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BENGKULU - Potensi terjadinya 
pelanggaran di Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) masih sangat tinggi. 
Apalagi, dari hasil identifikasi yang 
dilakukan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) RI, ada 49.390 TPS yang 
masuk kategori rawan.

“Pemetaan kerawanan tersebut 
diambil dari sedikitnya 21.250 ke-

lurahan/desa di 30 provinsi,” kata 
anggota Bawaslu RI Mochammad 
Afifuddin di Kantor Bawaslu RI, Ja-
karta, kemarin (7/12).

Jumlah tersebut, 
lanjut dia, masih 
bisa bertam-
bah. Pasal-
nya, da-

ta itu belum termasuk kondisi TPS 
di wilayah Papua dan Papua Barat. 
Pengambilan data di kedua provinsi 
tersebut belum tuntas karena terba-
tas akses jaringan internet.

Afif menjelaskan, 49.390 TPS yang 
dinyatakan rawan berdasarkan ha-
sil pemetaan jajaran pengawas di 
daerah. Setidaknya, ada sembilan 

kategori yang menjadi indikator ke-
rawanan. Yang paling banyak adalah 
TPS yang memiliki daftar pemilih 
tidak klir seperti masih masuknya 
pemilih meninggal, pindah domisi 
dan sebagainya. “Jumlahnya 14.534 
TPS,” imbuhnya

Ingatkan Penggunaan DD 
BENGKULU – Gubernur Bengkulu Dr. H. Ro-

hidin Mersyah, mengingatkan pengunaan Dana 
Desa (DD) tahun depan harus disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat desa, untuk kemajuan 
desa. Pengaruh desa sangat besar terhadap ke-
majuan suatu daerah. 

“Jika tingkat desa itu mengalami kemajuan, 
desa itu bagus maka kabupaten maju, begitu pun 
provinsi juga akan maju, karena kemajuan sesung-
guhnya kan berasal dari desa,” kata Rohidin saat 
Sosialisasi Permendes PDTT Nomor 13 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

ARGA MAKMUR - Pemkab Bengkulu 
Utara (BU) kembali menerima peng-

hargaan. Kali ini penghargaan sebagai 
pemerintah daerah peduli penyiaran 

dalam ajang Penganugerahan Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 

Awards Bengkulu tahun 2020.
      Pemberian penghargaan 
diselenggarakan oleh KPID 

Bengkulu di Kota Bengku lu 
Senin kemarin. Peng-

hargaan diterima ter-
sebut atas duku ngan 
Pemkab dan DPRD 
BU terhadap penye-

lenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
(LPPL) Radio Kharisma Ratu Samban 95,6 
FM tahun 2020.

      Ketua KPID Bengkulu Ratimnuh, SH 
menuturkan KPID Bengkulu Awards meru-
pakan salah satu wujud apresiasi KPID 
Bengkulu terhadap lembaga penyiaran. 
Selain mendapatkan penghargaan sebagai 
pemerintah daerah peduli penyiaran, LPPL 
Radio Kharisma Ratu Samban BU juga 
meraih nominasi dalam katagori program 
talkshow terbaik televisi dan radio se-Pro-
vinsi Bengkulu.

Potensi Pelanggaran di TPS Masih Sangat Tinggi 

PRESTASI: Piagam dan 
piala penghargaan berikan 
kepada Pemkab Bengkulu 

Utara oleh KPID. 

Pemkab BU Raih Penghargaan 
KPID Awards 2020

Penerima Vaksin 
Dibagi Dua Kategori

JAKARTA - Pemerintah membagi sasaran pe-
nerima vaksin menjadi dua kategori. Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, dua 
kategori itu yakni peserta yang dibiayai oleh 
pemerintah dan peserta mandiri.

Ani menjelaskan, ketentuan peserta yang di-
biayai pemerintah mengacu pada rekomendasi 
World Health Organization (WHO) yakni berusia 
18 tahun hingga 59 tahun dan tanpa komorbid 
atau penyakit penyerta.

6 Produsen 
Vaksin 

yang Disetujui 
Kemenkes

PT BIO FARMA
Memiliki dua proyek vaksin Covid-19. Yakni, vak-
sin Merah Putih yang sedang diteliti Lembaga 
Molekuler Eijkman dan vaksin dari Sinovac yang 
tengah dilakukan uji klinis tahap III oleh Unpad.

AstraZeneca
Perusahaan dari Inggris ini menggandeng Uni-
versitas Oxford untuk mengembangkan vaksin. 
AstraZeneca menyatakan bahwa calon vaksin-
nya diujikan kepada 20.000 sukarelawan. Lapo-
ran sementara, tingkat keefektifan vaksin terse-
but sampai 70 persen. 

Moderna
Telah mengajukan izin penggunaan darurat ke-
pada regulator obat di Eropa dan Amerika Seri-
kat. Moderna menyatakan bahwa vaksinnya 
94,5 persen efektif. Yang menjadi catatan, vak-
sin dari Moderna harus disimpan dalam suhu -20 
derajat Celsius. 

Pfizer
Telah mengajukan izin penggunaan kepada reg-
ulator obat Eropa dan Amerika Serikat. Menurut 
hasil uji klinis tahap III, mereka mengklaim vak-
sin tersebut 95 persen efektif. Vaksin dari Pfi zer 
harus disimpan dalam suhu -70 derajat Celsius. 

Sinopharm
Vaksin dari perusahaan asal Tiongkok ini sudah 
digunakan pejabat maupun warga yang beper-
gian. Sinopharm mengklaim bahwa pengguna 
vaksin mereka tidak mengalami kasus Covid-19. 

SINOVAC
Calon vaksin Sinovac telah diuji di beberapa 
negara. Salah satunya Indonesia. Perusahaan 
vaksin asal Tiongkok ini menamakan vaksinnya 
CoronaVac. 

*Disarikan dari berbagai sumber

BENGKULU - Masyarakat Bengkulu menggunakan hak 
pilihnya dalam Pilkada serentak 2020 besok. Direktur Eksekutif 
Fixpoll Media Polling, Muhammad Anas menyampaikan banyak 
faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilgub 
2020 ini. Seperti kekuatan figur dan kinerja dari paslon atas 
terobosan besar yang dilakukan. 

Kemudian, performa dalam debat publik juga berpengaruh 
pada elektabilitas paslon. Masyarakat akan menilai bagaima-
na paslon menguasai panggung. Bagaimana performance 
meyakinkan publik dengan ulasan dan bahasa yang mudah 
dipahami. 

Figur Menentukan, Bukan Uang 

Survei Agusrin Unggul
Rohidin dan Helmi Yakin Menang 

HELMI HASAN ROHIDIN MERSYAH AGUSRIN M NAJAMUDIN
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PENGAWALAN: Anggota Polres Seluma saat melakukan pengawalan logistik ke TPS terjauh dan sulit dijangkau di Desa Desa Suban, Keca-
matan semidang Alas, kemarin.
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“Tentu Paslon yang tidak banyak 
retorika dan tidak muluk-muluk 
akan lebih mudah dipahami ma-
syarakat,” kata Anas. 

Ia menjelaskan bahwa hal yang 
berpengaruh pada elektabilitas 
calon menurut Anas adalah 
masifnya deklarasi dukungan 
komunitas, kelompok masyara-
kat terhadap paslon sebulan 
terakhir.

“Juga pengaruh strong voters, 
yaitu pemilih yang tidak mungkin 
berubah dengan alasan apapun. 
Masing-masing Paslon men-
galami kenaikan, Agusrin-Imron 
sebesar 35,9%, Rohidin-Rosjon-
syah 22,3% dan Helmi-Muslihan 
11,2%,” katanya.

Selain itu, ia juga menilai poli-
tik uang atau yang lebih dikenal 
dengan money politic praktiknya 
masih kerap dijumpai setiap 
kali menjelang Pilkada. Ken-
dati demikian, ia menilai untuk 
Pilkada di Provinsi Bengkulu, 
terutama dalam Pemilihan Gu-
bernur, money politic tak berpen-
garuh banyak.

“Money politic itu tidak terlalu 
berpengaruh terhadap peruba-
han suara masyarakat, paling 
pengaruhnya hanya 2-3 persen 
saja,” papar Anas.

Dijelaskannya, kebanyakan 
penerima money politic ini 
adalah mereka menerima namun 
tidak memilih. Bahkan ada yang 
tidak mau menerima money poli-
tic. Namun ada juga yang berse-
dia, hanya sedikit yang menerima 
money politik dan memilih. 

Menurutnya, ada empat hal 
yang berpengaruh besar pada 
elektabilitas Calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur Provinsi 
Bengkulu Tahun 2020. Pertama 
adalah kekuatan figur dan kinerja 
bahwa ada terobosan besar yang 
dirasakan masyarakat saat calon 
menjabat, kebetulan ketiga kan-
didat pernah menjabat. 

“Kita tahu Pak Helmi menjabat 
Walikota, Pak Rohidin Gubernur 
Bengkulu dan Pak Agusrin pernah 
jadi Gubernur. Masyarakat akan 
melihat siapa diantara ketiganya 
yang mempunyai terobosan besar 
ketika memimpin,” jelasnya.

Juru bicara Paslon Rohidin-
Rosjonsyah, Zulkarnain Kaka 
Jodho menyampaikan pihaknya 
enggan berkomentar terkait hasil 
survei dan strong voter itu. Menu-
rutnya, di masa tenang saat ini 
pihaknya ingin mengajak semua 
pihak untuk menjaga silaturahmi, 
dan terus menerapkan protokol 
kesehatan untuk pencegahan 
penyebaran Covid-19.

“Pada intinya silakan saja orang 
mengklaim soal data survei, 
tapi kita juga punya survei itu 
yang ada data tersebut. Yang 
jelas kita menjaga di hari tenang 
ini semoga kita dalam keadaan 
riang gembira. Menjelang detik-
detik pencoblosan, tidak tertukar, 
yang di atas sudah diatur,” tukas 
Zulkarnain.

Pihaknya pun meyakini dan 
telah menyerahkan semua usaha 
yang mereka lakukan, kepada Al-
lah SWT. Ia pun menyampaikan 
bahwa berdasarkan Hasil SMRC 
diketahui bahwa berdasarkan 
top of mind elektabilitas Calon 
Gubernur. Paslon nomor urut 2 
Rohidin-Rosjonsyah menempati 
posisi puncak dengan 41,6 pers-
en. Disusul dengan Paslon nomor 
urut 3 Agusrin-Imron dengan 34,8 
persen. Kemudian Paslon nomor 
urut 1 Helmi-Muslihan dengan 
23,6 persen.

Terkait hasil survei dari Fixpoll 
itu, Juru Bicara Paslon nomor 
urut 3 Agusrin-Imron, Suryawan 
Halusi pun memberikan apr-
esiasi terhadap hasil survei dari 
lembaga ini. “Alhamdulillah, kita 
pada posisi tertinggi di survei 
dari Fixpoll, lembaga survei yang 
kredibel dan sudah dikenal luas 
oleh masyarakat di nasional. 
Ini juga menjadi semangat bagi 
kita, tim yang selalu bergelora 
untuk memenangkan paslon 
nomor 3. Dan memang dalam 
prediksi kira seperti itu, kita 
jumpai di lapangan. Sambutan 
di masyarakat itu luar biasa, 
untuk menjadikan Agusrin-
Imron menjadi pemimpin. Tim 
juga akan mengawal suara ini di 
lapangan. Sehingga Pilkada ini 
berjalan dengan seharusnya,” 
tukasnya.

Terpisah,  Sekretaris DPW PAN 
Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, 
S.IP, M.AP menyebutkan bahwa 
pihaknya juga menyakini bahwa 
paslon yang akan diusung yakni 
Helmi-Muslihan bisa meraih 
kursi kepemimpinan di Pem-
prov Bengkulu itu. “Kalau survei 
pilkada itu menurut saya sebagai 
politisi, untuk menampung apa 
kemauan rakyat. Bukan raky-
at yang mau pilih siapa,” kata 
Dempo.

Ia mengatakan salah satunya 
ambulance gratis sangat dibu-
tuhkan masyarakat, terutama jika 
sedang mengalami sakit  baik dari 
rumah ke rumah sakit atau dari 
rumah sakir ke rumah. Terlebih, 
jika rumah sakit merujuk pasien 
ke rumah sakit di luar daerah, 
ambulance paling dibutuhkan 
oleh masyarakat. 

“JIka ada ambulance gratis di 
setiap desa, masyarkat bisa cepat 
dilayani. Tidak perlu memikirkan 
biaya,” ujar mantan Ketua BEM 
Fisip Unib ini.

Dia mengatakan, selama ini 
banyak laporan dari masyarakat, 
jika ada warga yang sakit, sulit 
mencari kendaraan untuk mem-
bawanya ke rumah sakit. Padahal, 
ambulance menjadi kebutuhan 
mendesak masyarakat saat ada 
warga sakit.  “Selama ini banyak 
warga yang sakit sulit dibawa 
ke rumah sakit, karena takut tak 
mampu bayar ambulance, belum 
lagi memikirkan biaya berobat,” 
katanya.

Orang dekat Helmi Hasan ini 
mengatakan, tidak adanya am-
bulance di desa-desa membuat 
pelayanan kesehatan terhadap 
masyarakat terhambat. Saat 
kondisi sakit, masyarakat mem-
butuhkan pelayanan kesehatan 
yang cepat.  Sehingga, sakit yang 
dialami warga cepat tertangani.  

Ia menjelaskan bahwa saat 
ini rakyat berkeinginan untuk 
mendapatkan pelayanan yang 
lebih baik, terutama di bidang 
kesehatan. Untuk itu, pihaknya 
meyakini jika Paslon yang di-
usungnya dapat menarik pilihan 
masyarakat. Dengan program dan 
visi misi andalannya. Ditambah-
kan, dengan semangat juang 
dari alm. Cawagub Muslihan 
DS. Ini menjadi pemicu untuk 
membangkitkan semangat tim, 
simpatisan, dan pendukungnya 
untuk Helmi-Muslihan dalam 
pencoblosan nanti.  Anggota Ba-
waslu Provinsi Bengkulu Devisi 
Pengawasan, Patimah Siregar, S. 
Pd M. Pd menyampaikan ber-
sama Sentra Penegakkan Hu-
kum Terpadu (Gakkumdu) telah 
melakukan patroli money politic. 
Guna mengantisipasi terjadinya 
praktik politik uang jelang pen-

coblosan 9 Desember nanti.  
“Memastikan tidak ada money 
politic. Jadi gerakan bersama to-
lak money politic,” kata Patimah, 
kemarin.

Dijelaskannya, patroli itu juga 
dilakukan secara serentak se In-
donesia. Selain antispasi terjadi 
money politic,  patroli ini juga 
untuk melihat dan mengawasi 
apakah ada kerumunan di masa 
tenang. Serta memastikan bahwa 
kerumanan itu ketika ada itu 
untuk dibubarkan. “Yang pasti 
ketika kita akan lebih fokus bagi 
daerah dalam pemilu sebel-
umnya didapati adanya money 
politic,” tukas Patimah.

Kemudian,di masa tenang ini 
sampai dengan pungut hitung, 
ia mengajak agar semua yang 
punya hak pilih datang ke Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) untuk 
menyalurkan haknya. Juga agar 
para pemilih ini tidak tergiur den-
gan rayuan dan janji janji dari tim 
pemenangan paslon tertentu. Un-
tuk menjual suaranya, mengingat 
suara mereka ini menentukan 
Bengkulu di masa mendatang.

“Jangan memilih itu karena 
terpengaruh karena janji janji 
atau keinginan atau niatan untuk 
mendapatkan sesuatu dari tim 
kampanye. Tapi memilih ini ber-
dasarkan hak dasar kita yang oleh 
undang-undang itu dilindungi,” 
kaya Patimah.

Pasalnya, memilih itu adalah 
pemberian suara kita untuk me-
nentukan pemimpin lima tahun 
kedepan. Sementara, apabila ada 
dugaan money politic diproses di 
Gakkumdu dan putus di penga-
dilan. Maka baik untuk pemberi 
maupun penerima itu ada pidana 
dan sanksi denda. 

“Dan bagi calon dan timnya itu 
bisa didiskualifikasi. Makanya 
kita memang benar melakukan 
pencegahan sedini mungkin 
untuk melakukan pencegahan 
ini,” jelasnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Beng-
kulu Kordiv Hukum, Humas, 
Data Dan Informasi, Dodi Her-
wansyah, S.Pd., M.M., bahwa 
pihaknya akan gencar melakukan 
patroli keliling ini hingga ket-
ingkat desa kelurahan. Bersama 
jajaran Bawaslu kabupaten kota 
se Provinsi Bengkulu. 

“Termasuk Panwascam, PDK 
bersama pihak kepolisian, Satpol 
PP, kita mengawasi titik rawan 
yang sudah di petakan. Juga 
kerumanan masyarakat dalam 
penegakan protokol Covid-19 dan 
money politic. Kegiatan ini akan 
terus kami lakukan sampai pen-
cobolosan. Agar tercipta pemilu 
sehat dan beritegritas,” kata Dodi.

Ia pun menjelaskan bahwa 
Patroli pengawasan serentak se 
Provinsi Bengkulu ini dimulai 
pada 6 hingga 8 Desember ini. 
Dimana nantinya juga akan me-
mastikan bahwa peserta pemilu 
dilarang melakukan kampanye 
dalam bentuk apapun. Juga un-
tuk alat peraga kampanye juga 
dipastikan sudah diturunkan, 
dan dibersihkan oleh peserta 
Pemilu paling lambat satu hari 
sebelum pemungutan suara. 
Dan untuk akun media sosial 
peserta pemilu ditutup pada 
hari terakhir masa kampanye. 
Kemudian untuk media massa 
dilarang untuk menampilkan 
iklan, rekam jejak, atau dalam 
bentuk lain yang mengarah ke 
kampanye.

“Kita juga mengawasi dan men-
jaga pemungutan dan perhi-
tungan suara saat pencoblosan 
nanti,” tutupnya.( war)

Kategori lain yang cukup sig-
nifikan adalah 11.559 TPS tak 
memiliki akses internet untuk 
penggunaan SIREKAP, 6.291 TPS 
yang terdapat pemilih memenuhi 
syarat tapi tak didaftar, 5.744 TPS 
sulit dijangkau geografisnya, dan 
3.338 TPS yang petugasnya tidak 
bisa menggunakan SIREKAP saat 
pelatihan.

Kemudian, ada juga 3.039 TPS 
yang tidak memiliki aliran listrik, 
2.442 TPS tidak akses bagi difabel, 
1.420 TPS tidak memnuhi proto-
kol kesehatan, dan 1.023 TPS yang 
petugasnya terpapar covid-19. 
“Jadi TPS rawan adalah setiap 
kondisi yang rawan mengganggu 
pelaksanaan pemungutan suara,” 
imbuhnya.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi 
Pettalolo menambahkan, ber-
bagai kerawanan tersebut bu-
kan hanya mengganggu teknis 
pelaksanaan. Di beberapa kasus 
bahkan dapat berujung pada 
pelanggaran. Untuk kategori TPS 
rawan karena jarak yang tidak 
terjangkau misalnya, hal itu bisa 
berdampak pada menurunnya 
minat masyarakat.

“Ini berpotensi menghilangkan 
hak pilih masyarakat,” ujarnya. 
Kemudian, TPS lokasi TPS yang 
tidak sesuai protokol kesehat-
an juga berpotensi terjadinya 
pelanggaran administrasi. Ratna 
menyebut pihaknya telah me-
minta jajaran Bawaslu daerah 
untuk berkoordinasi dengan pe-
nyelenggara guna meminimalisir 
kerawanan di TPS.

Sementara itu, Direktur Jenderal 
(Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) 
Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) Akmal Malik meminta 

masyarakat untuk tak khawatir 
ke TPS. Pasalnya, proses di TPS 
sudah didesain sesuai protokokl 
kesehatan.

“Tugas masyarakat hanya patuhi 
protokol kesehatan, datang ke 
lokasi pada jadwal yang sudah 
ditentukan oleh KPU,” imbuhnya.

Akmal juga mengingatkan, par-
tisipasi dari masyarakat sangat 
penting untuk memperoleh pe-
mimpin daerah dengan legitimasi 
yang kuat. “Kita membutuhkan 
pemimpin yang memiliki legiti-
masi kuat, kita kan semua sepakat 
untuk menangani Covid-19 ini 
secara bersama-sama,,” ujarnya.

Lebih lanjut, Akmal juga men-
gajak masyarakat untuk disiplin 
dalam memanfaatkan waktu pen-
coblosan. “Kedisplinan warga un-
tuk datang di waktu yang sudah 
ditentukan oleh Teman-Teman 
KPU menjadi kunci keberhasilan 
nanti pencoblosan di tanggal 9 
Desember,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Rejang Lebong (RL) 
kemarin resmi memberang-
katkan logistik untuk sembilan 
wilayah kecamatan. Pelepasan 
secara simbolis logistik Pilkada 9 
Desember 2020 tersebut dilaku-
kan di depan Gudang Logistik 
KPU Kabupaten RL jalan S. Su-
kowati kemarin.

Kegiatan pelepasan disaksikan 
Komisioner KPU, Komisioner 
Bawaslu, Polres RL, Kodim 0409/
RL, Kejari RL dan Kesbangpol Ka-
bupaten RL serta tamu undangan 
lainnya. Pelepasan secara resmi 
di pimpin oleh Komisioner KPU 
Kabupaten RL Koordinator Divisi 
Hukum dan Pengawasan Faham 
Syah, M.Pd.I dengan ditandai 
pengangkatan bendera star.

Rinciannya, masing-masing 

Kecamatan Kota Padang dengan 
jumlah 10 desa/kelurahan dan 31 
TPS. Kecamatan Sindang Beliti 
Ulu (SBU) dengan jumlah 9 desa/
kelurahan dan 29 TPS. Kecamatan 
Sindang Beliti Ilir (SBI) dengan 
jumlah 10 desa/kelurahan dan 
22 TPS. Kecamatan Padang Ulak 
Tanding (PUT) dengan jumlah 15 
desa/kelurahan dan 47 TPS.

Kemudian Kecamatan Bindu-
riang dengan jumlah 5 desa/
keluarah dan 21 TPS. Kecamatan 
Sindang Dataran dengan jumlah 
6 desa/kelurahan dan 26 TPSa, 
Kecamatan Sindang Kelingi den-
gan 10 desa/kelurahan dan 26 
TPS, Kecamatan Bermani Ulu 
dengan jumlah 12 desa/kelu-
rahan dan 30 TPS. Dan terakhir 
Kecamatan Bermani Ulu Raya 
(BUR) dengan jumlah 10 desa/
kelurahan dan 25 TPS.

Dijelaskan Ketua KPU Kabupat-
en RL Drs. Restu Satrio Wibowo 
melalui Kasubbag Umum Sek-
retariat KPU Kabupaten RL Riko 
Saputra, Sea, untuk 9 kecamatan 
logistik yang didistribusikan 
nantinya bermalam terlebih da-
hulu di masing-masing PPK. Baru 
hari ini dilanjutkan distribusi ke 
masing-masing TPS.

Sedangkan untuk enam keca-
matan lainnya, sambung Riko, 
pendistribusian dilaksanakan 
hari ini. Masing-masing Keca-
matan Selupu Rejang, Keca-
matan Curup, Curup Timur, 
Curup Tengah, Curup Selatan 
dan Kecamatan Curup Utara. 
‘’Untuk enam kecamatan lainnya 
akan didistribusikan besok (hari 
ini, red). Logistik sampai di PPK 
tidak menginap, namun lang-
sung didistribusikan ke masing-
masing TPS,’’ demikian Riko.
(dtk/jpg)

Untuk itu Rohidin meminta 
agar penggunaan dana desa 
dapat di manfaatkan dengan bi-
jak. Lebih menekankan kepada 
peningkatan kesejahteraan desa, 
dan dengan dana desa dapat 
mengembangkan potensi desa. 
Seperti menjadikan desa wisata 
maupun desa pertanian dengan 
komoditas unggulannya. Se-
hingga memberikan manfaat ke-
pada perubahan pelayanan pada 
tingkat desa, lalu pemberdayaan 
ekonomi desa.

“Uang itu bukan dibelanjakan 
untuk habis pakai. Masyarakat 

itu berharap dengan dua hingga 
tiga tahun dana desa bergulir ada 
perubahan kemajuan bagi tingkat 
desa,” papar Rohidin.

Provinsi Bengkulu tahun depan 
akan menerima alokasi DD sebe-
sar Rp 1,085 triliun. Angka ini tidak 
jauh berbeda dari tahun ini yang 
di peruntukan bagi 9 kabupaten 
dalam wilayah Provinsi Beng-
kulu. Meliputi untuk Kabupaten 
Bengkulu Selatan (BS) sebesar Rp 
110,975 miliar, Bengkulu Utara Rp 
170,927 miliar, Rejang Lebong Rp 
113,199 miliar, Kabupaten Kaur Rp 
147,024 miliar.

Lalu, Kabupaten Seluma Rp 
141,085 miliar, Kabupaten Mu-

komuko Rp 123,162 miliar, Ka-
bupaten Lebong Rp 79,837 miliar, 
Kabupaten Kepahiang Rp 86,691 
miliar, Kabupaten Bengkulu Ten-
gah Rp 112,456 miliar. “Pesan saya 
dalam menyusun program pem-
bangunan desa dari dana desa 
tahun 2021 itu, musyawarahkan 
betul apa yang dibutuhkan,” im-
buh Rohidin.

“Perlu di analisa kebutuhan apa 
yang penting di desa. Apakah 
kebutuhannya infrastruktur, sa-
rana/prasarana, pengadaan bibit 
dan lain-lainnya. Yang harus di-
pilih tentunya sesuai dengan ke-
butuhan masyarakat,” sambung 
Rohidin.(key)

“Kita memiliki harapan besar 
terhadap kemajuan LPPL Radio 
Kharisma Ratu Samban. Teru-
tama harapan agar Pemkab terus 
mendukung dan dapat mengop-
timalkan pemanfaatan media 
penyiaran sebagai salah satu 
sumber informasi bagi publikasi 
pembangunan, pendidikan dan 
hiburan sesuai dengan pengelo-
laannya,” ujar Ratimnuh.

Sementara itu Bupati BU Ir H 

Mian melalui Kadis Kominfo 
Sasman, SP  menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada KPID 
Bengkulu yang telah memberi-
kan apresiasi dan penghargaan  
kepada Pemerintah Kabupaten 
Bengkulu Utara. Ia memastikan 
jika Pemkab BU akan terus men-
dukung pengembangan LPPL 
Radio Kharisma Ratu Samban.

“Kedepannya kita akan me-
ningkatkan dukungan dalam 
memajukan dan mengembang-
kan LPPL Radio Kharisma Ratu 

Samban yang menjadi satu-sat-
unya LPPL di Provinsi Bengkulu,” 
ujarnya.

Ditambahkannya, ia juga ber-
terimakasih kepada DPRD dan 
masyarakat yang selalu mendu-
kung kehadiran LPPL Radio Ratu 
Samban sebagai media informasi, 
pendidikan dan hiburan.

“Tentunya kita berharap kede-
pannya terus ada peningkatan 
dari segala segi untuk LPPL Radio 
Kharisma,” pungkasnya. (qia/
avd)

“Dalam hal ini, bagi mereka 
yang akan dibayar oleh pemer-
intah akan ditetapkan targetnya 
oleh Kemenkes. Siapa yang akan 
jadi target yakni yang selama 
ini disebutkan usia 18-59 tanpa 
komorbid (penyakit penyerta),” 
katanya dalam virtual conference, 
kemarin (7/12).

Ani memerinci, 1,2 juta vak-
sin yang tiba dikemas dalam 33 
paket dengan berat bruto 9.229 
kilogram, sesuai dengan kode im-
por AWB PEK99463221. Menurut 
dokumen, jumlah vaksin yang 
diimpor, adalah 1,2 juta vial 1 dosis 
vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin 
untuk contoh pengujian.

Pemerintah juga memberikan 
fasilitas pembebasan bea masuk 
dan juga pajak guna mempercepat 
pelaksanaan vaksinasi dan men-
dukung penanganan pandemi 
Covid-19 di Indonesia. Fasilitas 
fiskal yang diperoleh dari im-
portasi vaksin adalah sebesar Rp 
50,95 miliar. “Untuk pembebasan 
bea masuk Rp 14,56 miliar dan 
pajak dalam rangka impor Rp 
36,39 miliar,” jelas mantan direktur 
pelaksana Bank Dunia itu.

Fasilitas fiskal untuk membantu 
importasi vaksin Covid-19 sesuai 
dengan Perpres Nomor 99 Tahun 
2020. Adapun dari sisi Kemen-
keu, Menkeu juga sudah menge-
luarkan PMK 188/PMK.04/2020 
mengenai pemberian fasilitas 
kepabeanan dan atau cukai serta 
perpajakan atas impor pengadaan 
vaksin di dalam rangka penanga-
nan Covid-19.

Dari sisi anggaran, pemerintah 
telah mengalokasikan anggaran 
Rp 35,1 triliun di tahun 2020. 
Namun program vaksinasi akan 
mulai berjalan di tahun 2021 dan 
seterusnya. 

Pada 2021, pemerintah juga 
telah menyiapkan anggaran ke-
sehatan Rp 169,7 triliun. Dari 
jumlah itu, untuk pengadaan 

vaksin dan penanganan Covid-19 
sebesar Rp 60,7 triliun. Ada pula 
antisipasi pengadaan vaksin 
Covid-19 Rp 18 triliun, antisipasi 
imunisasi atau program vaksinasi 
Rp 3,7 triliun, dan Rp 1,3 triliun 
untuk pembelian sarana prasa-
rana laboratorium, litbang, PCR, 
serta akan dicadangkan iuran 
JKN untuk masyarakat yang tidak 
mampu yakni kelas 3.

Sementara itu, sampai saat ini, 
pemerintah sudah menghabiskan 
Rp 637 miliar untuk melakukan 
pembelian vaksin. Rincinya, digu-
nakan untuk membeli vaksin dari 
Sinovac sebanyak 3 juta dosis dan 
dari Cansino sebanyak 100 ribu 
dosis. “Vaksin Sinovac yang dijad-
walkan hadir pada Desember, dan 
tentu nanti akan berjalan seperti 
yang disampaikan,” kata Ani.

Sementara itu, Gubernur Bank 
Indonesia (BI) Perry Warjiyo op-
timistis dengan vaksinasi dan dis-
iplin protokol kesehatan Covid-19 
akan mengakselerasi pemulihan 
ekonomi Indonesia di 2021. Dua 
faktor tersebut sangat penting agar 
kesehatan tetap terjaga, mobilitas 
manusia kembali normal, dan ak-
tivitas ekonomi dan dunia usaha 
membaik. Sehingga, stimulus 
pemerintah dan BI bisa terim-
plikasi optimal dan meminimalisir 
dampak ke sektor keuangan dan 
moneter.

Makanya, BI mengapresiasi 
langkah pemerintah yang telah 
memesan dan akan memulai 
vaksinasi dalam waktu dekat. 
Bank sentral juga ikut mendanai 
program vaksin itu melalui burden 
sharing dalam APBN 2020.

Melihat perkembangan kondi-
si dan aktivitas perekonomian, 
Perry yakin ekonomi akan mulai 
tumbuh positif mulai kuartal IV 
2020. Bahkan, pada 2021 ekonomi 
Indonesia diprakirakan tumbuh 
mencapai 4,8-5,8 persen.

“Hal tersebut didukung kenai-
kan ekspor dengan perbaikan 
ekonomi global, konsumsi den-

gan stimulus belanja sosial dari 
pemerintah, investasi dengan 
stimulus belanja modal, dan 
investasi swasta dengan UU Cip-
taker,” beber alumnus Iowa State 
University itu.

Sementara itu, Asisten Gubernur 
BI Aida S. Budiman menuturkan, 
penerapan protokol kesehatan 
menjadi kunci suksesnya pelak-
sanaan vaksinasi. Baru setelah 
itu, membuka sektor-sektor yang 
aman dan produktif. Mengingat, 
selama pandemi Covid-19, tidak 
sedikit sektor perekonomian yang 
sebetulnya masih survive. “Ini 
mesti kita lihat untuk memban-
tunya,” ucapnya. 

Dana pemerintah menjadi sum-
ber pertumbuhan ekonomi kuartal 
III 2020. Melalui sinergi kebijakan, 
wajib bagi BI untuk membantu 
percepatan penyerapan stimulus 
fiskal. Aida memastikan, bahwa 
stimulus kebijakan moneter dan 
makroprudensial akan berlanjut 
di 2021. Antara lain, menjaga 
stabilitas nilai tukar rupiah sesuai 
fundamental dan menjaga me-
kanisme pasar, suku bunga yang 
rendah, dan melanjutkan pembe-
lian SBN dari pasar perdana untuk 
pembiayaan APBN 2021.

“Sebagai pembeli siaga (non-
competitive bidder) dan mem-
buat kebijakan makroprudensial 
yang akomodatif tahun depan,” 
ungkapnya. 

BI juga mendorong peningkatan 
kredit oleh perbankan. Mengingat, 
tren suku bunga acuan BI 7 day 
(Reverse) Repo Rate (BI7DRR) 
rendah, di level 3,75 persen. Selain 
itu, upaya digitalisasi ekonomi 
dan keuangan terus digenjot seir-
ing perubahan perilaku transaksi 
masyarakat yang cashless. 

Sentimen kedatangan vaksin 
sinovac di tanah air juga mempen-
garuhi pergerakan saham nasi-
onal kemarin. Indeks harga saham 
gabungan (IHSG) terpantau naik 
120,28 poin atau 2,07 persen di 
level 5.930,76. (dee/han/agf)

JAKARTA – Pemerintah mem-
berlakukan pelonggaran keten-
tuan pembelajaran tatap muka 
di tengah pandemi Covid-19. 
Sehingga pembelajaran tatap 
muka di sekolah boleh dibuka 
kembali Januari 2021 depan. Ang-
gota Komisi X DPR Ferdiansyah 
mengatakan sebelum dibuka 
sebaiknya dilakukan pemetaan 
kondisi kesehatan guru serta 
simulasi.

Politisi Partai Golkar itu men-
gatakan pemetaan kondisi kes-
ehatan guru sangat penting. Dian-
taranya pemetaan ini adalah usia 
guru. Dia menjelaskan banyak 
guru yang usianya sudah lanjut. 
Bahkan banyak yang tinggal seta-
hun lalu sudah pensiun. 

’’Itu artinya sudah 58 tahun atau 
59 tahun. Mereka kan masuk re-
siko tinggi penularan Covid-19,’’ 
kata Ferdiansyah kemarin (7/12). 
Guru-guru yang sudah mendekati 
usia pensiun tersebut, tentunya 
tidak memiliki ketahanan fisik 
layaknya pendidik usia muda. 

Untuk itu perlu dilakukan 

pemetaan yang tepat sehingga 
pembelajaran tatap muka di ten-
gah pandemi bisa membawa 
keselamatan tidak hanya bagi 
siswa. Tetapi juga guru, khususnya 
guru-guru sepuh. Jangan sampai 
banyak laporan guru yang gugur 
gara-gara terinfeksi Covid-19.

Kemudian Ferdiansyah juga 
mengingatkan perlu ada simu-
lasi dahulu. Termasuk juga pen-
gaturan jadwal. Misalnya satu 
kelas ada 35 siswa, langsung dibagi 
menjadi lima hari. Sehingga setiap 
hari ada tujuh siswa yang masuk. 
Jadi satu siswa hanya masuk sehari 
dalam sepekan.

Faktor infrastruktur menurutnya 
begitu penting. Khususnya fasili-
tas layanan cuci tangan. Menurut 
Ferdiansyah kondisi sekolah di 
Indonesia sangat beragam. Mulai 
dari yang komplit fasilitasnya 
hingga yang terbatas. ’’Boro-boro 
tempat cuci tangan. Air bersih saja 
susah,’’ jelasnya.

Dia menegaskan persiapan 
membuka pembelajaran tatap 
muka di tengah pandemi ha-

rus matang. Tidak bisa sekadar 
menanyakan kesiapan ke guru. 
Sebab kalau ditanya ke guru, pasti 
jawabannya siap. ’’Masalah babak 
belum belakangan. Jangan disiap-
siapkan,’’ tuturnya.

Sementara itu Kementerian 
Agama (Kemenag) merespon 
munculnya klaster di MAN 22 
Jakarta. Seperti diketahui setelah 
ada kegiatan sejenis wisata di Jog-
jakarta, sebanyak 40 orang guru 
dan karyawan MAN 22 Jakarta 
dinyatakan positif Covid-19.

’’Tentunya kita prihatin atas 
kegiatan yang dilakukan kepala 
madrasah itu. Kita fokus pada pe-
nyembuhan dahulu,’’ kata Direktur 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
(GTK) Madrasah Kemenag Mu-
hammad Zain. Dia mengatakan 
sudah mendatangi madrasah yang 
ada di Jakarta Barat itu. 

Menurutnya upaya pertama 
yang harus dilakukan adalah me-
nyelamatkan guru dan karyawan 
yang sakit terlebih dahulu. Kemu-
dian baru urusan pembinaan atau 
pendisiplinan.(wan)

Harus Ada Pemetaan Kesehatan Guru dan Simulasi
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SELUMA - Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil 
(Disdukcapil) Kabupaten Se-
luma bekerja maksimal untuk 
mencetak fisik e-KTP dari 
perekaman e-KTP yang telah 
dilakukan. Pendistribusian 
fisik e-KTP dilaksanakan sejak 
kemarin (7/12) pagi.

Kepala Disdukcapil Seluma, 
Hj. Irzani M.Si menjelaskan 
jumlah wajib e-KTP di Ka-

bupaten Seluma pada tahun 
ini sebanyak 153.596 jiwa. 
Adapun saat ini diketahui 
bahwa semua wajib KTP telah 
melakukan perekaman. Maka 
dari itu, Disdukcapil Seluma 
mengejar proses pencetakan 
fisik e-KTPnya. Pencetakan 
ini sendiri dikebut dan bahkan 
telah mendistribusikan lebih 
dari 2 ribu keping e-KTP.

Pendistribusian itu dilaku-

kan langsung ke pihak keca-
matan sebelum dibagikan 
kepada masyarakat. Sehingga 
nantinya yang bersangkutan 
akan mengambilnya langsung 
ke kecamatan atau desa tanpa 
harus mendatangi kantor Dis-
dukcapil. “Sebelum tanggal 9 
Desember nanti kita fokus un-
tuk menyalurkan fisik e-KTP 
yang telah dicetak,” jelasnya.

Irzani juga meminta ban-

tuan kepada para camat, 
kepala desa serta lurah untuk 
dapat segera mendistribusi-
kan atau menyampaikan 
e-KTP yang telah dicetak itu 
kepada warganya. Hal ini un-
tuk kelancaran pelaksanaan 
Pilkada pada 9 Desember 
mendatang. Sehingga tidak 
ada lagi masyarakat yang 
membawa surat keterangan 
(suket). Ia juga mengimbau 

apabila masih ada masyara-
kat yang memegang suket 
untuk segera mengajukan 
permohonan cetak e-KTP. 
Yakni dengan cara men-
datangi petugas di keca-
matan maupun langsung 
datang ke kantor Disdukcapil 
Seluma. “Harapan kita, saat 
pelaksanaan pilkada nanti 
semua warga sudah meme-
gang e-KTP,” ujarnya.(cup)

Logistik ke TPS 
Rawan Disalurkan

SELUMA - Polres Seluma menurunkan personel-
nya untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara 
(TPS). Ada sekitar 225 personel yang akan disiagakan 
di 450 TPS dengan pembagian melihat kerawanan 
daerahnya. Selain itu juga melakukan patroli skala 
besar guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan.

Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo, S.IK 
mengatakan pergeseran para personel yang melaku-
kan PAM TPS ini bertepatan dengan pendistribusian 
losistik yang dilakukan KPU Seluma. Saat pendis-
tribusian, personel akan dibagi untuk melakukan 
pengamanan di setiap TPS. Yakni di setiap TPS akan 
dijaga 1 - 3 orang anggota tergantung titik kerawanan-
nya. Selain itu, pergeseran personel dilakukan sejak 
H-2 sebelum pelaksanaan pemilihan. Ada sejumlah 
lokasi TPS yang jauh dan diperlukan waktu yang lama 
untuk mencapainya.

Untuk di ketahui, wilayah Kabupaten Seluma 
terdapat sebanyak 450 TPS yang tersebar di 202 
kelurahan/desa. Dari 450 TPS tersebut, terdapat tiga 
klasifikasi TPS. Yaitu TPS aman sebanyak 385 TPS, 
TPS rawan sebanyak 65 TPS dan TPS sangat rawan 
untuk saat ini masih nihil. Adapun kerawanan TPS 
sendiri dikarenakan posisi TPS cukup jauh dari pen-
gelompokan TPS lainnya, TPS yang secara geografis 
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.

“Untuk TPS yang masuk kategori rawan akan dijaga 
oleh 3 personel polisi, juga ada bantuan dari TNI,” 
kata Kapolres.(cup)

Periksa 21 Sapi 
Gejala Jembrana

SELUMA - Peternak sapi di Kabupaten Seluma 
jadi khawatir sejak beberapa hari ini. Hal itu setelah 
adanya satu ekor sapi yang ditemukan mati akibat 
diserang virus jembrana. Terkait hal itu, Dinas Per-
tanian (Distan) Seluma langsung bergerak untuk 
mengantisipasi terjadi penyebaran virus tersebut.

Langkah antisipasi dilakukan terhadap 21 ekor 
sapi yang ada di tiga kecamatan kkarena memiliki 
gejala seperti terserang penyakit jembrana. Plt 
Kepala Dinas Pertanian Seluma, Arian Sosial SP 
MSi membenarkan hal tersebut. Sejauh ini, virus 
jembrana diduga telah menyebar di tiga kecamatan-
yakni Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma 
Selatan dan Kecamatan Sukaraja. Hanya saja dari 
hasil uji laboratorium, baru satu ekor sapi yang mati 
dan dinyatakan positif terkena virus jembrana. 

Selain terdapat satu ekor sapi mati, juga terdapat 
sekitar 21 sapi yang diduga terkena gejala virus tersebut. 
Sapi tersebut dilakukan penyuntikan vaksin. “Setelah 
mendapatkan informasi, petugas kita langsung melaku-
kan langkah antisipasi. Satu ekor sapi yang mati karena 
positif terkena virus jembrana itu milik warga Desa Sido 
Sari, Kecamatan Sukaraja,” jelas Arian.

Arian juga mengatakan pihaknya sudah mendapat 
suplai bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi 
Bengkulu. Yakni bantuan suplai obat untuk men-
gantisipasi virus jembrana. Setidaknya ada seban-
yak 300 dosis yang sudah dilakukan penyuntikan 
ke beberapa ternak yang berada di tiga kecamatan 
tersebut. Penyuntikan juga telah dilakukan secara 
bergantian. 

Arian juga mengimbau kepada seluruh petani atau 
peternak untuk tidak khawatir terkait dengan penye-
baran virus jembrana. Penyakit yang disebabkan 
virus tersebut dapat disembuhkan jika menyerang 
ternak. Hanya saja hal itu dapat terealisasi apabila 
dilakukan pengantisipasian yang cepat. “Jangan kha-
watir, penyakit jembrana dapat disembuhkan. Jika 
ada sapi yang kena dapat segera dikarantina sehingga 
tidak menular ke hewan lainnya,” ujarnya.

Dijelaskan, ciri-ciri mendasar ternak sapi yang ter-
indikasi mengidap virus jembrana, diantaranya sapi 
mengalami demam tinggi dengan suhu mencapai 
38-45 derajat celcius, bagian kelenjar limfa men-
galami pembengkakan hebat, bagian selaput lendir 
mulut sapi ada luka. Untuk sapi yang terjangkit virus 
sering mengalami pendarahan pada kulit. Sapi juga 
mengalami penurunan nafsu makan yang diiringi 
dengan diare yang bercampur darah. 

“Jika ada sapi warga memiliki tanda-tanda seperti 
ini segera dilaporkan ke Distan agar bisa segera di-
berikan obat atau vaksin pencegah virus jemberana,” 
imbau Arian.(cup)

SELUMA - Direktorat Jen-
deral Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan 
menerbitkan surat eda-
ran bernomor AJ.502/33/7/
D8JD/2020 tentang Penggu-
naan Bukti Lulus Uji Berkala 
Kendaraan Bermotor. Pener-
tiban itu sebagai tindaklanjut 
masih ditemukannya bukti 
lulus uji laik jalan kendaraan 
bermotor palsu di beberapa 
daerah. 

Terhitung tanggal 1 Januari 
2021, penyelenggaraan pen-
gujian berkala kendaraan ber-
motor hanya dapat diopera-
sionalkan bagi Unit Pelak-
sana Uji Berkala Kendaraan 
Bermotor (UPUBKB) yang 
terakreditasi. Dan, telah 
m e ng i mp l e m e nt a s i k a n 
penerbitan Bukti Lulus Uji 
elektronik (BLUe) berupa kar-
tu uji dan tanda uji. Sehingga 

Balai KIR di 
Kabupaten 
S e l u m a 
t e r a n c a m 
tutup dan 
tidak bisa 
beroperasi 
sementara 
karena be-
lum memi-
l i k i  p e ra -
latan BLUe 
seperti yang 
dimaksud.

Kepala Di-
nas Perkim 
Seluma, Er-
lan Suadi, 
S P  M A p 
membena-
r k a n  h a l 
t e r s e b u t . 
Sesuai  SE 
i t u ,  Ba l a i 

KIR hanya bisa dioperasi-
kan apabila sudah memiliki 
peralatan BLUe dan telah 
terakreditasi. Peralatan itu 
sendiri belum dimiliki Balai 
KIR di Kabupaten Seluma. 
Oleh karena itu, karena tidak 
memiliki peralatan yang di-
maksud maka Balai KIR terse-
but tidak bisa dioperasikan 
terhitung 1 Januari mendatang. 

Sebelum menerapkan 
BLUe, balai uji harus melaku-
kan kalibrasi dan perbaikan 
semua alat uji. Setelah lulus 
kalibrasi barulah kemudian 
akreditasi lanjutan. Tahapan 
itu harus dilakukan sebelum 
menenerapkan sistem BLUe 
tersebut. “Jika belum ada 
peralatannya, kita tidak bisa 
mengoperasikan Balai KIR,” 
ujar Erlan.

Ia telah mengusulkan ang-
garan untuk pembelian pera-
latan BLUe ini, namun belum 
diakomodir. Balai Uji KIR 
akan kembali beroperasi jika 
peralatan BLUe ini telah telah 
terpasang dan siap diopera-
sikan. 

Nantinya semua kenda-
raan wajib melakukan uji KIR 
dalam kurun waktu 12 bulan. 
Yakni wajib melakukan dua 
kali uji setiap semester atau 
enam bulan sekali. Kenda-
raan wajib uji bagi yang lulus 
mendapat BLUe. Dalam BLUe 
terdapat data kendaraan kelu-
lusan dari yang diuji. Dan din-
yatakan lulus uji mendapat 
kartu tempel lulus uji yang di-
tempel di kendaraan dengan 
system security module acces.

“Penerapan uji KIR dengan 
BLUe ini wajib. Jadi mau tidak 
mau memang harus ada,” 
terang Erlan.(cup)

SELUMA - Pembuatan 
sertifikat pada program 
Pendaftaran Tanah Siste-
matis Lengkap (PTSL) telah 
selesai dilaksanakan. Kantor 
Pertanahan Seluma telah 
melaksanakan penyaluran 
sertifikat tersebut. Semen-
tara untuk tahun 2021 nanti, 
Kabupaten Seluma hanya 
mendapatkan penerbitan 
seluas 3100 persil Sertifikat 
Hak Milik (SHM). Terjadi 
penurunan jika dibanding-
kan tahun sebelumnya yakni 
5.780 persil SHM.

“Untuk program PTSL 

tahun 2020 sudah selesai 
pembuatan sertifikatnya. 
Saat ini pembagiannya mu-
lai dilakukan petugas,” kata 
Kepala Kantor Pertanahan 
Seluma, Jakwan Hadinata 
SH melalui Humas, M Nata 
Manggala S.Akt.

Dijelaskan Nata, pem-
bagian sertifikat PTSL ini 
telah dilakukan sejak dua 
pekan lalu. Petugas Kan-
tor Pertanahan langsung 
turun ke lapangan dan 
membagikannya kepada 
para penerima. Untuk ta-
hun 2020, program PTSL 

mengalami penurunan dan 
target tidak tercapai. Dari 
target sebanyak 6 ribu bi-
dang, hanya terealisasi se-
banyak 3.100 bidang. Untuk 
biaya pembuatan sertifikat 
tanah melalui Program 
PTSL dapat dipungut biaya 
maksimal sebesar Rp 200 
ribu dengan dilengkapi 
berita acara kesepakatan 
di desa yang bersangkutan.

“Penyaluran langsung dis-
alurkan ke desa-desa atau 
kelurahan, memang untuk 
tahun ini dari target tidak 
tercapai,” ujarnya.(cup)

YUDI/RB

VAKSIN: Dokter hewan melakukan vaksinasi 
jembrana terhadap ternak sapi.

83 Petugas 
KPPS Reaktif

SELUMA - KPU Seluma 
telah menggelar rapid test 
massal pada seluruh petugas 
Kelompok Penyelenggara Pe-
mungutan Suara (KPPS) dan 
Linmas yang akan bertugas di 
TPS pada Rabu (9/12). Setida-
knya ada 4.050 petugas yang 
dilakukan rapid test pada 
Senin (30/11) lalu. Hasilnya 
didapati ada 83 petugas yang 
dinyatakan reaktif menurut 
hasil rapid test. 

Untuk itu, petugas tersebut 
kembali diminta melakukan 
rapid test kedua sebelum 
pelaksanaan pemungutan 
suara berlangsung. “83 petu-
gas yang reaktif menurut 
hasil rapid test, kita minta 
mereka untuk melakukan 
rapid test kedua,” kata Ketua 
KPU Seluma, Sarjan Effendi 
SE.

Ia menambahkan, rapid 

test tersebut dilaksanakan 
secara gratis untuk para 
petugas. KPU telah beker-
jasama dengan RSUD Tais. 
Jika tidak melakukan rapid 
test kedua, petugas KPPS 
yang dinyatakan reaktif akan 
diberhentikan atau dibebas-
tugaskan. Hal ini sesuai den-
gan edaran KPU RI terkait 
pelaksanaan pemeriksaan 
kesehatan yang berkaitan 
dengan Covid-19 bagi KPPS 
dan Linmas. Jika diberhenti-
kan maka honor yang seha-
rusnya mereka terima tidak 
akan diberikan. “Hasilnya 
kami minta untuk segera di-
laporkan. Jika tidak melapor 
otomatis akan diberhenti-
kan,” ujarnya.

Masa kerja KPPS ini hanya 
sebulan yakni 24 Novem-
ber hingga 23 Desember. 
KPPS diberikan honor satu 
kali.  Untuk Ketua KPPS 
mendapat honor sebesar 
Rp 900 ribu, dan anggotanya 
sebesar Rp 850 ribu.(cup)

Balai KIR Terancam Tutup 

KPU Tunggu Hasil 
Rapid Test Kedua

Sertifikat Program PTSL Disalurkan

Distribusikan E-KTP Pemilih
YUDI/RB

DISTRIBUSIKAN: Petugas Disdukcapil Seluma menyalurkan e-KTP yang sudah dicetak ke kantor kecamatan.

YUDI/RB

SERTIFIKAT: Penyaluran sertifikat yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan Se-
luma ke penerima sertifikat PTSL.
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Zico: Jangan
Ditutup-tutupi

BENGKULU - Masyarakat Bengkulu 
masih menunggu pernyataan resmi 
dari Badan Narkotika Provinsi (BNNP) 
Bengkulu terkait perkembangan proses 
hukum tiga terduga pemakai sabu yang 
ditangkap Senin (1/12). Mereka masing-
masing YB (33) warga Padang Harapan, 
HF dan BA. 

  Sekalipun BNNP sudah mengemu-
kakan inisial ketiga terduga tesebut dan 
menyebutkan bahwa mereka hanya 
pengguna sehingga cukup dilakukan 
rehabilitasi, masyarakat masih bertan-
ya-tanya pengembangan dari kasus ini 
serta siapa sebenarnya YB. 

 Salah satu datang dari Penggiat Anti 
Korupsi dan pemerhati masalah sosial 
dan narkotika, Melyan Sori dari Pusat 
Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu. 
Dia menyampaikan apresiasinya atas 
kinerja BNNP Bengkulu dalam pem-
berantasan narkoba tanpa pandang 
bulu. Apalagi dengan keberhasilan 
BNNP Bengkulu mengamankan tiga 
orang penyalahgunaan sabu, mingggu 
lalu, masyarakat sangat mengapresiasi 
hal tersebut. 

 Namun katanya, jangan sampai ke-
percayaan masyarakat kepada lembaga 
negara ini hilang karena hingga saat ini 
masyarakat masih bertanya-tanya siapa 
sebenarnya tiga orang yang diamank-
an BNNP tersebut. “Kita berbangga 
dengan BNNP sudah mengamankan 
tiga orang penyalahgunaan narkoba 
beberapa waktu lalu. Tapi masyarakat 
masih menunggu BNNP mengung-
kapkan indentitas lengkap tiga orang 
tersebut serta kaitannya dalam jarin-
gan peredaran narkoba di Bengkulu. 
Jangan menghilangkan kepercayaan 
masyarakat, karena terkesan ada yang 
ditutup-tutupi,’’ ungkapnya.

 Ditempat berbeda, Dosen Fakultas 
Hukum Universitas Bengkulu (Unib), 
Zico Junius Fernando, SH, MH, CIL, 

BNNP kembali angkat suara. BNNP ka-
tanya, harus terbuka kepada masyarakat 
agar tahu batas mana BNNP Bengkulu 
mengungkap kasus tersebut. “Jadi ka-
lau untuk sekarang sah-sah saja warga 
Provinsi Bengkulu terbelah menjadi 
dua. Ada yang mengatakan kasus ini 
terkesan ditutup-tutupi atau lambat 
dan ada juga yang mengatakan harus 
mengikuti proses yang ada dalam pen-
gungkapan kasus tersebut,” ujarnya.

 Namun demikian Zico tetap menga-
jak masyarakat menghormati proses 
hukum yang dilakukan BNNP Beng-
kulu. Sedangkan kepada BNNP Zico 
berharap setelah pengungkapan, proses 
yang dilakukan harus terbuka kepada 
masyarakat. Sehingga kepercayaan 
masyarakat kepada BNNP kembali lagi 
dan bertambah kuat. ‘’Kita hormati saja 
dulu proses hukum yang dilakukan oleh 
pihak berwajib dalam hal ini BNNP 
Bengkulu,” sampainya.

 Masih dikatakan Ziko, jika BNNP su-
dah menetapkan status orang yang dia-

mankan sebagai tersangka, pengedar, 
bandar atau pengguna maka seharus-
nya sudah mengungkapkan indentitas 
orang yang diamankan. “Secara teknis, 
misalnya penahanan dilakukan satu 
minggu untuk  mengungkap kasus 
tersebut dan mencari orang-orang 
bertangung jawab atas kasus tersebut. 
Seharusnya sudah patut untuk disam-
paikan kepada masyarakat,” jelasnya.

 Sementara Kepala BNNP Beng-
kulu, Brigjen Pol. Toga H. Panjaitan di-
hubungi RB melalui pesan siangkat WA, 
mempertanyakan identitas dua rekan 
YB yang lebih dahulu diamankan dan 
dinyatakan rehabilitasi.Toga membalas, 
“HF dan BA” singkatnya. 

 Ditanya lebih jauh apakah jika ke-
tiganya dinyatakan rehabilitas maka 
proses hukumnya tidak dilanjutkan dan 
apa status  HF dan BA? Jawabnya, “Yes.. 
(proses hukum tidak dilanjutkan, Red) 
murni pemakai. Status HF dan BA warga 
biasa,’’balasnya

 Selanjutnya soal apakah YB mendap-
atkan sabu tersebut dari jaringan Lapas 
dan sudah sejauh mana pengungkapan 
tempat YB membeli sabu, Kepala BNNP 
Bengkulu belum menjawab.

 Data dihimpun RB, penangkapan 
berawal pada Senin (1/12) siang, YB 
bersama dua rekannya HF dan BA 
menggunakan sabu di salah satu rumah. 
Setelah itu, YB pergi meninggalkan 
HF dan BA. Tak lama YB pergi, ang-
gota BNNP Bengkulu yang mendapat 
informasi ada kegiatan menggunakan 
sabu, melakukan penggerebekan. HF 
dan BA berhasil diamankan dan men-
gakui menggunakan sabu yang dibeli 
bersama YB.

  Mendapat keterangan tersebut, 
petugas melakukan pelacakan ke-
beradaan YB. Hingga didapati informasi 
keberadaan YB, lalu ikut diamankan. 
Sekalipun tak ditemukan barang bukti 
fisik sabu atau alat yang dipakai untuk 
menyabu, YB tetap diamankan. Saat 
itu kondisi YB setengah sadar, masih 
dibawah pengaruh sabu.(wij)

Toga H. PanjaiTan

BNNP Harus Sampaikan
Progres Usut 3 PenyabuDi Pantai Pekik Nyaring 

BENTENG – Tiga bocah sepulang 
sekolah mandi di laut, tepatnya di 
Pantai Pekik Nyaring diseret ombak. 
Naasnya, salah seorang diantaranya, 
Muhammad Dimas Pratama (10) murid 
kelas tiga terseret hingga ke tengah laut, 
hilang ditelan ombak. Hingga berita ini 
dilansir tadi malam, pencarian yang 
dilakukan belum membuahkan hasil.

 Sedangkan dua korban lainnya, Satio 
Trinata dan Ilham, warga Blok 1 Desa 
Pekik Nyaring, selamat. Keduanya tak 
sampai terseret ke tengah laut, tetapi 
dihantam ombak hingga ke bibir pantai. 
Peristiwa ini terjadi  kemarin (7/12) 
sekitar pukul 10.30 WIB.

 Pantauan RB, pencarian dilakukan 
Tim Basarnas, BPBD Benteng, Polisi Air 
dan nelayan setempat. Selain menyisiri 
pantai, pencarian juga dilakukan Tim 
Basarnas yang menurunkan perahu 
karet, mengitari laut di dekat titik kor-
ban hanyut diseret ombak. Pencarian di 
laut dihentikan pada pukul 18.00 WIB 
karena selain mulai gelap juga cuaca 
kurang mendukung. Rencananya pagi 
ini pencarian di laut dilanjutkan, andai 
malam ini penyisiran di pinggir pantai 
tak membuahkan hasil. 

Kepala Desa Pekik Nyaring, Noval 
Ananta menjelaskan, tiga murid SD 
merupakan warganya tersebut me-
mang sengaja pulang dari sekolah main 
ke pantai dekat penangkaran penyu. 
Ketiganya mandi laut. Pada saat mandi, 
Muhammad Dimas Pratama hanyut 
diseret oleh gelombang pantai, sedan-
gkan Ilham dan Satio berhasil selamat 
setelah dihamtam ombak ke pinggir.

 “ Ilham dan Tio sudah dibawa pulang 
ke rumahnya dikarenakan mengalami 
shock. Setelah mengetahui kejadian 
ini kita langsung menghubungi pihak-
pihak terkait agar langsung ditindaklan-
juti pencarian korban di laut,’’ ujarnya. 

 Senada disampaikan Kapolres Ben-
teng AKBP. Ary Baroto, S.Ik, MH melalui 
Kapolsek Pondok Kelapa Iptu. Sagiran. 
‘’Sewaktu mengetahui ada yang diseret 
ombak, nelayan setempat langsung 
turun melakukan pencarian. Hanya 
mendapati dua anak yang selamat, 

sedangkan satu anak hilang. Sejauh 
ini pencarian masih kita lakukan ber-
sama tim Basarnas dan Polair,’’ sampai 
Sagiran. 

 Komandan Tim Pencarian Basarnas 
Provinsi Bengkulu, Masrul menjelas-
kan, saat tim masih melakukan pen-
cairan dengan menyisir tempat kejadi-
an tenggelamnya korban.’’Pencarian ke 
tengah laut memang berhenti sampai 
pukul 18.00 WIB. Apabila dilakukan di 
malam hari tidak memungkinkan kar-
ena terkendala dengan cahaya. Namun 
pencarian dengan menyisiri pinggir 
pantai tetap tim lakukan. Siapa tahu 
korban terdampar karena dibawa oleh 
ombak. Tim tetap bertahan di pantai 
hingga pencarian membuahkan hasil. 
Kalau malam ini belum diketemukan, 
maka pencarian ke tengah laut kita 
lanjutkan pagi besok (hari ini, red),’’ 
ujarnya. 

 Dia berharap nelayan setempat 
menambah armada perahu dalam 
pencairan ini. Karena dalam pencairan 
kemarin hanya dua perahu. “Kita ber-
harap ada penambahan perahu dari ne-
layam setempat, agar proses pencarian 
korban lebih maksimal,’’ katanya. 

 Kepala Seksi (Kasi) Darurat BPBD 
Benteng Ruli Oktavian memastikan 
BPBD Benteng melakukan penelusuran 
di area bibir pantai untuk melihat 
apabila korban sudah dibawa ombak 
hingga ke bibir pantai. “Kita sudah 
berkoordinasi dengan Dinas Sosial 
untuk mendirikam tenda di areal pan-
tai sebagai posko tim pencarian. Kami 
akan akan menetap dan berjaga di TKP. 
Pencairan ini kita akan lakukan selama 
tiga hari ke depan.Apabila belum me-
nemui hasil maka akan ditambah lagi 
hingga tujuh hari,’’ demikian Ruli.

 Dari pantuan RB, dalam proses pen-
carian ini diterjunkan  perahu karet dari 
BPBD Benteng, perahu karet Basarnas 
Bengkulu, perahu karet Polair dan dua 
perahu dari nelayan. Kemudian di 
lokasi juga telah didirikan tenda untuk 
petugas yang berjaga. Selain itu terlihat 
kedua orang tua korban. Sekalipun da-
lam kondisi sangat terpukul atas peris-
tiwa ini, bersama keluarga mereka tetap 
bertahan di pinggir pantai menunggu 
hasil pencarian oleh tim.(jee)

Tiga Bocah Diseret 
Ombak, Satu Hilang
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KOTA MANNA - Kerusakan dan ke ku
rangan surat suara pemilihan gubernur 
wakil gubernur/ bupati dan wakil 
bupati di kabupaten Bengkulu Selatan 
(BS) akhirnya tuntas. Sebab surat suara 
rusak dan yang kurang saat ini sudah 
dilengkapi oleh KPU BS, bahkan selu
ruh logistik dipastikan sudah siap 100 
persen. Hari ini (8/12) logistik dipasti
kan sudah tiba di 391 TPS. Aparat TNI 
dan Polri beserta Satpol PP juga sudah 
siap untuk melakukan pengawalan 
proses pendistribusian ke lokasi TPS. 

Sekretaris KPU BS Syaripudin saat 
dikonfirmasi mengatakan, kekurangan 
dan surat suara yang rusak saat ini su
dah dilengkapi.

Serta ia juga memastikan bahwa 
masyarakat tidak perlu khawatir akan 
keamanan logistik, sebab KPU bersa
ma aparat TNIPolri sudah siap untuk 
melakukan pengawalan sampai ke TPS. 

“Ya logistik tidak ada kendala siap 
100 persen. Semua surat suara aman 
dengan adanya bantuan dari aparat 
keamanan,” terang Syaripudin.

Dengan matangnya persiapan ini, 
KPU BS berharap agar dalam kontestasi 
kali ini, bisa berjalan lancar dan tidak 
ada gangguan apapun.(tek)

RIO/RB

SIAP: KPU dan aparat keamanan pastikan semua logistik untuk Pemilu siap dan aman.

KOTA MANNA Untuk meng
hin dari terpapar virus Corona, 
Polres Bengkulu Selatan (BS) 
mengimbau masyarakat tidak 
membawa anak kecil ke Tem
pat Pemungutan Suara (TPS), 9 
Desember mendatang.

Pencoblosan pemilihan bupa
tiwakil bupati dan gubernur
wakil gubernur akan dilakukan 
besok (9/12). Sementara pande
mi Covid19 masih belum ber
akhir di Kabupaten BS. Berbagai 

upaya pencegahan dilakukan 
penyelenggara pemilu termasuk 
aparat keamanan, agar tidak ada 
klaster baru virus Corona. 

Kapolres BS AKBP Deddy 
Nata, S.IK melalui Kasubag 
Humas Iptu. Sarmadi men
gatakan, sejak awalnya pihaknya 
telah berkoordinasi dengan pe
nyelenggara pemilu dalam hal 
ini KPU BS. 

Menyikapi soal Covid19, apa
rat dengan tegas dan tanpa bo

san mengajak masyarakat untuk 
mematuhi protokol kesehatan. 
Salah satunya dengan selalu 
memakai masker. 

Namun demikian, hal tersebut 
tidaklah cukup. Sebab virus ini 
sangat rentan terhadap anak
anak. Untuk itu pencegahan 
agar anakanak tidak terpapar, 
pihak aparat melarang setiap 
pemilih membawa anak kecil 
ke TPS. 

“Dilarang membawa anak ke

cil, ponakan atau siapapun itu 
ke TPS. Karena ini pencegahan 
virus, jadi sebaiknya datang ke 
TPS sesuai dengan protokol ke
sehatan,” imbau Sarmadi.

Sejalan dengan itu pihak KPU 
BS meminta semua masyarakat 
BS dapat mematuhi semua 
aturan dalam proses pemilihan. 
Apalagi pemilihan kali ini sangat 
berbeda dengan tahuntahun 
sebelumnya. 

Ketua KPU BS Alpin Samsen, 

S.Pt telah menyampaikan pada 
penyelenggara Pemilu ditingkat 
kecamatan agar mensosial
isasikan pada masyarakat soal 
tata cara datang ke TPS. Salah 
satunya tidak membawa balita 
atau anak ke TPS karena rawan 
terkena virus. 

“Pada masyarakat patuhi lah 
protokol kesehatan. Silakan 
tentukan pilihan dan dukungan 
proses demokrasi,” ajak Alpin.
(tek)

KOTA MANNA  Meskipun 
ber teman dekat, nyatanya 
tidak menyurutkan niat AL 
(24)  warga Kota Manna 
untuk merampas sepeda 
motor Honda Beat milik 
korban Putra (17) warga Se
biris. Bahkan dalam aksinya 
pelaku mengancam korban 
dengan sebilah pisau. 

Pada RB, korban menceri
takan kejadian yang diala
minya. Awalnya korban 
dan AL teman dekat. Hal 
inilah mendasari korban 
dan AL tetap saling percaya 
termasuk urusan pinjam 
meminjam barang. 

Senin (7/12) pukul 11.00 
WIB, korban dan AL berte
mu disalah satu warnetdi ja
lan A.Yani Kota Manna. Saat 
itu tibatiba AL meminta an
tar dengan korban ke arah 
Padang Panjang. Oleh kor
ban yang tidak mempunyai 
motor lalu meminjam mo
tor temannya yakni Egi (20). 
Oleh Egi lantaran percaya 
dengan korban akhirnya 
diperbolehkan mengantar 
AL le arah Padang Panjang 
melewati jalan Gunung Ayu, 
Kota Manna. 

Akhirnya korban menyu
ruh AL naik dan langsung 
jalan. Setibanya di tempat 
sepi di jalan Gunung Ayu, 
AL tibatiba mengeluarkan 

pisau kecil dan menem
pelkannya ke leher korban. 
Oleh korban yang panik 
langsung kaget. 

“Saya takut, lalu AL ini 
mengatakan pada saya un
tuk tidak banyak bicara. La
lu AL membawa pergi motor 
Beat milik Egi yang saya 
pinjam,” ungkap korban.

Sementara itu Egi men
gaku saat kejadian dia tidak 
mengenali AL ini. Namun 
lantaran ia kenal baik Putra 
makanya dia berani memin
jamkan motor Beat miliknya 
yang baru dibeli beberapa 
hari. “Saya cuma kenal Pu
tra kalau pelaku (AL) tidak 
kenal,” ujar Egi.

Usai kejadian ini korban 
dan Egi berencana mela
porkan kejadian ke Polisi 
agar kasus ini dapat ter
ungkap dan pelaku dapat 
ditangkap.

Sementara itu Kapolres 
BS AKBP Deddy Nata, S.IK 
melalui Kasat Reskrim AKP 
Rahmat Hadi Fitrianto, SH, 
S.IK saat dikonfirmasi me
nyatakan belum menerima 
laporan secara resmi. Na
mun demikian pihaknya 
akan menangani setiap 
per kara yang dilaporkan 
ke Reskrim. “Belum ada 
la poran resmi,” singkatan
nya.(tek)

KOTA MANNA  Bukan ha
nya aparat keamanan, ang
gota Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) dan Dam
kar Kabupaten Bengkulu 
Selatan (BS) ikut dilibatkan 
dalama pengamanan Pilka
da 09 Desember. Ini disam
paikan Bupati BS Gusnan 
Mulyadi, SE, MM mengawali 
hari pertama kerjanya usai 
cuti kampanye kemarin 
(7/12).

“Saya minta tolong sa
ngat dengan jajaran kawan
kawan Satpol, pelaksanaan 
Pilkada nanti harus dikawal 
betul, tegakkan disiplin pro
tokol kesehatan. Jangan 

sampai pelaksanaan Pilkada 
nanti menjadi klaster baru 
penyebaran Covid19. Kita 
harus kompak,” harap Bu
pati.

Gusnan mengajak jajaran 
Satpol PP untuk mengawal 
betul proses Pilkada. Sebab 
Pol PP merupakan satuan 
yang ditugaskan untuk ikut 
mengamankan semua taha
pan dan agenda Pemkab BS. 
Untuk itu Bupati berharap 
banyak agar BS tetap aman 
saat Pilakda. 

Selain itu Bupati mengajak 
jajaran Satpol PP bersama
sama bersinergi lebih keras 
lagi melawan Covid19. 

“Saat ini kondisi BS kembali 
zona merah, bahkan penu
larannya sudah sampai ke 
desa. Sebelum saya cuti dulu 
masih zona hijau, sekarang 

BS zona merah. Nanti kita 
akan terapkan format baru 
ter kait penanganan Co
vid19, lagilagi kita sangat 
berharap dukungan dari 

Satpol PP,”   tegas Gusnan.
Terkait Pilkada ini, Bu

pati juga mengajak ma
syarakat dan penyelenggara 
Pemilu agar benarbenar 
menegakkan protokol ke
sehatan pada saat pencob
losan Pilkada nanti. “Sekali 
lagi, kami berharap peran 
aktif jajaran Satpol PP untuk 
mengingatkan masyarakat 
yang datang ke TPS nanti 
agar disiplin menegakkan 
protokol kesehatan. Kita 
samasama berdoa, semo
ga Pilkada berjalan lancar 
dan damai tanpa ada kasus 
positif Covid19,” demikian 
Gusnan.(tek)

Waspada Cuaca Ekstrem
KOTA MANNA  Hujan deras disertai 

an gin kencang yang melanda sejumlah wi
la yah di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) 
mu lai mengkhawatirkan. Sebab tanah long
sor dan banjir menjadi bencana langganan 
ke tika cuaca ekstrem melanda Kabupaten BS.

 Salah satunya akses menuju Kecamatan 
Pino Raya dan Kecamatan Ulu Manna, 
sebab dua lokasi ini menjadi lokasi favorit 
tanah longsor ketika musim penghujan 
seperti saat ini.

 Maka dari itu, Pemkab BS melalui Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
berharap agar warga bisa meningkatkan 
kewaspadaan selama musim penghujan 
seperti sekarang.

 Selain itu, dari laporan sementara 
setidak nya sudah lebih dari 5 kali musibah 
tanah longsor di Kecamatan Ulu Manna 
dan banjir di beberapa desa yang ada di 
Kecamatan Pino Raya.

 Kepala BPBD BS Yarusdi Yunir, S.Sos saat 
dikonfirmasi mengatakan, untuk tanah 
longsor pihaknya memang belum bisa 
menurunkan alat berat secara reguler ke 
lokasi longsor, sebab keberadaan alat berat 
berupa buldoser saat ini belum dimiliki.

 “Memang untuk kecamatan menjadi 
perhatian khusus saat musim penghujan, 
karena longsor dan banjir masih menjadi 
tantangan sendiri di BS,” jelas Yarusdi.

 Maka dari itu, pihaknya berterimakasih 
kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Pena
taan Ruang (PUPR) yang selalu siap ketika 
bencana terjadi.(tek)

KOTA MANNA Total 15 Pro
gram Pembentukan Perda 
(Propemperda) tahun 2020, 
hanya tiga raperda yang disah
kan. Sementara 13 perda yang 
belum disahkan akan dilaku
kan tahun 2021 mendatang. 

Adapun tiga Raperda tersebut 
yakni revisi Perda Nomor 02 
tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum yang merupakan 
usulan eksekutif. Dan dua 
raperda inisiatif DPRD yakni 
Raperda tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah dan Ra
perda tentang Tata Cara Penyu

sunan Propemperda. 
Ketua DPRD BS, Barli Halim, 

SE mengatakan, hanya tiga 
raperda yang akan disahkan 
menjadi perda karena waktu 
proses pembahasan yang tidak 
memungkinkan lagi untuk 
membahas raperda yang lain.

Pihaknya pun memutuskan 
menunda proses pembahasan 
raperda yang belum disahkan 
menjadi perda pada tahun 
depan.

“Ya karena waktu pemba
hasan tidak cukup lagi, maka 
yang diprioritaskan tiga ra

perda dulu,” terang Barli saat 
memimpin rapat paripurna 
pembicaraan tingkat I kemarin 
(7/12)

Adapun tiga raperda terse
but akan dibahas bersama 
Bapemperda DPRD dan pihak 
eksekutif. Dijadwalkan dalam 
beberapa waktu kedepan tiga 
raperda akan disahkan men
jadi perda. 

“Pengesahan tiga raperda 
tersebut menjadi perda akan 
dilakukan tahun ini. Agen
danya sudah ditetapkan,” ujar 
Barli.(tek) 

Seluruh 
Logistik 
Tiba 
di TPS

Dilarang Bawa Anak Kecil ke TPS

RIO/RB

SERAHKAN: Bupati Gusnan Mulyadi saat menyerahkan Raperda pada Ketua DPRD Barli 
Halim Senin (7/12). 

Hanya Tiga Raperda yang Disahkan

RIO/RB

INGATKAN : Bupati Gusnan Mulyadi ingatkan seluruh 
anggota Pol PP dan Damkar BS untuk amankan Pilka-
da dan pencegahan cluster baru virus corona.

Cegah Penularan Covid-19, Ajak Pol PP Amankan Pilkada

RIO/RB

CERITAKAN: Putra (17) korban perampasan sepeda 
motor saat menceritakan kejadian yang dialaminya, 
Senin (7/12).

Leher Ditempeli Pisau,
Motor Dilarikan Teman



KAUR
5SELASA, 8  DESEMBER  2020Rakyat Bengkulu

LINTAS

Dugaan Penganiayaan 
Terhadap Mantan 
Anggota Dewan

KOTA BINTUHAN – Penyi-
dik Satreskrim Polres Kaur, 
menetapkan anggota DPRD 
Kaur berinisial ZM sebagai 
tersangka penganiayaan 
terhadap Ririn Arianto, yang 
merupakan mantan anggota 
DPRD Kaur. Penetapan ZM 
sebagai tersangka ini bera-
dasarkan hasil pemeriksaan 
seluruh saksi dan juga gelar 
perkara yang dilakukan oleh 
penyidik.  Kejadian dugaan 
penganiayaan ini sendiri 
berlangsung Sabtu malam 
(28/11) lalu. 

Kapolres Kaur, AKBP Dwi 
Agung Setyono, S.IK, MH 
melalui Kasat Reskrim AKP 
Apriadi mengatakan, dari 
hasil pemeriksaan ZM ter-
bukti telah melakukan pen-
ganiayaan terhadap Ririn 
dan Man Nusirwan yang 
mengakibatkan korban 
mengalami luka lebam di 
wajah dan bagian tubuh.

“Untuk ZM sudah kita 
tetapkan sebagai tersangka 
kasus penganiayaan sesuai 
dengan pasal 351 KUHPi-
dana. Namun tetap akan 
kita lakukan pendalami, 
apakah ZM juga terlibat 
kasus pengeroyokan atau ti-
dak. Dan ini sudah kita gelar 
perkatakan sesuai  dari hasil 
pemeriksaan dan keteran-
gan saksi-saksi yang ada,” 
kata Apriadi. 

Tidak hanya ZM, polisi juga 
menetapkan tersangka lain 
dalam kasus penganiayaan 
yang dilaporkan oleh Ba-
suan (51) warga Tanjung 
Baru Kecamatan Maje. Yang 
juga terjadi pada Minggu 
dini hari (29/11) di Desa 
Bakal Makmur Kecamatan 
Maje. Dari hasil pemerik-
saan polisi menetapkan Bo 
(45) warga Kaur Selatan 
sebagai tsk penganiayaan 
terhadap pelapor.

Kedua tsk terbukti salah 
dan telah ditetapkan sebagai 
tersangka. Selanjutnya kasus 
dugaan penganiayaan ini 
akan segera dilimpahkan 
penyidik ke Kejari Kaur.(cik) 

Oknum 
Anggota DPRD 
Kaur, Tersangka

KOTA BINTUHAN – Hujan yang terus 
terjadi di wilayah Kabupaten Kaur mem-
buat penyaluran logistik pilkada serentak 
di Kaur berubah. Kalau rencana sebelum-
nya pada H -2 KPU Kaur hanya menyalur-
kan logistik untuk 55 TPS sulit saja. Namun 
melihat kondisi yang ada saat ini maka 
kemarin KPU Kaur menyalurkan logistik 
sulit dan juga logistik lainnya di wilayah 
tiga kecamatan. Yaitu Kecamatan Maje, 
Kecamatan Nasal dan juga Kecamatan 
Muara Sahung. 

Penyaluran ini dilakukan agar PPK dan 
petugas pengamanan di tiga kecamatan 
tersebut tidak bolak balik, mengantar lo-
gistik di tiga kecamatan yang juga terdapat 
55 TPS sulit di dalamnya. Untuk itu logistik 
di tiga kecamatan tersebut kemarin dise-
pakati untuk disalurkan serentak dengan 
TPS sulit. Namun untuk 55 TPS sulit yang 
kemarin bisa langsung ke TPS diharapkan 
bisa dikirim ke TPS jika cuaca mendukung. 

Sementara sisanya yang bukan TPS sulit 
sementara waktu disimpan di PPK tiga 
kecamatan dan baru akan dibagikan hari 
ini (8/12) bersama dengan TPS lainnya 
di 12 kecamatan yang ada di Kaur. Hal ini 
disampaikan dengan tegas oleh Kabag 

Ops Polres Kaur AKP Fahrul Ikwan saat 
melepas logistik pilkada serentak kemarin. 
Dan hal ini disampaikan kepada semua 
anggota Polres Kaur yang melakukan 
pengawalan dan juga anggota PPK, Pan-
wascam dan juga KPU dan Bawaslu Kaur 
kemarin. 

“Karena melihat cuaca, maka tiga keca-
matan semuanya kita distribusikan na-
mun untuk yang harus tiba di TPS hari ini 
(kemarin red) hanya 55 TPS sulit saja. TPS 
yang tidak sulit di kecamatan Nasal, Maje 
dan Muara Sahung sementara disimpan di 
PPK dan akan mendapatkan pengawalan 
dari anggota yang bertugas. Besok (hari 
ini red) semua TPS lainnya baru digeser 
ke setiap TPS yang ada di tiga kecamatan 
tersebut,” kata Kapolres Kaur AKBP Dwi 
Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kabag 
Ops AKP Fahrul Ikhwan kemarin.

Sementara itu pagi ini (8/12) KPU Kaur 
akan langsung mendistribusikan semua 
logistik di 12 kecamatan yang masih di 
gudang KPU Kaur. Dan hari ini (8/12) 
semua logistik untuk pilkada sudah berada 
di setiap TPS di 192 desa,   3 kelurahan 
dan 15 kecamatan yang ada di Kabupaten 
Kaur. (cik)  

ALBERTUS/RB 

LEPAS : Nampak Ketua KPU Kaur saat melepas logistik di tiga kecamatan ber-
sama pihak terkait lainnya. 

Dikawal Polisi, Logistik 3 Kecamatan Didistribusikan

Dugaan MP, Bawaslu 
Kaur Belum Rilis

KOTA BINTUHAN – Kendati sudah ada pu-
tusan terkait laporan dugaan money politik 
(MP) namun hingga kemarin sore (7/12) pihak 
Bawaslu Kaur belum juga menyampaikan rilis 
hasil dugaan MP tersebut ke media. Bahkan saat 
ditemui Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo mem-
benarkan kalau sudah ada putusan terkait lapo-
ran dugaan MP tersebut. Namun untuk ekspos 
pihaknya masih menunggu dari kepolisian, 
kejaksaan dan juga komisioner Bawaslu yang 
membidang penanganan kasus MP tersebut. 

“Sudah ada putusannya namun kita menunggu 
yang lain dulu nanti akan kita sampaikan. Un-
tuk saat ini kita masih fokus pada pengawasan 
pendistribusian logistik pilkada bersama KPU 
Kaur dan juga pihak terkait lainnya,” kata Toni 
Kuswoyo. 

Sama dengan Toni Kuswoyo, anggota Bawaslu 
Kaur yang lainnya Natijok Helem juga men-
gatakan hal yang sama kalau pihaknya masih 
fokus pada pembagian logistik. Sehingga belum 
bisa ekspos hasil dari pembahasan dugaan MP 
tersebut. Namun pihaknya memastikan akan 
segera menyampaikannya dalam waktu dekat 
nantinya. 

“Untuk hasilnya tetap akan kita umumkan 
namun nanti dan terlambat sedikit tidak ma-
salah apalagi kita masih fokus pada pengawasan 
pendistribusian logistik,” singkat Natijok Helam 
kepada RB di gudang KPU Kaur kemarin. 

Sementara itu berdasarkan informasi yang 
dihimpun RB, dugaan MP hasil tangkapan seke-
lompok masyarakat di Kecamatan Nasal pada 
Sabtu malam (28/11) tersebut tampaknya tidak 
terbukti. Kendati ada BB uang Rp 43 juta dan 
beberapa kendaraan dan sebagainya. Bahkan 
satu minggu pihak Gakkumdu telah melakukan 
klarifikasi terhadap pelapor dan juga beberapa 
terlapor dalam dugaan MP tersebut. 

Hingga berita ini diturunkan belum ada per-
nyataan resmi dari Bawaslu Kaur soal laporan 
dugaan MP tersebut apakah memenuhi syarat 
atau tidak memenuhi syarat. Namun informasi 
sementara yang dihimpun RB, dugaan MP terse-
but tidak memenuhi syarat sehingga kasus ini 
bisa dihentikan nantinya oleh Bawaslu Kaur. (cik)  

TONI KUSWOYO

KAUR

banner kaur selang seling 
tiap hari kecuali minggu
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ARGA MAKMUR – Polisi 
akhirnya meyakini jika kasus 
pembunuhan Muhammad 
Ogen (28) 10 November lalu 
memang dilakukan oleh tiga 
pelaku yang kini sudah di-
tahan. Ketiganya adalah Epri-
adi (34) warga Bintunan Batik 
Nau, Sahrul (21) warga Durian 
Daun dan Anggi Saputra (20) 
warga Desa Kembang Manis 
Air Padang.

Dalam kejadian tersebut, 
Epriadi alias Eep mengaku 
jika mereka 9 November lalu 
duduk sambil mengkonsumsi 
minuman keras jenis tuak. Ke-
mudian datang korban Ogen 
yang juga membawa botol 
berisi tuak. Saat itu Eep dan 
Anggi tengah bercerita ten-
tang Sari wanita yang tak lain 
adik angkat korban, dimana 
korban tinggal di kediaman 
orangtua Sari.

“Waktu itu saya bercerita, 
saya meminjam Wc di tempat 
tinggal Ogen. Saat saya keluar 
di sana ada Sari (Adik Angkat 
Ogen, red),” kata Eep.   

Ogen yang tersinggung dan 
memaki ketiganya, bahkan 

Ogen juga sempat menantang 
ketiganya untuk berkelahi. 
Ketika itu Eep lantas berpura-
pura ingin membuang air kecil 
ke belakang korban, namun 
mengambil kayu balok.

Eep lantas menghantam-
kan kepala korban dengan 
kayu balok ketika korban ten-
gah duduk, sebanyak dua kali. 
Ogen masih sempat berdiri 
dan memukul membabi buta 
hingga mengenai Sahrul, saat 
itu Sahrul membalasnya den-
gan memukul bagian wajah 
korban sebanyak tiga kali 
hingga korban tersungkur.

Saat  i tulah Eep men-
duduki dada korban dan 
mencekiknya hingga korban 
tidak bergerak lagi. Tubuh 
korban lantas dibawa dengan 
mobil milik Sahrul dan diseret 
mendekati bibir pantai. Ketika 
itu Eep sempat membuka pak-
aian korban.

“Saya buka pakaiannya me-
mang untuk menghilangkan 
jejak. Biar dikira korban ini 
meninggal saat mandi di laut,” 
kata Eep.

Kapolres BU AKBP. Anton 

Setyo Hartanto, S.IK, MH me-
nuturkan jika keempatnya 
dalam kondisi tengah meng-
konsumsi minuman keras. 
Pada polisi ketiga tersangka 
mengakui perbuatan mereka 
terjadi seketika dan memang 
tidak menunjukan adanya 
perencanaan.

“Jadi memang kejadian ini 
terjadi seketika. Kita saat ini 
mengamankan barang bukti 
berupa satu bilah kayu balok 
yang digunakan untuk meng-
hantam korban dan satu unit 
mobil yang digunakan un-
tuk membawa tubuh korban 
sebelum dibuang ke laut,” 
terangnya.

Pengungkapan kasus ini 
berawal dari ditemukan-
nya bekas luka tak wajar di 
tubuh korban saat jenazah 
ditemukan. Hal ini juga di-
perkuat dengan hasil otopsi 
yang menunjukan jika korban 
meninggal bukan karena teng-
gelam.

“Hasil otopsi menunjukan jika 
korban tewas akibat hantaman 
benda tumpul terutama diba-
gian kepala,” terangnya.

Terancam 15 Tahun
Kini ketiga pelaku teran-

cam dihukum 15 tahun pen-
jara. Polisi menjerat mer-
eka dengan sangkaan Pasal 
338 Jo Pasal 56. Pasal 338 
merupakan ancaman terkait 
perbuatan menghilangkan 
nyawa orang lain, sedang-
kan Pasal 56 terkait dengan 
membantu perbuatan ke-
jahatan.

“Karena untuk tersangka 
Anggi dalam penyelidikan 
tidak melakukan penganiay-
aan. Namun ia membantu 

saat membuang jenazah 
tersebut. Anggi juga tidak 
melaporkan kejadian ini,” 
pungkas Kapolres.

Sekadar mengetahui mayat 
Ogen ditemukan pukul 10.00 
WIB 10 November lalu atau 
berselang semalam usai 
dibunuh. Ogen selama ini 
tinggal di Desa Air Padang, 
ia adalah warga asal Tana 
Roraja Provinsi Sulawesi 
Selatan. Ia juga berstatus 
mualaf yang baru memeluk 
agama Islam sekitar dua bu-
lan sebelum kejadian. (qia)

Usai Dibangun, Dua Puskesmas 
Nasional Siap Operasi
Bup Mian Langsung Cek Lokasi

ARGA MAKMUR – Di hari pertama masuk 
kantor setelah 71 hari cuti kampanye. Kemarin 
Bupati Bengkulu Utara (BU) Ir. Mian dan Wabup 
Arie Septia Adinata, M.Ap langsung kerja. Mer-
eka melihat kondisi Puskesmas percontohan 
Nasional Batik Nau dan Napal Putih yang baru 
tuntas dibangun.

Mian meninjau pembangunan Puskesmas 
Batik Nau, sementara Arie ke Napal Putih. Kedua 
Puskesmas tersebut sudah tuntas dibangun den-
gan dana yang bersumber dari APBN.

Mian menuturkan jika saat ini bangunan terse-
but sudah tuntas dibangun. Ia mengecek ruang 
demi ruang di dalam bangunan tersebut untuk 
memastikan memang benar-benar layak untuk 
melayani masyarakat dan memang menjadi 
Puskesmas percontohan nasional.

“Kita sudah lihat langsung kondisi bangu-
nannya, sangat megah. Saat ini kita memiliki 
Puskesmas dengan dua lantai untuk pelayanan 
masyarakat,” terangnya.

Pemkab BU juga akan melengkapi fasilitas 
Puskesmas tersebut dengan fasilitas pelayanan 
kesehatan yang lengkap. Sehingga masyarakat 
yang menghalami keluhan penyakit tidak ter-
lalu serius cukup dirawat di Puskesmas yang 
memang bisa lebih nyaman.

“Kita akan lengkapi fasilitas kesehatannya, mu-
lai dari ruang rawat, IGD hingga perlengkapan 
medis untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” 
terangnya.

Berdirinya Puskesmas ini untuk makin 
mendekatkan mengoptimalkan pelayanan 
pemerintah pada masyarakat. Apalagi memang 
Puskesmas ini memang puskesmas standar na-
sional yang dibuat dengan pelayanan lengkap 
baik peralatan maupun tenaga medis.

“Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke 
rumah sakit jika memang tidak mendesak. 
Karena Puskesmas yang dibangun ini meru-
pakan puskesmas rawat inap dengan fasilitas 
lengkap,” ujar Mian. (qia)

ARGA MAKMUR – Wabup 
Bengkulu Utara (BU) Arie 
Septia Adinata, M.Ap ke-
marin melakukan kunjun-
gan ke Desa Teluk Anggung 
Kecamatan Napal Putih. Ia 
menghadiri musyawarah 
desa dalam rangka serahteri-
ma pekerjaan yang dilak-
sanakan oleh desa.

Arie  menuturkan j ika 
pelaksanaan pembangunan 
yang bersumber dari Dana 
Desa (DD) sangat berhasil di 
BU. Dimana pembangunan 
ditentukan langsung oleh 
masyarakat melalui musy-
awarah desa dengan pen-
gelolaan keuangan sendiri.

“Kita terus memantau 

perkembangan pemban-
gunan yang dilaksanakan 
dari DD, sejauh ini sangat 
berhasil,” terangnya.

Selain itu, ditengah Pan-
demi Covid-19 pelaksanaan 
DD juga sangat membantu. 
Selain dengan adanya Ban-
tuan Langsung Tunai (BLT), 
Pemkab BU juga menerbit-
kan edaran sejak awal tahun 
agar pelaksanaan pemban-
gunan fisik dan non fisik 
dari DD wajib menggunakan 
tenaga kerja warga setempat.

“Artinya DD juga sudah 
membuka lapangan kerja 
baru, memberikan penghasi-
lan bagi masyarakat. Ditengah 
Pandemi Covid-19, masyara-

kat sangat membutuhkan 
tambahan atau penghasilan 
pengganti,” terangnya.

Tahun ini, meskipun diten-
gah Pandemi Covid-19 di-
mana anggaran pemerintah 
diturunkan, Anggaran DD di 
BU tidak terjadi penurunan 
dan tetap sama seperti tahun 
ini. DD BU tahunn depan 
Rp 170 miliar dan ditambah 
dengan Alokasi Dana Desa 
(ADD).

“Jadi kita berharap pem-
bangunan di desa terus ber-
lanjut sehingga geliat pem-
bangunan yang dilakukan 
ditengah masyarakat terus 
berlangsung pesat,” imbuh 
Arie. (qia)

Wabup Cek Progres Pembangunan DD Napal Putih

ARGA MAKMUR – Kasus 
Covid-19 yang merupakan 
warga Kecamatan Putri Hijau 
dua minggu ini sepertinya 
menular luas. Setelah muncul 
tiga kasus Sabtu lalu, kemarin 
(7/12), dari enam penamba-
han kasus, empat diantaranya 
adalah warga Kecamatan 
Putri Hijau (PH).

Satu dari Kecamatan Arga 
Makmur dan satu lagi be-
lum diketahui identitasnya 
lantaran baru dinyatakan 
positif sore kemarin. Satgas 
Covid-19 belum menerima 
data dari Satgas Covid-19 
Provinsi Bengkulu yang 
membawahi lab pengujian.

Empat kasus warga Ke-
camatan Putri Hijau terse-
but melakukan kontak erat 
pasien ke-78 BU. Dua dian-

taranya adalah tenaga medis 
yang melakukan kontak erat 
saat melakukan penanganan 
medis sebelum pasien dik-
etahui Positif Covid-19.

Kabid Pencegahan dan Pen-
gendalian Penyakit (P2P) 
Ujang Ismail, SKM, M.Kes 
mengakui jika penambahan 
kasus Kecamatan Putri Hijau 
tersebut hasil tracing dari ka-
sus Ke-78. Dari swab tracing 
tersebut ditemukan kasus-
kasus positif baru.

“Tidak bersamaan terbit 
hasil lab tersebut karena 
mungkin pengujian tidak 
serentak. Karena memang 
kita kirimkan 90 sample 
swab dari tracing kontak erat 
kasus Ke-78,” terangnya.

Kasus Ke-78 memang sem-
pat melakukan interaksi 

atau kontak dengan orang 
lain yang panjang. Hal ini 
lantaran pasien tersebut se-
belumnya tidak mengalami 
keluhan medis sebelum 
akhirnya memeriksakan 
kesehatan di Puskesmas.

“Karena memang terbit-
nya hasil lab cukup lama, 
sehingga memang kita tidak 
bisa melakukan penanga-
nan segera dan kontak erat 
meluas,” terangnya.

Saat ini di BU terdapat 128 
kasus positif Covid-19 den-
gan total sembuh 98 kasus 
dan tujuh meninggal dunia. 
Dari tujuh yang meninggal 
dunia, enam diantaranya 
sudah berstatus lanjut usia 
dan satu diantaranya masih 
berusia 27 tahun dengan 
penyakit penyerta. (qia)

Klaster Putri Hijau Meluas, Muncul 6 Kasus Baru

Hingga Kembali Lagi 
ke Gudang KPU

ARGA MAKMUR – Kapolres 
AKBP Anton Setyo Hartanto, 
S.IK, MH bersama Kasdim 

0423 BU Mayor. Chb. Teklin 
H kemarin melakukan apel 
pelepasan pasukan yang akan 
terlibat dalam pengamanan 
TPS saat saat pemungutan 
suara. Acara ditutup dengan 
pelepasan logistik pemilu 

yang langsung dengan pen-
gawalan polisi.

Kapolres Anton menuturkan 
jika seluruh personel harus 
memastikan pelaksanaan pe-
mungutan suara di TPS berja-
lan aman. Selain itu, mengin-

gat cuaca saat ini, ia meminta 
personel memastikan logistik 
aman dan tidak terjadi keru-
sakan akibat cuaca.

“Harus kita antisipasi 
musim hujan. Jadi personel 
juga harus memastikan los-
gitik tidak rusak akibat cuaca, 
mulai pengiriman, saat di 
TPS hingga saat distribusi 
kembali,” terangnya.

Selain itu, ia juga meng-
ingatkan terkait Pandemi 

Covid-19 sehingga Polisi juga 
harus mengingatkan jika ada 
kerumunan saat pemungutan 
suara. Termasuk berkoordi-
nasi dengan panwas dan sat-
gas jika memang ada potensi 
penularan Covid-19.

“Karena memang saat ini 
masih dalam masa pandemi, 
sehingga jangan sampai pe-
mungutan suara ini menjadi 
klaster baru penyebaran Co-
rona,” terangnya.

Sementara itu, Kasdim Tek-
lin mengingatkan personelnya 
harus tetap kompak bersama 
Polri dan instansi lain yang 
bertugas bersama dalam pen-
gamanan pemungutan suara. 
TNI juga akan aktif memban-

tu tugas-tugas pengamanan 
yang dilaksanakan Polri.

“Kita harus bekerja dalam 
tim dan harus kompak dalam 
menjalankan tugas,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU BU 
Suwarto, SH Menuturkan jika 
kemarin logistik sudah dis-
alurkan ke Kecamatan Putri 
Hijau, Napal Putih, Ulok Ku-
pai, Pinang Raya dan Ketahun. 
Selanjutnya hari ini (8/12) 
seluruh logistik di kecamatan 
seluruhnya akan dikirimkan.

“Untuk logistik Kecamatan 
Enggano tadi (kemarin pagi, 
red) sudah tiba dengan aman. 
Nanti saat pagi hari H logistik 
akan dikirimkan ke TPS-TPS,” 
pungkas Suwarto. (qia)

SIAP OPERASI: Bupati Mian saat meninjau 
bangunan Puskesmas Batik Nau yang siap 
beroperasi

Shandy/rb

PEMBUNUHAN: Tiga pelaku pembunuhan warga asal 
Sulsel digiring polisi.

Korban Kesal Pelaku Goda Adik Angkatnya

Shandy/rb

PENGAMANAN: Kapolres Anton dan Kasdim Teklin saat melepas personel pengamanan pemungutan suara sekaligus melepas keberangkatan 
logistik ke kecamatan.

Musim Hujan, Polisi Diminta Pastikan Logistik Aman



PEMKOT Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan (DKP) Kota Bengkulu mulai membagikan 
nasi ikan lele Jumat di empat masjid. Yakni Masjid 
Agung At Taqwa, Masjid Taqwa Kelurahan Jembatan 
Kecil, Masjid Jamik dan masjid di kawasan Bajak. 

Kadis Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Beng-
kulu Syafriandi mengatakan, Pembagian makan siang 
untuk jamaah salat Jumat itu sebenarnya adalah inisi-
atif dirinya, yakni dalam program DKP Kota Bengkulu 
Berbagi. “Sejak pandemi Covid-19, Pemerintah Kota 
Bengkulu akhirnya kembali menyedikan makan siang 
untuk jamaah Makan akbar di atas nampan setiap usai 
salat Jumat berjamaah di masjid At-Taqwa yang sudah 
lama ditiadakan,” katanya. 

Lanjut ia mengatakan, kegiatan tersebut bukan 
dalam rangka apa-apa melainkan hanya untuk berba-
gi kebahagiaan kepada masyarakat. Lele tersebut pun 
merupakan sumbangan dari para pembudidaya lele 
binaan DKP Kota Bengkulu. Bahwa nasi yang dibagi-
kan kepada jamaah itu berasa dari sumbangan para 
nelayan sedangkan lauknya, ikan lele dari DKP Kota 
Bengkulu. “Nasi dan ikan lelenya itu dimasak lang-
sung oleh pegawai DKP Kota Bengkulu,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Walikota Beng-
kulu Helmi Hasan meminta agar itu dijadikan 
program rutin setiap minggu. “Pak Walikota 
Bengkulu mengatakan agar ini dijadikan kegiatan 
rutin. Jadi setiap Jumat kita bagi-bagikan nasi un-
tuk makan siang jamaah salat Jumat,”ungkapnya.

Dikatakan Andi, sebelumnya DKP juga pernah 
beberapa kali memberikan makanan untuk 
jamaah salat Jumat, seperti snack 
dan buah-buahan. Sedangkan 
kali ini nasi ikan lele. Ia ber-
harap kegiatan berbagi 
ini bisa terus berjalan 
untuk lebih merangkul 
masyarakat agar lebih 
terbuka dalam hal 
yang masih menjadi 
kewenangan DKP. 
(hkm/prw) 

1000 Nasi Ikan Lele
DKP Kota Bengkulu Berbagi

BERBAGI: Kadis Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu Syafriandi 
saat membagikan langsung paket nasi ikan lele. 

MASYRAKAT: Tampak masyarakat dan jamaah masjid 
menerima nasi iklan lele. 

FOTO BERSAMA: Kadis Dinas Kelautan Perikanan 
(DKP) Kota Bengkulu Syafriandi berfoto bersama 
usai pembagian nasi ikan lele. Kepala DKP Kota Bengkulu Syafriandi

Rakyat Bengkulu8 SELASA, 8 DESEMBER    2020



Sekjen Bawaslu Resmikan Patroli 
Pengawasan Masa Tenang

BENGKULU - Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyambut kunjun-
gan kerja Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Dr. Gu-
nawan Suswantoro pada Minggu (6/12/2020).

Setibanya di Bandara Fatmawati Soekarno, 
Gunawan Suswantoro di sambut langsung oleh 
Pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan segera 

menuju kantor Bawaslu 

Provinsi Bengkulu untuk 
meresmikan Patroli Penga-
wasan Masa Tenang yang 
dilakukan via daring dengan 
Bawaslu Kabupaten/Kota 
se-Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya ke-
tika melaunching patroli 
pengawasan tersebut Ia me-
nyampaikan rasa gembira 
dan ucapan syukur dapat 
berkunjung ke Bengkulu.

“Saya tiba langsung disam-
but oleh hujan rintik-rintik. 
Semoga hujan ini pertanda 
berkah bagi kita semua da-
lam melakukan tugas-tugas 
pengawasan. Harapan kita 
semoga setiap perjuangan 
yang kita lakukan dapat 
membuahkan hasil yakni ke-
suksesan dan keselamatan 
sehingga cita-cita Pilkada 
yang Luberjurdil dapat ter-
capai,” ucap Gunawan.

KOTA
MATERI 

2 BH 
SELANG 
SELING 

GANTIAN

Diletakkan di 
Bank Bengkulu

BENGKULU - Bank Beng-
kulu mendapat kepercayaan 

dari Pemerintah Pusat mela-
lui Kementerian Keuangan, 
berupa penempatan dana 
sebesar Rp 200 miliar pada 
Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN).  

Dana sebesar ini bakal di-
gunakan oleh Bank Bengkulu 
untuk ekspansi kredit baik 
konsumtif maupun produk-
tif. 

METROPOLIS
SELASA, 8 DESEMBER TAHUN 2020 I HALAMAN 9

Rakyat Bengkulu

BENGKULU – Penganugerah-
an Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID) Bengkulu award 
2020 memberikan aperesiasi 

kepada media dan insan peny-
iaran, baik itu televisi maupun 
radio. Dari penganugerahan 
tersebut, diharapkan media 

dan insan penyiaran terbaik se-
makin kreatif dan mendorong 
pembangunan daerah dalam 
menyajikan informasi kepada 
masyarakat. 

Baca DANA...Hal 15

Baca SEKJEN...Hal 15
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SELING 

GANTIAN

KOTA
MATERI 

2 BH 
SELANG 
SELING 

GANTIAN

KOTA
MATERI 

2 BH 
SELANG 
SELING 

GANTIAN

Dana PEN 
Rp 200 Miliar

GUNAWAN SUSWANTORO

Info BawasluIST/RB

KPID: Penganugerahan KPID Bengkulu Awards 2020 yang berlangsung di Graha Beng-
kulu Ekspress, Senin (7/12).

KPID Bengkulu Award 2020, 
Penganugerahan Insan Penyiaran

Baca KPID...Hal 15



Penganugerahan KPID Bengkulu 

Award 2020, Senin (7/12) di Graha Pena 
Bengkulu Ekspress ini dihadiri Staf Ahli 
Bidang Pemerintahan, Hukum dan 

Politik Pemprov Bengkulu 
Hj. Oslita, SH, MH. Dia men-
gatakan penganugerahan 
kepada media penyiaran ini 
jelas memberikan semangat 
baru insan media dalam ber-
kreatifitas. Kedepan media 
dan insan penyiaran diminta 
meningkatkan kualitas untuk 
memberikan informasi pem-
beritaan yang menyehatkan, 
mengedukasi dan turut men-
dorong ekonomi. 

“Alhamdulilah, kita men-
gucapkan terima kasih atas 
penghargaan yang diberikan 
kepada Pemrov Bengkulu. 
Insya Allah kedepan kita bisa 
lebih memperhatikan lemba-
ga penyiaran. Dan insya Allah 
kedapan kita akan mensuport 
dalam sisi anggaran juga,” 
jelasnya.

Sementara itu Komisioner 
KPID Provinsi Bengkulu, 
Novi Luciana, SP menjelas-
kan, dalam KPID Bengkulu 
Award 2020 ini, memberikan 
berbagai kategori penghar-

gaan. Program 

anak terbaik diraih Trans 7, program 
talkshow terbaik diraih BETV, pro-
gram berita terbaik diraih RBTV, iklan 
layananan masyarakat terbaik diraih 
TVRI, pembawa berita terbaik diraih 
RBTV, program peduli perempuan 
diraih Trans 7.

Untuk penghargaan di bidang penyi-
aran, program anak terbaik diraih Bio 
FM, program talkshow terbaik diraih 
Setiawana, program berita terbaik 
diraih Santana, program iklan layanan 
masyarakat diraih RRI.

“KPID juga memberikan penghar-
gaan kusus kepada pemprov yang telah 
mensupport tumbuhnya televisi dan 
penyiaran radio di Bengkulu. Selain 
itu KPID juga memberi penghargaan 
kepada daerah yakni Kabupaten Beng-
kulu Utara karena satu satunya lem-
baga penyiaran publik LPPL, itu yang 
disupport pemda,” jelasnya. 

Kedepannya, lembaga penyiaran 
agar program harus sesuai dengan 
apa yang mereka ajukan saat pendaft-
aran. Jangan membuat program yang 
mendadak, program harus sesuai 
dengan yang dirancang dari awal. “Dan 
diharap kedepan lembaga penyiaran 
memberi informasi yang mendidik, 
mengedukasi dan memberi manfaat 
untu pembangnan daerah,” tutup 
Novi.(juu)

SAMB KOTA

SAMB KOTA
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Dana PEN Rp 200 Miliar

Sebagai bentuk tanggung jawab Bank 
Bengkulu, akan ekspansi kredit sebanyak 
2 kali lipat atau Rp  400 miliar kepada 
masyarakat Provinsi Bengkulu. Keseluruh 
sektor unggulan pemerintah seperti perta-
nian, perikanan dan perkebunan termasuk 
pariwisata. 

Saat ini Bank Bengkulu sudah sukses me-
nyalurkan kredit ke masyarakat baik untuk  
kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mau-
pun umum dengan perbandingan 80 persen 
sektor konsumtif dan 20 persen produktif. 

Direktur Utama Bank Bengkulu Agusalim, 
ME mengatakan proses persetujuan dana 
PEN ini cukup lama, sekitar 2 bulan. Kar-
ena pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Keuangan harus terlebih dahulu melakukan 
due dilligence kinerja keuangan Bank Beng-
kulu selama 2020, dan rekomendasi tingkat 
kesehatan bank dari Otoritas Jasa Keuangan. 
‘’Tingkat kesehatan bank (TKB) Bank Beng-
kulu dinilai OJK pada komposit 2 (baik dan 
stabil),‘’ jelas dia saat memberi keterangan 
pers di Lantai 7 Kantor Pusat Bank Bengkulu 
kemarin (7/12). 

Keterangan Pers ini  dihadiri pula Kepala 
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Ismed 
Saputra. Turut hadir  Kepala OJK Provinsi 
Bengkulu Tito Adji melalui daring.  Den-
gan penempatan dana PEN ini, kata Agus 
menunjukan  eksistensi Bank Bengkulu 
secara eksplisit dipercaya oleh pemerintah 
pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, 
dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terh-

adap Bank Bengkulu. 
‘’Diharapkan dengan ekspansi kredit 

dari dana PEN tersebut, perekonomian di 
Provinsi Bengkulu pada triwulan 4 2020 dan 
triwulan 1 2021 sudah positif. Kinerja yang 
terus membaik dari waktu ke waktu serta du-
kungan yang tinggi dari pemerintah daerah 
sebagai pemegang saham membuat Bank 
Bengkulu mendapat kepercayaan sebagai 
bank yang turut menyalurkan kredit dalam 
program Pemulihan Ekonomi Nasional di 
Bengkulu. Membaiknya kinerja bank yang 
memiliki tagline tangguh dan tumbuh ini 
dapat dilihat dari paparan sampai dengan 
November 2020 lalu Bank Bengkulu berhasil 
membukukan total aset sebesar Rp 8,304 
triliun. Total laba bersih mencapai Rp 140 
miliar yang tumbuh sebesar 133 persen 
terhadap target 2020. Serta didorong juga 
oleh ekspansi kredit yang disalurkan Bank 
Bengkulu sebesar Rp 5,833 triliun. ‘’Dana 
Pihak Ketiga (DPK) Bank Bengkulu tercatat 
sebesar Rp 7.063 triliun,‘’ ujar Agus.

Sementara itu Kepala DJPb Provinsi Beng-
kulu menegaskan penempatan dana pemer-
intah pada Bank Bengkulu ini merupakan 
amanat dari Pemerintah Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi 
Nasional dalam rangka mendukung kebi-
jakan keuangan negara untuk  penanganan 
pandemi Corona. 

“Uang sebesar itu sudah di transfer ke Bank 
Bengkulu, dan sudah masuk ke sana,‘’ kata 
Ismed.  (iks)

Sambungan dari hal 9

KPID Bengkulu Award 2020,...
Sambungan dari hal 9

Sekjen Bawaslu Resmikan Patroli...

Selepas memberikan pengarahan dan 
meresmikan Patroli Pengawasan, Sekjen 
didampingi pimpinan Bawaslu Provinsi 
Bengkulu mengunjungi Bawaslu Kabupaten 
Bengkulu Tengah.

Untuk agenda Sekjen sendiri, terjadwal Ia 
akan berada di Bengkulu selama dua hari 
Minggu s.d Senin, 6 s.d 7 Desember 2020. 

Selain mengunjungi Bawaslu Kabupaten 
Bengkulu Tengah, Sekjen juga akan menjadi 
narasumber dalam kegiatan Bimtek penge-
sahan Dana Hibah SP2HL Pilkada 2020 dan 
Penginputan RKAKL 2021 bagi Bawaslu 
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-
Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Ho-
tel Mercure Bengkulu. Selanjutnya sebelum 
kembali ke Jakarta, Sekjen terjadwal akan 
mengunjungi Bawaslu Kota Bengkulu.(**)

Sambungan dari hal 9

BENGKULU - Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Fatmawati Bengkulu memprediksi 
saat Pilkada serentak 9 Desember 
Rabu (9/12) besok diperkirakan bakal 
terjadi hujan lebat disertai petir dan 
angin kencang sesaat. Peristiwa alam 
yang dapat mengancam keselamatan 
manusia itu prediksinya akan terjadi 
dari pagi, siang, sore sampai dengan 
malam hari. Dari pengamatan radar 
cuaca wilayah yang akan mengalami 
adalah seluruh Kota Kabupaten di 
Provinsi Bengkulu.

Forcaster BMKG Fatmawati Beng-
kulu Dyah Rizki mengatakan Madden 
Julian Oscillation (MJO) : Kuadran 4 

(Maritime Continent) berkontribusi 
terhadap proses pembentukan awan 
hujan di wilayah Indonesia. Juga lan-
taran belokan angin dan konvergensi 
atau penumpukan awan-awan pemicu 
hujan di  Aceh, Sumatera Utara, Su-
matera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, 
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yo-
gyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Se-
latan, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Tengah,Kalimantan Barat, Kalimantan 
Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Teng-
gara, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 
Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua 
Barat. ‘’Ini yang memicunya, ‘’jelasnya 
kepada RB. 

Masyarakat kata Dyah diminta was-
pada potensi banjir, tanah longsor dan 
angin kencang akibat hujan lebat dan 
atau hujan dengan durasi yang lama. 
Waspada potensi angin kencang di 
pesisir Bengkulu dan pulau Enggano. 
‘’Gelombang laut tinggi hingga men-
capai 2,5 meter di Perairan Bengkulu 
dan mencapai 3 meter di Perairan Eng-
gano hingga perairan samudara Hindia 
Barat Bengkulu, 

‘’ingatnya.Sementara saat Selasa 
(/12) hari ini kejadian yang sama 
diprediksi akan terjadi diwilayah Beng-
kulu Utara,Bengkulu Tengah , Kota 
Bengkulu, Seluma , Bengkulu Selatan 
dan Kaur. (iks)

9 Desember, Seluruh 
Bengkulu Hujan

BENGKULU -  Mengantisipasi ke-
langkaan gas elpiji 3 kilogram, Di-
nas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disprindag) Kota Bengkulu telah 
mengusulkan penambahan kuota 20 
persen untuk tahun depan. Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Bengkulu Dewi Dharma melalu 
Kabid Sarana Prasarana dan Tertib Ni-
aga Yuliansyah mengatakan, pihaknya 
telah mengusulkan penambahan kuota 
gas elpiji 3 kilogram melalui Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. 
Usulan tersebut bersamaan dengan 
usulan kuota gas subsidi kabupaten 
lainnya se Provinsi Bengkulu. 

“Usulan 20 persen penambahan gas 
elpiji 3 kilogram sudah tandatangani 
Plt gubenur yang diusulkan bersama 
dengan kabupaten/kota yang lain,” 
jelasnya.

Kuota tambahanitu 12 ribu tabung 
gas 3 kilogram, atau 20 persen dari 
kuota sebelumnya. Saat ini pihaknya 
berkordinasi dengan Pertamina terkait 
data masyarakat yang berhak membeli 
gas elpiji 3 kilogram. Agar pembeli gas 
elpiji 3 kilogram seperti masyarakat 
kelas menengah kebawah, UMKM, dan 
nelayan, benar-benar tepat saran tidak 
seperti sebelumnya.  

“Pendataan masyarakat berhak seba-

gai pembeli gas elpiji 3 kilogram masih 
berkoordinasi dengan Pertamina. 
Karene Pertamina yang punya rencana 
pembuatan kartu pelanggan dan juga 
data tersebut ada setiap kelurahan dan 
di pangkalan,” ujarnya.

Ditambahkannya, kuota yang dis-
usulkan sebanyak 20 persen diharap-
kan bisa terealisasi pada awal tahun 
2021. Upaya agar tidak terjadi kelang-
kaan dan salah sasaran, pihaknya terus 
melakukan pengawasan sampai akhir 
tahun. “Di akhir tahun kita lakukan 
pengawasan dengan ketat karena me-
mang kebutuh gas jadi tinggi biasanya,” 
terangnya.(juu)

BENGKULU  -  Peraturan 
Daerah (Perda) Tentang Ang-
garan Pendapatan Belanja 
(APBD) tahun 2021 sebesar 
Rp 3,062 triliun, masih di-
evaluasi Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri). Diperkirakan hasil 
evaluasi dari mendagri turun 
paling lama sekitar 15 hari.

“APBD 2021 masih dalam 
proses evaluasi di Kemendagri. 
Hasil evaluasinya kita masih 
tunggu. Kalau kita ikuti aturan-
nya maksimal sekitar 15 hari 
akan turun,” kata Ketua DPRD 
Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri.

Apabila hasil evaluasi tidak turun dalam 
jangka waktu sekitar 15 hari tersebut maka 
menurut politisi PDI Perjuangan ini, tidak 
ada permasalahan dari Perda tentang APBD 
2021 yang sudah diketok palu pada 30 No-
vember lalu. “Kalau tidak turun dalam waktu 
tersebut artinya tidak ada evaluasi. Lancar 
saja tdak ada yang urgen dan APBD kita 
sudah dapat dilaksanakan,” jelas Ihsan.

Ihsan juga mengingatkan agar Organiasi 
Perangkat Daerah (OPD) dapat bersiap-siap 
untuk melaksanakan kegiatan yang sudah 
dianggarkan mulai dari sekarang. Sehingga 
setelah evaluasi dari Kemendagri itu selesai, 
kegiatan atau program tertuang dalam APBD 
2021 dapat langsung dilaksanakan. 

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

Ditambahkan anggota Bang-
gar DPRD Provinsi Bengkulu 
Edwar Samsi, diperkirakan 
evaluasi dari Mendagri mem-
butuhkan waktu paling lama 
sekitar 15 hari. Setelah evaluasi 
turun maka TAPD kembali akan 
membahas bersama Bang-
gar, apa saja yang direvisi atau 
rekomendasi yang turun dari 
Kementerian Dalam Negeri. 
“Kita akan bahas lagi nanti re-
komendasi apa saja yang turun 
dari Mendagri,” jelas Edwar.

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

Sedangkan, belanja yang tertuang dalam 
RAPBD mencapai Rp 3,052 triliun. Terdiri 
dari belanja operasi Rp 1,895 triliun yang 
meliputi belanja pegawai Rp 1,214 triliun, 
belanja barang dan jasa Rp 637,555 miliar, 
belanja hibah Rp 43, 332 miliar. Lalu belanja 
modal Rp 736, 403 miliar, BTT Rp 10 miliar.

Serta, belanja transfer Rp 412, 373 miliar, 
yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak 
daerah kepada pemerintah kabupaten Rp 
328, 525 miliar, belanja bagi hasil pajak 
daerah kepada pemerintah kota Rp 83,847 
miliar. “Tahun depan utang dana bagi hasil 
kepada kabupaten/kota kita selesaikan. Su-
dah dianggarkan semua dalam APBD 2021,” 
demikian Edwar. (key)

Atasi Kelangkaan Gas Subsidi, 
Usulkan Tambahan 20 Persen

APBD Masih Dievaluasi Mendagri

EDWAR SAMSI
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Surati Satgas Covid
PELABAI - Untuk me-

mastikan seluruh hak pi-
lih masyarakat terjamin, 
kemarin (7/12), Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Lebong menyu-
rati Satuan Tugas (Satgas) 
Penanganan Covid-19 Ka-
bupaten Lebong. Tujuannya 
untuk mengetahui pemilih 
yang terkendala mendatangi 
Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) karena harus men-
jalani isolasi.

‘’Termasuk RSUD (rumah 
sakit umum daerah, red) juga 
sudah kami surati,’’ kata Ket-
ua KPU Kabupaten Lebong, 
Shalahuddin Al Khidr, SE.

Diharapnya, data pemilih 
yang terkonfirmasi Covid-
19 sudah disampaikan 
ke KPU hari ini. Soalnya, 
KPU harus menerbitkan 
formulir A5, yakni ket-
erangan pindah lokasi 
memilih. Pemilih yang 
terkendala mendatangi 
TPS karena berurusan 
dengan standar penan-
ganan Covid-19 itu akan 
dijemput suaranya oleh 
petugas Kelompok Pe-
nyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) dari TPS 
terdekat. ‘’Kami sudah 
berkomitmen tidak boleh 
satupun suara masyarakat 

yang memenuhi syarat 
memilih terlewat,’’ tegas 
Shalahuddin.

Khusus untuk pemilih 
yang terkendala menda-
tangi TPS karena men-
jalani rawat inap atau iso-
lasi mandiri akibat Covid-
19, hak suaranya dipungut 
setelah pemungutan suara 
di TPS selesai. Itu artinya 
petugas KPPS baru akan 
menjemput bola setelah 
lewat pukul 12.00 WIB di 
hari pemungutan suara 9 
Desember. ‘’Ini juga ber-
laku untuk pemilih yang 
berhalangan hadir ke 
TPS karena harus men-
jalani perawatan serius 
akubat sakit lainnya,’’ un-
gkap Shalahuddin.

Terpisah, Kepala Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kabu-
paten Lebong memastikan 
jumlah warga Lebong yang 
terkonfirmasi positif Covid-
19 hanya 21 orang. Itupun 
beberapa diantaranya sudah 
dinyatakan sehat. Namun se-
muanya masih harus men-
jalani isolasi demi menghin-
dari potensi penularan.

‘’Kami sudah meminta se-
luruh Puskesmas dan RSUD 
mendata pasien dengan 
kasus suspect Covid-19 dan 
besok (hari ini, red) akan 
kami sampaikan ke KPU,’’ 
tutup Rachman.(sca)

KPU Tetap Jamin 
Pemilih Diisolasi

PELABAI - Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Leb-
ong telah mendistribusikan lo-
gistik Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) ke empat kecamatan, 
kemarin (7/12). Masing-masing 
Kecamatan Pinang Belapis, To-
pos, Rimbo Pengadang dan 
Kecamatan Uram Jaya. Hari 
ini, giliran pengiriman logistik 
ke delapan kecamatan. Meli-
puti Kecamatan Lebong Utara, 
Lebong Atas, Lebong Tengah, 
Lebong Sakti dan Kecamatan 
Lebong Selatan. 

 Termasuk Kecamatan Amen, 
Bingin Kuning dan Kecamatan 
Pelabai. ‘’Kami memang men-
dahulukan distribusi logistik ke 
kecamatan yang jauh dari pusat 
kabupaten atau TPS sulit,’’ ujar 
Ketua KPU Kabupaten Lebong, 

Shalahuddin Al Khidr, SE.
  Dari 222 TPS yang tersebar di 12 

kecamatan, hanya 2 TPS di Desa 
Sungai Lisai, Kecamatan Pinang 
Belapis yang teknis logistiknya 
dikirim langsung ke TPS. Itu kar-
ena letak TPS yang paling jauh dari 
pusat kabupaten dan hanya bisa 
ditempuh dengan berjalan kaki. 
‘’Selain itu, logistik yang dikirim ke 
Sungai Lisai kami bungkus plastik 
dan dikemas dalam peti agar lebih 
aman dari ancaman kerusakan 
akibat faktor alam,’’ terang Shala-
huddin.

 Termasuk untuk 1 TPS di Desa 
Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pen-
gadang juga diberi pengamanan 
yang sama agar terhindar dari 
kerusakan saat pengiriman. Se-
lain itu, pengiriman logistik ke 3 
TPS sulit itu juga dikawal lebih 

ekstra oleh aparat keamanan 
dari Polres Lebong dan Kodim 
0409 Rejang Lebong. ‘’Mudah-
mudahan pendistribusian ke 
TPS sulit tidak ada kendala,’’ jelas 
Shalahuddin.

 Sementara untuk 220 TPS 
lainnya, teknis pendistribusian 
logistiknya dilakukan bertahap. 
Dimulai pengiriman dari KPU 
Lebong ke Panitia Pemilih Ke-
camatan (PPK). Dilanjutkan 
pendistribusian dari PPK ke 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
dan berakhir tiba di TPS.

 ‘’Sejauh ini belum ada lapo-
ran kendala yang disampaikan 
ke kami dan mudah-mudahan 
pendistribusian untuk delapan 
kecamatan besok (hari ini, red) 
juga tidak ada kendala,’’ tutup 
Shalahuddin.(sca)

ARIS/RB

DICEK: Petugas dari PPK saat menerima logistik Pilkada dari KPU Lebong.

Hari Ini, Kirim Logistik ke Delapan Kecamatan

PELABAI – Kabag Kesejahteraan Sosial (Kes-
sos) Sekretariat Kabupaten Lebong, Fabil Rozak, 
S.Ag, M.Pd.I mengigatkan seluruh Pemerintah 
Desa (Pemdes) se Kabupaten Lebong menyiap-
kan pos anggaran untuk pembayaran insentif 
guru ngaji di desa dalam anggaran desa tahun 
2021. 

 Itu merupakan salah satu upaya dukungan 
terhadap 16 program unggulan yang dicana-
ngkan bupati dan wakil bupati Lebong agar 
Lebong bebas buta huruf hijaiyah. ‘’Apalagi 
sudah diterbitkan Perbup Lebong tentang Baca 
Tulis Al-Qur’an,’’ ujar Fabil.

 Selain itu, Fabil juga meminta pengurus 
126 masjid dan mushola yang tersebar di 
seluruh Kabupaten Lebong rutin melaksana-
kan kegiatan keagamaan. Realisasinya peran 
imam, guru ngaji, maupun Remaja Islam 
Masjid (Risma) jelas sangat diharapkan. Agar 
bisa memberdayakan pengurus agama, jelas 
dibutuhkan anggaran. Jika seluruhnya harus 
ditanggung APBD Kabupaten Lebong, jelas 
tidak akan terakomodir maksimal. ‘’Makanya 
harus ditunjang dengan dana lain yang salah 
satunya bisa dibantu melalui dana desa,’’ 
papar Fabil.

 Dengan DD dan ADD yang nilainya menca-
pai Rp 100 miliar lebih di Kabupaten Lebong, 
Fabil menilai tidak sulit bagi Pemdes men-
ganggarkan dana untuk pembayaran honor 
perangkat agama di desa. Rata-rata setiap 
desa menerima Dana Desa (DD) senilai Rp 
860 jutaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 
420 jutaan. 

‘’Jika guru ngaji terperhatikan, mudah-
mudahan generasi muda di Lebong menjadi 
generasi muda yang agamis dan tentunya 
tidak sulit bagi Lebong dalam mencari qowi 
dan qoriah berbakat yang akan diturunkan 
dalam lomba MTQ (Musabaqah Tilawatil 
Quran, red),’’ terang Fabil.

 Sementara keseriusan Pemkab Lebong 
membebaskan masyarakat Lebong dari buta 
huruf  Hijaiyah telah dibuktikan dengan 
aturan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDP) sejak tahun 2017. Ada penambahan 
syarat dan kriteria khusus bagi sekolah dalam 
menerima siswa baru. Antara lain kewajiban 
mengikuti seleksi atau tes baca tulis Alquran 
bagi peserta didik yang beragama Islam. Ke-
mampuan baca tulis Alquran itu harus dibuk-
tikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh 
Taman Pengajian Al-Quran atau lembaga resmi 
lainnya.(sca)

2021, Desa Siapkan
Insentif Guru Ngaji
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MUKOMUKO – Badan Keuangan 
Daerah (BKD) Mukomuko, mengajukan 
pagu anggaran Rp 4 miliar tahun depan. 
Kegunaannya, khusus pengadaan mobil 
dinas (mobnas). Termasuk di dalamnya 
untuk pengadaan mobil dinas baru bagi 
bupati dan wakil bupati Mukomuko. Ini 
dikemuka Kabid Aset Daerah BKD Muko-
muko, Eka Purwanto, S.IP, M.Si, kemarin. 
“Diajukan pagu awal Rp 4 miliar. Untuk 
angka pastinya, kita tunggu pembahasan 
selesai di DPRD Mukomuko,” kata Eka.

 Langkah tersebut, setelah pihaknya 
berencana melelang sejumlah kenda-
raan dinas, tahun depan. Terutama 
kendaraan dinas yang usianya sudah 
lima tahun hingga tujuh tahun lebih. 
“Karena tahun depan, pasti ada lelang,” 
sebutnya.

 Ada sekitar 50 unit kendaraan dinas 
yang akan dilelang. Diprioritaskan pada 
kendaraam yang sudah lebih tinggi biaya 
pemeliharaan dibandingkan dengan 
biaya operasional. Selain itu, lelang juga 

menyasar kendaraan dinas yang sudah 
lama di bengkel.

 “Kegiatan untuk penilain kendaraan 
dinas kita rencanakan dilaksanakan ta-
hun 2021. Syarat kendaraan lelang sudah 
jelas, sudah berusia tujuh tahun. Bisa 
sebelum usianya tujuh tahun, jika nilai 
ekonomis hanya 30 persen lagi,” jelasnya.

 Ditambahnya, meski ada rencana le-
lang kendaraan dan sudah terpenuhinya 
usia 7 tahun, belum menjamin kenda-
raan itu akan dilelang. Sebab Pemkab 
Mukomuko harus melihat kondisi keuan-
gan dan ketersediaan mobil dinas peng-
ganti. Dengan begitu akan dilakukan 
seleksi ketat. Selagi kendaraan yang 
ada masih layak digunakan, maka akan 
dimaksimalkan pemanfaatannya. Tanpa 
Pemkab harus membeli kendaraan dinas 
baru untuk pejabat yang bersangkutan.

  “Kita seleksi lagi, mana kendaraan yang 
lebih tinggi biaya perawatan dibanding 
operasional. Selagi layak, masih akan 
tetap kita gunakan,” pungkasnya.(hue) 

Dana Rp 4 Miliar 
Untuk Beli Mobnas

MUKOMUKO – Polres Mu-
komuko mengerahkan 208 
personel  untuk pengamanan 
Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) se-Kabupaten Muko-
muko. Rinciannya 178 per-
sonel dari jajaran Polres Mu-
komuko di tambah personel 
Bantu Kendali Operasi (BKO) 
dari Polda Bengkulu sejum-
lah 30 personel Brimob.

 Ratusan personel itu mulai 
bergeser ke wilayah tugas-
nya, kemarin. Setelah sebe-
lumnya dilaksanakan Apel 
Pergeseran Pasukan Pam 
TPS Pilkada Serentak Tahun 
2020 di halaman Mapolres 
Mukomuko. “Kita lakukan 
pergeseran personel pam ke 
lokasi tugas mereka masing-
masing,’’ ujar Kapolres Muko-
muko AKBP. Andy Arisandi, 
SH, S.IK, MH didampingi 
Kabag Ops. Kompol. Hasdi.

 Di wilayah hukum Polres 
Mukomuko lanjutnya, ter-
dapat 370 TPS. Tersebar di 
148 desa dan 3 kelurahan 
di 15 kecamatan. “Personel 
kita ini tersebar di desa-desa 
dan kelurahan se-Kabupaten 

Mukomuko,” imbuhnya.
Sedangkan personel dari 

Satuan Brimob Polda Beng-
kulu, dilakukan pembagian 
berdasarkan rayon. Terdiri 10 
personel di rayon 1, yakni di 
Polsek Lubuk Pinang. Kemu-
dian di rayon 2, juga seban-
yak 10 orang, ditempatkan 
di Polsek Penarik. Lalu 10 
personel lagi ditempatkan 
di Polsek Mukomuko Se-
latan (Ipuh). “Untuk personel 
BKO ini jumlahnya 30 orang. 
Namun ditambah koman-
dannya, seluruhnya jadi 32 
orang,” tambah Hasdi.

 Personel ini lanjutnya, akan 
bertugas sampai tahapan pe-
mungutan dan penghitungan 
suara di TPS tuntas. Lalu per-
sonel akan melakukan penga-
manan di tingkat PPS hingga 
PPK, hingga tuntas seluruh 
tahapan ditiap tingkatan pe-
nyelenggara. “Mari bersama-
sama kita wujudkan Pilkada 
yang aman, nyaman, damai, 
jujur dan adil. Ini semua akan 
terwujud jika masyarakat tu-
rut bekerja sama,” demikian 
Kapolres.(hue)

Peri/rb

APEL: Polres Mukomuko menggelar apel sebelum pergeseran pasukan untuk pengamanan TPS di Pilkada serentak, kemarin (7/12).

208 Polisi Amankan TPS Pilkada

Sebagian  Besar
Tenaga Kesehatan

MUKOMUKO – Angka kasus Covid-19 di Muko-
muko hingga kemarin (7/12) tercatat sudah 112 
kasus. Kasus Covid “menjamur” di Kecamatan 
Kota Mukomuko. Terbaru, mulai “menjamur” 
di Kecamatan Air Manjuto. Tercatat di wilayah 
ini ada enam kasus. Sebagian besar, merupakan 
tenaga kesehatan (Nakes).

 Selain Kota Mukomuko yang belum juga terpu-
tus, untuk di Kecamatan XIV Koto juga kembali di-
dapati ada warga yang positif terpapar Covid-19. 
Juga muncul kasus baru di wilayah Kecamatan 
Teramang Jaya.

 Bupati Mukomuko H. Choirul Huda, SH me-
nyatakan bahwa terhitung kemarin, ia mengambil 
alih pimpinan Satgas Penanganan Covid-19 Ka-
bupaten Mukomuko. Langkah ini, selain untuk 
memastikan keselamatan masyarakat, juga agar 
tidak sampai terjadi pembiaran. Mengingat Mu-
komuko masih dihantui oleh Covid-19.

 “Saya ambil alih Satgas ini. Kita tidak akan 
melakukan pembiaran sampai ke desa-desa. Jan-
gan sampai lengah hadapi Covid-19 ini. Sambil 
kita menunggu vaksin, seluruh Satgas Covid-19, 
kita pantau terus,” kata Bupati.

 Atas pertimbangan keselamatan masyarakat 
pula, ia meminta Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Mukomuko tidak sampai menghentikan 
pelayanan medis. Pelayanan harus tetap berjalan, 
namun dengan pengetatan prosedur protokol ke-
sehatan (Prokes). Supaya tidak terus bertambah 
jumlah tenaga medis yang terpapar Covid-19.

 “Soal di RSUD, tetap aktivitas tetap dilak-
sanakan. Terhadap perawatan, mereka yang OTG, 
tetap ikuti prokes. Terus tetap karantina, namun 
pelayanan di RSUD harus tetap maksimal,” kata 
Bupati saat diwawancara usai membuka kegiatan 
pembinaan Badan Kontak Majelis (BKMT) keca-
matan, kemarin.

 Ia pun meminta seluruh jajaran Satgas Co-
vid-19, hingga di desa-desa untuk menekankan 
penerapan Prokes dalam setiap aktivitas. “Mulai 
hari ini saya sampaikan seluruh jajaran sampai 
desa-desa, lakukan sesuatu terhadap apa-apa 

yang sudah ditekankan dalam prokes. Karan-
tina, jaga jarak, pakai masker dan lainnya,” tegas 
Bupati.

 Terutama di masa Pilkada, semuanya kata 
Bupati harus menekankan pada keselamatan 
masyarakat. Jangan sampai terjadi klaster baru 
usai pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember 
2020 mendatang.  “Saya minta seluruh Kades, 
camat, jika terjadi sesuatu, lakukan sesuai prokes. 
Gunakan semua potensi yang ada di wilayah 
masing-masing. Tetap antisipasi. Jangan sampai 
terjadi penularan,” pungkasnya.(hue) 

Peri/rb

BUKA: Bupati Mukomuko H. Choirul Huda, SH saat membuka pembinaan BKMT Kecamatan, 
kemarin.

Covid Kini Capai 112 Kasus

Populasi HPR Meningkat,
71 Warga Kena Gigitan 

MUKOMUKO – Tercatat 71 warga Mukomuko 
terkena gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR). 
Dari jenis HPR seperti anjing, kucing dan monyet. 
Terbanyak terkena gigitan HPR jenis anjing.

 Beruntung, kasus yang terjadi mulai Januari 2020 
itu, tidak satupun warga yang terdeteksi terjangkit 
rabies. Sebagaimana dikemukakan Sekretaris Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Mukomuko, Bustam Bustomo, 
SKM.  “Selama 2020, terhitung sejak Januari sampai 
sekarang, sudah terbilang banyak kasus gigitan yang 
kita tangani, mencapai 71 kasus,” kata Bustam.

 Bustam berharap pemilik hewan tidak me-
lepasliarkan peliharaannya. Selain itu, masyarakat 
juga diminta lebih berhati-hati ketika ada hewan 
berkeliaran.

 Lebih lanjut Bustam mengatakan, bahwa Dinkes 
Mukomuko sudah memberikan suntikan Vaksin 
Anti Rabies (VAR) kepada warga yang terkena gigi-
tan anjing, kucing maupun monyet. “Suntikan VAR 
ini bertujuan agar tidak tertular rabies dari hewan 
yang sudah menggigit,” katanya.

 Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Dinas Pertanian Mukomuko, Warsiman, 
S.Pt, M.Si mengatakan, sudah tiga tahun berturut-
turut pihaknya tidak melakukan eliminasi anjing 
liar. Pasalnya, anggaran untuk kegiatan eliminasi 
ini tidak tersedia.

 Dengan begitu, disinyalir populasi HPR di Mu-
komuko meningkat. Terutama anjing liar yang 
berkeliaran di lingkungan masyarakat. “Tidak ada 
eliminasi anjing liar, mulai dari tahun 2018, 2019 
dan tahun 2020 ini,” sebut Warsiman.

 Kendati tidak melakukan eliminasi anjing liar, 
OPD-nya rutin melakukan  dan memberikan vak-
sinasi kepada HPR. Namun demikian, pihaknya 
berharap tahun depan kegiatan eliminasi anjing liar 
kembali berlanjut di Mukomuko.(hue) 

Untuk DD, Hanya 
Terbagi 2 Klaster

MUKOMUKO – Tahun 2021 Mukomuko han-
ya mendapatkan Rp 123,1 
miliar untuk pagu Dana 
Desa (DD). Dana itu akan 
dibagi kepada 148 desa se-
Kabupaten Mukomuko. 
Dipastikan tahun depan, 
bagi rata untuk desa tidak 
akan sama. Pasalnya, desa-
desa tersebut dibagi dalam 
klaster sesuai dengan jum-
lah penduduk di setiap desa.

 Kepala Dinas Pemberday-
aan Masyarakat dan Desa 
Mukomuko, Gianto, SH, 

M.Si menerangkan, di Mukomuko hanya terdapat 
dua klaster desa. Yakni klaster 2 yang berarti desa 
itu jumlah penduduknya dari 0 sampai 1.000 jiwa. 
Kemudian klaster 3 yang berarti desa itu jumlah 
penduduknya dari 1.000 jiwa sampai 4.000 jiwa.

 “Di kita belum ada desa yang jumlah pen-
duduknya lebih dari 4.000 jiwa. Jadi dari hitungan 
kita, desa-desa di Mukomuko ini hanya terbagi di 
klaster 2 dan klaster 3,” kata Gianto.

 Dengan adanya perbedaan klaster itu, maka dana 
desa yang dibagi rata ke setiap desa akan berbeda. 
Jika sebelumnya bagi rata setiap desa, pagu DD 
diberikan sama. Sedangkan tahun depan, akan ada 
desa yang mendapatkan bagi rata sekitar Rp 500 
jutaan. Dan ada juga desa yang bagi rata didapat-
nya, sekitar Rp 600 jutaan.

 “Sebelumnya, misal tahun 2020 ini, alokasi perde-
sa atau bagi rata, masing-masing desa mendapat-
kan Rp 662,8 juta. Itu sama semuanya untuk 148 
desa. Tahun 2021, tidak begitu lagi. Karena ada desa 
dengan kategori klaster 2 dan ada juga yang klaster 
3,” jelas Gianto.

 Selain itu, yang membedakan jumlah DD yang 
didapat oleh 148 desa, melihat kriteria lainnya. 
Sebab informasi diperoleh pihaknya, akanada 
untuk desa nantinya berupa alokasi formula dan 
alokasi kinerja.

 “Dari dua alokasi ini, akan membedakan lagi, 
karena ada rumusnya masing-masing. Dipastikan 
yang tidak ada untuk 148 desa di Mukomuko, alo-
kasi afirmasi. Cuma ada nanti selain klaster yang 
menentukan, juga turut ditentukan oleh alokasi 
kinerja dan alokasi formula,” terang Gianto.

 Kini belum didapat kepastian, alokasi dari DD 
untuk 148 desa. Pasalnya, peraturan bupati (Per-
bup) yang mengatur itu, masih dalam proses. Selain 
itu, pihaknya masih menunggu peraturan menteri 
keuangan (PMK), yang mengatur tentang pemba-
gian DD.  “Dari PMK itulah, yang akan jadi dasar 
kita dalam menyusun pembagian DD untuk 148 
desa itu. Agar semuanya tetap cepat, kita berupaya 
merancang Perbup. Tujuannya, agar ketika PMK 
terbit, tidak lama Perbup pun langsung terbit sesuai 
dengan PMK,” demikian Gianto.(hue) 

GIANTO
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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 •
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CURUP – Dari hasil pendis-
tribusian logistik, diketahui 
ada 764 surat suara  pilkada 
kabupaten maupun pilkada 
provinsi yang tidak terpakai. 
Baik itu surat suara yang di-
dapati rusak saat sortir dan 
pelipatan maupun surat suara 
berlebih dari pendistribusian. 
Kemarin seluruh surat suara 

tersebut dilakukan pemusna-
han dengan cara dibakar.

Dijelaskan Ketua KPU Kabu-
paten RL Drs. Restu Satrio Wi-
bowo melalui Kasubbag Umum 
Sekretariat KPU Kabupaten RL 
Riko Saputra, SE kepada RB, 
total keseluruhan surat suara 
tidak terpakai sebanyak 764 
lembar. Yaitu dengan rincian 

sisa surat suara Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati masing-masing 
Sisa Surat suara kondisi baik se-
banyak 47 Lembar dan sisa surat 
suara kondisi rusak sebanyak 
361 lembar.

‘’Untuk sisa surat suara ru-
sak Pilkada Kabupaten den-
gan rincian surat suara salah 
cetak sebanyak 262 lembar. 

Surat suara salah potong 
sebanyak 32 lembar, surat 
suara kotor dan rembesan 
tinta sebanyak 49 lembar dan 
surat suara Sobek sebanyak 
18 lembar. Semuanya sudah 
kita musnahkan dengan cara 
dibakar,’’ sampai Riko.

Selanjutnya, sambung Riko, 
untuk surat suara Pilkada 

Provinsi yaitu sisa kondisi baik 
sebanyak 96 lembar dan kondi-
si tusak sebanyak 260 lembar. 
‘’Dengan rincian rusak yaitu 
salah cetak sebanyak 96 lembar 
dan salah potong sebanyak 29 
lembar. Sedagkan kotor dan 
rembesan tinta sebanyak 114 
Lembar, serta obek sebanyak 
21 lembar,’’ imbuh Riko.(dtk)

CURUP – Upaya peningka-
tan pelayanan data kepen-
dudukan dan catatan sipil 
terus dilakukan Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) Kabupaten Rejang 
Lebong (RL). Salah satunya 
memaksimalkan program 
pendataan dan pencetakan 
Kartu Identitas Anak (KIA) 
tahun 2020. Dimana sampai 
saat ini setidaknya sudah ada 
20.753 lembar KIA yang sudah 

dicetak Dinas Dukcapil Kabu-
paten RL.

Dijelaskan Kepala Dinas 
Dukcapil Kabupaten RL Drs. 
Muradi kepada RB, pro-
gram KIA sudah mereka 
laksanakan sejak Septem-
aber 2019. Program tersebut 
untuk proses pencetakannya 
sudah mencapai 26 persen 
dari jumlah total 77.390 anak 
yang tercatat. ‘’Total cetak 
KIA sudah mencapai 26 pers-

en atau sebanyak 20.753 lem-
bar dari total 77.390 anak di 
Kabupaten Rejang Lebong,’’ 
terang Muradi.

Program ini sendiri, sam-
bung Muradi, berdasarkan 
Permendagri nomor 2 ta-
hun 2016. Dimana setiap 
anak usia 0 sampai 17 tahun 
kurang satu hari wajib me-
miliki KIA. ‘’Jadi berdasarkan 
Permendagri Nomor 2 tahun 
2016, sebelum menjadi wajib 

atau memiliki e-KTP, anak 
harus memiliki KIA,’’ sam-
bung Muradi.

Ditambahkan Muradi, un-
tuk memaksimalkan realisasi 
program KIA tersebut tahun 
2020 mereka sudah beker-
jasama dengan Dinas Pendi-
dikan dan Kebudayaan (Dik-
bud) Kabupaten RL. Dimana 
pencetakan dan penerbitan 
KIA dilakukan secara kole-
ktif melalui sekolah-sekolah 

secara bertahap.
‘’Kita masih akan terus 

melakukan pencetakan KIA 
hingga akhir tahun 2020 ini 
dengan target minimal bisa 
mencapai 50 persen dari to-
tal jumlah anak. Karena kita 
masih memiliki stock blanko 
KIA mencapai lebih kurang 
20 ribu keping. Mudah-mu-
dahan target kita ini bisa 
tercapai nantinya,’’ demikian 
Muradi.(dtk)

20.753 Lembar KIA Sudah Dicetak

Prihatin Banyak Anak 
jadi Korban Pelecehan

CURUP – Beberapa bulan belakangan, setidaknya 
ada dua kasus kekerasan terhadap anak terbaru, 
khususnya dugaan persetubuhan anak di bawah 
umur yang ditangani Unit Perlindungan Perem-
puan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal 
(Satreskrim) Polres Rejang Lebong (RL). Dimana 
korbannya ada tiga orang dan kondisi ini cukup 
membuat banyak pihak merasa prihatin.

Salah satunya Wakil Bupati RL H. Iqbal Bastari, 
S.Pd, MM yang menyampaikan kepada RB kemarin. 
‘’Saya secara pribadi sangat sangat prihatin dengan 
kejadian tersebut. Karena korban masih dibawah 
umur dan jelas akan mengalami taruma yang sangat 
mendalam. Sehingga harus mendapatkan perhatian 
khusus nantinya,’’ terang Wabup.

Kondisi ini, sambung Wabup, tentunya harus 
disikapi, khususnya oleh para orang tua terhadap 
anak-anak perempuan mereka. Orang tua harus 
lebih waspada, mereka harus benar-benar menga-
wasi kemana dan dengan siapa anak mereka saat 
berada di luar rumah. Karena kejahatan seperti itu 
bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

‘’Anak usia remaja, apalagi masih sekolah sangat 
mudah terpengaruh bahkan sering mudah dibu-
juk dengan berbagai iming-iming. Sehingga harus 
benar-benar dijaga dan diawasi pergaulannya, jan-
gan sampai mereka terjerumus dan salah bergaul. 
Khususnya saat anak-anak mereka bermain diluar 
rumah bersama teman-temannya, untuk memasti-
kan keselamatan mereka,’’ demikian Wabup.(dtk)

Wanda/rb

MUSNAHKAN : Kelebihan surat Pilkada Kabupaten dan Provinsi dimusnahkan dengan cara dibakar.

784 Surat Suara Dimusnahkan

CURUP – Seluruh perso-
nel gabungan Pengamanan 
(PAM) TPS yang akan berang-
kat menuju TPS masing-mas-
ing, sebelum berangkat men-
jalani terlebih dahulu rapid 
test. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Ruangan Urkes Polres RL 
sekita pukul 09.00 WIB. Keg-
iatan ini dilaksanakan guna 
antisipasi dan memastikan 
seluruh personel yang ikut 
PAM TPS benar-benar aman 
dari Covid-19.

‘’seluruh personel kita, baik 
dari Polres Rejang Lebong 
maupun Polsek Jajaran, selu-
ruhnya mengikuti rapid test 
sebelum berangka ke TPS 
untuk melakukan penga-
manan Pilkada 9 Desember 
2020. Rapid tes ini beker-
jasama dengan Dinas Kes-
ehatan Kabupaten Rejang 
Lebong,’’ terang Kapolres RL 
AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH 
kepada RB.

Sebelum kegiatan Rap-
id Test, seluruh personel 

terlebih dahulu mengikuti 
kegiatan apel pergeseran 
pasukan yang dimpin lang-
sung Kapolres dan dihadiri 
seluruh Pejabat Utama (PjU) 
Polres RL. Total personel 
Polres RL yang diturunkan 
sebanyak 301 orang. Dit-

ambah dengan 60 perso-
nel bantuan brimob serta 
30 personel bantuan dari 
TNI dalam hal ini Kodim 
0409/RL.

Dalam kesempatan apel, 
Kapolres menyampaikan, 
Operasi Mantap Praja Nala 

2020 adalah momentum 
untuk memilih Pemimpin 
Kabupaten RL maupun pe-
mimpin Provinsi Bengkulu. 
Kegiatan pengamanan akan 
dihadapkan dengan kondisi 
Pandemi Covid-19. Untuk 
itulah sebagai anggota Polri 

saat ini memiliki tugas ganda. 
‘’Dimana, kita selain sebagai 
Personil Pengamanan juga 
sebagai Personil yang ber-
tugas untuk meminimalisir 
Covid-19,’’ sampai Kapolres.

Selain wajib disiplin pro-
tokol kesehatan, sambung 
Ka p o l re s,  d i r i n ya  ju ga 
menekankan kepada selu-
ruh jajaran untuk berusaha 
semaksimal mungkin mewu-
judkan Pilkada yang bersih, 
aman dan sehat. ‘’Pilkada 
ini kita buat bersih dari 
hal-hal yang berhubungan 
dengan kecurangan agar 
menghasilkan pemimpin 
yang benar-benar baik dan 
amanah untuk masyarakat. 
Karena aman Pilkada Tahun 
2020 ini menjadi tanggung 
jawab kita semua yang hadir 
disini yang memiliki tang-
gung jawab untuk keamanan 
sehingga Pilkada Tahun 2020 
ini dapat terlaksana seperti 
yang diharapkan,’’ pungkas 
Kapolres.(dtk)

Pengamanan TPS Rapid Test

Diduga Gelapkan Motor, 
Petani Kepahiang Diamankan

CURUP – Anggota Polsek Curup berhasil 
mengamankan petani asal Kabupaten Kepa-
hiang berinisial Pa alias Ci (34). Pa diamankan 
Polsek Curup lantaran diduga melakukan aksi 
penipuan/penggelapan satu unit motor. Ko-
rbannya adalah Deri Antoni (25) warga Desa 
Duku Ulu Kecamatan Curup Timur.

Diungkapkan Kapolres RL AKBP Puji Pray-
itno, S.IK, MH melalui Kapolsek Curup Iptu 
Samsudin, SH kepada RB, kejadian terjadi pada 
30 November 2020 lalu. Awalnya pelaku men-
emui korban di tempat korban bekerja yaitu 
pencucian AZKA 99 di Kelurahan Simpang 
Nangka Kecamatan Selupu Rejang.

Saat itu, sambung Samsudin, pelaku men-
emui korban dengan berpura-pura akan 
mengontrak di salah satu ruko dalam komplek 
pencucian tersebut. Setelah beberapa menit 
pelaku berbincang dengan korban, pelaku 
ingin meminjam motor korban dengan alasan 
ingin menemui pemilik cucian. ‘’Modusnya 
pelaku mengaku ingin mengontrak disalah 
satu ruko pencucian tempat korban bekerja. 
Kemudian pelaku meminjam motor dengan 
alasan ingin menemui pemilik cucian,’’ terang 
Samsudin.

Setelah motor dipinjamkan, sambung Sam-
sudin, ternyata pelaku tidak kunjung pulang ke 
lokasi pencucian. Selanjutnya korban berusaha 
mencari pelaku di rumah pemilik pencucian, 
namun ternyata pelaku tidak pernah kesana. 
Sehingga merasa ditipun dan kendaraannya 
digelapkan pelaku, korban akhirnya melapor 
ke Polsek Curup.

‘’Setelah laporan kita terima dan mengeta-
hui identitas pelaku, anggota kita langsung 
melakukan penyelidikan untuk mengetahui 
keberadaan pelaku. Akhirnya kita mendapat-
kan kepastian bahwa pelaku sedang berada di 
rumahnya di Kepahiang, sehingga kita lang-
sung melakukan penangkapan,’’ demikian 
Samsudin.(dtk)

RAPID TEST : Personel Polres RL yang ikut PAM TPS dilakukan rapid tes sebelum be-
rangkat.
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SUPARMAN

KEPAHIANG – Keluhan ma-
syarakat tentang air pancur di tugu 
kopi Pasar Kepahiang yang kerap 
tidak mengalir, ditanggapi Kepala 
Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga (Disparpora) Kabupaten 
Kepahiang, Tedy Adeba, ST. Menu-
rutnya sering tidak mengalirnya air 
pancur di tugu kopi, disebabkan 
mesin air pada subur bor tugu 
tersebut mengalami kerusakan.

Ia mengatakan untuk mengalir-
kan aliran air pancur ke tugu kopi 
tersebut, maksimal sumur bor 
harus memompa air selama 10 – 16 
jam. Namun yang terjadi selama 
ini, mesin air di tugu kopi hanya 
mampu memompa air maksimal 
hingga 3 jam saja, sehingga air yang 
mengalir pun sedikit.

“Kita sudah lakukan pengecekan 
di sumur bornya, dan memang ada 
kerusakan. Saat ini kita sedang cari 

tahu penyebab kerusakan tersebut 
disebabkan apa. Karena rencana 
kita tahun depan kita akan ganti 
mesin airnya. Kalau penyebab 
kerusakan mesin air yang ini kita 
belum tahu, dikhawatirkan mesin 
air pengganti nantinya pun sama 
akan mengalami kerusakan,” jelas 
Tedy.

Selanjutnya terkait rencana pene-
tapan pemungutan retribusi di ka-
wasan tugu kopi untuk tahun 2021 
mendatang, Tedy mengatakan hal 
itu dilakukan agar aset yang ada di 
kawasan Taman Santoso tersebut 
bisa memberikan pendapatan asli 
daerah (PAD), walaupun belum 
bisa disimpulkan retribusi apa saja 
yang bisa diterapkan di kawasan 
tersebut.

“Untuk saat ini kawasan terse-
but memang belum kita pungut 
retribusi, sehingga belum bisa 

memberikan PAD untuk daerah. 
Namun untuk tahun depan, kita 
sedang merencanakan untuk 
mulai memungut retribusi di ka-
wasan tersebut, seperti retribusi 
parkir, kebersihan atau lainnya. 
Hanya saja sebelum memun-
gut retribusi, tentunya beberapa 
kelemahan pembangunan di 
kawasan tersebut harus kita per-
baiki dahulu, termasuk mesin air 
ini,” jelas Tedy.

Diterangkan Tedy, rencana pe-
mungutan retribusi ini di kawasan 
Taman Santoso dan Tugu Kopi 
ini, sudah sesuai dengan Perda 
tentang Retribusi Jasa Umum yang 
telah disahkan DPRD Kabupaten 
Kepahiang pada tahun 2019 lalu. Ia 
juga berharap dengan mulai diber-
lakukannya retribusi, diharapkan 
kawasan tersebut bisa dikelola 
dengan baik.(sly)

200 Polisi Siaga
di Seluruh TPS

KEPAHIANG – Sebanyak 200 polisi disiagakan 
untuk membantu n pengamanan di 335 Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Kepahi-
ang. Personil yang disiagakan tersebut terdiri dari 
135 anggota Polres Kepahiang dan 65 personel 
Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Polda Beng-
kulu. Pergeseran personel dilakukan langsung 
oleh Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman, S.IK, 
M.AP di halaman Mapolres Kepahiang, kemarin 
(7/12).

“Kita berharap para personel ini bisa membantu 
penyelenggaraan pilkada yang lancar dari gang-
guan konvensional, seperti konflik, kekerasan, 
money politic dan pelanggaran pidana, serta 
sehat dari penyebaran Covid-19,” ujar Kapolres.

Kapolres juga memberikan penekanan terkait 
cara bertindak kepada personel yang akan melak-
sanakan pengamanan TPS. Diantaranya terkait 
persiapan mental dan fisik dengan dilandasi 
komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi 
dalam memberikan pelayanan yang optimal 
kepada masyarakat.

“Personel pengamanan TPS hanya bertugas 
mengamankan lokasi di luar TPS. Kepolisian 
tidak punya wewenang untuk masuk di dalam 
lokasi TPS, kecuali diminta kelompok penyeleng-
gara pemungutan suara (KPPS),” terang Kapolres.

Selanjutnya, anggota polri yang bertugas 
mengamankan di TPS, harus datang lebih awal. 
Cek kesiapan di TPS dan koordinasikan kembali 
untuk mengetahui kesiapan dan hambatan yang 
mungkin terjadi dengan KPPS. “Lakukan koor-
dinasi pengamanan dengan Linmas, TNI dan 
komponen pendukung lain yang ada di TPS,” 
imbuhnya.

Apabila ada permasalahan di dalam lokasi 
TPS, Kapolres mengatakan, itu bukan menjadi 
domain Polri, tapi apabila atas permintaan atau 
ijin dari Ketua KPPS, baru petugas pam TPS dapat 
memasuki lokasi pungut suara.(sly)

KEPAHIANG – Sesuai den-
gan rencana awal, H-2 Pilkada 
Serentak 2020 kemarin (7/12), 
KPU Kepahiang mulai me-
nyalurkan logistik Pilkada 
ke 22 Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) sulit yang ada di 
Kabupaten Kepahiang. Di-
lakukan langsung oleh KPU 
Kepahiang bersama personel 
Polri dan TNI.

Diketahui dari 335 TPS 
untuk Pilkada Kepahiang 
2020, sebanyak 22 TPS ma-
suk kategori TPS sulit. Ada-
pun TPS akses sulit tersebut 
terdiri dari enam desa di 
Bermani Ilir dan 16 desa di 
Muara Kemumu. Untuk di 
Kecamatan Bermani Ilir ada 
Desa Kota Agung sebanyak 
2 TPS, Talang Sawah 2 TPS, 

dan Langgar Jaya 2 TPS. Se-
mentara untuk Kecamatan 
Muara Kemumu yakni Desa 
Batu Bandung sebanyak 8 
TPS, Sosokan Taba sebanyak 
5 TPS, Renah Kurung 2 TPS, 
dan Warung Pojok 1 TPS.

Ketua KPU Kepahiang, Mir-
zan Pranoto Hidayat, S.Sos 
mengungkapkan, penyaluran 
logistik untuk 22 TPS sulit di-
dahulukan mempertimbang-
kan efisiensi waktu dalam 
penyaluran. Puluhan TPS 
sulit ini membutuhkan waktu 
dan energi dalam penyaluran 
atau pendistribuasiannya. 
Berbeda dengan TPS lainnya 
yang memiliki akses normal, 
atau mudah dijangkau.

“Kita utamakan TPS sulit 
ini sudah tuntas tersalurkan 

l o g i s t i k 
pada hari 
i n i  ( ke -
m a r i n , 
red). Un-
t u k  b e -
sok (hari 
ini, red), 
fokus kita 
p e n y a l -
uran ke 
TPS lain-
nya yang 
memiliki 
a k s e s 
n o r ma l . 
K a r e n a 
kalau pe-

nyalurannya serentak, maka 
waktu dan energi kita akan 
banyak habis di TPS sulit ini,” 
terangnya.

Dibagian lain soal partisi-
pasi pemilih, Mirzan men-
gaku melihat dari tahapan 
sosialisasi yang telah di-
lakukan, ia optimis partisi-
pasi pemilih pada Pilkada 
mendatang mengalami pen-
ingkatan dibanding pemilu 
yang telah dilaksanakan.

“Beberapa langkah kita 
sudah lakukan. Walaupun 
di masa pandemi Covid-19 
namun sosialisasi tetap kita 
gencarkan dengan beberapa 
metode yang disesuaikan 
dengan kondisi pandemi. 
Kita optimis angka partisipasi 

pemilih kita di atas 80 persen 
pada Pilkada ini,” bebernya.

Diketahui pada Pemilu 2019 
lalu, dari jumlah DPT 108.405 
pemilih ditambah dengan 
jumlah DPTb 178 pemilih 
dan DPK 5.447 pemilih, total 
pemilih di Kabupaten Kepahi-
ang pada Pemilu kali ini men-
capai 114.030 pemilih. Dari 
jumlah tersebut, untuk Pilpres 
angka partisipasi pemilih 
mencapai 92.847 pemilih atau 
81,4 persen.

Sementara untuk pemilihan 
DPR RI jumlah pemilih seban-
yak 92.753 atau 81,3 persen, 
DPD RI sebanyak 92.754 pe-
milih atau 81,3 persen, DPRD 
Provinsi sebanyak 92.736 atau 
81,3 persen, dan DPRD Ka-

bupaten 92.753 pemiluh atau 
81,3 persen.

Sebelumnya pada Pemilu 
2014 lalu, dimana jumlah pe-
milih di Kabupaten Kepahiang 
dari jumlah kolektif DPT, DPTb, 
DPPh, dan DPTb2 adalah se-
banyak 110.470 pemilih, yang 
menyalurkan hak pilihnya se-
banyak 75.028 pemilih atau 
sebanyak 67,9 persen.

Angka tersebut justru menu-
run pada Pilgub 2015. Dari 
jumlah pemilih kolektif se-
banyak 112.335 orang, yang 
menyalurkan hak pilihnya 
adalah 75.462 atau sekitar 
67,1 persen. Hal serupa terjadi 
pada Pilbup 2015 lalu dimana 
jumlah pemilih 75.446 orang 
atau 67,1 persen.(sly)

Bersama 500 Bidang
Tanah Pertanian

KEPAHIANG – Sebanyak 1.346 
Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) 
tanah, kemarin (12/7) diserahkan 
Pemkab Kepahiang kepada ma-
syarakat. Selain itu juga, Pemkab 
menyerahkan 500 bidang tanah 
pertanian. 

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayat-
tullah Sjahid, MM, IPU menge-
mukakan tujuan dari penyerahan 
sertifikat ini sebagai kepastian hu-
kum agar tidak terjadi sengketa di 
kemudian hari. Selain itu manfaat 
dari kepemilikan sertifikat ini bagi 
masyarakat adalah sebagai pemisah 
kepemilikan tanah, memiliki nilai 
ekonomis, bisa diwariskan kepada 
anak cucu serta bisa dimanfaatkan 
sebagai agunan untuk menambah 
modal produktif.

“Pemkab berharap kepada ma-
syarakat agar sertifikat tersebut 
bisa disimpan sebaik-baiknya dan 

harus dijaga serta wajib memeli-
hara batas tanah,” sampai Bupati.

Bupati juga menyampaikan apre-
siasi kepada BPN Kabupaten Kepa-
hiang dan BPN Provinsi Bengkulu 
yang telah membantu masyarakat 
Kabupaten Kepahiang dalam 
memiliki sertifikat tanah ini. Bu-
pati berharap untuk tahun depan, 
Pemkab bisa membantu lebih 

banyak lagi penyerahan sertifikat 
tanah kepada masyarakat.

“Untuk program PTSL, tahun 
lalu BPN Kabupaten Kepahiang 
menduduki peringkat pertama di 
Provinsi Bengkulu, dan peringkat 
8 untuk tingkat nasional. Ini meru-
pakan prestasi yang membang-
gakan untuk Kabupaten Kepahi-
ang,” sampai Bupati. (sly)

Logistik TPS Sulit Didahulukan

Mesin Air Tugu Kopi Rusak

ARIE/RB

LOGISTIK: Komisioner KPU Kepahiang dibantu personel Polri dan TNI, saat menyal-
urkan logistik pilkada ke Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir, kemarin (7/12).

1.346 Sertifikat Tanah Diserahkan ke Masyarakat

ARIE/RB

PENYERAHAN: Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, 
MM, IPU menyerahkan sertifikat tanah kepada salah satu ma-
syarakat, kemarin (7/12).
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BENTENG
Logistik Pilgub
Mulai Disalurkan

BENTENG - KPU Bengkulu Tengah 
(Benteng) mulai menyalurkan logisitik 
untuk pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur ke 251 TPS di wilayah kabu-
paten ini, kemarin (7/12). Berdasarkan 
data KPU, kategori desa yang sangat 
sulit dijangkau untuk penyaluran lo-
gistik bertambah menjadi enam desa, 
sehingga total desa yang sangat sulit 
dijangkau menjadi 11 desa.

Ketua KPU Benteng, Drs. Brotoseno 
menjelaskan 11 desa yang masuk 
dalam kategori sangat sulit dijangkau 

penyaluran logistinya didahulukan. 
11 desa tersebut yakni Desa Genting, 
Desa Kota Titik, Desa Talang Panjang 
Kecamatan Bang Haji, 

Desa Kota Niur, Desa Bukit dan Desa 
Padang Siring Kecamatan Semidang 
Lagan.

Selanjutnya, Desa Talang Ambung, 
Taba Durian Sebakul, Padang Keteper 
dan Desa Bajak II Kecamatan Merigi 
Kelindang dan Desa Tanjung Raman 
Kecamatan Taba Penanjung. Di 11 desa 
ini logistik dibawa menggunakan tiga 
mobil dobel gardan yang dipinjam dari 
Dinas Perhubungan, Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 
dari PPK yang menyiapkam satu unit.

“Penyaluran ke 11 desa ini tidak bisa 
menggunakan mobil standar. Harus 
menggunakan mobil dobel gardan. Hal 
ini dikarenakan akses jalannya yang 
memang sangat buruk dan masih tanah. 
Apabila menggunakan mobil standar 
tidak akan bisa menempuh akses jalan 
tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam penyaluran ini 
KPU akan langsung mendistribusikan 
ke setiap TPS. Selain itu, dalam peny-
aluran logisitik, KPU langsung dikawal 
personel TNI/Polri demi keamanan 
dan keselamatan dalam penyaluran 
logisitik. Terkait adanya kekurangan 
surat suara sebanyak 668 lembar, 
KPU Provinsi sudah memberikan ke-

pada KPU Benteng pada hari Minggu 
(6/12).

“Penyaluran logistik pada Pilkada 
serentak ini berbeda dengan logistik 
sebelumnya. Sebab logistik pilkada 
ini sangat banyak karena ditambah 
dengan perlengkapan penerapan 
protokol kesehatan seperti APD dan 
lainnya,” terang Brotoseno.

KPU sudah mengirimkan logistik 
keenam kecamatan yakni Taba Pen-
anjung, Merigi Kelindang, Bang Haji, 
Merigi Sakit, Pematang Tiga dan Semi-
dang Lagan. Hari ini dilanjutkan ke 
Kecamatan Talang Empat, Pondok Ke-
lapa, Pondok Kubang, Karang Tinggi, 
dan Kecamatan Pagar Jati.(jee)

11 Desa Sangat Sulit Dijangkau

BENTENG – Pemkab Bengku-
lu Tengah (Benteng) akan men-
jalin kerjasama dengan pergu-
ruan tinggi di Bengkulu dalam 
pembuatan soal seleksi calon 
kades (cakades) dalam Pemi-
lihan Kepala Desa (Pilkades) 
serentak tahun 2021. Pilkades 
serentak nanti akan diikuti 76 
desa di 11 kecamatan.

Kabag Pemerintahan Pem-
kab Benteng, Drs. Jaka San-
toso mengatakan soal seleksi 
cakades dibuat untuk men-
gantisipasi apabila dalam satu 
desa ada lebih lima cakades 
yang mencalonkan diri. “Ses-
uai aturan apabila dalam satu 
desa ada cakades lebih dari 
lima, maka akan dilakukan 
seleksi tambahan berupa ujian 
tertulis. Dalam pelaksanaan 
ujian tertulis, kita akan ker-

jasama dengan pihak univer-
sitas yang akan membuat soal 
tesnya. Dengan adanya tes 
tertulis ini, bisa terpilih kades 
yang memiliki kemampuan dan 
kinerja yang baik,” jelasnya.

Dia menambahkan, apabila 
desa yang calonnya tidak lebih 
dari lima, maka tidak akan 
mengikuti tahapan tes tertulis 
tersebut. Persiapan tahapan 
ujian tertulis ini, menurut Jaka, 
dilakukan karena pihaknya 
yakin pilkades serentak ini akan 
diminati oleh banyak orang, 
karena penghasilan tetap yang 
besar hingga besarnya Dana 
Desa (DD) setiap tahunnya.

“Untuk syarat yang ingin 
mencalokan diri sebagai kades 
minimal umur 25 tahun dan 
memiliki e-KTP. Apabila sudah 
mencukupi umur 25 tahun 

diperbolehkan untuk men-
calokan diri. Awalnya ada 77 
desa yang akan melaksanakan 
pilkades. Namun setelah dilaku-
kan pendataan ulang ternyata 
hanya 76 desa yang melaksana-
kan pilkades,” ungkapnya.

Lanjut Jaka, 76 desa tersebut 
berada di Kecamatan Karang 
Tinggi 7 desa, Kecamatan Taba 
Penanjung 9 desa, Kecamatan 
Talang Empat 4 desa, Keca-
matan Pondok Kelapa 7 desa, 
Kecamatan Pematang Tiga 9 
desa, Kecamatan Pagar Jati 11 
desa, Kecamatan Merigi Kelin-
dang 9 desa.

Selanjutnya, Kecamatan 
Merigi Sakti 7 desa, Kecamatan 
Pondok Kubang 5 desa, Keca-
matan Bang Haji 6 desa dan 
Kecamatan Semidang Lagan 2 
desa.(jee)   

Pemkab Siapkan Soal Tes Cakades
BENTENG – Sebanyak 129 

berkas CPNS Benteng saat 
ini sudah diverifikasi Badan 
Kepegawaian Negara (BKN). 
Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia (BKPS-
DM) Benteng, Apileslipi, 
S.Kom, M.Si melalui Kabid 
Pengadaan, Pemberhentian 
dan Informasi Kepegawaian 
BKPSDM Benteng, M. Ario 
Nurvansyah, SH menjelaskan 
dengan sudah dilakukannya 
verifikasi oleh BKN, BKPSDM 
juga melakukan proses pem-
buatan SK untuk 129 CPNS 
tersebut.

“Saat ini sedang dalam 
proses pembuatan SK. Set-
elah itu akan diserahkan 
dan sekaligus pelantikan 
para CPNS tersebut. Untuk 
pelantikan dan penyerahan 
SK ini akan dilaksanakan 
dalam bulan Desember 
ini, dan akan diserahkan 
langsung Bupati Benteng,” 
jelasnya.

Ario menambahkan sete-
lah dilantik dan diberikan SK 
oleh Bupati, sebelum mereka 
bertugas sesuai tempat yang 

mereka pilih, para CPNS ini 
lebih dulu akan diberikan 
pembekalan. Setelah sudah 
diberikan pembekalan, baru 
nantinya akan langsung ber-
tugas sesuai dengan tempat 
atau OPD yang sudah mer-
eka pilih dalam pendaftaran 
seleksi CPNS.

“Kita berharap kepada 
CPNS yang terpilih ini nanti-
nya bisa bekerja dengan 
maksimal dan sebaik mung-
kin, sesuai bidangnya mas-
ing-masing, karena mereka 
ini merupakan orang terpilih 
yang diharapkan berkontri-
busi banyak dalam perkem-
bangan dan pembangunan 
di Kabupaten Benteng ini,” 
ungkapnya.

Pada penerimaan CPNS 
Benteng formasi 2019 terse-
but, diketahui ada tiga for-
masi CPNS yang tidak terisi-
kan. Tiga formasi itu yakni 
dokter spesialis anak, dokter 
spesialis kebidanan dan dok-
ter spesialis penyakit dalam. 
Kekosongan ini dikarena-
kan tidak ada peserta yang 
mendaftarkan diri di tiga 
formasi tersebut.(jee)

SK 129 CPNS  Mulai Diproses

BENTENG - Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) Benteng sudah meny-
alurkan Dana Desa (DD) ke 
142 desa. Saat ini desa sudah 
bisa menggunakan DD terse-
but sesuai dengan rancangan 
yang sudah mereka buat dan 
berikan epada Dinas PMD.

Kepala Bidang Bidang (Ka-
bid) Pemberdayaan Pemerin-
tah Desa Dinas PMD Benteng, 
Nenny Zarniawati SH, MH 
menjelaskan, dengan sudah 
disalurkannya DD kepada 142 
desa ini, Dinas PMD berharap 
kepada seluruh pemerintah 
desa untuk langsung meng-
gunakan anggaran yang sudah 
diberikan sesuai dengan ran-
cangan yang sudah dibuat.

“Baik itu untuk mengerjakan 
pembangunan infrastruktur 
seperti pembangunan jalan, 
siring, pembangunan fisik 
dan lainnya. Selain itu untuk 
segera bisa melakukan pe-
nyaluran Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) DD tahap keem-
pat hingga tahap keenam ke-
pada penerima karena setiap 
warga pasti membutuhkan 
itu,” terangnya.

Nenny berharap setiap pe-
merintah desa bisa meng-
gunakan uang tersebut sesuai 
waktu yang ditetapkan yakni 
hingga 31 Desember 2020. 
Apabila hingga batas waktu 
yang ditetapkan uang masih 
bersisa, maka akan dimasuk-
kan ke anggaran Silpa.

“Pada tahun lalu, lebih ban-
yak desa yang menghabiskan 
anggarannya dari pada Silpa. 
Kita berharap pada tahun ini 
tetap sama dengan tahun lalu. 
Bila perlu semua anggaran 

setiap desa sudah habis, na-
mun sesuai peruntukannya,” 
jelasnya.

Nenny menambahkan da-
lam mempermudah proses 
pencairan DD tahun ang-
garan 2021, Dinas PMD akan 
menekankan kepada seluruh 
pemerintah desa untuk mulai 
mempersiapkan Laporan Per-
tanggungjawaban anggaran. 
“Jika tidak ada permasala-
han, maka pencairan DD ta-
hun 2021 akan tetap lancar,” 
ujarnya.(jee)

DD 142 Desa Sudah Disalurkan

BENTENG – Berdasarkan 
Dinas PMD Benteng, hingga 
saat ini 124 desa sudah me-
nyalurkan Bantuan Lang-
sung Tunai (BLT) Dana Desa 
(DD) hingga tahap keenam. 
Dengan demikian masih 
ada 18 desa lagi yang belum 
menyalurkan BLT DD.

Kepala Dinas PMD, Tomi 
Marisi melalui Kabid Pem-
berdayaan Pemerintah Desa  
Dinas PMD Benteng, Nenny 
Zarniawati mengharapkan 
desa yang belum menyalur-
kan BLT DD untuk segera 
menyalurkannya. “Semua 
DD sudah disalurkan kepada 
pemerintah desa, jadi tidak 
ada lagi kendala untuk tidak 
segera menyalurkan BLT 
DD. Apalagi saat ini sudah 
masuk bulan Desember 

atau sudah waktunya untuk 
disalurkan,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain 
masih ada yang belum yang 
menyalurkan BLT DD tahap 
keenam, diketahui masih 
ada juga desa yang hingga 
saat ini belum menyalurkan 
BLT DD untuk tahap keem-
pat dan tahap kelima. Untuk 
tahap kelima, ada 13 desa 
yang belum menyalurkan-
nya dan tahap kelima ada 18 
desa yang belum.

“Kita meminta pemerintah 
desa segera menuntaskan 
semua penyaluran BLT DD. 
Karena semua penerima 
sangat membutuhkan ban-
tuan tersebut, apalagi saat ini 
masih dalam masa pande-
mi Covid-19,” tegas Nenny.
(jee)

124 Desa Salurkan BLT

JERI/RB

LOGISITIK: Mobil yang membawa logistik pilkada dilepas secara simbolis oleh Ketua KPU Bengkulu Tengah, Senin (7/12). 

NeNNy ZarNIawaTI

7 Titik Rawan Longsor
BENTENG – Curah hujan tinggi yang melanda 

Kabupaten Bengkulu Tengah dalam beberapa hari 
terakhir ini dikhawatirkan berdampak pada timbul-
nya bencana longsor. Utamanya di sepanjang jalan 
kawasan liku sembilan. Di kawasan ini ditemukan 
tujuh titik lokasi rawan longsor.

Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto, S.Ik, MH 
melalui Kasat Binmas Polres Benteng, Iptu. Untoro, 
SH mengatakan dengan ditemukannya tujuh titik 
yang rawan longsor di kawasan liku sembilan ini, 
pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat 
yang melintasi jalan tersebut untuk selalu berhati-
hati ketika berkendara di wilayah liku sembilan. 

‘Karena jalan liku sembilan ini merupakan jalan 
lintas yang ramai dilewati oleh semua warga. Maka 
kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat 
untuk benar-benar ekstra hati-hati dalam berk-
endara. Terutama bagi pengendara yang melintas 
apabila merasa capek agar beristirahat di rest area 
sekitar liku sembilan. Tidak perlu memaksakan 
diri,” imbaunya.

Terpisah, Lurah Taba Penanjung, Tarmizi, SP 
menambahkan, apabila dalam kondisi curah hujan 
yang deras di lokasi tersebut memang rawan terjadi 
longsor. Maka dari itu harus ekstra hati-hati bagi 
untuk warga dan pengendara yang melintas daerah 
tersebut. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang 
tidak diduga seperti kecelakaan.

“Saya mengimbau kepada warga dan pengendara 
agar lebih berhati-hati. Apabila cuaca buruk untuk 
tidak melanjutkan perjalanan, kami menyarankan 
mencari tempat peristirahatan di sekitar Kelurahan 
Taba Penanjung,” jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Benteng, Samsul Bahri mengatakan, 
wilayah Benteng khususnya di liku sembilan ada 
beberapa titik yang masuk dalam kategori rawan 
longsor. Maka dari itu bagi semua warga yang 
mengetahui adanya bencana alam seperti longsor 
untuk segera melaporkan kepada BPBD. “Apabila 
sudah ada koordinasi dari kades atau warga, maka 
kita akan bertindak,” ujar Samsul.(jee)

JERI/RB

DISaLUrKaN: Petugas KPU mempersiapkan 
penyaluran logistik ke setiap TPS.
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BENGKULU – Pemungutan suara pilka-
da serentak 2020 akan digelar Rabu (9/12). 
Masyarakat yang punya hak memilih di-
ingatan untuk menggunakan hak pilihnya 
dengan mendatangi TPS. Karena saat ini 
masih di masa pandemi Covid-19, pe-
milih diminta disiplin mengedepankan 
protokol kesehatan (prokes) pencegahan 
Covid-19.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah 
yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) 
Covid-19 Provinsi Bengkulu mengatakan 
pilkada hanya dilaksanakan selama 5 
tahun sekali, untuk menentukan masa 
depan daerah 5 tahun ke depan. Untuk 
itu, penting bagi masyarakat Bengkulu 
menggunakan hak suaranya pada 9 De-
sember dengan mendatangi TPS yang 
sudah disiapkan KPU.

“Saya selaku gubernur meminta ma-
syarakat Bengkulu untuk datang ke TPS 
menggunakan hak suara dengan cerdas 
menentukan pilihan politiknya. Kalau 
masyarakat memilih dengan cerdas maka 
akan terwujud pilkada yang berintegritas,” 
imbaunya.

Rohidin juga mengingatkan masyara-
kat Bengkulu saat datang ke TPS tetap 
dengan disiplin tinggi mematuhi prokes, 
yaitu memakai masker, menjaga jarak dan 
menjaga kebersihan tangan dengan men-
cuci tangan. Hal itu sebagai upaya untuk 
mengantisipasi adanya klaster baru yang 
selama ini menjadi kekhawatiran ber-
sama. Sehingga sampai tahapan pilkada 
selesai tetap tidak ada klaster baru.

“Kita hindari betul. Alhamdulillah sam-
pai saat ini setelah tahapan masa kampa-
nye selesai, tidak ada muncul klaster baru 
dengan adanya kampanye. Saya minta 
kepada masyarakat untuk bersama-sama 
mewujudkan pilkada aman dan bebas 
Covid-19,” pesannya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo 
menetapkan hari pemungutan suara 
pilkada serentak 9 Desember 2020 sebagai 
hari libur nasional. Terkait Kepres Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan 
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ta-
hun 2020. Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I 
Setdaprov, Supran mengatakan bahwa ini 
merupakan kesempatan yang diberikan 
kepada masyarakat untuk berperan serta 
langsung dalam pesta demokrasi nanti.

“Tidak ada alasan lagi tidak menggu-
nakan hak suaranya dengan ditetapkan 
sebagai hari libur nasional. Satu suara 
demi mendapatkan pemimpin yang ama-
nah dan bisa mengayomi sesuai pilihan 
rakyat sendiri,” bebernya.

Supran menambahkan masyarakat tidak 
perlu takut untuk datang ke TPS, karena 
dari KPU dan panitia penyelenggara pilka-
da juga sudah mengantisipasi penularan 
Covid-19 pada hari pemungutan suara. 
Mulai dari memastikan TPS steril, me-
mastikan petugas panitia tidak terpapar 
Covid-19 dengan melakukan tes terhadap 
petugas hingga memastikan sejumlah 
protokol kesehatan tetap dikedepankan 
selama pemungutan suara.

Jangan Takut Datang ke TPS
Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes 

Pol. Sudarno, S.Sos, MH mengimbau agar 
masyarakat dapat menggunakan hak pili-
hnya dengan aman dan tenang. “Jangan 
takut datang ke TPS, karena petugas TPS 
dan petugas pengamanan semuanya telah 
mengikuti protokol kesehatan,” jelasnya.

Petugas yang betugas juga sudah di-
lakukan pemeriksaan rapid test yang 
hasilnya unreaktif atau negatif. Selain itu, 
saat menjalankan tugasnya juga meng-
gunakan alat perlindungan diri (APD) 
yang lengkap. “Mari berpartisipasi me-
nyukseskan Pilkada serentak di Provinsi 
Bengkulu,” ajaknya.

Saat datang ke TPS, lanjutnya, masyara-
kat tetap diimbau agar mematuhi prokes 
seperti mencuci tangan, menjaga jarak 
dan menggunakan masker.(key/zie)

Situasi Kamtibmas Kondusif 
dan Aman dari Covid-19

BENGKULU – Pemungutan suara pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur Bengkulu serta pemilihan bupati dan 
wakil bupati di Provinsi Bengkulu akan dilangsungkan 
Rabu (9/12). Sudah menjadi harapan bersama pelaksa-
naan Pilkada ini berlangsung sukses. 

Diharapkan pilkada yang aman dan kondusif dari gang-
guan kamtibmas serta aman dari penyebaran wabah 
Covid-19. Upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan 
pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, Polda Beng-
kulu menggelar kegiatan doa bersama, kemarin (7/12). 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol 
kesehatan Covid-19 secara ketat. Bahkan dengan mengge-
lar rapid test kepada peserta kegiatan. Doa bersama yang 
digelar di Gedung Adem Mapolda Bengkulu menghadir-
kan KH. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah).

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno, 
S.Sos, MH menerangkan doa bersama dibuka secara 
langsung Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwo-
no, M.Si yang diikuti Forkopimda Provinsi Bengkulu dan 
pejabat utama  Polda Bengkulu serta pelaksana Pilkada 
serentak. “Sebagai pelaksana pengamanan, kami dari 
kepolisian bersama jajaran TNI dan stake holder terkait 
mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dapat turut 
serta menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan men-
jaga situasi kamtibmas yang kondusif, serta menerapkan 
protokol kesehatan,” ungkapnya.(zie)

HASRUL/RB

DOA: Polda Bengkulu menggelar doa bersama agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 berlangsung suk-
ses dan aman.

Datang ke TPS, 
Patuhi Prokes

BENGKULU – Puncak per-
ingatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Armada ke-75 yang 
dilaksanakan Pangkalan 
TNI AL (Lanal) Bengkulu 
dengan protokol kesehat-
an (prokes) ketat. Upacara 
peringatan dilangsungkan 
secara virtual bertempat 
di lobi utama Mako Lanal 
Bengkulu, kemarin (7/12).

Komandan Lanal Beng-
kulu, Letkol Laut (P). Yudi 
Ardian mengikuti jalannya 
upacara yang dilaksanakan 
dari Surabaya, Jatim secara 
langsung dengan didam-
pingi Ketua Jalasenastri 
Cabang 4 Korcab II DJA I, 
Perwira Lanal Bengkulu, 
seluruh prajurit, dan PNS 
Lanal Bengkulu.

Usai virtual, Danlanal 
melakukan pemotongan 
tumpeng sebagai ungka-
pan rasa syukur. Potongan 
tumpeng pertama diberi-
kan kepada personel La-
nal Bengkulu termuda. “Di 
masa pandemi Covid-19 
ini, acara peringatan kita 
laksanakan dengan prokes 
ketat,” ungkap Danlanal.

Prokes yang dimaksud 
y a k n i  w a j i b  m e m a k a i 
masker dan menjaga jarak. 

“Momen peringatan Hari 
Armada ini harus dimaknai 
sebagai wujud rasa syukur 
kita kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, bahwa Komando 
Armada RI hingga saat ini 
masih menjadi pilar TNI 
Angkatan Laut dalam men-
egakkan kedaulatan dan 
keamanan negara di laut,” 
ungkap Yudi Ardian.

Sebelumnya, dalam rang-
ka peringatan HUT Armada 
ke-75 ini banyak kegiatan 
yang telah dilaksanakan 
seperti pembagian 1.000 
masker secara gratis kepada 
pengguna jalan di depan 
Mako Lanal Bengkulu, pe-
nyemprotan disinfektan di 
Kampung Nelayan guna 
memutus mata rantai pe-
nyebaran Covid-19, melak-
sanakan khitanan massal 
yang bersinergi dengan 
Pelindo II Bengkulu yang 
bersamaan dengan HUT 
IPC ke-28. Serta, ziarah dan 
tabur bunga ke TMP Ba-
lai Buntar Bengkulu yang 
dilaksanakan sebagai wu-
jud penghormatan kepada 
para pahlawan. Dilanjutkan 
dengan anjangsana dan 
pemberian tali asih ke Panti 
Asuhan Bina Insani.(zie)

Peringatan HUT Armada 
ke-75 Secara Virtual

HASRUL/RB

HUT: Danlanal Bengkulu, Letkol Laut (P). Yudi Ardian 
memotong tumpeng sebagai ungkapan raya syukur 
dalam memperingati HUT Armada ke-75.

BENGKULU- Kelurahan Jembatan Kecil, 
Kota Bengkulu menerima bantuan  sa-
rana olahraga rekreasi dari Kementerian 
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. 
Peresmian sarana olahraga rekreasi ini 
dilakukan Walikota Bengkulu H. Helmi 
Hasan, SE dan Anggota DPR RI dapil 
Provinsi Bengkulu, Hj. Dewi Coryati, M.Si.

Dewi Coryati mengatakan, saat ini seba-
gian masyarakat masih menganggap kurang 
pentingnya olahraga. Padahal dengan giat 
berolahraga akan membuat tubuh lebih 
sehat dan bugar. Serta dapat meningkatkan 
imunitas untuk melawan Covid-19.

Ia juga mengharapkan semua pelajar 
dan pemuda Kelurahan Jembatan Kecil 

agar rutin berolahraga, karena olahraga 
dapat meningkatkan imun tubuh lebih 
terjaga. “Masa pandemi ini sangat pent-
ing menjaga kebugaran tubuh agar kita 
sehat dengan cara berolahraga dan selalu 
bahagia,” jelasnya. 

Ditambahkannya, ke depan sarana olah-
raga serupa akan kembali diusulkan kepa-
da pemerintah pusat agar juga tersedia di 
kelurahan lainnya di Kota Bengkulu. Alat 
olahraga untuk fitnes tersebut diharapkan 
dapat berguna bagi masyarakat untuk 
meningkatkan stamina tubuh. “Insya 
Allah tahun depan kita akan berikan lagi 
di titik-titik lain di kelurahan yang ada di 
Kota Bengkulu,” ujarnya.(hkm) 

BENGKULU – Pemprov 
Bengkulu bersiap untuk 
pelaksanaan vaksinasi Co-
vid-19. Termasuk menyiap-
kan anggarannnya yangdi-
alokasikan dalam anggaran 
Belanja Tak Terduga (BTT) 
pada APBD 2021 sebesar Rp 
10 miliar. Pembelian vaksin 
ini nantinya disesuaikan 
dengan kebutuhan.

“Sudah kita siapkan ang-
garannya. Kita masukkan 
dalam BTT. Namanya BTT, 
bisa  digunakan sesuai 
kebutuhan. Tidak mesti 
semuanya digunakan untuk 
pelaksanaan vaksinasi. Bisa 
digunakan untuk kebutuhan 
mendesak lainnya,” kata 
anggota Badan Anggaran 
(Banggar) DPRD Provinsi 
Bengkulu, Edwar Samsi.

Lanjutnya, anggaran pen-
gadaan vaksin dimasukkan 
dalam anggaran BTT karena 
untuk pengadaan vaksin 

sendiri masih menunggu 
regulasi atau peraturan dari 
pemerintah pusat. Total 
anggaran BTT tahun 2021 
itu mencapai Rp 10 miliar. 
Menurut Edwar, pengadaan 
tahap pertama vaksin Co-
vid-19 bisa saja terdapat ban-
tuan dari pemerintah pusat.

Kepala Dinkes Provinsi 
Bengkulu, Herwan Antoni 
menerangkan pengadaan 
vaksin nantinya dari pemer-
intah pusat langsung. Akan 
tetapi pemerintah daerah 
juga perlu bersiap, baik un-
tuk kesiapan tenaga Sumber 
Daya Manusia (SDM) un-
tuk pelaksanaan imunisasi 
hingga persiapan sarana 
dan fasilitas lainnya. Sedan-
gkan untuk anggaran pen-
gadaan vaksinasi Covid-19 
dan pelaksanaannya, angka 
pastinya belum ada karena 
menyesuaikan dengan ke-
butuhan.(key)

Sosialisasi Libatkan RT/RW
BENGKULU- Bawaslu kota Bengkulu telah 

melakukan banyak 
s o s a l i s a s i  d a l a m 
m e n g a n t i s i p a s i 
penularan Covid-19. 
Sosialisai tersebut 
melibatkan  RT, RW, 
camat, lurah, pusk-
esmas, pihak kepoli-
sian, dan TNI.

Ketua Bawaslu Kota 
Bengkulu, Rayendra 
Pirasad mengatakan, 
salah satu peran RT 
Siaga adalah men-
gawasi pergerakan 
warga untuk mener-
apkan protokol kes-
ehatan pencegahan 

Covid-19 saat pemilihan kepala daerah. “RT mau-
pun RW juga berperan untuk mengawasi tempat di 
lingkungan pencoblosan untuk terapkan protokol 
kesehatan,” katanya.

Dijelaskannya, Ketua RT/RW juga berperan men-
gawasi area publik yang jadi tempat berkumpulnya 
warga. “Sehingga warga atau pelaku usaha di ling-
kungan RT atau RW yang tidak mematuhi aturan 
protokol kesehatan Covid-19 bisa ditegur,” jelasnya.  

Rayendra juga mengatakan, sosalisasi tersebut 
juga bertujuan agar lebih mudah memantau warga 
dan menekan angka kriminalitas di Kota Bengkulu. 
Sebab RT/RW siaga setiap harinya melakukan 
patroli mengawasi kegiatan warga. “Jadi kalau 
ada RT/RW Siaga, pencegahan Covid-19 berjalan, 
ekonomi berjalan, dan juga menekan angka krimi-
nalitas,” ucapnya.(hkm) 

Jaga Lingkungan 
Tetap Bersih

BENGKULU- Patuhi protokol kesehatan memang 
wajib dilaksanakan, sebagai bagian ikut mencegah 
diri atau keluarga agar tidak terpapar Covid-19. 
Tapi asupan nutrisi sehat dan kondisi lingkungan 
yang terjaga kebersihannya juga patut dijadikan 
prioritas keseharian.

Kasi Keling Dinkes Provinsi Bengkulu, Andi men-
gatakan protokol kesehatan mulai dari memakai 
masker, cuci tangan, jaga jarak wajib dipatuhi. 
Penting bagi diri pribadi juga penting diterapkan 
kepada keluarga. Selain itu, asupan makanan, nu-
trisi yang sehat juga penting diperhatikan. Karena 
dengan nutrisi sehat, imun tubuh juga akan ikut 
terjaga.

Asupan makanan penuh dengan nutrisi yang 
menyehatkan, lanjut Andi sangat dibutuhkan oleh 
tubuh di tengah pandemi saat ini. “Rasa bosan 
dirasakan masyarakat saat ini. Kondisi seperti itu 
bisa bikin imun tubuh menurun. Karena itu nutrisi 
sehat sangat dibutuhkan,” jelasnya.(hkm)

Cegah Covid, Rutin Olahraga 

HAKIM/RB

OLAHRAGA: Peresmian sarana olahraga di Kelurahan Jembatan Kecil, Kota 
Bengkulu.

Siapkan Anggaran 
Vaksinasi Covid-19

- TERKONFIRMASI 
POSITIF: 

2.109 KASUS
- SEMBUH: 

1.502 KASUS
- MENINGGAL: 
84 KASUS

- SUSPEK: 
5.179

- SPESIMEN: 
13.863

PERKEMBANGAN KASUS 

COVID-19
DI PROVINSI BENGKULU

RAYENDRA PIRASAD
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