oleh 
BKD Mukomuko bersama Kantah Mukomuko, baru-baru ini.
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KEPAHIANG - Lampu Penerangan Jalan 
Umum (LPJU) di Kabupaten Kepahiang 
hingga kini masih menjadi persoalan. 
Lantaran banyak yang tidak menyala lagi 
sehingga membuat pengendara khawatir. 
Khususnya lampu jalan di wilayah jalan 
lintas Kepahiang – Curup, tepatnya di Ke-
camatan Ujan Mas dan Merigi.

Diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten 
Kepahiang, Joko Triono, masih banyak 
ditemukan lampu yang tidak menyala 
sepanjang ruas jalan di Kecamatan Ujan 
Mas sampai dengan Kecamatan Merigi. Ia 
mengaku masih menjumpai beberapa lam-
pu penerangan jalan yang tidak berfungsi.

“Penerangan jalan umum mulai dari Ke-
camatan Ujan Mas sampai ke Kecamatan 
Merigi banyak ditemukan mati, belum lagi 
keluhan warga saat melintasi jalan pada 
malam hari,” ujar Joko.

Menurutnya, ada kekhawatiran tersend-
iri apabila lampu penerangan jalan tidak 
maksimal. Pertama, khawatir akan kesela-
matan pengendara, kemudian kerawanan 
yang juga membahayakan pengendara. 

Pihaknya, dijelaskan Joko mempertan-
yakan terkait peran pemerintah dalam hal 
pemeliharaan lampu penerangan jalan 
umum tersebut.

“Pengendara pasti takut karena suasana 
jalan gelap, akhirnya ngebut. Ini justru 
akan membahayakan, dapat menimbulkan 
kecelakaan. Kami mempertanyakan tang-
gungjawab pemerintah daerah mengenai 
pemeliharaan lampu jalan ini, jangan 
sampai ada korban baru diperhatikan,” 
ujar Joko. 

Sebelumnya, Kabid Keselamatan Sarpras 
pada Dinas Perhubungan Yoyon Sugiarto 
menjelaskan LPJU yang menjadi tang-
gungjawab pihaknya berjumlah 1.331 titik 
yang tersebar pada 8 kecamatan, dengan 
rincian 556 titik dalam kondisi menyala 
dan 775 titik dalam kondisi mati. Sebaran 
LPJU yang mati diantaranya, Kepahiang 
192, Kabawetan 59, Ujan Mas 141, Bermani 
Ilir 109, Tebat Karai 92, Seberang Musi 58, 
Merigi 49 dan Muara Kemumu 75 titik.

“Kami mengusulkan lagi anggaran per-
baikan lampu jalan pada R-APBD Perubah-
an TA 2020 mendatang, memang dari hasil 
pengecekan yang kami lakukan sebanyak 
775 titik lampu jalan dalam kondisi mati 
total,” tutup Yoyon. (sly)

KEPAHIANG – Penyeli-
dikan yang dilakukan Sat 
Reskrim Polres Kepahiang, 
atas perkara pencurian yang 
terjadi di gedung Tourism 
Information Center (TIC) 
milik Pemkab Kepahiang 
pada 26 November 2020 lalu, 
akhirnya membuahkan hasil.

Sekitar pukul 11.30 WIB 
kemarin (12/12), perso-
nel Unit Pidum Sat Reskrim 
Polres Kepahiang berhasil 
membekuk OH (18), warga 
Pasar Kepahiang Kecamatan 
Kepahiang, lantaran diduga 
kuat telah melakukan tindak 
pidana pencurian di gedung 
TIC pada 26 November lalu.

Kapolres Kepahiang AKBP 
Suparman, S.IK, M.AP me-
lalui Kasat Reskrim Iptu 
Welliwanto Malau, S.IK, 
MH mengungkapkan, pen-
angkapan atas tersangka 
OH dilakukan berdasarkan 
hasil penyelidikan perkara 
yang dilakukan pihaknya. 
Setelah melakukan pemer-
iksaan beberapa saksi dan 
alat bukti di lokasi kejadian, 
maka kesimpulan yang di-
dapat mengarah kepada 
tersangka OH.

“Awalnya tersangka OH ini 

akan kita lakukan pemerik-
saan sebagai saksi, karena 
diketahui berada di seki-
tar TKP sebelum kejadian. 
Namun dalam pemerik-
saannya, tersangka OH jus-
tru mengakui perbuatannya 
yang telah mencuri dengan 
cara membobol gedung TIC 
saat kondisi gedung tersebut 
sedang sepi,” ungkap Welli-
wanto.

Diakui Welliwanto, semen-
tara ini tersangka masih 
diamankan di sel tahanan 
Mapolres Kepahiang, guna 
pemeriksaan lebih lanjut. 
Selain itu juga jajarannya 
pun sedang melakukan pen-
gumpulan barang bukti yang 
telah diambil oleh tersangka, 
dan beberapa diantaranya 
sudah terkumpul dan ikut 
diamankan.

“Adapun barang bukti ha-
sil curian yang sudah kita 
amankan yakni 1 unit TV 
LED 43 inci, 3 unit monitor 
computer, 3 buah tabung 
gas 3 Kg, 1 unit dispenser, 
dan 1 unit sound system. Se-
mentara untuk barang bukti 
lainnya, seperti kompor gas 
dan lainnya, masih kita cari,” 
demikian Welliwanto. (sly) 

Lampu Jalan 
Banyak Padam

ARIE/RB

BARANG BUKTI: Anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang saat mengamankan barang bukti hasil pencurian, kemarin (12/11).

Bobol Gedung TIC, Pemuda 
Pasar Kepahiang Dibekuk

K E P A H I -
ANG  – Mulai 
m e m a s u k i 
musim peng-
hujan di akhir 
tahun, Badan 
Penanggulan-
gan Bencana 
Daerah (BPBD) 
K a b u p a t e n 
K e p a h i a n g 
m e n g i m b a u 
k e p a d a  m a -
syarakat agar 
berhati-hati dan mewaspa-
dai berbagai kemungkinan 
bencana yang diakibatkan 
musim penghujan, seperti 
tanah longsor dan pohon 
tumbang.

Diungkapkan Kepala BPBD 
Kabupaten Kepahiang Ir. 
Taufik, dengan kondisi geo-
grafis kabupaten Kepahiang 
di dataran tinggi, ditambah 
dengan perkiraan intensitas 
curah hujan di akhir tahun, 
membuat masyarakat perlu 
mewaspadai dan meng-
hindari kemungkinan ben-
cana yang mungkin terjadi 
di lingkungannya.

“Sepekan ini intensitas hu-
jan mulai tinggi, terkadang 
juga disertai angin kencang, 
khususnya pada sore dan 
malam hari. Untuk masyara-
kat kami imbau berhati-hati 
atas kondisi cuaca seperti 
ini,” ungkap Taufik.

Kondisi cuaca yang transisi 
tersebut, menurut Taufik, 
memberikan dampak ke-
pada masyarakat Kepahi-
ang, dimana di lingkungan 
masyarakat masih banyak 
pohon yang cukup tinggi 
dan tebing. 

“Hujan dan angin kencang 
jelas berpengaruh signifi-
kan dengan bencana alam 
seperti longsor dan pohon 

tumbang. Kepada masyara-
kat kita imbau agar berhati-
hati, jangan memaksa untuk 
keluar rumah apabila cuaca 
sedang tidak bersahabat,” 
ungkapnya.

Selanjutnya untuk titik 
yang rawan longsor seperti 
di jalur lintas gunung dan 
Desa Tebat Monok, bagi 
masyarakat dan pengguna 
kendaraan agar bisa lebih 
waspada karena setiap ta-
hunnya wilayah tersebut 
sering terjadi bencana long-
sor.

Kemudian kepada ma-
syarakat Kepahiang khu-
susnya di lingkungan yang 
masih asri dengan pohon-
pohon besar, juga diimbau 
waspada dengan kecepatan 
angin belakangan ini. Taufik 
mengingatkan apabila me-
mang ada beberapa pohon 
di lingkungan masyarakat 
yang mengancam, sebaiknya 
ditebang.

“Daripada nantinya po-
hon-pohon tersebut men-
impa atap rumah, sebaiknya 
ditebang. Masyarakat kita 
harapkan bisa bekerjasama 
dengan pemerintah untuk 
mengantisipasi dan memi-
nimalisir kemungkinan ben-
cana yang mungkin terjadi 
di sekitar,” demikian Taufik. 
(sly)

Musim Penghujan,
BPBD Ingatkan Warga

PELABAI – Sampai saat ini, di Kabupaten 
Lebong baru ada 229 pekerja konstruksi 
atau tukang profesional. Yakni tukang yang 
mengantongi sertifikat ahli konstruksi dari 
Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK). 
Kondisi itu jelas tidak sebanding dengan 
kebutuhan serapan pekerja konstruksi seir-
ing tingginya pembangunan infrastruktur 
yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Lebong.

Terlebih dalam Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 
2021, Pemkab Lebong mengagendakan 
kegiatan fisik hingga Rp 100 miliar. Dengan 
keterbatasan pekerja konstruksi lokal yang 
profesional, tidak sedikit rekanan pelak-
sana konstruksi di Lebong mempekerjakan 
tukang tak bersertifikat. Sebagian lagi 
menggunakan pekerja dari luar. ‘’Kondisi 
ini sangat merugikan Lebong dan untuk 
jangka panjangnya rawan terhadap kelang-
sungan pembangunan,’’ kata Anggota 
DPRD Kabupaten Lebong, Mahdi, S.Sos.

Diharapnya, Pemkab Lebong terus 
mengembangkan potensi Sumber Daya 
Manusia (SDM) masyarakat Lebong. Salah 
satunya dengan menganggarkan kegiatan 
pelatihan dan sertifikasi bagi para tukang 
lokal agar menyandang status pekerja 
konstruksi profesional. ‘’Untuk saat ini 
kami tidak bisa berbuat banyak atas sikap 
rekanan yang menggunakan pekerja kon-
truksi dari luar karena keterbatasan pekerja 
konstruksi lokal yang diakui profesional,’’ 
ungkap Mahdi.

Dijelaskannya, dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruk-
si telah diatur masalah spesifikasi pekerja 
kontruksi yang boleh dipekerjakan dalam 
proyek APBN dan APBD. Bahkan peker-
jaan oleh kontraktor yang tidak memakai 
pekerja konstruksi profesional, ancaman-
nya bisa diberhentikan pekerjaannya. 
‘’Jalan terbaiknya pemerintah daerah juga 
harus mendukung penyediaan pekerja 
konstruksi yang profesional,’’ tutur Mahdi.

Terpisah, Kabid Jasa Konstruksi, Dinas 
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 
dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten 
Lebong, Eldi Satria, ST memastikan tahun 
ini tidak menggelar pelatihan konstruksi 
kepada warga Lebong yang berprofesi tu-
kang. Dana yang sempat dianggarkan dalam 
APBD 2020 senilai Rp 225 juta untuk melatih 
300 tukang itu, dialihkan untuk penanganan 
Covid-19. ‘’Untuk tahun 2021 akan kami 
ajukan kembali anggarannya,’’ ungkap Eldi.

Disentil soal pengawasan yang dilaku-
kan Bidang Jasa Konstruksi terhadap 
pelaksanaan kegiatan fisik tahun ini, Eldi 
mengaku masih menemukan sejumlah 
rekanan yang mempekerjakan tukang tak 
bersertifikat ahli. Namun pihaknya belum 
menerapkan sanksi tegas karena berbagai 
faktor dan pertimbangan. ‘’Sebenarnya 
dalam Undang-Undang Konstruksi telah 
dijelaskan, pekerjaan fisik yang bersumber 
dari APBN maupun APBD bisa dihentikan 
jika pelaksananya memakai pekerja yang 
tidak ahli,’’ tukas Eldi. (sca)

Tambahan 10 Kasus Sembuh
CURUP – Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL) kembali 
mencatat adanya tambahan selesai konfirmasi 
atau sembuh sebanyak 10 kasus. Ini disampaikan 
juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanga-
nan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM 
kepada RB.

Dirincikan Syamsir, 10 kasus sembuh tersebut 
dari Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR) masing-
masing kasus 341, 349 dan kasus 350. Lalu dari 
Kecamatan Curup Tengah yaitu kasus 339 dan 
kasus 340. Selanjutnya dari Kecamatan Curup 
Selatan masing-masing kasus 345 dan kasus 347, 
dari Kecamatan Curup Utara yaitu kasus 346 dan 
kasus 348. Serta satu kasus dari Kecamatan Curup 
Timur yaitu kasus 343.

‘’Sampai hari ini tercatat ada 371 kasus konfir-
masi positif di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan 
jumlah selesai konfirmasi atau sembuh sudah 
sebanyak 326 kasus. Dan untuk konfirmasi positif 
yang masing dalam pengawasan masih sebanyak 
45 kasus lagi,’’ kata Syamsir merincikan jumlah 
kasus kemarin.

Ditambahkan Syamsir, mereka juga mencatat 
ada 13.601 orang pelaku perjalanan. Dengan 
jumlah suspek 251 orang dan suspek discarded se-
banyak 162 orang. Serta suspek diisolasi sebanyak 
3 orang dan probable sebanyak 6 orang. ‘’Sedang-
kan untuk sampel yang diperiksa di Laboratorium 
mencapai 1.881 sampel. Dengan jumlah sampel 
positif sebanyak 371 sampel dan sampel negatif 
sebanyak 1.510 sampel,’’ demikian Syamsir.(dtk)

Usul Dana Rp 1 M untuk Pilkades
PELABAI - Dalam penyusunan Rancangan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 
Kabupaten Lebong 2021, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakata Desa dan Sosial (PMDS) mengusul-
kan dana Rp 1 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa (Pilkades). Dana itu dibutuhkan 
untuk membentuk panitia berikut kebutuhan 
teknis Pilkades yang akan digelar di 17 desa. 
‘’Mudah-mudahan usulan kami disetujui dewan,’’ 
kata Kepala Dinas PMDS Kabupaten Lebong, Reko 
Hariyanto, S.Sos, M.Si.

Namun sekalipun anggaran disetujui, Reko 
belum bisa memastikan Pilkades dapat digelar 
2021. Itu karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 
141/4528/SJ tentang Penundaan Pemilihan Kepala 
Desa (Pilkades). Penundaan semata demi men-
gantisipasi penyebaran Covid-19 yang sampai saat 
ini masih menjadi ancaman nasional. ‘’Sampai ka-
pan penundaannya belum ada kepastian, namun 
sebagai antisipasi kami tetap usulkan dananya 
sehingga kalaupun 2021 boleh digelar Pilkades, 
Lebong sudah siap,’’ terang Reko.

Solusinya, jabatan kepala desa yang telah habis, 
harus diisi oleh pejabat sementara (Pjs). Termasuk 
jabatan anggota Badan Pemusyawaratan Desa 
(BPD), jika habis sebelum Pilkades diperpenjang 
masa tugasnya. Sejauh ini Pemkab Lebong telah 
memperpanjang masa tugas anggota BPD di 21 
desa akibat penundaan Pilkades. ‘’Rata-rata masa 
jabatannya telah berakhir November,’’ ungkap Reko.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, 
Mustarani mengatakan, Pemkab Lebong memang 
meniadakan Pilkades 2020 sebelum pandemi 
Covid-19. Pertimbangannya karena anggaran 
daerah yang minim. Sementara Pemkab Lebong 
harus menyediakan anggaran hingga Rp 30 miliar 
untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada). (sca)

Tukang Profesional Minim, Pembangunan Terancam

PELABAI – Sebagai langkah awal persiapan 
musim tanam pertama tahun 2021, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Lebong diminta leboh 
maksimal menyiapkan kebutuhan tanam. Baik 
bibit maupun pupuk. Jangan sampai hingga 
masa tanam tiba, petani tidak bisa menanam 
padi karena stok pupuk bersubsidi habis. ‘’Pemk-
ab Lebong, dalam hal ini Disperkan (Dinas 
Pertanian dan Perikanan, red) harus menjamin 
ketersediaan pupuk bersubsidi,’’ ujar Anggota 
DPRD Kabupaten Lebong, Sriwijaya, SH.

Selain itu, Disperkan melalui kios pupuk yang 
ditunjuk secara resmi wajib melayani penebu-
san pupuk oleh petani yang tergabung dalam 
kelompok tani (poktan) kapanpun diperlukan. 
Seluruh regulasinya, seperti Peraturan Bupati 
(Perbup) tentang Kebutuhan Pupuk tahun 2021 

harus segera diterbitkan. ‘’Jangan ditunda-tun-
da karena ini menyangkut kepentingan pokok 
masyarakat,’’ terang Sriwijaya.

Ia juga mengajak seluruh petani yang belum 
bergabung ke poktan segera mendaftar. Itu 
berkaitan dengan penyaluran pupuk subsidi 
yang hanya bisa diberikan kepada poktan. Bu-
kan kepada petani perseorangan. Teknisnya 
disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dia-
jukan poktan dalam Rencana Dasar Kebutuhan 
Kelompok (RDKK). ‘’Poktan juga saya ingatkan 
segera susun RDKK karena RDKK sudah harus 
diusulkan sebelum musim tanam tiba,’’ papar 
Sriwijaya.

Sementata Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, 
S.IP, M.Si mengingatkan Dispertan benar-benar 
memaksimalkan peran Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL). Khususnya mendorong Poktan 
segera menyusun RDKK sehingga dalam musim 
tanam 2021 tidak ada keterlambatan penyal-
uran pupuk bersubsidi ke petani. ‘’Kalau bisa 
PPL harus jemput bola, jangan hanya menung-
gu RDKK dari poktan,’’ tandas Rosjonsyah.

Bukan tanpa alasan, Rosjonsyah meminta PPL 
proaktif karena tidak seluruh pengurus poktan 
memahami teknis penyusunan dan pengajuan 
RDKK. Terlebih untuk poktan yang baru ter-
bentuk. Terlepas permasalahan paham tida-
knya poktan menyusun RDKK, dipastikannya 
Pemkab Lebong akan menyiapkan kebutuhan 
pupuk bersubsidi dalam musim tanam 2021. 
‘’Kalau ada petani yang tidak kebagian pupuk 
bersubsidi laporkan ke saya,’’ tegas Rosjonsyah. 
(sca)

Ketersediaan Pupuk Harus Terjamin

TAUFIK
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Hasil Pleno 11 PPK 
KOTA BINTUHAN - Dari 15 

PPK yang ada di Kabupaten 
Kaur, 11 PPK kemarin (12/12) 
telah melaksanakan pleno. Dari 
11 PPK yang telah menggelar 
pleno terbuka hasil rekapitulasi 
perolehan suara pilbup Paslon 
02 Lismidianto - Herlian Muhrim 
masih tetap unggul. Bahkan dari 
11 kecamatan paslon 02 unggul 
di delapan Kecamatan semen-
tara paslon 01 Gusril Pausi – Medi 
hanya unggul di tiga kecamatan 
yaitu Kaur Selatan, Kaur Utara 
dan Kelam Tengah. 

Delapan Kecamatan yang men-
dongkrak suara Lismidianto – 
Herlian Muhrim adalah Kecama-
tan Lungkang Kule, Kaur Selatan, 
Pagulu, Pagulir. Kecamatan Luas, 
Semidang Gumay, Tetap dan 
Kecamatan Kinal.

 Sementara itu dalam Pilgub 
tahun 2020 ini, Paslon 02 Rohi-
din Mersyah - Rosjonsyah juga 
unggul dari dua calon gubernur 
lainnya. Dari 11 kecamatan yang 
telah melaksanakan pleno PPK, 
Rohidin unggul di 10 kecama-
tan. Sementara paslon 01 Helmi 
Hasan hanya unggul di satu 
kecamatan saja yaitu Kecamatan 

Tetap. Sementara 10 kecamatan 
lainnya yang dikuasai Rohidin 
adalah Kaur Selatan, Kaur Utara 
dan Kelam Tengah. Kecamatan 
Lungkang Kule, Kaur Selatan, 
Pagulu, Pagulir. Kecamatan Luas, 
Semidang Gumay dan Kecama-
tan Kinal.

 Ketua KPU Kaur Meixxy Ris-
manto melalui anggota KPU Di-
visi Teknik Irpanadi saat dikon-
firmasi membenarkan kalau 
pleno tingkat PPK masih terus 
berlangsung. Sementara 11  PPK 
telah rampung sementara 4 PPK 
lainnya masih pleno. Namun dari 
11 PPK yang telah melaksana-
kan pleno suara unggul untuk 
pilbup dan Pilgub masih tetap 
Paslon 02. Kendati demikian KPU 
Kaur masih tetap menunggu ha-
sil pleno rampung nantinya.

 “Untuk saat ini baru sebelas 
PPK yang sudah melaksanakan 
pleno dan alhamdulilah semua 
berjalan aman dan lancar. Set-
elah PPK tingkat kecamatan 
rampung malam ini (kemarin, 
red) mungkin kita akan segera 
gelar rapat di KPU untuk me-
nentukan jadwal pleno tingkat 
KPU Kaur nantinya. Untuk saat 
ini perolehan suara masih tetap 
tidak banyak berubah sementara 

waktu ini paslon 02 pilbup dan 
pilgub masih tetap unggul di 
sebagian besar kecamatan yang 
ada di Kaur,” kata Irpanadi. 

 Tidak hanya pihak KPU Kaur 
juga sangat berterima kasih 
dengan pihak Polres Kaur dan 
juga TNI yang terus mengawal 
pelaksanaan pleno di tingkat PPK 
hingga berjalan lancar. Pihaknya 
juga berharap pleno tingkat KPU 
Kaur nantinya semua bisa ber-
jalan aman dan lancar.  Hingga 
kemarin dari pantauan RB, pleno 
di empat kecamatan berlangsung 
cukup a lot. Bahkan hingga tadi 
malam pleno masih tetap ber-
jalan dengan pengawalan ketat 
anggota Polres Kaur, Kodim 0408 
BS-Kaur dan juga dari Brimob 
Polda Bengkulu. 

 “Untuk pengamanan tetap 
akan kita maksimalkan untuk di 
empat kecamatan yang lagi pleno 
PPK. Dan alhamdulilah sampai 
dengan malam ini (kemarin, red) 
pleno tetap berjalan aman dan 
lancar kendati setiap tim paslon 
semuanya hadir di setiap pleno 
PPK,” ungkap Kapolres Kaur 
AKBP Dwi Agung Setyono,S,IK, 
MH melalui Kabag Ops AKP 
Fahrul Ikwan kemarin di Nasal. 
(cik) 

Lismidianto-Herlian 
Unggul di 8 Kecamatan

Laka Lantas 
di Tanjung Tebat

KOTA MANNA – Naas 
dialami pasangan suami istri 
yakni Hot Salimah (34) dan 
sang suami, Elbar (38) warga 
Tebat Serai, Kota Manna. 
Keduanya berniat pergi ke 
Pasar Kedurang pukul 04.30 
WIB. Mobil pikap yang dik-
endarai Elbar, saat melintas 
di Desa Tanjung Tebat Ke-
camatan Bunga Mas mena-
brak mobil truk milik Junaidi 
(40) warga Pagar Dewa, Kota 
Manna, yang sedang ter-
parkir. Akibat kejadian ini, 
Hot Salimah meninggal 
dunia (MD) di tempat ke-
marin (12/12), dengan luka 
di bagian kepala.

Sedangkan sang suami 
hanya mengalami luka lecet. 
Beruntung salah satu anak 
korban yang masih kecil 
yang duduk di bagian samp-
ing korban selamat dan 
tidak mengalami luka. 

Akibat kejadian ini sang 
suami diperiksa anggota 
Satlantas Polres BS guna 
melakukan penyelidikan 
dan penyebab laka lantas. 

Dijelaskan Kapolres BS 
AKBP. Deddy Nata, S.IK 
melalui Kasat Lantas Iptu.
Eka Hendra Ardiansyah 
disampaikan Kanit Laka 
Aipda. Turman Aidi ber-
dasarkan oleh TKP pihak 

Satlantas menyimpulkan 
bahwa pengemudi pikap la-
lai dan mengendara dalam 
kecepatan tinggi. Sehingga 
pengemudi pikap tidak 
dapat mengelak saat akan 
menabrak bagian belakang 
truk yang sedang terparkir 
lantaran sedang mengganti 
ban yang bocor. 

Sedangkan posisi mobil 
truk tersebut jelas Kanit 
sudah pas, dan sudah tidak 
memungkinkan untuk 
parkir lagi ke kiri jalan. 

“Ya suami dari korban 
kami periksa dulu, dan kes-
impulan saat ini sang suami 
memang lalai hingga ter-
jadinya kecelakaan. Sedan-
gkan almarhum langsung 
dibawa ke rumah duka 
usai kejadian,” jelas Kanit 
Laka.

Dengan kejadian ini pihak 
Satlantas Polres BS kembali 
mengimbau masyarakat 
BS khususnya saat melintas 
di jalan raya Bunga Mas 
untuk dapat mengurangi 
kecepatan. Meskipun jalan 
lebar dan bagus namun 
Satlantas mengakui jalan 
tersebut rawan laka lantas 
dan sudah banyak korban. 

“Tetap dengan kecepatan 
sedang, jalan itu memang 
lurus dan bagus tapi tidak 
menjamin keselamatan 
apabila dalam kecepatan 
tinggi. Harap hati-hati,” im-
bau Turman.(tek) 

RIO/RB

OLAH TKP: Kanit Laka Satlantas Polres BS sedang melakukan olah TKP tabrakan mobil pick up 
dan truck di jalan raya Kecamatan Bunga Mas Sabtu (12/12).

Istri Tewas, Suami Diperiksa

KOTA MANNA – Proses 
perekapan surat suara ting-
kat Panitia Pemilihan Ke-
camatan (PPK) masih ber-
langsung. Tercatat hingga 
kemarin (12/12), sudah ada 
empat PPK yang selesai 
melakukan pleno. Oleh se-
bab itu pihak KPU Bengkulu 
Selatan (BS) memastikan 
hari ini (13/12) seluruh PPK 
selesai melakukan pleno re-
kapitulasi perolehan suara. 

Adapun PPK yang telah 
selesai melakukan reka-
pitulasi surat suara tingkat 
kecamatan yakni Kecama-
tan Air Nipis, Pasar Manna, 
Manna dan Bunga Mas. Si-
sanya masih ada tujuh PPK 
lagi yang masih melakukan 
pleno. KPU BS memastikan 
hari ini semua PPK selesai 
pleno.

 Dengan demikian, apabila 
pleno tingkat kecamatan 
selesai, maka pihak KPU BS 
akan melakukan pleno ting-
kat kabupaten yang akan 
dimulai tanggal 14 hingga 17 
Desember penetapan calon 
terpilih oleh KPU BS. 

Ketua KPU BS Alpin Sam-
sen, S.Pt mengatakan, re-
kapitulasi surat suara yang 
dilakukan Panitia Pemung-
utan Suara (PPS) di tingkat 
kecamatan masih berlang-
sung. Namun demikian 
diakuinya secara bertahap 
beberapa kecamatan sudah 

selesai melakukan rekap. 
Bahkan ungkap Alpin tang-
gal 13 Desember semua ke-
camatan dipastikan selesai 
melakukan rekap tingkat 
kecamatan. Sebab Pleno 
tingkat kabupaten akan di-
lakukan paling lambat tang-
gal 17 Desember.

“Ya pagi sudah ada empat 
kecamatan yang selesai. 
Dan dipastian semua akan 
selesai besok (kemarin),” 
terang Alpin

Semua surat suara yang te-
lah dilakukan rekap disimpan 
di kantor KPU. Sedangkan 
logistik lainnya jelas Alpin 
disimpan di gudang logistik 
KPU BS. Untuk menghindari 
segala kemungkinan dan 
melindungi kotak suara pihak 
Polres BS menjaga ketat kan-
tor KPU BS. 

Kapolres BS AKBP. Ded-
dy Nata, S.IK melalui Ka-
subag Hukum Iptu. AHD 
Khairuman, M.Si mengaku 
pihaknya berjaga 24 jam 
dan tidak sembarangan 
orang boleh masuk lokasi 
KPU. Karena tegas Khairu-
man surat suara harus steril 
hingga selesai masa pleno 
tingkat kabupaten. 

“Anggota selalu siaga, surat 
suara dipastikan aman betul 
tidak boleh ada yang meny-
entuh selain petugas yang 
berwenang,” tegas Khairu-
man.(tek)

RIO/RB

SAKSIKAN: Ketua KPU BS Alpin Samsen menyaksikan 
dan menerima hasil rekap surat suara empat 
kecamatan di kantor KPU Sabtu (12/12).

Empat PPK Selesai Pleno

KOTA BINTUHAN –Untuk 
memastikan kondisi perbatasan 
aman dan kondusif, menyambut 
libur Natal dan tahun baru, Ka-
polres Kaur AKBP Dwi Agung 
Setyono, S.IK, MH turun lang-
sung memantau situasi di per-
batasan Bengkulu – Lampung. 

 Dalam kesempatan itu, Ka-
polres Kaur mengimbau ja-
jannya di Polsek Nasal untuk 
benar-benar memberikan rasa 
aman kepada pengendara yang 
melintasi perbatasan Beng-
kulu – Lampung. Jangan sampai 
nantinya terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan. Akhir tahun 
biasanya kendaraan melintasi 
perbatasan cukup ramai. Baik itu 
untuk mengunjungi wisata dan 
juga ada yang pulang kampung 
berlibur.

 “Kita sengaja pantau perbatasan 
karena ingin melihat langsung 
kondisi jalan dan rambu-rambu 
serta tingkat kerawanan jelang 
Natal dan tahun baru. Kita juga 

himbau kepada pihak Polsek 
Nasal untuk rajin patroli malam 
dan siang di wilayah perbatasan. 
Karena kalau sore biasanya per-
batasan ramai oleh warga yang 
nongkrong di jembatan dan hal 
ini bisa mengganggu lalu lintas 
nantinya,” terang Kapolres Kaur.

 Tidak hanya itu saja warga yang 
melintasi perbatasan Bengkulu 
– Lampung diminta waspada 
karena musim hujan jalan li-
cin sehingga rawan laka lantas. 
Bahkan sudah banyak terjadi 
laka lantas di wilayah tebing 
batu yang menewaskan banyak 
korban. Dan ini menjadi perha-
tian jangan sampai libur tahun 
baru dan Natal nantinya kembali 
terjadi laka yang mengakibat kor-
ban jiwa. 

 “Kita akan minta kepada OPD 
terkait untuk memberi tanda dan 
rambu-rambu lalu lintas agar 
pengendara saat masuk hutan 
kawasan bisa waspada sehingga 
tidak terjadi laka tunggal dan 

sebagainya. Karena dalam dua 
bulan ini beberapa bus dan 
truk yang terbalik di perbatasan 
Bengkulu – Lampung,” pungkas 
Kapolres. 

Selain Kapolres Kaur ikut juga 
dalam memantau situasi per-
batasan kemarin Kasat In-
telkam Polres Kaur Iptu Tomson 
Sembiring. Kemudian Kapolsek 
Nasal Iptu Danang dan juga 
anggotanya. Dalam kesempa-
tan itu Polsek Nasal terus meng-
gelar patroli karena kalau sore 
dan malam banyak pemuda 
yang nongkrong di jembatan 
yang menghubungkan Beng-
kulu – Lampung. 

 “Untuk antisipasi balap liar kita 
terus menggelar patroli di sekitar 
jembatan dan menindak tegas 
jika ada yang balap liar. Kita juga 
meminta pengendara melapor 
jika hal-hal yang mencurigakan 
di perbatasan saat melintas,” 
pungkas Kapolsek Nasal Iptu Da-
nang Purwanto kemarin. (cik) 

ALBERTUS/RB

PERBATASAN: Kapolres Kaur saat memantau perbatasan Bengkulu – Lampung jelang libur Natal 
dan tahun baru. 

Pantau Jalur Perbatasan

Waspada Pohon Tumbang 
SELUMA - Cuaca buruk disertai angin kencang 

terus melanda wilayah Kabupaten Seluma sejak 
beberapa hari terakhir. Akibat cuaca buruk itu, 
banyak pohon yang tumbang karena dihantam 
angin kencang. Melihat hal ini, Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Seluma dan Polres Seluma meminta masyarakat 
untuk tidak berteduh di bawah pohon dan re-
klame saat cuaca buruk sedang melanda karena 
rawan tumbang tertiup angin kencang. Selain itu 
juga pengendara yang melintas untuk diminta 
berhati-hati.

Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo, 
SIK mengimbau warga setempat untuk mewas-
padai cuaca seperti ini saat berkendara. Dimana 
masyarakat diminta berhati-hati dalam berken-
dara dikarenakan sedang rawan terjadi pohon 
tumbang. Maka dari itu, masyarakat diminta 
waspada dan tidak berteduh dibawah pohon 
maupun reklame karena rawan tumbang akibat 
hujan deras dan angin kencang. Hal ini setelah 
banyak terjadinya pohon tumbang di sejumlah 
ruas jalan pada Jumat (11/12) lalu akibat cuaca 
buruk.

“Ya kami mengimbau masyarakat khususnya 
yang sedang berkendara untuk hati-hati, karena 
cuaca seperti ini sering menyebabkan bencana 
seperti pohon tumbang,” jelasnya.

Ditambahkan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupat-
en Seluma, Arben Muktiar MSi mengakui bahwa 
memang curah hujan sedang tinggi untuk saat ini. 
Tak hanya curah hujan saja, angin kencang pun 
turut terjadi. Yang mana berdasarkan informasi 
yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG), cuara buruk ini masih 
akan terjadi hingga akhir bulan Desember nanti. 
Oleh karena itu, masyarakat diminta waspada 
terhadap bencana alam yang bisa terjadi kapan 
saja. Adapun bencana alam yang bisa terjadi 
saat cuaca buruk ini seperti banjir, tanah longsor 
dan pohon tumbang. Maka dari itu masyarakat 
diminta berhati-hati dan cepat tangap mengenali 
apabila ada tanda-tanda bencana alam.

“Kita minta untuk semuanya waspada, karena 
cuaca seperti ini rawan terjadi bencana, ini untuk 
meminimalisir saat semisalnya terjadi bencana 
nantinya,” pungkasnya.(cup)

YUDI/RB

TUMBANG: Sejumlah pohon yang tumbang 
akibat cuaca buruk disertai angin kencang 
dibeberapa ruas jalan, kemarin.

Pleno KPU Seluma, 
15 Desember 

SELUMA - Saat ini, sidang pleno tingkat kecama-
tan terhadap hasil Pilkada 2020 sedang berlangsung. 
Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) 
Kabupaten Seluma merencanakan pelaksanaan 
pleno tingkat kabupaten akan dilakukan pada 
tanggal 15 Desember nanti. Dengan telah dilak-
sanakannya pleno tingkat kecamatan ini, KPU 
Seluma meminta agar seluruh saksi dari pasangan 
calon baik calon bupati maupun calon gubernur 
untuk hadir. Tujuannya agar bisa menyampaikan 
hal-hal yang dianggap keliru sebelum penetapan 
hasil pleno nantinya.

Ketua KPU Seluma, Sarjan Effendi SE menjelas-
kan bahwa memang saat ini pleno mulai direka-
pitulasikan ditingkat kecamatan. Pleno di tingkat 
kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) itu mulai dilaksanakan pada Jumat (11/12) 
siang hingga Minggu (13/12) nanti. Maka dari itu, 
dirinya meminta agar pleno tingkat kecamatan itu 
diikuti oleh seluruh saksi dari paslon. Sehingga 
bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap keliru 
saat pelaksanaan pemungutan suara maupun 
perhitungan suara di tempat pemungutan suara 
(TPS). Lantaran apabila sudah ditetapkan hasil 
plenonya tingkat kecamatannya nanti, maka akan 
dilanjutkan ke pleno tingkat kabupaten.

“Untuk saat ini sudah mulai ditingkat kecamatan 
plenonya, kita harap pleno ini dapat diikuti semua 
saksi, jadwalnya selama tiga hari tapi makin cepat 
selesai makin bagus,” ungkap Sarjan.

Sarjan menambahkan, pleno untuk rekapitu-
lasi ditingkat kabupaten direncakan akan dilak-
sanakan pada tanggal 14 dan 15 Desember nanti. 
Pleno tersebut akan dilaksanakan di Gedung 
Daerah Serasan Seijoan. Sarjan juga menghimbau 
agar masyarakat maupun tim pemenangan serta 
paslon untuk tidak melakukan euforia berlebihan 
terhadap hasil sementara melalui perhitungan 
cepat. Ia mengajak masyarakat untuk tetap 
menunggu hasil pleno di tingkat kabupaten. 

“Kita imbau untuk menunggu hasil resminya itu 
saat penetapannya di pleno tingkat kabupaten,” 
lanjutnya.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada laporan 
akan adanya permasalahan dalam pelaksanaan 
Pilkada lalu. Namun, untuk antisipasi pihaknya 
tetap meminta agar dilakukan pengamanan dari 
pihak kepolisian. Termasuk dari tingkat kecama-
tan hingga kabupaten nantinya.

“Untuk pengamanan masih tetap dilakukan, se-
jauh ini belum ada laporan,”pungkasnya.(cup)

KOTA BINTUHAN – Nomor Induk 
Pegawai (NIP) 102 CPNS yang baru 
lulus, akan segera terbit. Diagendakan 
pembagian SK CPNS akan dilakukan 
pada bulan ini juga. 

 “Untuk pembahasan dengan BKN 
Palembang sudah kita lakukan saat ini 
tinggal proses. Untuk penyerahan SK 
juga bulan ini namun kapannya masih 
belum dapat kita pastikan. Karena ka-

lau cepat proses pembuatan SK maka 
cepat pula akan disampaikan ke 102 
CPNS baru nantinya,” kata  Kepala BKD 
dan PSDM Kaur Arsal Adelin.

Kendati demikian pihak BKD dan 
PSDM memastikan terhitung tanggal 
2 Januari 2021 yang akan datang 102 
CPNS tersebut telah menempati tempat 
tugasnya sesuai dengan formasi yang 
mereka daftar yang lalu. Dan terhitung 

Januari 2021 mereka juga dipastikan 
akan mulai mendapatkan gaji pertama 
sebagai CPNS Kabupaten Kaur. 

 Untuk diketahui pada tahun 2020 ini 
Kabupaten Kaur mendapatkan kuota 
106 CPNS, namun sayang dari jumlah 
pendaftar yang masuk ada dua formasi 
yang kosong. Pada hal Kabupaten Kaur 
sampai saat ini masih banyak mem-
butuhkan PNS terutama  tenaga kes-

ehatan dan juga pendidikan. Bahkan 
tahun 2021 mendatang BKD dan PSDM 
Kaur juga kembali mengusulkan pen-
erimaan CPNS baru dengan formasi 
usulan sebanyak 400 CPNS. 

 “Untuk tahun 2021 kita juga telah 
mengusulkan tambahan CPNS namun 
apakah diakomodir oleh BKN atau 
tidak kita tunggu saja nanti hasilnya,” 
ungkap Arsal Adelin. (cik) 

SK 102 CPNS Rampung Bulan Ini

KOTA MANNA - Satpol 
PP BS berjanji usai Pilkada, 
penertiban hewan ternak 
liar di masyarakat akan dit-
ingkatkan. Karena salah 
satu program Pemkab BS 
yakni Kabupaten BS be-
bas hewan ternak liar milik 
masyarakat.  

Dikatakan Kepala Satpol 
PP BS Erwin Muchsin, S.Sos 
ia mempunyai personel ter-
batas. Sedangkan personel 
yang ada dimaksimalkan 
untuk pengamanan Pilkada 
yang hingga saat ini belum 
berakhir. 

Oleh sebab itu dia mengakui 
kalau masalah hewan ternak 
saat ini belum sepenuhnya 
dilakukan penertiban. Apal-
agi sebut Erwin dengan luas 
wilayah BS 11 kecamatan. 

“Kami janji penertiban he-
wan ternak akan dilakukan 
lagi,” ujar Erwin.

Oleh sebab itu Erwin tetap 
mengharapkan masyarakat 
BS yang mempunyai hewan 
ternak untuk dapat dikan-
dangkan sebelum pihaknya 
melakukan penertiban se-
cara tegas. 

Apabila hewan ternak 
telah ditertibkan Erwin 
menyebutkan pemilik he-
wan ternak harus menebus 
dengan biaya apabila ingin 
mengambil hewan ternak 
yang diamankan anggota 
Pol PP. Untuk hewan ternak 
kambing dikatakan Erwin 
ditebus hingga Rp 750 ribu 
sedangkan sapi dan kerbau 
hingga Rp 1 jutaan. Semua 
itu diakuinya sesuai Perda. 

“Tetap kami berharap 
banyak agar warga penuh 
kesadaran mengandangkan 
hewan ternaknya agar tidak 
menganggu masyarakat,” 
harap Erwin.(tek)

Satpol PP Janji 
Tertibkan Ternak
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JAKARTA – Hingga minggu 
kedua Desember 2020, peny-
aluran bantuan subsidi upah 
(BSU) belum mencapai 100 
persen. Masih ada sekitar 1,4 
juta yang belum menerima 
bantuan dengan indeks ban-
tuan Rp 600 ribu per bulan 
untuk empat bulan ini. 

Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah 
mengatakan, penyaluran 
masih berproses. Pihaknya 
terus berupaya untuk me-
nyelesaikan penyaluran BSU 
kepada 12,4 juta pekerja/bu-
ruh yang terdampak peng-
hasilannya akibat pandemi 
Covid-19. ”Kita terus mem-
percepat penyaluran ban-
tuan subsidi gaji atau upah 
sampai 12,4 juta penerima,” 
tuturnya, Jumat (11/12). 

Dia memaparkan, ber-
dasarkan data per 8 Desem-
ber 2020, penyaluran BSU 
termin kedua telah men-
capai 11.023.780 pekerja/
buruh. Rinciannya, tahap I 
pada termin kedua penyal-
uran subsidi gaji mencapai 
2.177.915 penerima, tahap 
II 2.711.358 penerima, ta-
hap III sebanyak 3.146.314 
penerima, tahap IV menca-
pai 2.439.982 penerima, dan 
tahap V mencapai 548.211 
penerima. Adapun besaran 
anggaran yang telah disal-
urkan dari tahap I hingga 
tahap V mencapai Rp13,228 
triliun. 

”Proses penyaluran masih 
akan berjalan hingga nanti 
mencapai sekitar 12,4 juta 
penerima,” tegasnya. (mia)

DATANG: HRS datang ke Polda Metro Jaya.

Sekitar 1,4 Juta Pekerja 
Belum Terima BSU Termin II 

Polda Sebut MRS 
Menyerahkan Diri karena 
Takut Ditangkap

JAKARTA – Imam Besar 
Front Pembela Islam (FPI) 
Rizieq Syihab kemarin men-
datangi  Polda Metro Jaya. 
Dia menjalani pemeriksaan 
sebagai tersangka kasus 
kerumunan di Petamburan, 
Jakarta. Rizieq tiba di Polda 
Metro Jaya pukul 10.25 WIB. 
Dia tampak didampingi Sek-
retaris Umum FPI Munar-
man. Sebelum masuk ke 
kantor Direktur Kriminal 
Umum Polda Metro Jaya, 
Rizieq sempat memberi kan 
komentar pada awak me-
dia. ”Assalamualaikum, hari 
ini saya bisa hadir di Polda 
Metro Jaya untuk diperiksa 
sesuai aturan perundang-un 
dangan,” kata Rizieq.

Dia mengaku tidak ada 
persiapan khusus. Dia hanya 
akan menjawab pertanyaan 
penyidik sesuai fakta yang 
ada. ”Persiapannya, kita 
jawab saja selesaikan, saya 
selalu sehat walafiat. Intinya 
pemeriksaan tentang keru-
munan,” ucapnya.

Rizieq juga menegaskan 
bahwa dirinya tidak pernah 
bersembunyi dari panggilan 
polisi. Selama ini dia berada 
di pesantrennya yang berada 
di Megamendung, Bogor, 
untuk pemulihan ke sehatan. 
Hanya sesekali Rizieq ke Pe 
am buran dan Sentul untuk 
menengok anak dan cucunya. 

Kabidhumas Polda Metro 
Jaya Kombespol Yusri Yu-
nus mengatakan, kedatan-
gan MRS (Muhammad Ri-
zieq Syihab) bukan karena 
memenuhi panggilan kepoli-
sian. Melainkan karena takut 
ditangkap hingga akhirnya 
menyerahkan diri. ”Jadi, 
MRS ini menyerah, dia takut. 
Karena takut, dia menyerah 
dan datang ke Polda Metro. 
Jadi, saya tegaskan bukan 
panggilan,” terang Yusri.

Yusri menegaskan, pi-
haknya hanya melakukan 
pemanggilan pada 1 dan 7 
Desember. Namun, Rizieq 
tidak memenuhi dua pang-
gilan tersebut. ”Kan (kami, 
Red) sudah ngomong bahwa 
Polda Metro Jaya tidak akan 
melakukan pemanggilan, 
kami akan langsung tang-
kap,” tegasnya. (ygi/deb/
c13/oni)

DUNIA dihebohkan oleh 
perubahan iklim, apa 
perubahan iklim? Kapan 

perubahan iklim terjadi?dimana 
perubahan iklim berada,siapa 
yang terkena dampak perubahan 
iklim dan bagaimana terjadinya 
perubahan iklim dan dampaknya 
terhadap kemiskinan, terutama 
bagi negara-negara yang tergolong 
miskin dan bukan termasuk nega-
ra maju!

Perubahan iklim adalah pe-
rubahan jangka panjang dalam 
distribusi pola cuaca secara statis-
tik sepanjang periode waktu mulai 
dasawarsa hingga jutaan tahun. 
Istilah ini bisa juga berarti pe-
rubahan keadaan cuaca rata-rata 
atau perubahan distribusi peris-
tiwa cuaca rata-rata, contohnya, 
jumlah peristiwa cuaca ekstrem 
yang semakin banyak atau sedikit. 
Perubahan iklim terbatas hingga 
regional tertentu atau dapat ter-
jadi di seluruh wilayah Bumi.

Dalam penggunaannya saat ini, 
khususnya pada kebijakan ling-
kungan, perubahan iklim merujuk 
pada perubahan iklim modern. Pe-
rubahan ini dapat dikelompokkan 
sebagai perubahan iklim antropo-
genik atau lebih umumnya dikenal 
sebagai pemanasan global  atau 
pemanasan global antropogenik 
(Wikipedia.org). 

Dalam putaran iklim atau cua-
ca, dapat dirasakan telah terjadi 
kondisi yang sangat ekstrim sep-
erti musim kemarau yang terlalu 
panjang, dan musim hujan yang 
tidak menentu. Artinya musim 
hujan menurut kebiasaan jatuh 
pada bulan september sampai 
desember, ada bagian wilayah in-
donesia misalnya malah kemarau 
bahkan terjadi sebaliknya musim 
hujannya terlalu panjang seperti 

wilayah Jawa Barat.
Perubahan iklim sudah dira-

sakan di hampir semua  kawasan 
dan belahan bumi ini, sehingga 
berbagai negara berupaya untuk 
melakukan tindakan penyela-
matan atas bumi ini dari  dam-
pak perubahan iklim. Sekarang, 
pertanyaan lanjutan yang harus 
dijawab oleh para pemimpin di 
dunia ini termasuk Indonesia 
adalah apa yang menjadi penye-
bab terjadinya perubahan iklim. 

Dari banyak studi  yang dilaku-
kan, penyebab utama dari peruba-
han iklim adalah akibat eksplorasi 
kawasan hutan yang berlebihan, 
akibat rumah kaca, dan gas buang 
CO2. Sehingga saat ini ada pro-
gram dunia untuk mengurasi 
dampak emisi CO2 terutama pe-
makain bahan bakar minyak. Oleh 
karena itu, energi alternatif sangat 
penting artinya bagi penyelamatan 
bumi ini.

Secara umum, yang terkena 
dampak adalah semua umat 
manusia yang ada di bumi ini. 
Namun demikian masing-ma-
sing kelompok dan tingkatan 
hidup masyarakat tentu berbeda 
dampak yang dirasakan. Dalam 
tulisan yang singkat ini, mari 
kita melihat dampak terhadap  
para petani, nelayan dan para 
pengusaha kecil yang ada. Kita 
tahu adanya perubahan iklim 
akan terjadi perubahan yang ti-
dak menentu pada cuaca. Ambil 
contoh hujan yang berkepanjan-
gan dan dalam intensitas yang 
cukup besar pula. Akibatnya 
terjadi banjir dan mengakibat-
kan hampir seluruh infrastruk-
tur hancur, Jalan dan jembatan 
rusak, saluran irigasi rusak, 
telekomunikasi terganggu dan 

bermuara pada naiknya ongkos 
transportasi dan komunikasi 
menjadi sulit ,dampak lanjutan 
adalah memburuknya ekonomi 
masyarakat berujung pada ke-
miskinan.

Akibat iklim yang berubah tak 
menentu, musim kemarau yang 
semakin panjang masyarakat ke-
sulitan air bersih dan air untuk 
bercocok tanam. Gagal panen 
menghantui para petani, produksi 
hasil pertanian berkurang bahkan 
tidak panen sama sekali. Kondisi ini 
akan berdampak pada kemiskinan, 
terutama pada para petani. Akibat 
cuacu yang tidak menetu berapa 
hektar sawit rakyat tidak berbuah 
(istilah petani ngetrek) sehingga 
pendapatan petani menjadi ren-
dah.

Apa solusi yang diberikan ?
Beban  yang diderita oleh petani 

sudah berat, tentu dibutuhkan 
solusi agar bebannya tidak berat 

bertambah berat. Solusi pertama 
sosialisasi terus menerus penye-
bab terjadinya pemanasan global. 
Misal jelaskan peran hutan bagi 
penyelamatan bumi, pencegahan 
pemanasan global. Harus ada 
tindakan nyata, berupa gerakan 
menanam dengan berbagai “icon” 
seperti mari menanam sejuta po-
hon,  Kurangi pemakaian bahan 
bakar minyak yang membuang 
CO2, sosialisasikan energi al-
ternatif yang ramah lingkungan. 
Kemudian, sosialisasi teknologi 
baru dalam menghadapi pemana-
san global, misalnya pemanfaatan 
embung tentu diawali dengan 
membangun embung terlebih da-
hulu. Membangun embung tentu 
tidak murah membutuh investasi 
yang tidak kecil dan memerlukan 
kebijakan anggaran yang berfihak 
dari pemerintah daerah.

Apa Dampak Terhadap Beng-
kulu?

Propinsi Bengkulu di tenggarai 
adalah daerah agraris, sudah 
dapat dipastikan berpengaruh 
terhadap petani Bengkulu. Aki-
bat ini Pemerintahan Rohidin 
Mersyah menyadari bahwa ke-
miskinan berada pada kantong-
kantong pesisir sejatinya pen-
duduknya adalah nelayan. Baik 
nelayan  tangkap maupun para 
penyelia bidang perikanan. Akibat 
cuaca mereka hanya dapat melaut 
lebih kurang 20 hari saja. Dengan 
demikian, kehidupan tetap harus 
berjalan, sisa sepuluh hari tidak 
produktif akan menjadi beban. 
Oleh karena itu terobosan mere-
tas kemiskinan dengan perbaikan 
kampung nelayan terintegrasi  
dan agro bisnis untuk kawasan 
pegunungan sangat perlu dilan-
jutkan., salam (**)

Perubahan Iklim dan Kemiskinan: Tugas Berat Pemerintahan Baru

Rizieq 
Diperiksa 
sebagai 
Tersangka
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Rakyat Bengkulu

BENGKULU -  Yamaha 
Thamrin Brother’s Bengkulu 
bersama awak media serta 
komunitas motor Yamaha 
resmi meluncurkan satu tipe 
terbaru yakni Gear 125 Matic 
Serbaguna. 

Peluncuran ditandai den-
gan prosesi tarik selubung 
dan menyalakan kembang 
api warna agar lebih sema-
rak. Peserta dibatasi karena 
pandemi, dan menggunakan 
protokol kesehatan yakni 
memakai masker, ukur suhu 
tubuh, jaga jarak dan men-
cuci tangan. Pelucuran dige-
lar di Dealer Yamaha Sentral 
Lingkar Barat kemarin sore 
(12/12).

Area Manager Dealer Beng-
kulu Kurnia Akbar men-

gatakan Yamaha Gear 125 
Matic Serbaguna ini, hadir 
2 tipe. Masing- masing tipe 
Standar Version dan tipe S 
Version. Harga per unitnya 
sedikit berbeda, untuk  tipe 
Standar Version dibanderol 
harga Rp 18.000.000 sedan-
gkan tipe S Version dengan 
harga Rp 18.545.000.

 “Untuk pilihan warna pada 
gear standar dengan pilihan 
warna standar matte silver, 
metallic grey, metallic red, 
metallic white cyan dan matte 
green, sedangkan S Version 
pilihan warna metal silver 
dan matte red,” jelasnya di 
depan peserta peluncuran.

Tutup tahun 2020 ini kata 
Kurnia Akbar, pihaknya 
melakukan pengenalan seka-

ligus peluncuran product 
terbaru dari PT. Yamaha In-
donesia Motor Manufactur-
ing (YIMM).  Kali ini, produk 
tersebut ada di kategori entry 
level. Sebelumnya, Yamaha 
telah meluncurkan All New 
Aerox 155 Connected, di-
lanjutkan All New Nmax 155 
Connected Standard Up-
grade. 

“Untuk produk kali ini 
adalah jenis skuter terbaru 
Yamaha yang masuk dalam 
keluarga skuter matik ber-
mesin Blue Core 125 cc,” 
bebernya.

Sekilas tampilan Yamaha 
Gear mirip dengan Yamaha 
Mio, tapi dari positioning 
product lebih stylish dan 
sporty jika dilihat lebih dekat 

dengan perbedaan fitur yang 
sangat lengkap. Dimana Ya-
maha Gear 125 yang tangguh  
memiliki panjang x lebar x 
tinggi : 1.870mm x 685 mm 
x 1060 mm. Jarak sumbu 
rodanya 1.260 mm, tinggi 
tempat duduk 750 mm dan 
jarak ke tanahya 160 mm.

Lampu motor Yamaha Gear 
lebih ramping dari pada Mio, 
selain itu ada lampu sein 
terpisah yang menyelip di 
bawah shroud seperti motor 
Nmax dan lampu ini juga 
sudah dapat menjadi lampu 
hazard. Tampilan sporty mo-
tor ini terlihat dari rancan-
gannya yang ramping serta 
bergaris-garis tegas dan tajam 
pada body. “Motor ini sema-
kin sporty berkat velg dan 

ban tapak lebar yang sudah 
tubeless,” tambahnya.

Di dalam dapur pacu ada 
mesin 4-stroke, SOHC satu 
silinder 124,96 cc dengan 
sistem pembakaran injek-
si. Mesin Yamaha Gear 125 
dapat mengeluarkan tenaga 
sebesar 7,0 kW / 8000 rpm 
dan torsi 9,5 Nm/ 5500 rpm. 
Sebagai motor kekinian 
Yamaha Gear tentu sudah 
diberikan fitur-fitur baru. 
Seperti socket pengisian daya 
HP, Smart Motor Generator 
yang membuat suara stater 
halus, Answer Back System 
untuk mencari motor dilo-
kasi parkir, dan penggunaan 
teknologi Start Stop System 
untuk menghemat bahan 
bakar.(iks)

Tingkatkan Kemitraan
Industri-Pertanian

JAKARTA – Hasil pertanian dalam negeri bisa 
dioptimalkan agar punya nilai tambah. Selain 
itu, mampu menjadi penopang industri nasi-
onal. Karena itulah, Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) dan Kementerian Pertanian (Ke-
mentan) bersinergi untuk mewujudkan harapan-
harapan tersebut.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin 
Abdul Rochim mengatakan, dua kementerian 
telah meneken nota kesepahaman. Mereka akan 
bekerja sama untuk meningkatkan produksi, 
mutu, nilai tambah, dan daya saing produk per-
tanian sebagai bahan baku industri. “Agro meru-
pakan subsektor industri pengolahan nonmigas 
yang mempunyai peran penting dan strategis 
dalam perekonomian nasional,” ujarnya dalam 
konferensi pers virtual.

Dari sisi ekspor, industri agro punya kontribusi 
signifikan jika diukur dari nilai pengapalan in-
dustri pengolahan nonmigas. Dalam pandemi 
Covid-19 pun, nilai ekspor industri agro menca-
pai USD 29,27 miliar (sekitar Rp 412,86 triliun). 
Itu setara dengan 35,36 persen dari total ekspor 
industri pengolahan nonmigas.

Sementara itu, impor pada periode tersebut 
mencapai 13 persen dari total impor industri pen-
golahan nonmigas. ”Dari nilai tersebut, lebih dari 
70 persen merupakan impor bahan baku dan bahan 
penolong untuk memenuhi kebutuhan produksi 
industri agro dalam negeri,” beber Rochim.

Menurut dia, masih banyak bahan baku dan ba-
han penolong industri agro yang diimpor. Dia ber-
harap sinergi Kemenperin dan Kementan mampu 
meningkatkan pemenuhan bahan baku industri 
dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. 
Dengan demikian, daya saing industri nasional 
meningkat dan bahkan bisa masuk pasar ekspor.

Rochim mengungkapkan, kontribusi industri 
agro merupakan yang terbesar terhadap produk 
domestik bruto (PDB) industri pengolahan non-
migas. Angkanya mencapai 52,13 persen pada 
triwulan III lalu. Kontribusinya terhadap industri 
pengolahan nonmigas terkait sektor pertanian 
mencapai 43,92 persen.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan 
bahwa pertumbuhan sektor pangan dapat men-
jadi modal penting dalam perbaikan pertumbu-
han ekonomi Indonesia. Baik pada kuartal IV ini 
maupun 2021 mendatang. ”Sektor pangan ini 
punya potensi besar untuk tumbuh. Karena itu, 
perlu diprioritaskan,” tegasnya.

Rosan menambahkan bahwa agroindustri tana-
man pangan, termasuk peternakan dan perikan-
an, dapat dikelola secara terintegrasi. Mulai dari 
hulu, on farm, sampai ke hilir.  “Ini juga menjadi 
sumbangan positif bagi pembangunan ekonomi 
nasional. Terutama dalam penyediaan pangan 
sebagai negara agraris dan maritim,” jelasnya. 
(agf/c6/hep)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) mengusulkan agar harga gas 
khusus bagi industri yang tidak memiliki 
performa bagus naik menjadi di atas USD6 
per MMBTU.

Jika performa tidak bagus, ada perusa-
haan yang dinaikkan harga gasnya menjadi 
USD6,5 per MMBTU-USD7 per MMBTU. 

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Industri 
Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemen-
perin Muhammad Khayam, dalam Oil & Gas 
Stakeholders Gathering 2020, Rabu (9/12).

“Kebijakan harga gas sebesar USD6 per 
MMBTU ini tertuang dalam Peraturan 
Presiden (Perpres) nomor 40 tahun 2016 
tentang Penetapan Harga Gas Bumi,” ujar 

Khayam.
Dalam Perpres ini disebutkan bahwa 

penurunan harga gas harus dibarengi den-
gan peningkatan kontribusi pajak kepada 
negara. Dan saat ini Kemenperin sedang 
melakukan verifikasi. Selain itu, pemerintah 
juga mendorong industri yang mendapatkan 
penurunan harga gas untuk melakukan 

ekspansi. Karena, dari kontribusi pajak dan 
ekspansi, pemerintah bisa melihat performa 
perusahaan yang mendapat fasilitas penu-
runan harga gas.

“Pastinya, industri juga harus lakukan 
efisiensi,” serunya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo 
menetapkan harga gas industri sebesar 

USD6 per MMBTU yang akan berlaku 
mulai 1 April 2020. Berdasarkan keterangan 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, 
sektor industri yang mendapat penurunan 
harga gas tetap sesuai Perpres 40/2016, 
yakni pupuk, oleochemical, baja, keramik, 
petrokimia, kaca dan sarung tangan karet.
(chi)

Harga Gas Diusulkan Naik di Atas USD6

IKSAN/RB

TARIK: Area Manager Dealer Bengkulu, Kurnia Akbar didampingi managemen Bengkulu saat peluncuran motor Yamaha Gear 125 Matic di 
Bengkulu.

Yamaha Kenalkan Gear 125 Matic 

JAKARTA - Akademisi Mukhaer 
Pakkanna menyatakan  kebi-
jakan kenaikan tarif cukai hasil 
tembakau pada 2021 tidak akan 
sempurna tanpa adanya penye-
derhanaan/simplifikasi struktur 
lapisannya yang saat ini masih 
rumit.

Menurutnya, syarat utama dari 
kebijakan cukai hasil tembakau 
adalah simplifikasi tarif. Karena 
itu, Mukhaer mendorong pemer-
intah untuk menjalankan sim-
plifikasi struktur tarif cukai hasil 
tembakau agar industri tidak 
lagi mencari-cari celah untuk 
menghindari pembayaran cukai 
tembakau yang tinggi. 

“Layer-layer yang rumit itu 
bisa dimainkan industri rokok 

raksasa. Semakin rumit layernya, 
semakin dimainkan oleh industri 
rokok. Jadi ya simplifikasi ini 
penting,” serunya.

Sementara itu, Direktur Sum-
ber Daya Manusia Universitas 
Indonesia Abdillah Ahsan me-
nyayangkan kebijakan cukai hasil 
tembakau 2021 akan dijalankan 
tanpa implementasi simplifi-
kasi struktur tarif cukai hasil 
tembakau. Padahal, rencana sim-
plifikasi sempat tertuang dalam 
Peraturan Menteri Keuangan 
146/2017.

Hal ini, katanya, akan membuat 
industri masih sangat mungkin 
mengakali harga rokok bisa tetap 
murah di pasaran dan terjangkau 
anak-anak.

“Mereka akan berusaha agar 
produk-produknya hanya dikenai 
tarif cukai di golongan bawah 
dengan harga yang lebih mu-
rah dengan memecah jumlah 
produksi menjadi lebih kecil 
sehingga harga produk di pasaran 
menjadi murah,” tuturnya. 

Abdillah mengatakan, indus-
tri besar cenderung memecah 
jumlah produksinya agar tarif 
cukainya lebih kecil sehingga 
produknya murah dan banyak di-
beli. “Sudah seharusnya pemer-
intah menjalankan penyeder-
hanaan golongan agar kenaikan 
cukai benar-benar efektif untuk 
menekan prevalensi perokok, 
terutama perokok anak,” kata 
dia. (chi)

Jalankan Simpli� kasi Cukai Tembakau
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