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Warning, Dilarang 
Kampanye 

 BENGKULU- Komisioner KPU Provinsi Beng-
kulu Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, 
Darlinsyah, S. PD, M. Pd menyampaikan mulai 
pukul 00.00 WIB tanggal 6 Desember ini, telah 
memasuki masa tenang. Sehingga dilarang bagi 
setiap pasangan calon (Paslon) untuk melakukan 
kampanye dalam bentuk apapun.

“Besok (Hari ini, red) jam  24.00 WIB itu batas 
terakhir kampanye. Sehingga tidak boleh lagi 
kampanye dalam bentuk apapun,” kata Darlin-
syah, kemarin.

Poling Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 
Pilihan Pembaca RB

 FINAL 

Kemenangan di Depan Mata
BENGKULU - Cagub nomor urut 1 Helmi 

Hasan dan Cawagub Muslihan Diding Soetrisno 
diprediksi akan menang pada Pilkada 9 Desem-
ber 2020 mendatang. Hal ini terungkap dari ung-
gulnya pasangan nomor urut 1 itu disetiap debat 
terbuka yang diselenggarakan KPU Provinsi 
Bengkulu. Begitu juga pada debat putaran ketiga 
yang berlangsung Jumat (4/12/2020) malam. 
Meskipun Helmi Hasan tidak didampingi Mus-
lihan dikarenakan sedang sakit, Helmi Hasan 
tetap tangguh dalam menyampaikan program 
20 kunci bahagianya termasuk menjawab per-
tanyaan pertanyaan dari moderator.

BENGKULU - Poling kepala 
daerah dan wakil kepala daerah 
favorit pilihan pembaca Harian 
Rakyat Bengkulu ditutup tadi 
malam. Hasilnya, untuk Pilgub 
Paslon Gubernur dan Wakil Gu-
bernur Rohidin Mersyah-Rosjon-
syah unggul dan bersaing dengan 
Paslon Agusrin M Najamudin-
Imron Rosyadi. 

Rohidin-Rosjonsyah mendapat 
dukungan poling 40.586. Di po-
sisi kedua, poling Agusrin-Imron 
15.561. Sementara Paslon Helmi 
Hasan-Muslihan DS berada di 
posisi ketiga, 9.216. “Poling sudah 
resmi kami tutup. Terima kasih 
kepada masyarakat terutama 
pembaca setia RB yang telah 
berpartisipasi,” kata GM Harian 
Rakyat Bengkulu, Marsal Abadi. 

Marsal menjelaskan, bukan 

hanya poling cagub dan cawagub. 
Poling calon bupati dan wakil 
bupati terfavorit juga telah ditu-
tup tadi malam. Untuk hasilnya, 
dapat dilihat di halaman daerah 
masing-masing Koran RB. Seperti 
diketahui, Pilkada serentak 2020 
ini juga diikuti delapan kabu-
paten seperti Kaur, Bengkulu 
Selatan, Seluma, Bengkulu Utara, 
Mukomuko, Rejang Lebong, Le-
bong dan Kepahiang. 

“Poling ini merupakan salah 
satu bentuk dukungan pembaca 
RB kepada pasangan kandidat 
dalam Pilkada serentak 2020 ini. 
Namun untuk penentuan atau 
hasil finalnya tetap pada hari 
pencoblosan 9 Desember nanti 
yang ditetapkan oleh KPU,” kata 
Marsal. 

Rohidin vs Agusrin 

BERSAING

Tetap Unggul di Debat Pamungkas, 
Helmi - Muslihan Tak Tertandingi

BENGKULU - Jelang akhir kampanye Pil-
gub Bengkulu 2020, pasangan nomor urut 
2 Rohidin-Rosjonsyah terus melakukan 

pemantapan untuk meraih kemenangan 
di sejumlah wilayah. Usai kampanye dialogis 

di Rejang Lebong kemarin, kini Petahana Gubernur 
Bengkulu Rohidin Mersyah lakukan kampanye di 
Bengkulu Tengah.

Sesuai perencanaan pembangunan, Bengkulu Te-
ngah merupakan daerah yang bakal dibangun stadion 
standar internasional. 

Segmen ‘Anak Muda’ Jadi Prioritas 

Rohidin-Rosjonsyah 
Wujudkan 

     Bengkulu Hebat

RIRIS/RB 

HARMONIS: Cagub dan Cawagub Agusrin-Imron bercengkramah dengan 
Rohidin-Rosjonsyah sebelum debat dimulai tadi malam. 

MEMBIUS: Cagub Helmi Hasan menyampai-
kan visi dan misi dalam debat kandidat tadi 
malam. 
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Rohidin vs Agusrin Bersaing

Tetap Unggul di Debat Pamungkas,... 

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Ditambahkan Manager Sirkulasi 
dan Pemasaran Harian RB, Haz-
rim, poling cagub dan cawagub  
yang dikirimkan oleh pembaca 
Koran RB ternyata bukan hanya 
berasal dari Kota Bengkulu. Tetapi 
banyak juga datang dari kabu-
paten/kabupaten. “Masyarakat 
banyak mengantarkan langsung 
ke Graha Pena RB. Sebaran asal 
pengirim poling merata dari ka-
bupaten/kota,” ujar Hazrim. 

Sementara itu, dalam debat 
terbuka ketiga tadi malam (4/12) 
berbeda dari sebelumnya. Pas-
alnya salah satu calon gubernur 
tidak ditemani pasangannya. 
Yakni Paslon nomor urut 1, yang 
calon wakil gubernur Muslihan 
DS tidak dapat mengikuti debat 
kali itu. Namun tidak menggangu 
dari jalannya debat semalam, 
berkenaan dengan tema yang 
diusung. Ketiga Paslon sepakat 
untuk memberantas narkoba. 
Cagub nomor urut 3, Agusrin M 
Najamuddin menyampaikan ber-
dasarkan data dari BNNP Beng-
kulu diketahui bahwa lima tahun 
terakhir, provinsi ini sangat tinggi 
dalam penggunaan narkoba. 

“Saya tahu persis bagaimana 
bahaya narkoba ini, dan peng-
gunaan narkoba paling banyak 
itu erat dengan kemiskinan,” kata 
Agusrin, kemarin.

Ini dikarenakan, lanjut Agusrin, 
kemiskinan yang melekat, pasal-
nya pecandu ini tertekan untuk 
mencari kerja, juga minimnya 
penyuluhan. Dan penyuluhan ini 
akan didukung dengan fasilitas 
yang memadai. Dimana untuk 
memberikan pengetahuan ke-
pada remaja kita. 

“Ini lah yang menjebak, para 
remaja kita. Kita support melalui 
APBD untuk berupaya untuk 

membentuk para penyuluh un-
tuk memberantas narkoba ini,” 
tukasnya.

Sementara, Rohidin Mersyah, 
Cagub nomor urut 2, memapar-
kan upaya pencegahan narkoba, 
ini dilakukan dengan edukasi 
terkait bahaya narkoba serta an-
tisipasi penyalahgunaan. Juga 
memperkuat kelembagaan BNN 
untuk memastikan pemberantas 
ini secara mendalam.

“Serta penegakan hukumnya 
harus tegas, saya menghimbau 
untuk pecandu narkoba namun 
untuk pengedar harus tegas bah-
kan tembak mati jika memang 
diharuskan,” jelas Rohidin.

Berbeda dengan itu, menurut 
Cagub nomor urut 1, Helmi Hasan 
lebih berfokus pada pendeka-
tan persuasif. Dimana dengan 
mengalokasikan APBD untuk 
pemberantasan narkoba. Dijelas-
kannya persoalan muncul itu 
dari rumah tangga, inilah modal 
awal untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan ini. Jika keluarga 
harmonis, maka anak pun akan 
terhindar dari hal-hal buruk, apa-
lagi narkoba. Namun jika keluarga 
berantakan maka itu secara tidak 
langsung mendorong anaknya 
untuk berbuat hal hal negatif.

“Pendekatan harus humanis, 
bukan tembak mati. Ketika orang 
itu kena narkoba maka dirangkul, 
bukan dibenci,” kata Helmi.

Sementara berkaitan dengan 
isu penyandang disatabilitas, juga 
dijanjikan untuk jaminan upaya 
peningkatan kesejahteraan para 
penyandang disatabilitas ini den-
gan mengandalkan APBD.

 “Distabilitas adalah keluarga 
kita yang punya hak yang sama, 
kedepan APBD itu juga akan di-
anggarkan untuk mereka. Misal-
nya di rumah sakit, lampu merah, 
dan trotoar untuk mereka,” kata 

Agusrin.
Khususnya, untuk mereka yang 

ada di desa, pihaknya akan mem-
berikan anggaran yang cukup. 
Sehingga pada saat ada kelu-
arga distabilitas ini yang memiliki 
problem maka kepala desa lha 
yang akan turun tangan, sesuai 
dengan standar internasional. 

Sementara itu, Cagub nomor 
urut 2, Rohidin Mersyah men-
gatakan distabilitas masih diang-
gap masyarakat kelas 2, untuk itu 
stigma ini harus dihilangkan. Un-
tuk itu, penanganan ini harus di-
lakukan secara menyeluruh, per-
tama dengan memastikan bahwa 
penyandang disatabilitas memiliki 
akses, misalnya pendampingan 
dan penguatan mental.

“Baru baru ini kita juga merubah 
sekolah yayasan swasta menjadi 
negeri, agar mereka mendapatkan 
kesempatan yang sama. Termasuk 
pengangkatan CPNS, honorer,dan 
pegawai bank. Juga kenalkan IT 
untuk mereka berintrepreuner,” 
imbuhnya

Disisi lain, Helmi Hasan men-
gatakan dalam kepemimpinan 
akan wujudkan kesamaan kesem-
patan untuk distabilitas agar tidak 
terdiskriminasi.

“Makanya APBD kedepan, tidak 
boleh hanya mencantumkan 
keinginan Gubernurnya saja. 
Juga harus melibatkan keinginan 
masyarakat. Misalnya distabilitas 
ini, diperlukan pendataan yang 
akurat,” kata Helmi.

Sehingga pemerintah dapat den-
gan tepat memberikan perlakuan 
serta pelatihan untuk meningkat-
kan taraf hidup mereka ini.  Se-
hingga pemerintah juga memiliki 
wadah untuk menyalurkan bakat 
mereka.

“Juga itu terkait infrastruktur 
yang ramah kepada para distabili-
tas ini,” tutupnya.(war) 

Rohidin-Rosjonsyah Wujudkan... 
Sambungan dari halaman 1

Target dibangunnya stadion 
olahraga disana, kata Rohidin, 
bukan untuk gagah-gagahan 
bangunan monumental, na-
mun harus diiringi dengan spirit 
pemgembangan bagi atlet serta 
kaum muda Bengkulu untuk 
meraih prestasi.

“Restu secara lisan dari Men-
pora saat Porwil Sumatera tahun 
lalu di Bengkulu sudah disam-
paikan, dan pemerintah pusat 
siap mendukung pembangunan 
stadion standar internasional. 
Pemprov juga telah menyiapkan 
lahan di Bengkulu Tengah,” kata 
Rohidin, Jumat 4 Desember 2020.

Mengakomodir bakat anak 
muda Bengkulu, lanjut Rohidin, 
dirinya bersama Rosjonsyah juga 
memprogramkan pembangunan 
mini stadion terbangun di setiap 
kecamatan. Menurutnya, sarana 
publik untuk mengembangkan 
hobi olahraga dan berbagai bakat 
anak muda, juga menjadi media 
berkumpul, berkomunitas dan 
beraktivitas positif, ketika dike-
lola dengan baik dan dilengkapi 
prasarana yang layak.

“Tidak semuanya lapangan 
bola, bisa saja sirkuit, bisa saja 
pusat olahraga serbaguna yang 
bisa untuk macam-macam olah-
raga outdoor. Nanti menyesuai-
kan usulan anak muda di wilayah 
itu,” terang Rohidin usai khutbah 
di Masjid Desa Kerta Pati Beng-
kulu Tengah.

Dukung Usaha Muda 
& Ekonomi Kreatif
Tak hanya bidang olahraga dan 

bakat fisik lainnya, Rohidin-Ros-
jonsyah juga mendukung UMKM 
dan industri kreatif yang dikem-
bangkan kalangan anak muda 
Bengkulu. Rohidin menegaskan, 
anak muda Bengkulu mempunyai 
respon yang cepat pada inovasi-

inovasi yang berkembang saat ini.
“Kita apresiasi anak-anak muda 

Bengkulu sangat kreatif. Teman-
teman kita ini mudah beradaptasi 
dan bahkan inovatif. Mereka pa-
ham peluang usaha kekinian, dan 
dilakukan cara kekinian. Hal sep-
erti ini tentu kita dukung dan kita 
berikan ruang seluas-luasnya, ke-
sempatan sebesar-besarnya agar 
terus berkembang,” tutur alumni 
UGM dengan predikat terbaik ini.

Dirinya menyebutkan, berbagai 
UMKM dan ekonomi kreatif anak 
muda Bengkulu kian berkem-
bang. Dari usaha kedai kopi, 
penyelenggara acara, promosi 
digital, multimedia dan banyak 
lagi. Berbagai prestasi akademik 
di tingkat nasional, katanya lagi, 
juga banyak ditorehkan anak-
anak Bengkulu. Karena itu, se-
mangat dan rasa bangga sebagai 
masyarakat Bengkulu, harus 
tertanam dan terus tumbuh men-
capai Bengkulu hebat.

“Lulus IPDN terbaik misalnya, 
berturut-turut ditorehkan anak-
anak kita. Putra-putri Bengkulu 
juga berkarir cemerlang di ber-
bagai instansi. Ini harus kita 
tanamkan kepada masyarakat, 
dukungan untuk putra-putri ter-
baik kita agar terus tumbuh dan 
ada dari Bengkulu sebagai tokoh 
level nasional,” ujar Rohidin.

Cagub nomor urut 2 ini juga 
sampaikam komitmennya untuk 
mendukung usaha serta ekonomi 
kreatif yang pelakunya adalah 
kaum muda. Tak hanya itu, komu-
nitas sebagai wahana sosial dan 
organisasi juga didukung penuh, 
agar solidaritas postif dan rasa 
kebersamaan dalam keberaga-
man di Bengkulu tetap terjalin.

“Kita mengajak Enterpreneur 
muda dari berbagai daerah di 
Bengkulu untuk membuat forum 
anak muda agar usaha muda dan 
ekonomi kreatif terus berkem-
bang. Lalu kita buat beberapa 

event khusus, yang akan digarap 
anak-anak muda dan segmennya 
memang untuk anak muda, dan 
kaum milenial. Ini pasti keren, 
karena anak-anak kita mampu. 
Saatnya anak muda tunjukkan,” 
cetus Rohidin.

Saatnya Anak Muda Bengkulu 
Turut Bangun Daerah
Aditia Kamil CEO Backstage 

People Creative menanggapi, 
langkah Rohidin untuk menga-
komodir dan mengembangkan 
kreatifitas anak muda merupakan 
cara tepat. Menuritnya, Industri 
4,0 yang sudah dicanangkan 
sejak 2019 serta warning bonus 
demografi, harus direspon dan 
dicermati pemerintah daerah. 
2020 ini adalah awal berkembang 
nya semua industri digital,  ban-
yak platform digital yang mulai 
dikembangkan oleh anak muda 
Indonesia.

“Banyak sekali industri kreatif 
anak-anak Bengkulu yang terus 
bergerak maju. Bahkan industri 
kecil, karena dilakukan anak 
muda, mereka terus berkembang 
karena mampu beradaptasi den-
gan kemajuan teknologi,” kata 
Adit sapaan akrab Aditia Kamil.

Dirinya berharap, Pemprov Beng-
kulu benar-benar bisa bersinergi 
dengan para pelaku industri kre-
atif di Bengkulu. Adit menilai, 
sinergi itu bisa dibangun dengan 
mengembangkan industri kreatif 
lokal. Harapnya, support dari 
pemerintah daerah bisa membuat 
anak muda Bengkulu miliki rasa 
bangga turut berkontribusi dalam 
pembangunan di daerah. 

“Kalau pak Rohidin dengan 
anak muda selalu memotivasi. 
Dukungannya ga main-main, 
asalkan aktivitas itu positif, selagi 
mampu diakomodir, pasti diberi 
support, diberi kesempatan,” 
tutup Adit dalam percakapan 
WhatsApp pribadinya.(**)

Dalam debat putaran ketiga 
tersebut, Helmi Hasan yang tampil 
sendirian tetap tidak tertand-
ingi oleh pasangan Cagub dan 
Cawagub dari 02 maupun 03. 

Helmi Hasan menyampaikan 
program kerja, seperti APBD 
untuk rakyat adalah APBD sesuai 
dengan selera masyarakat bukan 
selera para pejabat, sesuai dengan 
visi-misi dan 20 program kunci 
kebahagiaan.

“APBD untuk rakyat bukan APBD 
untuk para pejabat, itulah komit-
men kita dalam menghadirkan 

kebahagiaan di tengah-tengah 
masyarakat Provinsi Bengkulu.” un-
gkap Helmi Hasan saat menyam-
paikan visi-misi dan program ker-
janya, Jum’at (4/12/2020) malam.

Saat menyampaikan visi-misi, 
Helmi Hasan kembali mencerita-
kan dirinya kampanye, ada kejadian 
masyarakat dari Kabupaten Kaur 
yang bayinya meninggal di Rumah 
Sakit M Yunus (RSMY) dan kemu-
dian ingin meminjam ambulance 
diminta uang sebesar Rp 5 juta.

“Belum lama ini kembali teru-
lang, masyarakat Provinsi Beng-
kulu dari Kabupaten Kaur, yang 
bayinya meninggal di Rumah 

Sakit M Yunus (RSMY) dan kemu-
dian ingin meminjam ambulans 
diminta uang sebesar Rp 5 juta,” 
terang Helmi.

Dengan kejadian tersebut ma-
syarakat tidak mampu untuk 
membayar, maka dari pemerintah 
kota Bengkulu langsung mengam-
bil tindakan dengan memberikan 
ambulans untuk mengantar bayi 
tersebut.

“Sesuai dengan tema kita malam 
ini memperkokoh NKRI dan ke-
bangsaan. Maka kita tidak ingin 
itu terjadi berulang kali, karena 
NKRI adalah harga mati,” pungkas 
Helmi. (**)

Warning, Dilarang Kampanye
Sambungan dari halaman 1

Dijelaskannya, mulai tanggal 6,7 
dan 8 Desember ini, merupakan 
hari-hari yang dipastikan tidak 
ada lagi kegiatan kampanye. Ia pun 
memastikan bahwa akan menjadi 
catatan Bawaslu Provinsi Beng-
kulu, jika ditemukan ada kandidat 
yang tetap melaksanakan kampa-
nye pada masa tenang itu. Untuk 
itu, pihaknya juga memberikan 
pemahaman terkait hal tersebut.

“Juga untuk penayangan debat 

nanti juga masuk masa tenang 
tidak boleh ditayangkan kembali,” 
jelas Darlin.

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

“Jadi tanggal 6 hingga 8 itu 
merupakan hari tenang. Tidak 
ada lagi kampanye, dan bila dite-
mukan kampanye di masa tenang 
ini ya itu menjadi tugas Bawaslu 

untuk mengawasi,” tambahnya.
Dikatakannya, juga menjadi 

tugas semua pihak untuk mem-
berikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa tidak ada 
kampanye lagi.

Dan berdasarkan Keppres pada 
9 Desember itu menjadi libur na-
sional, baik itu perusahaan swas-
ta maupun, lembaga pemerintah. 
Itu kita harapkan untuk libur.

“ Sehingga tidak ada alasan bagi 
pemilih untuk tidak datang ke 
TPS,” tukasnya. (war)
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PEMKAB Kaur selama lima tahun ini 
tidak hanya membangun dalam bentuk 
fisik, pendidikan dan juga peningkatan 
kesehatan. Namun juga membangun 
mental spiritual demi kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Kaur. Salah satunya adalah mendirikan 

Pesantren Rumah Tahfidz Alquran se-
bagai pusat pembinaan santri calon gen-
erasi penerus. Rumah Tahfidz Alquran 
ini diharapkan dapat meluluskan hafiz-
hafizah untuk membangun Kabupaten 
Kaur dari sisi religius dan karakter Islami 
generasi ke depan. 

Rumah Tahfidz Alquran yang saat ini 
terus berjalan di pusatkan di Masjid 
Agung Al Kahfi Bintuhan dengan men-
datangkan para pengajar dan pengasuh 
yang membidangi. Bahkan para murid-
nya pun tidak hanya datang dari Kabu-
paten Kaur saja namun juga ada yang 

dari luar Kabupaten Kaur yang menuntut 
ilmu di rumah tahfidz Alquran tersebut. 

Tidak hanya itu saja, saat ini Kaur tidak 
hanya mengirim siswa yang berprestasi 
ke Jerman saja. Namun ada juga yang 
mengirim beasiswa keluar negeri yaitu 
ke Sudan. Hal ini untuk mengimbangi 

mahasiswa Kaur yang selama ini belajar 
diluar dan dalam negeri dalam bidang 
IPTEK dan teknologi.  Dengan tujuan 
agar kedepan ada juga sarjana lulusan 
luar negeri bidang keagamaan di Kabu-
paten Kaur dan juga putra terbaik Kaur. 
(cik) 

Rumah Tahfidz Alquran

PEMKAB Kaur saat ini juga te-
lah memberikan penghargaan 
kepada warga yang selama ini 
memakmurkan masjid-masjid 
yang ada di Kaur. Salah satunya 
pemberian penghargaan beru-
pa umrah gratis bagi pengurus 
masjid teladan dan yang sudah 
lama mengabdi. Bahkan pada 
tahun 2020 ini  sudah didaftar-
kan sebanyak 6 orang dari 15 
kecamatan oleh Pemkab Kaur 
untuk umrah. 

Mereka adalah pengurus 
masjid yang ada di Kecama-
tan Semidang Gumay, Kaur 
Selatan, Kaur Utara, Kelam 
Tengah, Luas dan Maje. Dan 
ini akan terus menjadi agenda 
Pemkab Kaur setiap tahunnya 
ke depan. 

Selain itu, saat ini Pemkab 
Kaur terus melakukan pembi-
naan kepada pengurus masjid 
yang ada di Kaur. Tidak han-
ya itu saja insentif pengurus 
masjid setiap tahunnya terus 
ditingkatkan oleh Pemkab 

Kaur. Kalau awalnya insentif  
hanya Rp 160 per bulannya 
untuk imam masjid tingkat ke-
camatan saat ini sudah Rp 550 
ribu per bulannya dan imam 
masjid tingkat desa Rp 350 
ribu per bulannya. Tidak hanya 
imam pengurus masjid lainnya 
juga mendapatkan insentif dari 
Pemkab Kaur saat ini. 

Pa d a  t a hu n  2 0 2 0  i n i , 
insentif untuk pengurus 
masjid tingkat desa untuk 
imam Rp 350 per bulan, 
khatib Rp 250 per bulan, 
bilal Rp 225 per bulan dan 
gharim Rp 200 per bulan-
nya. Sementara untuk imam 
masjid kecamatan Rp 550 
per bulan, khatib Rp 500 
per bulan, bilal Rp 450 per 
bulan dan gharim Rp 425 per 
bulannya. Tidak hanya itu 
Pemkab Kaur juga memper-
hatikan guru ngaji di setiap 
desa dengan memberikan 
insentif sebesar Rp 500 ribu 
per bulannya. (cik) 

Pembinaan Terhadap 
Pengurus Masjid dan Guru Ngaji

PEMKAB Kaur bersama den-
gan Kemenag Kaur hampir 
setiap tahun melakukan ker-
jasama dalam bidang pembi-
naan terhadap calon jemaah 
haji. Tidak hanya menyediakan 
angkutan khusus untuk jemaah 
yang akan berangkat dan pu-
lang dari Kaur ke Bengkulu 
saja. Namun Pemkab Kaur juga 
mengadakan kegiatan manasik 
haji secara intens. 

Kegiatan manasik haji ini 
juga dikakukan secara berta-
hap, mulai dari teori hingga 
praktek manasik haji yang 
dipusatkan di Masjid Al Kahfi 
Bintuhan. Para calon jemaah 
haji selain mendapatkan 
pembinaan dan pelatihan 

dari Kemanag Kaur. Namun 
juga mendapatkan juga 
pelatihan dan pembinaan 
dari Pemkab Kaur dengan 
tujuan agar calon jemaah haji 
bisa memahami rukun syarat 
dan tata cara ibadah haji. 

Program ini telah menjadi 
agenda dari Pemkab Kaur 
melalui Bagian Kesra untuk 
terus ditingkatkan setiap ta-
hunnya. Tidak hanya itu saja, 
Pemkab Kaur juga terus me-
minta agar ada penambahan 
kuota CJH setiap tahunnya 
apalagi saat ini jumlah warga 
Kaur yang daftar haji terus 
meningkat. Sehingga daftar 
tunggu CJH pun saat ini sudah 
lebih dari 10 tahun. (cik) 

Bina Calon Jemaah Haji
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Dua Tsk Ilegal Logging Bersama 9 Kubik Kayu 
BENGKULU -  Dua orang pria, WI (26) dan 

AI (27) warga Desa Sukaraja, Kecamatan 
Kedurang Ilir Bengkulu Selatan, dibekuk 
Tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda 
Bengkulu, Jumat (4/12) dini hari. Keduanya 
tertangkap membawa kayu yang diduga ha-
sil ilegal logging. Bersama dua pria itu, polisi 
juga mengamankan kayu jenis campuran 
sejumlah 9 kubik dan truk Colt Diesel Nopol 

BE-9410-FH pengangkut kayu tersebut.
Truk disopiri WI, awalnya dicegat polisi 

saat melintas di depan Polres Kaur. Ren-
cananya kayu bernilai ekonomis tinggi ini 
akan  dibawa ke Cirebon, Jawa Barat.

Sebagaimana dikemukakan Kabid Humas 
Polda Bengkulu Kombes. Pol. Sudarno, S. 
Sos. MH. Berawal Kamis (3/12) malam, 
Tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda 

Bengkulu mendapat informasi akan ada 
truk bermuatan kayu di duga ilegal akan 
melintas tujuannya ke Jabar. Pengejaran 
pun dilakukan hingga truk berhasil dihen-
tikan saat melintas di depan Polres Kaur.

Ketika dilakukan pemeriksaan, yakni ang-
gota naik ke bak truk dan membuka terpal 
penutup bak, didapati kayu  jenis Medang, 
Lagan dan Balam. Sopir truk maupun ker-

net tak bisa menjelaskan asal kayu, 
serta tak memiliki dokumen lengkap. 
“Dokumennya ada tetapi setelah 

diperikas ternyata tidak sesuai. Makanya 
kayu sejumlah 9 kubik itu kita amankan. 
Hasil pengujian dan identifikasi bersama 
Dinas LHK Provinsi Bengkulu, dinyatakan 
kalau kayu itu ilegl,” ujar Sudarno. 

Ditambahkan Sudarno kalau kayu terse-
but akan dibawa ke UD. Chandra yang 
beralamat di Jalan Raya Kanci Km 11, 
Cirebon Provensi Jawa Barat  untuk dijual. 
“Untuk tersangka dan barang bukti sudah 
kita amankan. Anggota masih mendalami 
siapa pemilik kayu, karena dari pemeri-

kasan sementra kedua tersangka ini sopir 
dan kernet,” ungkapnya.

 Atas perbutan tersebut,  kedua terangka 
dijerat pasal 83 ayat ( 1 ) huruf d jo pasal 12 
huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan yang telah di ubah dengan UU No. 11 
tahun 2020 tentang cipta kerja dengan anca-
man 5 Tahun penjara. “ Yang kita ketahui 
kayu di Bengkulu mendapatkannya kan 
dari hutan lindung. Tapi penyidik masih 
mendalami,” demikian Sudarno.(wij)

Seruduk Mobil Parkir, Ringsek

WINDI//RB

RINGSEK : Kondisi dua mobil yang terlibat kecelakan beruntun di Jalan M.T Haryono Pengantungan, kemarin (4/12).

BENGKULU –  Kecelakan beruntun 
terjadi kemarin (4/12) sekitar pukul 13.00 
WIB di Jalan M.T Haryono Kelurhan 
Pengantungan. Yakni, mobil Daihatsu 
Terios BD 1783 AG yang dikendarai oleh 
Hamidah (24) warga Kelurahan Timur 
Indah, menabrak mobil  Toyota Agya 
BD 1135 YA. Saat itu mobil Agya sedang 
diparkir pemiliknya.

Agya yang diseruduk keras dari be-
lakang, seketika berjalan maju hingga 
menabrak sepeda motor Honda Karina 
nomor polisi BD 4021 CU yang dikenda-

rai Dastri Rahman (68) warga Kelurahan 
Kebun Dari. Pengendara motor tak men-
galami cedera yang berarti.

Data terhimpun, kejadian berawal mo-
bil dikendarai Hamidah melaju dari arah 
Jalan Bali ke arah Masid Jamik. Sampai di 
TKP, mobil  Daihatsu Terios yang tanpa 
disadari pengemudinya, menabrak mobil 
Toyota Agya yang sedang terparkir. Agya 
terseret sekitar 10 meter menghantam 
sepeda motor yang sedang dikendari 
Rahman .

Seketika kecelakan ini menarik per-
hatian warga sekitar dan 
pengendara lian yang men-
gakibtakan jalan macet 
sebentar. Atas kecelakan 
tersbut mobil Hamida men-
galami ringsek di bemper 
bagian depan. Sedangkan 
Agiya mengalami rusak 
bagian bemper belakang. 
Sedangkan sepeda motor 
mengalami rusak spark-
bord depan.

Hamida Saat dikonfirmasi mengatakan, 
ia mengendari mobil dari salah satu toko 
di sekitar TKP tanpa disadarinya ada 
mobil parkir. Ia tidak bisa mengendal-
ikan mobil sehinga menghantap bagian 
belakang mbit tersbut, “saya dari toko 
yang rencan amau beli sesuatu. Saya tidak 
melihat kalau ada mobil parkir didepan 
dan setelah saya sadar mobil sudah me-
nabrak. Rencananya kita akan selesaikan 
secara kekeluargaan, menunggu keluarga 
saya datang,” ujar Hamidah ditemui RB di 
lokasio kecelakaan.

Sementra itu Rahman mengatakan, 
ia berencana memperbaiki handphone 
(Hp).  Ketika sepeda motornya dari Ma-
sijid Jamaik menuju Jalan Bali seketika 
dihantap oleh mobil Agya warna merah 
sehinga ia terjatuh. “Tadi saya ditabrak 
oleh mobil warnah merah. Saya hanya 
luka lecet di bagian kaki. Saya tidak akan 
mempersulit urusan ini. Tadi pemilik 
mobil hitam (Terios) mengatakan akan 
bertangung jawab. ‘’yang penting perbaiki 
kerusakan motor saya,” katanya.(wij)
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Poling Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Bengkulu Selatan 
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SELATAN

KOTA MANNA – Empat hari 
menjelang Pilkada serentak 
09 Desember, Polda Bengkulu 
memerintahkan seluruh Polres 
jajaran Polda Bengkulu untuk 
memastikan logisti KPU sampai 
tepat waktu di Tempat Pemu
ngutan Suara (TPS). Termasuk 
Polres Bengkulu Selatan (BS), 
Polda Bengkulu ingin semua 
daerah menerima logistik tepat 
waktu dan aman. 

Disampaikan Wakapolda 
Bengkulu Brigjen Pol Drs. Heru 
Prasojo, SH, MM saat berkun
jung ke Mapolres BS beberapa 
waktu lalu, penyelengaraan 
Pemilukada bukan hanya di
lakukan oleh pihak KPU. 

Akan tetapi dijelaskan Waka
polda aparat keamanan ikut an
dil. Dan aparat keamanan sebut 
Wakapolda tidak hanya menga
mankan jalannya Pilkada. Lebih 
dari itu, pihak kepolisian ikut 
memastikan semua logistik me
nyangkut Pilkada harus sampai 
ke TPS tepat waktu. Selain itu 
logistik harus sampai dalam 

keadaan aman. 
Agar logistik sampai tepat 

waktu dan aman sebelum pen
coblosan, Wakalpolda meminta 
aparat Polres BS selalu berkoor
dinasi dengan pihak penyeleng
gara Pilkada yakni KPU. 

“Pastikan logistik sampai den
gan aman dan tepat waktu sebe
lum pencoblosan, kalau musim 
hujan pastikan jangan sampai 
basah,” terang Wakapolda.

Sedangkan untuk daerah yang 
mempunyai TPS jauh dari Kota 
Manna, Wakapolda berpesan 
pada anggotanya jangan sam
pai ada logistik yang kurang. 
Sebab apabila ada yang kurang 
saat hari puncak, maka sebut 
Wakapolda akan mengganggu 
proses pencoblosan. 

Karena untuk daerah BS ma
sih ada beberapa daerah yang 
cukup jauh dari gudang logistik 
seperti Ulu Manna, Kedurang 
dan Pino Raya. Untuk itu dia 
menginginkan proses pendis
tribusian logistik benarbenar 
terjamin. 

“Yang pastinya jangan sampai 
ada yang kurang, nanti repot. 
Pastikan dengan benar jum
lahnya pas dan selalu komuni
kasi dengan baik dengan KPU,” 
ujar Wakapolda

Dan tidak kalah pentingnya, 
anggota diminta selalu menjadi 
contoh ditengah masyarkat 
dalam situasi pandemic Co
vid19. “Pakai masker, terapkan 
protokol kesehatan. Nanti ma
syarakat menilai anggota saja 
patuh maka masyarakat akan 
mengikuti,” tutupnya.

Sementara itu Kapolres BS 
AKBP. Deddy Nata, S.IK memas
tikan kesiapan pengamanan 
dan pendistribusian logistik ke 
TPS dijaga dengan ketat. Bah
kan semua proses penyaluran 
sebut Deddy sesuai dengan 
protokol kesehatan. 

“Sesuai dengan aturan pene
rapan protokol kesehatan selalu 
di jalankan, dan dukungan dari 
masyarakat pengamanan Pilka
da dipastikan berjalan baik,” 
papar Kapolres.(tek)

Penyaluran BPUM 
Untuk Masyarakat

KOTA MANNA  Membludak
nya antrean untuk pencairan 
bantuan Banpres Produktif 
Usaha Mikro (BPUM) mem
buat pihak bank dalam hal 
ini kantor BRI Cabang Manna 
sempat kewalahan melayani 
masyarakat yang datang. Untuk 
itu guna mempercepat peny
aluran pihak Bank akan mem
buka pelayanan hari ini Sabtu 
(5/12) meskipun hari libur. 

Disampaikan Supervisor 
Penunjang Oprasional (SPO) 
Bank BRI Cabang Manna Lismi 
Yindarti, Pelayanan BPUM 
pada masyarakat BS akan tetap 
dilakukan dihari libur. Ini di
lakukan jelas Lismi untuk mem
percepat penyaluran. Sebab 
membludaknya antrean mem
buat jam kerja kurang.Sehingga 
hari libur dimanfaatkan untuk 
tetap menyalurkan bantuan 
BPUM.

Oleh sebab itu Lismi, meng
harapkan pada seluruh peneri
ma BPUM dapat mengikuti jad
wal pelayanan BPUM yang telah 
Bank BRI tetapkan tersebut. 
Bahkan untuk sistem antrean 
pihak BRI ingin masyarakat 

tertib dan tidak desakdesakan. 
“Sebelum datang ke BRI Ca

bang Manna masyarakat dim
inta untuk cek dulu ke eform.
bri.co.id/Bpum. Apabila dapat 
BPUM silahkan datang ke BRI 
untuk ikut antrean,” jelas Lismi

Selain itu, dalam penyaluran 
ini juga pihak BRI meminta 
warga menerapkan protokol ke
sehatan. Karena saat ini masih 
dalam situasi Covid19. 

Untuk diketahui bantuan 
BPUM ini merupakan Ban
tuan Presiden (Banpres) pada 
masyarakat yang mempunyai 
usaha mikro dan terdampak 
pandemic covid19. Oleh se
bab itu masyarakat yang telah 
mendaftar melalui Dinas Pe
rindagkop BS beberapa waktu 

lalu diminta mendatangi BRI 
sebagai penyalur bantuan un
tuk mengambil uang bantuan 
sebesar Rp 2,4 juta per orang. 

Saat ini BRI telah menyal
urkan bantuan lebih kurang 
1800 orang di BS. Penerima 
merupakan warga yang telah 
diseleksi oleh pemerintah 
pusat dan memenuhi syarat 
sebagai penerima bantuan. 
Sedangkan dari data Dinas 
Perindagkop penerima BPUM 
untuk wilayah BS mencapai 
angka 10 ribuan. 

Sedangkan batas penyaluran 
bantuan ini akan berakhir 
tanggal 30 Desember ini. Oleh 
sebab itu pihak BRI memper
cepat penyaluran ke warga yang 
mendapatkan.(tek)

Isnan : Tetap Jaga 
Protokol Kesehatan 

KOTA MANNA– Lebih ku
rang menjabat selama 71 hari,  
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati 
Bengkulu Selatan (BS) Isnan 
Fajri, M.Kes akhirnya lepas ja
batan hari ini (5/12). Sehingga 
jabatan Bupati BS dan Wakil 
Bupati BS akan kembali di 
jalankan oleh Gusnan Mulyadi 
dan Rifai Tajuddin. 

Dengan berakhirnya masa 
jabatan Pjs tersebut, Gusnan 
Mulyadi akan kembali bertu
gas sebagai Bupati BS hingga 
Februari 2021. 

Tidak ada acara pelepasan 
dengan acara ataupaun lain
nya, Pjs Bupati Isnan hanya 
berpamitan dengan seluruh 
ASN Pemkab BS. Ini dilakukan 
lantaran Pjs tetap mematuhi 
aturan dan menerapkan pro
tokol kesehatan. 

Dikatakan Isnan, dirinya 

ber terimakasih banyak pada 
seluruh pejabat dan juga ASN 
serta masyarakat BS atas ban
tuan selama dirinya menjabat 
sebagai Pjs Bupati. Dirinya 
berpesan pada masyarkat dan 
juga pemerintahan BS untuk 
tetap menjaga protokol kese
hantan selama masa pandemi 
Covid19. 

“Tetap jaga protokol kese
hatan. Dan terimakasih pada 
semuanya masyarakat, Pemk
ab BS dan FKPD BS atas ker

jasamanya,” sampai Isnan
Selain itu Isnan menharap

kan masyarakat BS tetap kom
pak dalam Pilkada 09 Desem
ber dan tidak terpecah belah. 
Dia mengatakan siapapun 
pe mimpin BS nantinya itulah 
yang akan membawa kema
juan BS selam lima tahun 
kedepan. 

Sementara itu Sekda BS Yu
di Satria, SE, MM mengaku 
pelepasan Pjs biasa saja dan 
tidak acara istimewa. Sedang

kan untuk roda pemerintahan 
BS akan kembali dipimpin 
oleh Gusnan Mulyadi. 

Sekda menyampaikan Gus
nan akan kembali bertugas 
Senin (7/12). Oleh sebab itu 
semua kebijakan sepenuhnya 
dijalankan sepenuhnya oleh 
bupati. 

“Tidak banyak yang disam
pai kan Pjs hanya berpesan 
jaga protokol kesehatan dan 
sukseskan Pilkada,” ungkap 
Sekda.(tek)

Curi HP, Pemuda 
Seginim Diamankan

KOTA MANNA – Tim Opsnal Totaici Pol
res Bengkulu Selatan (BS) berhasil men
gamankan ME (23) warga Seginim. Me 
merupakan pelaku pencurian dua unit HP 
andorid milik korban Reka Purti Darma
yanti warga Gunung Ayu, Kota Manna 28 
Maret lalu di ruang jaga perawat RSUD 
Hasanuddin Damrah, Manna. 

ME berhasil diamankan tim Opsnal saat 
ME sedang berada di desa Tumbukan Ka
bupaten Seluma. Saat diamankan, ME tidak 
bisa berkutik dan hanya bisa pasrah saat 
dibawa ke Mapolres BS. 

Kapolres BS AKBP.Deddy Nata, S.IK 
melalui Kasat Reskrim AKP. Rahmat Hadi 
Fitrianto, SH, S.IK disampaikan Kanit Pidum 
Ipda.M.Bintang Azhar, mengatakan, ME 
merupakan pelaku pencurian dua unit HP 
jenis Samsung dan Oppo. 

Saat kejadian diceritakan Kanit Pidum, ko
rban sedang tertidur lantaran sedang piket 
di RSUD HD Manna. Kesempatan itulah 
dimanfaatkan ME untuk mencuri dua buah 
HP milik korban yang diletakkan disamping 
korban yang sedang tidur. 

“Ya ME ini kabur selama sembilan bulan 
usai melakukan aksinya. Selama kabur ini 
ME jarang pulang ke rumahnya, namun 
usai mendapat laporan masyarakat tentang 
keberadaan ME anggota langsung bergerak 
dan mengamankan ME di Seluma,” terang 
Kanit Pidum

Sementara itu ME yang sudah diamankan 
di Mapolres BS tidak banyak bicara dan 
merasa menyesal. Dihadapan penyidik 
Reskrim, ME menceritakan saat itu dirinya 
melihat kesempatan ada HP bagus dan 
korban sedang tidur. 

Merasa tidak ada yang melihat, ME men
jalankan aksinya dan langsung mengambil 
HP tersebut untuk keperluan ME. 

“Saya gunakan pak, namun saat saya 
dikeahui telah mencuri saya langsung kabur 
ke Seluma pak, saya jarang pulang,” ungkap 
ME dihadapan penyidik.(tek)

Jelang Masa Tenang 
KOTA MANNA – Badan 

Pe ngawas Pemilu (Bawaslu) 
Kabupaten Bengkulu Se
latan (BS) meminta selurh 
LO empat Paslon Bupati BS 
dan Wakil Bupati serta tiga 
Paslon Gubernur Bengkulu 
dan Wakil Gubernur untuk 
melepas seluruh Alat Peraga 
Kampanye (APK) selama 
masa tenang yang dimulai 
besok (6/12).

Masa tenang jelang Pilka
da serentak 09 Desember 
dimanfaatkan sebagai masa 
penenangan setiap Paslon 
baik Paslon Bupati BS dan 
Wakil Bupati serta tiga Pas
lon Gubernur Bengkulu dan 
Wakil Gubernur. 

Oleh sebab itu, Bawaslu BS 
telah meminta LO dan pihak 
partai pengusung calon un
tuk mencopot sendiri APK 
dan juga seluruh ajakan 
untuk memilih di copot. 
Ini dilakukan sebagai lang
kah kondusiftivitas jelang 
pemilihan. Oleh sebab itu 
tidak boleh ada lagi APK 
dan juga balihol lainnya 
ber kibar di jalan ataupun 
diseluruh tempat. 

Komisioner Bawaslu BS 
M.Noor Tomi mengatakan, 
pihaknya telah menyam
paikan himbauan pada ma

singmasing LO Paslon un
tuk melepas APK yang ma
sih terpasang. Karena jelas 
Tomi masa penenangan 
semua APK sudah bersih. 

“Semua ajakan untuk me
milih itu tidak ada lagi, jadi 
silahkan dilepas sendiri oleh 
tim, LO dan partai,” terang 
Tomi.

Apabila himbauan tidak 
digubris, Bawaslu akan ber
tindak dan menertibkan 
seluruh APK yang ada di BS. 
Penertiban APK dilakukan 
oleh pihak Bawaslu, Pol PP 
dan Dinas Perhubungan. 

Senada disampaikan Ko
misioner KPU BS Abdianto, 
S.pd dia menjelaskan se
luruh APK dan juga akun 
media sosial yang terdaftar 
tidak lagi melakukan kam
panye saat masa tenang. 
Karena ungkap Abdianto, 
hal tersebut telah diatur 
dalam Peraturan KPU no
mer 11 tahun 2020. 

Oleh sebab itu dirinya 
juga telah meminta semua 
pihak terkait soal APK dan 
lainnya tidak ada lagi saat 
masa tenang. 

“Baik dimedia sosial atau
pun APK itu tidak boleh lagi 
kampanye. Aturan sudah 
jelas dan diharapkan Paslon 
paham,” jelas Abdianto.
(tek)

Komisi III DPRD 
Panggil Dinsos

KOTA MANNA  Bantu
an Langsung Tunai (BLT) 
Ke lurahan saat ini belum 
sepenuhnya disalurkan oleh 
Dinas Sosial (Dinsos) Beng
kulu Selatan (BS). Oleh se
bab itu Komisi III DPRD BS 
kemarin (4/12) memanggil 
pihak Dinsos. Hasilnya BLT 
Kelurahan harus disalur
kan sebelum masa tenang 
Pilkada atau ditunda.

Menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat yang memper
tanyakan penyaluran BLT 
Kelurahan untuk bulan Ok
tober, November dan De
sember. Komisi III DPRD 
BS meminta kejelasan pihak 
Dinsos.  Dari hasil hearing 
di ruang kerja Komisi III 
disepakati BLT kelurahan 
yang tersisah tiga bulan lagi 
akan disalurkan sebelum 
masa tenang pilkada. 

“BLT Kelurahan harus 
disalurkan sebelum masa 
tenang artinya Sabtu (5/12) 
telah disalurkan, kalau tidak 
maka penyaluran lebih baik 
ditunda dan dilaksanakan 
setelah Pilkada,” papar Ke
tua Komisi III DPRD BS 
Hol man, SE.

Holman juga memperta

nyakan sikap Dinsos yang 
terkesan menunda penya
luran BLT Kelurahan tiga 
bulan terakhir. Sebab Hol
man mengakui masyara
kat Kelurahan sudah lama 
menunggu BLT tersebut. 
Sehingga Dinsos terkesan 
menunda BLT. 

“Kenapa tidak disalurkan 
sejak November lalu. Ini 
kan sudah lama diunggu 
masyarakat. Dan BLT ini kan 
tinggal transfer ke rekening 
masyarakat,” Kesal Holman

Sementara itu Kepala Din
sos BS Didi Ruslan, S.Sos 
mengakui selama ini pe
nyaluran terkendala teknis 
dimana pihaknya masih 
merampungkan data pene
rima. Sehingga penyaluran 
BLT Kelurahan untuk bulan 
Oktober, November dan 
Desember baru akan disa
lurkan bulan Desember.

Selain itu Didi menepis 
penundaan penyaluran BLT 
Kelurahan disengaja karena 
untuk kepentingan pilkada. 
Dia memaparkan penyaluran 
BLT tidak ada hubungannya 
dengan tanggal 9 Desember 
yakni pesta Pilkada. 

“Penyaluran tidak kaitan
nya dengan Pilkada hari 
apapun sama,” cetus Didi 
dihadapan anggota Komisi 
III DPRD BS.(tek)

RIO/RB

DENGARKAN: Anggota Polres Bengkulu Selatan saat mendengarkan pemaparan Wakapol-
da Bengkulu Brigjen Pol Drs. Heru Prasojo soal penanganan logistik. 

Pastikan Logistik 
Tepat Waktu

BLT Kelurahan Disalurkan 

BRI Buka Pelayanan di Hari Libur

Jabatan Pjs Berakhir, Gusnan Kembali Bertugas

RIO/RB

PANGGIL: Komisi III DPRD BS saat memanggil Dinsos 
terkait BLT Kelurahan.

RIO/RB

AMANKAN : ME (23) pelaku pencurian 
HP diamankan Tim Opsnal Polres BS 
Ju mat (4/12).

Bawaslu Minta 
APK Paslon Dicopot

RIO/RB

ANTREAN : Warga penerima BPUM sedang melakukan an-
trean di Bank BRI Cabang Manna.

Final
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ALBERTUS/RB

ENTRI: Nampak pihak BKD dan PSDM Kaur 
saat entri data CPNS yang ingin menjadi PNS 
beberapa waktu yang lalu.

SK CPNS Masih Proses
 
KOTA BINTUHAN – Kendati sudah tanggal 5 

Desember 2020, namun sampai saat ini belum 
ada tanda-tanda kalau SK 102 CPNS Kaur yang 
lulus tahun 2020 akan diangkat menjadi CPNS 
awal  Desember ini. Pasalnya sampai dengan 
kemarin (5/12) BKD dan PSDM  Kabupaten Kaur 
masih menunggu informasi dari BKN soal Nomor 
Induk Pegawai (NIP) 102 CPNS yang baru lulus 
tersebut. 

Kendati demikian pihak BKD dan PSDM Kaur 
mengakui kalau pihaknya telah melakukan entri 
data dan berkas CPNS tersebut sudah disam-
paikan ke BKN. Namun sejauh ini pihak BKD 
dan PSDM Kaur masih menunggu informasi 
lebih lanjut. Karena tanpa NIP tersebut, maka 
102 CPNS tersebut tidak bisa dilantik dan men-
jalankan tugas nantinya.

“Untuk semua berkas yang disampaikan 102 
CPNS sudah rampung semuanya dan sudah 
kita sampaikan ke BKN. Saat ini kita menunggu 
NIP turun saja dari BKN, kalau  sudah ada maka 
akan langsung kita persiapkan untuk dilantik dan 
menempati tempat tugasnya masing-masing. 
Tentunya sesuai dengan formasi yang mereka 
pilih saat mendaftar dan lulus CPNS tahun 2020 
ini,” ungkap Kepala BKD dan PSDM Kaur Arsal 
Adelin. 

Tidak hanya 102 CPNS baru yang saat ini 
menunggu informasi NIP turun dari BKN, namun 
233 CPNS Kaur yang telah bertugas satu tahun 
lebih juga menunggu informasi penting untuk 
mereka dari BKN dan PSDM Kaur. Karena saat 
ini 233 CPNS tersebut belum juga ada jadwal 
pengangkatan mereka dari CPNS menjadi PNS. 
Padahal masa tugas mereka sudah lebih dari satu 
tahun setengah mengabdi, bahkan daerah lain 
CPNS yang diangkat tahun 2019 yang lalu sudah 
banyak menjadi PNS. 

Terkait dengan rencana pengangkatan CPNS 
jadi PNS tersebut juga sudah dalam proses 
saat ini. Pihak BKD dan PSDM Kaur juga masih 
menunggu keputusan dari BKN terkait pengang-
katan CPNS jadi PNS. Sementara itu untuk berkas 
dan SK prajabatan 233 CPNS Kaur juga dientri 
dan disampaikan ke BKN Palembang.

“Sama untuk 233 CPNS yang kita usulkan 
diangkat jadi PNS akhir tahun ini juga masih 
dalam proses. Kita juga masih menunggu dan 
kalau memang sudah siap akan kita sampaikan 
dalam waktu dekat. Karena ini sudah banyak 
yang menunggu, namun kita harapkan Januari 
2021 yang akan datang 233 CPNS sudah jadi PNS 
paling lambat,” pungkas Arsan. (cik) 

KAUR

MATERI SELANG SELING
ADO 2 BUAH

KOTA BINTUHAN – Kendati sudah 
memasuki awal Desember 2020, na-
mun sampai saat ini masih ada desa 
yang belum mencairkan dana desa 
(DD) tahap ketiga. Berdasarkan data 
yang dihimpun RB, dari 192 desa 
yang ada di Kaur sampai dengan ke-
marin (4/12) masih ada 10 desa lagi 
yang belum mencairkan DD tahap 
ketiga. Ditargetkan penyerapan DD 
ini harus tuntas akhir Desember ini.

Adapun 10 desa yang belum men-
cairkan DD adalah Desa Gedung 
Sako I, Desa Gedung Sako II, Jem-
batan Dua dan Pasar Lama se-
muanya berada di Kecamatan Kaur 
Selatan. Kemudian di Kecamatan 
Tanjung Kemuning, tinggal Desa 
Tinggi Ari. Di Kecamatan Padang 
Guci Hulu hanya tinggal Desa Margo 
Mulyo. Desa Babat dan Desa Tanjung 
Dalam Kecamatan Tetap, Desa Suku 
Tiga Kecamatan Nasal dan Desa Way 
Hawang Kecamatan Maje.  

Untuk itu pihak PMD Kaur pun 
mengimbau agar 10 desa yang belum 
mengajukan DD tahap ketiga tahun 
2020 untuk segera mengajukan. Kar-
ena mengingat waktu yang hampir 
memasuki tutup buku. Tidak hanya 
PMD Kaur saja, pihak BKD Kaur juga 
meminta agar pihak kecamatan juga 
mengecek desa yang belum men-

gajukan dengan turun langsung ke 
desa-desa tersebut. 

 “Target kita mungkin awal Desem-
ber 2020 sudah cair semua, namun 
masih ada 10 desa lagi yang belum 
dan ini harus menjadi perhatian. 
Untuk itu kita minta PMD dan pihak 
kecamatan untuk turun memastikan 
agar 10 desa ini segera mengajukan 

pencairan atau mungkin ada ken-
dala,” terang Kepala BKD Kaur Alian 
Suhadi. 

Untuk diketahui sebagian besar DD 
dialokasikan untuk bantuan langsung 
tunai (BLT) bagi warga desa yang 
terdampak Covid-19 oleh pemer-
intah. Kendati ada sebagian untuk 
bangunan fisik dan pemberdayaan, 
namun sebagian DD dialokasikan 
untuk BLT DD yang jumlahnya cu-
kup banyak. Sehingga penyaluran 
dan penyerapan DD tahun 2020 ini 
tergolong cepat dibandingkan tahun 
sebelumnya. 

Pada tahun 2020 ini jumlah DD 
yang diterima Kabupaten Kaur 
sebanyak Rp 147 miliar lebih. Dari 
jumlah dana yang ada saat ini yang 
belum terserap sebanyak Rp 4 miliar 
lebih. Dana Rp 4 miliar yang belum 
terserap untuk 10 desa lagi yang 
sampai saat ini belum mengajukan 
pencairan DD tahap ketiga. (cik)

Jelang Penyaluran 
Logistik ke TPS 

 KOTA BINTUHAN – Untuk 
memastikan kesiapan pendis-
tribusian logistik Pilkada ser-
entak tahun 2020, Kemarin 
(4/12) Sekda Kaur Nandar 
Munadi, S.Sos, M.Si ber-
sama dengan Kapolres Kaur 
AKBP Dwi Agung Setyono, 
S.IK, MH, Pabung Kodim 
0408 BS/Kaur Kapten Inf. 
Henry Marpaung dan Ketua 
Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo 
bersama dengan Ketua KPU 
Kaur Meixxy Rismanto  turun 
langsung ke dua gudang KPU 
Kaur.  Untuk memastikan 
persiapan logistik Pilkada 9 
Desember 2020 dalam kon-
disi aman. 

Selain itu juga untuk me-
mastikan kesiapan KPU Kaur 
dalam penyaluran logistic 
tersebut. Karena dari 318 
TPS yang ada di wilayah 
Kabupaten Kaur ada 55 TPS 
yang saat ini masuk kategori 
TPS sulit. Sehingga pendis-
tribusian logistiknya harus 
menjadi perhatian khusus 
bagi KPU. 

Dalam kesempatan itu Ka-
polres Kaur AKBP. Dwi Agung 

Setyono, S.IK, MH meminta 
agar KPU Kaur selalu berk-
oordinasi secara intens untuk 
antisipasi kerawanan dan 
keamanan di gudang KPU. 
Apalagi ada kelengkapan 
TPS yang masih kurang untuk 
melakukan pengamanan.. 
Tidak hanya itu saja Kapolres 
Kaur juga meminta ang-
gotanya yang bertugas untuk 
lebih peka, selalu waspada 
dan hati-hati. 

 “Kita pastikan untuk saat 
ini kondisi gudang aman tiap 
hari kita tempatkan  personel 
untuk berjaga. Untuk keleng-
kapan logistik kita minta KPU 
Kaur selalu berkoordinasi 
jika ada yang masih kurang 
dan sebagainya. Untuk pen-
giriman logistik nantinya kita 
juga akan menyiapkan tim 
pengamanan untuk mengaw-
al logistik tersebut hingga ke 
TPS,” ungkap Kapolres Kaur, 
AKBP. Dwi Agung Setyono. 

 Sementara itu, KPU Kaur 
saat ini terus menyiapkan lo-
gistik untuk pilkada 9 Desem-
ber 2020 yang akan datang. 
Bahkan saat ini KPU Kaur 
mulai melaksanakan peng-
esetan alat kelengkapan TPS 
yang akan dimasukkan ke 
dalam kotak suara. Bahkan 

KPU Kaur mengaku selalu 
berkoordinasi dengan pihak 
Polres Kaur untuk setiap 
pergeseran logistik dan juga 
pengamanan logistik baik itu 
di gudang satu dan gudang 
dua KPU Kaur. 

 “Untuk target pendistribu-
sian logistik 1 hari sebelum 
pencoblosan untuk TPS 
biasa, Sementara untuk TPS 
sulit sudah ready semua di 
masing-masing TPS dua 
hari sebelum pencoblosan 
nantinya. Untuk logistik 
yang rusak segera diganti 
dan kita harapkan peny-
aluran logistik ini nantinya 
tidak ada hambatan dan 
kendala,” ungkap Ketua KPU 
Kaur Meixxy Rismanto.

 Sementara itu rencana KPU 
Kaur kalau tidak ada halangan 
mulai hari ini, (5/12) hingga 
besok (6/12) pihaknya sudah 
mulai melakukan packing ke-
siapan  logistik. Yang disusun 
secara rapi per TPS termasuk 
semua kelengkapannya yang 
lain. Karena mulai tanggal 7 
Desember KPU Kaur mulai 
menyalurkan logistik untuk 
TPS sulit dan H -1 semua lo-
gistik yang ada di KPU sudah 
digeser ke setiap TPS yang 
ada di Kaur. (cik) 

IST/RB

KOORDINASI: Pihak Desa dan BPD dan PMD di Tetap saat rapat sink-
ronisasi untuk kegiatan DD tahun 2021

Tersisa 10 Desa Belum Cairkan DD

IST/RB

PANTAU: Kapolres Kaur bersama Sekda dan pihak terkait lainnya saat pantau gudang 
KPU Kaur kemarin.

Pastikan Keamanan Gudang Logistik KOTA BINTUHAN – Untuk 
memastikan kalau pelaksan-
aan Pilkada serentak tahun 
2020 di Kabupaten Kaur 
berjalan dengan aman dan 
lancar, KPU Kaur saat ini 
gencar melakukan bimtek 
terkait tata cara pungut dan 
hitung suara dengan meng-
gunakan aplikasi Sirekap. 
Hal ini memang menjadi 
perhatian oleh KPU Kaur, 
karena aplikasi Sirekap, baru 
digunakan di Pilkada tahun 
2020 ini, dengan tujuan un-
tuk mempermudah pub-
likasi hasil suara di setiap 
TPS yang ada di Kaur. 

Untuk itu KPU Kaur ingin 
setiap PPK, PPS dan juga 
anggota KPPS yang bertu-
gas di setiap TPS nantinya 
mengetahui tata cara meng-
gunakan dan mengoperasi-
kan aplikasi sirekap tersebut 
dengan baik dan benar. Set-
elah PPK dan PPS, mulai ke-
marin (4/12) hingga tanggal 
5 Desember 2020 pihak KPU 
Kaur dan juga PPK melaku-
kan bimtek pungut hitung 
dan juga simulasi sirekap 
di setiap kecamatan secara 
serentak. 

“Dua hari ini kita akan 
melaksanakan bimtek dan 
simulasi tata cara menghi-
tung dan menggunakan 
aplikasi sirekap di PPK Kaur 
Selatan. Semua pesertanya 
adalah KPPS setiap KPPS 
hanya diambil 4 dari 7 orang 
anggota KPPS. Jadi ini wajib 
diikuti oleh 4 orang anggota 

KPPS agar pelaksanaan pe-
mungutan suara dan lapo-
ran menggunakan aplikasi 
Sirekap bisa berjalan lancar,” 
kata Ketua PPK Kaur Selatan 
Arif Fiantoni. 

Terpisah anggota KPU 
Kaur Irpanadi yang juga 
ikut melakukan pengawasan 
bimtek kepada KPPS ke-
marin, dengan tegas menga-
takan kalau KPPS yang ikut 
bimtek untuk benar-benar 
memahami tugasnya. Se-
hingga pelaksanaan saat 
penghitungan dan rekap 
data nantinya bisa cepat 
dan tepat. Tidak hanya itu 
saja, mereka juga dituntut 
wajib mengetahui tugas-
tugasnya saat berada di TPS 
nantinya.

“Sama dengan bimtek PPK 
dan PPS, untuk KPPS yang 
menjadi ujung tombak di 
setiap TPS juga harus me-
mahami tugasnya. Yang ter-
penting adalah terkait rekap 
dan penghitungan suara dan 
penggunaan aplikasi Sirekap 
nantinya,” kata Irpanadi. 

Tidak hanya itu saja da-
lam menjalankan tugasnya 
sebagai KPPS nanti pihak 
KPU Kaur mengimbau agar 
semua KPPS dapat bek-
erja profesional. Dan tidak 
memihak kepada salah satu 
pasangan calon dalam pilka-
da Kaur atau pun pilgub 
nantinya. Hal ini penting 
untuk menyukseskan pelak-
sanaan Pilkada serentak 
tahun 2020.  (cik) 
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BIMTEK: Kegiatan Bimtek KPPS yang dihadiri oleh ang-
gota KPU Kaur kemarin.

KPPS Bimtek
Pungut Hitung Suara
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Debat Pamungkas Cagub- Cawagub Bengkulu
Kerjasama KPU Provinsi Dengan RBTV

PROSES pilkada 2020 hampir mencapai final. Pilkada yang dilaksanakan 9 Desember mendatang tinggal menghitung hari. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Bengkulu dilakukan debat terakhir atau debat pamungkas Jumat malam (4/12), di Balroom Mercure Hotel Bengkulu. Debat pamungkas ini mengusung 

tema “Menyerasikan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional, Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan” dan Sub Tema “Disabilitas dan 
Narkoba”. Debat ini kerjasama KPU Provinsi Bengkulu dengan RBTV. Jika pada debat pertama KPU Provinsi bersama RBTV menghadirkan moderator Presenter 
senior Metrotv, kali ini moderator debat Elvira Khairunnisa, Presenter CNN Indonesia. Hadir pada kegiatan debat ini Ketua KPU Provinsi Bengkulu bersama kelima 

komisioner, Banwaslu Provinsi Bengkulu, dan masing-masing LO paslon.(Riko/prw)

PASLON: Pasangan calon Cagub- Cawagub saat berada di podium mereka masing-masing. SAMBUTAN: Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra saat menyampaikan sambutannya.

MODERATOR: Moderator cantik yang memandu jalannya debat merupakan re-
porter CNN Indonesia Elvira Khairunnisa.

LO: LO masing-masing calon menyempatkan diri berfoto bersama dengan paslon 
dan moderator. PANITIA: Panitia dari KPU Provinsi dan RBTV yang ikut mensukseskan jalannya debat.

SOAL: Ketua KPU menyerahkan soal debat kepada moderator, yang sebelum-
nya soal tersebut diserahkan tim penyusun soal kepada ketua KPU.

HADIR: Kelima komisioner KPU Provinsi Bengkulu hadir pada debat terbuka 
perdana ini.

Penyerahan Hadiah 
Rangkaian Lomba HUT 

Provinsi ke-52
“BET 2020 – LOMBA

FOTOGRAFI-TIK TOK CHALLENGE”

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi 
ke-52, Pemprov Bengkulu bersama Harian Rakyat Bengkulu, 

ESI Bengkulu menggelar sejumlah perlombaan. Mulai dari Beng-
kulu e-Sport Tournament 2020, Lomba Fotografi Geliat 52 Tahun 
Provinsi Bengkulu dan Tik Tok Challenge. Kegiatan ini disupport 

oleh Bank Bengkulu. 
Kemarin (4/12), penyerahan hadiah kepada para pemenang 

diserahkan di Graha Pena Rakyat Bengkulu. Hadir pada kes-
empatan ini Asisten III H. Gotri Suyanto, General Manager RB 
Marsal Abadi, Pemimpin Divisi Corsec Bank Bengkulu Fanny 

Irfansyah, Ketua Harian ESI Bengkulu Rio Dinero beserta para 
pemenang.(ken)

JUARA UMUM: Asisten III Setda Provinsi Gotri Suyanto menyerahkan piala bergilir kepada tim RDehasen DBAsia yang berhasil meraih juara pertama kategori 
PUBG.

PRESTASI: Asisten III Setda Provinsi Gotri Suyanto bersama Ketua ESI Beng-
kulu Rio Dinero menyerahkan hadiah kepada para pemenang Bengkulu eSport 
Tournament 2020. SAMBUTAN: General Manager RB Marsal Abadi dan Asisten III Setda Provinsi Gotri Suyanto memberikan kata sambutan.

LOMBA FOTO: Para pemenang lomba fotografi usai menerima hadiah. FOTO BERSAMA: Para pemenang Tik Tok Challenge.



Tetap Patuhi 
Protokol Kesehatan 

B E N G K U L U  - 
K e t u a  B a w a s l u 
Provinsi Bengkulu 
mengikuti Rapat 
Koordinasi Lintas 
Sektoral terkait kes-
iapan pengamanan 
tahapan inti pungut 
dan hitung suara 
P i l k a d a  S e r e n -
tak 2020 Provinsi 
Bengkulu, kemarin 
(4/12).

 Kegiatan berlang-
sung di Gedung 
Adem Kepolisian 

Daerah Bengkulu ini dilakukan oleh unsur 
Forkopinda di tingkat Provinsi Bengkulu. Hadir 
Plt. Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah, 
Kapolda Bengkulu Irjen. Pol Teguh Suwarno, 
Kabinda Bengkulu Pambudi Cahyo Widodo, 
Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra, 
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan 
Harahap, Koordinator Pidum Kejati Bengkulu, 
Rufina Ginting dan Kasi Intel Lanal Kapten Laut 
(P) Berry Simanjuntak. Juga hadir 50 peserta 
lainnya yang terdiri dari unsur PJU Polda Beng-
kulu, Kapolres, Ketua KPU serta Ketua Bawaslu 
dari seluruh Provinsi Bengkulu.

 Kapolda Bengkulu, saat pembukaan kegiatan 
menegaskan protokol APD di TPS menjadi tang-
gung jawab bersama yang melaksanakan Pilkada 
Serentak. Setiap petugas yang berada di TPS wa-
jib menggunakan APD agar pemilih yakin dalam 
memenuhi hak pilihnya dan datang ke TPS”.

 Kemudian untuk setiap jajaran, baik dari 
Polda, KPU, Korem maupun Bawaslu harus 
menyakinkan kepada pemilih untuk dapat 
ikut serta dalam pemilihan ini. Aman, damai 
dan sehat. ‘’Ayo datang ke TPS, gunakan hak 
pilih anda untuk keberlangsungan pemban-
gunan Provinsi Bengkulu yang lebih maju,” 
ujar Teguh.

 Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu juga ikut 
menyampaikan materi terkait Kesiapan Pen-
gawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Inti 
Pungut Hitung Pilkada Serentak Tahun 2020.

 “Proses kampanye ini berlangsung dengan 
aman dan damai. Jika ada paslon yang tidak 
mematuhuhi protokol kesehatan dalam melaku-
kan kampanye, maka Bawaslu menggunakan 
kewenangan yang ada untuk menindaklanju-
tinya. Seperti memberikan teguran keras ke-
pada pihak-pihak yang tidak mematuhi protokol 
kesehatan dalam berkampanye tersebut,’’ ujar 
Parsadaan.

 Ketua Bawaslu juga berharap sama dengan apa 
yang diharapkan oleh Kapolda Bengkulu, dalam 
melaksanakan Pilkada Serentak ini harus wajib 
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam 
rangka mematuhi protokol kesehatan.

 Kemudian saat masa tenang nanti, Bawaslu 
bersama dengan stakeholder lainnya, Polda, 
Satpol PP, Dishub beserta jajaran Pengawas 
Pemilu setempat akan melakukan penertiban 
Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum maasuk 
hari pungut hitung. Jika masih ada yang melang-
gar, maka akan ditindak tegas.

 “Dalam masa tenang tidak dibolehkan untuk 
kampanye. Pertemuan apapun itu yang men-
gundang masa, Bawaslu akan tindak tegas,” 
sebut Parsadaan.(**)

PILKADA
sabtu, 5 desember taHuN 2020 i Halaman 8

Rakyat Bengkulu

PARSADAAN HARAHAP

Persiapan Pencoblosan 
Masih Terkendala Logistik

JAKARTA - Waktu bagi pasangan 
calon untuk merebut hati pemilihnya 
akan berakhir hari ini (5/12), meny-
usul selesainya tahapan kampanye 
Pilkada 2020. Selanjutnya pilkada 
akan memasuki hari tenang hingga 
Selasa (8/12), sebelum menjalani 
momen puncak pada Rabu (9/12) 
mendatang.

 Meski berstatus hari tenang, 
paslon diyakini akan tetap berupaya 
“bergerilya” untuk memanfaatkan 
waktu di detik-detik terakhir. Oleh 
karenanya, di masa tenang, Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru 
akan meningkatkan pengawasan di 
akar rumput.

 Anggota Bawaslu RI Fritz Edward 
Siregar mengatakan, salah satu po-
tensi kerawanan selama masa tenang 
adalah money politic atau akrab 
disebut serangan fajar. Biasanya, 
tim sukses akan berkeliling meminta 
dukungan suara pemilih dengan 
iming-iming uang, barang atau janji 
tertentu. “Bawaslu juga akan meng-
gelar patroli pengawasan anti politik 
uang,” ujarnya di Kantor Bawaslu RI, 
Jakarta, kemarin (4/12).

 Sejauh ini, selama dua bulan 
kampanye sudah ada tiga kasus 
money politic yang telah dipu-
tuskan bersalah oleh pengadilan. 
Masing-masing terjadi di Pelalawan 

Riau, Cianjur Jawa Barat, dan Kota 
Tangerang Selatan Banten. Intensi-
tas di hari-hari terakhir berpotensi 
meningkat.

 Selain kerja dari pengawas, Bawaslu 
juga berharap partisipasi masyarakat 
untuk ikut proaktif dalam melapor-
kan bila menemukan indikasi terse-
but. Saat ini, sudah banyak medium 
yang dapat digunakan publik untuk 
melakukan laporan secara daring. 
“Pengawasan mengadopsi teknologi 
seperti Siswaslu, Gowaslu, laman 
Bawaslu, form A daring, dan meka-
nisme daring,” imbuhnya. 

 Selain money politic, kerawanan 
yang terjadi di masa tenang adalah 
kampanye terselubung di media 
sosial. Untuk itu, Fritz menyebut 
patroli sosial media juga akan dilaku-
kan bersama Cyber crime polri dan 
Kementerian Kominfo. Kemudian, 
kampanye yang digelar di ruang-
ruang publik seperti alat peraga kam-
panye (APK) akan mulai ditertibkan 
Sabtu malam.

 Sementara terkait kesiapan pelak-
sanaan, Bawaslu menyoroti proses 
distribusi logistik. Ketua Bawaslu 
RI Abhan menambahkan, hingga 
kemarin masih ada item logistik yang 
belum sampai ke daerah. Mayoritas 
masih kekurangan formulir model 
C1.Hasil Salinan-KWK.

 Padahal, formulir tersebut yang 
nantinya memuat berita acara dan 
sertifikasi hasil penghitungan suara 
di TPS. “Formulir diserahkan kepada 

saksi maupun pengawas,’’ ujarnya.
 Selain keperluan teknis, logistik 

lain yang masih kekurangan di 
sejumlah daerah adalah kebu-
tuhan alat pelindung diri (APD) 
untuk pencegahan Covid-19 di TPS. 
Khususnya termogun atau termom-
eter tembak yang digunakan untuk 
mengecek suhu tubuh sebelum 
masuk TPS.

 Dia mengaku sudah menitipkan 
persoalan tersebut kepada jajaran 
panwas untuk berkoordinasi dengan 
KPU daerah. “Pengawas kami sudah 
kami minta untuk memastikan APD 
memenuhi,” kata pria asal Pekalon-
gan itu.

 Disinggung soal kemungkinan 
menunda Pilkada bagi daerah yang 
belum siap logistiknya, Abhan men-
gaku secara regulasi dimungkinkan. 
Sebab, pilkada tak mungkin digelar 
jika ada logistik yang tidak terpenuhi. 
“Kalau ketersediaan logistik enggak 
ada, ya mau tidak mau direkomen-
dasi ditunda,” imbuhnya.

 Meski demikian, keputusan 
tersebut perlu diteliti lebih lanjut. 
Khususnya untuk melihat logistik 
apa yang belum tiba dan sebanyak 
apa kekurangannya. Jika fatal, maka 
pemungutan suara tidak dapat di-
laksanakan.

 Komisioner KPU RI Pramono 
Ubaid Tanthowi mengakui belum 
semua item logistik selesai didistri-
busikan dan diterima KPU daerah. 
“Hingga saat ini proses pemenuhan 

APD memang masih terus berjalan,” 
ujarnya.

 Meski demikian, Pram menyebut 
sebagian besar sudah selesai. Dia 
memastikan proses pemenuhan 
akan terus dipercepat. Mantan Ketua 
Bawaslu Banten itu juga optimis, 
dengan sisa waktu yang ada, kebu-
tuhan bisa dipenuhi tepat waktu. 
“Kami memandang masih memadai. 
Masih ada waktu,” imbuhnya.

 Sementara itu, Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 
meminta aparat keamanan bertindak 
tegas jika ada pelanggaran di hari 
terakhir kampanye hingga proses 
rekapitulasi suara. Baik terkait keru-
munan maupun tindakan pelang-
garan ketertiban. 

 “Jaga agar kampanye ini tidak 
terjadi kerumunan apalagi konflik, 
kekerasan, kemudian tanggal 6, 7, 
dan 8 (Desember) adalah masa ten-
ang,” ungkapnya.

 Mendagri juga menekankan agar 
pada massa tenang Pilkada tidak 
boleh ada kegiatan kampanye apap-
un. Bahkan, semua alat peraga, 
spanduk, baliho yang menampilkan 
pasangan-pasangan calon harus 
ditertibkan.

 Mendagri juga menjelaskan bahwa 
proses pemungutan suara sudah 
diatur agar masyarakat aman dari 
paparan Covid-19. Dia berharap 
penyelenggara, pengawas dan aparat 
keamanan membantu semua keten-
tuan dipatuhi.(far/deb/wan)

Masuk Hari Tenang, Patroli 
Money Politic Digencarkan

KESIAPAN PENGAMANAN: Rakor Lintas Sektoral yang gelar di Gedung Adem Kepolisian Daerah Bengkulu, Jumat (4/12).



BENGKULU -  Dalam rang-
ka Hari Ulang Tahun (HUT) 
Provinsi Bengkulu ke-52  

Pemerintah Provinsi (Pemrov) 
Bengkulu  berkerjasama den-
gan Harian Rakyat Bengkulu 

(RB), RB Online, ESI Beng-
kulu dan Bank Bengkulu 
melaksanakan Lomba Foto-
grafi, TikTok Challenge dan 
e-Sport Tournament 2020. 
Kegiatan yang telah berjalan 
hampir 1 bulan tersebut di 
sponsori Bank Bengkulu, 
secara resmi pemberian 
hadiah pada Jumat,(4/12) 
di Graha Pena Harian Rakyat 
Bengkulu.

Asisten III Setda Provinsi 
Bengkulu Gotri Suyanto, saat 
memberi hadiah kepada 
pemenang lomba men-
gatakan, dengan adanya 
lomba ini agar masyara-
kat khususnya anak muda 
lebih meningkatkan kereati-

fitasnya lagi. “Kita berharap hal 
yang positif seperti lomba yang 
kita laksanakan ini agar terus 
dipertahankan, dan anak muda 
bisa lebih kreatif lagi dengan hal 
yang positif,” jelasnya.

Dia mengatakan, dengan 
adanya lomba seperti fotografi 
yang memilih objek wisata 
dan pembangunan itu bisa 
termasuk menjadi alat pro-
mosi wisata Bengkulu keluar 
dan membuat orang dari luar 
Bengkulu tertarik untuk datang 
ke Provinsi Bengkulu. “Untuk 
TikTok selagi itu menjadi hal 
yang posifif dan meningkatkan 
kreatifitas bagus dipertahan, 
tetapi ada juga yang hal nega-
tif, belajar menjadi kurang, 
itu perlu diawasi orangtua,” 
sampainya.

TANGGUH: Ini dia penampilan dari Honda ADV 150.
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Dilarang Bangun Perumahan di Kawasan Banjir
Dinas Perkim Diminta Selektif Keluarkan Izin

BENGKULU – Banjir yang terjadi di Kota Bengkulu 
setiap musim penghujan, menjadi pekerjaan rumah 
Pemkot Bengkulu. Plt. Walikota Bengkulu Dedy Wa-
hyudi menegaskan, Dinas Perkim kedepannya lebih 
selektif dalam mengeluarkan izin pembangunan 
perumahan. Sehingga pengembang perumahan di 
Kota Bengkulu tidak membangun perumahan di 
dataran rendah yang rawan banjir. 

“Seperti perumahan Ejuka di Kelurahan Bentir-
ing, setelah ditelusuri sudah banyak persoalan di 
sana saat izin pembangunan. Karena terus dipaksa 
makanya sekarang perumahan tersebut banjir apa-

bila hujan intensitas tinggi terjadi. Kita juga minta 
para pengembang tidak membangun perumahan 
di dataran rendah,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembangunan peruma-
han juga penting diperhatikan drainase. Karena 
jika drainase bagus tentu tidak akan terjadi banjir, 
walaupun itu dataran rendah, air akan mengalir 
dengan baik. Untuk jalan ia meminta pengembang 
membangun jalan lebih luas lagi sesuai dengan 
standar yang telah ditentukan.

 “Ini banyak perumahan yang jalannya sempit. 
Kasihan warga yang jalannya hanya pas untuk satu 
mobil saja. 

ILHAM/RB

PERUMAHAN: Saat ini perumahan Royal 
Residen Kelurahan Bumi Ayu telah di se-
rahkan ke Pemkot Bengkulu. 

Pemprov  Ajak Masyarakat Tingkatkan Kreatifitas

ILHAM/RB

TURNAMEN: Penyerahan hadiah kepada pemenang e-Sport Tournament 2020 di Graha 
Pena Rakyat Bengkulu, Jumat (4/12).

Meski Pandemi, Petani
Semakin Sejahtera 

BENGKULU -  Nilai tukar petani (NTP) atau daya 
beli petani pada bulan November mengalami 
kenaikan sebesar 1,48 persen. Saat ini NTP bulan 
November petani di Provinsi Bengkulu sebesar 
119,86 poin. Kenaikan NTP ini  memupus anggapan 
jika selama ini nilai tukar petani atau kemampuan 
daya beli petani selalu defisit.

Honda ADV, Skutik Tangguh
untuk Berpetualang

BENGKULU – Menjawab 
kebutuhan dan harapan ma-
syarakat yang memilki akti-
vitas tinggi dalam melintasi 
berbagai kondisi jalan raya, 
skutik penjelajah jalanan 
Honda ADV150 didukung 

mesin 150cc, berpendingin 
cairan, eSP (enhanced Smart 
Power) yang menyuguhkan 
performa responsif dengan 
sistem pembakaran injeksi 
PGM-FI.B
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- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Meski Pandemi, Petani Semakin ... 

Honda ADV, Skutik Tangguh untuk ...

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

20 Ribu UMKM Terima BPUM 

Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. 
Win Rizal menegaskan NTP adalah 
perbandingan indeks harga yang 
diterima petani (It) terhadap indeks 
harga yang dibayar petani (Ib). 

 ‘’NTP merupakan salah satu 
indikator untuk melihat tingkat 
kemampuan/daya beli petani di 
perdesaan,’’ jelasnya.

 NTP juga menunjukkan daya 
tukar (terms of trade) dari produk 
pertanian dengan barang dan jasa 
yang dikonsumsi maupun un-
tuk biaya produksi.  NTP Provinsi 
Bengkulu November 2020 sebe-
sar 119,86 atau naik 1,48 persen 
dibanding NTP bulan sebelumnya 
yang sebesar 118,11. Kenaikan NTP 
dikarenakan Indeks Harga yang 
Diterima Petani (It) naik sebesar 
1,98 persen, dan Indeks Harga yang 
Dibayar Petani (Ib) naik lebih ren-
dah sebesar 0,49 persen.  Sementara 

itu untuk  Indeks Konsumsi Rumah 
Tangga (IKRT) Konsumsi Rumah 
Tangga Petani merupakan salah 
satu komponen Nilai yang Dibayar 
oleh Petani. IKRT Provinsi Bengkulu 
pada November 2020 naik sebesar 
0,61 persen, dengan kenaikan pe-
rubahan IKRT tertinggi terjadi pada 
kelompok makanan, minuman dan 
tembakau. Pada bagian lain Rizal 
menambahkan Nilai Tukar Usaha 
Rumah Tangga Pertanian (NTUP) 
Provinsi Bengkulu November 2020 
sebesar 118,87 atau naik 1,91 persen 
dibanding NTUP bulan sebelum-
nya yang sebesar 116,6

Menurut dia NTUP juga merupak-
an perbandingan antara It dengan 
Ib dimana komponen Ib hanya me-
liputi Biaya Produksi dan Penam-
bahan Barang Modal (BPPBM). 
Secara konseptual, NTUP mengu-
kur seberapa besar It dibandingkan 
dengan indeks harga biaya produksi 
dan penambahan barang modal. 

Pada November 2020, NTUP naik 
sebesar 1,91 persen. Hal ini terjadi 
karena It naik sebesar 1,98 persen 
dan indeks BPPBM mengalami 
kenaikan lebih rendah sebesar 0,07 
persen. Seperti yang terlihat pada 
Tabel 3, seluruh subsektor selain 
subsektor tanaman pangan dan 
subsektor peternakan mengalami 
kenaikan NTUP dengan kenaikan 
NTUP tertinggi terdapat di subsek-
tor tanaman perkebunan rakyat 
yaitu sebesar 2,70 persen. NTUP 
Subsektor Oktober 2020 November 
2020 perubahan (%) (1) (2) (3) (4) 
tanaman pangan 103,54 101,22 
2,24 - hortikultura 100,48 102,25 
1,76 tanaman perkebunan rakyat 
121,40 124,68 2,70 peternakan 
95,92 95,53 -0,40 perikanan 98,15 
98,42 0,28 - nelayan 97,33 98,82 
1,53 - Pembudidaya Ikan 99,42 97,81 
-1,62 NTUP 116,64 118,87 1,91 Tabel 
3. Nilai tukar usaha rumah tangga 
petani. (iks)

Dilarang Bangun Perumahan di Kawasan ...
Sambungan dari hal 9 Jadi saya minta para pengem-

bang membangun 
s e s u a i  s t a n d a r 
yang telah ditentu-
kan,” sampainya.

Kemarin (4/12) 
Pemerintah Kota 
(Pemkot) Beng-
kulu menerima 
aset prasarana, 
sarana dan utili-
tas umum (PSU) 
dari pengembang 
perumahan, PT 
Lineska Kencana 
dan PT Laksita 
Bangun Persada. 
Kedua pengem-
bang itu memban-
gun perumahan 
Royal Residence. 
Dengan diserah-
kan PSU peruma-
h a n  t e r s e b u t 
m e n ja d i  ke wa -
jiban Pemkot un-
tuk membangun 
fasilitas pedukung 
seperti jalan drain-
ase dan lainnya.

P l t . 

Walikota Bengkulu Dedy Wa-
hyudi yang hadir langsung dalam 
menyerahan tersebut, men-
gatakan dengan dilakukan peny-
erahan aset dari pengembang ke 
pemerintah, merupakan langkah 
yang baik untuk Pemkot mem-
banguan fasilitas pendukung 
seperti jalan dan lainnya. 

“Ketika sudah diserahkan pasti 
kita dapat membangunnya. Ke-
napa kita minta begitu, karena 
awal dibangun perumahan ini 
atas nama pengembang, kalau 
kita bangun tanpa diserahkan 
dahulu dapat menjadi temuan 
nantinya,” jelasnya. 

Sementara itu, salah satu warga 
perumahan Royal Residen Dewi 
Septeria mengatakan, warga ber-
harap dengan telah diserahkan-
nya perumahan tersebut kepihak 
pemerintah. Agar tidak ada lagi 
alasan pemerintah untuk tidak 
membangun. 

“Pertama kami sangat mem-
butuh pembangunan jalan 
karena jalan di perumahan 
masih bebatuan dan juga minta 
dipasang lampu jalan,” pin-
tanya.(juu)

Kepala Bagian Marketing Astra 
Motor Bengkulu Chrystian David 
mengatakan berdasarkan hasil 
tes internal dengan metoda ECE 
R40 EURO 3, konsumsi bahan 
bakar model ini menunjukkan an-
gka 46,6 km/liter (fitur ISS on) 
sehingga mampu menempuh jarak 
hingga 373 km dalam sekali pengi-
sian penuh bahan bakar. “Honda 
ADV150 dibekali beragam fitur 
penunjang seperti Two Step Adjust-

able Windscreen 
yang disematkan 
pertama kalinya di 
skutik kelas 150cc 
yang ketinggiannya 
dapat disesuaikan 
dalam dua tingkat 
dengan pengop-
erasian yang mu-
dah,‘’ jelasnya.

 Selain itu, kata 
D a v i d  s a p a a n 
akrabnya, Honda 
ADV150 dilengkapi 
sistem full digital 
panel meter yang 
memiliki layar be-
sar dan berkesan 

tangguh dapat menampilkan berb-
agai informasi antara lain indikator 
aki, indikator suhu luar, konsumsi 
bahan bakar rata-rata, konsumsi 
bahan bakar aktual, indikator peng-
gantian oli mesin, jam, tanggal, Trip 
A & Trip B. 

Honda ADV150 memiliki ruang 
penyimpanan sebesar 28 liter yang 
dapat menunjang kebutuhan peng-
guna dalam menyimpan barang. 
Pada sisi keamanan, skutik ini telah 
ditunjang Honda Smart Key dan 
alarm system. Untuk kenyamanan, 
telah dilengkapi dengan power 
charger pada console box depan 
dan jok berdesain lebih tinggi di 
bagian belakang yang akan menun-
jang kenyamanan dalam berk-
endara. ‘’Teknologi pada bagian 
tata cahaya full LED juga membuat 
skutik ini tampil semakin futuristik,‘’ 
bebernya.

Lampu depan telah menggunakan 
LED dan dilengkapi sistem Daytime 
Running Light (DRL) yang modern. 
Honda ADV150 dilengkapi dengan 
penggunaan tapered handle bar 
dan ban semi dual purpose beru-
kuran besar 110/80 – 14 (depan) 
serta 130/70 – 13 (belakang) sema-
kin memberikan kesan gagah dan 

tampil beda pada Honda ADV150. 
Pada bagian belakang, disematkan 
twin subtank rear suspension untuk 
memberikan kenyamanan dan 
kestabilan yang optimal pada saat 
menikung, jalan bergelombang 
dan berboncengan.Honda ADV150 
telah dilengkapi pula dengan fitur 
ESS (Emergency Stop Signal) pada 
tipe ABS. ESS secara otomatis akan 
mengaktifkan lampu hazard saat 
melakukan pengereman mendadak, 
sehingga dapat memberikan perin-
gatan ke pengendara di sekitarnya 
terutama pada posisi di belakang 
kendaraan untuk menghindari ke-
mungkinan kecelakaan. ACG starter 
melengkapi kemampuan Honda 
ADV150 agar tetap halus saat mesin 
dinyalakan. Fitur ini bergandengan 
dengan ISS (Idling Stop System) khas 
Honda yang membuat mesin mati 
otomatis saat berhenti, dan menyala 
kembali hanya dengan memutar 
tuas gas.

Honda ADV150 dipasarkan den-
gan dua tipe, ABS - ISS dipasarkan 
Rp 37.320.000,- (On The Road 
Bengkulu). Sementara itu tipe 
CBS-ISS yang dipasarkan seharga 
Rp 34.140.000,- (On The Road 
Bengkulu) (iks)

BENGKULU – Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
Kota Bengkulu telah mengusulkan 48 
ribu UMKM di Kota Bengkulu sebagai 
penerima Bantuan Pemerintah Usaha Mi-
kro (BPUM) yang terdampak pandemi Co-
vid-19. Pada tahap pertama ada sebanyak 
9 ribuan UMKM di Kota Bengkulu telah 
menerima BPUM tersebut, tahap kedua 

yang sudah mulai dicairkan pada bulan 
Desember ini sekitar 11 ribuan UMKM. 
Total penerima keseluruhan mencapai 
20 ribuan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Bengkulu Eddyson mengatakan, pihaknya 
telah mengusulkan UMKM yang terdampak 
Covid-19 untuk perima BPUM ke Kemen-
trian Koperasi dan UMKM sebanyak 48 ribu 

mulai dari tahap pertama, untuk yang telah 
terverifikasi oleh pusat sebanyak 20 ribu 
UMKM termasuk yang tahap kedua yang 
mulai dicairkan pada bulan Desember ini.

“Kalau dari SK bank penyaluran ada 
sekitar 20 ribu penerima mulai dari tahap 
pertama dan tahap kedua dalam bulan 
Desember ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, ada sekitar 2 ribu data 

UMKM yang telah terverifikasi sebagai 
penerima tidak bisa dihubungi pihak bank 
penyaluran karena ada yang nomor HP 
sudah tidak aktif dan lainnya. Jika sampai 
akhir Desember yang bersangkutan juga 
tida bisa dihubungi maka bantuan tersebut 
akan ditarik kembali pusat.

“Kita sedang meminta kepada pihak ke-
lurahan untuk menyampaikan kepada data 

tersebut yang tidak bisa dihubungi, karena 
bantuan itu akan ditarik akhir Desember 
jika tidak bisa juga dihubungi,” jelasnya.

Diketahui BPUM merupakan bantuan 
dari pemerintah pusat di masa pandemi 
kepada UMKM sebesar Rp 2,4 juta. Ban-
tuan tersebut diharapkan bisa kembali 
memulihkan perekonomian UMKM di 
Indonesia.(juu)

Pemprov  Ajak Masyarakat Tingkatkan...
Sambungan dari hal 9

Ditambahkannya, terkait fasili-
tasi untuk kedepan, pihaknya 
akan terus mensuport  selagi 
anggaran memungkinkan karena 
semua kegiatan perlu anggaran 
untuk pendukung. 

“Saya rasa selagi anggaran itu 
memungkinkan kegiatan apapun 
bisa dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, General Man-
ager (GM) Harian RB Marsal 
Abadi menyampaikan, kegiatan 
perlombaan ini diikuti antusias 
oleh para peserta. Bahkan, para 
peserta yang ikut tak hanya dari 
Bengkulu, ada juga dari luar 
Bengkulu yang turut berpartisi-
pasi. “Kami ucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah 

membantu menyukseskan acara 
ini dan kami ucapkan selamat 
kepada para pemenang,” sam-
painya.(juu)

Lomba Fotografi HUT Provinsi Bengkulu

NAMA  HADIAH 
1. Nurdiansyah Rp 5 juta 
 
2. Irfan Syahputra Rp 3 juta
3. Sauqani Rp 2 juta
Favorit: Cipto Winarno Rp 1 juta

Lomba TikTok Challenge HUT Provinsi Bengkulu 
(Kategori Geliat Pembangunan 52 Tahun 

Provinsi Bengkulu)

NAMA  HADIAH 
1. M. Robi Nosa Al Akbar  Rp 2 juta
2. Sofian Rp 1,5 juta
3. Juliet Nurhidayati Rp 1 juta
Favorit: Ahmad Arif Abdol  Rp 500 ribu

Lomba Tiktok Challenge HUT Provinsi Bengkulu 
(Kategori Ucapan HUT Provinsi Bengkulu ke-52)

NAMA  HADIAH 
1. Sri Wahyu Putri Rp 2 juta
2. Azzahrah Halista Salsabillah Rp 1,5 juta
3. Rifqy Al Ghufron Rp 1 juta
Favorit: Pikran Purnomo Rp 500 ribu    

Lomba Tiktok Challenge HUT Provinsi Bengkulu 
(Kategori Aktivitas Seru Bersama Keluarga)

NAMA  HADIAH 
1. Devi Erlina Rp 2 juta
2. Tommy Richard Prayoga Rp 1,5 juta
3. Andre Giovani  Rp 1 juta
Favorit: Agustian Syahputra Rp 500 ribu

Bengkulu e-Sport Tournament 2020
PUBG HUT Provinsi Bengkulu ke-52

NAMA  HADIAH 
1. Rdehasen Dbasia Rp 10 juta
2. Arrow Stars Rp 7 juta
3. Pegasus Esport  Rp 5 juta
4. TeamDbasiaxRD  Rp 1,5 juta
5. Raja Esport  Rp 1 juta
6. Terminator Rp 500 ribu
    (RDPaung Dbasia 24)

Info Orang Hilang
BENGKULU – Telah hilang seorang 

Laki –laki bernama Kelining Toyo, Usia 
41 tahun pada hari Rabu sore sekitar 
jam 17.00 WIB dengan menggunakan 
baju kaos berwarna kuning, jaket hi-
tam dan menggunakan topi berwarna 
hitam. Adapun ciri fisik: berkulit sawo 
matang dan rambut lurus.

Sebelum hilang korban sempat ber-
pamitan ingin membeli sepeda motor di Beng-

kulu Utara tepatnya di Pondok Kelapa 
bersama satu orang teman korban, na-
mun setelah ditunggu dua hari belum 
kunjung pulang.

Bagi yang menemukan korban datap 
langsung mengantarkan ke rumah ko-
rban Jalan Kebun Kenanga RT.6 RW. 2 
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 
atau dapat menghubungi keluarga kor-

ban di 0852-6888-5056/0852-7920-3984. (rno)

Bertambah 90 Kasus Baru
Total 2.003 Kasus Positif

BENGKULU – Jumlah kasus posi-
tif Covid-19 di Provinsi Bengkulu 
tembus angka 2.003 kasus. Per Ju-
mat (4/12) terdapat penambahan 
90 kasus baru, dari jumlah sampel 
keluar hasil sebanyak 227 sampel.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, 
menerangkan total kasus positif 
Covid-19 di Provinsi Bengkulu 
mencapai 2.003 kasus dengan ad-
anya penambahan kasus baru 
sebanyak 90 kasus baru, kemarin. 
Penambahan kasus baru ini berasal, 
yaitu terbanyak dari Kota Bengkulu 
sebanyak 48 kasus, Rejang Lebong 

ada 6 kasus.
Lalu di Lebong terdapat penam-

bahan sebanyak 11 kasus, Beng-
kulu Utara 10 kasus, Bengkulu 
Tengah ada 3 kasus, Kepahiang ada 
7 kasus, dan Seluma 5 kasus. “Rata-
rata melakukan isolasi mandiri di 
rumah. Kasus baru ini ada yang 
berasal dari hasil tracing kasus posi-
tif sebelumnya, da nada juga yang 
belum ditemukan riwayat kontak 
sebelumnya,” ujat Herwan.

Selain terdapat penambahan 
kasus positif, sambung herwan, 
juga terdapat penambahan kasus 
sembuh sebanyak 21 orang. Total 
kasus sembuh menjadi 1.402 orang. 
Lalu tambahan kasus meninggal 

sebanyak 3 kasus sehingga total 
kasus meninggal dunia menjadi 
79 orang. Dengan kata lain, jumlah 
kasus positif yang belum sembuh 
masih dirawat maupun melakukan 
isolasi mandiri sebanyak 522 orang, 
dari total kasus positif

 “Tidak bosan-bosan kita ingatkan 
kepada masyarakat untuk meng-
gunakan masker ketika beraktivitas 
di luar rumah. Tidak hanya melind-
ungi kita dari penularan, tapi juga 
keluarga kita,” imbuhnya.

Herwan menambahkan, tidak ada 
lagi zona hijau dan kuning dalam 
wilayah Provinsi Bengkulu saat ini. 
Seluruh kabupaten/kota berada di 
zona orange. (key)

KELINING TOYO
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Dimakamkan 
Sesuai Protokol

ARGA MAKMUR – Kekak HS 
(73) warga Kelurahan Gunung 
Alam Arga Makmur pukul 08.00 
WIB kemarin meninggal dunia 
di rumahnya. Warga menge-
tahui hal ini dari rekan korban 
yang memang beberapa lama 
ini tinggal di rumahnya men-
emani sang kakek.

Mirisnya, kakek tersebut 
baru saja empat hari din-
yatakan positif Covid-19 ber-
dasarkan hasil swab. Setelah 
dilakukan cek kesehatannya 
di rumah sakit, ia diperbole-
hkan pulang lantaran dinilai 
kondisinya baik, namun ke-
marin pagi kakek mengeluh 

sakit di bagian perut hingga 
akhirnya meninggal dunia.

Camat Kota Arga Makmur 
Jon Kenedi langsung meng-
hubungi Satgas Covid-19 saat 
menerima informasi dari 
Ketua RT setempat. Meminta 
masyarakat di sekitar rumah 
jenazah untuk tidak meng-
hampiri jenazah. Hingga 
akhirnya tim pemulasaran 
dari RSUD Arga Makmur 
datang menejemput jenazah.

“Karena memang kita su-
dah mengetahui sedari awal 
kakek HS ini memang positif 
Covid-19 dan melakukan 
isolasi mandiri. Sehingga 
saat mengetahui meninggal 
dunia, kita langsung lakukan 
penaganan sesuai protokol 
Covid-19,” terangnya.

Sehari-hari HS dikenal se-
bagai buruh tani, ia tinggal 
sendiri di BU pasca istrinya 
meninggal beberapa bulan 
lalu dan memang tidak me-
miliki anak. Jenazah dimaka-
mankan oleh tim pemaka-
man Covid-19 BU di Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) 
Keluhan Gunung Alam.

“Karena memang kita tidak 
memiliki lokasi pemakaman 
khusus, jenazah kita makam-
kan di TPU. Namun protokol 
pemulasaran hingga pe-
makaman tetap sesuai pro-
tokol Covid-19,” terang Jon.

Sementara itu Kabid Pence-
gahan dan Pengendalian Pe-
nyakit (P2P) Dinas Kesehatan 
Ujang Ismail, SKM, M.Ph me-
nuturkan jika jenazah dibawa 

dari rumah oleh tim satgas 
dan dimasukan ke dalam kan-
tung mayat dan peti. Setelah 
itu, jenazah dibuka di RSUD 
Arga Makmur untuk dimandi-
kan sesuai protokol Covid-19.

“Kita lakukan pemandian 
sesuai petunjuk MUI, lalu 
kita lakukan pengafanan ser-
ta diberikan plastik. Namun 
memang kita lakukan disin-
feksi setiap tahapan. Karena 
memang jenazah masih me-
mungkinkan mengeluarkan 
cairan,” terang Ujang.

Setelah dilakukan pemulasa-
ran, Satgas langsung memak-
amkan di TPU Gunung Alam. 
Proses pemakaman langsung 
tanpa mengeluarkan jenazah 
dari dalam peti sesuai pro-
tokol pemakaman Covid-19. 

Itupun tidak boleh ada warga 
yang datang ke pemakaman 
kecuali Satgas Covid-19.

Mulanya Mengeluhkan 
Sakit Lambung

Dua minggu lalu HS menge-
luh sakit di bagian lambung-
nya hingga mengalami se-
sak nafas dan gangguan indra 
penciuman. Lantaran curiga 
dengan gejala yang dialami 
pasien, RSUD lantas men-
gambil sample swab hingga 
diketahui hasilnya negatif.

“Memang korban ini masih 
dalam usia rawan dan me-
mang kondisi tubuhnya juga 
menderita penyakit dibagian 
lambung yang membuay 
kondisi fisiknya memburuk,” 
pungkas Ujang. (qia)

4 Januari, Puluhan 
Pejabat Dilantik
Termasuk Sekda

ARGA MAKMUR – Direncanakan 4 Januari 
mendatang Pemkab Bengkulu Utara (BU) akan 
melakukan pelantik pejabat Eselon III dan IV. 
Namun pelantikan ini bukanlah mutasi melainkan 
pelantikan ulang pasca perubahan nomenklatur 
di beberapa OPD.

Menariknya, diantara yang dilantik adalah 
Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si lantaran adanya 
penambahan dan penghapusan bagian di sekre-
tariat daerah. Bagian Pemerintahan Desa akan 
dihapus dan digantikan oleh Bagian ESDM.

Haryadi menuturkan jika memang seluruh 
pejabat yang bertugas di OPD yang masuk dalam 
perubahan OPD terbaru harus dilantik ulang. 
Sehingga memang pelantikan tersebut bukanlah 
promosi melainkan pelantikan pejabat yang sama 
dengan nomenklatur yang berbeda.

“Ini pernah terjadi 2016 lalu dimana seluruh 
pejabat dilantik ulang. Namun kali ini hanya di 
beberapa OPD,” terangnya.

Diantara pejabat yang akan dilantik adalah di 
Badan Kesbangpol, DPM-PTSP, Bappeda, Sekre-
tariat Daerah, Sekretariat DPRD. Apalagi memang 
Badan Litbang terhitung 1 Januari mendatang 
akan dihapuskan dan bergabung dengan Bappeda 
menjadi Bappelitbang.

“Saat ini Perbup masih kita godok untuk kompo-
sisi jabatan masing-masing OPD untuk dilakukan 
pelantikan ulang,” terangnya.

Meskipun hanya pelantikan ulang terkait pe-
rubahan nomenklatur, namun Pemkab BU tetap 
harus mengantongi izin dari Mendagri. Hal ini 
terkait dengan larangan mutasi pejabat terkait 
dengan Pilkada dan kepala daerah yang kembali 
maju dalam Pilkada.

“Kita akan tetap izin, jika memang sudah men-
gantongi izin maka kita akan lakukan pengam-
bilan sumpah tersebut. Namun kita pastikan 
ini terkait dengan perubahan nomenklatur,” 
pungkas Sekda. (qia)

Shandy/rb

KASUS CORONA MENINGGAL : Tim Pemulasaran RSUD saat membawa peti berisi jenazah kasus Covid-19.  

Hidup Sendiri, Kakek 
Tewas Terpapar Covid-19

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu 
Utara (BU) membuat posko pemantauan 
Pilkada di halaman Pemkab BU. Posko 
tersebut untuk memantau pelaksanaan 
Pilkada yang dilakukan Pemkab BU un-
tuk memastikan Pilkada berjalan aman 
dan dilaporkan langsung ke Kementerian 
Dalam Negeri.

Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si menu-
turkan jika Posko tersebut akan menatau 
pelaksanaan Pilakda di BU dalam aspek ke-
amanan. Termasuk jika terjadi suatu hal dan 
membutuhkan penanganan Pemkab BU 
juga siap berkoordinasi dengan semua pihak.

“Jadi memang posko ini posko peman-
tauan. Kita ingin memastikan jika pelak-
sanaan Pilkada di BU berjalan lancar dan 
aman. Nantinya kita minta seluruh camat 
melaporkan kondisi pelaksanaan pilkada 
di daerahnya masing-masing,” terangnya.

Saat pemungutan suara nantinya akan 
dilakukan libur kerja. Namun memang 
Pemkab BU sudah membentuk tim yang 
siap melakukan penanganan jika memang 
terjadi suatu hal yang membutuhkan 
penanganan dari Pemkab BU. Terutama 
tim-tim teknis.

“Sehingga nantinya di tim ini ada mulai 
dari Kesbangpol, BPBD hingga Dinas 
PUPR. Antisipasi jika memang ada hal 
yang memang membutuhkan bantuan 
dari Pemkab, seperti terjadi bencana atau 
semacamnya yang menghambat Pilkada. 
Kita bisa langsung melakukan penanga-
nan,” terangnya.

Ia juga mengimbau dan mengajak ma-
syarakat untuk datang ke TPS 9 Desember 
mendatang untuk menyalurkan hak pilih-
nya. Ia menegaskan jika Pemkab tidak ikut 
campur dalam permasalahan politik prak-
tis, namun Pemkab bertanggung jawab 
atas partisipasi masyarakat dalam pemilu.

“Kita mengajak masyarakat untuk datang 
ke TPS, menyalurkan hak pilihnya 9 De-
sember. Kita juga mengajak masyarakat 
mulai dari sekarang pro aktif mengecek 
dan memastikan namanya sudah masuk 
dalam daftar pemilih,” imbuh Sekda. (qia)

Iskandar Pamit, Puji 
Kepemimpinan Mian

ARGA MAKMUR – Pjs Bupati Bengkulu Utara 
(BU) Dr. Iskandar ZO, SH, M.Si kemarin me-
mimpin apel pagi di halaman Pemkab BU. Dalam 
apel tersebut, Iskandar pamit pada PNS BU lanta-
ran hari ini masa kerjanya sebagai Pjs Bupati BU 
selama 71 hari berakhir.

Iskandar menuturkan selama 71 hari ia menjabat, ia 
berdiri untuk menyeimbangkan pemerintahan dan 
melaksanakan tugas-tugas sebagai Pjs Bupati yang 
memang diatur Undang-undang. Ia juga melihat 
banyak pembangunan yang dilakukan BU selama ini.

“Saya lihat memang selapa kepemimpinan Pak 
Mian  dan Wabup Arie banyak pembangunan. Bah-
kan 71 hari kepemimpinan saya, saya mendapatkan 
beberapa penghargaan yang merupakan hasil kerja 
Pak Mian dan seluruh jajaran,” terangnya.

Yang paling berkesan adalah saat ia menerima 
tiga penghargaan terbaik sekaligus terkait pen-
anganan stunting tingkat provinsi. Bahkan BU 
menjadi wakil Provinsi Bengkulu untuk lomba aksi 
penanganan stunting tingkat nasional.

“Tentunya selama 71 hari saya sudah sangat 
berusaha memberikan yang terbaik bagi BU. 
Melaksanakan tugas-tugas yang memang menjadi 
kewenangan saya untuk menjaga keberlangsun-
gan daerah,” terangnya.

Hari ini adalah hari terakhir Iskandar sebagai Pjs, 
ia menuturkan PNS BU harus terus menunjukan 
kinerja yang tinggi layaknya selama ini. Sehingga 
memang target-target pembangunan yang ingin 
dicapai pemerintah bisa terus tercapai.

“Saya juga memohon maaf. Karena sebagai 
manusia tentunya saya memiliki kesalahan dalam 
memimpin. Namun apapun yang saya lakukan, 
itu adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan,” 
pungkas Iskandar. (qia)

Pembahasan APBD 2021 
Kejar Tayang

ARGA MAKMUR – Tarik ulur 
APBD 2021 Bengkulu Utara (BU) 
menemui babak baru, setelah 
Pemkab BU mengajukan per-
mohonan Perbup APBD ke Ke-
mendagri dan Kemenkeu dan 
DPRD melapor ke Gubernur 
terkait deadlocknya pembahasan 
APBD lantaran adanya tarik ulur 
pembahasan anggaran. Kemarin 
pembahasan APBD dilanjutkan 
untuk pembuatan Perda.

Setelah Kamis malam melakukan 
rapat KUA-PPAS, kemarin DPRD 
BU melaksanakan paripurna 
menerima nota keuangan APBD 
dari Pjs Bupati Dr. Iskandar ZO, SH, 
M.Si. Menariknya, dewan bukan 
hanya mengagendakan paripurna 
nota pengantar pukul 15.00 WIB 
kemarin, namun paripurna kedua 
dengan agenda tanggapan fraksi 
digelar pukul 17.00 WIB atau ber-
selang dua jam.

Berselang empat jam atau pukul 
21.00 WIB, dewan kembali meng-
gelar paripurna mendengarkan 
jawaban eksekutif atas tanggapan 
fraksi. Bahkan hari ini (4/12) dan 
besok (5/12) masing-masing 
Komisi DPRD BU melakukan 
hearing dengan Pemkab BU.

Ketua DPRD BU Sonti Baka-
ra, SH menuturkan jika hal ini 
menunjukan Komitmen Pemkab 
dan DPRD BU untuk masyarakat. 
Sehingga, meskipun memang 
penggunakan Perbup untuk 
APBD disahkan secara aturan 
namun Pemkab dan DPRD tetap 
sepakat untuk melanjutkan pem-

bahasan dan APBD nantinya 
tetap dengan Perda.

“Jadi nantinya payung hukum 
APBD tetap Perda. Ini komit-
men kita dan Pemkab BU untuk 
pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat,” terangnya.

Ia juga menuturkan jika bukan 
hanya BU yang belum menge-
sahkan APBD, bahkan di Provinsi 
Bengkulu ada beberapa kabupat-
en yang juga belum mengesahkan 
APBD. Ia yakin pemerintah pusat 
memahami keterlambatan yang 
terjadi lantaran memang adanya 
perubahan aturan terbaru dalam 
pembahasan keuangan daerah.

“Kita yakin pemerintah pusat 
akan memaklumi dan memang 
bukan hanya BU yang terlambat 
mengesahkan APBD,” terangnya.

Pjs Bupati Iskan-
dar menuturkan jika 
kedepannya DPRD 
dan Pemkab Bu harus 
lebih mengentalkan 
lagi komunikasi, teru-

tama antara sekretariat DPRD 
dan Pemkab BU. Ia menilai din-
amika yang terjadi dalam pemba-
hasan APBD hanyalah persoalan 
komunikasi yang terputus.

“Kedepannya komunikasi ha-
rus lebih kental lagi. Sehingga 
memang kita bisa bersama-sama 
memajukan BU yang memang 
menjadi rumah kita bersama,” 
terangnya.

Turun Rp 100 Miliar
Sementara itu Pemkab BU men-

ganggarkan APBD tahun depan 
Rp 1,2 triliun atau turun Rp 100 
miliar dibandingkan tahun ini. 
Hal ini dijelaskan Iskandar seb-
agai dampak menurunan Trans-
fer ke Daerah dan dana Desa 
(TKDD) dari pemerintah pusat.

“Jika dibandingkan antara 
pendapatan dan belanja tahun 
depan juga terjadi defisit Rp 7 M. 
Namun defisit itu tertutupi den-
gan asumsi Silpa kita Rp 10 M,” 
pungkas Iskandar. (qia)

Tempo 6 Jam, Tiga Kali Paripurna Buat Posko Pemilu, Warga 
Diminta Datang ke TPS

Shandy/rb

TARIK ULUR: Setelah sempat terjadi tarik ulur pembahasan. 
Akhirnya kemarin Pjs Bupati menyampaikan Nota keuangan 
RAPBD

FINAL
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POLING CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
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3
Kopli                               Rozi

35

Armansyah                         Masropen
32

2

Dalhadi Umar Wawan Fernandez
39

1
Teguh                             Nasirwan

41

4

PELABAI – Pelaksana Tu-
gas (Plt) Kepala Dinas Ketena-
gaan Kerja dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Kabupaten 
Lebong, Januar Pribadi, 
S.Sos mengingatkan seluruh 
rekanan pihak ketiga. Da-
lam melaksanakan kegiatan 
konstruksi di Lebong tahun 
depan, harus menjamin ke-
selamatan para pekerjanya. 
Caranya, mengasuransikan 
seluruh pekerja konstruksi 
melalui program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja (Jam-
sostek).

‘’Perusahaan atau kontrak-
tor yang tidak memberikan 
asuransi K3 (keselamatan 
dan kesehatan kerja, red) 
bagi pekerjanya, siap-siap 
kami pidanakan,’’ tegas 
Januar.

Sengaja disampaikannya 
dari sekarang agar ke depan 
tidak ada alasan kontraktor 
lupa atau tidak tahu. Ter-
masuk pekerjaan tahun 
ini, jika ada pekerja kon-
struksi yang tidak dijamin 
kesehatan dan keselama-
tannya oleh perusahaan 
atau kontraktor dimint-
anya melapor ke Disnaker-
trans. ‘’Siapa tahu terlewat 

karena sejauh ini kami 
belum mendengar adanya 
keluhan dari pekerja terkait 
jaminan K3,’’ jelasnya.

Di sisi lain, Disnakertrans 
juga akan koordinasi ke 
Badan Keuangan Daerah 
(BKD) Kabupaten Lebong 
guna memastikan tidak 
ada perusahaan atau reka-
nan pelaksana proyek di 
Kabupaten Lebong yang 
belum mengasuransikan K3 
para pekerjanya. Diharap-
nya, seluruh Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) 
pelaksana teknis kegiatan 
sudah menyosialisasikan 
kewajiban mengasuransi-
kan K3 kepada pekerja itu 
sejak awal tahapan proyek 
dimulai. ‘’Persisnya ketika 
sudah ada pengumuman 
pemenang lelang di LPSE 
(Lembaga Pengadaan Se-
cara Elektronik, red),’’ un-
gkap Januar.

Sesuai pasal 186 Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagak-
erjaan, perusahaan yang 
tidak menjamin K3 para 
pekerjaanya diancam pi-
dana penjara 4 tahun serta 
denda Rp 400 juta.(sca)

Tak Asuransikan 
K3, Kontraktor 
Dipidana

PELABAI - Masa tugas H. 
Herwan Antoni, SKM, M.Kes, 
M.Si sebagai Pejabat Semen-
tara (Pjs) Bupati Lebong akan 
berakhir hari ini. Soalnya, 
terhitung besok, Bupati Le-
bong, H. Rosjonsyah, S.IP, 
M.Si kembali aktif bertugas 
setelah menjalani cuti kampa-
nye Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Provinsi Bengkulu 
yang telah dijalaninya sejak 
September lalu.

‘’Besok (hari ini, red) terakhir 
Pak Pjs Bupati bertugas,’’ kata 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lebong, H. Mustarani Abidin, 
SH, M.Si.

Cukup banyak terobosan 
yang dilakukan Herwan yang 
merupakan Kepala Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Bengkulu untuk masyarakat 
Lebong selama menjabat Pjs 
bupati. Salah satunya kata 
Sekda, program penanganan 
Covid-19. Dimana Pemkab 
Lebong telah membentuk 
tim yustisi penerapan disi-
plin dan penegakan hukum 
protokol kesehatan. ‘’Kami 
ucapkan terima kasih kepada 
Pak Pjs Bupati atas jasanya 
selama bertugas di Lebong,’’ 
tutur Mustarani.

Sementara di penghujung 
masa tugasnya, Herwan ber-
pesan agar seluruh Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di Kabu-
paten Lebong teap menjaga 
netralitas dalam Pilkada. Di-
mintanya tidak ada PNS yang 

terlibat politik praktis. ‘’Harus 
kita tanamkan disiplin PNS 
untuk tidak ikut-ikutan dalam 
kegiatan politik praktis,’’ ujar 
Herwan.

Terkait penanganan Covid-
19, Herwan pastikan tetap 
memonitor dengan maksimal 
kondisi Covid-19 di Kabupaten 
Lebong. Soalnya Lebong mer-
upakan daerah yang paling 
bungsu terkontaminasi Covid-
19 se Provinsi Bengkulu.

‘’Apalagi gejalanya ada ke-
mungkinan meningkat sehing-
ga Pemkab Lebong harus lebih 
serius menangani Covid-19 
dan masyarakat harus benar-
benar mendukung dengan 
mematuhi protokol keseha-
tan,’’ tukas Herwan. (sca)

Pjs Bupati Berpesan PNS Harus Netral

ARIS/RB

CENDERAMATA : Sekda Lebong, H. Mustarani menyerahkan cenderamata kepada Pjs Bupati 
Lebong, H. Herwan di penghujung tugasnya.

2021, Mulai Jemput Pelayanan KB
PELABAI - Mulai tahun depan, Dinas Pem-

berdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pen-
gendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kabupaten Lebong akan menerapkan 
program jemput akseptor Keluarga Berencana 
(KB). Yakni melayani permintaan pemasangan alat 
KB keliling. Teknisnya tidak hanya disandingkan 
dengan kegiatan rutin Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) secara bergantian.

Namun juga dirancang bersanding dengan 
kegiatan imunasiasi di Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu) maupun kegiatan kesehatan lain-
nya. Selain itu, DP3AP2KB juga akan mendatangi 
sejumlah fasilitas publik, seperti pasar untuk keg-
iatan sosialisasi guna menjaring akseptor KB. 
‘’Mudah-mudahan dengan pelayanan keliling, 
semakin banyak masyarakat yang ikut program 
KB,’’ kata Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebong, 
Drs. Firdaus, M.Pd.

Tidak dipungkirinya, selama ini pelayanan KB di 
Kabupaten Lebong belum maksimal karena teknis-
nya masih dipusatkan di tempat layanan kesehatan. 
Dengan pola jemput bola diyakininya peserta KB di 
Kabupaten Lebong akan terus meningkat. ‘’Soalnya 
pelayanan KB yang diberikan semakin dipermu-
dah sehingga masyarakat tidak perlu susah-susah 
mendatangi pusat pelayanan kesehatan,’’ jelas 
Firdaus.(sca)

payang
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Enam Puskesmas Sempat Tutup
MUKOMUKO - Sejak pandemi Covid-19 me-

landa, untuk di Kabupaten Mukomuko, sem-
pat beberapa kali terjadi penutupan semen-
tara aktivitas Puskesmas. Dan dari data yang 
RB himpun, dari 17 Puskesmas se-Kabupaten 
Mukomuko, sebanyak 6 Puskesmas, sempat 
dilakukan penutupan sementara.

 Terbaru yang masih berjalan penutupan 
sementaranya, yakni Puskesmas Lubuk Sanai 
di Kecamatan XIV Koto dan Puskesmas Lubuk 
Pinang di Kecamatan Lubuk Pinang.

 Sebelum ini, Puskesmas yang pertama kali 
diberlakukan penutupan sementara, yakni 
Puskesmas Perawatan Pondok Suguh Keca-
matan Pondok Suguh. Lalu disusul Puskesmas 
Kota Mukomuko, Puskesmas Penarik, dan 
Puskesmas Air Rami.

 Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-
19 Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo, 
SKM mengatakan, terpaksa diberlakukan 
kebijakan tersebut. Itu setelah adanya dokter 
maupun tenaga medis lainnya di Puskesmas 
itu, terdeteksi positif Covid-19. Selain itu, kar-
ena adanya warga yang berobat ke Puskesmas, 
kemudian hasil uji swab, dinyatakan positif 
terpapar Covid-19.

 “Terbaru yang masih tutup pelayanan, yaitu 
Puskesmas Lubuk Sanai dan Lubuk Pinang. 
Penutupan tersebut sebagai upaya mencegah 
penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut,” 
kata Bustam.

 Untuk Puskesmas lainnya, yaitu Puskesmas 
Pondok Suguh, Kota Mukomuko, Penarik, dan 
Air Rami, kini sudah kembali memberikan 
pelayanan medis ke masyarakat. Dari empat 
Puskesmas itu, untuk Puskesmas Pondok Su-
guh, sempat dua kali diberlakukan kebijakan 
penutupan sementara.

 “Yang di Pondok Suguh, itu sempat dua kali. 
Tutup pertama, setelah pasien yang sempat 
dirawat positif Covid-19. Terus sembuh, dan 
kita buka lagi. Setelah itu, heboh lagi ada yang 
positif bahkan dari tenaga medisnya, jadi 
tutup kedua kalinya. Sekarang semuanya itu 
sudah membuka kembali pelayanan keseha-
tan kepada masyarakat,” terang Bustam.

 Khusus untuk dua Puskesmas yaitu, Lubuk 
Sanai dan Lubuk Pinang, belum dapat diketa-
hui kapan akan kembali membuka pelayanan. 
Mengingat, kedua Puskesmas itu baru saja 
ditemukan kasus baru. 

 “Untuk Puskesmas Lubuk Sanai, justru 
tenaga kesehatan di Puskesmas itu yang 
dinyatakan positif terpapar Covid. Sedangkan 
di Puskesmas Lubuk Pinang, ada satu pasien 
yang sempat mendapatkan perawatan di 
Puskesmas tersebut juga dinyatakan terpapar 
Covid. Jadi semua tenaga medis di sana isolasi 
mandiri,” terangnya lagi.

 Selama kedua Puskesmas tutup, masyarakat 
di wilayah Lubuk Sanai dan Lubuk Pinang 
yang ingin mendapatkan pelayanan keseha-
tan, sementara ini bisa datang ke Puskemas 
terdekat lainnya. Atau langsung berobat ke 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muko-
muko.

 “Mudah – mudahan saja tidak ada penam-
bahan kasus baru di wilayah itu, sehingga 
kedua Puskesmas tersebut bisa membuka 
pelayanan kesehatan kepada

masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, 
masyarakat harus tetap menjalankan protokol 
kesehatan sebagai upaya mencegah penularan 
Covid-19,” pungkasnya. (hue)

FINAL

MUKO2

MUKOMUKO – Rencana 
pengisian pejabat defen-
itif untuk jabatan eselon III 
yang kosong, ditarik Pemkab. 
Meski sebelumnya Pemkab 
Mukomuko sudah sempat 
mengajukan permohonan 
izin melaksanakan pengi-
sian jabatan eselon III yang 
sekarang tanpa ada pejabat 
defenitif.

 Pemkab lebih memilih 
apa yang sudah diatur oleh 
Kementerian Dalam Neg-
eri (Kemendagri). Artinya, 
pengisian jabatan eselon III 
yang tidak ada pejabat defen-
itifnya, baru akan dilakukan 
setelah enam bulan dilan-
tiknya bupati Mukomuko 
defenitif periode berikutnya. 
Ini dinyatakan Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengem-
bangan Sumber Daya Manu-
sia (BKPSDM) Mukomuko, 

Jawoto, S.Pd, SE, M.Pd.
 “Dalam pengangkatan 

permanen, tidak bisa di-
lakukan di masa Pilkada. 
Memang sempat diajukan 
ke Kemendagri, khusus un-
tuk eselon III yang kosong. 
Tapi  untuk Kemendagri 
pun, panjang prosesnya, 
tidak akan semudah itu,” 
kata Jawoto.

 Mengenai penunjukan 
pelaksana tugas (Plt) Camat 
Teramang Jaya, oleh Plt. Bu-
pati Mukomuko, lantaran 
kondisi darurat. Sebab ca-
mat defenitif sudah pensiun, 
kemudian Plt Camat yang 
jabatan defenitifnya sebagai 
Sekretaris Kecamatan, men-
inggal dunia.

 “Kalau dalam masa emer-
gensi, maka tidak mungkin 
kita tidak tunjuk Plt. Karena 
sesuai ketentuan, dari Ke-

mendagri, bahwa tidak boleh 
kosong posisi Camat. Maka 
itu harus segera diisi, dibuat-
kan SK,” terang Jawoto.

 Pihaknya tidak ingin, nanti-
nya ada permasalahan dalam 
pengisian pejabat defenitif. 
Meskipun posisi eselon III 
tersebut cukup penting. Ini 
untuk menghindari adanya 
permasalahan, mengingat 
sangat rawan dipolitisir. Kar-
ena sekarnag tengah musim 
Pilkada.

 “Intinya kalau untuk pe-
jabat yang sifatnya defenitif, 
terus yang harus melalui 
proses lelang, sekarang cuk-
up diisi PLt. Sebab ketentuan 
sudah jelas, 6 bulan sebelum 
Pilkada dan 6 bulan setelah 
bupati periode berikutnya 
dilantik, baru semuanya bisa 
dilakukan pengisian,” tukas-
nya. (hue) 

MUKOMUKO – Simulasi penga-
manan pada hari pemungutan su-
ara atau pencoblosan di Pilkada 9 
Desember 2020 mendatang, digelar 
Polres Mukomuko, kemarin. Simu-
lasi tersebut, bekerjasama dengan 
KPU Mukomuko.

 Sekitar 100 personel, yang terdiri 
pejabat utama Polres hingga para 
Kapolsek dan personel pengamanan 
Pilkada serentak tahun 2020, dili-
batkan. Simulasi digelar di halaman 
Mapolres Mukomuko, dengan mem-
peragakan delapan kejadian saat hari 
pencoblosan.

 Kegiatan dipimpin langsung Kepala 

Perencanaan dan Pengendalian Op-
erasional (Karendal Ops) Polres Mu-
komuko, Kompol. Hasdi. Dengan tu-
rut disaksikan Kapolres Mukomuko 
AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH 
dan Wakapolres Mukomuko, Kom-
pol. Edi Susanto, S.Sos. Sedangkan 
dari KPU Mukomuko, dipimpin lang-
sung Komisioner KPU Mukomuko 
Divisi Teknis Penyelengaraan, Dedi 
Desponsori.

 “Ini penting dilaksanakan, agar 
personel yang terlibat, mengetahui. 
Makanya para Kapolsek di jajaran 
Polres Mukomuko, kita hadirkan. 
Termasuk personel yang terlibat 

pengamanan tempat pemungutan 
suara (TPS),” ujar Kapolres.

 Delapan simulasi yang dilaksana-
kan, diantaranya, adanya kejadian 
pemilih tidak membawa surat un-
dangan, pemilih tidak membawa 
surat undangan tapi membawa 
kartu tanda penduduk (KTP), dan 
pemilih tidak membawa surat un-
dangan tapi mempunyai KTP dan 
terdaftar di daftar pemilih tetap 
(DPT).

 Berikutnya, simulasi ketika pemilih 
membawa form A5 untuk pemilih 
pindahan, pemilih yang datang yang 
saat itu suhu tubuh 37,33 derajat, 

pemilih tuna netra atau disabilitas, 
pemilih yang mempunyai KTP tetapi 
bukan alamat di lokasi TPS, dan 
pemilih yang tidak punya KTP dan 
tidak terdaftar di DPT.

 “Kegiatan Simulasi dimaksudkan 
untuk memberikan bekal pemaha-
man terhadap personel pengamanan 
di lapangan, di masa Pandemi Covid-
19 ini. Tentu ada sedikit perbedaan 
cara dan perlakuan, yang itu harus 
diketahui dan dipahami personel. 
Agar ketika ada kasus serupa, bisa 
membantu menyelesaikan per-
masalahan di lapangan,” harapnya. 
(hue) 

MUKOMUKO  – Kantor 
Pertanahan Mukomuko 
masih menunggu kuota Pro-
gram Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) 
untuk Kabupaten Mukomu-
ko tahun 2021. Belum dapat 
dipastikan, apakah kuota 
untuk tahun depan, bisa 
sampai 3.500 bidang bahkan 
lebih. Atau jauh dibawah itu, 
karena pemerintah masih 
memfokuskan anggaran 
untuk penanganan pandemi 
Covid-19. Sebagaimana di-
akui Kepala Kantor Perta-
nahan Mukomuko, Azman 
Hadi, S.Si.T, MH, kemarin.

 Namun dinyakini, masih 
t e r s e d i a  p e l u a n g  b a g i 
masyarakat yang hendak 
mendapatkan program 
PTSL. “Untuk tahun 2021, 
keputusannya belum ada. 
Karena sekarang lagi di-
godok oleh perencanaan 
Kantor Wilayah (Kanwil) 
Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Provinsi Bengkulu,” 
kata Azman.

 Pihaknya masih menung-
gu, dengan harapan Muko-
muko tetap mendapatkan 
kuota. Mengingat ditahun 
ini, terjadi pengurangan 
kuota yang cukup besar un-
tuk Mukomuko. 

 “Nanti kalau sudah ada 
keputusan, akan kita infor-
masikan ke masyarakat,” 
kata Hadi.

 Khusus untuk tahun ini, 
disebut Hadi, kegiatan PTSL 
di Kabupaten Mukomuko, 
tuntas. Cepatnya program itu 
tuntas, karena berkurangnya 
kuota tahun ini dari sebel-
umnya diberikan sebanyak 

3.500 bidang. Akibat pan-
demi Covid-19, kuota PTSL 
Mukomuko dikurangi men-
jadi hanya 1.500 bidang.

 “Adanya pandemi Covid-
19, memaksa pemerintah 
merealokasi dan merevisi 
anggaran. Sehingga angga-
ran yang dialokasikan untuk 
Mukomuko, hanya menyi-
sakan untuk kegiatan PSTL 
sebanyak 1.500 bidang,” 
kata Hadi.

 Realokasi anggaran juga 
mengenai pagu alokasi un-
tuk Program Redistribusi 
Tanah. Mukomuko awalnya 
diberikan kuota untuk 2500 
bidang. Akan tetapi, angga-
ran ini juga terkena dampak 
dari realokasi dan refocusing 
anggaran untuk penanganan 
Covid-19.

 “Karena pandemi Covid-
19, anggaran direvisi men-
jadi hanya untuk 1.500 persil 
lagi. Termasuk pada Program 
Redistribusi Tanah. Dari 
awalnya Mukomuko diberi-
kan kuota sebanyak 2.500 
bidang. Hasil realokasi dan 
refocusing dari pusat, kuota 
yang tersisa menjadi hanya 
500 bidang,” jelas Hadi.

 Dengan berkurangnya kuo-
ta tambah Hadi, pekerjaan 
menjadi lebih cepat tuntas. 
Sehingga kini, ia memastikan, 
seluruh kegiatan yang terkait 
dengan PTSL, sudah ram-
pung. Bahkan kini pihaknya 
sudah mulai melaksanakan 
pembagian sertifikat.

 “Khusus PTSL tahun 2020, 
sudah selesai semuanya. 
Dan sebagian, sudha mulai 
kita bagikan,” tutup Hadi. 
(hue)

MUKOMUKO  –  Seban-
yak 480 orang pemilih pe-
nyandang disabilitas, akan 
mendapatkan prioritas saat 
datang ke tempat pemun-
gutan suara (TPS). Mereka 
akan diberikan kesempatan 
terlebih dahulu mengguna-
kan hak suaranya. Ini dike-
muka Ketua KPU Mukomuko, 
Irsyad.

 “Data yang kita miliki, ada 
480 orang pemilih dinyata-
kan menyandang disabilitas. 
Tersebar di 15 kecamatan, 
terdiri 232 orang pemilih 
berjenis kelamin laki-laki dan 
sebanyak 248 orang pemi-
lih berjenis kelamin perem-
puan,” kata Irsyad.

 Mereka akan mendapatkan 
surat suara yang sama den-
gan pemilih yang lain. Han-
ya saja, untuk penyandang 

disabilitas tunanetra, mer-
eka akan mendapatkan alat 
bantu coblos/hurup braile. 
Dan bagi warga penyandang 
disabilitas, petugas Kelom-
pok Penyelenggara Pemun-
gutan Suara (KPPS), nanti 
akan memberikan pelayanan 
kepada penyandang disabili-
tas dengan mendahulukan 
mereka dalam menggunakan 
hak pilih.

 “ M i s a l n y a  b a n y a k 
masyarakat pemilih yang 
antre untuk menggunakan 
hak pilih di TPS. Maka yang 
diutamakan lebih dahulu 
yaitu pemilih disabilitas ini,” 
sampai Irsyad.

 Ia menambahkan, KPU Mu-
komuko sudah menyediakan 
alat bantu yang dibutuhkan 
oleh penyandang disabilitas. 
Tentunya hanya di beberapa 

TPS, tempat mereka terdaf-
tar akan menggunakan hak 
pilihnya.

 Mengenai teknis dan tata 
cara penyandang disabilitas 
menggunakan hak pilih di 
TPS, diklaimnya, KPU sebe-
lumnya telah menyosial-
isasikan kepada masyarakat. 
Termasuk juga sudah diso-
sialisakan mengenai tata cara 
pencoblosan dengan men-
erapkan prosedur protokol 
kesehatan (Prokes).

 “Kalau protokol keseha-
tan, siapa saja termasuk pe-
nyandang disabilitas saat 
melakukan pencoblosan 
tetap mengikuti protokol kes-
ehatan. Secara umum seperti 
memakai masker, menjaga 
jarak dan mencuci tangan 
serta pemeriksaan suhu tu-
buh,” tukas Irsyad. (hue) 

Pemkab Tarik Rencana 
Pengisian Eselon III

480 Penyandang Disabilitas,
Didahulukan Nyoblos

PERI/RB

CEK: Petugas Kantor Pertanahan Mukomuko mengecek 
kondisi aset tanah milik Pemkab Mukomuko.

Berpeluang Serti� kat Tanah 
“Gratis” Masih Tersedia

PERI/RB

SIMULASI: Polres Mukomuko menggelar simulasi pengamanan pencoblosan di TPS di Pilkada 9 Desember 2020, kemarin.

Peragakan 8 Simulasi Pengamanan
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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
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CURUP –  Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan 
Covid-19 Kabupaten Rejang 
Lebong (RL) kembali men-
catat Kasus konfirmasi positif 
meninggal dunia. Adalah ka-
sus 315 seorang perempuan 
berusia (48), dimana sang 
pasien ini sebelumnya sem-
pat dirawat di RSUD Curup 
beberapa hari lalu setelah 
dinyatakan positif.

‘’Ada satu kasus positif me-
ninggal dunia yaitu kasus 

315 dan sudah dimakamkan 
secara SOP Covid-19. Kasus 
315 ini sebelumnya sem-
pat menjalani perawatan di 
RSUD Curup,’’ terang Juru 
Bicara Gugus Tugas Covid-19 
sekaligus Kepala Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kabupaten 
RL Syamsir, S.KM, M.KM 
kepada RB.

Selain itu, Syamsir juga 
menyampaikan, ada tam-
bahan konfirmasi positif 
baru sebanyak lima kasus. 

Masing-masing kasus 316 
laki-laki (65) asal Kecamatan 
Curup Tengah dan kasus 
317 perempuan (34) asal 
Kecamatan Curup Tengah. 
Lalu kasus 318 perempuan 
(48) asal Kecamatan Curup, 
kasus 319 laki-laki (57) asal 
Kecamatan Curup dan kasus 
320 perempuan (38) asal 
Kecamatan Curup Tengah.

Selanjutnya, tambah Sy-
amsir,  untuk tambahan 
selesai  konfirmasi  atau 

sembuh sebanyak 10 ka-
sus. Masing-masing dari 
Kecamatan Curup Tengah 
sebanyak tiga kasus, yaitu 
kasus 267, kasus 271 dan 
kasus 311. Lalu dari Keca-
matan Curup Timur juga 
tiga kasus yaitu kasus 299, 
kasus 301 dan kasus 302. 
Ditambah dari Kecamatan 
Curup dua kasus yaitu ka-
sus 265 dan kasus kasus 
310. Serta asal Kecamatan 
Curup Utara kasus 266 dan 

asal Kecamatan Selupu Re-
jang kasus 300.

‘’Dengan adanya tambahan 
kasus baru dan tambahan 
selesai konfirmasi atau sem-
buh, total konfirmasi positif 
sampai hari ini mencapai 
320 kasus. Kemudian untuk 
jumlah selesai konfirmasi 
atau sembuh sudah menca-
pai 286 kasus dan konfirmasi 
pengawasan masih sebanyak 
34 kasus,’’ demikian Syamsir.
(dtk)

Positif Covid-19 Meninggal Lagi

Dua Korban Sekaligus, 
Semalam Digarap Dua Kali

CURUP - Kakek-kakek ber-
status duda berinisial Ar 
alias Ma warga asal Keca-
matan Curup Tengah yang 
diamankan polisi bebera-
pa waktu lalu, korbannya 
ternyata dua orang. Kedua 
korban merupakan anak 
di bawah umur dan masih 
berstatus pelajar. Keduanya, 
selain takut juga mau mengi-
kuti keinginan pelaku lanta-
ran diiming-imingi hand-
phone mahal oleh pelaku.

Hal tersebut terungkap 
dari keterangan tersangka 
Ar alias Ma saat menjalani 
pemeriksaan oleh penyidik 
Unit Perlindungan Perem-
puan dan Anak (PPA) Sat-
uan Reserse Kriminal (Sat 
Reskrim) Polres Rejang Leb-
ong (RL). ‘’Korbannya ada 
dua orang dengan modus 
akan dibelikan handphone 
mahal,’’ terang Kapolres RL 
AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH 
didampingi Kasat Reskrim 
AKP Ahmad Musrin Muzni, 
SH, S.IK melalui Kanit PPA 
Aiptu Dessy Oktavianti ke-

pada RB.
Dari pengakuan korban 

dan pelaku, sambung Dessy, 
juga terungkap fakta bah-
wa kedua korban digarap 
sampai dua kali dalam satu 
malam saat kejadian. Per-
tama kedua korban digarap 
di salah satu pondok kebun 
dan kedua digarap saat kor-
ban berada di rumah pelaku. 
‘’Dari hasil keterangan baik 
pelaku maupun korban, 
kedua korban ternyata dua 
kali ‘digarap’ pelaku. Perta-
ma di dalam pondok kebun 
dan kedua di rumah pelaku,’’ 
sambung Dessy.

Atas perbuatannya, tam-
bah Dessy, penyidik men-
jerat pelaku dengan Pasal 
76D UU perlindungan anak. 
Akibat perbuatannya pelaku 
terancam hukuman pidana 
maksimal selama 15 tahun 
penjara. ‘’Kita sudah melaku-
kan pemeriksaan mendalam 
terhadap pelaku dan juga 
korban maupun saksi-saksi 
lainnya. Atas perbuatannya 
pelaku kita jerat dengan pasal 
76D UU perlindungan anak 
dengan ancaman pidana 
maksimal 15 tahun penjara,’’ 
imbuh Dessy.(dtk)

CURUP – Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten 
Rejang Lebong (RL) memas-
tikan akan mulai melakukan 
distribusi logistik Pilkada 9 
Desember 2020 pada Senin 
(7/12) mendatang. Baik itu 
logistik untuk pilkada bupati/
wakil bupati maupun logis-
tik pilkada gubernur/wakil 
gubernur. Apalagi saat ini 
proses pengemasan seluruh 
logistik ke dalam amplop 
sudah tuntas dilaksanakan.

‘’In Sya Allah Senin (7/12) 
logistik pilkada mulai kita 
distribusikan. Untuk pros-
es pengemasan ke dalam 
amplop sudah seluruhnya 
selesai, baik untuk pilkada 

kabupaten maupun pilkada 
provinsi. Hanya surat suara 
yang dimasukan atau di ke-
mas ke dalam kotak suara 
masing-masing pilkada,’’ 
sampai Ketua KPU Kabu-
paten RL Drs. Restu Satrio 
Wibowo melalui Kasubbag 
Umum Sekretariat KPU Ka-
bupaten RL Riko Saputra, SE 
kemarin.

Khususnya untuk logistik 
pilkada kabupaten, sam-
bung Riko, sudah selesai 
s e l u r u h nya,  t e r ma s u k 
pengemasan ke dalam ko-
tak suara masing-masing 
TPS. Hanya tinggal untuk 
pilkada provinsi yang tinggal 
menunggu kekurangan surat 

suara sebanyak 1.548 lembar. 
Surat suara nantinya dikemas 
atau dimasukan dalam kotak 
suara.

‘’Tapi mudah-mudahan 
dua hari kedepan kekuran-
gan surat suara tersebut su-
dah sampai di Kabupaten 
Rejang Lebong dan bisa di-
masukan dalam kota suara. 
Sehingga Senin saat jadwal 
distribusi sudah siap untuk 
dibawa ke masing-masing 
TPS. Saat distribusi nanti-
nya, kita akan dikawal oleh 
pihak aparat keamanan serta 
diawasi oleh Bawaslu Kabu-
paten, kecamatan hingga 
pengawas kelurahan/desa,’’ 
demikian Riko.(dtk)

Hasil Survei 
KedaiKOPI

CURUP – Hasil survei ter-
baru lembaga Survei Kedai-
KOPI yang diumumkan 4 
Desember 2020, bahwa pas-
angan calon (paslon) nomor 
urut 2 Susilawati-Ruswan 
(SR) meraih angka tertinggi 
dibandingkan paslon lain. 
Survei dilaksanakan Kedai-
KOPI pada periode 1-3 De-
sember 2020 dengan metode 
telesurvei serta jumlah re-
sponden sebanyak 700 re-
sponden menggunakan data 
panel KedaiKOPI dengan 
response rate 58,3 persen dan 
margin of error 3,7 persen.

Diungkapkan Direktur 
Eksekutif Lembaga Sur-
vei KedaiKOPI Kunto Adi 
Wibowo, PhD, dari hasil 
survei mereka, pasangan 
SR berhasil meraih skor 31,9 
persen. Sedangkan di urutan 
kedua terdapat pasangan no-
mor 1, Faisal Manaf-Fatrolazi 
dengan skor 22,9 persen. 
Selanjutnya, ada pasangan 
nomor 3, Syamsul Effendi-
Hendra Wahyudiansyah 

dengan skor 19,0 persen, 
dan di urutan akhir terdapat 
pasangan nomor 4, Fikri Tho-
bari-Tarsisius Samuji dengan 
skor 9,8 persen. ‘’Jadi hasil 
survei kita secara keseluru-
han,  paslon nomor Urut 2 
yaitu Susilawati-Ruswan ma-
sih berada di posisi teratas,’’ 
imbuh Kunto.

Selanjutnya, Kunto me-
nambahkan, survei ini juga 
menanyakan responden 
apakah mereka menonton 
debat terbuka yang diseleng-
garakan pada Sabtu, 28 No-
vember 2020. Sebanyak 54,8 
persen responden menonton 
debat terbuka tersebut.  Se-
banyak 8,9 persen respon-
den yang menonton debat 
terbuka menyatakan akan 
merubah pilihannya berbeda 
dari sebelum debat terbuka. 

Terpisah, salah satu pen-
gamat politik Mirza Yasben 
mengungkapkan, secara 
matematis bahwa memang 
seyogyanya tingkat populari-
tas berbanding lurus dengan 
angka atau tingkat elekta-
bilitas. Artinya bila tingkat 
popularitas tinggi diiringi 
tingkat elektabilitas tinggi 

yang dimiliki sang calon, 
maka bisa saja akan sama 
yaitu unggul dalam kompe-
tisi pilkada nantinya.

Namun begitu, sambung 
Mirza, dalam politik asumsi 
ini tidak dapat dijadikan 
pegangan yang pasti. Kare-
na dalam politik, berbagai 
kemungkinan bisa terjadi. 
Khususnya dengan berbagai 
faktor X yang muncul pada 
saat hari pencoblosan. Han-
ya saja tinggal bagaimana 
paslon bersama tim, pen-
dukung serta simpatisan 
bisa mempertahankan hasil 
survei tersebut bisa nyata 
hari pelaksanaan nantinya.

‘’Jelas paslon memiliki 
strategi, taktik dan teknis 
untuk dapat mempertah-
ankan hasil survei tersebut 
yang arti menjadi pemenang 
dalam Pilkada 9 Desember 
2020 mendatang. Meski-
pun kita memahami seluruh 
pasangan calon memiliki 
kepiawaian sendiri dalam 
berkompetisi di Pilkada dan 
sudah memahami kekuatan 
serta kelemahan diantara 
mereka masing masing,’’ im-
buh Mirza.(dtk/krn)

Reses Masa Sidang 
Ke III Tahun 2020

CURUP – Anggota DPRD 
Provinsi Bengkulu Daerah 
Pemilihan (Dapil) Rejang 
Lebong (RL)-Lebong yaitu 
Heri Purwanto, SH, mengge-
lar kegiatan kunjungan kerja 
reses di Kabupaten RL. Reses 
dilaksanakan sejak 1 De-
sember hingga 5 Desember 
2020. Reses dilaksanakan 
di beberapa wilayah desa/
kelurahan dalam wilayah 
Dapil IV RL.

Masing-masing di Desa 
Air Dingin kecamatan Sin-
dang Kelingi dan di Desa 
IV Suku Menanti Keca-
matan Sindang Dataran. 
Serta di Desa Kampung 
Baru Kecamatan Selupu 
Rejang dan di Desa Sum-
ber Urip kecamatan Se-
lupu Rejang. ‘’Reses yang 
kita laksanakan menjelang 
akhir tahun ini merupakan 
reses pada masa sidang ke 
III tahun anggaran 2020. 
Wilayah yang saya kunjungi 
ada tiga kecamatan, yaitu 
Kecamatan Sindang Data-
ran, Sindang Kelingi dan 
Kecamatan Selupu Rejang,’’ 
sampai Ketua DPD Partai 
Perindo Kabupaten RL ini.

Diungkapkan Heri, dari 
beberapa desa yang di kun-
jungi, dirinya cukup banyak 
mendapatkan masukan dan 
menyerap aspirasi masyara-
kat. Yaitu khususnya soal 

akses transportasi dalam hal 
ini jalan hotmix dan jalan 
sentra produksi pertanian. 
Termasuk juga membutuh-
kan bantuan peralatan per-
tanian seperti handtracktor 
dan cultivator dan persoalan 
pupuk bersubsidi.

‘’Paling banyak masyarakat 
meminta adanya peningka-
tan jalan hormix dan jalan 
sentra produksi pertanian. 
Termasuk meminta ban-
tuan peralatan pertanian, 
hingga meminta agar pu-
puk bersubsidi bisa lancar 
didapatkan. Ada juga yang 
mengharapkan pembangu-
nan beronjong serta pelapis 
tebing, seperti di wilayah 
Kecamatan Sindang Kelingi 
dan Kecamatan Sindang 
Dataran,’’ sampai Heri.

Ditambahkan Heri, ha-
sil reses berupa aspirasi 
masyarakat tersebut akan 
menjadi catatan bagi dirinya 
untuk dibawa ke lembaga 
DPRD Provinsi Bengkulu. 
Selanjutnya mereka sampai-
kan dan koordinasikan den-
gan OPD terkait di provinsi 
melalui masing-masing 
Komisi sesuai bidang dan 
mitra kerja mereka. ‘’In Sya 
Allah semua yang disampai-
kan kepada kita saat reses 
akan menjadi salah satu 
yang diprioritaskan dalam 
penyampaian ke pemprov 
melalui komisi yang mem-
bidangi dan OPD yang mem-
bidangi nantinya,’’ demikian 
Heri.(dtk/krn)

Warga Perbaiki 
Secara Swadaya
Jalur Jalan Provinsi di Desa Kayu manis

SINDANG KELINGI – Kerusakan jalan provinsi 
yang menghubungkan Kecamatan Sindang Kelingi 
menuju Kecamatan Sindang Dataran yang men-
galami kerusakan sejak 2018 lalu, sampai tahun 
2020 tak kunjung di perbaiki. Akhirnya kemarin, 
warga lokasi jalan rusak, yaitu Desa Kayu Manis 
Kecamatan Sindang Kelingi mengambil inisiatif.

Mereka secara bergotong royong dan swadaya 
melakukan perbaikan di lokasi jalan milik provinsi 
tersebut. Ini dilakukan karena memang jalan 
tersebut menjadi urat nadi masyarakat, khususnya 
masyarakat dua kecamatan tersebut. ‘’Benar, hari 
ini kita bergotong royong melakukan perbaikan 
jalan provinsi di desa kita secara swadaya,’’ terang 
Kades Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, 
Damis kemarin kepada RB. 

Dijelaskan Damis, perbaikan jalan secara swadaya 
tersebut yaitu dengan melakukan pengaspalan 
bagian sisi jalan yang selama ini hanya dikeraskan 
dengan batu. Perbaikan tersebut dilakukan karena 
kondisi jalan yang mebahayakan pengendara baik 
roda dua maupun roda empat terutama saat musim 
hujan seperti saat ini.

‘’Jalan yang kita perbaiki ini sudah lama rusak 
karena bencana alam longsor yang menggerus 
badan jalan. Kita melakukan perbaikan karena 
kondisinya sangat mengancam pengendara saat 
melintas. Apalagi disisi jalan mementuk akibat 
longsor yang memakan badan jalan pada tahun 
2018 lalu,’’ sambung Damis.

Ditambahkan Damis, perbaikan jalan dengan 
panjang sekitar 20 meter tersebut, selain dari 
urunan swadaya masyarakat juga ada beberapa 
donatur dari Kecamatan Sindang Kelingi dan 
Kecamatan Sindang Dataran. Karena memang ini 
merupakan ruas jalan yang menghubungan dua 
kecamatan tersebut.

‘’Kita berharap tahun depan Pemerintah Provinsi 
Bengkulu bisa melakukan perbaikan secara per-
manen. Karena jika tidak, mereka khawatir jalan 
akan kembali longsor terutama saat musim hujan 
dan membuat jalan terputus total. Dan ini jelas akan 
berdampak pada perekonomian bagi warga di dua 
kecamatan,’’ imbuh Damis.(dtk) 

Korban Duda Tua, 
Dua Orang

RESES : Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Heri Pur-
wanto, SH menggelar reses Masa Sidang Ke III Tahun 
2020 di Kabupaten RL.

Heri Purwanto Serap 
Aspirasi Masyarakat

POLING CABUP DAN
CAWABUP RL PILIHAN 

PEMBACA RB  

M. Fikri Thobari, SE
Tarsisius Samuji, S.Pd

15

4

Hj. Susilawati, SE, MM
H. Ruswan YS, S.Sos, M.Si

1062

2

Syamsul Effendi, SE, MM
Hendra Wahyudiansyah, SH

13

3

Dr. H. M. Faisal, SE, MM, MCDO
Fatrolazi, SE

16

1

FINAL

SWADAYA: Warga Desa Kayu Manis Keca-
matan Sindang Kelingi melakukan perbaikan 
secara swadaya jalan provinsi yang rusak di 
desa mereka kemarin.

UNGGUL : Pasangan Calon Nomor Urut 2 Susilawati-Ruswan unggul dalam hasil 
survei lembaga survei KedaiKOPI.

Popularitas dan Elektabilitas Pasangan SR Unggul

Wanda/rb

SIAP: Logistik Pilkada Kabupaten dan Pilkada Provinsi di Kabupaten RL sudah 
siap di distribusikan.

Senin, Logistik Mulai Didistribusikan
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POLING CABUP DAN
CAWABUP KEPAHIANG
PILIHAN PEMBACA RB 

Ujang Syarifudin
Firdaus Djaelani

45

1

1.900
Hidayatullah Sjahid

H. zurdinata, S.IP

2
FINAL

KEPAHIANG - Dinas Perda-
gangan, Koperasi dan UKM 
Kabupaten Kepahiang akan 
menjadwalkan inspeksi men-
dadak (sidak) dalam rangka 
memantau ketersediaan ke-
butuhan pokok dan harga 
pangan di Pasar Kepahiang. 

Kadis Perdagangan, Kop-
erasi dan UKM Kabupaten 
Kepahiang H. Husni Thamrin, 
SE mengungkapkan, sidak ini 
dilakukan sebagai langkah 
memeriksa stabilitas harga 
dan pangan menjelang Natal 
dan Tahun Baru. Selain me-
mastikan ketersediaan sem-
bilan bahan pokok di Pasar 
Kepahiang, sudah menjadi 
kewajiban Bidang Perda-
gangan untuk mengetahui 
kondisi di lapangan.

 “Menjelang Natal dan tahun 

baru kita harus lihat kondisi 
pasar, seperti stabilitas ket-
ersediaan sembako, harga 
dan stok pangan. Sehingga 
persiapan untuk nanti kalau 
ada sesuatu bisa langsung 
diatasi,” jelas Husni.

Berdasarkan pantauan 
harga pekan lalu, dijelaskan 
Husni, harga beras kelas pre-
mium Rp 11.500 per kilogram, 
minyak goreng Rp 12 ribu 
per kilogram, gula pasir Rp 
12 ribu per kilogram. Harga 
telur ayam negeri Rp 44 ribu 
per karpet. Sementara harga 
ayam potong Rp 45 ribu per 
kilogram, bawang merah Rp 
35 ribu per kilogram, bawang 
putih Rp 38 ribu per kilogram, 
daging sapi Rp 120 ribu per 
kilogram.“Pekan lalu pantau-
an harga sembako tetap stabil, 

namun harga kebutuhan ba-
han pokok yang mengalami 
fluktuasi ialah komoditas 
cabai merah,” ujar Husni.

Terkait inflasi di Kabupaten 
Kepahiang, Husni menilai 
saat ini berada dalam angka 
yang relatif stabil. Bahkan 
pihaknya sudah memiliki 
jadwal yang tetap untuk 
memantau setiap perkem-
bangan harga di pasar. “Jadi 
petugas di lapangan me-
mantau harga, yang sampai 
saat ini masih relatif stabil, 
kita terus memonitor su-
paya pedagang juga tahu 
harga. Kalaupun ada lon-
jakan atau stok minim, kita 
akan koordinasi berbagai 
pihak seperti Bulog untuk 
melakukan operasi pasar,” 
jelas Husni. (sly)

KEPAHIANG – Setelah me-
lalui berbagai tahapan, akh-
irnya diputuskan Mukhtar 
Amen sebagai Ketua PWI 
Kabupaten Kepahiang. Pela-
tikan langsung oleh Ketua 
PWI Provinsi Bengkulu, Zacky 
Antony, kemarin (4/12) siang.

Dilanjutkan pelantikan oleh 
Ketua PWI Provinsi Bengkulu 
yang disaksikan langsung oleh 
Plt Bupati Kepahiang Netti 
Herawati, S.Sos dan Sekretaris 
Daerah (Sekda) Zamzami 
Zubir, SE, MM.

Zacky Antony berpesan 
kepada seluruh pengurus 
PWI Kabupaten Kepahiang, 
untuk bisa bekerja secara 
professional dan memegang 
teguh kode etik jurnalistik 
di Kabupaten Kepahiang. 
Sembari tetap membangun 
sinergitas dengan pemerin-
tah dalam hal kesejahteraan 
rakyat dan pembangunan 
daerah.

 “Sinergitas dengan pemerin-
tah bukan berarti tidak meng-
kritik pemerintah. Justru sin-
ergitas yang dimaksud adalah 
sama-sama membangun 
daerah untuk terciptanya kes-
ejahteraan masyarakat, melalui 
nilai-nilai dan kode etik jurnalis-
tik yang ada,” terang Zacky.

Hal serupa diungkap-
kan Plt Bupati Kepahiang, 
Netti Herawati, S.Sos. Dia 
berharap kepada seluruh 
pengurus PWI untuk sama-
sama mengawal jalannya 
pemerintahan di Kabupat-
en Kepahiang. Karena PWI 

yang diisi oleh para jurnalis, 
memiliki mobilitas yang 
tinggi dan pengetahuan atas 
kondisi riil masyarakat yang 
tidak bisa seluruhnya diper-
hatikan oleh pemerintah. 
“Melalui wartawan inilah 
kita tahu kondisi sebenarnya 
masyarakat. Silahkan kritik 
pemerintah, namun tetap 
berpegang tegung dengan 
nilai-nilai jurnalistik. Se-
hingga kritik yang disampai-
kan bisa konstruktif untuk 
daerah,” harap Netti.

 Sementara itu, Ketua PWI 
Kepahiang, Mukhtar Amen 

mengungkapkan, adapun 
langkah kedepan yang akan 
dilakukannya, membenahi 
internal sumberdaya manusia 
jurnalis di Kabupaten Kepa-
hiang. Dimana belakangan 
stigma wartawann di tengah 
masyarakat masih sangat 
buruk akibat ulah beberapa 
oknum yang mengaku jurna-
lis atau wartawan.

 “Pembenahan sumber 
daya manusia wartawan di 
Kepahiang yang pertama 
harus dibenahi bersama. 
Tidak boleh wartawan itu 
mengecek proyek dan mem-
eras, kalau seperti itu bukan 
wartawan namanya. Kede-
pan kualitas wartawan Kepa-
hiang harus sama-sama kita 
tingkatkan, dan bukan tidak 
mungkin UKW tahun depan 
kita gelar di Kepahiang agar 
seluruh wartawan di Kepa-
hiang memiliki kompetensi,” 
demikian Amen.(sly)

Sidak Harga Sembako, SegeraPWI Kepahiang Harus Profesional

ARIE/RB

PATAKA: Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Zacky Anto-
ny dan sejumlah pejabat Pemkab Kepahiang bersama 
Ketua PWI Kepahiang terpilih,  kemarin (4/12).
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telepon penting
call center Polsek Karang Tinggi : 

Perwira PengHubung   :                     081278617339

RSUD  Benteng :                     081368965552

Pos A Nakau :                     085279125960

Pos B Meringgi Sakti    :                      085279125930

BENTENG

Dari Total 113 
Bidang Tanah

BENTENG - Kantor Per-
tanahan Bengkulu Tengah 
(Benteng) mengklaim saat 
ini ganti rugi lahan yang 
terdampak pembangu-
nan tol sudah masuk ke-
tahap desa terakhir. Dari 
113 bidang tanah yang 
terdampak pembangu-
nan tol diketahui hanya 
lima bidang tanah milik 
warga terdampak pem-
bangunan (WTP) sudah 
menyepakati nilai ganti 
rugi yang ditetapkan oleh 
Kantor Jasa Penilaian Pub-
lik (KJPP).

Hal ini diungkapkan 
langsung oleh, Kepala 
Kantor Pertanahan Ben-
teng, Ir. Hazairin Masrie, 
MM. Ia mengatakan kalau 
KJPP sudah melakukan 
penilaian ganti rugi lahan 
terhadap lahan yang ter-
dampak di Desa Sukarami. 
Dari 113 bidang tanah yang 
terdampak tersebut sudah 
dilakukan musyawarah 
dan hanya lima bidang 
tanah saja yang sudah 
menyetujui nilai ganti rugi 
yang ditetapkan.

“Musyawarah tahap per-
tama sudah kita lakukan 
dan memang hanya lima 
bidang tanah yang su-
dah menyetujui lahannya 
dibayar. Dari lima tersebut 
termasuk salah satu WTP 
atas nama Damayanti yang 
paling besar mendapatkan 
nilai ganti rugi sebesar Rp 
17 miliar,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dari 
113 bidang tanah berarti 
masih banyak pemilik 
bidang tanah lagi yang 
belum menyetujui nilai 
ganti rugi yang ditetap-
kan. Untuk sisa bidang 
tanah yang belum meny-
etujui ini sudah ditinjau 
ulang oleh KJPP dan untuk 
nilainya pihaknya belum 
mengetahui secara pasti 
ada kenaikan atau belum, 
karena KJPP belum me-
nyerahkan kepada Kantor 
Pertanahan Benteng.

“Kemudian terkait warga 
yang terdampak adanya 
pelebaran jalan, akan 
diberikan kompensasi. 
Untuk nilai kompensasi 
juga belum dikeluarkan 
oleh pihak KJPP berapa 
yang diberikan. Nanti ke-
mungkinan akan diser-
ahkan barengan dengan 
nilai ganti rugi peninjauan 
ulang yang belum meny-
etujui,” jelasnya.

Lanjutnya, terkait masih 
banyaknya yang belum 
menyetujui nilai ganti 
rugi lahan, maka pihaknya 
akan kembali melakukan 
musyawarah tahap ked-
ua pekan depan dengan 
yang belum menyetujui 
nilai ganti rugi tersebut. 
“Jadi kita sudah men-
jadwalkan pekan depan 
untuk penyelesaian nilai 
ganti rugi yang ada di 
Desa Sukarami tersebut. 
Untuk total lahan keselu-
ruhan di Desa Sukarami 
ini berjumlah 405.863 
meter persegi,” pungkas-
nya. (jee)

JERI/RB

TOL: Proses pembangunan tol yang berada di Desa Padang Ulak Tanjung.

Baru Lima WTP 
Sepakati Ganti Rugi

BENTENG - Jelang masa 
tenang Pilkada Gubernur dan 
Wakil Gubernur, dalam ra-
pat koordinasi (rakor) yang 
dilaksanakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) den-
gan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), Satpol PP, Kejari 
Benteng, Polres Benteng dan 
Kodim, besok (6/12) akan 
dilaksanakan pembersihan 
ataupun pelepasan semua 
Alat Peraga Kampanye (APK) 
seluruh paslon Gubernur dan 
Wakil Gubernur yang seluruh-
nya berjumlah 531 APK.

Ketua KPU Benteng, Drs, 
Brotoseno menjelaskan, da-
lam pembersihan APK ini 
pihaknya sudah bekerja sama 

dengan Satpol PP Benteng 
dan PPK.

“Dari 531 tersebut terdiri 
dari APK paslon nomor urut 
1 sebanyak 136 APK, Kemu-
dian APK paslon nomor urur 
2 berjumlah 165 APK dan 
terakhir APK paslon nomor 
urut 3 sebanyak 230 APK. 
Untuk APK terbanyak berada 
di Kecamatan Pondok Kelapa. 
Semua paslon akan dibersih-
kan tanpa kecuali dikarenakan 
sudah masuk masa tenang,” 
jelasnya.

Dia menambahkan, semua 
ini dilakukan mengingat 
masa kampanye sudah selesai 
pada hari ini (5/12). Sebelum 
melakukan pembersihan APK 

KPU akan mengirimkan surat 
kepada paslon terkait rencana 
pelepasan APK mereka terse-
but. Dalam pelepasan APK ini 
dipastikan semuanya diber-
sihkan tanpa terkecuali dan 
tidak boleh satupum tersisa 
APK yang berada di kawasan 
Benteng.

“Selain itu kita juga sudah 
menyiapkan mobil untuk 
mengangkut semua APK yang 
ditinggalkan tersebut. Semoga 
dalam pembersihan APK ini 
berjalan dengan lancar dan 
tidak ada halangan. Semoga 
kerja sama dalam pembersi-
han APK ini juga bisa berjalan 
dengan lancar,” Pungkasnya. 
(jee)

Besok, KPU 
Copot 530 APK

BENTENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Bengkulu Tengah (Benteng) mengaku saat ini 
sudah menyiapkan masterplan  pemanfaatan 
eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Bumi 
Rafflesia Indah (BRI). Dalam masterplan yang 
dibuat oleh diketahui direncanakan untuk 
pembangunan gedung rehabilitasi narkotika.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Benteng, 
Edy Hermansyah, Ph.D menjelaskan, dalam 
masterplan yang sudah dibuat terkait peman-
faatan lahan eks lahan HGU BRI tersebut, selain 
merencanakan pembangunan kampus dua 
Universitas Bengkulu (Unib),  Pemkab juga 
sudah mengusulkan juga untuk pembangunan 
gedung Pusat Rehabilitasi Narkotika.

“Dalam rencana pembangunan gedung pusat 
rehabilitasi ini kita Pemkab Benteng juga su-
dah berkoordinasi dengan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu dan mereka 
memang merencanakan pembangunan gedung 
pusat rehabilitasi tersebut. Dengan sudah 
dibangun gedung rehabilitasi ini nantinya 
semua yang tergantung obat-obatan terlarang 
akan direhabilitasi disana,” ungkapnya.

D i a  m e n a m b a h k a n ,  m e s k i p u n  a k a n 
direncanakan pembangunan gedung pusat 
rehabilitasi, namun yang tetap jadi periori-
tas pembangunan kampus dua Unib. Selain 
itu untuk diketahui lahan eks HGU PT BRI 
yang akan juga dimanfaatkan oleh Pemkab 
Benteng seluas 398 hektare tersebut akan 
dibangun sport center dan pembangunan 
fasilitas umum lainnya.

“Kita sudah tiga kali datang dan presentasi ke 
Kementerian ATR BPN mengenai untuk pen-
gelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut. 
Kemudian pemerintah pusat meminta kepada 
kita untuk menyiapkan master plan apabila 
memang ingin mengelola dan memiliki lahan 
tersebut. Makanya kita langsung menyiapkan 
master plan dan saat ini sudah selesai,” jelas-
nya.

Lanjutnya, dalam waktu dekat ini Pemkab 
Benteng juga akan datang kembali ke Kemen-
terian ATR BPN lagi untuk mempresentasikan 
perihal rencana pengelolaan dan pemanfaatan 
lahan tersebut. “Semoga kedatangan kita sekali  
ke Pemerintah pusat, bisa mendapatkan kejela-
san perihal dan kepastian untuk pemanfaatan 
lahan tersebut,” Tutup Edy. (jee)

Bangun Tempat 
Rehabilitasi Narkotika

BENTENG – Dinas Kesehatan mela-
lui petugas medis Puskesmas melaku-
kan tracking contact terhadap warga 
yang pernah kontak erat dengan warga 
Desa Harapan Makmur yang mening-
gal dunia diduga terpapar Covid-19. 
Dari tracking contact, didapatkan 51 
warga yang pernah berkontak erat. 
Saat ini baru 31 warga yang menjalani 
rapid test. 

Kepala Puskesmas Bentiring, Jurni-
wati, SKM mengatakan, jika hasil 
tracking terdapat 51 orang, akan tetapi 
pada tahap awal telah dilakukan bagi 
31 orang dengan hasilnya non reaktif. 
Kemudian yang belum rapid test, 
dijadwalkan akan dilakukan Senin 
(7/12) mendatang. 

‘’Dari total 31 warga yang dirapid 
test tersebut dengan rincian 14 orang 
keluarga dekat dan 17 warga lain yang 
pernah kontak sudah rapid test dengan 
hasil non reaktif. Kemudian selanjut-
nya, 20 orang akan dilaksanakan rapid 
test Senin mendatang. Selain itu ru-
mah beberapa warga sudah disemprot 
disinfektan,’’ ujarnya.

Di tempat yang berbeda, Sekretaris 
Desa Harapan Makmur, Aditia mem-
benarkan kalau rumah warga sudah 
dilakukan penyemprotan disinfek-
tan. Pihaknya melakukan kerjasama 
dengan Puskesmas Bentiring untuk 
melakukan penyemprotan cairan 
disinfektan pada beberapa rumah 
warga yang tidak jauh dari rumah 

almarhum. 
‘’Penyemprotan cairan dis-

infektan dibeberapa rumah 
warga dilakukan karena un-
tuk mensterilisasi rumah 
warga dan salah satu cara 
kita untuk mengantisipasi 
adanya penyebaran Covid-
19. Semoga dengan sudah 
dilakukan beberapa pence-
gahan ini bisa membuat pe-
nyebaran Covid-19 di Desa 
kita ini tidak terjadi dan su-
dah putus,’’ jelasnya (jee)

JERI/RB

RAPID TEST: Saat petugas medis menggelar rapid test.

Tiga Pengelola Wisata Tak 
Kunjung Bayar Pajak

BENTENG – Berdasarkan data dari Badan 
Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah 
(Benteng) diketahui hingga saat ini pendapatan 
dari pajak hiburan masih nihil. Semua ini dikar-
enakan ketiga wajib pajak objek wisata besar di 
Benteng belum membayarkan pajaknya. Apa-
bila pembayaran pajak ini tetap tidak dilakukan 
hingga tutup tahun, maka ketiga objek wisata 
ini terancam didenda. 

Kabid Pendapatan BKD Benteng, Dessy Apri-
anti, SH mengatakan, untuk ketiga objek wisata 
terbesar tersebut Wahana Surya Desa Pasar 
Pedati, Taman Wisata Family Desa Pekik Nyar-
ing dan Buana Alit Desa Abu Sakim Kecamatan 
Pondok Kelapa. Untuk Ketiga objek wisata yang 
belum membayarkan pajak hiburan ini sudah 
disurat oleh BKD untuk datang ke kantor.

‘’Jika saat memenuhi panggilan, manajemen 
wisata diminta untuk membawa data lengkap 
jumlah pengunjung, karcis masuk, parkir hing-
ga sertifikat tanah. Memang kita butuh seluruh 
dokumen itu untuk dievaluasi dan dilakukan 
pengkajian serta penghitungan,’’ ujar Dessy.

Dia menambahkan, untuk target pajak 
hiburan pada tahun ini sebesar Rp 46,2 juta, 
akan tetapi dari target tersebut hingga saat ini 
memang masih kosong. Kalau nantinya tidak 
ada juga inisiatif untuk melakukan pemba-
yaran, akan kita berikan denda. Hitungannya 
kita lihat dulu dari hasil pemasukan per bulan-
nya,’’ tegasnya.

Sementara, Kepala BKD Benteng, Welldo 
Kurniyanto, SE, MM menegaskan, kalau dirinya 
berencana akan memasang plang atau spanduk 
di setiap objek wisata yang belum membayar 
pajak. Di spanduk tersebut bertulisan wajib 
pajak ini belum membayar pajak. Sehingga, 
pengunjung yang datang dapat melihat secara 
jelas. Sekaligus memberikan efek jera kepada 
wajib pajak agar segera membayar.

‘’Kalau memang belum juga membayar, maka 
bila perlu kita akan pasang baliho atau spanduk 
ukuran besar yang mana menandai jika wajib 
pajak bersangkutan belum bayar pajak. Semua 
ini dilakukan agar kedepannya untuk tertib 
dalam melakukan pembayaran pajak,’’ tutup 
Welldo. (jee)

Tracking Contact, 31 Warga Rapid Test

JERI/RB

RAKOR: Saat KPU menggelar rakor dengan Bawaslu dan Satpol pp terkait pembersihan 
APK.
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seluma
Khusus Sekdes 
dan Bendahara

SELUMA – Konflilk antara 
perangkat dengan kepala 
desa Padang Kuas Keca-
matan Sukaraja sempat 
membuat roda pemerin-
tahan desa tidak berjalan 
baik. Bagaimana tidak, lima 
orang perangkat desanya 
secara serentak mengun-
durkan diri dari jabatannya 
beberapa waktu.

Melihat hal itu, Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat Desa 
(PMD) Kabupaten Seluma 

langsung bergerak. Yakni 
dengan melakukan rang-
kaian seleksi untuk pemili-
hanan perangkat desa.

Plt Kepala Dinas PMD 
Kabupaten Seluma, Drs 
Agus Jun Fadhillah men-
gaku bahwa dalam meny-
elesaikan permasalahan 
ini telah dilakukan upaya 
musyawarah. Namun, upaya 
musyawarah yang dilaku-
kan dengan menghadirkan 
kades dan perangkat de-
sanya tidak berjalan baik. 
Dimana para perangkat de-
sanya masih ngotot untuk 
melakukan pengunduran. 

Atas dasar itulah, terpaksa 
pihaknya melakukan seleksi 
ulang secara singkat. Namun 
seleksi itu dilakukan khusus 
untuk Sekretaris Desa dan 
Bendahara. 

“Sudah dipanggil kem-
bali dan dimusyawarahkan, 
tapi mereka masih ngo-
tot mau mundur, akhirnya 
diputuskan untuk seleksi 
ulang,”sampainya. 

 Menambahkan untuk 
Sekretaris dan Bendahara 
itu seleksinya sudah dilak-
sanakan pada Rabu (2/12) 
lalu. Saat ini mereka sudah 
dilantik dan bekerja untuk 

menjalankan roda pemer-
intahan desa. Lantaran un-
tuk mengejar pencairan 
DD tahap ketiga yang batas 
akhirnya pada 15 Desem-
ber nanti. Maka dari itulah, 
untuk jabatan Sekdes dan 
Bendahara dilakukan seleksi 
yang hanya berlangsung 
singkat. “Sudah ada seka-
rang, kemarin sudah seleksi 
langsung dilantik, seleksinya 
pun hanya singkat saja tetapi 
tetap mengikuti aturan,” 
lanjutnya.

Tiga jabatan yang lain-
nya akan tetap kosong 
hingga akhir tahun nanti. 

Yang mana seleksi untuk 
kaur pemerintahan, kaur 
kesra dan kaur pembangu-
nan direncanakan dilak-
sanakan pada tahun 2021 
mendatang. Tujuannya agar 
proses seleksinya tetap ber-
langsung seperti biasa yakni 
melalui berbagai tahapan. 
Hal itu dikarenakan tanpa 
ketiganya, roda pemerintah-
an tetap bisa juga berjalan 
namun tak maksimal.

“Untuk yang tiga jabatan 
lainnya kita laksanakan ta-
hun depan. Yang penting 
dua itu dulu,” pungkasnya.
(cup)

Kejar Pencairan DD, Gelar Seleksi PD

Pelaku KDRT Jalani 
Rawat Jalan
Tetap Dalam Pantauan Polres

SELUMA - Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) yang mengakibatkan korban meninggal 
dunia telah dipulangkan oleh pihak Rumah Sakit 
Khusus Jiwa (RSKJ) Bengkulu. Pemulangan pelaku 
yang mengidap gangguan jiwa ini setelah menjalani 
perawatan selama kurang lebih satu bulan.  Saat 
ini, pelaku yang diketahui bernama AA (44) warga 
Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur 
menjalani rawat jalan di rumahnya. 

“Dia sudah pulang ke rumah nya, dirawat jalan,” 
sampai Pemegang Program Jiwa Puskesmas Seluma 
Timur, Bertua Fransiska, MM. 

AA menjalani rawat jalan dengan tetap mengkon-
sumsi obat yang diberikan oleh RSKJ. Antoni juga 
masih mendapatkan pemantauan dari RSJKO dan 
pihak Puskesmas Seluma Timur. “Dia menjalani 
rawat jalan, minum obat saja mas,” terang Fransiska.

Ditambahkan Fransiska, sejak dipulangkannya 
Antoni ini nantinya akan kembali melakukan kon-
trol ulang ke RSKJ Kota Bengkulu pada tanggal 31 
Desember mendatang. Hal ini untuk menghindari 
terjadinya hal yang tidak di inginkan. Pada saat ini 
Antoni masih mendapatkan pemantauan dari orang 
tuanya. Dimana jika malam hari Antoni tinggal di 
rumah orang tua nya. Akan tetapi, jika siang hari 
Antoni tinggal di rumah nya yang tak jauh dari rumah 
orang tuanya. Terkait dengan keadaan Antoni pada 
saat ini menurut Fransiska, masih memiliki perasaan 
kegelisahan. Serta adanya perasaan seperti menurut 
Antoni untuk jalan-jalan ke luar.

“Tadi saya tanya keadaan bapak, katanya perasaaan 
nya lagi gelisah dan ada perasaaan seperti di suruh 
jalan jalan keluar gitu katanya mas,” pungkasnya.

Dengan telah dipulangkannya pelaku tersebut, 
Polres Seluma akan melakukan pemantauan ter-
hadap pelaku. Pemantauan ini dilakukan apabila 
ada sesuatu yang terjadi bisa langsung diantisipasi. 
Mengingat memang pelaku mengidap gangguan 
kejiwaan serta emosinya yang kadang tak terken-
dali. Dimana koordinasi ke pihak keluarga sudah 
dilakukan lakukan dengan harapan kepada kedua 
pihak bisa bersama-sama melakukan pemantauan 
terhadap pelaku.

 “Iy, informasi nya sudah dipulangkan dari RSKJ, 
pemantauan masih tetap kita lakukan,’’ sampai Ka-
polres Seluma, AKBP. Swittanto Prasetyo, SIK.(cup)

SELUMA - Pelaksanaan 
Pilkada serentak 9 Desem-
ber 2020 tinggal menghitung 
hari. Polres Seluma telah 
mempersiapkan para per-
sonelnya untuk melakukan 
pengamanan di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS). 
Bahkan diketahui juga telah 
melakukan pemetaan se-
jumlah wilayah yang rawan 
konflik. 

 Setidaknya ada 225 per-
sonel yang telah disiapkan 
oleh Polres Seluma untuk 
melakukan pengamanan 

di lokasi TPS. Para personel 
tersebut akan diturunkan ke 
masing-masing TPS sesuai 
lokasi penempatan pada 
H-1.

“Untuk personel yang 
mengamankan TPS akan 
mulai kita geser pada tanggal 
8 Desember 2020 nanti,”kata 
Kapolres Seluma, AKBP 
Swittanto Prasetyo, SIK.

Dijelaskan Sw ittanto, 
pergeseran para personel 
yang melakukan PAM TPS 
nantinya bertepatan den-
gan pendistribusian losistik 

yang dilakukan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Seluma. 

 Sebelum dilakukann pege-
seran terhadap para perso-
nil. Nantinya para personil 
akan melakukan apel atau 
berkumpul terlebih dahulu 
di lokasi Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK). Setelah 
itu, para personil akan 
bergeser ke masing-masing 
lokasi TPS bebarengan den-
gan pendistribusian logistik. 
“Pengamanan di lokasi TPS 
selama satu hari. Yakni pada 

saat pelaksanaan pemung-
utan suara,” tegasnya.

Untuk di ketahui, untuk di 
wilayah Kabupaten Seluma 
terdapat sebanyak 450 TPS 
yang tersebar di 202 Kelu-
rahan/Desa yang berada di 
wilayah Kabupaten Seluma. 
Dimana dari 450 TPS terse-
but terdapat tiga klasifikasi 
TPS. Yaitu TPS aman seban-
yak 385 TPS, TPS rawan 
sebanyak 65 TPS dan TPS 
sangat Rawan untuk saat ini 
masih nihil.

Adapun kerawanan TPS 

sendiri dikarenakan po-
sisinya TPS cukup jauh dari 
pengelompokan TPS lain-
nya, TPS yang secara geo-
grafis sangat sulit ditempuh, 
Komposisi masyarakat basis 
salah satu paslon dengan 
memiliki tensi cukup tinggi, 
TPS berada pada basis 
pendukung semua calon, 
Kondisi masyarakat yang 
heterogen, Adanya sejarah 
konflik atau protes warga 
serta daerah sengketa batas 
wilayah Kabupaten/Kota.
(cup)

IST/RB

PEMANTAUAN : Petugas dari Puskesmas Se-
luma Timur saat melakukan pemantauan terha-
dap pelaku KDRT yang mengalami gangguan 
kejiwaan, kemarin.

Bantuan Disabilitas
Segera Disalurkan

SELUMA - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten 
Kepahiang masih memproses pengadaan ban-
tuan kepada para penyandang disabilitas berat. 
Setidaknya ada lebih dari 40 unit bantuan yang 
akan diserahkan. Bantuan itu berupa alat sep-
erti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar dan 
lainnya. Dimana penyalurannya akan mulai 
dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Masih dalam proses, insyallah sebentar lagi 
selesai, nanti setelah selesai akan langsung 
kita salurkan,”jelas Plt Kepala Dinas Sosial Ka-
bupaten Seluma, Herman S.Sos melalui Kabid 
Perlindungan Jamsos dan Habilitasi, Aziman SE.

Ia menambahkan, untuk anggarannya sendiri 
disediakan sekitar Rp 60 juta untuk pembelian 
alat bantu tersebut. Alat bantunya sendiri berupa 
alat bantu dengar, alat bantu jalan dan alat bantu 
lainnya. Penyaluran bantuan itu sendiri akan 
langsung diantarkan ke penerimanya.

Mengingat jika bantuan itu disalurkan secara 
mengumpulkan massa tentunya akan menyulit-
kan para penerima. Maka dari itu, pihaknya 
akan menurunkan tim untuk menyalurkan 
bantuan itu langsung ke rumah masing-masing 
penerima.“Nanti bantuannya akan disalurkan 
langsung ke rumah masing-masing, jadi mereka 
tinggal menunggu saja,”lanjutnya.

Sementara itu, pada tahun 2021 nanti kem-
bali ada 67 penerima bantuan disabilitas berat. 
Bantuan itu memang rutin diberikan setiap 
tahunnya.

Adapun penerimanya akan mendapatkan ban-
tuan uang sebesar Rp 2 juta pertahun. Bantuan 
itu disalurkan langsung melalui rekening pribadi 
masing-masing. Tujuan pemberian bantuan 
untuk meringankan beban keluarga pasien yang 
mengalami kesulitan ekonomi karena mengasuh 
dan merawat para penderita disabilitas.

“Untuk tahun depan bantuan ini ada lagi, 
sampai saat ini penerimanya ada 67, tapi ka-
lau ada yang baru tentu akan langsung kita 
usulkan,”pungkasnya.(cup)

Pengadaan Bantuan Nelayan
SELUMA - Dinas Perikanan 

Kabupaten Seluma  kembali 
akan menyalurkan bantuan ke-
pada para nelayan. Mengingat 
saat ini masih banyak nelayan 
tradisional yang membutuh-
kan bantuan stimulan. Maka 
dari itu pada tahun 2021 nanti, 
Dinas Perikanan akan menyal-
urkan alat tangkap ikan. Hal ini 
setelah adanya penganggaran 
melalui APBD 2021 sekitar 
Rp 400 juta untuk keperluan 
tersebut. 

Plt Kepala Dinas Perikanan, 
Jumadi melalui Kabid Peri-
kanan Tangkap, Ali Sadikin 
mengatakan bahwa untuk ta-
hun 2021 nanti pihaknya akan 
kembali menyalurkan bantuan 
berupa alat tangkap dan perahu 
serta akta notaris untuk kelom-
pok nelayan. Untuk 2021 nanti, 
bantuan itu diusulkan melalui 

dana APBD Kabupaten Seluma. 
Adapun anggarannya sendiri 
sekitar Rp 400 juta.

Hal itu lantaran pihaknya 
tidak mendapatkan kembali 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 
dari pemerintah pusat. Ban-
tuan itu sendiri memang dira-
sakan masih diperlukan para 
nelayan. “Nanti 2021 ada lagi, 
kita anggarkan melalui APBD, 
karena DAK pada tahun depan 
kita tidak dapat,” sampainya.

Selain pemberian bantuan, 
nantinya pada tahun 2021 Dis-
perkan akan memberdayakan 
kelompok nelayan untuk mem-
buat usaha. Salah satunya tidak 
lagi menjual ikannya dalam 
bentuk mentah melainkan su-
dah dalam olahan. Tujuannya 
untuk meningkatkan pereko-
nomian para nelayan.

Nantinya pembinaan maupun 
pelatihan serta bantuan modal 
akan diberikan. Selain itu juga 

akan membantu mencarikan 
pangsa pasar untuk menjual 
hasil olahan tersebut. “Ini juga, 
jadi nelayan tidak lagi menjual 
ikan mentah, kita upayakan 
sudah bisa diolah dulu,” lan-
jutnya.

Serta tahun 2021 nanti juga 
akan ada program Kawasan 
Kampung Nelayan Sejahtera 
atau KKNS. Dimana program 
ini akan direalisasikan di Desa 
Penago I Kecamatan Ilir Talo. 
Adapun program ini adalah 
bentuk yang kompleks untuk 
peningkatan kesejahteraan 
nelayan. Lantaran didalam-
nya sudah termasuk dalam 
pembangunan, pengemban-
gan, peningkatan nilai mutu 
produksi dan pemasaran yang 
tentunya semua hal itu diban-
gun secara integritas. “Ya ha-
rapan kita ini bisa terealisasi 
dengan baik pada tahun 2021 
nanti,” tutupnya.(cup)

YUDI/RB

KESIAPAN: Apel kesiapan pasukan pengamanan aat pelaksanaan pemilihan Pilkada,kemarin.

Sebelum Pemungutan, 225 Polisi Jaga TPS

YUDI/RB

MEMANCING: TNelayan tradisional Seluma saat g mencari ikan di laut, kemarin.

Dinas Perikanan Anggarkan Rp 400 Juta
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BE NG KULU  -  Para 
pelaku pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Beng-
ku l u  d i m i nt a  u ntu k 
aktif menerapkan pro-
tokol kesehatan (Prokes) 
Covid-19. Ini bertujuan 
agar wisatawan yang da-
tang ke Bengkulu merasa 
aman dan nyaman saat 
berwisata.

Ini disampaikan Anggota 
DPR RI Dapil Bengkulu, 
Hj. Dewi Coryati, M.Si saat 
diwawancara usai mem-
buka acara bimbingan 
teknis (Bimtek) penge-
nalan dan promosi wisata 
minat khusus dengan 
penerapan CHSE di sek-
tor Parekraf bertempat di 
Grage Hotel, Jumat (4/12) 
pagi.

Dipaparkan Dewi, pen-
erapan prokes wajib di-
lakukan baik di tempat 
wisata, tempat kuliner 
maupun usaha ekonomi 
kreatif. Prokes yang di-
maksud yakni memakai 
masker, menjaga jarak, 
menyediakan tempat cuci 
tangan atau hand sanitizer 
serta menjaga kebersihan. 
“Sekarang ini wisatawan 
yang akan berkunjung 
pasti dia akan browsing 
dulu tempat wisata di 
Bengkulu menerapkan 
prokes ini nggak, kalau 
nggak diterapkan, maka 

mereka bilang bahwa 
Bengkulu nggak aman. 
Maka dari itu dengan 
Bimtek yang dilaksana-
kan ini harapannya semua 
pelaku usaha di Bengkulu 
dapat menerapkan prokes 
ini,” ungkapnya.

Selain itu, para peserta 
Bimtek juga diberikan 
materi berkaitan dengan 
membranding produk 
baik wisata maupun 
ekonomi kreatif sehingga 
setelah Covid-19 ini ber-
lalu, mereka telah siap 
menyambut kedatangan 
wisatawan yang datang ke 
Bengkulu.

Koordinator Wisata 
Minat Khusus Buatan 
Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif RI, 
Afrida Pelitasari menu-
turkan, pihaknya telah 
mensurvey bahwa Beng-
kulu memiliki potensi 
wisata yang luar biasa 
untuk dikembangkan 
dan dipromosikan. “

Potensi di Bengkulu 
cukup besar, kami lihat 
ada hutan mangrove dan 
wisata lainnya. Itu ada-
lah aset yang diberikan 
kepada kita, tugas kita 
untuk dapat mengem-
bangkan membranding, 
dan mempromosikan 
agar bisa berwisata,” un-
gkap Afrida. (zie)

Aman Berwisata 
dengan Prokes 
Covid-19

BENGKULU - Dalam rangka 
menyambut peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-75 
Armada Republik Indonesia, 
Prajurit Lanal Bengkulu yang 
dipimpin oleh Komandan 
Pangkalan TNI AL Bengkulu 
(Danlanal) Letkol Laut (P). 
Yudi Ardian didampingi Ketua 
Jalasenastri Cabang 4 Korcab 
II DJA I Ny. Merlin Yudi Ardian 
melaksanakan ziarah dan tabur 
bunga ke Taman Makam Pahla-
wan (TMP) Balai Buntar Kota 
Bengkulu, Jumat, (4/12).

Lantaran sekarang masih 
berada di tengah pandemi 
Covid-19, kegiatan ziarah ke 
TMP Balai Buntar Bengkulu 
ini dilaksanakan dengan tetap 
menerapkan protokol keseha-
tan Covid-19.

Dari pantauan, ziarah diawali 
dengan penghormatan ke-
pada para pahlawan, mengh-
eningkan cipta mengenang 
jasa-jasa pahlawan serta di-
lanjutkan tabur bunga para 
prajurit Lanal Bengkulu yang 
didahului peletakan karangan 
bunga oleh Komandan Lanal 
Bengkulu di tugu Monumen 
TMP Balai Buntar. Peringatan 
HUT ke-75 Armada RI Tahun 
2020 mengusung tema Jaya di 
Samudera untuk Indonesia 
Maju. “Kami melaksanakan 
upacara dan ziarah serta tabur 
bunga di TMP Balai Buntar se-
bagai tanda penghargaan  dan 
penghormatan atas perjuan-
gan para pahlawan,” ungkap 
Danlanal.

Rangkaian kegiatan dilan-

jutkan dengan anjangsana ke 
Panti Asuhan Yatim Piatu Bina 
Insani di Jalan Simpang Kandis  
Raya Nomor 03 RT 20 RW 001 
dengan tujuan penyerahan 
secara simbolis tali asih dari 
Lanal Bengkulu kepada anak-
anak yatim piatu didampingi 
Ketua Jalasenastri Cabang 4 
Korcab II DJA I Ny. Merlin Yudi 
Ardian. “Saya dan seluruh Pra-
jurit Lanal Bengkulu berharap 
kalian semua kelak menjadi 
orang berguna bagi bangsa 
dan Negara Indonesia. Semoga 
diantara kalian juga ada yang 
menjadi prajurit TNI AL saat 
besar nanti. Tapi harap diingat 
itu semua dapat diwujudkan 
jika kalian selalu semangat dan 
rajin belajar,” pungkas Danlanal 
Bengkulu. (zie)

Dengan Prokes Ketat, Lanal 
Bengkulu Ziarah dan Tabur Bunga

BENGKULU - Adanya kabar bahwa tahun 2021 men-
datang vaksin Covid-19 sudah mulai didistribusikan 
disambut baik DPRD Provinsi Bengkulu. Seperti dike-
mukakan Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, 
Edwar Samsi, S.IP MM. “Tentunya kita sambut baik 
ya, namun dalam pelaksanaannya nanti sebaiknya 
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi mengutamakan 
tenaga kesehatan (Nakes) dan masyarakat yang rentan 
terjangkit virus Covid-19,” kata Edwar.

Diungkapkannya, termasuk juga pihak-pihak yang 
sifatnya memberikan pelayanan publik, termasuk 
aparat kepolisian dan TNI. Dimana sejauh ini mereka 
sudah turut serta dalam Satuan Tugas Pencegahan 
Covid-19. “Ini sudah kami  sampaikan secara langsung 
pada Dinkes Provinsi saat rapat bersama antara TAPD 
dengan Banggar terkait RAPBD tahun anggaran 2021 
lalu,” tambahnya.

Kabarnya, untuk pengadaan vaksin sendiri, nantinya 
ada yang ditanggung pemerintah pusat, dan ada juga 
yang bersifat mandiri. Untuk yang ditanggung pemer-
intah pusat inilah, harus lebih diutamakan seperti 
Nakes dan masyarakat, pelayanan publik, serta Satgas 
Covid-19 itu tadi.

Edwar menyebutkan, untuk proses vaksinasi ini 
sendiri sudah dicadangkan anggaran Rp 2 miliar di 
Dinkes Provinsi pada APBD tahun depan. (zie)

BENGKULU- Meskipun saat 
ini dengan situasi Pandemi 
Covid-19 Dinas Kesehatan 
Provinsi Bengkulu terus beru-
paya  menggencarkan kem-
bali Pencegahan Stunting di 
Provinsi Bengkulu. 

Ka b i d  Ke s m a s  D i n k e s 
Provinsi Bengkulu Nelly Ale-
sha  mengungkapkan, saat ini 
Pandemi Covid-19 memang 
selalu membayangi setiap 
kegiatan. Akan tetapi itu bukan 
masalah bagi Dinas Kesehatan 
serta layanan memberikan 
pelayanan terbaiknya. “Kita 
harus menjalankan program 
posyandu dengan protokol 
kesehatan Covid-19. Ini san-
gatlah penting karena keseha-
tan masyarakat justru lebih 
utama,” katanya.

Ia juga mengimbau semua 
tenaga kesehatan di setiap 
Kabupaten/Kota melakukan 
pelayanan maksimal sesuai 

protokol Covid-19. “Memang 
kalau dirunut dari pengerti-
annya, stunting adalah kon-
disi gagal pertumbuhan pada 
anak (pertumbuhan tubuh 
dan otak) akibat kekurangan 
gizi dalam waktu yang lama. 
Sehingga, anak lebih pendek 
atau perawakan pendek dari 
anak normal seusianya dan 
memiliki keterlambatan dalam 
berpikir. Umumnya disebab-
kan asupan makan yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan gizi,” 
paparnya.

Faktor lingkungan lanjut 
Nelly, berperan dalam me-
nyebabkan perawakan pendek 
antara lain status gizi ibu, tidak 
cukup protein dalam proporsi 
total asupan kalori, pola pem-
berian makan kepada anak, 
kebersihan lingkungan, dan 
angka kejadian infeksi di awal 
kehidupan seorang anak. Asap 
rokok juga sangat berbahaya 

bagi perkembangan janin. Se-
lain faktor lingkungan, juga 
dapat disebabkan oleh faktor 
genetik dan hormonal. Akan 
tetapi, sebagian besar perawa-
kan pendek disebabkan oleh 
malnutrisi.

“Jika gizi tidak dicukupi den-
gan baik, dampak yang ditim-
bulkan memiliki efek jangka 
pendek dan efek jangka pan-
jang. Gejala stunting jangka 
pendek meliputi hambatan 
perkembangan, penurunan 
fungsi kekebalan, perkemban-
gan otak yang tidak maksimal 
yang dapat mempengaruhi ke-
mampuan mental dan belajar 
tidak maksimal, serta prestasi 
belajar yang buruk. Sedan-
gkan gejala jangka panjang 
meliputi obesitas, penurunan 
toleransi glukosa, penyakit 
jantung koroner, hipertensi, 
dan osteoporosis,”ungkapnya. 
(hkm) 

Pencegahan Stunting Tetap Dilakukan

BENGKULU- Kepala 
Bidang Yankes Dinkes 
Provinsi Bengkulu Edri-
wan  Mansyur menga-
takan, pihaknya akan 
mempersiapkan tenaga 
medis untuk kebutuhan 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) Laboratorium 
PCR, khususnya untuk 
menunjang penanganan 
pasien di RSMY Provinsi 
Bengkulu. “Kita dari me-
dis sudah siap-siap, saat 
ini kita mempersiapkan 
juga tenaga perawat, doker 
yang akan akan ditempat-
kan di beberapa rumah 
sakit,” katanya usai ra-
pat koordinasi persiapan 
pemenuhan kebutuhan 
SDM Laboratorium PCR 
kemarin. 

Menurutnya, Alat PCR 
yang beroparasi mulai 
dari bulan Mei 2020 lalu 
dilakukan sebagaian oleh 
tenaga medis dari Fakul-
tas Kedokteran Univer-
sitas Bengkulu. Namun 
mereka  sekarang tengah 
mempersiapkan untuk 
kembali bekerja mejadi 
tenaga pengajar. “Alat PCR 
di Rumah Sakit M Yunus 
Bengkulu nantinya akan 
dioperasikan mulai awal 
tahun, alat yang lama akan 
dikembalikan,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, 
tenaga kesehatan yang 
melayani pasien Covid-19 
sebanyak 30 orang yang 

terbagi dalam 4 shift. Ke-
butuhan perawat yang 
diusulkan dengan kapa-
sitar kasur  sebanyak 20 
kasur maka dibutuhkan 
sebanyak 32 orang tenaga 
medis. Untuk perawat, 
tenaga kesehatan lain-
nya, kita akan persiapakan  
untuk meminta kembali 
dengan organisasi profesi, 
menambah tenaga-tenaga 
ini”paparnya. 

Sejauh ini untuk penam-
bahan tenaga medis dan 
penambahan peralatan 
di RSMY masih kita dis-
kusikan bersama sekda 
provinsi, BKD dan BPKAD  
termasuk juga laporan ke 
sagas  dan juga laporan 
kepada gubernur agar ru-
angan yang ada di RSMY 
dapat difungsikan. “Perlu  
dukungan dan suport 
dari Pemerintah Provinsi 
Bengkulu serta penam-
bahan peralatan sampai 
dengan sistem kesehatan 
lainnya,” harapnya. 

Dengan pola rekrumen 
nantinya kami akan beru-
saha semaksimal mung-
kin. Tentunya memak-
simalkan ASN yang ada 
terlebih dahulu. “Den-
gan ASN kesehatan yang 
ada kami juga berharap 
nantinya pola rekrut-
men relawan sesuai pola 
yang sudah ada di daer-
ah Jakarta,” ungkapnya. 
(hkm) 

Alat PCR yang Baru Akan 
Dioperasikan Awal Tahun 

Pilkada Aman Covid-19
BENGKULU - Pemprov Bengkulu memperkuat 

sinergi  pelaksanaan Pilkada 2020 dengan menggelar 
rakor. Melibatkan Bawaslu, KPU, dan seluruh unsur 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 
Provinsi Bengkulu. Untuk memastikan penyeleng-
garaan pesta demokrasi di Provinsi Bengkulu berjalan 
aman dan terbebas Covid-19.

“Pemprov bersama stakeholder terkait terus mema-
tangkan persiapan guna memastikan penyelenggaran 
pesta politik di Provinsi Bengkulu berjalan aman dan 
terbebas Covid-19,” kata Sekdaprov Bengkulu Hamka 
Sabri.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU, terang-
nya, bahwa persiapan mulai dari tahapan logistik 
hingga tim petugas yang berada di TPS sudah disiap-
kan. Dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan. 
“Mengingat metode baru yang kita gunakan, tentunya 
harapan kita penerapan protokol kesehatan bisa di-
jalankan sebagaimana mestinya,” beber Hamka.

Terkait unsur keamanan saat pelaksanaan Pilkada 
berlangsung, Hamka menyebutkan pihak TNI/ POLRI 
telah menyusun langkah strategis yang di ambil guna 
mengantisipasi kerusuhan pasca Pilkada nantinya. 
Tidak hanya TNI/ Polri, pihak Bawaslu Provinsi Beng-
kulu telah mengerahkan sebanyak 4.341 pengawas 
yang disebarkan disejumlah TPS Kabupaten/Kota se 
Provinsi Bengkulu. 

“Ini dapat dikatakan, 90% persiapan kita sudah matang. 
Bahkan, kita menarget menjadi pelaksana Pilkada terbaik 
yang dinilai langsung oleh pusat,” tukas Hamka.

Hamka juga mengimbau kepada masyarakat Beng-
kulu yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak 
pilih pada Pilkada 9 Desember nanti. Tak perlu takut 
datang ke TPS karena KPU beserta jajarannya sudah 
mempersiapkan agar lokasi pemungutan suara tetap 
steril, dan aman dari penyebaran Covid-19.

“Jangan lupa pakai masker saat ke TPS. Pastikan 
hak suara kita tersalurkan karena pesta demokrasi ini 
hanya berlangsung 5 tahun sekali. Jaga jarak dan jaga 
kebersihan tangan,” imbuh sekda. (key)

Vaksin Covid-19, Utamakan 
Nakes dan Masyarakat

BENGKULU- Kelurahan Kebun 
Ros Kota Bengkulu mengadakan 
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 
pada  pertemuan perwakilan warga 
Kelurahan Kebun Ros Kota Bengkulu 
beserta tokoh masyarakatnya dan para 
petugas untuk membahas hasil Survei 
Mawas Diri (SMD) dan merencanakan 
penanggulangan masalah kesehatan 
yang diperoleh dari hasil survei mawas 
diri. Masyarakat mengenal masalah 
kesehatan di wilayahnya.

Lurah Kebun Ros Kota Bengkulu, 
Maryana mengatakan, pembukaan 
dilakukan dengan menguraikan tu-
juan MMD dan mengimbau seluruh 
peserta agar aktif mengemukakan 
pendapat dan pengalaman sehingga 
membantu pemecahan masalah 

yang dihadapi bersama selama masa 
pandemi. “Masyarakat bersepakat 
untuk menanggulangi masalah kes-
ehatan melalui pelaksanaan protokol 
kesehatan serta menyusun rencana 
kerja untuk menanggulangi masalah 
kesehatan, melaksanakan desa siaga,” 
katanya. 

Ia juga menyampaikan bahwa upaya 
menyehatkan masyarakat harus di-
laksanakan secara bersama-sama. 
Apalagi keberadaan Covid-19 di tengah 
masyarakat tentu lebih sangat berba-
haya. “Masyarakat juga diharapkan 
mengambil peran strategis dalam 
merubah perilaku masyarakat menuju 
perilaku yang sehat di tengah pan-
demi,” jelasnya. 

Dengan adanya pertemuan MMD 

bersama Puskesmas Pasar Ikan ini, 
masing-masing perwakilan Puskes-
mas dapat mengimplementasikan 
kepada masyarakat bagaimana pola 
perilaku hidup sehat. Bagaimana cara 

menyebarkan informasi kesehatan, 
bagaimana mencegah penyakit secara 
promotif dan preventif. “Dalam artian 
mencegah sebelum mengobati,” ung-
kapnya. (hkm) 

FOTO BERSAMA: Kelurahan Kebun Ros Kota Bengkulu berfoto bersama  
usai pertemuan di Puskesmas Pasar Ikan. 

MMD Puskesmas Pasar Ikan Terapkan Prokes

Arul/RB

TABUR: Danlanal Bengkulu saat melakukan upacara ziarah dan tabur bunga, Jumat (4/12).

EDWAR SAMSI

Kasus Corona Terus Bertambah, 
Polisi Gencar Ingatkan Pakai Masker 

KOTA BINTUHAN – Kasus virus Corona atau Covid-
19 yang saat ini terus meningkat dan bertambah 
jumlah yang positif saat ini menjadi perhatian serius 
pihak Polres Kaur dan jajarannya. Untuk menganti-
sipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten 
Kaur saat ini polisi pun rutin turun ke tengah-tengah 
masyarakat. Untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang kebiasaan hidup baru di tengah 
wabah Covid-19 saat ini. 

Salah satunya yang dilakukan oleh anggota Polsek 
Kaur Tengah Polres Kaur kemarin, yang turun lang-
sung ke warung-warung tempat warga nongkrong 
dan makan. Salah satunya untuk mengajak mereka 
menggunakan masker saat keluar rumah, mengatur 
jarak dan sebagainya agar terhindar dari Covid-19. Me-
nyambangi lokasi-lokasi penjual ikan dengan tujuan 
agar pembeli dan penjual terhindar dari covid-19 den-
gan terus mematuhi protokol kesehatan Covid-19. 

Tidak hanya itu saja anggota Polsek Kaur Tengah 
juga memberikan imbauan terkait Peraturan Bupati 
Nomor 68 Tahun 2020 secara humanis agar mereka 
mengikuti protokol kesehatan. Karena sampai saat 
ini masih banyak ditemukan warga yang tidak mem-
pedulikan protokol kesehatan. 

“Kita akui sampai saat ini masih banyak warga yang 
tidak peduli akan pentingnya protokol kesehatan di 
tengah wabah Covid-19. Untuk itu kita terus memberi-
kan pemahaman dan imbauan kepada masyarakat 
dan  membagikan masker,” ungkap Kapolres Kaur 
AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK melalui Kapolsek Kaur 
Tengah AKP M Yusman.(cik)  
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