
Tarif Listrik Tidak Naik
JAKARTA  – Kemen-

terian ESDM telah mene-
tapkan penyesuaian tarif 
tenaga listrik (tariff ad-
justment) periode Ja-
nuari-Maret 2021. Tidak 
ada perubahan tarif, baik 
bagi pelanggan nonsub-
sidi maupun pelanggan 
bersubsidi.

Kepala Biro Komuni-
kasi Layanan Informasi 
Publik dan Kerja Sama 

Kementerian ESDM, Agung Pribadi menuturkan, 
13 golongan nonsubsidi, per 1 Januari sampai 31 
Maret 2021, tidak mengalami perubahan besaran 
tarif tenaga listrik atau tetap. Lalu, tarif tenaga 
listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi 
lainnya juga tidak mengalami perubahan.
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Baca MELALUI...Hal 11

Puluhan karya dipamerkan secara virtual 
yang menggambarkan upaya mereka yang 

ditinggal orang-orang terkasih keluar 
dari kesedihan. Indonesia membutuhkan 

sistem registrasi kesehatan yang memuat 
data kematian akibat bunuh diri serta la-

yanan konsultasi psikologis terkait.

SHABRINA PARAMACITRA, Surabaya

NOVEMBER 2016. Kenyataan itu menyam-
bar kehidupan Mrs X bagaikan petir. Bising. 
Mengagetkan. Setrumnya begitu menyakit-
kan. Suami Mrs X ’’pergi’’ selama-lamanya 
karena tak ingin lagi menjalani hidup.

Mrs X kalut, tak tahu harus apa. Bagaimana 
dia menjawab ketika putrinya bertanya ke-
padanya, ’’mengapa?’’

Bagaimana dia menyelesaikan proyek naskah 
drama musikal ketika dirinya sendiri mem-
butuhkan arahan sang suami untuk menulis? 
Bagaimana putrinya akan menikah tanpa 
dampingan ayahnya di altar nanti? Bagaimana 
menjawab pertanyaan dari keluarga dan rekan-
rekannya sesama direksi di tempatnya bekerja? 
Bagaimana dia akan menjalani hidup dengan 
penyakit kanker tanpa suami di sampingnya? 
Bagaimana... bagaimana... bagaimana...

LONDON - Jose Mourinho sudah 
merasakan banyak sekali atmosfer 

derbi. Mulai derbi London kontra 
Arsenal ketika melatih Chelsea, Derby 
della Madonnina ketika membesut Inter 
Milan, derbi Madrileno saat melatih Real 

Madrid, derbi Manchester saat ber-
sama Manchester United, hingga kini 
bertambah derbi London Utara ketika 
melatih Tottenham Hotspur.

Mengatasi Duka Akibat Kehilangan karena Bunuh Diri lewat Seni

Melalui Lukisan Berteduh 
dari Kejaran Aneka Trauma 

Tantangan Berat 
buat si Pelatih Derbi

JPG/RB

ESKAPISME VIA SENI: Tulisan curahan hati Mrs X 
tentang mendiang suaminya yang meninggal empat 
tahun lalu. Lukisan karya Dinihari Suprapto. Ketika 
membuat lukisan ini, dia sedang mengalami gang-
guan psikosis.

Baca TANTANGAN...Hal 11
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AGUSRIN M 
NAJAMUDIN

BENGKULU – Agusrin M Najamudin masih 
mengakar di masyarakat Bengkulu. Mantan 
Gubernur Bengkulu ini cukup banyak memi-

liki massa dan pendukung. Cagub yang 
berpasangan dengan Imron Rosyadi 

ini masih dinilai punya peluang 
kembali memimpin provinsi ini.

Massa Agusrin yang mengakar 

ini, membuat Agusrin 
menjadi pesaing berat 
bagi pasangan Cagub dan 
Cawagub Helmi Hasan-Muslihan 
dan Rohidin Mersyah-Rosjonsyah dalam 
perebutan suara pada pemungutan suara 
nanti. 

Baca AGUSRIN...Hal 11

AGUNG PRIBADI

Baca TARIF...Hal 11

Jaga Situasi Tetap Kondusif
BENGKULU - Komisioner KPU Provinsi Beng-

kulu, Darlinsyah mengingatkan mulai tanggal 
6 Desember ini, sudah memasuki masa tenang. 
Sehingga dilarang bagi setiap pasangan calon 
(paslon) untuk melakukan kampanye dalam 
bentuk apapun. Darlin juga mengimbau agar 
masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap 
kondusif dan damai, menolak semua bentuk 
politik uang agar pemilihan ini menjadi pemilihan 

berintegritas dan bermartabat.
“Kita imbau kepada seluruh paslon, 

tim kampanye, masyarakat tidak 
boleh lagi melaksanakan 

kampanye di masa tenang. 
Paslon sudah diberi-

kan waktu yang cukup. 
Mari kita bersama-
sama menjaga situasi 
tetap kondusif dan 
damai,” imbau Dar-
lin. 

Baca JAGA...Hal 11

JOSE MOURINHO MIKEL ARTETA
ALEXANDRE 
LACAZETTE

SON 
HEUNG-MIN

DARLINSYAH
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Agusrin Masih Mengakar
Sambungan dari halaman 1

“Agusrin M Najamudin masih 
menguat di tren arus bawah. Im-
ron Rosyadi sebagai wakilnya juga 
memiliki lumbung suara,” kata 
pengamat politik Bengkulu, Drs 
Heri Supriyanto, M.Si.

Menurutnya, di kabupaten/kota 
di Provinsi Bengkulu Agusrin ma-
sih kuat karena masyarakat masih 
ingin kepemimpian Agusrin di 
masa lalu. Program yang konkret 
itu menjadi alasan masyarakat 
masih menginginkan Agusrin. 
Ditambah lagi Imron Rosyadi, 
merupakan orang yang sangat 
berpengaruh di beberapa kabu-
paten seperti Bengkulu Utara, 
Bengkulu Tengah dan Mukomuko.

“Jadi paslon ini sama-sama bisa 
mendulang suara. Agusrin dan 
Imron punya basis massa masing-
masing dan sampai kini masih 
eksis,” nilai Heri.

Sementara itu, menurut Heri, 
untuk paslon 1 Helmi Hasan-Mus-
lihan, masih bisa dikatakan ung-
gul khususnya di Kota Bengkulu. 
Namun di kabupaten-kabupaten, 
Heri menilai basis massanya 
masih belum dinilai terlalu kuat. 
Meski demikian, pembuktiannya 
tetap akan terlihat pada hari H 
pemungutan suara pada 9 De-
sember ini.

Begitu pula untuk basis massa 
Rohidin dan Rosjonsyah. Meski 
keduanya punya basis di wilayah 
Selatan dan Rejang. Namun bakal 
terjadi perebutan suara yang ketat, 
karena Agusrin dan Imron juga 
punya basis massa di Selatan dan 
Rejang. “Untuk Bengkulu Selatan, 
Agusrin sepertinya masih eksis,” 
ujarnya.

Terpisah, salah satu tokoh di 
Provinsi Bengkulu, H. Ahmad 
Kanedi SH MH juga menilai ma-
syarakat di bawah masih merin-
dukan kepemimpinan Agusrin. 
“Jadi ada atmosfir kerinduan 
yang luar biasa terhadap Agusrin 
hampir di seluruh kabupaten/kota 
di Provinsi Bengkulu.  Kerinduan 
dan emosional masyarakat den-
gan kepemimpinan Agusrin yang 
tidak banyak teori tetapi lebih 
konkret. Itu bisa dilihat dari respon 
di masyarakat,” terangnya.

Ahmad Kanedi menambahkan 
sementara untuk paslon 01 Helmi 
Hasan-Muslihan dan paslon 02 
Rohidin-Rosjonsyah, tidak begitu 
mendapat respon dari masyara-
kat kalau dibandingakan dengan 

Agusrin. Mungkin hal ini kare-
na masyarakat telah merasakan 
kepemimpinan Agusrin yang 
programnya langsung dirasakan 
masyarakat.

Pengamat politik Bengkulu lain-
nya, Drs. Lamhir S Sinaga M.Si 
berpendapat kemenangan Pilgub 
Bengkulu 2020 akan ditentukan 
masing-masing jaringan yang 
telah dibangun selama ini. “Siapa 
yang kuat jaringannya, itulah yang 
unggul nanti. Kalau Agusrin yang 
telah membuat jaringan, maka ia 
yang menang, begitu juga  dengan 
paslon lain,” paparnya.

Menurut Lamhir, kemenangan 
masih akan ditentukan jaringan 
masing-masing paslon. Dilihat 
pada Pilgub 2015 lalu, massa 
Agusrin sebagian telah diambil 
Ridwan Mukti. “Jika dia (Agusrin) 
berhasil merekonstruksi ulang 
massanya itu, maka ia masih ung-
gul. Kalau gagal merekonstruksi, 
maka paslon lainlah yang menang. 
“Tinggal lagi bagaimana Agusrin 
kembali membangun jaringannya 
tersebut,” ucap Lamhir.

Sebelumnya, berdasar rilis resmi 
lembaga survei Fixpoll, Agusrin-
Imron menempati posisi ter-
tinggi tingkat elektabilitasnya di 
masyarakat Bengkulu, disusul 
Rohidin-Rosjonsyah dan Helmi-
Muslihan. Survei tersebut dilaku-
kan untuk mengetahui siapa yang 
memiliki peluang paling kuat 
memenangkan pilkada jika dia-
dakan sekarang. Populasi survei 
ini adalah seluruh warga Provinsi 
Bengkulu yang punya hak pilih 
dalam pilkada.

Dalam survei ini jumlah sampel 
sebanyak 1.640 orang. Dengan 
asumsi metode simple random 
sampling, ukuran sampel 1.640. 
Responden memiliki toleransi 
kesalahan( Margin of Error - MoE) 
sekitar < 2,5% pada tingkat keper-
cayaan 95,0 persen. Sampel ber-
asal dari seluruh kecamatan yang 
terdistribusi secara proporsional.

Sebaran responden berdasar-
kan kabupaten/kota di seluruh 
Provinsi Bengkulu. 

Berdasarkan gender, kesukuan 
terdiri dari Rejang, Jawa, Serawai, 
Pasmah, Melayu, Sunda, Minang 
dan lainnya. Juga menurut peker-
jaan yakni non formal, ibu rumah 
tangga, formal, dan pengangguran 
serta masih sekolah/kuliah.

Bawaslu Gelar Patroli 
Masa tenang Pilkada serentak 

2020 dimulai hari ini. Pasangan 
calon (paslon) kepala daerah 
(pilkada), tim kampanye tidak 
boleh lagi melaksanakan kegiatan 
kampanye apapun bentuknya. Di 
masa tenang ini juga dinilai rawan 
disusupi politik uang, untuk itu 
Bawaslu akan menggelar patroli 
money politic (politik uang).

Ketua Bawaslu Provinsi Beng-
kulu, Parsadaan Harahap, men-
gatakan Bawaslu akan melak-
sanakan 2 program selama masa 
tenang menjelang pilkada ber-
langsung. Yaitu, program patroli 
money politic dan program patroli 
cyber di media sosial (medsos). 
Untuk menjaga agar kondisi di 
masa tenang ini tetap kondusif, 
dan berjalan sesuai aturan.

“Bawaslu tetap akan memantau 
di masa tenang ini. Apabila terjadi 
kecurangan, dan jika didapati 
temuan tersebut, maka kita akan 
ditindaklanjuti sesuai dengan 
peraturan yang berlaku,” tegas 
Parsadaan.

Anggota Bawaslu Provinsi Beng-
kulu Halid Saifullah, menerang-
kan, hari ini akan digelar apel 
patroli siaga kerjasama Bawaslu 
dengan kepolisian, KPU dan pi-
hak-pihak lainnya. Selama masa 
tenang akan dilakukan patroli, 
termasuk patroli dalam rang-
ka mengantisipasi politik uang 
menjelang hari pelaksaan pilkada 
9 Desember nanti.

 “Tiga hari sebelum hari pen-
coblosan itu masa tenang. Kita 
akan lakukan patroli, termasuk 
menyisiri dan mengeksekusi Alat 
Peraga Kampanye (APK) jika 
masih terpasang karena selama 
masa tenang tidak boleh ada lagi 
kampanye dalam bentuk apapun,” 
beber Halid.

Terkait pelanggaran selama 
masa kampanye, menurut Halid, 
banyak laporan atau temuan 
yang masuk ke Bawaslu. Ada 
yang sudah ditindaklanjuti, dan 
ada yang dihentikan karena tidak 
memenuhi syarat materil dan 
formil. Namun untuk jumlah 
pelanggaran secara keseluruhan 
termasuk di kabupaten/kota, jum-
lah pastinya masih harus kembali 
didata oleh pihaknya.

“Nanti akan kita rekap satu per-
satu jumlah pelanggaran, sejauh 
mana ditindaklanjuti dan lain-
lain. Kalau sudah siap semuanya, 
kita sampaikan dengan teman-
teman wartawan,” tukas Halid.
(key/juu)

Tantangan Berat buat si Pelatih Derbi
Sambungan dari halaman 1

Mou sukses dalam debutnya di 
derbi London Utara musim lalu 
dengan kemenangan 2-1 (12/7). 
Malam nanti (6/12) pelatih asal 
Portugal itu menargetkan ke-
menangan kedua atas The Gun-
ners pada matchweek kesebelas 
Premier League (siaran langsung 
Mola TV pukul 23.30 WIB). 

Ambisi pelatih 57 tahun itu kian 
berlipat karena hanya tiga poin 
yang menggaransi posisi Spurs 
tetap di puncak klasemen. Sejak 
dilatih Mourinho per 20 Novem-
ber tahun lalu, Hugo Lloris dkk 
hanya dua matchweek berkuasa 
di puncak klasemen. Itu terjadi 
dalam dua matchweek tera-
khir berkat tak terkalahkan sejak 
matchweek kedua dengan enam 
menang dan tiga seri. 

Mourinho juga memiliki catatan 
istimewa setiap bersua Arsenal. 
Dalam 21 pertemuan sepanjang 
karirnya, Mourinho hanya dua 
kali merasakan kekalahan. Itu 
pun terjadi secara tandang. To-

tal, dia tak terkalahkan dalam 
sebelas laga kandang kontra The 
Gunners. Dengan venue laga 
nanti adalah Tottenham Hotspur 
Stadium, London, Spurs sudah 
mengantongi satu modal untuk 
mengamankan poin penuh.

Arsenal sendiri kurang baik 
jelang derbi London Utara ini. 
Tim asuhan Mikel Arteta itu 
kini hanya empat setrip di atas 
zona degradasi dengan berada 
di posisi ke-14 dengan baru 
mengoleksi 13 angka. Tertinggal 
delapan poin oleh Spurs. Mer-
eka hanya sekali menang dalam 
enam matchweek terakhir. Se-
dangkan kemenangan tandang 
terakhir Arsenal diraih lebih dari 
sebulan lalu saat menang 1-0 
atas Manchester United di Old 
Trafford (1/11).

Buruknya performa Arsenal 
didukung lini depan yang me-
lempem. Tercatat hanya kapten 
Pierre Emerick-Aubameyang 
yang mencetak gol dalam enam 
matchweek terakhir. Itu pun 
melalui eksekusi penalti ketika 

menghadapi United. 
’’Kemenangan atas Arsenal se-

lalu menyenangkan pendukung 
kami. Seperti musim lalu. Tetapi, 
khusus untuk saat ini, sensasinya 
bakal berbeda (karena berstatus 
pemuncak klasemen, red),’’ ucap 
Mourinho kepada The Guardian. 

Namun, Mourinho juga layak 
cemas dengan kans bangkitnya 
Arsenal, terutama dari sisi Arteta. 
Pelatih asal Spanyol itu punya 
rekor cukup apik menghadapi 
big six Premier League di semua 
ajang. Dari 13 laga, Arteta hanya 
lima kali kalah. 

Ilmu dari markas latihan City di 
Etihad Campus, Manchester, bisa 
jadi kryptonite Mourinho. Tacti-
cian The Citizens Pep Guardiola 
sebagai ’’guru’’ Arteta punya rekor 
impresif ketika bersua Mourinho 
dengan hanya menelan tujuh 
kekalahan dari 24 pertemuan. 

Jangan lupa, rekor derbi terbu-
ruk Mourinho terjadi ketika di 
Manchester. Lima kali jumpa City, 
Mourinho cuma menang sekali.
(io/c17/dra)

Jaga Situasi Tetap Kondusif
Sambungan dari halaman 1

Darlin menegaskan, tanggal 6, 
7 dan 8 Desember, merupakan 
hari-hari yang dipastikan tidak 
ada lagi kegiatan kampanye. Ia 
pun memastikan bahwa akan 
menjadi catatan Bawaslu Provinsi 
Bengkulu jika ditemukan ada 
paslon kepala daerah yang tetap 
melaksanakan kampanye pada 
masa tenang itu. “Kalau terdapat 
pelanggaran di masa tenang, itu 
menjadi tugas Bawaslu untuk me-
nindak pelanggar,” tegas Darlin.

Momen Kritis ASN
Tahapan pilkada yang memasuki 

masa tenang pada tanggal 6, 7, 
dan 8 Desember ini, merupakan 
masa yang berpotensi rawan bagi 
ASN melanggar netralitas. Ketua 
Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN) Agus Pramusinto men-
gatakan, potensi pelanggaran 
netralitas bukan hanya dapat 
terjadi pada masa sebelum dan 
saat kampanye. Pelanggaran pun 
dapat terjadi masa pasca kampa-
nye, khususnya masa hari tenang 
dan hari pencoblosan.

Pada masa tersebut, tindakan 
ASN yang tergolong melanggar 
netralitas adalah pengerahan 
suara ASN dan pemilih umum, 
mobilisasi sumber daya birokrasi 
melalui bantuan sosial bahkan 

serangan fajar serta konsolidasi 
pemenangan melalui media sos-
ial, khususnya WhatsApp.

Peluang tersebut membesar 
mengingat sejumlah 290 orang 
petahana kepala daerah/wakil 
kepala daerah yang menjadi salah 
satu pasangan calon kembali 
menjalankan tugas setelah men-
jalani masa cuti kampanye. “Ke-
hadiran kembali petahana pada 
hari tenang dapat menjadi faktor 
pengaruh sebagian ASN untuk 
melakukan tindakan-tindakan 
yang menunjukkan keberpihakan 
terhadap petahana,” jelas Agus.

Disamping masa tenang, Agus 
juga mengingatkan ASN agar tidak 
terjebak melakukan pelanggaran ne-
tralitas pada hari pemungutan suara.

Pelanggaran yang potensial 
terjadi adalah kehadiran ASN 
pada lokasi/tempat pemenan-
gan pasangan calon pemenang 
berdasarkan hasil penghitungan 
suara secara manual atau cepat 
(quick count). Pasangan calon 
yang telah unggul dalam raihan 
suara terbanyak biasanya akan 
didatangi oleh para simpatisan.

“ASN jangan terpancing untuk 
ikut hadir dalam situasi syukuran 
pemenangan pada masa-masa 
tersebut,” tambah Agus mengin-
gatkan.

Peringatan tersebut bukan tanpa 
dasar. Berdasarkan penelitian 

KASN pada pemilu sebelumnya, 
area yang paling sering dilanggar 
ASN pada masa setelah kampanye 
adalah ikut dalam pesta kemenan-
gan pasangan calon terpilih.

Untuk mengantisipasi hal terse-
but, Agus mengimbau Bawaslu dan 
Pemerintah Daerah agar tetap ber-
sinergi bersama KASN mengedu-
kasi ASN agar potensi pelanggaran 
di atas dapat diminimalisir.

Sebelumnya, Anggota Komisi II 
DPR RI Guspardi Gaus mengin-
gatkan bahwa netralitas Aparatur 
Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan 
penyelenggara pemilu harus tetap 
terjaga dan dikawal dengan baik 
khususnya menjelang pelaksa-
naan Pilkada Serentak 2020.

“Apalagi jika ada petahana yang 
maju sebagai calon pada Pilkada 
Serentak 2020 ini. Dikhawatirkan 
petahana dapat memanfaatkan 
dan menggiring ASN untuk men-
dukung paslon petahana tersebut 
dengan berbagai cara,” katanya.

Menurutnya, ketidaknetralan 
ASN, TNI, dan Polri dapat men-
cederai Pilkada Serentak 2020. 
Karena kualitas pilkada harus 
ditingkatkan bukan hanya sekadar 
menjalankan prosedur. Kualitas 
pilkada perlu dipastikan prin-
sip-prinsip jujur dan adil dapat 
terlaksana dalam perhelatan 
demokrasi Pilkada Serentak 2020.
(key/fin)

Melalui Lukisan Berteduh dari... 
Sambungan dari halaman 1

Tarif Listrik Tidak Naik
Sambungan dari halaman 1

Saya memaafkan kamu karena 
telah meninggalkan saya dengan 
cara seperti itu.

Saya memaafkan kamu karena 
telah membuat saya merasa san-
gat bersalah.

Saya memaafkan kamu karena 
telah membuat hidup saya jadi 
berubah total.

Kalimat-kalimat tersebut adalah 
sepenggal dari tulisan Mrs X di 
situs intothelightid.org. Dalam si-
tus itu, dia memaparkan curahan 
hatinya yang berjudul I Forgive 
You.

Tulisan itu terinspirasi dari lagu 
By the Way, I Forgive You milik 
Brandi Carlile. Lewat tulisan, dia 
berusaha menerima kenyataan 
dan memaafkan sang suami 
serta dirinya sendiri. ’’Kata Yesus, 
’kalau kamu memaafkan, kamu 
akan dimaafkan’. Lubang di hati 
saya ini memang tidak hilang. 
Tapi, dengan memaafkan, lubang 
itu akan mengecil,’’ ujar Mrs X 
yang meminta identitasnya dira-
hasiakan kepada koran ini akhir 
pekan lalu (29/11).

Dengan menulis, Mrs X merasa 
lebih lega. Terkadang dia menu-
angkan tulisannya di akun Face-
book-nya. Dari situ, dia bisa 
membagikan kenangan dan pe-
lajaran hidup.

Dia juga bisa menuliskan kebai-
kan-kebaikan mendiang suami 
yang telah menikahinya selama 
24 tahun. Di mata Mrs X, suamin-
ya yang kerap memublikasikan 
cerita pendek (cerpen) di koran 
itu memang sosok yang baik. 
Karena itu, dia tak akan berhenti 
mengenangnya. Sepuluh, seratus, 
atau seribu tahun lagi.

Tulisan I Forgive You milik Mrs 
X adalah satu di antara 36 karya 
yang dipamerkan komunitas Into 
The Light secara virtual. Sejak 21 
November hingga 5 Desember 
hari ini, komunitas yang berfokus 
pada edukasi pencegahan bunuh 
diri itu menggelar pameran seni 
virtual bertajuk Air Mata Ke-
hilangan, Menjadi Seni yang 
Kulukiskan.

Dalam pameran yang kurasinya 
juga dilakukan secara virtual itu, 
ada beragam karya yang ’’dipa-
jang’’. Di antaranya, tulisan cura-
han hati, puisi, lukisan, video, 
dan musik. 

Karya-karya tersebut lahir dari 
ide-ide kreatif mereka yang dit-
inggal ’’pergi’’ oleh orang-orang 
terkasih. Setiap tahun pada min-
ggu ketiga November, para pe-
nyintas itu memperingati Hari 
Penyintas Kehilangan Bunuh Diri 
Internasional.

Karya lain yang dipamerkan 
dalam galeri seni virtual itu 
adalah lukisan bertema It’s Psy-

chosis O’clock. Lukisan tersebut 
mengguanakan medium cat 
akrilik pada kanvas ukuran 1 x 1,2 
meter. Lukisan-lukisan tersebut 
memanfaatkan warna-warna 
terang yang cukup dominan den-
gan goresan gambar dan karakter 
imajiner yang cukup detail.

’’Lukisan ini menceritakan mo-
men tatkala saya berteduh dari 
kejaran aneka trauma,’’ ungkap 
Dinihari Suprapto, sang empu 
lukisan.

Perempuan tersebut bukan 
hanya penyintas kehilangan 
bunuh diri, melainkan juga pe-
nyintas gangguan mental bipolar 
disorder. Pengalaman ditinggal 
bunuh diri oleh temannya ses-
ama penyintas bipolar disorder 
pada 2016 menjadi kejadian yang 
begitu berat bagi Dini.

Saat meninggal, kawan Dini 
itu menempuh S-1 pendidikan 
dokter. Dia ingin menjadi psikia-
ter, setidaknya untuk menolong 
dirinya sendiri melewati kondisi 
mania dan depresi yang kerap 
naik turun. 

Setiap kali berjumpa, aku Dini, 
kawannya itu tampak sebagai 
sosok yang asyik. Tak terpikirkan 
sama sekali oleh Dini bahwa 
temannya itu sedang mengha-
dapi psikosis hebat yang akhirnya 
menggiringnya melakukan aksi 
bunuh diri pada usia muda. ’’Dia 
jago sekali seni potong kertas. 
Ceria. Ramah,’’ ungkap Dini.

Dari sang kawan, perempuan 30 
tahun itu belajar cara berkamu-
flase ketika menghadapi kondisi 
yang tidak stabil. Bising suara, 
misalnya, kerap terdengar begitu 
intens saat Dini mengalami gejala 
psikosis. 

Cara terbaik untuk berteduh 
dari kondisi itu adalah menu-
angkannya dalam seni. Melukis 
menjadi aksi eskapis Dini dari 
kesedihan akibat ditinggal saha-
bat tercinta.

’’Dan, ketika menggarap lukisan 
ini, saya juga sedang intens men-
galami psikosis. Itulah kenapa 
judulnya Waktu Bagian Psikosis 
atau Psychosis 0’Clock,’’ tutur 
perempuan yang tinggal di Ja-
karta tersebut.

Benny Prawira Siauw, founder 
Into The Light, mengatakan, 
penyintas kehilangan bunuh diri 
memang dapat terbantu lewat 
ekspresi seni. Selain itu, bercerita 
mengenai pengalaman ditinggal 
bunuh diri dapat meringankan 
beban psikis yang dirasakan pe-
nyintas kehilangan bunuh diri. 

“Tidak seperti penyintas perco-
baan bunuh diri yang lebih ter-
buka mengenai pengalamannya, 
penyintas kehilangan bunuh diri 
biasanya lebih tertutup. Biasanya 
itu karena stigma,” ujarnya.

Penyintas kehilangan bunuh 

diri tidak hanya berhadapan 
dengan kenyataan pahit ditinggal 
’’pergi’’ orang tersayang. Mereka 
juga berisiko menerima cap bu-
ruk dari lingkungan sosialnya. 
Misalnya, dituduh memperlaku-
kan orang yang bunuh diri den-
gan tidak baik semasa hidupnya. 
Hal itu memicu rasa kehilangan 
sekaligus rasa bersalah yang amat 
besar. Karena itulah, orang yang 
ditinggal mati bunuh diri juga 
rentan melakukan percobaan 
bunuh diri.

Benny menyatakan, kesadaran 
mengenai kesehatan mental 
di Indonesia sebenarnya mu-
lai membaik. Itu terlihat dari 
semakin beragamnya layanan 
konsultasi psikologis, baik secara 
offline maupun online. Pemerin-
tah juga sudah menggelar ban-
yak program edukasi kesehatan 
mental yang bekerja sama den-
gan komunitas-komunitas yang 
peduli terhadap isu itu.

Namun, akses layanan tersebut 
masih kurang. Mayoritas di Jawa 
saja. Sementara untuk berkon-
sultasi secara online, banyak 
orang yang tidak mempunyai 
gawai dan akses internet yang 
memadai.

Di samping itu, perawatan dan 
pengobatan kecelakaan akibat 
percobaan bunuh diri tidak di-
tanggung BPJS Kesehatan. ’’Pada-
hal kan itu bagian dari perawatan 
gejala depresi. Karena orang yang 
melakukan percobaan bunuh diri 
biasanya berada dalam kondisi 
depresi. Nah, kenapa kok ini 
dieksklusi dari coverage BPJS 
Kesehatan?’’ keluh Benny. 

Benny berharap pemerintah 
mengkaji ulang kebijakan terse-
but. Dia juga berharap pemerin-
tah membentuk sistem registrasi 
kematian bunuh diri nasional. 

Itu adalah sistem layanan 
kesehatan yang memuat data 
kematian akibat bunuh diri, 
pengecekan lokasi bunuh diri, 
layanan konsultasi psikologis, 
dan lain-lain. Sistem tersebut 
sudah ada di negara-negara lain 
seperti Amerika Serikat, Australia, 
dan Inggris. 

“Dengan sistem ini, kita akan 
tahu dengan pasti berapa angka 
kematian bunuh diri di Indone-
sia. Apakah kebanyakan dilaku-
kan di perkotaan atau rural area,’’ 
papar Benny.

Dia pun berharap pemerintah 
dan warga bisa memperlaku-
kan para penyintas kehilangan 
bunuh diri dengan lebih baik. 
Stigma harus dihentikan. Akses 
layanan kesehatan mental harus 
dipermudah. Agar kehilangan 
akibat bunuh diri tidak memicu 
penyintasnya untuk ikut meng-
hadap Tuhan dengan cara yang 
sama.(**)

Agung menjelaskan, 25 golon-
gan pelanggan itu tetap diberi 
subsidi listrik. Termasuk di 
dalamnya pelanggan yang perun-
tukan listriknya bagi usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM), 
bisnis kecil, industri kecil, dan 
kegiatan sosial.

Pemerintah juga memberikan 

per lindungan sosial atas dampak 
Covid-19 melalui pemberian dis-
kon tarif tenaga listrik un tuk rumah 
tangga 450 VA dan 900 VA bersub-
sidi serta pe langgan bisnis kecil 
450 VA dan industri kecil 450 VA.

”Meski terdapat perubahan 
pa rameter ekonomi makro tiga 
bulan terakhir, pemerintah me 
netapkan bahwa tidak ada pe-
rubahan tarif listrik, baik bagi 

pelanggan listrik subsidi maupun 
pelanggan nonsubsidi,” ujarnya 
di Jakarta.

”Tidak naiknya besaran tarif 
tenaga listrik ini tentu membe 
rikan kepastian kepada berb-
agai kelompok masyarakat dan 
menjaga daya beli masyarakat 
serta mendukung stabilitas dan 
pemulihan ekonomi nasional,’’ 
imbuh Agung.(dee/c12/fal)

SAKHIR  -  George Russell 
memenuhi ekspektasi Mercedes. 
Setidaknya setelah melihat hasil 
latihan bebas (FP) Jumat lalu 
(4/12). Pembalap 22 tahun itu 
melesat terce¬pat dalam dua 
sesi latihan. Russell mencetak 
lap time 54,546 detik pada FP1. 
Di FP2, dia membukukan waktu 
54,713 detik. 

Dia lebih cepat dari duo Red 
Bull, Max Verstappen dan Alex-
ander Albon. Selain itu, dia men-
gungguli rekan setim barunya, 
Valtteri Bottas.

Terlepas dari hasil bagus terse-
but, pembalap Inggris itu me-
milih merendah. ’’Hanya karena 
aku cepat hari ini (4/12), bukan 
berarti aku bisa jadi yang tercepat 
besok,” paparnya dilansir Sky 
Sport. ’’Valtteri (Bottas) tercepat 
pada FP2 sebelum waktunya di-
hapus,” lanjutnya.

GP Sakhir hari ini bakal menjadi 
momentum penting buat Russell. 
Apalagi, dia didukung tenaga 

mobil W11 Mercedes yang masih 
tercepat di Sirkuit Internasional 
Bahrain. Namun, proses adap-
tasinya dengan W11 setidaknya 
berlangsung mulus mengacu 
hasil latihan bebas Jumat. 

“Kami sudah membahas apa 
yang perlu diubah. Aku bekerja 
keras dengan kru untuk mencoba 
mening-katkan (performa) pada 
Minggu,” papar Russell. 

Aksi pembalap binaan Mer-

cedes itu turut mendapatkan 
apresiasi dari Team Principal Toto 
Wolff. ’’Dia melakukan pekerjaan 
yang solid seperti yang kami ha-
rapkan darinya dalam satu lap,” 
kata Wolf.

Meski begitu, Wolff menjelas-
kan, apa pun hasil yang ter-
jadi pada GP Sakhir tidak akan 
memengaruhi proses negosiasi 
kontrak anyar Lewis Hamilton. 
Saat ini, sang juara dunia sedang 
menjalani proses pemulihan pas-
ca terinfeksi Covid-19. Dengan 
situasi ini, Mercedes menunda 
proses negosiasi dengan Hamil-
ton hingga dia kembali pulih.

Sementara itu, Russell turut 
mendapatkan dukungan dari 
para koleganya. Salah satunya ja-
goan Ferrari Charles Leclerc. Dia 
yakin rekan setimnya saat mem-
balap karting itu minimal bisa 
mendulang podium. ’’Aku tahu, 
dia adalah pembalap bagus. Aku 
bertaruh dia menang,” paparnya 
dilansir GP Fans.(nap/c17/bas)

KUDUS - Liga PB Djarum 2020 
kembali hadir. Turnamen yang 
diselenggarakan oleh PB Djarum 
itu dimulai Senin (7/12) hingga 
13 Desember mendatang di 
GOR Djarum Jati, Kudus. Ada 
112 atlet binaan klub itu yang 
unjuk kemampuan. Dan, ada 
enam kategori pertandingan. 
Yakni, kelompok U-11, U-13, 
U-15, U-17, U-19, dan dewasa. 
Baik dari tunggal putra, tunggal 
putri, ganda putra, ganda putri, 
maupun ganda campuran.

Selain dari kelompok usia, 
para atlet pelatnas PBSI dari 
PB Djarum juga ikut serta. Mu-
lai Ikhsan Leonardo Emanuel, 
Bobby Setiawan, Syabda Perkasa 
Balwa, hingga Febby Valencia 
Dwijayanti Gani.

“Mereka (atlet pelatnas) mengi-
kuti Liga PB Djarum karena di 
pelatnas sudah masuk masa li-
bur. Sehingga tidak ada salahnya 
jika mereka memanfaatkan wak-
tu liburan dengan mengikuti ke-
juaraan internal,” jelas Program 

Director Djarum Foundation 
Yoppy Rosimin.

Liga Djarum 2020 ini diadakan 
dalam format setengah kom-
petisi yang mempertemukan 
setiap atlet. Dalam kategori be-
regu, sejumlah atlet PB Djarum 
dipasangkan secara acak. Rata-
rata mereka akan bertanding 
3?4 kali. Yoppy menambahkan, 
hal itu dilakukan agar mereka 
lebih adaptif dengan siapa pun 
partnernya di lapangan.(gil/
c17/bas/jpg)

Atlet Pelatnas Ramaikan Liga PB Djarum 2020

Russell Kirim Sinyal Kejutan

GEORGE RUSSELL



LBORG
Rakyat Bengkulu

MINGGU, 6 DESEMBER   TAHUN 2020  HALAMAN 2

Lintas Online

WINDI//RB

BANGUNAN: Terlihat sejumlah masyarakat masih mendirikan bangunan di lahan PT Pelindo Cabang Bengkulu. 

Sengketa Lahan, Kapolda Sarankan Mediasi 
BENGKULU - Konflik lahan antara 

warga dengan PT. Pelindo II Cabang 
Bengkulu, hingga berujung ke kan-
tor polisi, ternyata belum berakhir. 
Hal ini dibuktikan dengan masih 
terlihatnya sejumlah bangunan 
semi permanen yang didirikan oleh 
masyarakat di atas lahan milik PT 
Pelindo Cabang II Bengkulu itu. 

Terkait kasus ini, Kapolda Bengkulu 
Irjen. Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si, 
angkat bicara. Ia menyarankan kedua 
belah pihak melakukan mediasi un-
tuk menyelesaikan konflik tersebut. 
“Kita minta kepada masyarakat dan 

PT Pelindo untuk melakukan media-
si, untuk menyelesaikan masalahnya.  
Pihak PT Pelindo kan bisa melakukan 
pendekatan kepada masyarakat un-
tuk menjelaskan kepada masyarakat,” 
saran Kapolda.

Ditambahkan Teguh, berhadapan 
dengan warga atau masyarakat 
tidak tidak semudah seperti ber-
hadapan dengan perorangan, maka 
solusinya Kapolda menyarankan 
untuk menyelesaikan permasala-
han dengan cara musyawarah 
Mufakat. “Berhadapan dengan ma-
syarakat tidak seperti berhadapan 

dengan satu atau dua orang, maka 
saya harap kepada masyarakat dan 
PT Pelindo duduk bareng. Masyara-
kat mungkin juga ada alasannya,” 
samapi Teguh

Untuk meredam konflik agar tidak 
berlanjut, ia meminta Plt Walikota 
dan DPRD Kota Bengkulu untuk 
duduk bersama, agar persoalan bisa 
diselesaikan tanpa konflik, “Peran 
polisi hanya mengawal musyawarah,” 
tutup Kapolda.

Untuk diketahui, sebelumnya PT 
Pelindo Cabang Bengkulu mengang-
gap bahwa lahan mereka di samp-

ing kantor PT Pertamina di Jalan Ir. 
Rustandi Kelurahan Sumber Jaya 
telah diserobot oleh sejumlah warga 
dan mendirikan bangunan semi 
permanen. PT Pelindo pun akhirnya 
menggunakan jasa pihak ketiga un-
tuk memagari lahan itu agar tidak 
diserobot lagi. 

Namun pemagaran yang dilakukan 
pada Jumat (13/11) itu akhirnya 
berujung kericuhan hingga adu fisik 
setelah warga pemilik bangunan 
semi permanen melakukan per-
lawanan. Sejumlah orang dibawa ke 
kantor polisi saat itu. (wij)

Usai Ujian Semester, Pelajar Tewas Tenggelam 
MUKOMUKO – Duka mendalam dial-

ami keluarga besar Yoga Aprilando (18), 
warga Desa Talang Gading Kecamatan 
Sungai Rumbai. Bagaimana tidak, sang 
putra menghembuskan nafas terakh-
irnya, bertepatan dengan hari terakhir 
pelaksanaan ujian semester.

Ini setelah Yoga tenggelam di Sun-
gai Batang Muar di Desa Medan Jaya 
Kecamatan Ipuh, sekitar pukul 10.00 
WIB, kemarin (5/12). Setelah pencarian 
sekitar 1,5 jam, korban ditemukan tidak 
jauh dari lokasi awal tenggelam, dalam 
keadaan diduga sudah tidak bernyawa.

Korban ini diketahui merupakan pe-
lajar SMAN 2 Mukomuko, sudah duduk 
dibangku kelas 12. Artinya, korban dita-
hun ajaran 2020/2021 ini, akan menjadi 
peserta ujian akhir nasional. Dan lulus 
jenjang pendidikan SMA ditahun depan. 
Namun apa hendak dikata, Allah SWT 
berkehendak lain, korban pun menjem-
put ajalnya. Meskipun sempat dilarikan 
ke Puskesmas Perawatan Ipuh, untuk 
mendapatkan pertolongan medis. Tetap 
saja, nyawa korban tidak terselamatkan.

Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Ari-
sandi, SH, S.IK, MH melalui Kapolsek 
Mukomuko Selatan, Iptu. Fajri Ameli 
Putra, STK, S.IK menerangkan, bermula 
korban pulang dari sekolah, usai mengi-
kuti ujian semester. Ia bersama dua 
rekannya yang lain, bermain ke Sungai 
Batang Muar di wilayah Desa Medan 
Jaya. Setiba di lokasi, korban bersama 
rekannya mandi di sungai tersebut. 

“Sekitar 10.00 WIB, korban ini mandi 
bersama dengan teman-teman seko-
lahnya. Ini setelah korban pulang dari 
sekolah,” kata Fajri.

Di saat asyik mandi itu, korban tiba-

tiba tidak bisa berenang. Padahal menu-
rut keterangan rekan korban, bahwa 
Yoga diketahui bisa berenang. Rekannya 
sempat melibat upaya korban untuk 
berenang, namun diduga kehabisan 
nafas, korban pun akhirnya tenggelam. 
Padahal saat itu, salahsatu rekan korban 
sempat berupaya memberi bantuan. 
Tapi hasilnya sia-sia, korban tetap teng-
gelam dan menghilang.

Rekan korban yang selamat, meminta 
pertolongan warga sekitar. Sehingga 
tidak lama, warga pun ramai tiba di 
lokasi kejadian. Upaya pencarian pun 
dilakukan, dengan cara menyelam di 
tempat korban diketahui tenggelam. 
Termasuk sebagian warga mencoba 
menyisiri aliran sungai.

Informasi diperoleh RB, korban baru 
berhasil ditemukan sekitar 1,5 jam 
kemudian. Oleh salahsatu warga Desa 
Semundam Kecamatan Ipuh bersama 
dua rekannya. Ketiga orang ini, sudah 
dikenal masyarakat setempat, handal 
dalam berenang dan menyelam. Dan 
kerap terlibat membantu pencairan, 
setiap ada korban tenggelam ataupun 
hanyut di Sungai Batang Muar.

Korban pun dilarikan ke Puskesmas 
Ipuh, untuk mendapatkan pertolongan. 
Puluhan warga pun turut mengantar, 
untuk memastikan kondisi terakhir 
korban. “Ditemukan tidak jauh dari lo-
kasi korban tenggelam. Dari lokasi, oleh 
warga, korban dievakuasi dan dilarikan 
ke Puskesmas Ipuh. Nyawa korban 
sudah tidak tertolong lagi. Dari Puskes-
mas, akhirnya dibawa pulang ke rumah 
duka di Kecamatan Sungai Rumbai dan 
dikebumikan hari ini (kemarin) juga,” 
demikian Fajri.(hue) 

Amankan Tersangka Kurir SabuAngsuran Nunggak, Mobil Dirampas
Barang Bukti
Satu Paket Sabu

BENGKULU - Subdit III Di-
tresnarkoba Polda Bengkulu, 
kembali berhasil membekuk ter-
sangka kurir sabu berinisial yak-
ni RM (45) Jalan Bumi Ayu, Ke-
lurahan Bumi Ayu, pada Kamis 
(3/12) sekitar pukul 16.47 WIB, 
di Jalan Mahakam Kelurahan 
Jalan Gedang. Selain tersangka 
polisi juga amankan satu paket 
kecil sabu. Terhimpun kronologi 
kejadian tidak luput dari in-
formasi masyarakat, bahwa di 
Tempat Kejadian Perkara, sering 
terjadinya transaksi Narkoba 
jenis sabu. Kemudian anggota 
melakukan penyelidikan dan 
diktahui ada seseorang yang 
mencurigakan sedang berdiri 
disamping sepeda motor honda 
beat, sesuai dengan informasi 
masyarakat.

Tak mau memnyia-nyiakan 
waktu,  polisi langsung melaku-
kan penangkapan terhadap 

pria yang belakangan diketahui 
berinisial RM. Tidak hanya 
sampai disitu, saat dilakukan 
penggeledahan yang disaksikan 
oleh ketua RT setempat, dite-
mukanlah satu paket sabu yang 
disimpan di dalam plastik klip 
bening terbalut tisu dibungkus 
dengan lakban warna kuning.

Selanjutnya anggota Subdit III 
Ditresnarkoba langsung menga-
mankan RM ke Mapolda Beng-
kulu bersama barang bukti, satu 

unit sepeda motor Honda Beat, 
satu unit Handphone nokia 
warna putih dan satu paket kecil 
sabu seharga Rp 600 ribu.

Direktur Reserse Narkoba 
Polda Bengkulu, Kombes. Pol. 
Roh Hadi penangkapan terse-
but. “Iya tersangka sudah kita 
amankan, dan saat ini masih 
dilakukan pemeriksaan untuk 
mendalami dari siapa tersangka 
membeli sabu itu,” sampainya.
(wij)

BENGKULU - Perampasan 
terhadap mobil yang menung-
gak kredit kembali terjadi di Kota 
Bengkulu. Kali ini korbannya Di-
wan (40) warga Kecamatan Taba 
Penanjung Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Mobil Suzuki Elf milik 
korban ditarik paksa oleh delapan 
orang diduga pihak eksternal 
salah satu leasing yang berada di 
Kota Bengkulu. 

Kejadian ini terjadi Kamis (3/12) 
sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan 
Kalimantan Kelurahan Rawa 
Makmur. Atas Kejadian tersebut 
korban mengalami kerugian Rp 
130 juta. Tidak terima dengan tin-
dakan tersebut, Diwan melapor 
ke Polres Bengkulu.

Data terhimpun kejadian beraw-
al, waktu itu Diwan mengendarai 
mobil Suzuki Elf dengan nomor 
polisi BD 8204 YL, melaju dari Ja-
lan Bali Kelurahan Kampung Bali 
menuju arah Kelurahan Kandang 
Limun. Singkatnya saat di Tempat 
Kejadian Perkara (TKP), tiba-tiba 
mobil milik Kardiwan hadang 
oleh empat orang tidak dikenal.

Kemudian korban berhenti dan 
dipaksa turun oleh salah satu 
pelaku sembari mengambil kunci 
mobil. Korban sempat melawan 
sehingga terjadi rebutan kunci 
mobil yang berujung cekcok 
mulut. Namun karena kalah 
jumlah, korban hanya pasrah saat 
mobilnya dibawa oleh delapan 
orang tersebut yang mengaku dari 
pihak leasing.

Salah satu dari mereka sempat 
mengatakan, kalau mobil yang 
diekndraai korban itu ang-
surannya macet dan  jika 
korban mau mobilnya 
kembali mak harus 
membayar tung-
gakan di kantor 
leasing. 

Selanjutnya 
korban meng-
hubungi salah 
satu saudara 
untuk men-
jemputnya di TKP. 
Selanjutnya korban 
melaporkan kejadian 
itu ke Polres Bengkulu. 

Kapolres  Bengkulu AKBP. Pahala 
Simanjuntak, S. IK membenarkan 
laporan itu. 

“Penyidik masih mempela-
jari laporan, apakah ada unsur 
pidananya, jika ditemukan unsur 
pindah maka akan ditindaklanju-
ti,” Sampai Kapolres.
(wij)

Beli Gorengan 
Celana Dipeloroti

BENGKULU – Ini per-
harian bagi orangtua 
yang memiliki anak 
perempuan untuk sela-
lu menjaga dan menga-
wasinya. Agar terhindar 
dari perbuatan pelaku 
k e ja hat a n .  S e p e r t i 
yang dialami Rembu-
lan (8)—bukan nama 
sebenarnya, warga Ke-
camatan Singaran Pati. 

Jumat (4/12) sekitar 
pukul 08.00 WIB di Ja-
lan Danau, celananya 

dipeloroti oleh seorang pria tak dikenal yang 
awalnya berpura-pura menanya alamat kepada 
korban. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda 
Bengkulu pada Jumat (4/12) siang. 

Dalam laporan di polisi diketahui, kejadian 
berawal pada waktu itu Rembulan disuruh 
oleh neneknya untuk membeli gorengan. Saat 
korban berada di Tempat Kejadian Perkara 
(TKP), ada salah seorang laki-laki yang tidak 
dikenal, mengendarai sepeda motor matik dan  
memanggil korban dan berpura-pura menan-
yakan alamat. 

Selanjutnya korban menghampiri pelaku. Usai 
bertanya alamat tiba-tiba pelaku melorotkan 
celana korban. Sontak korban terkejut dan lang-
sung lari sembari berteriak. Ternyata teriakan 
korban menarik perhatian warga sehingga pelaku 
langsung kabur tancap gas. 

Atas kejadian tersebut korban mengalami 
ketakutan dan trauma. Kabid Humas Polda 
Bengkulu Kombes. Pol. Sudarno, S.Sos.MH, 
mengatakan pihaknya akan penyelidikan untuk 
mengetahui apakah bukti-bukti memenuhi un-
sur pemerkosaan. 

“Setelah kita gelar perkara nanti kita akan 
mengetahui apakah memenuhi unsur upaya 
pemerkosaan atau unsur pidana lain. Jika ada 
unsur pidana pasti kita tindaklanjuti,” sampai 
Sudarno.(wij)

Mobil IRT Digelapkan
BENGKULU  – Kasus 

dugaan penipuan dan 
penggelapan dilapor-
kan NH (41) warga Ke-
lurahan Kandang Li-
mun Kecamatan Muara 
Bangkahulu Kota Beng-
kulu ke pihak kepoli-
sian. Ini lantaran 1 unit 
mobil miliknya digelap-
kan seseorang yang mengaku dari pihak leasing 
yang ditugaskan untuk menarik mobil miliknya 
yang menunggak.

Dari laporan korban ke pihak kepolisian ke-
jadian berawal saat mobil milik korban sedang 
digunakan oleh salah satu kerabatnya, saat di 
Jalan WR. Supratman Kelurahan Pematang 
Gubernur. Kerabat korban diberhentikan oleh 
pelaku yang mengaku dari pihak leasing. Pelaku 
kemudian meminta agar mobil tersebut diserah-
kan lantaran sudah menunggak.(**)

SUDARNO

Jadi Korban Percobaan Perkosaan
B E N G KU LU   –  Y U 

(27) warga Kecamatan 
Kampung Melayu Kota 
Bengkulu melaporkan 
peristiwa percobaan 
pemerkosaan yang di-
alami adik kandungnya 
yang masih di bawah 
umur, Kamis (3/12) dini 
hari.

Dari laporan pelapor ke pihak kepolisian 
berawal saat dirinya menerima laporan dari 
korban bahwa ia menjadi korban percobaan 
pemerkosaan seorang pria yang masuk ke dalam 
kamar korban. Pada saat korban tertidur, korban 
mendapati pelaku yang entah bagaimana dapat 
masuk ke kamar milik korban sehingga membuat 
korban terbangun. (**)

ROH HADI

PAHALA
SIMANJUNTAK

IST/RB

EVAKUASI: Warga mengevakuasi Yoga Aprilando (18), 
warga Desa Talang Gading Kecamatan Sungai Rumbai, 
usai ditemukan tenggelam di  Sungai Batang Muar di Desa 
Medan Jaya Kecamatan Ipuh, kemarin (5/12). 
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Sekolah Tatap Muka, 
Harus Izin Orangtua

Akhir Desember, Evaluasi 
Pangkalan Gas Elpiji

BENGKULU – Dinas Perindustrian dan Perda-
gangan (Diprindag) Kota 
Bengkulu akhir Desember 
ini akan melakukan evalu-
asi terhadap pangkalan-
pangkalan yang beroperasi 
selama tahun 2020. Hal ini 
bertujuan untuk melakukan 
pengawasan dan pembi-
naan terhadap pangkalan 
maupun agen yang dinilai 
melanggar ketentuan yang 
telah ditetapkan.

Kepala Disperindag Kota 
Bengkulu, Dewi Dharma 
melalui  Kabid Sarana, 
Yuliansyah mengatakan, 
permasalahan pengkalan 
gas elpiji pada 2020 akan di-
evalusi. Baik itu dalam aspek 
gudang penyimpan yang 
tidak sesuai dengan kontrak 
yang harus menyediakan 
Apar, menyediakan gudang 
khusus gas, harga yang tidak 
sesuai HE dan juga pangka-
lan yang menjual ke warung-
warung dan lainnya.

ARUL/RB

EVALUASI: Kepala Dispirindag Kota Bengkulu 
Dewi Dharma melalui Kabid Sarana Yulian-
syah mengatakan, Desember ini akan dilaku-
kan evaluasi terhadap pangkalan gas elpiji.

Rehab Balai Adat Dikejar Deadline
BENGKULU – Proyek rehab gedung Balai 

Adat dikejar deadline. Dimana proyek rehab 
dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar dari 
APBD Perubahan 2020 Kota 
Bengkulu itu, hanya diberi 

waktu pengerjaan selama 60 hari dan harus 
segera selesai pada 20 Desember nanti-

nya. Artinya hanya tersisa waktu 
sekitar dua minggu saja. 

ILHAM/RB

PROGRES: Gedung Balai saat ini tengah dilakukan perehaban, karena akan segera digu-
nakan untuk kantor salah satu OPD.

Orangtua Boleh Menolak 
BENGKULU – Tahun depan 

aktivitas sekolah tatap muka 
sudah boleh dimulai kembali. 
Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Dikbud) Provinsi Beng-
kulu mengingatkan agar sekolah 

tetap mengedepankan Protokol 
Kesehatan (Prokes). Mengha-
ruskan siswa yang ingin mengi-
kuti kegiatan belajar mengajar 
secara langsung harus ada izin 
tertulis dari orangtua/wali.

“Awal tahun depan, sekolah 
yang ingin menggelar tatap 

muka sudah bisa. Tapi harus 
ada surat izin dari orangtua. 
Bagi orangtua yang belum 
mengizinkan anak-anaknya 
belajar langsung di sekolah, 
juga boleh,” kata Plt Kepala Di-
nas Dikbud Provinsi Bengulu 
Eri Yulian Hidayat.

Menurut Eri meskipun ta-
hun depan sekolah kembali 
dibuka baik di zona oranye 
atau merah, namun kegiatan 
belajar mengajar di sekolah 
belum kembali secara normal. 

Sekolah tetap harus memperha-
tikan protokol kesehatan, yaitu 3 
M. Seperti mewajibkan pelajar 
menggunakan masker selama 
beraktivitas di sekolah, me-
nyediakan tempat cuci tangan 
dengan air mengalir, lalu tetap 
memperhatikan jarak baik di 
dalam ruangan kelas maupun 
di luar kelas. 

“Perlu pembatasan jumlah 
siswa yang datang ke sekolah, 
sehingga belajar shif-shiftan 
masih diterapkan. Siswa datang 
bergantian ke sekolah, bisa 
pakai absen genap ganjil atau 
lain-lain,” beber Eri.

Eri berharap, vaksin Covid-19 
sudah siap dipakai dan die-
darkan ketika aktivitas belajar 
sekolah dimulai kembali. 

Hunian Hotel di 
Bengkulu Masih Teratas 

BENGKULU -  Industri perhotelan di 
Provinsi Bengkulu selalu berkembang 
dan tumbuh. Kurun 1 tahun terakhir 
ini Tingkat Penghunian Kamar TPK) 
Hotel berbintang selalu berada diper-

ingkat atas  dari Hotel-hotel berbintang 
di Pulau yang dikenal dengan nama 
Andalas itu. 

Sebut saja untuk Tingkat Penghunian 
Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi 

Bengkulu pada Oktober 2020 tercatat 
49,88 persen, naik 10,96 poin dibanding 
TPK hotel pada September 2020 yang 
tercatat sebesar 38,92 persen. meski data 
terjadi lag satu bulan namun posisi Okto-

ber ini tetap menarik dicermati.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win Rizal 

mengatakan Tingkat Penghunian Kamar 
posisi Oktober 2020 ini.

Baca REHAB.. Hal 9

Baca HUNIAN.. Hal 9

Baca SEKOLAH.. Hal 9
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Hunian Hotel di Bengkulu Masih Teratas

Rehab Balai Adat Dikejar Deadline

Akhir Desember, Evaluasi Pangkalan Gas Elpiji

Sekolah Tatap Muka, Harus Izin Orangtua

Sambungan dari hal 3

Sambungan dari hal 3

Sambungan dari hal 3

Sambungan dari hal 3

Bila dibandingkan dengan bulan 
yang sama pada 
tahun 2019, TPK 
hotel berbintang 
t u r u n  s eb e s a r 
19,09 poin. 

“ S e d a n g k a n 
Rata-rata Lama 
Menginap Tamu 
(RLMT) pada ho-
tel berbintang di 
Provinsi Bengkulu 
bulan Oktober 
2020 tercatat 1,39 
hari, turun 0,13 
poin dibandingkan 
dengan RLMT ho-
tel pada Septem-
ber 2020 yang ter-

catat sebesar 1,52 hari,” pungkasnya. 
Jika dibandingkan dengan bu-

lan yang sama pada tahun 2019, 
RLMT hotel berbintang turun 
sebesar 0,36 poin. Secara agregat, 
rata-rata lama menginap tamu 
(RLMT) pada hotel berbintang di 
Provinsi Bengkulu bulan Oktober 
2020 tercatat 1,39 hari, turun 0,13 
poin dibandingkan dengan RLMT 
September 2020 yang tercatat 
sebesar 1,52 hari. 

Sementara jika dibandingkan 
dengan bulan yang sama pada ta-
hun sebelumnya, RLMT hotel turun 
sebesar 0,36 poin. Rata-rata lama 
menginap tamu pada Oktober 2020 
di hotel bintang 1 lamanya 1,06 hari, 
hotel bintang 2 lamanya 1,36 hari, 
hotel bintang 3 lamanya 1,62 hari, 
sedangkan RLMT hotel bintang 4 

lamanya 1,26 hari.
Sementara pada bulan September 

2020 rata-rata lama menginap tamu 
di hotel bintang 1 lamanya 1,26 hari, 
hotel bintang 2 lamanya 1,51 hari, 
hotel bintang 3 lamanya 1,98 hari, 
sedangkan RLMT hotel bintang 4 
lamanya 1,00 hari.  

Dari 10 provinsi yang ada di Pu-
lau Sumatera, dengan TPK hotel 
berbintang sebesar 49,88 persen, 
Provinsi Bengkulu menempati 
urutan TPK tertinggi kedua se-
Sumatera. TPK Hotel Berbintang 
tertinggi pertama adalah Provinsi 
Lampung dengan besaran 54,28 
persen. Sementara TPK yang ter-
endah se-Sumatera pada bulan 
Oktober 2020 adalah Provinsi 
Kepulauan Riau yaitu sebesar 
21,59 persen. (Iks)

Rehab gedung tersebut ditarget-
kan selesai tepat waktu, jika tidak 
pihak kontraktor akan mendapat-
kan sanksi. 

Rehab yang dilakukan dian-
taranya mengganti atap baru, 
mengecet ulang, memperbaiki 
bagian dalam gedung yang ur-
sak, pembuatan pagar baru di 
sekeliling dan penataan ruang 
yang nantinya diperuntukkan 
bagi kantor Oraganisasi Perangkat 

Daerah (OPD). 
“Kita berharap selesai tepat waktu, 

kalau sesuai kontrak perjanjiian 
pengerjaan pada 20 Desember 
berakhir perngerjaan. Artinya pi-
hak kontraktor akan menyerahkan 
kepada kita,” kata Kabid Cipta Karya 
Dinas PUPR Kota Bengkulu, Maas 
Syabirin.

Dia menjelaskan, jika penger-
jaan dari kontraktor tidak te-
pat waktu maka pihaknya akan 
memberiksan sanksi. Sanksi itu 
bisa berupa denda atau juga bisa 

diblacklist. “Kalau tidak tepat 
waktu kontraktor akan diberikan 
denda,” ujarnya.

Untuk diketahui, Balai Adat yang 
dibangun dengan anggaran sekitar 
Rp 20 miliar itu, sudah bertahun-
tahun terbengkalai tak termanfaat-
kan. Rencananya, setelah selesai 
direhab, gedung itu akan menjadi 
Kantor Dinas Pariwisata Kota 
Bengkulu karena dianggap letak 
lokasi gedung strategis dengan 
lokasi beberapa wisata di Kota 
Bengkulu.(juu) 

Supaya kegiatan belajar men-
gajar lebih ten-
ang, terlebih dari 
pemerintah akan 
memprioritaskan 
pemberian vak-
sin untuk tenaga 
palayanan yang 
b e r h u b u n g a n 
langsung dengan 
masyarakat ban-
yak, termasuk ka-
langan guru.

“ U n t u k  s e k o -
lah yang sudah  
m e m u l a i  k e m -
bali belajar tatap 
muka, kita ingat-
kan selalu untuk 
memperhatikan 
protokol kesehat-
an. Jangan sampai 

ada klaster penyebaran Covid-19 
dari sekolah,” tukas Eri.

Senada, menurut Plt Gubernur 
Bengkulu Dedy Ermansyah ketika 
sudah ada vaksin maka aktivitas 
kegiatan belajar mengajar di 
sekolah akan lebih tenang. Pem-
prov sendiri tahun depan sudah 
menyiapkan anggaran untuk 
pengadaan vaksin, termasuk 
menyiapkan tenaga Sumber Daya 
Manusia (SDM) dalam pembe-
rian vaksin. 

“Kalau sudah ada instruksi 
dari pemerintah pusat, vaksin 
siap pakai. Dari pemprov sudah 
siap untuk melakukan pen-
gadaan vaksin. Mudah-muda-
han vaksin cepat tersedia, agar 
kita semua dapat lebih tenang 
ketika beraktivitas,: demikian 
Dedy. (key)

“Kita evaluasi dan kita tegur 
jika permasalahan cukup berat, 
seperti telah beberapa kali kita 
tegur masih melakukan juga, 
akan kita rekomendasikan untuk 
pencabutan izin,” jelasnya.

Dia menjelasakan, pihaknya 

tetap mengedepankan pembi-
naan karena berdasarkan Un-
dang-undang (UU) nomor 8 
tahun 1999  tentang perlindungan 
komsumen dan  Permen ESDM 
nomor 19 tahun 2018 tantang 
pengawasan perlindungan kon-
sumen kegiatan usaha hilir min-
yak dan gas bumi. 

“Beberapa bulan lalu yang sem-
pat terjadi permsalah susuh 
mencari gas epiji 3 kilogram 
termasuk menjadi bahan evalusi 
kami,” ujarnya. Di Kota Bengkulu 
ada sekitar 300an pangkalan yang 
beroperasi di setiap kelurahan-
kelurahan dan ada 4 agen se-Kota 
Bengkulu.(juu)

Segera Tuntaskan Pengerjaan Proyek Fisik 
Marliadi: Tutup Buku
2020 Sebentar Lagi 

BENGKULU – Wakil I DPRD Kota 
Bengkulu Marliadi meminta semua ke-
giatan yang menggunakan APBD 2020 
proyek fisik yang sedang dilelang atau-
pun yang belum dilelang agar segera 
ditutaskan. Begitupun  dengan proses 
pengadaan yang saat ini masih ditahap 
lelang juga harus segera ditutaskan 

tepat waktu. Karena  akhir tahun akan 
dilakukan penutupan bukau anggaran-
aggaran APBD 2020.

“Kita ingatkan Dinas PUPR mau-
pun kontraktor untuk menyelesaikan 
pengerjaannya karena tahun anggaran 
tutup buku 2020 tinggal beberapa hari, 
jangan sampai pengerjaan proyek tidak 
tuntas,” ujarnya.

Dia mengatakan, waktu yang akan 
berakhir jangan sampai juga pihak 
kontraktor mengerjakan asal-asalan, 

Namun harus dikerjakan selesai tepat 
waktu dengan pengerjaan sesuai dengan 
spesifikasi.

“Jika tidak sesuai waktu maka putus 
kontrak dan kontraktor akan dievalu-
asi dan perusahan tersebut akan di-
blacklist tidak bisa mengikuti lelang 
proyek Pemerintah Kota ke depannya,” 
jelasnya.

Sementara itu, penggunaan APBD 2020 
yang sedang dilakukan pelelangan saat 
ini di Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa (UKPBJ), ada beberapa proyek yang 
sedang dikerjakan. Diantaranya pem-
bangunan sarana dan prasarana Korem 
041/Gamas Bengkulu dengan pagu ang-
gran Rp 1 miliar. Selanjutnya pengadaan 
kendaraan bermotor penumpang mini-
bus 2000-3000 CC pagu anggaran Rp 840 
juta, pengadaan kendaraan bermotor 
penumpang minibus 2000-3000 CC 
pagu anggran Rp 350 juta.

Berikutnya pengadaan  kendaraan 
bermotor penumpang jeep 2500-3000 

CC pagu anggaran 2 miliar, pengadaan 
kendaraan bermotor penumpang mini-
bus 2000-3000 CC  pagu anggaran Rp 
480 juta.

“Kalau lelang jika waktu pengerjaan 
masih memungkinkan tidak masalah 
tetapi perlu diperhatikan juga kondisi 
cuaca, jangan sampai pembangunan 
terbengkalai dengan waktu tidak maksi-
mal, pengadaan juga jangan hanya 
mengejar waktu sehingga asal-asalan,” 
jelasnya.(juu)

560 Kg Benih
Sayur Segera Dibagi 

BENGKULU – Dalam menjaga ketahanan pangan 
pemerintah pusat maupun daerah terus melakukan 
pemberian bantuan berupa benih-benih sayuran 
untuk ditanam oleh masyarakat. Dinas Pertanian 
dan Pangan (Dispangtan) Kota Bengkulu segera me-
nyerahkan benih sayur sebanyak 560 kilogram (kg) 
kepada kelompok tani yang ada di Kota Bengkulu.

Kepala Dispangtan Kota Bengkulu, Syahrul tamzie 
mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan 
pendataan kepada petani atau pun kolompok 
tani sayur. Ia memastikan seluruh petani di Kota 
Bengkulu akan diberikan benih sayur seperti benih 
cabai, kangkung, bayam, kacang panjang, sawi dan 
terong, serta tanaman palawija seperti jagung, ubi 
dan kacang-kacang.

“Pembagian benih dalam bulan Desember ini, 
sakarang petugas kita sedang melakukan pendataan 
terhadap pemiliknya,” ujarnya.

Data lahan kering berupa lahan pekarangan yang 
ada di Kota Bengkulu sekitar 500an Ha. Saat ini 
sedang dilakukan pendaataan jumlah lahan yang 
dimiliki masing-masing petani, berapa jumlah yang 
dibutuhkan baru akan disalurkan karena benih su-
dah disediakan di Gudang Dispangtan.

“Untuk benih sudah ada di gudang, kalau sudah 
ada data penerima tinggal kita salurkan lagi,” jelas-
nya. 

Dia menjelaskan, dalam menjaga ketahan pangan 
piahknya terus mengusulakan berbagai bentuk 
bantuan beni maupun alat pertanian ke pusat yang 
akan disalurkan ke petani-petani di Kota Bengkulu. 
adanya bantuan berupa benih maupun lahan di-
harapkan petani bisa lebih produktif dengan hasul 
pertaniannya.

“Pembagian benih maupun alat pertanian terus 
kita lakukan untuk menjaga ketahanan pangan di 

Kota Bengkulu,” sampainya.(juu)

Gelombang Bengkulu – Enggano, 2,5 Meter 
BENGKULU - Cuaca jalur pe-

nyeberangan Bengkulu Pulau 
Enggano akan mengalami hujan 
ringan. Perkiraan ini berlaku 
hingga Minggu (6/12) pukul 19.00 
WIB. Selain hujan ringan diperki-
rakan juga gelombang laut dengan 
status sedang antara 1,25 sampai 
dengan 2,5 meter.

Prakirawan Stasiun Maritim 
Teluk Bayur, Budi Iman Samiaji 
mengatakan angin diperkirakan 
akan bertiup dari Utara menuju 
Timur dengan kecepatan 2- 15 
knot per jam, dengan arah arus 
laut dari Timur Laut menuju 
Selatan dengan kecepatan 5- 40 
centimeter per detik. “Gelombang 
maksimum dapat mencapai dua 
kali tinggi gelombang yang tertera 
di atas,” jelasnya.

Sementara itu terkait perin-
gatan dini cuaca di wilayah 
Provinsi Bengkulu yang akan 
berlaku sampai dengan Senin 
(7/12) mendatang, diperkirakan 

hujan lebat disertai petir dan an-
gin kencang sesaat masih untuk   
2 hari ke depan tidak akan me-
landa Provinsi Bengkulu. Setelah 
sebelumnya pada periode Sabtu 
(5/12) kemarin diperkirakan hu-
jan lebat disertai petir dan angin 
kencanfg akan melanda wilayah 
Seluma, Bengkulu Selatan dan 
Kaur. 

Hanya saja memasuki Minggu 
(6/12) diprediksi akan terjadi gel-
ombang laut tinggi hingga menca-
pai 3.0 meter di Peraiaran Samu-
dera Hindia Barat Bengkulu, dan 
keesokan harinya Minggu pada 
tanggal 7 desember diperkirakan 
gelombang laut akan mencapai 
3.0 meter di Peraiaran Samudera 
Hindia Barat Bengkulu. (iks)

DOK/RB

TINGGI: BMKG Memprediksi gelombang laut di penyeberangan 
Bengkulu- Enggano mencapai ketinggian 2,5 meter.



Rakyat BengkuluBENGKULU UTARA, MUKOMUKO, BENTENG
SEMESTA

MINGGU, 6 DESEMBER 20204

Pengalihan BLT DD
ARGA MAKMUR – Beng-

kulu Utara (BU) kembali 
mendapatkan tambahan 
kuota penerima Bantuan 
Sosial Tunai (BST) dari Ke-
menterian Sosial kemarin 
(5/12). Dipenambahan ke-
tiga ini, BU mendapatkan 
tambahan 4.556 warga yang 
akan menerima BST sebesar 
Rp 300 ribu per Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM).  

Kadis Sosial Suwanto, 
M.Ap menuturkan sudah 
ada kepastian dari Kemen-
sos usulan penambahan itu 
diterima. Bahkan dananya 
sudah bisa diambil mulai 
Senin (7/12) di masing-ma-
sing kantor camat. Namun ia 
belum mengetahui apakah 
BST tersebtu diberikan un-
tuk November – Desember 
atau hanya Desember saja.

“Ini tambahan ketiga ka-
linya. Yang kedua kita terima 

bulan lalu. Untuk tambahan 
4.556 ini akan dibayarkan 
pada hari Senin,” ujarnya.

Penambahan ini program 
pengalihan Bantuan Lang-
sung Tunai (BLT) yang di-
berikan dari Dana Desa 
(DD). Sebelumnya, 4.556 
warga ini tercatat sebagai 
penerima BLT DD. Bulan 
ini akan kembali mendapat-
kan BST Kemensos yang 
akan diteruskan hingga Juni 
2021. “Mereka tidak akan 

lagi mendapatkan BLT DD 
setelah menerima BST. Se-
hingga kepala desa bisa 
menganggarkan BLT DD 
untuk warga lainnya yang 
juga layak,” jelasnya.

Suwanto menegaskan  
pengalihan BLT ke BST ini 
bukan berarti program BLT 
sudah dihapuskan. Tetap 
berlanjut sesuai perintah 
Kementerian Keuangan. 
Adapun pengalihan ini di-
lakukan untuk memperluas 

warga yang berhak mener-
ima BST. “Jadi tidak ada 
pengaruh dengan yang lain. 
Yang tidak mendapatkan 
BST Desember dan mulanya 
penerima BLT, tahun depan 
akan tetap menerima BLT 
tersebut dari dana desa,” 
pungkas Suwanto.

Dengan penambahan BST 
ketiga kalinya ini, maka total 
penerima BST di Bengkulu 
Utara menjadi 24.476 KPM.
(qia)

21,5 Hektare Dibebaskan Dari HPT
MUKOMUKO – Kawasan Hutan Produksi Terbatas 

(HPT) di Kabupaten Mukomuko, baru saja dibebas-
kan sekitar 21,5 hektare. Pelepasan kawasan hutan 
tersebut untuk membantu masyarakat yang sudah 
terlanjur berada lama berdomisili dalam wilayah itu.

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP) Mukomuko, M. Rizon. S.Hut, M.Si 
mengatakan, setelah kawasan itu diajukan dalam 
Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Arti-
nya, pembebasan itu sudah khusus peruntukannya. 
Yakni hanya untuk fasilitas umum dan perumahan 
warga.

“Dibebaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria 
(TORA). Diantaranya itu untuk rumah pemukiman, 
jadi dibebaskan dari HPT,” kata Rizon didampingi 
Kasi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan 
Pengendalian (P4) Sumber Daya Hutan (SDH), Aprin 
Sihaloho, S.Hut.

Kawasan yang dibebaskan tidak berada dalam 
satu lokasi. Melainkan tersebar di HPT Air Manjuto, 
HPT Air Dikit dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 
Air Dikit. “Sebanyak 21,5 hektare itu tersebar di tiga 
kawasan hutan,” terangnya.

Lahan terbagi untuk 268 bidang. Dari sebanyak itu, 
tidak semuanya rumah warga. Tapi juga ada bidang 
untuk fasilitas umum seperti jalan. Kemudian untuk 
fasilitas umum berupa puskesmas, gedung desa, 
fasilitas sosial dan fasilitas pendidikan anak usia 
dini (PAUD). “Ada juga bidang untuk rumah warga 
dan juga pekarangannya. Kalau untuk kebun, tidak 
termasuk,” kata Rizon.

Nantinya SK tersebut akan turut diserahkan ke 
masyarakat. Dengan diterima SK itu, maka setelah 
itu warga akan dapat mengajukan permohonan 
penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Mu-
komuko. Namun untuk menuju ke tahap itu, masih 
membutuhkan waktu dan proses.

“Kalau sekarang diajukan untuk sertifikat, be-
lum akan dilayani oleh Kantor Pertanahan. Masih 
butuh waktu jadi mohon dukungan dan doa dari 
masyarakat agar semuanya bisa lancar,” demikian 
Rizon.(hue) 

Rp 500 Juta Untuk 
Tes CPNS dan P3K

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu Utara (BU) 
serius akan melaksanakan tes CPNS dan Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 
depan. Bahkan dalam RAPBD yang kini tengah 
dibahas dengan DPRD, Pemkab menganggarkan Rp 
50 juta untuk pelaksanaan tes.

Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, MM, M.Si me-
nuturkan jika memang sudah ada ketegasan dari 
pemerintah pusat terkait akan dilaksanakannya tes 
CPNS umum dan P3K. Meski belum ada kepastian, 
tes CPNS wacananya akan dilaksanakan setelah 
Idul Fitri.

“Sehingga memang dalam perkiraan kita harus 
dianggarkan dalam APBD, karena tahapan sebelum 
pembahasan APBD Perubahan. Dalam RAPBD kita 
anggarkan Rp 500 juta,” terangnya.

Namun ia belum bisa memastikan apakah tes CPNS 
umum dan P3K dilakukan serentak. Pemkab hanya 
menganggarkan anggaran pelaksanaan tes sebagai 
antisipasi pelaksanaan akan dilakukan terpisah 
antara CPNS dan P3K.

“Karena memang pelaksanaan tes CPNS saat ini 
tidak terlalu mahal lagi, karena rencananya kita akan 
tetap menggandeng BKN dalam pelaksanaannya 
sehingga panselda hanya melakukan proses admin-
istrasi dan pemberkasan,” terangnya.

Jika berkaca dari biaya pelaksanaan tes CPNS yang 
dihitung per orang, maka bisa jadi biaya tes P3K akan 
lebih mahal. Pasalnya tes P3K memiliki persyaratan 
lebih umum dan tidak dibatasi umur tertentu se-
hingga peserta dipastiakn lebih banyak.

“Apalagi jika pelaksanaannya tidak bersamaan den-
gan tes CPNS. Namun kita berharap dalam tes P3K bisa 
diberlakukan bagi penduduk lokal sehingga bisa me-
ningkatkan ekonomi masyarakat setempat,” terangnya.

 Dalam anggaran tersebut juga masuk dalam pro-
gram lelang jabatan eselon II. Saat ini ada setidaknya 
dua jabatan Eselon II yang kosong masing-masing 
Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan yang 
dipastikan akan dilakukan lelang jabatan.

“Jadi Rp 500 juta itu juga termasuk lelang jabatan. 
Kita menganggarkan lebih dulu satu kali pelaksanaan 
lelang jabatan,” pungkas Sekda.(qia)

Ditetapkan PN 
Senilai Rp 1,5 M

BENTENG – Kantor Pertana-
han Bengkulu Tengah (Benteng) 
memastikan ganti rugi dua 
bidang tanah di Desa Lagan 
yang sempat berpolemik, telah 
tuntas. Ganti rugi atas dua bi-
dang lahan Warga Terdampak 
Pembangunan (WTP) tol sudah 
ditetapkan senilai Rp 1,5 miliar 
oleh pengadilan.

 Kepala Pertanahan Benteng, 
Ir Hazairin Masrie, MM men-
gatakan, permasalahan ganti 
rugi dua bidang tanah tersebut 
sebelumnya diserahkan warga 
ke PN, sekarang sudah selesai. 
Kedua bidang tanah di Desa 
Lagan ini salah satu pemi-
liknya Hery Susanto. 

“Uang ganti rugi yang kita 
keluarkan sebesar Rp 1,5 mil-
liar. Kedua bidang tanah ini 
sebelumnya kita serahkan ke 
pengadilan dikarenakan tidak 
menemui titik temu dengan 
WTP soal nilai ganti rugi,’’ 
ungkapnya.

 Dia menambahkan, untuk 
uang ganti rugi kedua lahan 
ini sudah diambil oleh WTP 
bersangkutan. ‘’Alhamdulil-
lah lahan untuk tol  di Desa 
Lagan semuanya sudah clear, 
sehingga tidak ada hambatan 

lagi untuk pembangunan,’’ 
sampainya.

 Lanjutnya, lahan milik tiga 
perusahan yang ikut terdam-
pak pembangunan tol yang 
sebelumnya sempat terham-
bat, sekarang ketiga perusahan 
tersebut juga sudah menyetu-
jui nilai ganti rugi. Sebagaima-
na surat tertulis yang dikirim 
ketiga perusahaan tersebut ke 
Kantor Pertanahan Benteng.

 “Tiga perusahan tersebut 
yakni PT Agri Andalas (AA) 
lahanya terdampak tol sepan-
jang 2 kilometer. Kemudian 
PT Mustika Anugrah Semesta 
(MAS) sepanjang 400 meter 
dan lahan PTPN 7. Untuk 
total keseluruhan ada enam 
bidang tanah perusahan yang 
terdampak pembangunan tol 
ini,” terang Hazairin Masrie. 

 Sambungnya, untuk uang 
ganti rugi kelima WTP tol Desa 
Jumat akan diserahkan ke pen-
gadilan pada hari ini. Tindak-
kan ini diambil karena tidak 
adanya kesepakatan nilai ganti 
rugi yang ditetapkan. Dari lima 
WTP ini, ada 13 bidang tanah 
yang harus diganti rugi untuk 
pembangunan tol Bengkulu 
- Lubuk Linggau. ‘’Untuk 13 
bidang tanah tersebut nilai 
ganti ruginya mencapai Rp 11 
milliar dan sudah dititipkan di 
pengadilan,” pungkasnya.(jee)

Dapat Tambahan 4.556 Penerima BST

ARGA MAKMUR – Meskipun KPU 
sudah menyiapkan dengan mema-
sukan logistik pemungutan suara 
Pilkada Serentak dan Alat Pelindung 
Diri (APD) untuk Kecamatan Eng-
gano sejak pagi kemarin. Namun 
rencana keberangkatan pada sore 
hari batal dilakukan karena cuaca 
tak mendukung.

 Ketua KPU Bengkulu Utara Su-
warto, SH menuturkan pihaknya 
sudah menyiapkan dengan tuntas 
termasuk akan menggunakan 
kapal TNI Angkatan Laut untuk 
menuju Enggano. Namun memang 
batalnya rencana keberangkatan 

lantaran cuaca buruk yang tidak 
memungkinkan kapal bersandar di 
Enggano. “Karena memang kondisi 
cuaca yang diluar kemampuan 
kita. Dengan segala pertimban-
gan keberangkatan kita tunda,” 
ujarnya.

Ia menuturkan jika saat ini seluruh 
logistik sudah ada di dalam truk dan 
ditutup dengan terpal, berada di Gu-
dang KPU dengan penjagaan ketat 
polisi dan TNI. Sehingga kapanpun 
cuaca memungkinkan untuk be-
rangkat sesuai dengan arahan dari 
TNI, KPU siap memobilisasi logistik 
menuju Pulau Baai untuk kemudian 

naik ke kapal menuju Enggano.
“Belum bisa kita pastikan, karena 

terkait cuaca. Namun perkiraannya 
besok (Hari ini, red) bisa kita berang-
katkan,” sebutnya.  

 Untuk losgitik kecamatan lain 
akan mulai didistribusikan, besok 
(7/12). Pengiriman hampir seren-
tak dilakukan untuk seluruh ke-
camatan, kecuali Kecamatan Kota 
Arga Makmur yang memang tidak 
membutuhkan pergeseran khusus. 
“Nantinya surat suara akan tiba di 
kantor camat masing-masing untuk 
didistribusikan ke masing-masing 
desa dan TPS,” terangnya.

 Kapolres Bengkulu Utara AKBP. 
Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH 
melalui Kabag Ops AKP. Jufri, S.IK 
menerangkan Jumat pagi polisi 
akan melakukan pelepasan pasukan 
untuk pengamanan di tingkat Keca-
matan dan TPS.

 “Pelepasan pasukan itu juga 
sudah kita tugaskan personel yang 
akan melakukan pengawalan saat 
distribusi surat suara ke kecamatan 
masing-masin. Setelah itu, saat 
pengiriman ke TPS personel juga 
akan melekat melakukan penga-
manan logistik tersebut,” pungkas 
Jufri.(qia)

MUKOMUKO –  Diber-
inya pagu Rp 300 juta, dana 
Jaminan Persalinan (Jam-
persal) harus terealisasi 
sesuai kondisi di lapangan. 
Artinya jika memang tidak 
habis, karena rendahnya 
jumlah masyarakat yang 
melahirkan, dengan me-
manfaatkan Program Jam-
persal, dana tersebut harus 
tetap kembali ke daerah. Ini 
ditegaskan Ketua Komisi III 
DPRD Mukomuko, Wisnu 
Hadi, SE, MM.

“Kalau memang tinggi 
jumlah warga yang me-

makai, ya tidak apa-apa. 
Tapi kalau rendah, jangan 
pula dipaksa harus dihabis-
kan,” tegas Wisnu.

Dijelas Wisnu, pihaknya 
bersama anggota DPRD Mu-
komuko yang lain, sepakat 
mengalokasikan dana Rp 
300 juta. Dana tersebut khu-
sus untuk penyelenggaran 
Program Jampersal.

“Bahwa dana tersebut di-
ambil dari sebagian dana 
alokasi umum (DAU). Se-
mestinya, dana untuk Jam-
persal ini, bersumber dari 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Nonfisik,” kata Wisnu.
Kebijakan pihaknya dit-

ambah dari DAU, karena 
dana bersumber dari DAK 
Nonfisik tanpa bersisa. 
Meskipun pemerintah pusat 
telah mengalokasikan sebe-
sar Rp 870,7 juta.

“Dana untuk Jampersal 
kosong di KUA dan PPAS Pe-
rubahan 2020 saat itu. Ter-
masuk di rancangan APBD 
Perubahan, juga kosong. 
Jadi kita masukkan lagi di 
dalam APBD Perubahan, Rp 
300 juta” kata Wisnu.

Penambahan sejumlah itu, 

diasumsikan bisa mencu-
kupi untuk kebutuhan biaya 
warga melahirkan tiga bulan 
ke depan. Penambahan di-
perlukan, karena laporan 
OPD terkait, angka kelahiran 
meninggkat di tahun ini.

“Selama Covid-19 ini, jum-
lah warga melahirkan itu 
bertambah. Jadi dananya 
sudah habis dari DAK Non-
fisik. Ini kita anggap penting 
dan sangat perlu, jadi kita 
tambahkan dari DAU,” kata 
Wisnu.

Disebutnya, bahwa tahun 
2015 lalu, dana Jampersal 

dari DAK Nonfisik, men-
capai Rp 1,5 miliar. Karena 
tidak habis, maka di tahun 
anggaran 2016, pemerintah 
pusat hanya mengalokasi-
kan dana Jampersal sebesar 
Rp 1,2 miliar.

“Ternyata tidak juga habis. 
Jadi di 2018, pusat hanya 
memberikan Rp 1 miliar. 
Nyatanya juga tidak habis. 
Maka di 2019 dan di 2020 
ini, hanya disiapkan pagu 
dana Rp 870 juta untuk Jam-
persal. Nah di 2020 ini, dana 
itu malah kurang,” pungkas 
Wisnu.(hue)

JERI/RB

TERUS BERJALAN: Progres pembangunan tol yang ada di Benteng saat ini.

Ganti Rugi Dua Bidang 
Tanah Desa Lagan Tuntas

Jampersal Harus Sesuai Fakta

SIAP DIBERANGKATKAN: Logistik pemungutan suara Pilkada Serentak yang diperuntukan Kecamatan Enggano sudah di atas truk.  

Cuaca Buruk, Logistik Enggano Batal Berangkat



AMEN - Ketua Badan Pen-
gawas Pemilu (Bawaslu) Ka-
bupaten Lebong, Jeffriyanto, 
M.Pd meminta seluruh pas-
angan calon (paslon) peserta 
Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) serentak 9 Desember 
di menurunkan seluruh Alat 
Peraga Kampanye (APK) yang 
ada di wilayah hukum Lebong. 
Terhitung hari ini, tak boleh sejengkal 
tanah pun di Lebong yang masih berdiri 
APK peserta Pilkada. Itu sesuai Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 
10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilka-
da Serentak 2020. ‘’Baik paslon peserta 
Pilbup (pemilihan bupati, red) Lebong 
maupun paslon peserta Pilgub (pemilihan 
gubernur, red) Bengkulu kami minta sudah 
menurunkan APK nya dari malam ini (tadi 
malam, red),’’ kata Jeffriyanto.

Terhitung hari ini, Jeffriyanto memastikan 
akan menertibkan APK peserta Pilkada 
yang masih juga berdiri. Seluruh APK yang 
telah dipasang sejak 26 September itu akan 
diturunkan paksa oleh Bawaslu jika tidak 

juga ada inisiatif dari paslon. 
Teknis penertiban kembali 
melibatkan Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP).

‘’Seluruh APK harus bersih 
besok (hari ini, red). Kami 
harap seluruh paslon koop-
eratif karena paslon yang tidak 
menurunkan APK nya akan 

kami surati dan kami sampai-
kan ke KPU,’’ jelas Jeffriyanto.

Terpisah, Kabid Ketentraman dan Keter-
tiban Umum, Dinas Satpol PP Kabupaten 
Lebong, Andrian Aristiawan, SH memasti-
kan sudah menyiapkan 75 personel untuk 
patroli APK. Dipastikannya penertiban 
APK di 93 desa dan 11 kelurahan yang 
tersebar di 12 kecamatan itu akan tuntas 
dalam sehari. Itu artinya tim akan bergerak 
serentak dengan teknis dibagi per tim.

‘’Demi terwujudnya Pilkada yang aman 
dan damai, kami harap paslon kooperatif 
menurunkan APK nya sendiri karena masa 
kampanye telah berakhir. Harus dita-
namkan rasa malu ketika APK nya ditu-
runkan oleh Bawaslu,’’ tukas Andrian. (sca) 
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PAD Baru Tercapai 63,8 Persen 

Paslon Harus Turunkan APK

Libur, Pelayanan Rekam E-KTP Tetap Buka

Dalam Mobil Pajero 
yang Terlibat Lakalantas

KEPAHIANG – Diduga karena si 
supir dalam pengaruh minuman ber-
alkohol, 1 unit mobil Pajero BD 888 
HS menabrak mobil Toyota Kijang 
BD 1143 CH di jalan lintas Desa Tebat 
Monok Kecamatan Kepahiang, seki-
tar pukul 07.00 WIB kemarin (5/12).

Data terhimpun, sesaat sebelum 
kejadian, mobil Mitsubishi Pejero 

yang dikendarai Hasbullah (59), 
warga Jalan Mahakam II Kecamatan 
Gading Cempaka Kota Bengkulu, 
melaju dari arah Kota Bengkulu 
menuju Kepahiang. 

Saat melintas di Desa Tebat Monok, 
tiba-tiba mobil Pajero masuk kejalur 
kanan, sehingga bertabrakan dengan 
Mobil Toyota Kijang yang dikemudi-
kan Reno Pratama (28), warga Desa 
Tebak Monok Kecamatan Kepahiang, 
yang melaju dari arah Curup menuju 
Bengkulu. Akibat kejadian tersebut 

kedua kendaraan mengalami keru-
sakan materil.

Kapolres Kepahiang AKBP Supar-
man, S.IK, M.AP melalui Kasat Lantas 
Iptu Fery Octaviary, S.IK membenar-
kan peristiwa tersebut. Menurutnya 
dari kejadian tersebut kerusakan ter-
parah dialami mobil Kijang, dengan 
lampu dan bodi bagian depan remuk.

“Untuk supir kedua kendaraan tidak 
mengalami luka apapun. Hanya saja 
untuk supir mobil Pajero, sementara 
ini kita amankan. Lantaran dari hasil 

pemeriksaan kita, di dalam mobilnya 
ditemukan 1 unit senjata api rakitan, 
dan 1 botol minuman keras merek 
Wisky. Sementara ini kita duga pe-
nyebab kecelakaan, lantaran supir 
dipengaruhi alkohol,” terang Fery.

Selanjutnya untuk pemeriksaan 
lebih lanjut, kedua kendaraan terse-
but pun kemudian diamankan ke 
Mapolres Kepahiang. Kendati tak ada 
korban jiwa, kerugian materil dari 
kejadian ini diperkirakan mencapai 
Rp 10 juta. (sly)

ARIE/RB

INTEROGASI: Personel Sat Lantas Polres Kepahiang saat menginterogasi pengendara yang terlibat kecelakaan di jalan lintas Tebat Monok, ke-
marin (5/12).

Temukan Senpi Rakitan dan Botol Miras

CURUP – Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab) Rejang Lebong (RL) melalui Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) 
terus melakukan upaya agar seluruh ma-
syarakat RL yang sudah mencukupi syarat 
bisa menyalurkan hak pilih mereka pada 
Pilkada 9 Desember 2020. Khususnya 
bagi masyarakat yang sudah wajib e-KTP 
namun belum melakukan perekaman dan 
memiliki e-KTP.

Upaya tersebut, yaitu dengan tetap mem-
buka pelayanan khusus bagi masyarakat 
yang ingin melakukan pelayanan pereka-
man e-KTP saat hari libur. Kegiatan ini 
sudah dilaksanakan sejak beebrapa hari 
belakangan di Sekretariat Kantor Dinas 
Dukcapil Kabupaten RL. ‘’Kita tetap layani 
masyarakat saat hari libur untuk melaku-
kan perekaman e-KTP,’’ terang Sekretaris 
Dinas Dukcapil RL Arfandi didampingi 
Kabid Pendaftaran Penduduk Ikhwan S 
kepada RB.

Kegiatan ini, sambung Arfandi, ses-
uai dengan intruksi pemerintah pusat 
menjelang pelaksanan hari pencoblosan 
pilkada serentak, termasuk di Kabupaten 
RL. Agar masyarakat yang memang sudah 
punya hak pilih bisa menyalurkan hak pilih 
mereka. Karena memang e-KTP menjadi 
salah satu syarat untuk bisa mencoblos 
pada 9 Desember 2020 mendatang.

Ditambahkan Arfandi, pelayanan hari 
libur tersebut dilakukan pada hari Sabtu 
dan Minggu. Mereka juga akan melay-
ani perekaman hingga menjelang tutup 
pelaksanaan pencoblosan di TPS. Atau 
hingga Rabu (9/12) jam 13.00 WIB di 
Sekretariat Kantor Dinas Dukcapil Kabu-
paten RL.

‘’Makanya bagi masyarakat yang mau 
melakukan perekaman e-KTP, meskipun 
kita libur hari ini (kemarin, red) dan min-
ggu, pelayanan tetap kita buka,’’ demikian 
Arfandi.(dtk) 

Polres Lakukan Patroli Cyber
Mengawasi Masa Tenang

KEPAHIANG - Mendekati hari pemungutan su-
ara Pilkada 2020 yang tinggal 3 hari lagi, Kapolres 
Kepahiang meningkatkan patroli cyber di dunia 
maya untuk antisipasi penyebaran hoax, ujaran 
kebencian, kampanye hitam maupun fitnah.

“Kami mengawasi setiap aktivitas di dunia 
maya khususnya media sosial menjelang pemilu 
ini yang tensi politik terus memanas,” kata Ka-
polres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, MAP, 
kemarin (5/12).

Langkah yang dilakukan ini, menurut Kapolres, 
merupakan salah satu bentuk pengamanan yang 
tidak hanya di dunia nyata saja tetapi dunia maya 
pun harus diawasi, sebab bisa saja terjadi ket-
ersinggungan akibat saling menghujat yang akh-
irnya menyebabkan bentrokan di dunia nyata.

“Maka dari itu, kami dari pihak kepolisian 
mengimbau kepada warga internet (warganet) 
agar bijak dalam memanfaatkan internet atau 
media sosial,” jelasnya.

Selain itu, Polres Kepahiang juga sudah 
berkoordinasi dengan aktivis media sosial agar 
jika ada informasi atau berita hoax, ujaran ke-
bencian maupun fitnah untuk segera melapor 
atau memberi tahu kepada netizen yang me-
nyebar informasi tersebut agar menghapusnya.

“Dalam penanganan kasus berita hoax, ujaran 
kebencian dan sejenisnya kami mengedepankan 
preventif atau pencegahan, tetapi jika terus 
dilakukan berulang maka tentunya kami akan 
bertindak tegas,” bebernya.

Sekaligus memberitahukan sanksi jika menye-
bar hoaks di media sosial karena bisa terancam 
hukuman 10 tahun penjara. Untuk itu, Kapolres 
mengimbau kepada masyarakat unttuk melaku-
kan saring sebelum sharing, sehingga dalam 
memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa 
lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi.

“Kami terus memantau kegiatan kampanye 
atau rapat umum terbuka masih normal dan 
belum ada aksi yang membawa massa dalam 
jumlah besar. Pelaksanaannya pun masih kon-
dusif tetapi antisipasi terus dilakukan agar tidak 
terjadi gesekan antar pendukung,” demikian 
Kapolres.(sly)

CURUP – Hing-
g a  m e m a s u k i 
akhir tahun ang-
garan atau tutp 
b u k u ,  B a d a n 
P e n g e l o l a a n 
Keuangan Daerah 
(BPKD) Kabupat-
en Rejang Lebong 
(RL) mencatat 
pencapaian target 
Pendapatan Asli 
D a e ra h  ( PA D ) 
baru mencapai 
63,8 persen dari target. Di-
mana diketahui target PAD 
tahun 2020 mencapai Rp 86 
miliar dan baru tercapai Rp 
54,887 miliar.

Disampaikan Kepala BPKD 
Kabupaten RL Wuwun Mir-
za, MT menyebutkan, ada 14 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) yang diberi tang-
gung jawab melakukan pe-
mungutan untuk target PAD 
tersebut. ‘’Sampai November 
2020 tercatat pencapaian 
PAD tahun 2020 baru sebesar 
Rp 54,887 miliar dari target 
Rp 86,012 miliar. Ini artinya 
secara persentase baru ter-
capai 63,8 persen,’’ sampai 
Wuwun.

Dirincikan Wuwun, sum-
ber PAD tersebut dianta-
ranya dari pajak daerah di-
targetkan sebesar Rp 15,953 

miliar, tercapai 
s e b e s a r  R p 
12,011 miliar. 
Retribusi dae-
r a h  d e n g a n 
target Rp 3,441 
miliar baru ter-
capai Rp 1,575 
miliar. ‘’Lain-
lain pendapa-
tan asli daerah 
(PAD) yang sah 
dengan target 
Rp 65, 117 mili-

ar baru terealisasi Rp 39,511 
miliar,’’ rinci Wuwun.

Dilanjutkan Wuwun, be-
lum terpenuhinya target PAD 
tersebut salah satunya karena 
kondisi pandemi Covid-19. 
Sehingga tingkat pertumbu-
han ekonomi melemah, serta 
ditambah beberapa jenis 
pajak yang selama pandemi 
terhitung April-Juni lalu ti-
dak dipungut. Yaitu seperti 
retribusi daerah yang sem-
pat dihentikan sementara 
penarikan ini, pajak rumah 
makan, pajak hotel, pajak 
hiburan dan retribusi pasar. 
‘’Mudah-mudahan jumlah 
raihan target tersebut masih 
bisa ada tambahan hingga 
Desember 2020 ini. Namun 
untuk mencapai target 100 
persen memang dirasa sulit,’’ 
demikian Wuwun.(dtk)

PELABAI - Rencana program magang ke 
Jepang batal dilaksanakan tahun ini. Hasil 
koordinasi Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 
Lebong ke provinsi, program yang di Ka-
bupaten Lebong sudah memiliki 16 orang 
pendaftar itu harus ditunda. Kendalanya 
murni karena permasalahan pandemi 
Covid-19 yang masih menjadi ancaman 
serius.

Dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 
Disnakertrans Kabupaten Lebong, Januar 
Pribadi, S.Sos, program itu tidak dibatal-
kan. Namun pelaksanaannya saja yang 
ditunda. Sampai kapan penundaannya 
tergantung kondisi pendemi Covid-19.

‘’Kalau tahun depan aman dunia sudah 
aman dari ancaman Covid-19, artinya 
dilaksanakan tahun depan,’’ kata Januar. 
Itu artinya 16 warga yang sudah mendaftar 
tetap berpeluang diberangkatkan. Namun 
untuk sementara Disnakertrans tidak lagi 
membuka pendaftaran. Setelah ada kepas-

tian dari Disnaker Provinsi Bengkulu, baru 
pendaftaran di Kabupaten Lebong dibuka 
kembali. 

‘’Kami harap kepada warga yang telah 
mendaftar bisa bersabar karena begitu 
sudah ada kepastian keberangkatan segera 
kami sampaikan,’’ ungkap Januar

Dijelaskannya, sebelum diberangkatkan 
masing-masing pendaftar magang ke 
negeri sakura itu tetap harus mengikuti 
seleksi yang akan digelar langsung Dis-
naker Provinsi Bengkulu. Itu artinya tidak 
semua warga yang telah mendaftar bisa 
diberangkatkan ke Jepang. Peserta yang 
akan diberangkatkan adalah peserta yang 
lulus dalam seleksi. ‘’Itupun harus men-
jalani pelatihan keterampilan di provinsi 
sebelum diberangkatkan,’’ jelas Januar. 
Pelatihan keterampilan diwajibkan un-
tuk memastikan kecakapan masing-
masing peserta terhadap bidang kerja 
yang akan dijalani setiap peserta. Mulai 
dari kuliner, mesin hingga otomotif. (sca) 

PELABAI – Anggota DPRD 
Kabupaten Lebong, Sriwi-
jaya, SH meminta seluruh 
Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) di 93 desa se 
Kabupaten Lebong memak-
simalkan pengawasan selu-
ruh kegiatan pembangunan 
desa tahun ini. Layaknya 
fungsi DPRD di pemerin-
tahan daerah, BPD juga 
harus proaktif menjalankan 
tugasnya dalam penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes).

‘’Harus dikawal pelaksa-
naan pembangunannya agar 
benar-benar menyentuh ke-
pentingan masyarakat desa,’’ 
kata Sriwijaya.

Anggota BPD juga harus 
proaktif dalam merancang 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes). Intinya jangan 
sampai pembangunan yang 
dilaksanakan pemerintah 
desa tidak termonitor oleh 
BPD.

‘’Dengan kata lain jali-
nan kerjasama BPD dengan 
kepala desa selaku unsur 
pemerintah desa tetap harus 
berjalan harmonis,’’ tutur 

Sriwijaya.
Sebagaimana amanah 

Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, 
proses penyusunan APBDes 
sama seperti dengan proses 
penyusunan APBD. Ke-
pala desa berperan melak-
sanakan pembangunan. 
Sementara BPD mempu-
nyai peran sebagai penga-
was pembangunan. ‘’Ketika 
kedua peran itu berjalan, 
mudah-mudahan pemban-
gunan yang sebenarnya bisa 
terwujud,’’ ujar Sriwijaya.

Terpisah, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dan Sosial (PMDS) 
Kabupaten Lebong, Reko 
Hariyanto, S.Sos, M.Si me-
mastikan sejauh ini pencai-
ran DD baru sebatas tahap 
II. Untuk pencairan tahap 
III, baru beberapa desa yang 
sudah mengajukan proses 
pencairan. ‘’Dalam waktu 
dekat kami akan meminta 
camat dan kepala desa yang 
belum mengajukan pencai-
ran tahap ketiga melakukan 
klarifikasi agar diketahui apa 
kendalanya,’’ tutup Reko. 
(sca)

Program Magang ke Jepang, Batal

Minta BPD Maksimalkan 
Pengawasan DD

 WUWUN MIRZA

 JEFFRIYANTO

 SUPARMAN

Isbat Nikah Dilaksanakan Bertahap
KEPAHIANG - Hasil kerjasama Kementerian 

Agama Kabupaten Kepahiang bersama dengan 
Pemerintah Kabupaten dan Pengadilan Agama 
telah melaksanakan sidang isbat nikah terha-
dap 42 pasangan suami istri, sehingga pasutri 
mendapatkan kepastian hukum pernikahan. 

Sebelumnya Kemenag Kepahiang melalui 
Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas di 
wilayah kecamatan telah mendata pasangan 
suami istri yang belum memiliki buku nikah, ter-
catat sebanyak 881 pasutri belum mencatatkan 
pernikahannya di KUA atau belum mendapatkan 
kepastian hukum perkawinan.

“Isbat nikah baru dilaksanakan untuk 42 pasan-
gan suami istri yang belum memiliki buku nikah, 
kita harapkan program isbat nikah ini dapat 
dilaksanakan bertahap. Kami dari Kemenag 
melalui sektor KUA melakukan pendataan, 
kemudian meminta dukungan Pemkab dan di-
laksanakan oleh Pengadilan Agama, karena ini 
persoalan kepastian hukum pernikahan,” jelas 
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang, 
Drs. H. Herman Yatim.

Pasca sidang isbat nikah, dikatakan Herman 
otomatis masyarakat tersebut mendapatkan 
kepastian hukum dari pengadilan agama, maka 
status perkawinan diakui secara hukum negara.

“Mereka berhak mendapatkan akta nikah 
yang dikeluarkan oleh KUA dimana masyarakat 
tersebut berdomisili, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan setiap peristiwa perni-
kahan harus dicatatkan di KUA,” jelas Herman.

Kedepan, lanjut Herman pihaknya mengimbau 
agar masyarakat tidak tergiur dengan pernikahan 
dibawah tangan atau nikah siri, meski sah secara 
agama namun tidak tercatat secara hukum neg-
ara. “Hal ini pula akan mempersulit masyarakat 
untuk mengurus administrasi kependudukan, 
syarat utama adminduk kependudukan adalah 
buku nikah,” pungkasnya. (sly)

Usul Banpol 850 Juta
PELABAI - Dalam Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-
pol) Kabupaten Lebong mengusulkan dana Rp 
850 juta untuk dana Bantuan Partai Politik (Ban-
pol). Nilai itu disesuaikan dengan jumlah suara 
partai politik (parpol) yang dihargai Rp 15 ribu. 
Disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten 
Lebong, M. Ikhram, S.Sos, dana banpol itu akan 
dibagikan kepada 10 parpol yang mendapatkan 
kursi di DPRD Kabupaten Lebong. Dana hibah 
yang akan diterima parpol dibagi 2 item. Pertama 
60 persen harus digunakan untuk pendidikan 
politik. ‘’Sisanya 40 persen lagi untuk keperluan 
operasional sekretariat parpol,’’ ujar Ikhram.

Lebih lanjut disampaikannya, kewenangan 
Kesbangpol hanya sebatas memverifikasi per-
syaratan. Setelah berkasnya lengkap, Kesbangpol 
akan mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat 
pencairan banpol. Selanjutnya dana banpol 
ditransfer langsung ke rekening parpol dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabu-
paten Lebong. ‘’Hasil Pileg 2019 satu-satunya 
dasar penghitungan besaran banpol yang akan 
diterima setiap parpol,’’ tukas Ikhram.  (sca) 



BENGKULU SELATAN, SELUMA, KAUR
SEMESTA

6 minggu, 6 Desember 2020 Rakyat Bengkulu

SELUMA - Dinas Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman (Per-
kim) Seluma mencatat masih ada 
sekitar 9.600 unit rumah tidak 
layak huni (RTLH). Maka dari itu, 
pemerintah desa diminta untuk 
ikut membantu dalam pengen-
tasannya dengan menggarkan 
rehab RTLH pada anggaran Dana 
Desa (DD). Hal ini tentunya bisa 
membantu dalam mempercepat 
pengentasan RTLH di Kabupaten 
Seluma. Tercatat ada 20 desa 
yang telah menggarkan program 
tersebut, dengan total sekitar 90 
rumah masyarakat yang telah 
diperbaiki. 

Kepala Dinas Perkim Seluma, 
Erlan Suadi SP MAP mengatakan 
bahwa pada tahun ini sudah ada 
sekitar 20 desa dari 182 desa 
yang ada di Kabupaten Seluma 
telah melaksanakannya. Ter-
catat ada sekitar 90 RTLH yang 
ditentaskan melalui DD. Hal 
itu karena ada ketentuan dari 
pemerintah pusat untuk pen-
gajuan penerima bantuan di 
setiap desa minimal sebanyak 
15 penerima. Jika penerimanya 
kurang dari angka tersebut, 
maka tidak bisa diusulkan ke 
pusat sehingga cara satu-satu-
nya adalah dengan mengguna-
kan DD. Pihaknya memberikan 
apresiasi kepada desa yang 

telah mendukung program pe-
merintah dalam mengentaskan 
kemiskinan melalui pelaksanaan 
RTLH tersebut. 

“Benar, ada sekitar 20 desa yang 
telah menggarkan RTLH melalui 
DD, semoga ini dapat menjadi 
stimulan agar desa lainnya bisa 
juga ikut,”sampainya. 

Dimana pihaknya mengharap-
kan 162 desa lainnya juga bisa 
ikut menggarkan RTLH pada 
tahun 2021 nanti. Dimana ber-
dasarkan Permendes Nomor 11 
tahun 2019 tentang Penyusunan 
APBDes, bahwa salah satu yang 
menjadi prioritas adalah pen-
ganggaran untuk pengentasan 
RTLH.  Yang mana disebutkan 
bahwa dana desa bisa digunakan 
untuk program bedah RTLH 

bagi masyarakat masing-masing 
desa.

“Ini ada Permendesnya, dan 
memang disana tertuang priori-
tas, jadi kita harapkan tahun 2021 
nanti bisa semuanya ikut meng-
ganggarkan,” lanjutnya.

Pihaknya terus mendorong 
agar setiap desa dapat men-
ganggarkan DD nya untuk 
pengentasan RTLH. Karena 
pekerjaan rumah  yang dimi-
liki Kabupaten Seluma sendiri 
sungguh banyak yakni sekitar 
9.600 RTLH. Selain melalui 
Dana Alokasi Khusus (DAK), 
juga melalui APBN bahkan 
bisa juga melalui dana CSR 
perusahaan. Sehingga memang 
pengentasan RTLH memang 
tugas semua pihak.(cup)

9.600 Rumah 
di Seluma Tak Layak Huni

YUDI/RB

PANTAU: Tim Dinas Perkim saat melakukan pemantauan 
terhadap proses perehaban RTLH menjadi RLH beberapa waktu 
lalu.

KOTA BINTUHAN – 71 
hari sudah pelaksanaan 
kampanye, pasangan 
calon (paslon) bupati 
dan wakil bupati Kaur 
serta calon gubernur dan 
wakil gubernur Beng-
kulu. KPU Kaur dan 
Bawaslu Kaur, sejak ke-
marin (5/12) telah me-
minta agar tim paslon 
bupati dan gubernur 
untuk menertibkan alat 
peraga kampanye (APK) 
masing-masing. 

Pagi ini (6/12), Bawaslu 
Kaur bersama dengan 
KPU dan OPD terkait 
lainnya akan turun lang-
sung untuk menertibkan 
semua APK yang masih 
terpasang. 

Mulai hari ini juga, su-
dah tidak ada lagi keg-
iatan kampanye yang 
dilakukan oleh setiap 
paslon peserta Pilkada 
2020. Pada masa tenang 
ini semua  akan fokus 
pada pendistribusian lo-
gistik untuk pilkada dari 
gudang KPU ke setiap 
TPS nantinya. Untuk itu 
semua atribut kampanye 
mulai hari ini (Minggu, 
red) semuanya sudah 
harus bersih.

Penertiban APK akan 
di lakukan serentak 
mulai dari tingkat desa 
hingga ke tingkat kabu-
paten. Dengan demikian 
masyarakat hanya fokus 
untuk datang ke TPS 
pada tanggal 9 Desem-
ber 2020 yang akan da-
tang. Untuk menentukan 
siapa pemimpin Kaur 
dan provinsi Bengkulu 

untuk lima tahun kede-
pannya. 

“Besok (hari ini red) se-
mua masuk masa tenang 
jadi semua APK sudah 
harus turun semuanya. 
Tidak hanya  dipasang 
di tempat-tempat umum 
yang ada di desa dan 
kecamatan saja. Ter-
masuk juga iklan dan 
sebagainya yang ada di 
media juga sudah tidak 
ada lagi,” kata Ketua KPU 
Kaur, Toni Kuswoyo.

Sementara itu dari 
pantauan RB, pihak 
Panwascam Lungkang 
Kule Kabupaten Kaur 
bersama dengan Polsek 
Padang Guci Hulu ke-
marin (5/12) menggelar 
pawai. Mereka mengim-
bau untuk segera men-
ertibkan APK masing-
masing paslon baik itu 
bupati dan gubernur 
pada saat masa tenang. 
Tidak hanya itu saja 
mereka juga mengajak 
warga Lungkang Kule 
untuk datang ke TPS 9 
Desember nanti. 

Pawai ini dilakukan 
agar masyarakat dengan 
kesadarannya melepas-
kan APK yang selama 
ini terpasang di depan 
rumah mereka masing-
masing di masa tenang. 
Serta mengajak warga 
untuk tertib dan ten-
ang dan datang ke TPS 
untuk memilih bupati 
dan wakil bupati Kaur 
serta memilih pasangan 
gubernur dan wakil gu-
bernur tahun 2020 ini. 
(cik) 

Ist/rb

PAWAI: Nampak Panwascam Lungkang Kule saat pawai mengajak menertibkan APK dan datang ke TPS kemarin. 

Copot Seluruh APK

KOTA MANNA - Meningkatkan 
kunjungan wisata tahun 2021, 
Dinas Pariwisata Kabupaten 
Bengkulu Selatan (BS) mem-
persiapkan 15 desa yang memi-
liki potensi wisata alam untuk 
ditetapkan sebagai desa wisata. 
Dengan adanya penetapan terse-
but, masyarakatnya bisa memi-
lih untuk mengunjungi kawasan 
wisata di Kabupaten BS.

15 obyek wisata tersebut berada 
di 15 desa kelurahan yang terse-
bar di 11 Kecamatan Kabupaten 
BS, sehingga tahun ini Dinas 
Pariwisata sudah memberikan 
pelatihan mengenai pemanfaa-
tan obyek wisata sebagai salah 
satu pemasukan bagi masyarakat 
sekitar.

Selama ini hanya ada beberapa 
wisata saja yang kerap dikun-
jungi oleh pelancong wisata, 
baik tingkat regional maupun 

internasional. Maka dari itu den-
gan penetapan 15 desa wisata, 
Dinas Pariwisata BS berharap 
angka kunjungan wisatawan bisa 
meningkat. 

Kadis Pariwisata BS Yulian 
Fauzi mengatakan, potensi 
wisata 15 desa tersebut cukup 
beragam, mulai dari panorama 
alam, sungai, air terjun, hingga 
goa yang berada di Desa Batu 
Ampar Kedurang. 

Disebutkan Yulian, Kecamatan 
Ulu Manna memiliki potensi 
wisata yang sangat baik. Mulai 
dari arung jeram, air terjun, pan-
orama alam dan lainnya. Dita-
mbah lagi Kecamatan Seginim 
yang sangat kaya akan wisata 
airnya. Mulai dari bendungan 
Seginim, agrowisata hingga wisa-
ta pertanian lainnya. 

Selain itu ditambah lagi di 
Kedurang terdapat wisata yang 

sangat menarik yakni goa. Ini 
menjadikan Kabupaten BS mem-
punyai wisata yang sangat be-
ragam dan lengkap. 

“Ya lima belas desa ini akan 
menambah wisata baru di 
masyarakat. Ini membuktikan 
wisata BS semakin berkembang 
untuk kemajuan daerah,” terang 
Yulian.

Selain itu juga, dalam peman-
faatan obyek wisata tersebut, 
Dinas Pariwisata BS memas-
tikan tidak ada biaya retri-
busi masuk. Karena untuk saat 
ini fokus utama desa yakni, 
melakukan pemasaran kepada 
khalayak agar bisa berkunjung 
ke desa wisata yang ada di Ka-
bupaten BS.

“Salah satu promosi terbaik ya 
dengan menggratiskan setiap 
pengunjung yang masuk tempat 
wisata itu,” ujar Yulian.(tek)

RIO/RB

ANDALAN: Salah satu wisata andalan di Bengkulu Selatan pantai Pasar Bawah yang masih jadi 
primadona masyarakat.

15 Desa Bakal Dijadikan Desa Wisata

Jaga Kamtibmas 
Jelang Pencoblosan 

KOTA BINTUHAN – Puncak pilkada 2020 tang-
gal 9 Desember hanya tinggal beberapa hari lagi. 
Kapolres Kaur, AKBP. Dwi Agung Setyono, S.IK 
mengimbau agar semua lapisan masyarakat, 
tim dan para pendukung pasangan calon kepala 
daerah, untuk sama-sama menjaga kamtibmas di 
lingkungannya masing-masing. Dengan tujuan 
agar pilkada nantinya berlangsung dengan aman, 
damai dan sukses. 

Di masa tenang ini masyarakat Kaur dapat menjaga 
keamanan dan ketertiban umum. Kemudian dapat 
menjauhi money politics, tidak mudah terprovokasi 
dengan isu-isu SARA untuk menciptakan situasi 
yang aman dan kondusif. Utamakan persatuan dan 
kesatuan walaupun nantinya berbeda pilihan dalam 
pilkada serentak tahun ini. 

“Kita imbau kepada masyarakat pada masa tenang 
ini untuk sama-sama menjaga kamtibmas agar 
situasi Kaur aman dan kondusif. Begitu juga den-
gan paslon dan tim sukses juga dapat ikut menjaga 
situasi tetap dan sama-sama menyukseskan pilkada 
2020 ini dengan baik,” kata Kapolres Kaur.

Memasuki masa tenang ini juga akan meningkat-
kan pengamanan. Jajaran Polres Kaur saat masa 
tenang juga akan terus meningkatkan patroli malam 
dan siang hari di setiap desa dan kecamatan. Mem-
inta masyarakat melapor jika ada hal-hal yang dapat 
mengganggu keamanan jelang pilkada serentak 9 
Desember 2020 yang akan datang. 

“Kita imbau kepada semua warga Kaur untuk 
datang ke TPS dan menyalurkan suaranya pada 
pilkada serentak nantinya. Tentunya dengan tetap 
menjaga dan mematuhi protokol kesehatan agar 
terhindar dari Covid-19,” pungkas Kapolres Kaur 
AKBP Dwi Agung Setyono kemarin. (cik) 

Kejar Target 
Sebelum Pencoblosan 

KOTA BINTUHAN – 
Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil (Duk-
capil) Kabupaten Kaur 
hingga saat ini masih 
terus melakukan rekam 
data 2.590 pemilih yang 
tidak mempunyai e-KTP. 
Untuk mengejar target 
tersebut pihak Dukcapil 
Kaur saat ini terus tu-
run ke kecamatan un-
tuk melakukan rekam 
data e-KTP. Selain itu, 
hari libur, seperti hari 
Sabtu dan Minggu, tetap 
melakukan perekaman 
sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan 
untuk setiap kecamatan. 
Perekaman e-KTP baru 
akan dihentikan satu 
hari sebelum pelaksa-
naan pilkada tanggal 9 
Desember 2020 yang 
akan datang. 

“Untuk saat ini kita tiap 
hari terus rekam data 
bahkan hari libur juga 
kita tetap rekam data 
untuk melayani pemilih 
yang masuk DPT namun 
belum ada e-KTP. Kita 
ingin kalau bisa semua 
DPT yang belum ada 
e-KTP bisa tuntas da-
lam beberapa hari ke de-
pan ini,” kata Sekretaris 
Dukcapil Kaur Yanuar 
Afriko.

Kendati demikian pihak 
Dukcapil Kaur memasti-
kan kalau pihaknya tidak 

akan bisa menuntaskan 
rekam data e-KTP un-
tuk 2.590 pemilih da-
lam waktu dekat. Karena 
masih banyak warga 
yang tidak mau datang 
ke kantor camat ken-
dati sudah disampai-
kan oleh pihak PPS dan 
juga desa. Tidak hanya 
itu saja terdapat juga 
beberapa kendala lain 
yang menjadi pengham-
bat rekam data. 

Apalagi saat musim hu-
jan dan badai seperti ini 
banyak gangguan  jarin-
gan internet dan listrik 
sehingga juga mengham-
bat pelaksanaan rekam 
data KTP. 

Seperti saat rekam data 
yang dilakukan di Ke-
camatan Maje kemarin 
(5/12), akibat hujan de-
ras, kegiatan rekam data 
yang dilakukan pun ter-
hambat. Akibatnya han-
ya 42 orang yang berhasil 
dilakukan rekam data 
sehingga harus dilaku-
kan perekaman lanjutan 
Minggu (6/12) yang akan 
datang. 

“Kita harapkan semua 
pemilih yang namanya 
sudah ada dan sudah 
disampaikan untuk da-
tang dapat datang untuk 
mengikuti rekam data 
e-KTP. Karena kita juga 
tidak bisa memastikan 
cepat, mengingat cuaca 
saat ini sangat mempen-
garuhi kegiatan pereka-
man yang kita lakukan,” 
pungkas Afriko. (cik) 

Libur, Dukcapil Tetap 
Rekam Data E-KTP

Awasi Medsos 
Selama Masa Tenang

SELUMA - Memasuki masa tenang Pilkada Selu-
ma, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten 
Seluma telah meminta semua pasangan calon, tim 
pasangan calon, partai politik pengusung untuk 
menghentikan kegiatan kampanye di sarana media 
sosial (Medsos). Selain itu, juga melakukan patroli 
di jejaring medsos untuk mencegah adanya pelang-
garan. Tak hanya kampanye saja, Bawaslu Seluma 
juga mengantisipasi terjadinya aksi money politics 
menjelang pemilihan 9 Desember nanti. 

Ketua Bawaslu Seluma Yefrizal membenarkan 
hal tersebut. Dimana pihaknya menggiatkan pa-
troli menjelang pelaksanaan Pilkada yang sudah 
semakin dekat. Tujuannya untuk menciptakan 
pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, bersih 
dan sejuk. Mulai dari melakukan patroli di medsos 
serta patroli mengantisipasi adanya money politics. 
Nanti jika ditemukan, Bawaslu Seluma tentu akan 
menindaklanjutinya sesuai dengan aturan yang 
berlaku.

“Benar, kita giatkan untuk Patroli, ini untuk laran-
gan kampanye di medsos saat masa tenang juga 
kita ada patroli untuk mencegah money politics,” 
jelasnya.

Ia mengaku hingga saat ini belum ada satupun 
laporan yang masuk dari masyarakat. Adapun 
sejumlah laporan yang ada di Bawaslu maupun 
Panwascam sendiri merupakan temuan dari 
pihaknya. Maka dari itu, ia meminta peran aktif 
masyarakat untuk saling membantu menyukseskan 
pelaksanaan Pilkada. 

“Apabila ada sesuatu tolong sampaikan ke kita, 
dengan segera melaporkannya maka  diinvestigasi-
kan,” pungkasnya.(cup)

Siaga Ambulans di TPS
KOTA MANNA – Kesiapan Pilkada 09 Desember 

terus dimatangkan oleh aparat keamanan. Tidak 
hanya memfokuskan soal logistik dan lainnnya, pihak 
Polres Bengkulu Selatan (BS) memastikan penyeleng-
gara juga menyiapkan mobil ambulans di Tempat Pe-
mungutan Suara (TPS). Ambulans tersebut disiapkan 
apabila ada pemilih ataupun penyelenggara KPU yang 
mengalami sakit ataupun lainnya. 

Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK menjelaskan 
puluhan ambulans telah disiapkan untuk berjaga di 
TPS di desa dan kelurahan. Tujuannya sebut Kapolres 
tidak lain sebagai langkah persiapan Pemilukada yang 
benar-benar siap. 

“Dari Polda telah memerintahkan setiap TPS itu 
aman, selalu siaga dalam hal keamanan dan yang 
pastinya ada ambulan yang berjaga juga,” terang 
Kapolres.

Adanya ambulans, jelas Kapolres bukan tanpa sebab, 
saat ini Kabupaten BS masih dalam masa pandemi 
Covid-19. Untuk itu apabila ada warga yang mengeluh 
sakit saat di TPS bisa langsung dilakukan pemeriksaan 
badan melalui tim medis. 

“Intinya dalam hal kesiapan untuk kesehatan 
diutamakan. Selain dengan alat pelindung diri juga 
persiapan mobil ambulan,” jelas Kapolres.

Sementara itu Ketua KPU BS Alpin Samsen, S.Pt 
mengaku semua persiapan Pilkada bukan hanya 
dari KPU. Lebih dari itu Alpin mengakui peran pihak 
keamanan dan medis sangat sentral dalam suksesnya 
Pilkada. 

Untuk mengantisipasi adanya klaster baru Covid-
19, Alpin menyebutkan semua yang memasuki TPS 
wajib mentaati protokol kesehatan. Dan yang pastinya 
apabila ada hal darurat, di TPS sudah disiapkan mobil 
ambulans. 

“Aparat keamanan, petugas KPU, Bawaslu semua 
siap di TPS. Terjadi apa-apa maka dengan kesiapan 
yang matang ini maka mudah-mudahan bisa dilewati 
dengan baik,” ungkap Alpin.(tek) 

RIO/RB

PASTIKAN: Pihak Polres Bengkulu Selatan 
memastikan kesiapan mobil pengamanan 
Pilkada dan juga kesiapan tim medis juga 
ambulans.
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Menghadapi Lonjakan Kasus 
Covid-19 Naik 100 Persen

JAKARTA - Ketersediaan 
ruang perawatan Covid-19 
menipis seiring tren kasus 
positif yang meninggi. Tanpa 
antisipasi, rumah sakit bisa 
kewalahan. Pasien teran-
cam tidak mendapatkan 
perawatan yang optimal. 
Tiga hari lalu (3/12), In-
donesia pecah rekor kasus 
Covid-19. Hari itu terdapat 
8.369 kasus positif. Secara 
kumulatif, hingga kemarin 
angka terkonfirmasi positif 
mencapai lebih dari 560 ribu 
kasus. Alih-alih gelombang 
kedua (second wave), kasus 
Covid-19 di Indonesia saat 
ini ditengarai belum men-
capai puncak. Apalagi, ada 
catatan bahwa Indonesia 
masih jauh undertesting dan 
banyak dari kasus Covid-19 
yang terjadi tak dilaporkan.

Dalam situasi seperti itu 
saja, banyak rumah sakit 
rujukan yang mulai kewala-
han, bahkan telah penuh. 
Padahal, ruang isolasi dan 
ICU menjadi hal yang pent-
ing dalam penanganan 
pandemi Covid-19. Mereka 
yang terkonfirmasi positif 
Covid-19 harus ditempat-
kan dalam ruangan khusus. 
Tidak bisa dicampur den-
gan pasien berpenyakit lain 
untuk mengurangi risiko 
penularan. Ihwal kekuran-
gan ruangan ini membuat 
waswas mereka yang ter-
konfirmasi positif Covid-19. 
Penelusuran LaporCovid-19 
akhir November lalu, misal-
nya, banyak kamar rujukan 
rumah sakit yang terisi. Pada 
Jumat (27/11) hingga Min-
ggu (29/11), rumah sakit 
penuh. LaporCovid-19 yang 
membantu beberapa pasien 
menelepon 69 sistem pen-
anggulangan gawat darurat 
terpadu (SPGDT).

Dari jumlah itu, 97 persen 
kamar rujukan RS terisi. 
Sementara 3 persen tidak 
menjawab telepon. Senin 
(30/11) tim Lapor Covid-19 
masih mencari satu kamar 
untuk satu pasien dengan 

menghubungi 37 rumah 
sakit. Hasilnya nihil. Rumah 
sakit penuh. Pada tanggal 
yang sama, delapan pasien 
dengan gejala ringan atau 
sedang mendapatkan tem-
pat di Wisma Atlet Kemayor-
an. Sehari berselang (1/12), 
pasien dengan kondisi 
ringan dan sedang bisa diru-
juk ke Wisma Atlet, tetapi 
harus antre. Gambaran itu 
menyiratkan bahwa tempat 
tidur atau ruang perawatan 
untuk pasien Covid-19 san-
gat dinamis. ”Data nasional 
bergerak naik dan turun,” 
kata Stafsus Kemenkes Al-
exander K. Ginting kepada 
Jawa Pos Kamis lalu (3/12).

Dia menunjukkan data 2 
Desember yang menyatakan 
bahwa rasio pemanfaatan 
tempat tidur isolasi dan ICU 
secara nasional adalah 58,2 
persen. Badan Kesehatan 
Dunia (WHO) mensyarat-
kan, dalam suatu wilayah, 
tingkat keterisian tempat 
tidur untuk merawat pasien 
Covid-19 tak boleh lebih dari 
60 persen. Saat itu ada dela-
pan provinsi yang tingkat 
keterisian tempat tidur di 
ruang isolasi dan ICU lebih 
dari 60 persen. Paling tinggi 
Jawa Barat sebesar 76 pers-
en.  Jabar memiliki 8.537 
tempat tidur khusus pasien 
Co vid-19. Pada 2 Desember 
pukul 13.00, jumlah pasien 
yang dirawat sebanyak 6.523 
orang. Yang patut menjadi 
perhatian adalah daerah 
yang hanya memiliki ratu-
san tempat tidur. Biasanya 
berada jauh dari ibu kota. 
Sebut saja Kalimantan Utara 
yang hanya memiliki 244 
tempat tidur. Jika daerah-
daerah tersebut mengalami 
lonjakan kasus, masyarakat 
dan tenaga kesehatan akan 
kelimpungan. Lonjakan ka-
sus Covid-19 yang terjadi ti-
dak lepas dari libur panjang 
beberapa waktu lalu. Banyak 
muncul klaster keluarga dan 
kantor. ’’Itu akibat interaksi 
indoor tanpa protokol kes-
ehatan yang baik,’’ kata Juru 
Bicara Gugus Tugas Provinsi 
Jawa Timur dr Makhyan Jibril. 

Dia mengungkapkan, pada 

September hingga Oktober, 
secara keseluruhan tingkat 
hunian RS rujukan Covid-19 
di Jatim kurang dari 40 pers-
en. Di waktu bersamaan, 
angka kasus positif aktif 
atau pasien yang dirawat 
terus turun. Pada awal No-
vember, pasien positif aktif 
tinggal 4,3 persen atau seki-
tar 2.300 pasien. Namun, 
dua pekan terakhir, jumlah 
tersebut meningkat. Hingga 
Kamis (3/12), pasien positif 
aktif mencapai 3.240 pasien 
atau setara dengan 5,12 
persen. Peta zona risiko 
juga berubah. Sebelum-
nya, Jatim sempat bebas 
dari zona merah. Kini ada 
empat zona merah. Yakni, 
Jombang, Kota Batu, Jem-
ber, dan Situbondo. Banyak 
juga daerah yang sebelum-
nya zona kuning berubah 
menjadi oranye. Fenomena 
tersebut berdampak terha-
dap tingkat hunian rumah 
sakit rujukan di Jatim. Data 
awal pada pekan pertama 
November, tingkat hunian 
ruang ICU di Jatim hanya 
41 persen. Sementara itu, 
ruang isolasi mencapai 38 
persen. Nah, pada pekan 
terakhir November, tingkat 
hunian naik drastis. Ruang 
isolasi mencapai 65 persen 
dan ruang ICU 59 persen. 
Tidak Terima Pasien Radar 
Malang melaporkan, meski 
berstatus zona oranye, per-
tambahan angka kasus posi-
tif Covid-19 di Kabupaten 
Malang yang tinggi mem-
buat RS rujukan kewalahan. 
Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang drg Ar-
bani Mukti Wibowo men-
gatakan, dalam seminggu 
terakhir, ruang isolasi di 
empat rumah sakit rujukan, 
yakni RSUD Kanjuruhan, 
RSI Gondanglegi, Wava 
Husada, dan RSU Universi-
tas Muhammadiyah Malang 
(UMM), selalu penuh. ’’Sejak 
seminggu terakhir tidak 
menerima pasien lagi,’’ tu-
turnya. 

Berdasar data yang di-
himpun, jumlah pasien 
terkonfirmasi Covid-19 di 
Kabupaten Malang per Min-

ggu (29/11) mencapai 1.183 
orang. Sebanyak 1.045 orang 
dinyatakan sembuh dan 73 
orang meninggal. Kapasi-
tas empat RS rujukan bisa 
menampung 126 pasien. 
Ruang isolasi tersebut di-
prioritaskan untuk pasien 
Covid-19 dengan komor-
bid atau penyakit bawaan 
seperti penyakit jantung 
dan stroke. ’’Kalau memang 
masih ada yang dirawat, 
terpaksa kami arahkan ke 
RS lain yang bukan rujukan. 
Sudah penuh juga RS lain-
nya itu,’’ kata Arbani.

Pelaksana Tugas (Plt) Di-
rektur RSUD Kanjuruhan 
dr Dian Suprodjo SpTHT 
menyebutkan, per Senin 
(30/11) ruang isolasi hanya 
tersisa untuk satu orang. 
’’Saat ini jumlah pasien yang 
dirawat 17 dan hanya bisa 
nambah 1 pasien,’’ ucapnya. 

Situasi yang tidak jauh ber-
beda terjadi di Situbondo. 
Berdasar data satgas, lon-
jakan dalam tiga pekan tera-
khir meningkat tiga kali lipat 
dari sebelumnya. Hingga 3 
Desember, tercatat 1.115 ka-
sus positif di Situbondo. Dari 
jumlah itu, pasien yang di-
rawat 117 orang. Plt Kepala 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Situbondo Ahmad Yulianto 
mengatakan, RSUD dr Ab-
doer Rahem menyediakan 
tiga ruang, yaitu Asoka, Wi-
jaya Kusuma, dan Dahlia. 

Sebelumnya, hanya ru-
ang Asoka dan Wijaya ku-
suma yang disiapkan. Dengan 
penambahan itu, saat ini 
lebih dari 20 kamar yang 
dijadikan tempat perawatan 
pasien Covid-19 di rumah 
sakit milik Pemkab Situbondo 
tersebut. ’’Itu sebagai langkah 
antisipasi,” kata Yulianto di-
lansir dari Radar Banyuwangi.

Penambahan ruang khu-
sus juga disiapkan di RS 
Elizabeth. Bahkan, di RS 
itu seluruh kamar sudah 
dijadikan tempat perawatan 
pasien terjangkit virus SARS-
CoV-2. ’’Tidak ada lagi yang 
non-Covid-19,” jelasnya.

Dua rumah sakit rujukan 
Covid-19 itu akan menjadi 
tempat perawatan pasien 

dengan gejala berat. Sedan-
gkan pasien gejala ringan 
disarankan isolasi di tiga 
puskesmas yang sudah di-
siapkan pemerintah daerah. 
Tiga Skenario Mengacu pada 
data rumah sakit online di 
Kementerian Kesehatan, se-
cara nasional, rasio peman-
faatan tempat tidur atau bed 
occupancy ratio (BOR), baik 
untuk isolasi maupun ICU 
Covid-19, per 1 Desember 
2020 masih berada di an-
gka 57,97 persen. ”Provinsi 
dengan angka keterisian bed 
tertinggi adalah Jawa Barat, 
yakni 77 persen. Kemudian 
terendah Provinsi Maluku 
Utara 10 per sen,” kata Jubir 
Pemerintah untuk Covid-19 
Wiku Adisasmito. 

Kemenkes, kata dia, telah 
merancang skenario jika 
terjadi lonjakan kasus.  Tu-
juannya menjamin setiap 
pasien Covid-19 mendapat-
kan pelayanan yang op-
timal. Skenario rekayasa 
pelayanan kesehatan dibagi 
menjadi tiga. Disesuaikan 
dengan tingkat kenaikan 
kasus yang terjadi di dae-
rah/wilayah tersebut. Wiku 
menjelaskan, jika terjadi 
kenaikan kasus sebesar 20 
hingga 50 persen, pelayanan 
masih beroperasi tanpa pe-
rubahan apa pun. RS masih 
dapat menampung. Namun, 
jika terjadi kenaikan kasus 
50-100 persen, fasilitas kes-
ehatan diharuskan menam-
bah kapasitas ruang. Ter-
masuk mengonversi ruang 
perawatan umum menjadi 
ruang perawatan Covid-19. 
”Bisa di dalam gedung atau 
lantai atau blok yang ada 
sehingga bisa menambah 
ruang rawat inap untuk Co-
vid-19,” jelas Wiku. 

Jika terjadi kenaikan ka-
sus lebih dari 100 persen, 
faskes diminta mendirikan 
pelayanan tenda darurat 
di area perawatan pasien 
Covid-19. Atau, mendirikan 
RS lapangan/darurat untuk 
perawatan pasien Covid-19.  
Pembukaan RS lapangan/ 
darurat bekerja sama dengan 
BNPB dan TNI. (lyn/riq/tau/
fik/bib/c19/c17/fal)

Jessica Iskandar
Menemukan Ketenangan 

JAKARTA - Jessica Iskandar pindah ke Bali sejak 
Agustus lalu. Untuk kali pertama, dia akhirnya 
mengakui kepada publik bahwa kepergiannya 
itu bertujuan menyembuhkan luka batin dari se-
gala masalah yang menimpanya. Salah satunya, 
karena dia batal menikah dengan kekasihnya, 
Richard Kylie. ”Iya dan semuanya,” kata artis yang 
kerap disapa Jedar itu saat ditemui di kawasan 
Mampang, Jakarta Selatan, kemarin (4/12).

Meski begitu, hubungan mereka masih terjalin 
baik. Hal itu terlihat dari beberapa posting-an Je-
dar di Instagram. ”Kami punya masa-masa indah. 
Jadi, silaturahmi jangan sampai putus,” jelasnya.

Selain itu, dia divonis mengidap penyakit 
hipertiroid. Menurut keterangan dokter yang 
menanganinya, kata Jedar, penyakit tersebut akan 
menempel seumur hidup di tubuhnya.  Bahkan, 
tidak tertutup kemungkinan bakal kambuh pada 
kemudian hari meski sudah dinyatakan sembuh. 
”Masalah manusia kan nggak cuma cinta-cintaan 
doang, ada lainnya. Jadi, kolaborasi gitu,” tutur 
ibu satu anak tersebut. 

Hampir lima bulan di sana, pemain film 
Dealova itu mengaku sudah mendapatkan apa 
yang selama ini dicarinya. Yakni, ketenangan. 
”Iya lebih tenang, mungkin waktu yang membuat 
kita jadi lebih dewasa,” ujarnya. (shf/c12/ayi)

Diduga Terima Suap dari 
Vendor Penyalur Bansos

JAKARTA – Dalam waktu 
yang berdekatan, KPK melaku-
kan sejumlah operasi tangkap 
tangan (OTT). Salah sa tunya, 
pada Jumat malam (4/12), tim 
penindakan lembaga antira-
suah menangkap seorang peja-
bat di lingkungan Kementerian 
Sosial (Kemensos).

Ketua KPK Firli Bahuri men-
gatakan, OTT dilakukan pada 
Jumat (4/12) pukul 23.00 WIB 
hingga Sabtu dini hari (5/12) 
pukul 02.00 WIB. Yang ditang-
kap merupakan pejabat pem-
buat komitmen (PPK) pada 
program bantuan sosial (ban-
sos) di Kemensos. ”Dugaan 
korupsi PPK telah menerima 
hadiah dari para vendor PBJ 
(pengadaan barang dan jasa, 
Red) bansos di Kemensos 
dalam penanganan pandemi 
Covid-19,” ujarnya kemarin 
(5/12).

Firli menyebut, mereka yang 
terjaring OTT sudah dibawa 
ke Gedung Merah Putih KPK 
untuk dilakukan pemerik-

saan. Namun, dia belum bisa 
memerinci kasus dugaan 
suap tersebut beserta identi-
tas pelaku. Penyidik memiliki 
waktu 1 x 24 jam untuk menen-
tukan status mereka. Hingga 
berita ini ditulis kemarin pet-
ang, KPK belum memberi-
kan keterangan. ”Siapa saja 
mereka, berapa barang bukti 
uang yang kami sita, kami akan 
ekspos,” kata Wakil Ketua KPK 
Nurul Ghofron.

Dari sumber internal, peja-
bat Kemensos yang ditangkap 
diketahui berinisial J. Yang ber-
sangkutan merupakan pejabat 
eselon III di Direktorat Jender-
al Perlindungan dan Jaminan 
Sosial. Dikonfirmasi mengenai 
OTT yang terjadi di Kemensos, 
Menteri Sosial (Mensos) Juliari 
Batubara tidak banyak mere-
spons. Dia hanya mengatakan 
sudah mendapatkan informasi 
mengenai penangkapan peja-
bat di kementeriannya. ”Kami 
masih memonitor perkemban-
gannya,” ujarnya singkat.

Juliari saat ini berada di luar 
Jakarta. Pada Jumat (4/12), dia 
menghadiri rapat koordinasi 
teknis peningkatan kualitas 

sumber daya manusia pro-
gram keluarga harapan di 
Kabupaten Tanah Bumbu, Ka-
limantan Selatan. Kemudian, 
Sabtu (5/12), dia melakukan 
koordinasi teknis SDM PKH se-
Kabupaten Malang di Malang, 
Jawa Timur. 

Sebelum OTT pejabat Ke-
mensos, sehari sebelumnya, 
tim KPK menangkap Bupati 
Banggai Laut, Sulawesi Tengah 
(Sulteng), Wenny Bukamo. 
KPK menemukan uang Rp 2 
miliar yang dikemas dalam 
kardus. ”Ditemukan pula buku 
tabungan, cek, dan beberapa 
dokumen proyek,” kata Wakil 
Ketua KPK Nawawi Pomolango 
dalam konferensi pers di KPK 
(4/12).

Setelah memeriksa selama 1 
x 24 jam, KPK menyimpulkan 
adanya dugaan tindak pidana 
korupsi. Yakni, penerimaan 
hadiah atau janji terkait pen-
gadaan barang dan jasa di 
lingkungan Pemkab Banggai 
Laut tahun anggaran 2020. Se-
lain Wenny, KPK menetapkan 
lima tersangka lain. Tiga dian-
taranya merupakan pemberi 
suap. (mia/c17/fal)

Harus Nyantri 
Selama 49 Hari
Yudha Tetap Didampingi Pelatih Fisik

 JAKARTA -  Bhayangkara FC langsung mende-
pak Serdy Ephi Fano setelah melakukan tindakan 
indisipliner di training camp timnas Indonesia 
U-19. Barito Putera bersikap lebih lunak terhadap 
Yudha Febrian. Pemain 18 tahun itu disanksi 
dengan dimasukkan ke pe¬santren di Jawa Barat. 

Manajer Barito Putera Mun¬dari Karya men-
gatakan, tindakan tersebut diambil dengan ban-
yak pertimbangan. Salah satunya adalah ucapan 
me¬nyesal dan permintaan maaf dari Yudha 
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan 
serupa. ’’Dia (Yudha) juga sudah menjelaskan 
semuanya, kenapa sampai bisa melakukan tin-
dakan indisipliner tersebut. Jadi, menurut kami, 
mengirim¬nya ke pesantren sangat tepat saat 
ini,’’ jelasnya. 

Mundari menuturkan, Barito Putera memilih 
me¬nyelesaikan masalah Yudha dengan keke-
luargaan karena beberapa pertimbangan. Yang 
pertama tentu sikap Yudha yang benar-benar me-
nyesal. Lalu, usia sang pemain yang dirasa masih 
bisa berubah ke arah lebih baik. ’’Setiap orang 
pernah punya salah, bergan¬tung bagaimana 
nanti mau berubah lebih baik atau tidak. Kami 
beri kesempatan Yudha untuk berubah dulu di 
pesantren,’’ bebernya. 

Yudha tak hanya nyantri. Selama di pesantren, dia 
tetap menjalani kewajiban sebagai pemain profe-
sional. Barito Putera akan mengirimkan pendamp-
ing selama Yudha di pesantren. Pendamping 
terse¬but adalah seorang pelatih fisik. ’’Masih 
didiskusikan dengan coach Djadjang Nurdjaman, 
karena pesantrennya di Jawa Barat. Siapa yang akan 
dampingi nanti coach yang pi¬lih. Tapi, kemungki-
nan besar pelatih fisik ya,’’ paparnya. 

Pelatih fisik itu akan menjaga performa Yudha 
selama di pesantren. Barito Putera tak ingin 
fisik Yudha kedodoran selama nyantri. ’’Kan 49 
hari dia di sana. Jadi, fisiknya bisa terjaga. Nanti 
kembali ke tim tidak perlu adaptasi lagi,’’ katanya. 

Mundari menyebut Barito Putera tak hanya 
mengirim¬kan Yudha ke pesantren. Ada banyak 
persyaratan agar Yudha benar-benar tidak men-
gulangi perbuatan indi¬sipliner lagi. ’’Jadi, kami 
terus ikuti perkembangannya di pesantren. Kalau 
di sana dia tidak berubah, tentu akan ada tinda-
kan tegas lainnya dari manajemen,’’ ungkapnya. 

Karena itu, dia berharap Yudha menunjukkan 
pe¬rubahan. ’’Karena potensi pemain ini besar. 
Jadi, tindakan indisipliner justru akan mematikan 
karirnya. Sekarang semua kembali ke Yudha, mau 
berubah atau tidak,’’ paparnya. 

Yudha sudah mengakui perbuatannya. Jebo-
lan timnas U-16 itu juga sudah meminta maaf 
kepada Barito Putera. Yudha pun menerima 
segala konsekuensi. Termasuk jika nanti sikapnya 
tidak berubah setelah 49 hari di pesantren. ’’Saya 
sudah siap dan ikhlas menjalani ini. Supaya ke 
depannya saya bisa lebih baik lagi,’’ tuturnya. 
(rid/c17/bas)

Tambahan Dana BOS Madrasah 
Rp 889 M Mulai Dicairkan
Segera Dibelanjakan, Bisa 
untuk Beli LCD dan Laptop

JAKARTA – Kabar baik untuk madrasah-
madrasah di seluruh tanah air. Tambahan dana 
bantuan operasional sekolah (BOS) senilai total 
Rp 889 miliar ditarget selesai dicairkan sampai 
20 Desember. Madrasah yang sudah menerima 
pencairan diharapkan segera membelanjakan 
tambahan dana BOS tersebut.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan 
Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad 
Umar mengatakan sampai saat ini proses pencai-
ran tambahan dana BOS untuk madrasah masih 
terus berlangsung. Seperti diketahui anggaran 
dana BOS madrasah ditambah Rp 100 ribu/
siswa/tahun. Total anggarannya mencapai Rp 
889 miliar. Dana tersebut diambilkan dari dana 
BA-BUN di Kemenkeu.

Umar berharap bagi madrasah yang sudah 
menerima dana tersebut, segera dibelanjakan. 
’’Indikator keberhasilan bila bantuan dana BOS 
tambahan selesai dibelanjakan sebelum 30 De-
sember 2020,’’ katanya kemarin (4/12). Dia men-
gatakan sistem tata kelola keuangan di madrasah 
saat ini sudah lebih maju. Kepala madrasah dan 
para guru tidak lagi disibukkan dengan urusan 
pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban). 
Sehingga mereka sibuk mengurusi proses pem-
belajaran.

Dia mengatakan proses pencairan berbeda 
dengan pembelanjaan. Proses pencairan itu 
adalah dana mengucur dari pemerintah pusat 
ke madrasah sasaran. Sedangkan proses pembe-
lajaan adalah penggunaan uang tersebut untuk 
keperluan operasional madrasah.

Tambahan dana BOS madrasah yang bersum-
ber dari BA-BUN itu diharapkan digunakan untuk 
menunjang pembelajaran digital. Apalagi saat ini 
sudah keluar surat keputusan bersama empat 
Menteri yang mengatur pembelajaran sudah 
bisa dilaksanakan tatap muka Januari 2021 nanti.

’’Jadi pada Januari nanti, kita sambut anak-
anak datang ke madrasah dengan suasana baru,’’ 
tuturnya. Bagi madrasah yang belum punya 
perlengkapan LCD screen, silahkan beli. Dengan 
demikian ketika pembelajaran dilakukan dengan 
jaga jarak, siswa madrasah tetap bisa melihat 
dengan jelas materi pelajaran.

Umar juga berpesan kepada madrasah untuk 
melengkapi sarana prasarana sanitasi. Seperti 
toilet yang bersih atau layak. Kemudian sarana 
tempat cuci tangan mencukupi dengan jumlah 
siswa.

Dia menegaskan tambahan dana BOS ma-
drasah yang bersumber dari dana BA-BUN itu 
bisa digunakan untuk penunjang pembelajaran 
online. Seperti membeli laptop atau komputer 
personal bagi guru dan siswa. Serta boleh digu-
nakan untuk langganan internet. (wan)

JESSICA ISKANDAR

SELEB Siapkan Skenario RS Lapangan

Jawa Pos/RB

GIRING: Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo saat tiba di gedung KPK

KPK Tangkap Tangan Pejabat Kemensos
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PM Bor,  Menerima Pemb. Sumur Bor Dgn 
Mesin& Service, Hub. Irwan 085379259286, 
Almt Jl. S. Parman 6 RT.7 RW.2 Pdg Jati BKL

•  sumur bor • •  kehilangan •
1BPkB, R2 Honda Beat, Nopol BD4060CI 
Wrn Hitam, Th’2014, Noka. MHF1JFM217EK 
630202, Nosin. JFM2E-1621475, A/n Iil Yanto

•  kehilangan •
1BPkB, Yamaha Mio, BD4968EM, 
Th’2010, Noka. MH328D20CA J818454, 
Nosin. 28D 1818462, A/n Yusnaini

•  kehilangan •
SertIfIkat, Tanah Wakaf No.00001/ Tj Agung, 
NIB 07.06.11 1200002, A/n Drs Buyung Jundran, 
Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

•  sumur bor •
HerManSyaH SInaga, Pembuatn & Servis 
Sumur Bor, Servis Jet Pum& Summersible Dpn Ben-
colen Mall (BIM) Hub. 081367722575/ 085783169529



-  Terkonfi rmasi Covid-19:  2.038  KASUS
-  Sembuh:  1.437  KASUS
-  Meninggal:  81  KASUS
-  Suspek:  4.969 KASUS
-  Spesimen:  13.663 KASUS
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BENGKULU – Penerapan Protokol Kesehatan 
(Prokes) praktik 3M (Memakai masker, Menjaga 
jarak, Mencuci tangan) dinilai ampuh menaikkan 
gairah usaha kuliner yang ada di Bengkulu. Seperti 
disampaikan Uli, pemilik cafe shop yang berada 
di salah satu hotel besar di Kota Bengkulu, sejak 
penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 
22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 
secara intens dilakukan, membuat masyarakat 
mulai sadar bahwa menjaga kesehatan diri dan 
orang lain sebuah kewajiban.

Mulai sejak itu, masyarakat yang masih tidak 
menggunakan masker menjadi malu sendiri dan 
risih karena berbeda dari yang lain. “Tatanan 
kehidupan baru itu sudah jadi kebiasaan baru. 
Contohnya memakai masker. Yang tidak ber-
masker dipaksa sendiri oleh lingkungannya harus 
bermasker,” kata Uli.

Menurutnya, kebiasaan baru ini sangat me-
nolong pada dunia usaha termasuk kuliner. Uli 

mengatakan, pembeli mematuhi prokes begitu 
juga penjual. Sehingga pasar tetap jalan, dan oto-
matis ekonomi berputar. Walaupun putarannya 
masih jauh sebelum keberadaan Covid-19.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Beng-
kulu, Murlin Hanizar, menerangkan masyarakat 
diharuskan memakai masker apabila ke luar 
rumah. Sering mencuci tangan di tempat-tempat 
yang sudah tersedia. Bahkan, harus juga menjaga 
jarak. Semua dilakukan untuk mencegah penu-
laran Covid-19.

Forkopimda Bengkulu mendorong Pergub No-
mor 22 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah 
(Perda) agar memiliki kepastian hukum yang kuat 
yang mengatur tentang penerapan serta standar 
protokol kesehatan di semua sektor khususnya 
dunia usaha agar ekonomi masyarakat segera 
bangkit. “Sanksi yang diberikan kita minta sesuai 
dengan kondisi di daerah. Utamakan razia ini un-
tuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk 
terus menjaga diri dari penyebaran Covid-19,” 
jelasnya.

Terkait sanksi yang diberlakukan dalam Per-
gub ini, lanjut Murlin, untuk tahap awal hanya 
diberikan berupa teguran atau bisa berupa kerja 
sosial seperti memungut sampah di jalan atau 
lain sebagainya. Pihaknya tetap mengedepankan 
hal-hal yang bersifat humanis, dan sanksi denda 
uang itu cara yang terakhir. 

“Ini merupakan arahan Gubernur dan karena 
memang dalam kondisi sekarang ini masyarakat 
kesusahan, tetapi jika tidak ada penerapan sanksi 
masyarakat akan kurang mematuhi protokol kes-
ehatan ini,” terangnya.

Murlin menambahkan, dampak dari Pergub 
tersebut sangat besar. Kesadaran masyarakat 
untuk mematuhi prokes menjadi tinggi dan dunia 
usaha berjalan dengan baik tanpa ada kendala 
suatu apapun. Prokes 3M bukan saja upaya un-
tuk diri sendiri agar terhindar dari korona hingga 
penyakit lain, tapi juga demi melindungi orang 
lain. Jika individu sehat, keluarga sehat, tatanan 
masyarakat sehat maka produktivitas akan me-
ningkat dan ekonomi akan pulih.(key)

Usaha Kuliner Bergairah

BKMM DMI Selalu Peduli
BENGKULU- Badan Koordinasi Majelis Taklim 

Masjid Dewan Masjid Indeonesia (BKMM DMI) 
Provinsi Bengkulu memberikan bantuan keper-
luan sehari-hari bagi orang dengan gangguan jiwa 
(ODGJ) dan senam bersama karyawan Rumah Sakit 
Khusus Jiwa  (RSKJ)  Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Ketua  BKMM DMI Provinsi Bengkulu, Leni John 
Latief mengatakan walaupun dalam keadaan Co-
vid-19, kegiatan bakti sosial  berjalan sukses dan 
lancar guna  kepedulian sesama.

Menurutnya,  ODGJ merupakan orang yang 
mengalami gangguan dalam pikiran dan perasaan 
yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan 
gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, 
serta dapat menimbulkan penderitaan dan ham-
batan dalam menjalankan fungsi dalam kehidu-
pan sehari-hari. “Ya mereka penderita ODGJ juga 
membutuhkan hak yang sama seperti manusia 
lainnya,” ujarnya.  

Sementara itu, Direktur RSKJ Soeprapto Provinsi 
Bengkulu, Syafriadi tak hentinya mengucap syukur 
dan terima kasih atas perhatian yang diberikan 
kepada pasien RSKJ. “Terima kasih atas bantuan 
dan perhatiannya. Semoga dengan dukungan 
dan doa yang tidak ada hentinya, pasien akan 
cepat pulih dan terbantu. Sekali lagi terima kasih. 
Bantuan ini saya serahkan langsung kepada 160 
pasien RSKJ,” ucapnya.

Beberapa anjuran yang dapat diterapkan untuk 
menjaga kesehatan jiwa pada masa pendemi ini, 
yaitu menyediakan waktu untuk diri sendiri dalam 
melakukan hobi atau kegiatan yang menyenang-
kan, ketika sedang istirahat dianjurkan untuk 
mengambil waktu santai untuk penyegaran dari 
rutinitas kerja, rajin menggerakan badan (olaraga, 
berjalan di taman, mengerjakan pekerjaan rumah) 
dan makan yang sehat, menghindari alkohol dan 
obat terlarang lainnya.(hkm

Kasus Sembuh Bertambah
BENGKULU – Jumlah kasus sembuh dari 

Covid-19 di Provinsi Bengkulu kembali bertam-
bah. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Bengkulu Herwan Antoni, menerangkan penam-
bahan jumlah kasus sembuh yaitu sebanyak 35 
kasus.

“Sehingga total kasus sembuh menjadi 1.435 
kasus, dan terdapat kasus tambahan meninggal 
2 kasus menjadi 81 orang meninggal dikarenakan 
Covid-19,” kata Herwan.

Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 di 
Provinsi Bengkulu juga kembali bertambah. Per 
Sabtu (5/12) terdapat penambahan 35 kasus 
positif baru. Sehingga total kasus positif sampai 
saat ini menjadi 2.038 kasus. Herwan men-
erangkan penambahan 35 kasus baru Covid-19 
ini berasal dari hasil pemeriksaan sampel swab 
yang keluar hasil sebanyak 143 sampel. Penam-
bahan kasus baru ini dengan rincian, yaitu Kota 
Bengkulu sebanyak 20 kasus, Rejang Lebong 3 
kasus, Kaur 3 kasus, Bengkulu Utara 3 kasus, Mu-
komuko 5 kasus dan Seluma ada 1 kasus.(key)

BENGKULU- Tingkat ke-
sadaran masyarakat me-
matuhi protokol kesehat-
an (Prokos) pencegahan 
penyebaran corona virus 
disease 2019 (Covid-19) di 
Provinsi Bengkulu masih 
kurang. Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) 
Provinsi Bengkulu, Murlin 
Hanizar mengatakan masih 
ditemukan masyarakat yang 
menggunakan masker tidak 
sesuai dengan standar. 

Bahkan ada yang meng-
gunakan masker tidak me-
nutupi mulutnya. Padahal, 
langkah untuk mencegah 
penyebaran wabah Cov-
id-19 dengan mematuhi 
anjuran yang ditetapkan 
pemerintah yakni dengan 
mencuci tangan, menjaga 
jarak, memakai masker, dan 
menghindari kerumunan. 
“Masyarakaat sudah kami 
lakukan imbauan dan edu-
kasi,” ujar Murlin.

Dia mengakui masih ada 
sebagian kecil masyarakat 
yang belum menganggap 

prokes sebagai gaya hidup 
baru. Karena masih saja ada 
yang melanggar. “Protokol 
kesehatan belum menjadi 
cara gaya hidup masyarakat 
Bengkulu. Kalau merupak-
an gaya hidup masyarakat 
Bengkulu, tentunya kita 
tidak menemukan pelang-
garan lagi,” bebernya.

Murlin juga tidak bosan 
meminta masyarakat un-
tuk menaati prokes supaya 
terhindar dari Covid-19. 
“Pandemi ini sudah ham-
pir 9 bulan dan pastinya 
menimbulkan kejenuhan. 
Namun efektivitas sosialiasi 
kepada masyarakat belum 
menyadarkan semua orang 
untuk menaati prokes,” 
terangnya.

Ia mengimbau masyara-
kat agar mematuhi prokes 
yang berlaku, diantaranya 
selalu memakai masker saat 
beraktivitas di luar rumah, 
menjaga jarak, dan men-
cuci tangan menggunakan 
sabun dengan air mengalir.
(hkm)

Milenial Dukung Vaksinasi Covid-19
BENGKULU – Milenial Bengkulu siap 

ikut berkontribusi mendorong geliat 
ekonomi di Bumi Rafflesia, termasuk 
pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini 
disampaikan Ketua Ikatan Bujang Gadis 
Bengkulu periode 2016 - 2020 Rifki Bi-
dasarandi.

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 yang 
akan dilaksanakan oleh pemerintah san-
gatlah penting. Supaya setelah mendapat-
kan vaksinasi maka dapat memberikan 
perlindungan terhadap kekebalan tubuh 
dan memerangi virus. Serta dapat me-
mutus mata rantai penyebaran Covid-19. 
Selama vaksin belum ada maka terang 
Rifki, patuh terhadap protokol kesehatan 
merupakan cara dalam memutus penye-
baran Covid-19.

“Saat bepergian selalu menggunakan 
masker, menjaga jarak, membawa hand 
sanitizer ataupun rajin mencuci tangan. 
Serta selalu menjaga daya tahan tubuh 
dan olahraga secara teratur. Apabila ini 
dilaksanakan, mudah-mudahan terhin-

dar dari Covid-19,” paparnya.
Diberikan kesempatan untuk berbuat, 

dikatakan Rifki, pihaknya siap menjadi 
contoh yang baik dalam mengedukasikan 
protokol kesehatan kepada masyarakat 
sekitar khusus masyarakat Bengkulu. Hal 
senada juga disampaikan Putera Maritim 
Provinsi Bengkulu 2018 Angga Pratama. 
Menurutnya, sebagai generasi muda 
Milenial tentu melihat peran pemerintah 
yang sudah sangat optimal terutama pada 
kepentingan masyarakat banyak.

“Pemerintah sudah responsif dan hadir 
di tengah permasalahan rakyat, terutama 
pada masa pandemi Covid-19. Terkait 
vaksinasi tentu pemerintah sudah cukup 
matang dan terencana dan ini bukan per-
soalan main-main,” paparnya.

Dengan penekanan dan pemutusan 
mata rantai penyebaran Covid-19 meru-
pakan langkah untuk semua mendong-
krak akselerasi pembangunan dan eko-
nomi Indonesia yang lebih baik kedepan 
nya, terutama Provinsi Bengkulu. Beng-
kulu punya potensi besar terhadap motor 
penggerak ekonomi nasional.(key)

HAKIM/RB

SERAHKAN: Ketua BKMM DMI Provinsi Bengkulu menyerahkan bantuan kepada Direktur RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.  

Tak Bosan Ingatkan Prokes
KOTA MANNA  - Masyarakat Bengkulu Selatan 

(BS) selalu diingatkan 
untuk menaati proto-
kol kesehatan (prokes) 
dengan cara memakai 
masker. Saat ini dari 
data Dinas Kominfo 
BS terdapat 28 kasus 
warga yang terkonfir-
masi Covid-19 sejak 
adanya kasus covid 
Maret lalu. Dari total 
28 orang tersebut, 3 
orang diantaranya me-
ninggal dunia, 22 orang 
sehat dan saat ini masih 
ada 3 orang warga BS 
yang menjalani isolasi 

mandiri lantaran masih 
terkonfirmasi Covid-19 beberapa waktu lalu. 

Oleh sebab itu, Pemkab BS setiap kesempatan 
mulai dari pejabat eselon II hingga bupati selalu 
mengajak warga menerapkan Prokes dengan cara 
memakai masker. Ditambah lagi jaga jarak dan 
cuci tangan pakai sabun. 

Sekda BS, Yudi Satria, SE, MM mengatakan, saat 
ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Untuk BS 
masih dalam zona oranye lantaran masih ada 
warga yang terkonfirmasi Covid-19. 

Maka dari itu Sekda terus menggalakkan so-
sialisasi dan mengajak semua warga BS tanpa 
terkecuali menerapkan prokes dimanapun be-
rada. “Tidak bosan terus diingatkan, siapapun 
itu. Ingatkan, ajak pakai masker, ingat Covid-19 
belum berakhir,” tegasnya.(tek)

Kesadaran Patuhi 
Prokes Masih Kurang

SITUASI PERKEMBANGAN 
COVID-19 PROVINSI BENGKULU
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Dorong Geliat Ekonomi Bengkulu

CURUP – Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Kabupaten Rejang 
Lebong (RL) kemarin (5/12) kembali 
mencatat adanya tambahan kasus positif 
dan sembuh baru. Masing-masing untuk 
kasus konfirmasi positif baru sebanyak 3 
kasus dan selesai konfirmasi atau sembuh 
sebanyak 4 kasus. 

Hal ini disampaikan Juru Bicara Gugus 
Tugas Covid-19 sekaligus Kepala Dinas 
(Kadis) Kesehatan Kabupaten RL Syamsir, 
S.KM, M.KM. Dirincikan Syamsir, untuk 
kasus konfirmasi masing-masing kasus 321 
laki-laki (40) asal Kecamatan Curup Tengah, 
kasus 322 laki-laki (29) asal Kecamatan 
Bermani Ulu Raya (BUR) dan kasus 323 
perempuan (52) asal Kecamatan (BUR).

“Tiga kasus tambahan positif Covid-19 ini 
sudah melakukan isolasi mandiri,’’ terang 

Syamsir.
Sedangkan, sambung Syamsir, untuk se-

lesai konfirasi atau sembuh masing-masing 
kasus 268 asal Kecamatan Curup Utara dan 
kasus 269 asal Kecamatan Selupu Rejang. 
Serta kasus 270 asal Kecamatan Binduri-
ang dan kasus 272 asal Kecamatan Curup. 
“Mudah-mudahan selesai konfirmasi atau 
sembuh ini bisa mencapai 100 persen 
tanpa adanya lagi penambahan kasus 
baru,” ujar Syamsir.

Ditambahkan Syamsir, dengan penam-
bahan dua kasus baru tersebut, total 
keseluruh konfirmasi positif Covid-19 di 
Kabupaten RL mencapai 323 kasus. Sedan-
gkan untuk jumlah selesai konfirmasi atau 
sembuh mencapai 290 kasus. “Sedangkan 
untuk konfirmasi positif masih dalam pen-
gawasan tersisa 33 kasus,” ujarnya.(dtk)

Tiga Positif, Empat Sembuh

-  KABUPATEN/KOTA JUMLAH
-  BENGKULU UTARA 8
-  KOTA BENGKULU 13
-  KAUR 7
-  REJANG LEBONG 3
-  BENGKULU TENGAH 2
-  KEPAHIANG 2

TAMBAHAN KASUS SEMBUH

YUDI SATRIA
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KOORDINASI: Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap dalam 
rapat koordinasi dengan Pemprov Bengkulu. Kamis (3/12) lalu.

Rakor Pelaksanaan 
Pemilihan Pilkada
BENGKULU – Ketua Bawaslu Provinsi 

Bengkulu, Parsadaan Harahap, SP, M.Si 
menghadiri undangan Plt. Gubernur 
Bengkulu H. Dedy Ermansyah, SE 
dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan 
Pilkada Serentak 2020, Rakor berlang-
sung di Lantai 3 Kantor Pemerintah 
Daerah Provinsi Bengkulu, Kamis 
(3/12).

Parsadaan Harahap menyampai-
kan beberapa hal.  Diantaranya 
terkait dana hibah yang telah 100 
persen diterima Bawaslu Provinsi 
Bengkulu. Terkait dana hibah ini 
memang belum ada pemeriksaan 
oleh tim dari Pengawas Internal 
(PI) Bawaslu RI di Jakarta. Namun 
hal itu tidak menjadi kendala dalam 
proses pengelolaan dana hibah itu 

sendiri.
Sementara itu dalam 

pengawasan tahapan 
yang dilakukan oleh Ba-
waslu, banyak hal yang 
ditemui khususnya men-
genai pelanggaran pro-
tokol kesehatan Covid-
19.

“Banyak dinamika yang 
terjadi dalam pelaksan-
aan kampanye ini. Paling 
pelanggaran protokol 

kesehatan. Karena persoalan men-
gumpulkan orang banyak memang 
menjadi problem tersendiri. Paslon 
juga ada yang belum mematuhi 
standar kampanye salah satunya 
harus memiliki STTP. Ini menjadi 
konsentrasi tersendiri bagi Bawas-
lu,” sampai Parsadaan.

Dia berharap selama masa tenang 
6 hingga 8 Desember, APK harus 
sama-sama dibersihkan. Meminta 
izin kerja sama Setaprov dengan 
Bawaslu.  Selanjutnya Bawaslu 
juga saling berkoordinasi untuk 
melakukan pengawasan Politik 
Uang (Money Politic) serta patrol 
Cyber di Media.

“Pada prinsipnya Bawaslu secara 
lahir batin siap melakukan penga-
wasan. Dalam penanganan pelangga-
ran kita sedang on proses pelanggaran 
Administrasi TSM di Rejang Lebong. 
Sementara untuk pelanggaran ASN su-
dah kita sampaikan ke KASN,” pungkas 
Parsadaan.

Untuk diketahui, peserta yang di-
undang dalam kegiatan tersebut di-
antaranya Sekda Provinsi, Kapolda 
Bengkulu, Komandan Korem 041 
Gamas, Kejati Bengkulu, hingga kadis 
di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 
Bengkulu.(**)

JAKARTA – DPR RI menjadi lembaga 
negara terkorup versi Global Corruption 
Barometer (GCB) 2020. Hasil survei itu di-
rilis Transparency International Indonesia 
(TII) dan menjadi evaluasi tersendiri bagi 
parlemen. 

Anggota DPR Taufik Basari mengatakan, 
data yang disampaikan TII merupakan hasil 
survei yang berdasar opini dan persepsi 
publik. Jadi, hasil survei tersebut harus 
menjadi bahan evaluasi bagi DPR. ”Ini san-
gat penting menjadi bahan perbaikan ke 
depan,” tuturnya kepada Jawa Pos.

Karena itu, Tobas (sapaan Taufik Basari) 
mengajak para koleganya di DPR untuk 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Yaitu 
tugas pengawasan, anggaran, dan legislasi. 
Menguatkan pengawasan terhadap kinerja 
pemerintah, memperjuangkan aspirasi dan 
nasib rakyat melalui anggaran, serta beru-
saha membuat undang-undang (UU) yang 
bermanfaat bagi rakyat. 

Khusus untuk korupsi, politikus Par-
tai Nasdem itu menyatakan, DPR harus 
menguatkan pengawasan internal. Jangan 
sampai ada lagi anggota dewan yang terli-

bat korupsi. ”Sesama anggota DPR harus 
saling mengingatkan agar tidak melakukan 

korupsi,” tegas dia. 
Hasil survei GCB menyebutkan bah-

wa DPR berada di urutan pertama 
institusi paling korup di Indonesia. 
Ada 51 persen publik yang yakin atas 
hal tersebut. Meskipun persentasenya 
sudah turun dibandingkan 2017 yang 
mencapai 54 persen dan 2013 di angka 
89 persen. Setelah DPR, di posisi kedua 
ada pejabat pemerintah daerah (48 
persen).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli 
Parlemen Indonesia (Formappi) Lu-
cius Karius menjelaskan, hasil survei 
TII tersebut tidak terlalu mengejutkan. 
Walaupun setahun terakhir penangka-
pan anggota DPR oleh penegak hukum 
jarang terdengar. ”Namun, publik 
rupanya masih cenderung mengang-
gap DPR sebagai lembaga terkorup,” 
ucap dia. 

Artinya, lanjut Lucius, persepsi soal 
korupsi tidak hanya didasarkan pada 
ada atau tidaknya penangkapan ter-
hadap anggota legislatif. Ada faktor 
lain yang membuat persepsi itu tetap 
melekat di benak publik.

Misalnya, DPR dinilai sebagai pihak 
yang bertanggung jawab atas lemahnya 
penegakan hukum korupsi melalui 
revisi UU KPK. ”Revisi UU KPK masih 
dianggap sebagai cara pelaku atau pem-
bela koruptor mengamankan diri dan 
tindakan korupsi mereka,” cetusnya.
(lum/c9/byu)

Terkorup, Janji Evaluasi

TAUFIK BASARI
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