
bertemu selalu bertegur sapa sebagai senior dan junior. Terakhir ketemu 
di Gedung Daerah dalam acara zoom KPK. “Beliau justru menyampaikan 
dalam tahapan Pilkada ini, beliau tidak banyak turun ke lapangan, karena 
beliau katakan saya ini sudah sepuh,” ungkap Rohidin. 

Rohidin Mersyah juga mengatakan turut berbelasungkawa atas mening-
galnya politisi senior Partai Hanura itu. 

“Dan mendoakan Pak Muslihan almarhum husnul khatimah dan 
berbahagia di alam barzah. Dan kepada keluarga semoga diberikan 

kesabaran dan tawakal serta ikhlas dengan musibah ini,” sampai 
Rohidin. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Cagub nomor urut 3 Agus-
rin M Najamuddin. Ia bersama Imron Rosyadi mengucapkan 
belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya 
mantan Bupati Rejang Lebong dan mantan Bupati Bengkulu 
Utara itu. 
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Eceran Rp 6.000/eksemplar. Langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim

Baca MUSLIHAN ..Hal  7

BENGKULU - H. Muslihan DS bukan hanya dikenal sebagai politisi senior 
yang santun dan disegani. Juga disenangi banyak orang. Termasuk Cagub 
nomor urut 2 Rohidin Mersyah maupun Cagub nomor urut 3 Agusrin M 
Najamudin. 

Rohidin pun selalu ingat wejangan yang diberikan Muslihan sewaktu 
masih hidup. Diceritakan Rohidin, bahwa Muslihan sempat menyampai-
kan kepadanya agar Pemerintah Bengkulu ke depan itu bisa dikelola 
dengan baik. Lebih produktif, dan pemerintahannya diciptakan 
dengan pemerintahan yang bersih.

“Justru beliau memberikan wejangan seperti itu kepada saya. 
Pada waktu di Gedung Daerah,” cerita Rohidin.

Di mata Rohidin, almarhum Muslihan merupakan kakak 
senior, sekaligus teman. Bahkan di berbagai kesempatan, 
ia selalu mengobrol bila bertemu. Meskipun tahapan pen-
calonan Pilgub sudah berjalan. Bila Rohidin dan Muslihan 

Muslihan Beri Wejangan,  

Dinilai Sosok Hebat

ROHIDIN MERSYAH AGUSRIN M NAJAMUDINHELMI HASAN

H. MUSLIHAN DS me-
ninggal dunia pukul 10.30 
WIB kemarin di RSMY. 
Cawagub nomor urut 1 
tersebut terpapar Co-
vid-19. Direktur Utama  
RSMY, dr. Zulkimaulub 

Ritonga menyampaikan, pi-
haknya menerima Muslihan 

pada 1 Desember. Diketahui 
pasien memang dalam ke-

adaan sesak napas. 
“Setahu saya beliau dirujuk dari 

RS Kota itu dalam kondisi desaturasi 
(sesak napas yang sudah berat, red) 
dari kota (RSHD, red). 1 Desember 
masuk ke M. Yunus itu siang,” kata 
Zulki, kemarin.

Dijelaskannya, tim medis langsung 
bertindak dengan memasang alat 
bantu pernapasan, dan obat-obatan. 
“Kemudian penyakit bawaan yang 
kita ketahui itu bahwa gula darahnya 
tinggi. Kita berfokus ke Covid-19-nya, 
gimana cara kira menyelamatkannya. 
Fokus ke sesak napasnya,” jelasnya.

Muslihan dirawat terakhir di ruang 
Fatmawati RSMY. Sejak Sabtu siang 
(5/12), kondisi memburuk dan sudah 
dipasangi alat-alat. Namun beliau 
tidak bisa melewati masa kritisnya 
hingga akhirnya meninggal dunia. 
“Ada perbaikan pada hari Rabu (2/12). 
Kemudian pada Kamis (3/12) ada 
perburukan lagi, dan meninggal tadi 
(kemarin,red),” tambahnya. (war)

BENGKULU - Calon Gubernur Bengkulu, 
H. Helmi Hasan, SE dipastikan tetap dapat 
mengikuti kontestasi Pilgub pada 9 Desember 
mendatang. Meskipun Cawagubnya, H. Mus-
lihan DS meninggal dunia kemarin. 

KPU Provinsi Bengkulu juga memastikan 
tidak ada pergantian calon wakil gubernur 
untuk mendampingi Helmi Hasan. Termasuk 
tidak mengubah surat suara yang sudah mu-
lai didistribusikan ke kabupaten/kota. 

“Pergantian bagi calon yang meninggal du-
nia itu paling lambat itu 30 hari sebelum hari 
pemungutan suara. Maka kemudian, 30 hari 
sebelum pemungutan suara jatuh pada 9 No-

vember,” kata Komisioner KPU Provinsi 
Bengkulu, Eko Sugianto SP M.Si

Dijelaskannya, dan setelah 
9 November kemudian 

ada calon yang berha-
langan tetap. Termasuk 
di dalamnya mening-

gal dunia maka tidak 
ada lagi pergantian 
calon untuk didaf-
tarkan kembali se-
bagai calon peser-
ta untuk Pilkada 
serentak ini.

Foto Muslihan  Tetap di Surat Suara 

MUSLIHAN DIDING 
SUTRISNO, S.Sos., M.M. 

Calon Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 1

LAHIR:  4 Agustus 1946. 
MENINGGAL:  Kota Bengkulu, 6 Desember  
 2020 pada usia 74 tahun.

RIWAYAT PEKERJAAN
1. Komandan Kodim 0407/Bengkulu 
 (1988–1991)
2. Aster Kasdam II/Sriwijaya (1993–1994)
3. Bupati Rejang Lebong (1994–1999)
4. Pamen Denma Mabesad (1999–2000)
5. Widyaiswara Muda Lemhannas 
 (2000–2001)
6. Bupati Bengkulu Utara (2001–2006)
7. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu 
 (2009–2014)

RIWAYAT ORGANISASI
1. Wakil Ketua PBSI Bengkulu (1988–1991)
2. Ketua INKAI Bengkulu (1988–1991)
3. DANMENWA MUHADWIYUDHA 
 (1989–1991)
4. KAMBIGUS PRAMUKA BENGKULU 
 (1994–2001)
5. KETUA DPD Partai Hanura 
 Provinsi Bengkulu

Sesak Napas Berat

JAKARTA  - Sempat merespons saat dikon-
firmasi soal operasi tangkap tangan (OTT) 
pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) Sabtu 
(5/12), Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter 
Batubara juga masuk dalam daftar tersangka 
yang diumumkan oleh Ketua Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Minggu 
dini hari (6/12). Dia menjadi menteri kedua 
di Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus 
korupsi setelah mantan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Edhy Prabowo.
Juliari harus berurusan dengan KPK lantaran 

diduga menerima duit haram Rp 17 miliar. Uang 
sebanyak itu berasal dari fee bantuan sosial 
(bansos) Covid-19 yang dibagikan di wilayah 
Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. ”Sebesar 
Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 
ribu per paket bansos,” ungkap Firli. 

Masih Dalami Pasal Hukuman Mati

Juliari Pakai Duit Korupsi untuk Keperluan Pribadi

JAKARTA – Tingkat kerawanan dalam pelaksa-
naan pilkada 2020 mengalami kenaikan jelang 
pemungutan suara 9 Desember mendatang. Hal 
itu terpotret dari indeks kerawanan pemilu (IKP) 
2020 jilid 3 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) kemarin (6/12).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin 
mengatakan, kenaikan level kerawanan terjadi 
dalam banyak aspek. Namun, pihaknya men-
catat ada empat aspek yang mengalami kenai-
kan signifikan, yakni aspek pandemi, jaminan 
hak pilih, politik uang, hingga jaringan internet.  

Baca FOTO ..Hal  7

Baca JULIARI ..Hal  7 FIRLI BAHURI

PILKADA

Jelang Coblosan, Kerawanan 
Kian Meningkat

Lanjutkan Pengangkatan 
9.495 Honorer Jadi PPPK

JAKARTA – Proses 
pengangkatan 9.495 
honorer Kementerian 
A g a m a  ( K e m e n a g ) 
m e n j a d i  p e g a w a i 
pemerintah dengan 
perjanjian kerja (PPPK) 
sempat tertunda. Ke-
menag mengumum-
kan pengangkatan itu 
dijalankan kembali 
dengan proses input 
di aplikasi e-Formasi 
calon PPPK.

Sekjen Kemenag Nizar mengatakan usulan 
Kemenag untuk kebutuhan jabatan PPPK itu 
mendapatkan respon positif dari Kementerian 
PAN-RB. Kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo 
Kumolo itu kemudian mengirim surat persetu-
juan tertanggal 27 November lalu.

NIZAR

Baca LANJUTAN ..Hal  7

5 BESAR PILGUB
1. Kepulauan Riau
2. Sumatera Barat
3. Jambi
4. BENGKULU
5. Kalimantan Tengah

10 BESAR PILBUP/
PILWALI
1. Teluk Wondama

2. Agam
3. Natuna
4. Purworejo
5. Kotawaringin Timur
6. Morowali Utara
7. Kota Semarang
8. Tuban
9. Tasikmalaya
10. Purbalingga

KERAWANAN PILKADA DARI 
SISI PANDEMI DI DAERAH

Sumber: Bawaslu RI

Baca JELANG ..Hal  7

Tarif Listrik Tidak Naik
JAKARTA  – Kemen-

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

Kepala Biro Komuni-
kasi Layanan Informasi 
Publik dan Kerja Sama 

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

Suratkabar
Terbaik

IPMA 2020

PILKADA

Baca MELALUI...Hal 11

Puluhan karya dipamerkan secara virtual 
yang menggambarkan upaya mereka yang 

ditinggal orang-orang terkasih keluar 
dari kesedihan. Indonesia membutuhkan 

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

yanan konsultasi psikologis terkait.

SHABRINA PARAMACITRA, Surabaya

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

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

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

LONDON - Jose Mourinho sudah 
merasakan banyak sekali atmosfer 

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

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

Mengatasi Duka Akibat Kehilangan karena Bunuh Diri lewat Seni

Melalui Lukisan Berteduh 
dari Kejaran Aneka Trauma 

Tantangan Berat 
buat si Pelatih Derbi

JPG/RB

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

Baca TANTANGAN...Hal 11

Agusrin 
         Masih 

Mengakar

Agusrin 
         

Mengakar

Liga Inggris

ArsenalTottenham

HELMI 
HASAN

ROHIDIN 
MERSYAH

AGUSRIN M 
NAJAMUDIN

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

liki massa dan pendukung. Cagub yang 
berpasangan dengan Imron Rosyadi 

ini masih dinilai punya peluang 
kembali memimpin provinsi ini.

Massa Agusrin yang mengakar 

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

Baca AGUSRIN...Hal 11

AGUNG PRIBADI

Baca TARIF...Hal 11

Jaga Situasi Tetap Kondusif
BENGKULU - Komisioner KPU Provinsi Beng-

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

berintegritas dan bermartabat.
“Kita imbau kepada seluruh paslon, 

tim kampanye, masyarakat tidak 
boleh lagi melaksanakan 

kampanye di masa tenang. 
Paslon sudah diberi-

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

Baca JAGA...Hal 11

JOSE MOURINHO MIKEL ARTETA
ALEXANDRE 
LACAZETTE

SON 
HEUNG-MIN

DARLINSYAH
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Juliari Pakai Duit Korupsi untuk Keperluan Pribadi
Sambungan dari halaman 1

Foto Muslihan  Tetap di Surat...

Muslihan Beri Wejangan...  

Sambungan dari halaman 1

Jelang Coblosan, Kerawanan Kian Meningkat

Untuk diketahui, kemarin siang Agusrin 
sempat datang ke RSMY Bengkulu, dan ber-
temu dengan keluarga almarhum. “Sampai 
detik terakhir Beliau meninggal, Beliau ber-
zikir. Beliau selalu mengingat Yang Di Atas. 
Beliau meninggal dengan tenang, dengan 
zikir dan saya yakin Pak Muslihan  berada 
dalam syurga Allah,” papar Agusrin. 

Agusrin menjelaskan bahwa almarhum 
Muslihan ini merupakan kakak sekaligus 
orang tuanya. Menurutnya Muslihan adalah 
sosok yang hebat. “Satu hal yang tidak per-
nah lupa itu adalah pada tahun 2005. Beliau 
tidak mau menggugat lagi ke MK. Dan ber-
kata sudahlah biar dinda Agusrin saja, saya 
akan backup,” ucap Agusrin. 

Terpisah, terkait kabar duka ini, Juru Bicara 
Helmi-Muslihan, Dediyanto, menuturkan 
hal ini tidak akan menyurutkan semangat 
tim dan para pendukung Paslon nomor 
urut 1 Helmi-Muslihan. Bahkan pihaknya 
bersepakat bahwa proses berjuang itu harus 
dilakukan hingga tuntas.  Karena ini perjuan-
gan untuk membahagiakan masyarakat. Juga 
membuat bahagia dan religius. 

“Kita percaya bahwa Allah kuasa dan 
mahluk tak kuasa, yang menggerakkan hati 
itu hanya Allah. Ini cara pandang semua 
keluarga pemenangan nomor 1. Ini yang 
membuat kami tenang dan terus berseman-
gat. Almarhum juga menitipkan kepada kita 
untuk terus berjuang,” kata Dedi.

Disisi lain, Pengamat Politik Universitas 
Bengkulu, Drs. Mirza Yasben, M.Sos, SC, 
juga menyampaikan hal serupa. Bahwa 
diperkirakan untuk pendukung Helmi-Mus-
lihan tidak akan terjadi perubahan drastis. 
Pasalnya, musibah ini terjadi karena takdir 
Sang Pencipta. Bukan karena skandal atau 
hal negatif lainnya.

“Insyaa Allah tidak berdampak ke penu-
runan perolehan suara. Bahkan bisa jadi 
nanti terjadi kenaikan perolehan. Karena 
rasa empati terhadap jasa, budi baik  dan 
perjuangan Almarhum,” tukasnya.

Cagub Helmi Hasan juga menyampaikan 

rasa duka mendalam. Ia pun menuliskan 
kata-kata perpisahan. “Selamat jalan sauda-
raku Muslihan. Saudaraku Muslihan Diding 
Soetrisno,  gunung tinggi belum sempat kita 
daki bersama, lereng terjal belum sempat 
kita turuni bersama, lembah lapang belum 
sempat kita tempuhi bersama, lautan luas 
belum sempat kita arungi bersama, Padahal 
benang cinta rakyat Bengkulu sedang kita 
rajut bersama,” kata Helmi. 

“Ahad, 5 Desember 2020 Engkau telah per-
gi meninggalkan kami, kembali ke haribaan 
Ilahi. Saudaraku Muslihan Diding Soetrisno  
terima kasih engkau telah buktikan baktimu.  
Kepada Ilahi dan kepada negerimu, khu-
susnya kepada Rakyat Bengkulu. Di tengah 
perjuangan untuk menahan air mata yatim 
dan janda-janda tua jangan mengalir, di 
tengah perjuangan untuk memudahkan 
petani dusun menyampaikan hasil kebun-
nya ke kota, di tengah perjuangan untuk 
memakmurkan masjid dan rumah ibadah di 
seluruh negeri, di tengah perjuangan untuk 
membahagiakan seluruh rakyat Bengkulu 
sampai ke desa-desa,”  sambung Helmi 

“Tiba-tiba datang kekuatan Maha Dahsyat. 
Yang qudrat Nya tak mungkin kami halangi, 
yang cinta Nya tak mungkin kami tolak, yang 
keputusan Nya tak mungkin kami hindari 
. Hari ini Ahad 5 Desember 2020. Engkau 
telah pergi meninggalkan Helmi Hasan 
sendirian. Yakinilah wahai Saudaraku  jejak 
perjuanganmu dari Mukomuko sampai Leb-
ong,  dari Arga Makmur sampai Kaur tidak 
akan pernah disia-siakan Allah,” 

“Saya Helmi Hasan, akan melanjutkan 
perjuanganmu, mencapaikan cita-citamu. 
Dan Insya’Allah akan lahir ribuan Muslihan 
Diding Soetrisno lainnya yang akan melan-
jutkan perjuanganmu. Yakni cita-cita kita 
bersama  yang telah kita ukir dengan tinta 
emas.  Di dalam Program 20 Kunci Bahagia 
ala Helmi-Muslihan.  Selamat jalan sauda-
raku Muslihan Diding Soetrisno. Semoga Al-
lah SWT terima seluruh amal ibadahmu dan 
memasukkan engkau ke dalam surga yang 
paling tinggi. Aamiin Ya Robbal ‘Aalamin,” 
demikian tulis Helmi. (war) 

Sambungan dari halaman 1

“Artinya bahwa calon yang bersangkutan 
walaupun tinggal sendiri, dan tidak ada 
pasangan calonnya. Maka tetap akan men-
jadi peserta pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur,” tambahnya.

Untuk pencoblosan pada 9 Desember nan-
ti, tidak ada perubahan untuk surat suara. 
Foto Muslihan tetap ada di surat suara, se-
bagai Cawagub nomor urut 1 mendampingi 
Helmi Hasan. 

“Kaitannya dengan surat suara yang sudah 
dicetak, maka surat suara ini akan tetap 
digunakan. Nanti pada hari H, surat suar-
anya tetap dengan foto pasangan calon yang 
lengkap,” kata Eko, kemarin.

Dijelaskannya, sesuai regulasi pergantian 
bagi calon yang berhalangan tetap. Terma-
suk meninggal dunia itu paling lambat itu 
30 hari sebelum hari pemungutan suara. 

“Maka kemudian, 30 hari sebelum pe-
mungutan suara jatuh pada 9 November,” 
tukas Eko.

Artinya bahwa calon yang bersangkutan 
walaupun tinggal sendiri, dan tidak ada 
pasangan calonnya. Maka tetap akan men-
jadi peserta pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur, tanpa pergantian wakil.

“Silakan nanti pemilih yang menentukan. 
Kewajiban KPU adalah mengumumkan 
kepada masyarakat bahwa cawagub pak 
H. Muslihan telah meninggal dunia,” tam-
bahnya.

Sehingga kewajiban tersebut, lanjut Eko, 
akan dilakukan oleh KPU yang ada di 
provinsi ini. Dalam bentuk pengumuman, 

baik itu di KPU Provinsi maupun KPU ka-
bupaten kota, bahkan hingga PPK dan PPS 
akan mengatur bagaimana teknis pengu-
mumannya.  

“Oleh karenanya, Paslon ini tetap ikut pe-
milu seperti semula. Tidak ada pergantian 
calon, sehingga ini clear dengan proses 
distribusi dan pencetakan surat suara yang 
sudah sampai di kabupaten kota dan siap di 
distribusikan,” tutupnya

Untuk itu, kemarin siang Tim Hukum 
Paslon Nomor Urut 1, Helmi-Muslihan 
telah menyerahkan akta kematian ke KPU 
Provinsi Bengkulu. Agustam Rahman, SH, 
MAPS, selaku Tim Hukum Helmi-Muslihan,  
menyampaikan dalam penyerahan akta 
kematian itu, diterima oleh Komisioner 
KPU Provinsi Bengkulu Devisi Teknis, Emex 
Verzoni. 

“Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, 
dipastikan bahwa status pasangan calon 
Helmi-Muslihan tidak gugur. Tidak satu pun 
pasal di PKPU 3 tersebut yang isinya meng-
gugurkan calon ketika calon dinyatakan 
berhalangan tetap, termasuk meninggal 
dunia,” sampai Agustam.

Berdasarkan hasil koordinasi itu, ia 
menjelaskan bahwa status pasangan calon 
Helmi-Muslihan tetap sah atau tidak batal. 
Hal itu merujuk kepada PKPU nomor 3 ta-
hun 2017. Untuk itu ia mengimbau kepada 
tim kampanye, partai pengusung,relawan, 
simpatisan semua untuk tetap  bersatu. 
“Terus berjuang sekuat tenaga, terus se-
mangat memenangkan pertarungan ini,” 
ajaknya.(war)

Penerimaan fee oleh Juliari, lanjut 
dia, tercatat sebanyak dua kali. Yakni 
periode pertama Rp 8,2 miliar dan 
periode kedua Rp 8,8 miliar. Sehingga 
total fee yang diterima oleh Juliari me-
nyentuh angka Rp 17 miliar.

Ketika Firli mengumumkan ter-
sangka dalam kasus korupsi bansos 
tersebut Minggu dini hari, hanya tiga 
tersangka yang diperlihatkan kepada 
awak media. Yakni Matheus Joko San-
toso, Ardian I. M, dan Harry Sidabuke. 
Juliari bersama satu tersangka lain 
bernama Adi Wahyono tidak diperli-
hatkan karena sempat buron. Mereka 
baru diperlihatkan setelah menjalani 
pemeriksaan kemarin sore. Berdasar 
informasi yang diterima Jawa Pos, 
Juliari menyerahkan diri sekitar pukul 
03.00 kemarin. Dia datang ke Gedung 
Merah Putih KPK dan langsung dibawa 
ke ruang penyidik.

Kurang lebih enam jam setelah Juliari 
menyerahkan diri ke Gedung Merah 
Putih, Adi Wahyono yang bertugas seb-
agai pejabat pembuat komitmen (PPK) 
Kemensos menyusul mendatangi kan-
tor KPK. Menurut Firli, Adi Wahyono 
tiba di kantor lembaga antirasuah seki-
tar pukul 09.00. “Tersangka AW telah 
pula menyerahkan diri menghadap 
penyidik KPK,” ungkap dia kemarin. 
Yang bersangkutan langsung diperiksa 
oleh penyidik. 

Dari total lima tersangka, KPK mem-
bagi mereka menjadi dua. Yakni ter-
sangka penerima yang terdiri atas 
Juliari, Adi Wahyono, dan Matheus 
Joko Santoso. Dua tersangka lain, Ard-
ian I. M dan Harry Sidabuke menjadi 
tersangka pemberi. Tersangka Adi 
Wahyono dan Matheus Joko Santoso, 
kata Firli, dijerat pasal 12 huruf a  atau 
pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan 
pasal 12 huruf (i) undang-undang 
(UU) pemberantasan tindak pidana 
korupsi (tipikot) juncto pasal 55 ayat 
1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Juliari disangkakan me-
langgar pasal 12 huruf a atau pasal 12 
huruf b atau pasal 11 UU tipikor juncto 
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di lain sisi, 
tersangka pemberi disangkakan me-
langgar pasal 5 Ayat (1) huruf a atau 
pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 
UU tipikor. Apakah para tersangka 
juga akan dikenakan pasal dengan 
ancaman hukuman mati sebagaimana 
pernah dinyatakan oleh Firli? KPK 
perlu mendalami lebih dulu.

Firli tidak menapik, pasal dengan 
ancaman hukuman mati memang 
ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Tipikor. Yakni pasal 2 ayat 
(2). Namun demikian, dia menilai, 
penyidik masih perlu mencari tahu 
apakah perbuatan Juliari dan tersangka 
lainnya masuk dan memenuhi unsur 
pelanggaran pasal tersebut. Dia ingin 
memastikan, pihaknya benar-benar 
bisa membuktikan apabila menerap-
kan pasal itu. ”Tentu nanti kami akan 
bekerja berdasarkan keterangan saksi 
dan bukti-bukti apakah bisa masuk 
ke pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999,” 
bebernya.

Penyidik KPK, lanjut Firli, dipastikan 
bakal bekerja keras untuk memasti-
kan hal itu. Mengingat kasus tersebut 
berkaitan erat dengan upaya penang-
gulangan Covid-19 di tanah air. Bahkan 
bansos menjadi program yang bukan 
satu atau dua kali disampaikan oleh 
Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai 
kesempatan presiden berulang menye-
but bahwa bansos harus terdistribusi 
secara cepat dan tepat. Selain itu, KPK 
juga sudah memberi atensi lebih terha-
dap implementasi program tersebut.

Firli menyebut, lembaga yang dia 
pimpin sudah mengeluarkan dua surat 
edaran yang secara khusus menyoroti 
program-program terkait dengan upa-
ya memerangi pandemi virus korona di 
tanah air. Setiap program yang disoroti 
oleh KPK juga sudah masuk ke dalam 
peta titik rawan yang mereka buat. Leb-
ih dari itu, Juliari juga sempat datang 
ke KPK untuk menegaskan komitmen 
antikorupsi. 

”Secara langsung tim pada kedepu-
tian pencegahan KPK sudah beker-
ja bersama gugus tugas di tingkat 
pusat dan daerah untuk memberikan 
pendampingan,” beber Firli.

Dalam kasus yang menjerat Juliari, 
KPK mendapati program bansos di 
Kemensos dengan nilai menyentuh 
angka Rp 5,9 triliun. Anggaran seban-
yak itu dibelanjakan lewat 272 kontrak 
yang dilaksanakan dalam dua periode. 
Periode pertama Mei – September 
dan periode kedua mulai Oktober – 

Desember. Untuk mengurus program 
tersebut, Juliari menugasi Matheus 
Joko Santoso dan Adi Wahyono seb-
agai PPK. Mereka memproses proyek 
itu lewat mekanisme penunjukkan 
langsung.

Tindakan korup dilakukan Juliari dan 
anak buahnya dengan menyepakati fee 
untuk program tersebut. ”Yang harus 
disetorkan para rekanan kepada Ke-
mensos melalui MJS (Matheus, Red),” 
ungkap Firli. Setelah sepakat, mereka 
membuat kontrak kerja dengan rekan-
an. Yakni PT Rajawali Parama Indone-
sia (RPI), tersangka Ardian I. M, dan 
Harry Sidabuke. KPK juga menemukan 
petunjuk yang mengarahkan bahwa PT 
Rajawali Parama adalah perusahaan 
milik Matheus.

Meski demikian, Juliari sebagai 
mensos dan Adi Wahyono sebagai 
PPK tetap menyetujui penunjukkan 
langsung perusahaan itu. ”Penunjuk-
kan PT RPI sebagai salah satu rekanan 
tersebut diduga diketahui oleh JPB 
(Juliari, Red) dan disetujui oleh AW 
(Adi, Red),” tutur Firli. Selesai men-
gurus kontrak, program pun berjalan. 
Pada periode pertama, uang fee yang 
diterima sebanyak RP 12 miliar. Dari 
angka itu, Rp 8,2 miliar diberikan oleh 
Matheus ke Juliari lewat perantara Adi 
Wahyono.

Uang miliaran rupiah itu lantas 
dikelola oleh orang kepercayaan Ju-
liari bernama Eko dan Shelvy. ”Untuk 
digunakan membayar berbagai keper-
luan pribadi JPB,” kata Firli. Khusus 
periode kedua, fee yang terkumpul 
sebanyak Rp 8,8 miliar. Seluruhnya 
disetorkan kepada Juliari dan diduga 
kembali dipakai untuk membiayai uru-
san pribadi pejabat berlatar belakang 
politisi tersebut. Tidak heran barang 
bukti yang ditemukan KPK mencapai 
Rp 14,5 miliar. 

Kemarin, KPK juga mengumumkan 
bahwa para tersangka langsung di-
tahan selama 20 hari pertama. Mulai 
6 Desember sampai 25 Desember. 
Matheus Joko Santosos ditahan di 
Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang 
Gedung Merah Putih, Ardian I. M 
di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya 
Guntur, dan Harry Sidabuke di Rutan 
KPK Cabang Kavling C1. Serupa Ard-
ian I. M, Juliari juga ditahan di Rutan 
KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Se-
mentara Adi Wahyono di Rutan Polres 
Jakarta Pusat.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali 
Fikri menambahkan, kasus korupsi 
yang melibatkan Juliari masih sangat 
mungkin berkembang. KPK juga akan 
menelusuri aliran uang yang diterima 
oleh para tersangka. Termasuk di 
antaranya Juliari. Dia memastikan, 
KPK tidak memandang latar belakang 
politik Juliari di PDIP. Sehingga po-
tensi ada aliran dana ke partai tersebut 
juga akan dicari tahu. “Itu bagian dari 
materi yang akan didalami,” imbuh 
Ali. Penelesuran itu dilakukan lewat 
penerimaan sejumlah uang yang 
diterima Juliari. “Bahwa dia (Juliari, 
Red) menerima sekian. Kemudian  ke 
mana selanjutnya, itu kan nanti buat 
dikembangkan,” lanjutnya.

Saat hendak dibawa ke dalam rutan, 
Juliari tidak banyak menanggapi per-
tanyaan yang dilontarkan awak media. 
Sambil berjalan dia menyebutkan 
bahwa dirinya bakal mengikuti proses 
hukum. “Saya ikuti dulu prosesnya 
ya. Mohon doanya temen-temen,” 
imbuhnya. Dia tidak menjawab tegas 
saat ditanya akan langsung mundur 
dari posisi mensos dan kepengurusan 
partai. “Iya, iya nanti saya (terputus),” 
kata dia singkat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ke-
mensos Hartono Laras memastikan 
bahwa proses hukum yang berjalan 
terkait sejumlah oknum di Kemen-
sos tak akan mengganggu program 
bansos. Pihaknya akan terus bekerja 
keras melaksanakan dan menyele-
saikan program bansos, baik bansos 
reguler maupun bansos khusus dari 
sisa waktu anggaran 2020 yang segera 
berakhir. 

Dia menjabarkan, saat ini total ang-
garan Kemensos  mencapai Rp134,008 
triliun dan realisasi lebih dari 97,2 
persen per-6 Desember 2020. Angka 
ini diklaim paling tinggi realisasinya 
dibanding 85 Kementerian dan Lem-
baga lainnya.

Dari jumlah tersebut, yang masuk 
skema program perlindungan sosial, 
baik yang reguler maupun non reguler 
(khusus), mencapai Rp128,78 triliun. 
Jumlah realiasi pun sudah lebih dari 
98 persen. ”Ini yang kita kawal terus,” 
katanya dalam dalam konferensi pers 

di Jakarta kemarin.
Selain itu, pihaknya juga akan tetap 

fokus dalam mempersiapkan pelak-
sanaan program 2021. Di mana, ada 
sejumlah bansos yang harus sudah 
disalurkan di bulan Januari 2021 nanti. 

Mengenai OTT yang dilakukan KPK, 
Hartono mengaku jika seluruh jajaran 
Kemensos sangat kaget atas OTT yang 
terjadi pada Jumat (4/12) lalu. Dia 
juga prihatin terhadap kasus hukum 
yang akhirnya ikut menyeret beberapa 
orang tersebut. ”Di samping juga kami 
terpukul,” ungkapnya. 

Dia pun berkomitmen bakal bekerja 
sama dan membuka akses penuh 
terhadap berbagai informasi yang di-
perlukan guna memperlancar proses 
hukum yang sedang berjalan. Hal 
ini sebagai bentuk keseriusan dan 
dukungan Kemensos dalam upaya 
pemberantasan korupsi. 

Pasalnya, kejadian ini terjadi di 
tengah upaya seluruh jajaran yang 
terus bekerja keras melaksanakan 
tugas amanah, khususnya dalam me-
nyalurkan bansos di tengah pandemi 
Covid-19 yang hadapi hampir 9 bulan 
terakhir ini. Pihaknya juga dengan 
tanpa mengenal lelah terus bekerja 
memastikan bansos tersalurkan secara 
cepat dan tepat sasaran. 

”Tentunya dengan berusaha untuk 
terus mematuhi prinsip akuntabilitas,” 
paparnya. 

Sejak awal, lanjut dia, pihaknya 
sudah berkoordinasi dengan aparat 
pengawasan pemerintah, baik dari in-
ternal Kemensos yaitu itjen kemensos 
maupun badan pengawasan keuangan 
dan pembangunan (BPKP) terkait 
penyaluran bansos ini. Kemudian, 
meminta aparat penegak hukum untuk 
melakukan pendampingan, pengawa-
lan, dan pengawasan atas pengelolaan 
anggaran bantuan sosial. ”Karena kami 
mengelola anggaran di tahun 2020 
sangat besar. Oleh karena itu kami 
bekerjasama meminta pengawalan 
pendampingan,” paparnya. 

Disinggung terkait adanya pihak 
vendor yang juga ditangkap, Hartono 
memastikan tak berpengaruh pada 
sisa penyaluran di akhir tahun. Sebab, 
masih ada beberapa vendor lainnya. 
Sayangnya, saat dikonfirmasi terpisah 
mengenai penunjukan vendor yang 
dilakukan tanpa lelang, Hartono 
tidak merespon. Dia juga tidak meng-
gapi soal isu adanya saling lempar 
kewenangan saat penunjukan pejabat 
pembuat komitmen (PPK). Karena 
mereka tidak mau bertanggungjawab 
ketika terjadi sesuatu yang tidak di-
inginkan.

Terpisah, Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) kembali 
bersuara pasca KPK mengumumkan 
Juliari sebagai tersangka kasus korupsi 
bansos Covid-19. Ketua LPSK Hasto 
Atmojo menyatakan bahwa pihaknya 
turut prihatin lantaran ada lagi menteri 
yang jadi tersangka kasus korupsi. Leb-
ih dari itu, dia menyayangkan lantaran 
korupsi dilakukan dalam program 
yang berkaitan dengan penanggulan-
gan Covid-19. Untuk itu, instansinya 
mendorong supaya KPK mengungkap 
kasus itu sampai terang-benderang. 

Kepada semua saksi yang dimintai 
keterangan oleh KPK dalam kasus 
tersebut, lanjut Hasto, tidak perlu ta-
kut bicara. Sebab, keterangan mereka 
dibutuhkan untuk menggali banyak 
informasi terkait perbuatan yang di-
lakukan para tersangka. “Mari bantu 
penegak hukum dengan berani mem-
berikan keterangan sehingga korupsi 
itu dapat diungkap dan pelakunya 
diadili,” kata Hasto. Dia memastikan, 
pihaknya akan memberikan perlind-
ungan maksimal kepada para saksi. 
Dengan begitu, mereka tidak perlu 
khawatir atau takut.

Hasto menegaskan, perlindungan 
yang diberikan LPSK merupakan salah 
satu amanat undang-undang. Se-
hingga harus dilakukan dan diberikan. 
Bahkan, tidak hanya saksi, pelaku yang 
berniat dan memenuhi syarat menjadi 
justice collaborator juga dilindungi 
oleh LPSK. Sehingga mereka bisa turut 
membantu KPK mengungkap pelaku-
pelaku lain yang memiliki peran lebih 
besar. “Kami terbuka menerima (per-
mohonan) perlindungan,” ujarnya. 
Dia pun memastikan pihaknya sudah 
berkoordinasi dengan para penegak 
hukum, termasuk KPK, dalam pelak-
sanaan tugas.

Terkait kadernya yang ditangkap 
KPK, PDI Perjuangan (PDIP)  mendu-
kung penuh berbagai langkah pember-
antasan korupsi, termasuk OTT yang 
secara simultan dilakukan KPK. (jpg)

”Aspek pandemi, misalnya, dari 50 menjadi 
62 kabupaten/kota (rawan tinggi, Red) atau 
meningkat 24 persen,” ujarnya di kantor 
Bawaslu kemarin.

Kenaikan tersebut, lanjut dia, terlihat 
dari sejumlah indikator yang digunakan 
Bawaslu. Misalnya, kenaikan jumlah peny-
elenggara yang terpapar Covid-19, jumlah 
masyarakat yang positif Covid-19, hingga 
faktor kemampuan fasilitas kesehatan se-
buah daerah.

Sementara itu, lonjakan tertinggi terjadi 
pada aspek jaminan hak pilih. Bawaslu 
mencatat, daerah dengan kategori rawan 
tinggi, di mana masyarakat kehilangan hak 
pilihnya melonjak dari 66 menjadi 133 dae-
rah. Kenaikannya sebesar 101 persen. Selain 
faktor pemutakhiran data belum optimal, 
masih adanya pemilih belum ber e-KTP jadi 
penyebab. Kemudian, diikuti kerawanan 
tinggi pada aspek money politic yang naik 
dari 19 menjadi 28 daerah atau 47 persen. 
Aspek kendala internet juga naik dari 67 ke 
81 daerah atau 21 persen.

Khusus antisipasi kerawanan pada as-
pek pandemi, Afif menyebut hal tersebut 
membutuhkan partisipasi pihak lain. Selain 
kesadaran peserta, penyelenggara, dan pe-
milih, Bawaslu meminta partisipasi pemer-
intah daerah dan gugus tugas penanganan 
Covid-19. Baik dalam sosialisasi maupun 
keterbukaan informasi.

Antusiasme Pemilih Masih Tinggi
Pandemi Covid-19 diprediksi tak akan 

mengurangi antusiasme pemilih di pilkada 
serentak secara signifikan. Hasil survei Saiful 
Mujani Research Center (SMRC) menunjuk-
kan, sedikitnya 83 persen pemilih di 270 
daerah bakal menggunakan hak pilihnya 
pada hari pemungutan suara lusa (9/12). 

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menye-

butkan, meski hasil survei menunjukkan 
angka yang tinggi, diperkirakan partisipasi 
pemilih tidak akan sebesar itu. Sulit ber-
harap partisipasi naik ketika pandemi masih 
berlangsung dengan berbagai pembatasan. 
’’Ada potensi mungkin saja partisipasi 
menurun,’’ katanya dalam paparan survei 
kemarin (6/12). 

Meski demikian, dia menegaskan bahwa 
jumlah responden yang setuju pilkada 
dilaksanakan lebih banyak daripada yang 
meminta ditunda. Ada 64 persen responden 
yang setuju pilkada dilanjutkan dan hanya 
28 persen yang menolak.

Menurut anggota Dewan Pembina Perlu-
dem Titi Anggraini, tren kenaikan itu dipicu 
makin banyaknya warga yang mendapat 
informasi soal pilkada. ’’Masyarakat merasa 
kalau kita mundur lagi, sudah terlalu banyak 
biaya yang dikeluarkan sehingga kontra-
produktif,’’ terang Titi kemarin.

Dia mengingatkan, antusiasme pemilih 
harus beriringan dengan ketatnya penga-
wasan protokol kesehatan. Dengan begitu, 
ada jaminan rasa aman bagi pemilih saat 
datang ke TPS. 

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, 
hasil survei itu belum menunjukkan tingkat 
pemahaman masyarakat terhadap berbagai 
aturan baru di pilkada. Termasuk pemaha-
man bahwa penyelenggara telah memfasili-
tasi pemilih agar aman saat menggunakan 
haknya. Di antaranya, jadwal pencoblosan 
yang mengatur pemilih agar datang bergan-
tian. Juga, penyediaan sarung tangan untuk 
mencoblos. ’’Saya pikir ini perlu dikabarkan. 
Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan 
soal penularan saat kegiatan pemilihan,’’ 
ucapnya.

Meski demikian, survei juga menunjuk-
kan bahwa pemilih kurang ketat dalam 
melaksanakan protokol kesehatan. Ada pula 
potensi pemilih berkerumun di luar TPS un-
tuk menyaksikan penghitungan suara. (jpg)
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’’Alhamdulillah usulan kita terkait 
9.495 pelamar PPPK direspon baik oleh 
Kementerian PAN-RB,’’ kata Nizar ke-
marin (6/12). Dari total 9.495 pelamar 
atau formasi itu, empat diantaranya 
untuk dosen. Sisanya adalah guru. 
Alokasi formasi PPPK itu tersebar di 
kanwil Kemenag dan sejumlah Univer-
sitas Islam Negeri (UIN). Diantaranya 
untuk Kanwil Kemenag Jawa Timur 
ada 1.238 kuota dan Jawa Tengah serta 
Jogjakarta ada 869 kuota.

Nizar mengatakan 9.495 honorer 
yang diusulkan menjadi PPPK dinilai 
telah memenuhi syarat adminis-

trasi melalui SSCN-PPPK milik Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) 2019 lalu. 
Mereka semuanya adalah tenaga pen-
didik, guru atau dosen, yang berstatus 
eks tenaga honorer kategori II.

Mantan Dirjen Penyelenggara Haji 
dan Umrah (PHU) Kemenag itu 
menjelaskan proses pertama adalah 
seleksi administrasi. Setelah din-
yatakan lolos seleksi administrasi, para 
honorer itu menjalankan tes kompe-
tensi yang digelar 19 Februari 2019. 
’’Namun sempat tertunda,’’ kata Nizar. 
Akhirnya Kemenag mengusulkan kem-
bali pengangkatan mereka ke Kemen-
terian PAN-RB pada 12 Oktober lalu.

Setelah keluarnya surat jawaban 

dari Kementerian PAN-RB tadi, Ni-
zar menjelaskan Kemeang segera 
melakukan input data formasi melalui 
aplikasi e-formasi. Sesuai dengan su-
rat Kementerian PAN-RB, input data 
ke e-formasi harus segera dilakukan 
satuan kerja (satker) paling lambat 11 
Desember 2020.

Total 9.495 calon PPPK itu tersebar di 
31 satker Kemenag. Terdiri dari 28 unit 
kanwil Kemenag dan tiga UIN. Yaitu 
UIN Alauddin Makassar, UIN Raden 
Fatah Palembang, dan UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung. Nantinya Ke-
menterian PAN-RB akan menetapkan 
dan menyusun jadwal seleksi kembali. 
(wan)

Lanjutkan Pengangkatan 9.495 Honorer Jadi PPPK
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TAMPUNG ASPIRASI: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Zulasmi Octarina,SE 
menyampaikan arahan, serta menampung aspirasi warga.

PERANGKAT DESA: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Zulasmi Octarina,SE 
bersama perangkat desa, selepas bertatap muka dan berdiskusi dengan warga 
menjaring aspirasi.

SAMPAIKAN: Warga yang menyampaikan aspirasi.

WARGA: Antusias masyarakat mengikuti reses untuk menyampai-
kan aspirasi.

BERSAMA: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Zulasmi Octarina,SE berfoto bersama warga selepas menggelar pertemuan dengan warga.

Rakyat BengkuluSENIN, 7 DESEMBER 20202

Reses Anggota DPRD Provinsi
Bengkulu, Zulasmi Octarina
ZULASMI OCTARINA, SE selaku Sekre-

taris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dari 

Partai NasDem, dalam rangka masa sidang 
ke III tahun 2020 dari tanggal 1-5 Desember 
lalu, melaksanakan kegiatan reses. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyara-
kat tentang masalah pemerintahan, ekonomi, 
keuangan, pembangunan, kesejahteraan rakyat 
dan pendidikan di wilayah pemilihan (Dapil) nya, 
IV Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten 
Lebong. Dengan maksud tetap menjalin hubun-
gan silaturahmi, reses dilakukan dengan betatap 
muka langsung dengan aparat pemerintahan 
Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pemuda dan masyarakat. 
Reses dilaksanakan di Desa Ujung Tanjung I, 

Desa Ujung Tanjung 2, Desa Air Kopras, Desa 
Air Putih serta Desa Tambang Sawah Kabupat-
en Lebong. Banyak aspirasi yang disampaikan 
warga, diantaranya permohonan pembangunan 
peningkatan jalan, Irigasi, drainase dan pelapis 
tebing dari desa air kopras sampai desa tam-
bang sawah sejauh kurang lebih 15 KM yang 
belum pernah terlaksana. Lalu pembangunan 
irigasi persawahaan di Kecamatan Pinang ber-
lapis guna meningkatkan perekonomian petani, 
permasalah Jamkesprov, permasalahan Kartu 
Indonesia Sehat (KIS) yang dipersulit untuk 
mengurus berobat ke rumah sakit, mengharap-
kan adanya investor membuka lapangan pe-
kerjaan baru dan memperkerjakan tenga kerja 
lokal. Lalu pertegas tapal batas desa tambang 
sawah dengan kawasan hutan lindung yang 

rencananya akan terealisasi tahun 2021.
Sedangkan di Desa Ujung Tanjung I dan 
II kecamatan Bingin Kuning permohonan 
bantuan bibit pertanian, alat-alat pertanian, 
penambahan tenaga pengajar. Rina me-
nyatakan akan memberikan bantuan bibit 
dan siap membantu masyarakat untuk 
pengurusan pengobatan 
rujukan ke rumah sakit 
daerah maupun rumah 
sakit provinsi. Dan hasil 
reses ini akan dibawa ke 
dalam sidang paripurna 
dewan dan akan diter-
uskan ke Pemerintah 
Provinsi dan Dinas 
terkait.(van)

PERJUANGKAN: Anggota 
Dewan sekaligus Sekre-

taris Komisi IV DPRD Provinsi 
Bengkulu, Zulasmi Octarina,SE 
akan memperjuangkan aspirasi 

warga lebong ke rapat sidang 
paripurna.

Reses Anggota Dewan Provinsi Bengkulu 
Mohd.Gustiadi, S.Sos (Edi Tiger)

MOHD GUSTIADI, S.Sos (Edi Tiger), Anggota 
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi Bengkulu dari partai Gerin-

dra, selama lima hari dari tanggal 1 – 5 Desember 
2020, memanfaatkan momen reses masa persi-
dangan ke III Tahun Sidang 2020, dengan turun 
langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) nya Bengkulu 
IV Kabupaten Rejang Lebong – Lebong. Reses ini 
dalam rangka menerima segala masukan aspirasi 
masyarakat terhadap pembangunan di daerah yang 
perlu perhatian pemerintah daerah kabupaten mau-
pun Provinsi Bengkulu. 
Dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan di 

kabupaten benar-benar menyentuh segala aspek 
kepentingan masyarakat yang bisa dinikmati secara 
nyata. Mohd Gustiadi yang biasa di sapa Edi Tiger, 
menggelar reses di Kelurahan Embong Panjang, 
Desa Suka Damai, Desa Pagar Agung, Desa Tanjung 
Bunga 1, Desa Tanjung Bunga 2 Kecamatan  Leb-
ong Tengah Kabupaten Lebong. Berbagai aspirasi 
masyarakat berhasil ditampung dalam reses, dian-
taranya pembangunan pelapis tebing, pembanguan 
jembatan, pembangunan irigasi, honor guru ngaji, 
pertanian, peternakan, bantuan mobil ambulans. Bibit 
serta sarana dan prasarana umum masyarakat yang 
sangat perlu dibangun dari dana pemerintahan baik 

dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten 
untuk meningkatkan usaha masyarakat dan 
sumberdaya manusia.
Dalam proses pembangunan adanya pen-
gawasan yang ketat dari pihak dewan 
disetiap pembangunan daerah dan Kota 
yang dilakukan oleh Pemerintah agar 
pembangunan yang dilakukan memang 
untuk kepentingan yang berpihak kepa-
da masyarakat desa. Hasil reses ini akan 
dibawa Mohd Gustiadi ke dalam sidang 
paripurna dewan dan akan diteruskan ke 
Pemerintah Provinsi dan Dinas terkait.(van/prw)

SAMBUTAN: Anggota Komisi III 
DPRD Provinsi Bengkulu, Mohd 

Gustiadi,S.Sos (Edi Tiger) dari 
Partai Gerindra, menyampai-
kan kata sambutan dan siap 

membawa aspirasi warga Re-
jang Lebong – Lebong ke rapat 

sidang paripurna.

JARING ASPIRASI: Anggota DPRD Provinsi Mohd Gustiadi,S.Sos bersama warga daerah pemilihannya Bengkulu IV Kabupaten Rejang Lebong – Lebong berfoto 
bersama selepas menyampaikan aspirasi.

SAMPAIKAN: Warga menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Provinsi Mohd Gustiadi,S.Sos.

KEBERSAMAAN: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Mohd Gustiadi, S.Sos 
mengabadikan kebersamaan bersama warga selepas menyampaikan aspirasi.

PERANGKAT DESA: Salah satu perangkat desa menyampaikan kata sambu-
tan serta aspirasinya.
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80 Orang Tertipu Arisan Online, Rugi Rp 400 Juta
BENGKULU  – Sedikitnya 80 

orang menjadi korban penupuan 
dengan modus arisan online. 
Tidak terima ditipu, sejumlah 
korban mendatangi Mapolres 
Bengkulu kemarin (6/12), dengan 
tujuan untuk melaporkan,seorang 
perempuan berinisila LH (20). LH 
merupakan warga Kelurahan Be-
tungan yang berstatus mahasiswi 
salah satu kampus swasta di Kota 
Bengkulu. 

Disampaikan Yudi (22) Warga 
Curup, Rejang Lebong, ia bersama 
16 rekan lainya telah mendatangi 
Polres Bengkulu dengan tujuan 
koordinasi untuk melaporkan 
dugaan pelaku penipuan arisan 
online. Karena berkas laporan be-
lum lengkap Yudi bersama rekan-
nya terpaksa pulang lagi, untuk 
melengkapi berkas yang diminta. 
Rencananya hari ini mereka akan 
kembali lagi ke Polres untuk mel-
aporkan kembali.

“Kalau keseluruhan korbanya 
kurang lebih 80 orang, untuk keru-
gian setiap orang berbeda-beda, 
kalau ditotalkan Rp 400 Juta,” sam-
painya. 

Ditambahkan Yudi, arisan online 
tersebut sudah berjalan seki-
tar satu tahun. Awalnya arisan 
tersebut dijalankan oleh korban, 
di kalangan teman-temanya, na-
mun lama-kelamaan berkembang 
dengan teamnya yang mengajak 
orang lain. Singkatnya sudah ban-
yak orang yang mengikut arisan 
tersbut. LH menawarkan untuk 
melakukan arisan duel, satu lawan 
satu. Namun saat ini LH mulai 
sudah dihubungi. 

“Arisan duel ini contohnya saya 
yang ikut lawan orang lain yang 
juga ikut. Ternyata saya ikut arisan 
duel itu tidak ada lawan melaikan 
melawan dia (LH, red) sendiri. 
Lama kelamaan saat kita meneri-
ma arisan tidak tepat waktu den-
gan berbagai alasan sehingga dia 

kabur tidak diketahui lagi 
keberadaanya. Kita su-
dah temui keluarganya. 
Orangtuanya mengaku 

tidak tahu keberadaan anaknya 
itu, tetapi  mereka siap bertangung 
jawab sampai kasus ini menemu-
kan titik terang, dan ayahnya siap 
untuk diminta keterangan oleh 
pihak Kepolisian,” jelas Yudi.    

Ditambahkannya, ia mewaliki 
rekannya yang lain yang berprofesi 
sebagai ASN, karyawan swasta, ibu 
rumah tangga juga mahasiswa, 
berharap ada titik terang dari kasus 
dugaan penipuan dan penggela-
pan ini. Korban lainnya Oktia (21) 
warga Kota Bengkulu, mengaku 
bahwa memang sebelumnya LH 

ini amanah, tetapi memang beber-
apa hari sebelum kejadian tersebut 
ada perubahan sistem. Saat itulah 
LH mulai susah dihubungi dan 
tiba-tiba melarikan dirinya.

 “Untuk kerugian saya sekitar Rp 
6,9 juta. Kawan-kawan lain juga 
mengalami kerugian kisaran Rp 
1-20 jutaan. Setiap orang berbeda-
beda, kebanyakan yang rugi itu di 
arisan duet. Sudah mendatangi 
Polres Kota Bengkulu untuk mel-
apor namun dimintai beberapa 
berkas tambahan,” sampainya.
(wij)

YB Akhirnya 
Direhab 

BENGKULU – YB alias IY (31) warga 
Kelurahan Padang Harapan, yang sempat 
diamankan oleh petugas Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu berber-
apa waktu lalu, akhirnya hanya menjalani 
rehabilitiasi. 

Alasannya, karena YB adalah pemakai 
berat maka berdasarkan hasil asesment, 
hasilnya sama dengan dua teman YB 
lainnya, yang sudah lebih dulu menjalani 
rehabilitasi. YB dan kedua temannya itu, 
diketahui diamankan lantaran dugaan pe-
nyalahgunaan Narkoba jenis sabu. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala BNNP 
Bengkulu, Brigjen Pol. Toga H. Panjaitan 
melalui Kabid Pemberantasan Kombes. 
Pol. Sukria Gaos. “Karena tidak ada barang 
buktinya maka ketiga-tiganya kita rehab. 
Kalau ada barang bukti kita tindaklanjuti, 
kita proses. Berdasarkan keterangan dokter 
iya itu aja kita rehab, selama tiga bulan,” 
sampainya Kombes. Pol. Sukria Gaos.

Ditambahkan Gaos kejadian penangkapan 
tiga orang tersebut berawal saat sedang 
memakai sabu dan saat dilakukan peng-
gerebekan, YB sudah tidak ada di lokasi. 
Sehingga selanjutnya dilakukanlah penge-
jaran terhadap YB dan membuahkan hasil. 

“Mereka ini memakai sabu bertiga tapi saat 
kita menangkap dua orang, YB ini sudah 
tidak ada di lokasi. Dua orang ini dimintai 
keterangan mengatakan kalau YB yang 
membawa barang itu, dua hari kemudian 
YB berhasil kita amankan, namun tidak ada 
barang bukti, karena YB ini pemakai berat 
maka kita asesmen, bagai mana pendapat 
dokter. Karena dia (YB,red) kalau lagi send-
irian suka membentur-benturkan kepala ke 
tembok, karena tidak ada bukti kita asesmen 
semua,” jelasnya.

Ditempat berbeda, Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu (Unib), Zico Junius 
Fernando, SH, MH, CIL mengatakan, dalam 
kasus tersebut, penangannya dikemba-
likan lagi kepada BNNP Bengkulu. Karena 
BNN yang lebih ahli melihat orang yang 

diamankan apakah pemakai atau seorang 
pengedar, Karena berkaitan dengan aturan 
Undang-undang narkotika, kalau statusanya 
sebagai pemakai lebih diarahkan untuk di-
rehabilitasi, kenena meraka adalah sebagai 
korban.

Tetapi kalau terduga sebagai pengedar 
maka beda lagi aturan hukumnya. “Jadi ter-
lihat dari UU nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, kalau pemakai atau pencandu itu 
orang yang menggunakan atau menyalah 
gunakan narkotika dalam keadaan keter-
gantungan terhadap narkotika tersebut, 
baik secara fisik maupun psikis. Itu tertuang 
di pasal 1 angka 13 juncto pasal 54 juncto 
pasal 127.  Untuk penyalahgunaan itu orang 
yang menggunakan narkotika tanpa hak 
dan melawan hukum, ini juga di atur dalam 
pasal 1 angka 13 dan angka 15 juncto pasal 
54 juncto pasal 127,” jelasnya.

Ditambahkan Zico konsekuensi hukum 
pengedar dan pengguna adalah, untuk 
pengedar atau menyalurkan, memiliki, 
menguasai narkoba dan menjadi perantara 
untuk memperjual belikan tanpa izin pihak 
yang berwenang dikenakan pidana minimal 
2 tahun penjara sampai 20 tahun. Sehingga 
untuk pengedar bisa dikenakan hukuman 
seumur hidup dan hukuman mati jika sudah 
sampai berat tertentu. 

“Ini diatur pasal 111 sampai pasal 126, 
sedangkan untuk pencandu atau pemakai, 
itu korban. Dia itu fiktem juga disitukan, 
wajib mendapatkan rehabilitasi baik itu re-
habilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, 
itu di atur di dalam pasal 54 Undang-undang 
narkotika,” sampainya.

Masih dikatakan Zico ada juga orang yang 
pemakai sekaligus pengedar, ini tergantung 
pada proses penyelidikan dan penyidikan 
oleh pihak BNNP Bengkulu. “Kita yakin 
BNNP Bengkulu itu profesional dan ketika 
mereka menetapkan orang ini pecandu atau 
pemakai atau pengedar itu sudah dilalui 
dengan proses aturan yang berlaku di NKRI,” 
tutupnya. (wij) 

IST/RB

PENIPUAN: LH, saat ini sedang dicari sedikitnya 80-an orang pe-
main arisan online. Ini setelah puluhan orang itu merasa tertipu 
dengan kerugian mencapai sekitar Rp 400 juta.
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Meninggal karena Covid, 
Didominasi Penyakit Penyerta

Rapid Test, 100-an Anggota Polda Reaktif 
BENGKULU – Hingga Minggu (6/12) kemarin 

tercatat sebanyak 2.098 orang di Provinsi Beng-
kulu terpapar Covid-19. Dengan penambahan 
kasus terakhir konfirmasi sebanyak 60 kasus. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu H. 
Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si menyampai-
kan pasien positif Covid-19, yang juga memiliki 
penyakit penyerta lainnya, akan lebih rentan 
terjadi risiko yang tidak diinginkan. Bahkan 
sampai kondisi terburuknya adalah meninggal 
dunia. 

“Dari 84 orang terkonfirmasi positif Covid-19 
yang meninggal sampai saat ini, kebanyakan 
memiliki penyakit penyerta,” tambahnya.

Menurutnya,  virus yang berasal dari China 
ini, akan lebih mudah berkembang, serta 
menyerang orang dengan imunitas rendah. 
“Sehingga virus lebih mudah berkembang. 
Jadi otomatis jika terkena Covid, dia akan lebih 
rentan. Terutama pada saluran pernafasan. 
Apalagi ketika sudah sampai di paru-paru,” kata 
Herwan, kemarin.

ILHAM/RB

RAPID TEST: Pemeriksaan rapid test anti geng di Polda Bengkulu Sabtu lalu. Hasilnya, dari 1.098 
anggota yang dirapid test, 10 persen diantaranya atau sekitar 100-an hasilnya reaktif.

IST/RB

OPTIMIS: POSSI Bengkulu optimis akan Sumbangkan 
mendali di ajang nasional.

Pengawasan Maksimal 
MUKOMUKO - Anggota 

Bawaslu Provinsi Bengkulu 
Koordinator Divisi Penyelesa-
ian Sengketa Proses Ediansyah 
Hasan, SH, MH melakukan 
penguatan kepada Panwas-
cam yang ada di Kabupaten 
Mukomuko.

Optimis Sumbang Emas di PON 2021

Segera Tunjuk Plt Kadis PMD

BENGKULU  - Kadispora 
Provinsi Atisar Sulaiman me-
nyampaikan kabar baik datang 
dari cabang renang oleh atlet ke-
banggaan provinsi ini. Pasalnya, 
atlet selam Provinsi Bengkulu, 

Edward Farand Wijaya berhasil 
finish di urutan ke dua. Dalam 
latih tanding kejuaran  selam di 
kawasan pelabuhan pelabuhan 
1 kota Cirebon Jawa Barat.

“Salah satu atlet kita yang 
turun di nomor 3000 meter 
atas nama Edward Farand 
Wijaya Alhamdulillah berhasil 
meraih posisi ke dua” ucap 
Atisar.

Dijelaskannya, sebanyak 
20 atlet dari Jawa Barat dan 
Bengkulu ikut serta mengikuti 
kejuaraan latih tanding selam 
laut dan kolam yang diseleng-
garakan Pengda POSSI Jawa 
Barat. Dengan hasil ini, lan-

jutnya, cukup membanggakan. 
Karena para peserta kejuaraan 
ini merupakan  para atlet yang 
dipersiapkan daerahnya untuk 
mengikuti PON nanti.

“Kita cukup bangga walau-
pun POSSI kita di Bengkulu 
umurnya masih baru namun 
sudah menelurkan atlet yang 
bisa bersaing,” tambahnya.

Terpisah, Plt Gubernur Beng-
kulu Dedy Ermansyah juga 
memberikan semangat, dengan 
hadir langsung menyaksikan 
para atlet mengikuti kejuaraan 
selam nomor laut dan kolam di 
Kota Cirebon. 

BENGKULU - Pasca tersandung 
dugaan kasus korupsi, Syahroni, yang se-

belumnya mengisi jabatan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). 

Hingga saat ini, jabatan 
kadis ini, masih kosong. 
Asisten III Bidang Adminis-
trasi Umum, Gotri Suyanto 
menyampaikan pihaknya 
akan segera menunjuk 
Plt untuk mengisi jabatan 
tersebut. Dan dalam wak-
tu dekat pihaknya akan 
melaksanakan rapat ber-
sama untuk mengisi koko-
songan jabatan itu. 

“Dari BKD, belum ada. Sampai saat 
ini kita masih menunggu. Yang jelas 
nanti akan dirapatkan dahulu terkait 
pemberhentian sementara karena 
nanti harus ditunjuk menjadi Pelak-
sana Tugas,” kata Gotri.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepega-
waian Daerah (BKD) Provinsi Beng-
kulu, Diah Irianti menambahkan saat 
ini pihaknya, sedang mengusulkan 
pergantian jabatan itu. Dan kemudian 
akan diserahkan ke Sekda Bengkulu, 
Hamka Sabri.

EDIANSYAH
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PUTRA, AMALUDIN HAKIM, Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran: MARSAL ABADI, Staf: RIZKI NOVA AMELIA, FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, Design iklan: BOY RAHMAN HAKIM, VORWANTO, Manajer Pemasaran: HAZRIM, Deputi: MASRIYADI, Staf Pemasaran: SULISTI HARTINI, SIRHANUDIN, SAMRIS-
MAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, RUDI HARTONO, JULIMAN HAIDI. Manajer Keuangan: Hj. NURBAITI, Deputi Manajer Keuangan: AGUS SUWARSONO, Accounting: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, Event Organizer (EO): TUSDA ADHAM, BETTY HERLINA, Divisi Anak Perusahaan: SUKATNO, M FIRDAUS, JE-
FRI GINTING, M RASUL, SOPYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA. Penerbit: 
PT BENGKULU SEMARAK PERMAI, Komisaris Utama: HM ALWI HAMMU, Komisaris: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN. Direktur Utama: H SUPARNO WONOKROMO. Direktur: HM. MUSLIMIN, MH, Coorporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu: Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, Alamat Redaksi/
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KULU SINAR GRAFIKA, Manajer Percetakan: - , Operasional Percetakan: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, HERMAN, TRIONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRIANDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, Alamat Percetakan: Jalan WR Supratman RT 01 Kelurahan 
Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842.Tarif Iklan: Display (umum) Rp.47.500/mmk, sosial/keluarga/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mini Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 
warna), dan Rp.62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Optimis Sumbang Emas di PON 2021

Pengawasan Maksimal 

Segera Tunjuk Plt Kadis PMD

Meninggal karena Covid, Didominasi ...

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari hal 9

Penguatan didampingi Ketua 
Bawaslu Mukomuko dan diikuti 
Anggota Bawaslu Kabupaten Mu-
komuko. Juga diikuti oleh Ketua 
dan Anggota Panwascam di lima 
Kecamatan yang ada di Mukomuko 
yang terdiri dari Kecmatan Air 
Rami, Kecamatan Pondok Suguh, 
Kecamatan Ipuh, kecamatan Malin 
Deman, dan kecamatan Sungai 
Rumbai. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Sekretariat Panwascam Ipuh.

“Berkaca pada pemilu maupun 
pemilihan kepala daerah yang su-
dah kita lewati, pada masa tenang 
adalah waktu yang sangat rawan 
terjadinya politik uang, oleh karena 
itu kita tetap melakukan penga-
wasan sebagai upaya pencegahan 
terjadinya politik uang,” ucap Edi-

ansyah.
Selanjutnya Ediansyah juga 

menjelaskan terkait dengan poin-
poin pengawasan pelaksanaan pe-
mungutan dan penghitungan suara 
yang terdiri dari, Daftar pemilih dan 
pengguna hak pilih, Pembuatan 
TPS, Kelengkapan perlengkapan 
pemungutan suara dan dukun-
gan kelengkapan lainnya dalam 
pemungutan dan penghitungan 
suara. Prosedur dan tata cara pelak-
sanaan penghitungan suara. Peng-
gunaan teknologi Sirekap. Penera-
pan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Ediansyah 
Hasan meminta kepada peserta 
yang hadir agar menyampaikan 
kepada pengawas Kelurahan/Desa 
dan pengawas TPS. Apabila ter-
dapat kelengkapan pemungutan 
suara yang tidak lengkap dalam 

waktu satu hari sebelum pemung-
utan suara dimulai untuk memberi-
kan saran perbaikan kepada PPS 
dan KPPS setempat. Dan apabila 
terdapat kekuarangan atau kelebi-
han serta kerusakan perlengkapan 
pemungutan suara ataupun du-
kungan lainnya, untuk dilakukan 
sesuai prosedur dan dibuatkan 
berita acara.

Terakhir Ia menegaskan bahwa 
pelaksanaan pengawasan pemili-
han kepala daerah merupakan 
tanggung jawab bersama Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabu-
paten/Kota. Pada masa tenang 
Bawaslu harus tetap bekerja dengan 
melakukan patroli Pengawasan anti 
politik uang. Hal ini merupakan 
fungsi pengawasan untuk men-
gantisipasi kecurangan yang akan 
dilakukan oleh peserta Pilkada.(**)

“Langsung ditunjuk Plt nanti-
nya, karena saat ini belum ada 
jabatan sekretaris. Maka pejabat 
yang senior mungkin Kepala Bi-

dang di sana,” sampai Diah.
Dijelaskannya, untuk proses 

administrasi itu akan berjalan 
sesuai dengan aturan kepega-
waian. Yang mana untuk pejabat 
yang tersandung korupsi harus 

segera ditindak lanjuti. Dan pihak 
penegak hukum pun telah meny-
erahkan surat penahanan. “Saat 
ini masih proses karena sudah 
ada surat penahanan dari pihak 
penegak hukum,” jelasnya (war)

“Menuju Pekan Olahraga Nasi-
onal (PON) di Papua kita serius 
mempersiapkan dan menambah 
pengalaman para atlet yang 
akan mewakili Bengkulu, salah 
satunya melalui pertandingan-
pertandingan seperti ini,” tutur 

Dedy.
Untuk diketahui, dua Atlet 

dari POSSI Bengkulu atas nama 
Edward F Wijaya dan Seroja 
Mutiara Abadi akan dikirim 
mewakili Bengkulu bertanding 
di PON tahun depan. Dimana 
POSSI  Bengkulu menargetkan 
emas dari cabor selam pada 

PON. Untuk itu, Dedy optimis 
itu dapat diraih, melihat kes-
ungguhan  atlet  berlatih dan 
mempersiapkan diri.

“Mudah mudahan dari sini 
tergambar bagaimana persiapan 
yang harus dilakukan agar dapat 
mencapai target medali emas di 
PON 2021,” harapnya. (war/rls)

Dikatakannya, orang dengan 
penyakit penyerta memiliki imun 

yang lebih rendah 
daripada orang 
normal pada um-
u m n y a .  I n i l a h 
yang menyebab-
kan Covid-19 lebih 
cepat menyerang 
d a n  b e r s a ra n g 
pada sistem imun 
dan pernafasan di 
dalam tubuh.

Selain itu, lan-
jutnya, juga faktor 
usia juga mempen-
garuhi sistem imun 
seseorang. Ia pun 
menyarankan agar 
untuk para lansia, 
agar meninggkat 
kewaspadaan ter-
hadap indikasi 
terpaparnya virus 
ini. Dan selalu me-
matuhi protokol 
kesehatan pence-
gahan Covid-19.

“ Ya  m e m a n g 
ha m p i r  s e mu a 
yang positif Co-
vid meninggal, 
memiliki riwayat 
penyakit lain. Sep-
erti kebanyakan itu 
diabetes, kemu-
dian gagal ginjal 
dan ada juga yang 
TBC,” ujarnya. Se-
mentara itu, untuk 
pasien yang din-
yatakan sembuh 
hingga saat ini 
telah mencapai 

1.476 pasien. Atau sebanyak 70,35 
persen dari total keseluruhan ka-
sus konfirmasi positif Covid-19 di 
Provinsi Bengkulu. 

Tracking Kasus 
Sementara itu, pasca adanya 

pasien yang meninggal dunia aki-
bat terkonfirmasi Covid-19, Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu 
segera melakukan tracking (pen-
elusuran) kasus dengan cepat, lan-
taran khasus yang meninggal dunia 
hari Minggu (6/12) terkonfirmasi 
positif Covid-19 merupakan selalu 
bertemu dengan banyak orang dan 
merupakan tokoh.

“Dari pertanyaan telusur kasus 
kepada keluarga, kemana saja dia 
dan dengan siapa saja dia bertemu, 
tetap kita lebih mengejar dengan 
siapa yang bersangkutan kontak 
erat,” kata Kepala Dinkes, Kota 
Bengkulu Susilawati.

Dia menjelaskan, untuk tokoh 
agama yang meninggal dunia, 
pihaknya juga akan melakukan 
tracking kepada jamaah yang 
bersangkutan dan akan melihat 
dengan siapa saja dia kontak erat 
jamaah. Namun jika mereka yang 
pernah kontak erat apakah sudah 
suspeck. “Jika memiliki gejala akan 
dilakukan rapid test, untuk saat ini 
kita lakukan skrening saja keculi 
ada tanda dan gejala,” ujarnya.

Dilanjutkanya, mereka yang per-
nah kontak dengan kasus positif 
Covid-19 jika tidak ada tanda dan 
gejala agar tetap melakukan iso-
lasi mandiri karena dikhawatirkan 
masa inkubasi belum 14 hari. Na-
mun jika sudah 14 hari orang kon-
tak dinyakan tidak terpapar. “Kita 
berharap yang pernah kontak tetap 
melakukan isolasi karena mana 

tahu belum  14 hari,” jelasnya.
Dia mengimbau kepada siapa saja 

yang pernah kontak dengan kasus 
positif Covid-19 atau kasus yang 
meninggal dunia untuk mendatangi 
posko Covid-19 terdekat guna 
melakukan tahap untuk mengeta-
hui apakah ikut terpapar Covid-19 
juga atau tidak kecuali yang tidak 
memilik tanda dan gejala.

100-an Personil Polda Reaktif
Sementara itu, sebanyak 1.098 

personil Polda Bengkulu melaku-
kan rapid test guna mengetahui 
apakah ada yang terpapar Covid-19 
atau tidak. Selain itu juga untuk 
memutus mata rantai di klaster 
yang ada di Polda Bengkulu. 

Dijelaskan Kabid Dokes Polda 
Bengkulu, Kombes Pol. Dr I Gusti 
Agung Ayu Diat Yamini Dariska, 
rapid test yang dilakukan meru-
pakan rapid test anti geng dengan 
cara mengambil cairan di hidung 
untuk mengetahui protein di virus 
tersebut. Jika reaktif yang bersang-
kutan akan dilakukan swab test. 

“Rapid test yang dilakukan rapid 
tes anti geng dengan cara mengam-
bil cairan dihidung bukan rapid 
tes anti body dengan mengambil 
sampel darah,” jelasnya.

Dari rapid test yang dilakukan 
pihaknya ada sekitar 10 persen 
personil yang hasilnya reaktif dan 
akan dilanjutkan swab tes atau 
PCR untuk mengetahui yang ber-
sangkutan terpapar Covid-19 atau 
tidak. Jika ditemukan yang ber-
sangkutan positif maka pihaknya 
akan melakukan tracking kepada 
orang yang kontak erat dengan 
yang bersangkutan dan apa bila 
memilik tanda dan gejala akan 
dilakuk perawat.(war/juu)

Pandemi, Lalu Lintas 
Angkutan Menurun 

Angkutan Laut dan Udara
BENGKULU  -  Jumlah lalu 

lintas angkutan baik itu ang-
kutan laut dan udara di Beng-
kulu mengalami penurunan. 
Dimana pada Oktober 2020 
tercatat sebanyak 99 kapal laut, 
turun sebesar 8,33 persen bila 
dibandingkan dengan Septem-
ber 2020 yang tercatat 108 kapal. 
Penurunan terjadi ditengarai 
lantaran pandemi Covid masih 
terjadi sehingga arus masuk kel-
uar orang via laut jadi menurun. 

Diakui data terjadi lag satu 
bulan lantaran bulan November 
belum selesai direkap. Kepala 

BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win 
Rizal mengatakan penurunan 
itu, jika dibandingkan dengan 
bulan yang sama di tahun sebel-
umnya, lalu lintas angkutan laut 
pada Oktober 2020 turun sebe-
sar 20,80 persen dimana pada 
Oktober 2019 tercatat 125 kapal. 

“Pada bulan Oktober 2020, 
jumlah penumpang angkutan 
laut mengalami penurunan 
sebesar 17,85 persen diband-
ing bulan sebelumnya, dimana 
pada bulan September 2020 
tercatat ada sebanyak 1.653 
penumpang, sementara pada 
bulan Oktober 2020 tercatat ada 
sebanyak 1.358 penumpang, 

yang terdiri dari 
694 penumpang 
datang dan 664 
penumpang be-
rangkat,” jelasnya 
kepada RB.

J u m l a h  p e n -
u m p a n g  p a d a 
O k t o b e r  2 0 2 0 
t u r u n  s e b e s a r 
32,91 persen jika 
d i b a n d i n g k a n 
dengan jumlah 
penumpang pada 
Oktober 2019 yang 
mencapai 2.024 
penumpang. Lalu 
lintas barang yang 
dibongkar muat 
melalui Pelabu-
han Pulau Baai 
pada Bulan Okto-
ber 2020 mengal-
ami penurunan 
s e b e s a r  3 2 , 5 7 
persen yaitu dari 
286.073 ton pada 
September 2020 
menjadi 192. 899 

t o n 

pada Oktober 2020. 
Bila dibandingkan dengan 

bulan yang sama di tahun sebe-
lumnya, lalu lintas barang yang 
dibongkar muat melalui Pelabu-
han Pulau Baai mengalami pen-
ingkatan sebesar 7,81 persen 
dimana pada Oktober 2019 
tercatat 178.925 ton barang.

Sementara itu kata Win Rizal 
untuk sektor angkutan udara, 
jumlah penerbangan di Ban-
dara Fatmawati Soekarno pada 
Oktober 2020 tercatat 264 pen-
erbangan, yang terdiri dari 131 
penerbangan berangkat dan 133 
penerbangan datang. Jumlah ini 
meningkat sebesar 13,79 persen 
jika dibandingkan dengan Sep-
tember 2020 yang tercatat se-
banyak 232 penerbangan. 

“Bila dibandingkan dengan 
bulan yang sama di tahun se-
belumnya jumlah penerbangan 
di Bandara Fatmawati Soekarno 
turun sebesar 63,74 persen, 
dimana pada Oktober 2019 
tercatat ada 728 penerbangan,” 
bebernya.

Lalu lintas penumpang pada 
Oktober 2020 mengalami pen-
ingkatan sebesar 10,33 persen 
bila dibandingkan dengan Sep-
tember 2020. Total penumpang 
pada bulan Oktober 2020 ter-
catat 25.360 orang yang terdiri 
dari 12.935 orang berangkat dan 
12.425 orang datang. 

Sementara itu pada September 
2020 total penumpang tercatat 
22.985 orang. Bila dibanding-
kan dengan bulan yang sama di 
tahun sebelumnya, jumlah pen-
umpang di Bandara Fatmawati 
Soekarno turun hingga sebesar 
62,72 persen, dimana pada Ok-
tober 2019 tercatat ada sebanyak 
68.018 orang penumpang.(iks)

Gebyar Promo Daihatsu New Xenia Desember.
BENGKULU - Menyambut akhir tahun 

2020 Daihatsu New Xenia menyediakan 
promo besar-besaran. Penggemar mobil 
Daihatsu di Bengkulu khususnya terutama 
tipe New Xenia sekarang bisa mendapatkan 
promo Down Payment (DP) atau uang 
muka rendah untuk pembelian unit New 
Xenia alias pemberian cash back besar-
besaran.

Supervisor Daihatsu Bengkulu, Hariel Wa-
toni mengatakan dengan DP Rp 15 jutaan, 
sudah bisa membawa pulang mobil New 
Xenia ini. Tentunya dengan syarat-syarat yg 
sudah ditentukan oleh pihak pembiayaan. 
“Pasalnya mobil ini sudah merupakan 
pilihan utama kawula muda Indonesia 
dan banyak  pilihan type mau pun warna 
terbaru,” jelasnya kepada RB.

Daihatsu New Xenia ini kata Hariel hadir 
beberapa tipe dengan transmisi atau per-
pindahan gear lengkap, baik manual mau-
pun otomatis. Bukan itu saja, New Xenia 
juga memiliki warna terbaru yang sangat 
memikat sebagai kendaraan terkini. Yakni 

warna Bronze Metalic, Blue Metalic dan 
Pear White. Tak hanya dapat melihat fitur-
fitur baru yang modern, namun masyarakat 
penggemar Daihatsu New Xenia juga dapat 
melakukan tes drive.

“Kami siapkan unitnya, ayo rasakan ke-
nyamanan dan ketangguhan mengendarai 
Daihatsu New Xenia,” ajaknya. Beberapa hal 
terbaru dari New Xenia adalah Rectractable 
mirror memberikan kenyamanan dan 
keamanan bagi pengemudi dalam melipat 
kaca spion karena ada yang otomatis. Ter-
dapat New Rear Combi Lamp,Rear spoiler 
with HMSL Lens Integrated Chrome Back-
Door Garnish menjadikan tampilannya 
lebih stylish dan aman dengan sinar lampu 
yang jelas(LED headlamp).

Dilengkapi juga degan new front bumper 
deisgn, desain Front  bumper Aerokit depan 
lebih berkarakter dan stylish. “Daihatsu 
New Xenia l hadir dengan tampilan yang 
lebih segar, stylisyh dan gagah menjadikan 
mobil ini terbukti  gaya, terbukti  nyaman 
dan terbukti handal,” tutupnya.(iks)

IST/RB

GAGAH : Daihatsu Xenia kini tampil semakin gagah
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ARGA MAKMUR – Kemarin (6/12) 
logistik pemungutan suara untuk Ke-
camatan Enggano diberangkatkan. 
Batal menggunakan KRI Kurau yang 
tidak bisa menuju Pulau Baai karena 
cuaca, logistik pemilu kemarin di-
angkut menggunakan Kapal Motor 
Penumpang Pulo Tello.

Kapal berangkat pukul 17.00 WIB, 
dengan asumsi waktu pelayaran se-
lama 12 jam, artinya pagi ini logistik 

pemili baik Pilbup maupun Pilgub 
sudah tiba di Enggano.

Ketua KPU BU Suwarto, SH menutur-
kan jika keberangkatan pengangkutan 
logistik kemarin dikawal ketat Polisi 
dan TNI. Seluruh logitik mulai dari 
kotak, bilik, surat suara hingga alat pe-
lindung diri (APD) dikirimkan dalam 
satu kali keberangkatan kemarin.

“Pengamanan sangat ketat, anggota 
Polri dan TNI melekat dengan logis-

tik untuk melakukan pengamanan 
tersebut,” terangnya.   

Sementara Danlanal Bengkulu Letkol 
Laut (P). Yudi Ardian menuturkan jika 
memang semula rencananya logistik 
akan dibawa dengan KRI Kurau. Na-
mun buruknya cuaca tidak memung-
kinkan bagi KRI tersebut untuk tiba di 
pelabuhan Pulau Baai saat ini.

“Kita sangat berpatokan dengan 
cuaca. Jika memang cuaca me-

mungkinkan saat penejemputan 
usai pelaksanaan pemungutan suara 
nantinya kita akan menejmput den-
gan KRI Kurau,” ujarnya.

Sementara itu, hari ini KPU juga 
akan meulai mendistribusikan los-
gitik ke kecamatan-kecamatan. Saat 
ini KPU juga terus memantau dan 
memastikan KPPS sudah siap den-
gan pelaksanaan pemungutan suara 
dan pembuatan TPS. (qia)

ARGA MAKMUR – Pene-
tapan tersangka oleh Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) pada Menteri Sosial 
Juliari Batubara membuat 
kekhawatiran terkait den-
gan pembagian Bantuan 
langsung Tunai (BST) yang 
diterima warga BU. Pasalnya 
BU mendapatkan kuota BST 
terbesar di Provinsi Bengkulu 
24.476 keluarga.

Dari kuota awal 12 ribu 
penerima BST, BU mendapat-
kan tiga kali penambahan 
hingga total warga penerima 

23.476. Menteri Juliari me-
mang dikenal dekat dengan 
BU bahkan pernah datang 
langsung ke BU dan melaku-
kan launching Bantuan Pan-
gan Non Tunai (BPNT).

Bahkan terakhir BU men-
dapatkan ketetapan penam-
bahan untuk ketiga kalinya 
hari Sabtu lalu dari Kemensos 
sebanyak 4.556 keluarga dan 
akan menerima BST hari ini 
(6/12).

Kadis Sosial Suwanto, M.Ap 
meyakini jika permasalahan 
hukum yang kini tengah me-

landa Mensos tidak akan ber-
pengaruh dengan BST yang 
banyak diterima warga BU. 
Apalagi memang kasus yang 
kini mendera Mensos Juliari 
tidak terkait dengan BST bagi 
warga.

“Karena memang BST terse-
but merupakan program yang 
memang program Kemensos 
untuk pemulihan ekonomi 
nasional. Jadi tidak akan ada 
permasalahan dengan per-
masalahan hukum tersebut,” 
terangnya.

Ia mengakui jika memang 

Mensos sangat memperha-
tian BU lantaran memang 
pendekatan Pemkab BU den-
gan Kementerian Sosial. Pasca 
kunjungan menteri Juliari ke 
BU, Pemkab BU menyusul 
dengan mengajukan tamba-
han program Kemensos di BU 
hingga Bupati Mian diundang 
langsung untuk bertemu Ju-
liari di Kemensos.

“Kita melakukan pendapa-
tan dengan pola pemaparan, 
menjelaskan kondisi masyara-
kat. Alhamdulillah disam-
but baik, dua Mensos sudah 

datang ke BU dalam empat 
tahun belakangan ini, mulai 
dari Mensos Khofifah hingga 
Mensos Juliari,” terangnya.

Ia juga menegaskan jika 
besarnya program Kemensos 
di BU semuanya dilakukan 
sesuai dengan aturan. Karena 
memang kedekatan Bupati 
Mian dengan pemerintah 
pusat termasuk Presiden.

“Sehingga memang kita (BU, 
red) mendapatkan perha-
tian lebih dari segi program 
kemasyarakatan,” pungkas 
Suwanto. (qia)

Bawaslu Copot Puluhan APK 
ARGA MAKMUR -  Bawaslu Bengkulu Utara 

(BU) bersama Polisi, TNI dan Satpol PP kemarin 
mencopot seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) 
pasangan calon baik bupati maupun gubernur 
yang masih terpasang.

Hasilnya, ada puluhan APK yang dicopot 
paksa oleh tim gabungan. APK  yang dipasang 
di tempat umum, tim langsung melakukan pen-
copotan, namun APK yang dipasang ditempat 
pribadi seperti halaman atau rumah Bawaslu 
tetap berkoordinasi dengan pemilik kawasan un-
tuk mencopot sendiri atau dicopot oleh petugas.

Divisi Penindakan Bawaslu BU Tugiran, M.Pd 
menuturkan sudah lebih dulu menyurati tim 
kampanye pasangan calon untuk mencopot 
sendiri APK miliknya saat memasuki masa ten-
ang. Dengan konsekuwensi APK akan dicopot 
sendiri oleh tim penindakan jika memang masih 
terpasang saat masa tenang.

“Jadi kita melakukan patroli bersama tim 
gabungan TNI, Polri dan Satpol PP. APK yang 
memang masih terpasang kita lakukan penu-
runan,” terangnya.

Ia menegaskan jika memang saat masa tenang 
seperti ini saat ini sudah tidak lagi diperbolehkan 
adanya APK yang terpasang. Bahkan saat pemung-
utan suara, pemilih dilarang datang ke TPS dengan 
menggunakan atribut kampanye apapun.

“Jadi memang sudah tuntas masa kampanye 
ataupun sosialisasi panjang yang diberikan. Saat 
masa tenang biarkan masyarakat berpikir sendiri 
untuk menentukan pilihannya 9 Desember nanti 
dan tidak boleh lagi ada APK yang terpasang,” 
terangnya.

Ia yakin masyarakat pemilih sudah menentu-
kan pilihannya masing-masing untuk dipilih 9 
Desember mendatang. Sehingga ia mengajak 
semua pihak mengikuti tahapan pemilu terma-
suk dalam masa tenang.

“Saat ini tahapan Pilkada sudah akan mema-
suki tahapan inti, pemungutan suara. Kita juga 
bersama semua tim pengawasan, akan terus 
melakukan pengawasan bahkan memperketat 
pengawasan menjelang pemungutan suara,” 
pungkas Tugiran. (qia)

IST/RB

DICOPOT: APK yang dicopot tim gabungan 
lantaran masih terpasang dimasa tenang.

BU Dapat Kuota BST Terbesar

Logistik Enggano Tiba Hari Ini
Shandy/rb 

DISTRIBUSI: KPU BU saat melakukan distribusi logistik ke Kecamatan Enggano. 
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LHKPN Paslon 
Kada Lebong 

PELABAI - Ken-
dati terlambat, 
akhirnya harta 
kekayaan masing-
masing peserta 
Pemilihan Bupati 
(Pilbup) Lebong 
diumumkan juga. Sesuai 
Laporan Hasil Kekayaan Pe-
jabat Negara (LHKPN) yang 
diterbitkan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK), 
harta paling banyak dimiliki 
Kopli Ansori, SE selaku calon 
bupati (cabup) Lebong dari 
pasangan calon (paslon) 
nomor urut 3.

Sementara peserta Pilbup 
Lebong yang hartanya pal-
ing sedikit adalah Nasirwan, 
SE selaku calon wakil bupati 
(cawabup) dari paslon no-
mor urut 4. Dari 4 paslon 
peserta Pilbup Lebong itu, 
hanya paslon nomor urut 2, 
H. Armansyah Mursalin, SE 
dan Masropen Irihadi, SE, 
M.Si yang mengumumkan 
LHKPN secara mandiri. Se-
mentara LHKPN 3 paslon 
lainnya diumumkan secara 

kolektif oleh Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU) Kabu-
paten Lebong.

“‘Untuk LHKPN, tidak ada 
masalah lagi, semuanya su-
dah diumumkan,” kata Di-
visi Penyelenggaraan, KPU 
Kabupaten Lebong, Yoki 
Setiawan, S.Sos.

Dijelaskannya, setiap 
paslon wajib mengumum-
kan LHKPN paling telat 2 
hari sebelum hari pemung-
utan suara. Itu sudah diatur 
dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (PKPU) 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pencalonan Pilkada 2020. 
“Dalam PKPU itu dijelaskan 
paslon bisa mengumumkan 
LHKPN melalui KPU dengan 
status dikuasakan yang arti-
nya ada pernyataan tertulis 
dari masing-masing paslon 
ke KPU,” terang Yoki.(sca)

Kopli Terkaya, 
Nasirwan 

Paling Sedikit
Daftar Harta Kekayaan 
Cabup dan Cawabup Lebong 
Nama  Status  Kekayaan
Kopli Ansori  Cabup  Rp 57,1 miliar
Dalhadi Umar  Cabup  Rp 11,6 miliar
Armansyah Mursalin  Cabup  Rp 9,3 miliar
Fahrurrozi  Cawabup  Rp 3,9 miliar
Teguh REP  Cabup  Rp 3,1 miliar
Masropen Irihadi  Cawabup  Rp 2,3 miliar
Wawan Fernandez  Cawabup  Rp 2,2 miliar
Nasirwan  Cawabup  Rp 967 juta

AMEN – Status siaga Covid-19 
di Kabupaten Lebong sudah se-
harusnya diperketat. Sejauh ini 
sudah 21 warga di Kabupaten 
Lebong terkonfirmasi positif 
Covid-19. Jumlah itu sesuai 
catatan yang dikeluarkan Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten 
Lebong menyusul hasil tes 
swab terhadap 11 warga yang 
mengidap gejala Covid-19.

Berhembus kabar, 11 warga 
yang hasil tes swabnya positif 
itu adalah anggota Polres Le-
bong yang pulang menjalani 
pendidikan di Sekolah Polisi 
Negara (SPN) Bukit Kaba, Ka-

bupaten Rejang Lebong. “Dari 
pengawasan yang kami laku-
kan, sebelas orang yang hasil 
tes swabnya positif itu sudah 
menjalani isolasi mandiri,” kata 
Kepala Dinkes Kabupaten Leb-
ong, Rachman, SKM, M.Si.

Namun Rachman masih eng-
gan memberikan keterangan 
banyak terkait identitas 11 war-
ga yang terjangkit Covid-19 itu. 
Ia hanya membenarkan sebe-
las warga yang terkonfirmasi 
positif Covid-19 itu berasal dari 
instansi vertikal yang ada di 
Lebong. Bahkan pihak instansi 
terkait menjamin bertanggung 

jawab penuh untuk penga-
wasan isolasi mandiri yang di-
lakukan. “Itu saja yang bisa saya 
sampaikan,” tukas Rachman.

Sementara Kapolres Lebong, 
AKBP. Ichsan Nur, S.IK yang 
juga menjabat Wakil Ketua II 
Satuan Tugas (Satgas) Penan-
ganan Covid-19 Kabupaten 
Lebong belum berhasil dikon-
formasi. Namun kepada awak 
media pernah disampaikannya, 
11 personelnya yang pulang 
pendidikan dari SPN itu da-
lam kondisi sehat alias tidak 
menunjukkan sedikit pun gejala 
Covid-19. (sca)

Sudah 21 Warga Positif Covid-19

ARIS/RB

TAK MAKSIMAL: Upaya Pemkab Lebong meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi 
protokol kesehatan dengan membentuk Tim Yustisi Protokol Kesehatan tak begitu digubris 
masyarakat.

Evaluasi OPD Tak 
Punya Website

PELABAI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memasti-
kan akan mengevaluasi kinerja kepala Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang sampai saat ini tidak 
juga membuat website khusus OPD. 

Pejabatnya patut dievaluasi untuk memastikan 
apakah OPD memang tidak sanggup atau perintah 
pembuatan website OPD itu hanya dianggap angin 
lalu. “Saya tidak main-main, OPD yang tidak juga 
buat website sampai akhir tahun ini siap-siap sajalah 
terima sanksi,’’ tegas Sekda.

Perintahnya agar OPD membuat website itu 
berkaitan dengan program Pemkab Lebong untuk 
mengintegrasikan program kerja seluruh OPD 
melalui website yang terpusat di Lebong Coman 
Centre (LCC). Pentingnya integrasi itu juga untuk 
menguasai peta wilayah serta program pemban-
gunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. 
Soalnya ke depan seluruh data yang berkaitan 
dengan Kabupaten Lebong harus bisa ditampilkan 
di LCC.

“Selain itu untuk memudahkan Pemkab Lebong 
dalam mengawasi pelayanan dan kinerja seluruh 
OPD,’’ tutur Sekda.

Sementara Kabid Pengelolaan Informasi dan 
Saluran Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi In-
formatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) 
Kabupaten Lebong, Warles Fery, SE, M.AK, sejauh 
ini baru 11 dari 50 OPD yang websitenya sudah 
terintegrasi ke LCC. Selain itu belum ada satupun 
pemerintah kecamatan yang melaporkan web-
sitenya ke Diskominfo SP. 

“Kami sudah berulang kali menyurati masing-
masing OPD yang belum mendaftarkan website, 
namun hasilnya tetap minim,’’ terang Warles.

Sebelas OPD yang sudah mendaftarkan 
websitenya ke Diskominfo SP dan sudah ter-
integrasi ke LCC itu, Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Termasuk Ba-
dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) serta Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duk-
capil).

Lainnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik 
dan Persandian (Diskominfo SP), Dinas Peruma-
han dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) dan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). 
Juga Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan 
Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) 
serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB). (sca)

payang

LEBONG



telepon penting
Kapolres   : 082280559797, 
     081336009977
Wakapolres  : 081367395996
Kabag Ops  : 081368293186 
Kasat Reskrim  : 081274890817
Kasat Intel  : 08127317715
Kasatres Narkoba  : 085369000969
Kasat Binmas  : 081271279066
Kasat Lantas  : 081396058666
Pabung   : 081349049001
PBK   : 081273229643, 
     085268355005
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Kurir Ganja Antar 
Provinsi Dibekuk

MUKOMUKO - Ganja seberat 
2 kilogram berhasil diamankan 
anggota Satres Narkoba Pol-
res Mukomuko. Selain itu juga 
berhasil membekuk dua kurir 
narkoba antar provinsi yakni  WS 
(30), warga Desa Ranah Karya, 
Kecamatan Lubuk Pinang, dan 
PC (28) warga Desa Koto Mara-
pak, Kecamatan Bayang, Kabu-
paten Pesisir Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat (Sumbar).

Kasatres Narkoba Polres Mu-
komuko, Iptu. Teguh Budiyanto, 
SE mengatakan keduanya su-
dah mengakui merupakan kurir 
narkoba antar provinsi. Mereka 
pernah mengantarkan narkoba 
ke Kota Bengkulu dan Sumbar. 
WS dan PC berhasil dibekuk saat 
di Mukomuko ketika mengantar-
kan barang haram tersebut.

PC mengaku sudah lima kali 
melakukan pengantaran pe-
sanan ganja. Terdiri tiga kali ke 
Mukomuko dan 2 kali ke Kota 
Bengkulu. Untuk ke Kota Beng-
kulu, jumlah barang yang sudah 
diantar PC mencapai sekitar 12 
kilogram. Sedangkan ke Muko-
muko enam kilogram. Dalam 
setiap pengantaran sebanyak 
dua paket. Sehingga ganja yang 
sudah diedarkannya mencapai 
18 kilogram.

“Kedua tersangka pengedar 

ganja  lintas provinsi. Keduanya 
ini berhasil kita tangkap karena 
saling berkaitan. Tersangka PC 
mengaku per paket barang yang 
ia antar mendapat upah Rp 300 
ribu,” kata Kapolres Mukomuko 
AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, 
MH melalui Kasatres Narkoba, 
Iptu. Teguh Budiyanto, SE, dalam 
konferensi pers di Aula Mapolres 
Mukomuko, kemarin.

Kasus ini, lanjut Teguh, masih 
dalam pengembangan. Polisi 
juga tengah memburu terdu-
ga tersangka lainnya. Dalam 
pengembangannya, pihaknya 
akan berkoordinasi ke Direktorat 
Reserse Narkoba Polda Bengkulu 
dan Polda Sumatera Barat. “Kami 
menduga kuat masih ada terduga 
tersangka lainnya yang saat ini 
dalam pengembangan. Ket-
erangan dari tersangka, barang 
haram itu  dibawa dari wilayah 
Sumatera Barat, dan sudah per-
nah dijual hingga ke wilayah Kota 
Bengkulu,” terang Teguh.

Dijelasnya, keduanya ditang-
kap di tempat dan waktu yang 
berbeda. Penangkapan per-
tama pada tersangka WS. Ia 
diamankan Rabu (2/12) seki-
tar pukul  20.30 WIB. Dengan 
lokasi penangkapan di jalan 
lintas  Bengkulu–Padang te-
patnya di Desa Lubuk Pinang, 
Kecamatan Lubuk Pinang.

“Saat dilakukan penangkapan, 
tersangka  akan melakukan  tran-
saksi. Polisi menemukan barang 

bukti diduga satu paket ganja 
kering yang dibungkus menggu-
nakan kertas buku warna putih,” 
kata Teguh.

Pada malam itu juga tersangka 
dan barang bukti langsung dia-
mankan ke Mapolres Muko-
muko. Selanjutnya, pihaknya 
bersama personel melakukan 
pengembangan. Selanjutnya, 
Jumat (4/12) sekitar pukul 01.30 
WIB berhasil membekuk PC ber-
sama barang bukti ganja kering 
dengan berat sekitar 2 kg. “Lokasi 
penangkapan di jalan di hala-
man Mapolsek Lubuk Pinang,” 
ujar Teguh.

Tersangka PC, lanjut Teguh, 
dibekuk  ketika sedang berada 
di dalam mobil travel. Diakui PC, 
bahwa tujuannya ke Mukomuko 
untuk  mengantar barang haram 
tersebut. “Dari tersangka PC ini, 
dua paket besar daun ganja ker-
ing kita amankan. Paket tersebut 
didapati dalam kondisi dibung-
kus  menggunakan lakban warna 
coklat, dan juga dibungkus asoi 
warna hitam,” papar Teguh.

Penyidik menjerat kedua ter-
sangka dengan pasal berbeda. 
Untuk WS dijerat dengan pasal 
111 ayat 1 Undang-Undang No-
mor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Sedangkan untuk 
tersangka PC, penyidik menjer-
atnya dengan pasal 114 ayat 1, 
subsidair pasal 111 ayat 1 dalam 
undang-undang yang sama.
(hue)

Sudah Antar 18 Kg Ganja

LUBUK PINANG – Diduga 
mengalami rem blong, mo-
bil truk Toyota Dyna nomor 
polisi BA 9999 GU meng-
hantam mobil Daihatsu 
Gran Max nopol BM 1742 
JV. Kejadian ini saat truk 
tersebut sedang menuruni 
jalan menikung di wilayah 
kawasan Bukit Solang.

Akibat tabrakan tersebut 
mobil truk terguling. Sedan-
gkan Gran Max mengalami 
rusak berat bagian bela-
kang. Atap mobil ringsek 
dan sejumlah kaca mobil 
pecah. Dalam kejadian itu 
tidak sampai menimbulkan 
korban jiwa. “Sopir truk 
mengalami luka ringan. 
Sedangkan sopir Gran Max 
tidak apa-apa,” kata Kapolres 
Mukomuko AKBP. Andy Ari-
sandi, SH, S.IK, MH melalui 
Kasat Lantas, Iptu. Dendi 
Putra, SH, MH.

Kejadian lakalantas terse-
but, sekitar pukul 02.00 WIB, 
kemarin (6/12). Pengemudi 
truk diketahui bernama 
Ahmad Rivai (30), warga 
Desa Wungu Rejo Lubang 
Dua, Kecamatan Lunang, 
Kabupaten Pesisir Selatan, 

Provinsi Sumatera Barat 
(Sumbar). “Sopir sendiri, 
tanpa penumpang atau ker-
net,” ujar Dendi.

Sedangkan mobil Gran 
Max dikemudikan Supri-
yanto (38), warga Desa Tan-
jung Mulya, Kecamatan 
XIV Koto. Atas kejadian itu 
ditaksir kerugian materiil 
mencapai Rp 30 juta. “Ken-
daraan yang terlibat laka su-
dah diamankan di Mapolsek 
Lubuk Pinang,” jelasnya.

Sedangkan kronologis 
kejadian, dari informasi 
yang terhimpun, mobil truk 
melaju dari arah Bengkulu 
ke Padang. Sedangkan Gran 
Max melaju dari arah berla-
wanan. Saat menuruni tu-
runan tajam di Bukit Solang, 
truk tiba-tiba mengalami 
rem blong. Kontan saja saat 
bersamaan muncul mobil 
Gran Max yang akhirnya 
mobil tersebut terserem-
pet truk. Sopir diduga tidak 
punya pilihan, karena beru-
paya juga menghindar agar 
truknya tidak sampai terjun 
ke jurang yang kedalaman-
nya mencapai lebih dari 10 
meter.(hue)

Rem Blong, Truk
Hantam Gran Max

MUKOMUKO 
– Seluruh alat 
peraga kampa-
nye (APK) di-
tertibkan oleh 
Bawaslu Muko-
muko. Pelaksan-
aan bekerjasama 
dengan Satpol 
PP. Semua APK 
Paslon Bupati 
dan Wakil Bupa-
ti maupun APK 
Paslon Guber-
nur dan Wakil 
Gubernur, ditu-
runkan, kemarin 
(6/12).

Kegiatan terse-
but tidak hanya dilakukan di pusat ibukota kabu-
paten. Tapi Bawaslu juga memerintahkan seluruh 
Panwascam hingga pengawas di tingkat desa 
melakukan hal yang sama, untuk memastikan se-
luruh APK di 148 desa dan 3 kelurahan yang terbagi 
di 15 kecamatan dibersihkan.

“Ada 3 jenis APK yang kita bersihkan. Umbul-
umbul, baliho dan spanduk,” kata Ketua Bawaslu 
Mukomuko, Padlul Azmi, SH.

Pembersihan APK, selain di pinggir jalan, juga APK 
yang terpasang di rumah warga, tiang listrik dan 
media lainnya tempat terpasangnya APK. Termasuk 
pembersihan pada APK yang mungkin terpasang 
di kiri kanan atau depan sekolah dan masjid. “APK 
juga kita bersihkan jika terpasang di tempat-tempat 
terlarang seperti masjid dan sekolah,” kata Padlul.

Padlul menargetkan, dalam kurun waktu 2 hari, 
semua APK sudah bersih di semua wilayah di 
Kabupaten Mukomuko. Meski begitu, ia berharap 
seluruhnya sudah dapat dibersihkan oleh seluruh 
jajaran Bawaslu Mukomuko kemarin.

Selain memastikan APK bersih, Bawaslu juga 
akan melakukan patroli berjenjang selama masa 
tenang. Selain Bawaslu, jajaran  di bawah hingga 
tingkat desa diminta melakukan patroli di wilayah 
kerjanya untuk memastikan tidak adanya kegiatan 
kampanye.(hue)

Bawaslu Akan 
Patroli Berjenjang

MUKOMUKO – Peringa-
tan bagi 2.553 pelaku usaha 
mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) di Kabupaten 
Mukomuko yang sudah 
dinyatakan sebagai pen-
erima Bantuan Produk-
tif Usaha Mikro (BPUM) 
dari pemerintah pusat. 
Jika bantuan itu tidak kun-
jung dicairkan dari bank 
penyalur, dipastikan bakal 
hangus. Bantuan itu seba-
gai bantuan sosial dari pe-
merintah akibat terjadinya 
pandemi Covid-19.

Dikatakan Kepala Dinas 
Perindustrian, Perdagan-
gan, Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah Muko-
muko, H. Herlian, S.Sos, 
M.Si, Desember ini bulan 
terakhir untuk mencairkan 
bantuan tersebut. Jika tidak 
juga dicairkan oleh peneri-
ma, maka bantuan sebesar 

Rp 2,4 juta untuk setiap 
pelaku UMKM itu akan 
dikembalikan ke pusat.

“Bank penyalur yang akan 
mengembalikan bantuan 
itu ke pusat. Itu ketentuan 
dan informasi yang kita 
dapatkan,” kata Herlian.

Diterangnya, pusat mem-
beri waktu hingga tiga bu-
lan kepada bank penyalur, 
terhitung sejak dana BPUM 
disalurkan pemerintah 
pusat ke bank penyalur.  
Jika lewat dari waktu terse-
but, maka uang itu otoma-
tis ditarik lagi ke pusat. 

Menurut Herlian, pemer-
intah pusat sudah meny-
alurkan dana sekitar Rp 6,1 
miliar ke Kabupaten Muko-
muko. Untuk 2.553 UMKM 
dengan masing-masing 
menerima Rp 2,4 juta. Dana 
untuk BPUM itu disalurkan 
melalui BRI.(hue)

Segera Cairkan BPUMPadlul azmi

PERI/RB

GaNJa: Kasatres Narkoba, iptu. Teguh Budiyanto, SE mengekspos penangkapan tersangka 
pengedar ganja dan barang bukti yang berhasil disita.
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CURUP – Berbagai upaya 
dilakukan Polres Rejang 
Lebong (RL) untuk memas-
tikan pelaksanaan Pilkada 
Serentak 9 Desember 2020 di 
Kabupaten RL berjalan lan-
car, aman damai dan kon-
dusif. Upaya yang dilaku-
kan, mulai dari penegasan 
kepada personil polri agar 
memastikan menjaga sikap 
netralitas mereka, hingga 
memberikan sosialisasi dan 
imbauan kepada masyara-
kat untuk tidak melakukan 
kampanye hitam maupun 
politik uang.

Salah satu upaya tersebut, 
dengan menyebar dan me-
masang berbagai spanduk 
imbauan di berbagai wilayah 
kecamatan. Agar harapan 
pilkada bebas kampanye hi-

tam, politik uang bisa terwu-
jud. Sehingga pilkada ber-
jalan dengan damai, aman, 
lancar dan kondusif. Tanpa 
mengindahkan disiplin pro-
tokol kesehatan (prokes) 
Covid-19. ‘’Kita berharap 
masyarakat tidak meragu-
kan netralitas Polri dalam 
pelaksanaan Pilkada seren-
tak, termasuk di Kabupaten 
Rejang Lebong 9 Desmeber 
mendatang. Kita mengajak 
masyarakat, bersama-sama 
mewujudkan pilkada yang 
bebas dari kampanye hitam 
serta bebas dari praktek poli-
tik uang,’’ sampai Kapolres.

Mereka juga sudah meny-
iapkan berbagai langkah an-
tisipasi segala kemungkinan 
dalam pengaman pencb-
losan. (dtk) 

Total Enam Kasus
CURUP – Satu pasien kon-

firmasi positif Covid-19 me-
ninggal dunia di Kabupaten 
Rejang Lebong (RL) kema-
rina bertambah satu orang. 
Yaitu Kasus 314 seorang 
perempuan berusia 50 ta-
hun asal Kecamatan Curup 
Selatan. Hal ini disampaikan 
Juru Bicara Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan 
Covid-19 sekaligus Kepala 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kabupaten RL Syamsir, 
S.KM, M.KM kepada RB.

Dijelaskan Syamsir, pasien 
terkonfirmasi positif ka-
sus 314 ini sebelum men-
jalani isolas dan perawatan 
di RSUD Curup. Namun 
akhirnya meninggal dunia 
Sabtu (5/12) malam dan di-
makamkan kemarin dengan 
SOP Covid-19. ‘’Kasus 314 
ini sebelumnya sempat di-
isolasi dan dirawat di RSUD 
Curup,’’ terang Syamsir.

Dilanjutkan Syamsir, den-
gan tambahan satu lagi ka-
sus positif meninggal dunia 
tersebut, hingga kemarin 
total keseluruh kasus positif 
meninggal dunia menjadi 
6 orang. ‘’Ya, dengan tam-
bahan satu kasus positif 
meninggal dunia ini, total-
nya menjadi 6 orang yang 
meninggal dunia dengan 
status positif covid-19,’’ lan-
jut Syamsir.

Dibagian lain, Syamsir 
juga menyampaikan, ke-
marin mereka mencatat 
ada tambahan konfirmasi 
positif baru sebanyak 10 
kasus. Masing-masing ka-
sus 324 laki-laki (11) asal 
Kecamatan Curup Tengah, 
kasus 325 laki-laki (31) asal 
Kecamatan Curup tengah 
dan kasus 326 laki-laki 
(17) asal Kecamatan Curup 
Tengah.

Lalu, sambung Syamsir, 
kasus 327 laki-laki (9) asal 
Kecamatan Selu[u Rejang, 

kasus 328 perempuan (35) 
asal Kecamatan Curup Se-
latan dan kasus 329 perem-
puan (30) asal Kecamatan 
Bermani Ulu Raya. Kemu-
dian kasus 330 laki-laki 
(52) asal Kecamatan Cu-
rup, kasus 331 perempuan 
(53) asal Kecamatan Curup 
Tengah, kasus 332 perem-
puan (24) asal Kecamatan 
Bermani Ulu Raya dan 
kasus 333 perempuan (36) 
asal Kecamatan Curup 
Tengah.

‘’Hari ini kita mencatat ada 
tambahan kasus konfirmasi 
positif sebanyak 10 kasus. 
Sehingga sampai hari ini to-
tal warga Kabupaten Rejang 
Lebong yang terkonfirmasi 
positif mencapai 333 kasus. 
Dengan jumlah Selesai ka-
sus konfirmasi atau sembuh 
sebanyak 291 kasus dan 
konfirmasi masih dalam 
pengawasan sebanyak 42 
kasus,’’ demikian Syamsir.
(dtk)

Bawaslu Mulai 
Tertibkan APK

CURUP – Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) Kabupaten Rejang Lebong (RL), kema-
rin (6/12) mulai melaksanakan penertiban Alat 
Peraga Kampanye (APK) seluruh pasangan calon 
(paslon), baik pilkada provinsi maupun pilkada 
kabupaten. Hal ini karena sejak kemarin sudah 
memasuki massa tenang Pilkada.

Kegiatan penertiban APK di bantu kepolisian, 
TNI serta anggota Satpol PP Kabupaten RL. Juga 
diikuti dan disaksikan Komisoner KPU Kabu-
paten RL, Kesbangpol dan Panwascam masing-
masing wilayah. ‘’Ini akan kita laksanakan hingga 
8 Desember 2020 mendatang sesuai dengan 
jadwal massa tenang pilkada,’’ terang Ketua 
Bawaslu Kabupaten RL Dodi Hendra Supiarso, 
SE kemarin.

Hanya saja, sambung Dodi, mereka terlebih 
dahulu menyampaikan sosialisasi dan imbauan 
kepada seluruh paslon, serta tim khususnya yang 
ada di posko pemenangan masing-masing tim. 
Agar bisa menurunkan atau melepas sendiri APK 
yang dipasang selama massa kampanye berlang-
sung. ‘’Harapan kita, APK yang sudah digunakan 
selama masa kampanye bisa diturunkan atau 
dicopot secara mandiri oleh masing-masing tim 
paslon,’’ imbuh Dodi.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten 
RL Faham Syah, M.Pd.I menyampaikan, ses-
uai jadwal massa kampanye sudah berakhir 
per 5 Desember 2020. Selanjutnya 6 sampai 
8 Desember 2020 sudah memasuki massa 
tenang Pilkada. ‘’Hari ini seluruh tim paslon 
sudah kita sampaikan sosialisasi dan imbau-
an agar bisa menurunkan sendiri APK yang 
dipasang selama masa kampanye. Karena 
memang kita mengedepankan dulu upaya 
persuasif terkait APK yang belum dicopot 
memasuki masa tenang hari ini (kemarin, 
red),’’ demikian Faham.(dtk)

Rencana Langsung
9 Wilayah Kecamatan

CURUP – Jika tidak ada 
kendala, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten 
Rejang Lebong (RL) hari ini 
akan mulai melaksanakan 
kegiatan distribusi logistik 
Pilkada Serentak 9 Desem-
ber 2020 mendatang. Ren-
cananya distribusi logitik 
hari pertama akan langsung 
ke 9 wilayah kecamatan.

Masing-masing, Kecamatan 
Kota Padang, Sindang Beliti 
Ilir (SBI), Sindang Beliti Ulu 
(SBU), Padang Ulak Tand-
ing (PUT) dan Kecamatan 
Binduriang. Selanjutnya 
Kecamatan Sindang Data-
ran, Sindang Kelingi, Ber-
mani Ulu Raya (BUR) dan 
Kecamatan Bermani Ulu. 
‘’Kalau rencana awal kita 
besok (hari ini, red) ada 7 
kecamatan, khususnya keca-
matan terjauh. Namun kalau 
memungkinkan 9 wilayah 
kecamatan yang termasuk 
kecamatan BUR dan Bermani 
Ulu,’’ sampai Ketua KPU Ka-

bupaten RL Drs. Restu Satrio 
Wibowo kepada RB.

Distribusi logistik, kata 
Restu akan diawali kegiatan 
pelepasan simbolis dari Gu-
dang Logistik. Kemudian 
dilanjutkan dengan pelak-
sanan pemusnahan surat 
suara tidak terpakai, baik 
itu surat suara lebih mau-
pun surat suara yang rusak. 
‘’Setelah simbolis pelepasan 
distribusi logistik, kita lang-
sung lakukan kegiatan pe-
musnahan surat suara yang 
tidak terpakai,’’ lanjut Restu.

Ditambahkan Restu, distri-
busi logistik menggunakan 
kendaraan truck dan akan 
dikawal aparat keamanan 
dan tim dari KPU. Ini untuk 
memastikan proses distribusi 
sesuai rencana dan berjalan 
dengan lancar sampai ke 
tujuan. ‘’Kita sudah bentuk 
tim untuk pendistribusian lo-
gistik ke masing-masing keca-
matan. Kalau besok (hari ini, 
red) bisa 9 kecamatan. Maka 
hari kedua tingga pendistri-
busian logistik untuk 6 ke-
camatan lainnya,’’ demikian 
Restu.(dtk)

Hari Ini Logistik Mulai Didistribusikan

Kapolres Pastikan 
Anggota Polri Netral

DIMAKAMKAN : Satu lagi kasus positif Covid-19 yang meninggal dunia dan ke-
marin di makamkan dengan SOP Covid-19.

Positif Corona 
Meninggal Bertambah
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KEPAHIANG – Guna mengamank-

an masa tenang hingga hari pencob-
losan pada 9 Desember mendatang, 
Polres Kepahiang meningkatkan 
patroli skala besar di beberapa titik 
di Kabupaten Kepahiang. Patroli ini 
dilakukan jajaran Polres Kepahiang 
bekerjasama dengan personel TNI 
dari Kodim 0409/RL.

“Selama masa tenang kita akan 
mengoptimalkan kegiatan kepoli-
sian yang bersifat preventif dan 
preemtif seperti patroli gabungan, 

sambang serta kegiatan deteksi dini 
dari unsur intelijen,” ungkap Ka-
polres Kepahiang AKBP Suparman, 
S.IK, M.AP.

Menurut Kapolres, patroli gencar 
dilakukan pada masa tenang ini agar 
segala potensi konflik dapat diredam. 
Sebab pada masa tenang, pelang-
garan yang terjadi dapat lebih serius 
dan bukan tidak mungkin berujung 
konflik. “Oleh karenanya, patroli di-
lakukan guna mencegah hal-hal yang 
dapat mengganggu tahapan Pilkada 

terjadi. Bahkan personil kita siaga 24 
jam dalam melakukan patroli di masa 
tenang ini,” kata Kapolres.

Sebanyak 223 personel Polres 
Kepahiang dan jajaran diturunkan 
guna melakukan pengamanan pada 
Pilkada 2020. Jumlah ini belum 
termasuk bantuan personel penga-
manan dari Polda Bengkulu dan TNI.

Kapolres mengultimatum ke-
pada siapapun yang akan membuat 
kekacauan di masa Pilkada 2020. 
Pihaknya tidak akan segan-segan 

mengambil tindakan tegas. Menu-
rutnya, sudah menjadi sebuah ke-
wajiban bagi aparat kepolisian untuk 
memastikan pelaksanaan Pilkada 
di wilayahnya berjalan aman. “Kita 
berharap Pilkada di Kepahiang bisa 
berjalan sesuai harapan, dan mem-
berikan hasil yang terbaik untuk 
masyarakat dan daerah. Jika ada 
yang sengaja membuat kekacauan 
selama masa pilkada ini, siap-siap 
berhadapan dengan kami,” tegasnya.
(sly)

KEPAHIANG – Petugas 
security DPRD Kepahiang 
mengamankan OH (17), 
warga Pasar Sejantung Ke-
lurahan Pasar Kepahiang, 
Kecamatan Kepahiang seki-
tar pukul 03.30 WIB kemarin 
(6/12). Remaja yang tidak 
memiliki pekerjaan ini di-
tangkap lantaran kedapatan 
mencuri kompor gas di kan-
tin DPRD Kepahiang.

Data terhimpun, bermula 
pukul 03.30 WIB dini hari 
kemarin, petugas security 
DPRD sedang melakukan 
patroli di seputaran gedung 
dewan. Saat itu patroli terse-
but security yang berjum-
lah 2 orang mendapati OH 
sedang berada di dalam 
gedung dewan.

Kedua petugas securi-
ty tersebut pun langsung 
menggeledah OH, dan dite-
mukan 2 sumbu kompor 
gas yang disimpannya di 

kantong celana bagian be-
lakang. Selanjutnya ia dia-
mankan ke pos jaga untuk 
diinterogasi.

Dari interogasi yang di-
lakukan, diketahui bahwa 
pelaku juga mengaku telah 
mengambil 1 unit kompor 
gas merek Rinnai milik kan-
tin DPRD. Sebelumnya  OH 
juga telah mencuri 3 tabung 
gas 3 kg di gedung DPRD. OH 
selanjutnya diserahkan ke 
Mapolres Kepahiang.

“Ya, kita sudah menerima 
laporan dari petugas security 
DPRD Kepahiang dan sudah 
mengamankan pelaku. Saat 
ini pelaku masih kita mint-
ai keterangan lebih lanjut 
dalam rangka penyelidikan 
lanjutan dari perkara ini,” 
kata Kapolres Kepahiang 
AKBP Suparman, S.IK, M.AP 
melalui Kasat Reskrim Iptu 
Welliwanto Malau, S.IK, 
MH.(sly)

SSB ATAS Lolos 16 Besar
 
KEPAHIANG – Dua tim asal Kabupaten Kepa-

hiang yakni SSB Adhyaksa Taman Sport (ATAS), 
baik tim A maupun tim B, sama-sama lolos ke 
babak 16 besar Liga Pelajar Nasional Fossbi U-12 
yang digelar di Kota Bengkulu.

Untuk SSB ATAS A lolos ke babak 16 dengan 
predikat juara grup C, dimana di grup ini SSB 
ATAS A berhasil meraih hasil sempurna dengan 
mengalahkan Persinga (2-1), Tunas Muda  (2-0) 
dan Gempa Kaur (1-0). Sementara untuk SSB 
ATAS B lolos dengan predikat ketiga terbaik, 
dimana di grup C tim ini sukses meraih 4 poin 
dengan 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah.

Pelatih SSB Adhyaksa Taman Sport A, Suharto 
mengatakan dalam 3 pertandingan yang dilakoni 
beberapa pekan ini, anak-anak bermain sangat 
baik dan kerjasama tim sangat bagus. Alhasil 
timnya mampu meraih tiket lolos 16 besar. 

“Ini hasil positif yang diraih para pemain. Namun 
kita tidak ingin langkah kita hanya sampai di sini 
saja. Untuk itu kita akan giatkan lagi latihan guna 
membangun beberapa kelemahan yang ada selama 
babak penyisihan lalu. Khususnya mempersiapkan 
mental yang lebih bagus lagi untuk menghadapi 
pertandingan 16 besar,” jelas Suharto.

Ketua SSB Adhyaksa Taman Sport, M. Topan Lubis 
menjelaskan hasil ini merupakan buah kerja keras 
anak-anak dan official serta support manajemen 
yang baik, sehingga anak-anak bisa bermain maksi-
mal. “Ke depan kita berharap kita dapat bermain 
lebih bagus lagi dan menjuarai Liga Pelajar Nasi-
onal Fossbi U-12 tingkat Provinsi Bengkulu, serta 
mendapat tiket menuju Kejurnas Fossbi di Banten 
awal tahun depan,” bebernya.(sly)

Maling Kompor 
Gas di DPRD

IST/RB

MALING: OH (17) tersangka pencurian di gedung DPRD 
Kepahiang dibekuk polisi.

Tingkatkan Patroli Skala Besar
ARIE/RB

PATROLI: Tampak personil Polres Kepahiang melakukan patroli di masa tenang Pilkada 2020.
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PM BOR,  Menerima Pemb. Sumur Bor Dgn 
Mesin& Service, Hub. Irwan 085379259286, 
Almt Jl. S. Parman 6 RT.7 RW.2 Pdg Jati BKL

•  SUMUR BOR • •  KEHILANGAN •
1BPKB, R2 Honda Beat, Nopol BD4060CI 
Wrn Hitam, Th’2014, Noka. MHF1JFM217EK 
630202, Nosin. JFM2E-1621475, A/n Iil Yanto

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

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

•  SUMUR BOR •
HERMANSYAH SINAGA, Pembuatn & Servis 
Sumur Bor, Servis Jet Pum& Summersible Dpn Ben-
colen Mall (BIM) Hub. 081367722575/ 085783169529

BENTENG - Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Gubernur dan Wakil 
Gubernur yang menyisakan 
dua hari lagi. Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU) Bengkulu 
Tengah (Benteng) mulai hari 
ini (7/12) hingga besok (8/12) 
menyalurkan logisitik ke 251 
TPS yang tersebar di 11 Keca-
matan 142 desa yang ada.

Komisioner KPU Benteng, 
Nora Agustin menjelaskan, 
hari ini KPU akan mengirim-
kan logistik ke enam kecama-
tan. Yakni Kecamatan Taba 
Penanjung, Kecamatan Merigi 
Kelindang, Kecamatan Bang 
Haji, Kecamatan Merigi Sakit, 
Kecamatan Pematang Tiga 
dan Kecamatan Semidang 
Lagan.

“Kemudian hari kedua tepat-
nya hari Selasa, kita akan me-
nyalurkan Kecamatan Pagar 
Jati, Kecamatan Pondok Kela-
pa, Kecamatan Karang Tinggi 
Kecamatan Talang Empat dan 

terakhir di Kecamatan Pondok 
Kubang. Jadi dengan demikian 
dalam penyaluran ini kita akan 
melaksanakannya selama dua 
hari,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sesuai 
rencana awal, untuk lima 
desa yang masuk kedalam 
kategori sangat sulit dalam 
penyaluran akan didahu-
lukan oleh petugas. Lima 
desa tersebut terdiri dari tiga 
desa di Kecamatan Bang Haji 
seperti Desa Genting, Desa 
Kota Titik, Desa Talang Pan-
jang. Kemudian Dua Desa 
lagi, terdiri dari Desa Kota 
Niur Kecamatan Semidang 
Lagan dan Desa Tanjung 
Raman Kecamatan Taba 
Penanjung.

“Untuk diketahui lima desa 
ini sangat sulit dijangkau 
karena akses jalannya yang 
memang sangat buruk dan 
masih tanah. Apabila dalam 
kondisi hujan jalan tersebut 
harus ditempuh menggu-

nakan mobil double garden. 
Kalau menggunakan mobil 
standar tidak akan bisa ditem-
puh. Sehingga makanya dalam 
penyaluran logisitik ini kita 
akan meminjam mobil Dinas 
dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) dan 
Dinas Perhubungan (Dishub),” 
jelasnya.

Selain itu, penyaluran lo-
gisitik pada Pilkada tahun ini 
sedikit berbeda dengan tahun 
sebelumnya. “Dikarenakan 
melaksanakan Pilkada da-
lam masa bencana non alam 
Covid-19 saat ini, maka logisi-
tik Pilkada ditambah dengan 
perlengkapan Alat Pelindung 
Diri (APD) lengkap dan per-
lengkapan dalam menerapak 
protokol kesehatan (prokes). 
Dalam penyaluran logisitik ini, 
kita KPU juga akan didamp-
ingi oleh pihak kepolisian 
demi kemanan logisitik yang 
disalurkan tersebut,” pungkas-
nya. (jee)

JERI/RB

PENGECEKAN: Komisioner KPU Provinsi didampingi Komisioner KPU Benteng melakukan 
pemantauan perihal kesiapan pendistribusian logistik ke 252 TPS yang ada di Benteng.

KPU Mulai Salurkan 
Logistik ke 251 TPS

BENTENG - Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kabupaten 
Bengkulu Tengah (Ben-
teng) hari ini (7/12) akan 
mengambil sampel rapid 
test 20 warga yang masuk 
kedalam tracking contact 
dengan Su (57) warga Desa 
Harapan Makmur yang 
meninggal dunia diduga 
terpapar Covid-19.

Kepala Puskesmas Bentir-
ing, Jurniwati, SKM men-
gatakan, setelah petugas 
medis melakukan track-
ing contact ada 51 orang 
yang pernah berkontak 
erat dengan warga yang 
meninggal dunia tersebut. 
Jumat lalu (4/12) pihaknya 
sudah melakukan rapid test 
terhadap 31 orang warga. 
Sisanya, 20 warga akan 
melaksanakan rapid test 
pada hari ini.

“Rapid test akan kita ge-
lar besok (hari ini, red) 
pada pukul 09.00 WIB. Kita 
akan ke desa mereka untuk 
melaksanakan rapid test 
tersebut. Pada rapid test 
pertama yang dilakukan 
terhadap 31 orang tersebut 
diketahui kalau hasilnya 
non reaktif semuanya. Pada 
rapid test kedua ini kita 
berharap juga tidak ada 
yang reaktif, sehingga tidak 
ada penyebaran covid 19 di 
desa tersebut,” ungkapnya.

D i a  m e na mb a h k a n , 
selain melakukan rapid 
test, pihaknya juga sudah 
melakukan penyempro-
tan disinfektan di rumah 
warga yang berdekatan 
dengan rumah warga yang 
meninggal dunia tersebut. 
“Penyemprotan ini salah 
satu cara agar kondisi ling-
kungan sekitar steril dan 
memutuskan rantai penye-
baran Covid-19 di sekitar 
desa tersebut,” jelasnya.

Di  tempat berbeda, 
Kepala Dinkes Benteng, 
Gusti Miniarti S.Kep, MH, 
mengatakan, petugas me-
dis juga melakukan tracking 
contact dengan warga di 
Desa Renah Jaya Kecama-
tan Pagar Jati.

“Tracking contact dilaku-
kan di Desa Renah Jaya 
ini dikarenakan ada salah 
satu warga berinisial Sa 
(37) yang berdomisili di 
Kota Bengkulu yang men-
inggal dunia diduga covid 
19 juga dan dikuburkan 
di Desa Renah Jaya yang 
merupakan asalnya dari 
warga kota yang meninggal 
tersebut. Dari hasil tracking 
sebanyak 15 orang yang 
juga dilaksanakan rapid test 
dan satu orang diantaranya 
dinyatakan reaktif dan akan 
dilaksanakan tes swab,” 
tutup Gusti. (jee)

20 Warga Rapid Test

BENTENG - Kantor Perta-
nahan Kabupaten Bengkulu 
Tengah (Benteng) telah me-
nargetkan penyelesaian ganti 
rugi pembebasan lahan Warga 
Terdampak Pembangunan 
(WTP) tol selesai bulan ini. 
Mengingat proses pemba-
yaran ganti rugi sudah masuk 
kedalam tahapan akhir, yakni 
pembayaran lahan WTP tol di 
Desa Sukarami.

Kepala Kantor Pertanahan 
Benteng, Ir. Hazairin Mas-
rie, MM menjelaskan, dari 
enam Desa yang lahannya 
terdampak pembangunan tol 
ini saat ini proses ganti rugi 
sudah masuk ke desa terakhir 
yakni Desa Sukarami.

“Sedangkan untuk lima desa 
lainnya sudah selesai semuan-
ya, seperti lahan Desa Padang 
Ulak Tanjung dengan luas 
lahan sebanyak 299.763 meter 
persegi dengan WTP 41 se-
muanya sudah dibayar untuk 
ganti ruginya, kemudian di 

Desa Taba Lagan dengan luas 
93.590 meter persegi dengan 
dua WTP juga sudah diba-
yarkan uang ganti ruginya,” 
jelasnya.

Dia menambahkan, untuk 
Desa Lagan seluas 387.264 
meter persegi dengan 50 WTP 
juga sudah diganti rugi. Di 
Desa Jumat seluas 642.750 
meter persegi dengan 66 WTP, 
hanya lima WTP yang belum 
menemui kata sepakat nilai 
ganti rugi. Sehingga harus 
diselesaikan melalui penga-
dilan.

“Selanjutnya, di Desa Pen-
anding lahan seluas 720.395 
dengan 76 WTP yang semuan-
ya sudah selesai juga dibayar-
kan. Terakhir Desa Sukarami 
yang saat ini akan dilaksana-
kan peninjauan ulang dan 
musyawarah tahap kedua, 
karena pada musyawarah per-
tama, dari harga yang ditetap-
kan hanya lima WTP saja yang 
setuju. Sehingga total 88 WTP 

yang ada di Desa Sukarami 
ada 83 WTP belum menyetu-
jui dan minta ditinjau ulang,” 
ungkapnya.

Lanjutnya, dikarenakan saat 
ini sudah masuk ketahapan 
Desa terakhir, maka bulan ini 
semuanya ditargetkan selesai. 
Minggu ini proses ganti rugi 
di Desa Sukarami akan dilan-
jutkan dengan musyawarah 
tahap kedua terhadap yang 
belum menyetujui beberapa 
waktu lalu. Kalau untuk lima 
WTP desa jumat kita ting-
gal menunggu keputusan 
pengadilan dan proses akan 
selesai.

“Semoga target kita un-
tuk menyelesaikan semua 
pembebasan lahan pada 
bulan ini bisa terwujud dan 
pengerjaan semua titik tol di 
Benteng bisa dilakukan tan-
pa hambatan perihal adanya 
lahan yang belum dibebaskan 
atu dibayarkan uang ganti rug-
inya,” pungkasnya.(**)

Bulan Ini, Ganti Rugi Lahan Tol Tuntas

DOK/RB

TOL: Proses pembangunan tol yang ada si Kabupaten Benteng hingga saat ini.

BENTENG  -  Dengan 
masih banyaknya warga 
yang tidak peduli dan acuh 
terhadap penegakkan 
Perbup Nomor 37 Tahun 
2020 tentang Penerapan 
Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Keseha-
tan (Prokes). Tim Satuan 
Tugas (Satgas) Kabupaten 
Bengkulu Tengah (Benteng) 
pasca Pilkada 9 Desember, 
akan melaksanakan razia 
terhadap pelaku usaha dan 
tempat wisata yang ada di 
Benteng.

Kepala Satpol PP Benteng 
sekaligus Ketua tim satgas 
Benteng, Gunawan. R, SE, 
MM mengatakan, saat ini 
tim satgas akan rehat se-
jenak karena akan melaku-
kan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Pilkada.

“Kita akan melaksanakan 
razia ditempat pelaku usaha 
dan wisata, karena memang 
saat ini masih banyak sekali 
warga yang acuh dan tidak 
peduli terhadap penerapan 
prokes. Semua ini terbukti 
setelah kita melaksanakan 
13 kali razia dengan total 
warga yang terjaring seban-
yak 530 orang. Dari jumlah 
tersebut sangat membuk-
tikan kalau masih banyak 
warga yang tidak peduli 
akan penerapan prokes 
tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan, bagi 
pelaku usaha, tempat wisata 
atau tempat umum lainnya 
yang melanggar akan dike-
nakan sanksi yang sedikit 
berbeda apabila melanggar. 
Individu yang melanggar 
dikenakan sanksi kerja so-
sial atau denda Rp 100 ribu. 
Pelaku usaha dan tempat 
wisata tidak menerapkan 
prokes terhadap pengun-

jung akan dikenakan sanksi 
denda Rp 500 ribu dan kerja 
sosial.

“Jadi apabila para pelaku 
usaha dan tempat wisata 
yang tidak ingin dikenakan 
sanksi kerja sosial, maka 
yang bersangkutan harus 
membayar denda Rp 500 
ribu tersebut. Bukan tidak 
mungkin akan banyak 
pelaku usaha dan tempat 
wisata yang tidak mener-
apkan prokes, karena sudah 
terbukti dari razia yang 
kita lakukan sebelumnya,” 
ungkapnya.

Lanjutnya, dari razia yang 
digelar sebelumnya sudah 
ada 19 orang warga yang 
dikenakan sanksi denda, 
karena yang bersangkutan 
menolak untuk melakukan 
sanksi kerja sosial. Dalam 
razia yang akan dilaksana-
kan terhadap pelaku usaha 
dan tempat wisata, ia me-
negaskan akan menindak 
tegas apabila terbukti ada 
yang melanggar Perbup 
Nomor 37 Tahun 2020 
tersebut.

“Dengan masih ban-
yaknya warga yang ter-
jaring razia, kita berharap 
kedepan ada efek jerah dan 
perubahan terhadap warga. 
Karena saat ini Covid-19 
masih berada di sekelil-
ing kita, maka penerapan 
prokes wajib dilakukan. 
Semua ini demi kesela-
matan dan kesehatan kita 
bersama. Kita berharap 
juga terhadap pelaku usaha 
sudah menerapkan semua 
penerapan prokes yang 
ada, karena sebelumnya 
kita juga sudah melakukan 
sosialisasi berkenaan den-
gan penerapan prokses ini,” 
tutup Gunawan. (jee)

DOK/RB

TERJARING: Warga yang didata saat petugas 
melakukan razia porkes.

Masih Banyak 
Warga Tak Peduli

Awasi Kinerja PAI Non PNS, 
Tak Sesuai Diberi Teguran

BENTENG - Kantor Kementerian Agama (Ke-
menag) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) 
mengklaim melakukan pemantauan terhadap 
para Penyuluh Agama Islam (PAI) non Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di 11 Kecama-
tan yang ada di Kabupaten Benteng ini.

Kepala Kantor Kemenag Benteng, H. Sipuan, 
S.Ag, MH mengatakan, kalau pihaknya saat ini 
terus melakukan pemantauan dan evaluasi ter-
hadap PAI yang tersebar di 11 Kecamatan yang 
ada. Dalam pengawasan ini apabila ditemukan 
ada PAI yang tidak menjalankan tugas sesuai 
tupoksinya, maka yang bersangkutan akan 
diberikan teguran.

“Selain diberikan teguran, yang bersangkutan 
juga akan kita berikan pembinaan. Teguran yang 
diberikan baik itu secara lisan maupun tertulis. 
Kemudian selain itu masyarakat boleh menyam-
paikan kepada kita apabila terdapat keluhan 
terhadap kinerja PAI yang bertugas karena tidak 
bekerja dengan baik, maka akan dilakukan PAW. 
Sebab, ada perengkingan nilai saat perekrutan 
PAI non PNS,” jelasnya.

Dia menambahkan, Untuk jumlah PAI non PNS 
ini berjumlah sebanyak 74  yang disebar ke 11 
kecamatan se Kabupaten Benteng. Dalam pem-
bagian wilayah kerja bervariasi, karena sesuai 
dengan mempertimbangkan jumlah desa dan 
akses menuju desa di kecamatan tersebut. Seh-
ingga di setiap Kecamatan ada yang berjumlah 
enam hingga sembilan orang.

“Untuk diketahui tugas dan fungsi PAI non PNS 
selalu dipantau oleh Kemenag dan KUA wilayah 
masing-masing. Mereka ditugaskan untuk mem-
berikan pemahaman dan pembinaan tentang 
syariat islam kepada masyarakat. Jadi apabila 
ditemukan ada PAI yang tidkk menjalankan tugas 
sesuai ketentuan, maka akan diberikan teguran,” 
tegasnya. (jee)

Antisipasi Listrik Padam, 
KPU Surati PLN

BENTENG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Bengkulu Tengah (Benteng) sudah mengirimkam 
surat kepada PLN, untuk tidak memadamkan lis-
trik pada hari pencoblosan 9 Desember nanti.

Sekretaris KPU Benteng, Raja Sahnan, SP. Ia 
menjelaskan, apabila terjadi pemadaman listrik 
akan merepotkan sekretariat KPU Benteng. Kar-
ena seluruh perangkat IT menggunakan listrik 
dan langsung tersambung ke KPU provinsi dan 
KPU RI.

“Jadi melalui surat ini semoga nantinya tidak 
terjadi pemadaman listrik untuk wilayah Ben-
teng ini. Karena ini semua demi kelancaran 
kita bersama dalam melaksanakan Pilkada 
serentak tahun 2020 ini. Pihak PLN juga sudah 
bilang kepada kita, apabila tidak terjadi ben-
cana yang disebabkan oleh alam yang bukan 
kehendak kita insya Allah listrik akan aman,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan, selain sudah bersurat 
kepada PLN untuk tidak memadamkan listrik 
pada saat hari H, KPU Benteng juga sudah 
menyiapkan generator atau mesin yang bisa 
menghasilkan listrik. Akan tetapi mesin gen-
erator yang KPU miliki ini hanya memiliki daya 
7.500 KWH, dengan daya tersebut, diakuinya 
tidak akan mampu untuk menghidupkan 
semua peralatan yang ada di KPU Benteng 
tersebut.

“Maka dari itu kita juga sudah bersurat den-
gan PLN untuk meminjamkan kita mesin gen-
erator yang memiliki daya yang besar dan bisa 
menghidupkan semua listrik yang ada di sekre-
tariat KPU. Apabila mesin generator ini tersedia, 
maka sedikit membuat kita aman dan legah 
untuk persiapan dalam melaksanakan pilkada 
Gubernur dan Wakil Gubernur pada hari rabu 
mendatang,” tutup Raja. (jee)
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Korban Bencana Kosong

SELUMA - Dinas Sosial (Dinsos) Seluma telah 
mengajukan anggaran melalui APBD 2021 untuk 
memenuhi ketersediaan bantuan logistik bagi para 
korban bencana. Sehingga jika sewaktu-waktu 
terjadi bencana, bantuan tersebut bisa langsung 
disalurkan. 

Plt Kepala Dinas Sosial Seluma, Herman, S.Sos 
mengatakan Dinsos terus memastikan keterse-
diaan bantuan logistik. Stok bantuan logistik itu 
sendiri menggunakan anggaran dari APBD Ka-
bupaten Seluma. Bentuk bantuan logistik mulai 
dari makanan cepat saji, makanan anak, peralatan 
memasak, pakaian dan lainnya. Stok logistik ini 
disimpan di gudang logistik Dinsos Seluma.

“Saat ini untuk stok logistik sangat kekurangan. 
Untuk itu kita akan mengusulkan penambahan. Ini 
sebagai antisipasi jika terjadi bencana,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahun ini Dinsos Seluma paling 
banyak mengeluarkan bantuan logistik untuk 
korban bencana alam banjir bandang yang terjadi 
waktu lalu di enam kecamatan. Yaitu Kecamatan 
Talo, Ulu Talo, Ilir Talo, Seluma Selatan, Semidang 
Alas (SA) dan wilayah Kecamatan Semidang Alas 
Maras (SAM). Mengingat saat ini sering terjadi 
cuaca buruk, petugas Dinsos siaga dengan beru-
paya untuk memastikan ketersediaan stok bantuan 
tersebut. Sehingga jika terjadi bencana, tidak ter-
jadi kekurangan bantuan untuk disalurkan.(cup)

SELUMA - KPU Seluma 
mulai mendistribusikan 
logistik pilkada. Pendis-
tribusian yang dilakukan 
selama tiga hari ini untuk 14 
kecamatan. Logistik pilkada 
yang didistribusikan dian-
taranya surat suara, kotak 
suara, alat pelindung diri 
serta sejumlah keperluan 
lainnya yang dibutuhkan 
saat hari pencoblosan di 
Tempat Pemungutan Suara 

(TPS). 
Ketua KPU Seluma, Sar-

jan Effendi SE mengatakan 
pendistribusi logistik akan 
langsung ditujukan kepada 
Panitia Pemilihan Keca-
matan (PPK). Selanjutnya 
digeser kembali ke PPS un-
tuk kemudian diteruskan ke 
KPPS hingga 8 Desember 
nanti. 

Proses pendistribusian 
sendiri lebih mengutamak-

an dan memprioritaskan 
daerah yang sulit terlebih 
dahulu. Seperti Kecamatan 
Talo, Kecamatan Semidang 
Alas dan lainnya. Adapun 
logistik yang didistribusikan 
ini berupa logistik pilkada 
dan logistik protokol kes-
ehatan. Seperti sarung tan-
gan, masker, hand sanitizer 
dan lainnya. “Proses pendis-
tribusian ini dibagi menjadi 
tiga hari,” ujar Sarjan.

Sarjan menambahkan un-
tuk memastikan logistik 
pilkada sampai ke tujuan, 
truk pembawa logistik itu di-
kawal oleh petugas dari Polri 
dan TNI. Sarjan berharap 
pelaksanaan Pilkada pada 
tanggal 9 Desember nanti 
berlangsung sukses. Semua 
tahapan telah dilaksanakan. 
Tersisa hanya tahapan pe-
milihan saja. Ia mengajak 
semua lapisan masyarakat 

yang telah memiliki hak 
pilih untuk menggunakan-
nya di TPS. 

KPU Seluma menarget-
kan suara yang digunakan 
pada pelaksanaan Pilkada 
nanti melebihi 80 persen. 
“Semua tahapan sudah di-
laksanakan, bahkan sosial-
isasi juga rutin kita lakukan. 
Kita harapkan saat pelaksa-
naannya nanti berlangsung 
sukses,” harapnya.(cup)

Mulai Distribusikan Logistik Pilkada
YUDI/RB

TINJAU: KPU dan Polres Seluma meninjau kesiapan logistik sebelum dikirim ke kecamatan-kecamatan.

Pencairan ADD 
Untuk Dua Desa

SELUMA - Hingga saat ini 
masih dua desa yang sama 
sekali belum melakukan 

p e n ca i ra n 
a n g g a r a n 
dana desa 
(ADD) se-
jak Januari 
2020. Yakni 
Desa Ujung 
P a d a n g 
d a n  D e s a 
P a d a n g 
Ke l a p o  d i 
Kecamatan 
S e m i d a n g 
Alas Maras 
(SAM).

Plt Kepala 
Dinas PMD 
Seluma, Drs 
A g u s  J u n 
Fa d h i l l a h 
membena-
r k a n  h a l 
t e r s e b u t . 
Dinas PMD 

sendiri telah melakukan 
koordinasi langsung ke 
Dirjen Bina Pembinaan Desa 
waktu lalu. Hanya saja, sam-
pai kini persoalan itu belum 
dapat diselesaikan karena 
masih menunggu rekomen-
dasi dari Dirjen Bina Desa.

“Kita masih menunggu 
rekomendasi dari Dirjen 
Bina Desa,” ujarnya.

Bulan Desember ini han-
ya tersisa beberapa hari 
saja sebelum tutup buku 
anggaran. Dimana batas 
akhir pencairan ADD mau-
pun DD yakni 15 Desember 
nanti. Jika hasil rekomen-
dasi nanti menyatakan un-
tuk dibayar, maka akan 
langsung dibayarkan wa-
laupun tidak menyertakan 
persyaratan yang diminta 
oleh Pemkab Seluma. Be-
gitu pula sebaliknya. “Kalau 
rekomendasinya dicairkan 
maka akan dicairkan, jika 
tidak ya kita minta mer-
eka untuk melampirkan 
persyaratan yang diminta,” 
jelasnya.(cup)

Dukcapil Kebut 
Cetak E-KTP

SELUMA – Petugas Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil) Seluma rutin berkelil-
ing kelurahan dan desa untuk melakukan pereka-
man dan pencetakan e-KTP. Hingga saat ini sudah 
berhasil melakukan perekaman mencapai 100 
persen lebih. Dengan begitu, target Disdukcapil 
telah terpenuhi.

Kepala Disdukcapil Seluma, Hj. Irzani M.Si 
melalui Kabid Dapduk, Endang Efriadi SE me-
nyatakan Kabupaten Seluma memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 213.131 jiwa. Dari jumlah 
tersebut, terdapat jumlah wajib KTP sebanyak 
153.596 jiwa. Saat ini semua wajib KTP telah 
melakukan perekaman. Itu merupakan hasil dari 
upaya jemput bola yang dilakukan pihaknya. Maka 
dari itu, untuk sementara waktu upaya jembut 
bola akan dihentikan. Penghentian ini dilakukan 
hingga pelaksanaan pilkada selesai. “Capain kita 
dari upaya jemput bola ini memang memenuhi 
target, untuk yang melakukan perekaman sudah 
diangka 100,3 persen,” sampainya.

Dengan telah terpenuhinya target perekaman 
e-KTP, tambah Endang, pihaknya akan mem-
fokuskan untuk melakukan pencetakan e-KTP. 
Pencetakan ini sendiri dikebut bahkan telah 
mencapai angka 100 persen. Yakni hanya tersisa 
setidaknya 260 keping lagi e-KTP untuk dicetak. 
Apabila nantinya selesai dicetak, e-KTP tersebut 
akan langsung didistibusikan ke semua keca-
matan. Sehingga nantinya yang bersangkutan akan 
mengambilnya langsung ke kecamatan atau desa 
tanpa harus mendatangi Kantor Disdukcapil. “Kita 
kejar pencetakannya, nanti akan kita distribusi-
kan. Target kita bisa selesai sebelum pelaksanaan 
pilkada,” jelasnya.

Untuk ketersediaan blangko e-KTP, menurut En-
dang, cukup untuk memenuhi kebutuhan semua 
warga yang belum melakukan perekaman. Dijelas-
kannya, selain percepatan perekaman, Disduk-
capil Seluma juga mempercepat percetakan fisik 
e-KTP. Seba hingga saat ini masih ada masyarakat 
yang memegang surat keterangan (Suket). Bahkan 
jika blangko kurang, Disdukcapil akan segera 
mengusulkan pengadaannya.(cup)

SELUMA - Kecelakaan 
lalu lintas (Lakalantas) 
maut terjadi di jalan lintas 
Bengkulu-Manna tepat-
nya di Desa Bunut Tinggi, 
Kecamatan Talo pada Sab-
tu (5/12) sore. Kejadian ini 
membuat seorang petani 
bernama Rusli Junaidi (52) 
warga Desa Serambi Gu-
nung, Kecamatan Talo ha-
rus kehilangan nyawanya. 
Hal itu setelah terjadinya 
kecelakaan antara sepeda 
motor jenis Honda Revo 
dengan Nopol BD 2001 
PH dengan sepeda motor 
KTM dengan Nopol BD 
6589 PF. 

Kapolres Seluma, AKBP 
Swittanto Prasetyo S.IK 
melalui Kasat Lantas, Iptu 
Jangkung Riyanto men-
gatakan kronologisnya 
bermula saat sepeda mo-
tor KTM dikemudikan 
Rusli Junaidi melaju dari 
arah Bengkulu menuju 
arah Manna dan bermak-
sud hendak berbelok ke 

simpang yang berada di 
sisi kanan jalan. Saat itu, 
diduga sepeda motor 
tersebut oleng kemudian 
terjatuh karena berusaha 
menghindari benturan 
dengan sepeda motor lain. 
Saat terjatuh itulah, saat 
bersamaan melaju motor 
Honda Revo yang dike-
mudikan Ahmad Sekandi 
(48) bersama Lili Suryana 
(35) warga Desa Taba, 
Kecamatan Talo Kecil 
dari arah yang sama. Di-
mana sepeda motor itu 
sudah mengambil jalur 
berlawanan karena meli-
hat korban terjatuh untuk 
menghindari benturan. 
Namun saat berusaha 
menghindari itulah malah 
kecelakaan terjadi karena 
motor malah tertabrak 
korban yang telah terjatuh. 

“Laka tabrak depan samp-
ing, ini kecelakaannya ter-
jadi karena korban beru-
saha menghindari lubang 
dan terjatuh, namun ada 

pengendara lain yang me-
nabraknya,” sampainya. 

Akibat kejadian terse-
but, Rusli mengalami luka 
berat di bagian kepala 
dan meninggal dunia. 
Sementara pengendara 
Honda Revo yaitu Ahmad 
tidak mengalami luka-
luka, namun istrinya Lili 
mengalami luka robek di 
bagian wajah kanan. 

P o l i s i  s u d a h  m e n -
datangi lokasi kejadian 
dan melakukan olah TKP. 
Sedangkan barang bukti 
berupa kedua motor yang 
terlibat kecelakaan telah 
diamankan ke Mapolres 
Seluma. “Untuk BB sudah 
kita amankan, untuk kor-
bannya sudah dimakam-
kan,” jelas Kasat Lantas 
kemarin.

Kasat Lantas mengimbau 
masyarakat untuk selalu 
hati-hati saat berkendara. 
Selalu fokus dan tidak 
melaju dengan kecepatan 
tinggi.(cup)

SELUMA - Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Desa 
(PMD) Seluma meminta 
182 desa menganggarkan 
program rehab Rumah Tak 
Layak Huni (RTLH). Tahun 
ini, dari jumlah tersebut 
baru 20 desa saja yang telah 
melaksanakannya. Padahal 
penganggaran melalui dana 
desa untuk rehab RTLH itu di-
perlukan guna mempercepat 
proses perbaikan RTLH di Ka-
bupaten Seluma yang hingga 
kini masih sangat banyak. 

Plt Kepala Dinas PMD Se-
luma, Drs Agus Jun Fadhillah 
meminta seluruh desa untuk 
menganggarkan program 
tersebut dalam item peker-
jaan fisik yang akan dilak-
sanakan desa melalui DD 
tahun 2021 nanti. Hal itu 
sesuai dengan Permendes 
Nomor 11 Tahun 2019 ten-
tang Penyususan APBDes. 
Maka dari itu, diharapkan 
dalam penyusunan APBDes 
nantinya ikut dianggarkan 
untuk program bedah RTLH 
di masing-masing desa. Ada-

pun banyaknya RTLH yang 
bisa dilakukan, menurut 
Agus, tidak diberikan ba-
tasan. Dengan begitu maka 
ke depannya permasalahan 
RTLH dapat tuntas.

“Kita minta desa-desa su-
dah menanggarkannya, jadi 
dalam penyusunan APBDes 
nanti kita harap bisa dima-
sukkan,” ujarnya.

Agus menambahkan pi-
haknya memberikan apresiasi 
atas 20 desa yang telah mulai 
melaksanakan program rehab 
RTLH tahun ini. Setidaknya 
ada 83 RTLH yang telah men-
jadi RLH. Hal  ini diharapkan 
dapat terlaksana walaupun 
diketahui ADD maupun DD 
tahun 2021 mengalami penu-
runan. Dimana tahun 2021 
nanti sebesar Rp 48,4 miliar. 
Sedangkan DD tahun 2021 
sebesar  Rp 141 miliar. “Wa-
laupun terjadi penurunan, 
kita harapkan desa bisa lebih 
bijak. Prioritaskan yang me-
mang berdampak baik seperti 
BUMDes dan RTLH,” imbau-
nya.(cup)

Anggarkan Dana
Rehab RTLH

Tunggu Rekomendasi
Dirjen Bina Desa

Terjatuh Lalu Tertabrak, Warga Talo Tewas
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TABRAKAN: Rusli Junaidi (52) yang tewas di tempat kejadian saat dievakuasi 
oleh polisi dan warga.

YUDI/RB

REKAM: Petugas Disdukcapil Seluma melaku-
kan perekaman data e-KTP secara berkeliling 
dengan mendatangi kelurahan dan desa.
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KOTA MANNA - Pemda Bengkulu 
Selatan (BS) melakukan perjanjian 
kerjasama dengan Bank Rakyat In-
donesia (BRI) Cabang Manna. Da-
lam perjanjian yang ditandatangani 
kepala BPKAD BS tersebut, Pemda BS 
menitipkan uang Rp 30 miliar ke BRI 
sehingga mengundang pertanyaan 
DPRD BS. Komisi II DPRD BS. Dewan 
menganggap perjanjian kerjasama 
tersebut tidak tepat. 

“Yang jadi pertanyaan apa sebe-
narnya yang dilakukan Pemda BS 
sehingga menyimpan uang tersebut, 
karena kami menilai kurang tepat,” 
terang Ketua Komisi II DPRD BS Dodi 
Martian, S.Hut, MM

Alasan Komisi II memandang Mou BP-
KAD dan BRI tidak logis lantaran bunga 
deposito yang ditawarkan BRI hanya 6 
persen setahun. Sementara Bank Beng-
kulu sebagai bank daerah menawarkan 

bunga 7,5 persen setahun.
Harusnya jika Pemda mengejar 

bunga deposito uang daerah maka 
uang Rp 30 miliar lebih baik disimpan 
di Bank Bengkulu. “Kami akan panggil 
dulu BPKAD terkait ini,” jelas Dodi.

Ditambahkan Dodi, selain bunga de-
posito yang ditawarkan Bank Bengkulu 
lebih tinggi dari BRI. Jika uang daerah 
disimpan di Bank Bengkulu, hal itu 
akan membantu Bank Bengkulu. 

Sebab Bank Bengkulu merupakan 
bank milik Pemda yang memerlukan 
dukungan dari Pemda. 

Dalam hearing bersama Kepala Ca-
bang Bank Bengkulu Manna, Mulkan 
pada Jumat (4/12) lalu. Komisi II me-
minta laporan penyertaan modal. Dari 
data yang diberikan Bank Bengkulu, 
jumlah penyerataan modal Pemda BS 
ke Bank Bengkulu sejak 2002 sampai 
2020 mencapai Rp 19,8 miliar.(tek)

KOTA MANNA – Setelah lebih 
kurang dua bulan menjalani libur 
cuti, hari ini (7/12) Gusnan Mulyadi, 
SE, MM kembali bertugas sebagai 
Bupati Bengkulu Selatan (BS). Bah-
kan Gusnan ikut mengumumkan 
bahwa dirinya kembali bertugas 
seperti biasa sebagai bupati melalui 
akun facebooknya. 

Isnan Fajri, M.Kes melepaskan ja-
batannya sebagai Pjs Bupati BS. Dia 
sudah bertugas selama lebih kurang 

dua bulan. Saat ini bupati kembali 
dijabat oleh Gusnan Mulyadi. Jabatan 
ini akan diembannya hingga pelanti-
kan bupati BS terpilih bulan Februari 
2021 mendatang. 

Oleh sebab itu dengan kembalinya 
Gusnan sebagai bupati BS, pemerin-
tahan BS dapat berjalan dengan baik 
sebagaimana mestinya. 

“Tepat pada pukul 00:01, tanggal 
06/12/2020 berakhir sudah masa 
kampanye sekaligus masa Cuti Kam-

panye Kami (Gusnan-Rifai), dan su-
dah harus menjalankan tugas sebagai 
mana biasa,” tulis Gusnan di akun 
facebooknya.

Sekda BS Yudi Satria, SE, MM men-
gaku roda pemerintahan kembali akan 
dipimpin Gusnan hingga pelantikan 
bupati baru nantinya. Oleh sebab itu 
Sekda mengajak pada semua OPD dan 
jajaran Pemkab BS dapat berkerja dan 
mengikuti kebijakan bupati. 

Namun demikian, Sekda memasti-

kan kembalinya Gusnan menjabat se-
bagai bupati tidak akan dimanfaatkan 
untuk menarik simpati masyarakat 
dalam Pilkada 9 Desember men-
datang. Sebab Yudi menilai bupati 
mengetahui porsi dan aturan sehingga 
tidak menimbulkan prasangaka yang 
tidak-tidak. 

“Sebagaimana mestinya bupati 
kembali berkerja seperti biasa dan 
menjalankan program Pemkab,” 
terang Yudi. (tek)

Uang Pemda Rp 30 Miliar di BRI Dipertanyakan

Gusnan Kembali Bertugas
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HEARING: Komisi II DPRD Bengkulu Selatan melakukan hearing dengan beberapa bank beberapa waktu lalu.

KOTA MANNA - Memasuki masa tenang Pilkada 
Bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil 
gubernur tim kampanye dan pendukung dilarang 
kampanye. Termasuk kampanye melalui media 
sosial.

Komisioner Bawaslu BS M.Noor Tomi mengata-
kan, masa tenang Pilkada 9 Desember terhitung 
sejak tanggal 6 Desember hingga 8 Desember atau 
tiga hari jelang pencoblosan. 

Oleh sebab itu seluruh kegiatan yang ber-
hubungan dengan kampanye atau ajakan untuk 
memilih sudah dilarang oleh penyelenggara 
Pemilu. Adapun kampanye bertatap muka lang-
sung ataupun melalui media sosial tetap tidak 
diperbolehkan. 

“Sebenarnya fokus utama itu akun yang terdaf-
tar di KPU, akan tetapi diharapkan dan diminta 
pada masing-masing Paslon untuk memerintah 
tim dan juga pendukungnya tidak lagi melaku-
kan kampanye termasuk di media sosial,” terang 
Tomi.

Sejalan dengan itu pihak KPU BS juga telah 
menyurati semua Paslon Bupati dan wakil bupati 
yang isinya agar semua Paslon memerintahkan 
semua pendukungnya untuk tidak lagi melakukan 
kampanye di masa tenang. 

Ketua KPU BS Alpin Samsen, S.Pt menyampai-
kan sejak awalnya pihaknya telah menyampaikan 
pada masing-masing Paslon untuk mentaati 
aturan Pilkada termasuk soal kampanye. 

Dimasa tenang ini sebut Alpin, semua masyarakat 
ataupun pendukung untuk tidak lagi melakukan 
ajakan ataupun lainnya soal kampanye. Dimasa 
tenang ini dimanfaatkan untuk menentukan 
pilihan masyarakat. 

“Silakan di masa tenang ini gunakan untuk 
memikirkan siapa yang akan dipilih, tidak lagi 
melakukan kampanye dimedia sosial,” ujar Alpin.
(tek)

Masa Tenang Dilarang 
Kampanye di Media Sosial

M.NooR ToMI

SELATAN
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Gusril Pausi Kembali Aktif  
 
KOTA BINTUHAN -  Setelah cuti kampanye 

pilkada selama 71 hari sejak tanggal 26 Septem-
ber 2020 hingga tanggal 5 Desember 2020 yang 
lalu. Mulai hari ini (7/12) Bupati Kaur Gusril 
Pausi kembali ngantor dan bekerja sebagai bu-
pati Kaur kembali. Kembali akan melanjutkan 
roda pemerintahan di Kabupaten Kaur hingga 
berakhirnya masa tugasnya sebagai bupati Kaur 
tahun 2021 yang akan datang

 Dengan telah berakhirnya masa cuti Bupati 
Kaur tersebut, maka jabatan Plt Bupati Kaur 
yang selama ini dipercayakan kepada Wakil 
Bupati Kaur Hj Yulis Suti Sutri pun mulai hari 
ini (kemarin red) juga berakhir. 

Kepada RB, Sekda Kaur Nandar Munadi, 
S.Sos, M,Si membenarkan  kalau masa cuti 
Bupati Kaur telah berakhir. Maka mulai Senin 
(7/12) Bupati Kaur sudah bisa kembali melak-
sanakan tugasnya seperti biasa sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. “Sesuai ketentuannya 
bupati Kaur sudah kembali bertugas, namun 
saya belum dapat konfirmasi apakah bupati 
Kaur besok (hari ini red) akan langsung masuk 
kantor atau belum,” kata Nandar Munadi. 

Bupati Kaur Gusril Fauzi yang mencalonkan 
diri sebagai bupati Kaur kembali tahun 2020 ini 
sesuai aturan dari KPU Kaur pada saat kampa-
nye selama 71 hari harus melepaskan semua 
tugasnya sebagai bupati. Tidak hanya itu saja, 
semua fasilitas yang mobil dinas, kemudian 
rumah dinas dan sebagainya pun juga tidak 
bisa dipergunakan dan ditempati selama masa 
kampanye berlangsung. 

Fasilitas tersebut dapat dikembalikan lagi 
setelah melaksanakan cuti kampanye dan men-
jalankan tugasnya kembali sebagai Bupati Kaur 
bersama Wakil Bupati Kaur Hj Yulis Suti Sutri. 
Karena banyak tugas yang saat ini menunggu 
apalagi pada akhir tahun 2020 ini juga sedang 
tahap penyusunan APBD tahun 2021 untuk 
pembangunan Kaur ke depannya. (cik) 

Penangkapan BL Terus Berlanjut 
 
KOTA BINTUHAN – Kendati izin ekspor baby 

lobster (BL)  saat ini dihentikan oleh Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan (KKP),  namun 
penangkapan BL di Kaur masih tetap berjalan. 
BL yang ditangkap tersebut tetap dijual kepada 
perusahaan penampung BL di Kaur. Bahkan 
saat ini BL di tingkat nelayan harganya menca-
pai Rp 8 ribu per ekornya.

Kendati ekspor BL saat ini dihentikan, namun 
informasi di lapangan penangkapan BL tetap 
berlanjut oleh para nelayan. Karena harga BL 
diperkirakan akan terus meningkat seperti tahun 
sebelumnya dibandingkan saat ini, walaupun sudah 
dilegalkan oleh pemerintah. Kendati demikian ban-
yak juga perusahaan dan nelayan yang saat ini takut 
menangkap dan menampung BL. 

Sebagian juga masih menunggu informasi 
lebih lanjut dari pemerintah terkait dengan izin 
ekspor BL yang saat ini dihentikan KKP. Karena 
adanya kasus suap yang diungkap KPK dan 
menyerat Menteri KKP dan beberapa pengu-
saha BL. Kepada RB, toke BL Iswandi mengaku 
menghentikan kegiatannya sebagai pengumpul 
BL saat ini karena sudah distop oleh KKP. 

“Kita berhenti dulu saat ini main BL karena 
memang sudah dihentikan pemerintah jadi 
kita tidak berani lagi. Dan saat ini kita bisnis 
lama lagi yaitu juga beli gaharu saja lagi,” 
ungkap Iswandi. (cik)   

KAUR

MATERI SELANG SELING
ADO 2 BUAH

KOTA BINTUHAN -  Pilkada ser-
entak tahun 2020, yang akan dilak-
sanakan Rabu (9/12) yang akan datang 
semakin dekat. Bahkan saat ini KPU 
Kaur pun sudah melakukan persiapan 
untuk pendistribusian logistik pilkada 
ke 55 TPS sulit yang ada di Kaur. Kalau 
tidak ada halangan, hari ini (7/12) se-
mua logistik untuk TPS sulit dijangkau 

akan didahulukan untuk diangkut oleh 
KPU Kaur. 

KPU Kaur bersama PPK melakukan 
packing logistik pilkada sesuai dengan 
kebutuhan setiap TPS per kecamatan. 
Packing ini dilakukan untuk memu-
dahkan pengecekan dan penghitun-
gan surat suara dan kelengkapan lain-
nya di setiap PPK dan TPS. Pengecekan 

setiap logistik di setiap kecamatan 
ini tidak hanya dilakukan oleh KPU, 
PPK namun juga dapat pengawasan 
ketat dari anggota Panwascam setiap 
kecamatan. 

Packing  dibagi sesuai dengan 
wilayah kecamatan masing-masing. 
Tidak hanya itu saja pendistribusian 
logistik juga akan dipantau dan dia-

wasi oleh PKK, Panwascam dan juga 
kepolisian. Packing ini juga mendap-
atkan pengawasan ketat dari anggota 
Polres Kaur dan pihak terkait lainnya. 
Sehingga pada hari H pelaksanaan 
semua  logistik telah tiba di 318 TPS 
yang ada di Kabupaten Kaur.

“Kalau jadwalnya tanggal 7 Desem-
ber (Hari ini, red) itu pendistribusian 
logistik untuk wilayah yang sulit di-
jangkau untuk di Kaur ada 55 TPS 
dari 318 TPS yang ada. Dan tanggal 8 
Desember baru semua logistik akan 
digeser dari gudang KPU ke semua 
PPK, TPS hingga ke KPPS,” ungkap 
anggota KPU Kaur Irpanadi. 

Lebih lanjut Irpanadi mengingatkan 
kepada PPK, petugas packing KPU untuk 
benar-benar teliti dan menghitung betul 
kebutuhan logistik sebelum nantinya 
siap di packing dan disimpan dalam 
kotak suara. Karena jangan sampai 
nantinya terjadi kekurangan semen-
tara logistik pemilu sudah disalurkan se-
muanya. Hal yang penting seperti surat 
suara harus benar-benar sesuai dengan 
jumlah pemilih di setiap TPS di wilayah 
kerjanya masing-masing. 

“Dalam melakukan packing kita imbau 
petugas baik dari KPU dan Bawaslu 
untuk benar-benar mengecek satu per-
satu jangan sampai ada yang kurang. 
Khususnya surat suara yang akan dibagi 
per TPS nantinya. Untuk itu kita harap-
kan benar-benar serius dan konsentrasi 
dalam melakukan packing logistik KPU,” 
pungkas Irpandi. (cik) 

KOTA BINTUHAN –  Je-
lang masa tenang, KPU 
Kaur telah mengimbau tim 
sukses paslon bupati dan 
wakil bupati Kaur dan tim 
paslon gubernur dan wakil 
gubernur untuk melepas se-
mua alat peraga kampanye 
(APK) yang terpasang. Na-
mun hingga kemarin (6/12) 
masih banyak APK yang 
belum dilepas. Sehingga tim 
gabungan KPU dan Bawaslu 
Kaur mencopot semua APK 
yang terpasang di tepi jalan 
dan tempat umum terse-
but. 

 Tidak hanya itu saja, tim 
juga menyertakan pihak 
Polres Kaur, Dandim 0408 
Bengkulu Selatan dan juga 
Dinas Satpol PP dan Dam-
kar Kabupaten Kaur. Dalam 
penertiban APK yang di-
lakukan serentak di setiap 
kecamatan ratusan APK 
diturunkan.

 “Alhamdulilah semua APK 
hari ini sudah tidak ada lagi 
yang terpasang, walaupun 
masih ada yang tersisa kita 
laporan ke  Bawaslu atau 
Panwascam akan langsung 
kita tertibkan nantinya. 
Karena pada masa tenang 

seperti saat ini tidak ada 
lagi APK seperti saat masa 
kampanye yang lalu,” un-
gkap Ketua Bawaslu Kaur 
Tono Kuswoyo. 

 Sementara itu seban-
yak 315 lembar baliho, 
spanduk dan juga stiker 
yang berhasil diturunk-
a n  k e m a r i n  s e m u a n y a 
dikumpulkan di  s et iap 
Panwascam yang ada di 
Kaur. APK yang telah ditu-
runkan tersebut akan di-
musnahkan oleh Bawaslu 
Kaur. Dengan telah bera-
khirnya masa kampanye, 
saat itu Bawaslu Kaur dan 
KPU Kaur mengajak warga 
Kaur untuk datang ke TPS 
pada tanggal 9 Desember 
2020 yang akan datang. 

 “Dengan berakhirnya 
masa kampanye kita men-
gajak semua warga Kaur 
untuk datang ke TPS tang-
gal 9 Desember mendatang 
untuk menentukan pilihan 
bupati dan wakil bupati 
Kaur ke depan. Namun kita 
imbau tetap menggunakan 
protokol kesehatan agar 
terhindar dari covid-19,” 
ungkap anggota KPU Kaur 
Yuhardi. (cik)  

 Kapolres, Ingatkan 
Anggota Untuk Tidak 
Berpolitik Praktis 

KOTA BINTUHAN – Kalau 
tidak ada halangan, mulai 
hari ini (7/12) semua pers-
onel Polres Kaur yang terlibat 
PAM TPS akan mulai bergeser 
ke wilayah kerjanya masing-
masing selama pilkada 2020. 
Sebelum melaksanakan tu-

gas pengamanan, kemarin 
(6/12) digelar doa ber-
sama di Mapolres Kaur. 
Doa ini bertujuan agar 
pelaksanaan pilkada Kaur 
tahun 2020 ini bisa ber-
jalan aman dan lancar. 

 Kemudian semua warga 
Kaur dan juga semua pihak 
yang bertugas melaksana-
kan kegiatan pilkada dan 
pengamanan nantinya 
dalam kondisi sehat. Juga 
agar Kaur tetap aman 
pasca pilkada yang akan 
datang. Selain menggelar 
doa bersama, Kapolres 
Kaur bersama para kabag 
dan kasat juga memberi-
kan pembekalan kepada 
personel Polres Kaur yang 
nantinya akan bertugas 
PAM TPS. 

 Dalam pemaparannya, 
Kapolres Kaur mengingatkan 
anggotanya untuk bertugas 
dengan ikhlas dan penuh 
semangat. Dengan pengala-
man di Pilpres dan Pileg 
tahun 2019 yang lalu, Kapol-
res Kaur yakin semua ang-
gotanya sudah mengetahui 
tugasnya. Baik itu dalam 
pengawalan pendistribusian 
logistik hingga ke TPS dan 
juga pada saat memantau 
pelaksanaan pemilihan di 
TPS nantinya. 

 “Dengan giat doa bersama 
dan pembekalan ini saya 
berharap kita semua dapat 
menjalankan tugas dengan 
sebaik-baiknya. Pesan saya 
seperti yang disampaikan 
oleh Bapak Kapolda Bengku-
lu jangan coba-coba bermain 
politik praktis dalam pelak-
sanaan pilkada nantinya, 
karena jelang sanksinya dari 
Kapolri. Di tengah Covid-
19, kepada semua petugas 
kita minta tetap mematuhi 
protokol kesehatan Covid-19 
selama pengamanan pilkada 
nantinya,” ungkap Kapolres 
Kaur AKBP Dwi Agung Set-
yono, S.IK, MH. 

 K a p o l r e s  K a u r  j u g a 
mengimbau agar petugas 
juga benar-benar mengecek 

kondisi kotak suara jangan 
sampai nantinya ada logistik 
yang rusak. Apalagi pada 
saat pendistribusian logistik 
cuaca hujan  sementara kotak 
suara hanya dari kardus. Ke-
mudian juga meminta petu-
gas juga memantau potensi 
kerawanan dari pemilih yang 
pindah memilih dan juga 
pemilih yang tidak masuk 
dalam DPT. 

 Selain dari jajaran Polres 
Kaur, ratusan personel Polres 
Kaur yang melakukan PAM 
TPS juga dibekali penge-
tahuan dari pihak Bawaslu 
Kaur dan juga KPU Kaur. 
Bahkan Bawaslu Kaur mem-
inta anggota Polres Kaur yang 
bertugas di setiap TPS dapat 
berkoordinasi dengan penga-
was TPS yang sudah ada. 

 “Kita harapkan semua 
personil Polres Kaur yang 
melakukan pengamanan di 
TPS hingga pendistribusian 
logistik nantinya dapat berk-
oordinasi dengan pengawas 
TPS yang sudah kita siapkan. 
Bahkan mereka akan me-
mantau terus TPS mulai dari 
sebelum pelaksanaan hingga 
tuntas nantinya,” ungkap 
Ketua Bawaslu Kaur Toni 
Kuswoyo dihadapan anggota 
Polres Kaur kemarin. (cik) 

APK Dicopot Paksa 
Oleh KPU dan Bawaslu  

Jelang PAM TPS, Gelar Doa Bersama

ALBERTUS/RB

PACKING: Anggota PPK dan KPU Kaur saat mulai melakukan packing logistik sebelum didistribusikan. 

Logistik 55 TPS Sulit, Mulai Dikirim
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LINTAS

BENGKULU – Indonesia sedang menunggu 
kehadiran vaksin virus Corona agar bisa terbe-
bas dari pandemi. Namun vaksin yang sedang 
diproduksi di berbagai negara, termasuk vaksin 
untuk usia 18-59 tahun.

Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Bengkulu 
Lisyenti Bahar mengatakan, salah satu kriteria 
yang mendapat vaksin adalah orang yang se-
hat. mengenai kelompok yang akan divaksinasi 
Covid-19 “Pada prinsipnya, vaksinasi, diberikan 
pada orang sehat yang belum terinfeksi untuk 
melindungi dirinya. Siapa yang diberikan adalah 
mereka yang memiliki risiko tinggi tertular maka 

harus diberikan terlebih dahulu,” katanya. 
Ia juga mengatakan imunisasi melalui vaksin, 

terbukti sebagai pendekatan kesehatan masyara-
kat yang paling efektif. “Dengan kata lain telah 
terbukti juga bahwa tanpa vaksin dan program 
imunisasi manusia tidak bisa menang perang 
melawan virus,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelas-
kan perihal beda vaksinasi dan imunisasi. Secara 
umum, vaksinasi adalah proses mendapatkan 
vaksin dan imunisasi adalah hasil dari vaksinasi 
yakni mendapatkan kekebalan tubuh.

“Kalau vaksinasi memasukkan vaksinnya ke 

dalam tubuh, imunisasi adalah proses di mana 
tubuh bisa memunculkan imun karena terben-
tuknya antibodi spesifik terhadap penyakit yang 
dituju,” ungkapnya

Tidak kalah penting, komunikasi dengan ma-
syarakat melalui berbagai media terlaksana den-
gan baik sehingga imunisasi dengan vaksin yang 
sesuai, mampu diterima dan terbukti sebagai 
pendekatan kesehatan yang efektif. “Kelompok 
prioritas penerima vaksin adalah mereka yang 
berisiko tinggi. Diantaranya tenaga kesehatan 
dan petugas pelayanan publik,” pungkasnya. 
(hkm) 

Vaksin Diberikan Bagi yang Sehat

Berangkat BKO, 
Personel Brimob 
Jalani Rapid Test

BENGKULU - 100 personel atau 1 SSK Satuan 
Brimob Polda Bengkulu dapat tugas Bawah Kendali 
Operasi (BKO) ke Polda Sulawesi Tenggara dalam 
rangka pengamanan pelaksanaan Pilkada di sana. 
Sebelum berangkat, seluruh personel mengikuti 
pemeriksaan rapid test.

Ini dilakukan sebagai salah satu wujud penerapan 
protokol kesehatan (prokes). Pemeriksaan rapid 
test sendiri dilakukan Bid Dokkes Polda Bengkulu. 
Nantinya saat berangkat, personel dipimpin langsung 
Komandan Kompi Penugasan Iptu. Ridwan Siregar, 
SH. “Sebelum berangkat seluruh personel mengikuti 
rapid test,” kata Komandan Satuan (Dansat) Brimob 
Polda Bengkulu Kombes Pol. Susnadi, S.IK.

Susnadi mengaku bangga atas prestasi person-
elnya yang berangkat. Menurutnya, tugas mulia 
yang dipercayakan kepada mereka tersebut adalah 
sebagai bentuk kepercayaan setelah sebelumnya 
Polda Bengkulu berhasil BKO di Polda Metro Jaya 
tanpa ada teguran sedikitpun.

Dia berharap, nantinya seluruh personel yang 
bertugas dapat terus menjaga nama baik Polda 
Bengkulu, bekerja ikhlas dan maksimal dalam 
melakukan pengamanan di Sulawesi Tenggara. 
“Selamat bertugas kepada personil, laksanakan 
tugas dengan semangat dan ikhlas dan terukur, 
jaga nama baik Polda Bengkulu,” pesannya. (zie)UJI: Anggota Brimob yang mendapatkan tugas BKO ke Sulawesi Tenggara menjalani rapid test. 

BENGKULU -  Lomba Burung Berki-
cau Piala AMF di Taman Badhrika Kota 
Bengkulu tetap berjalan sesuai proses. 
Sejumlah Selain ajang silaturahmi antar 
peternak burung, perlombaan ini bertu-
juan untuk melestarikan burung endemik 
yang ada di Indonesia sekaligus pemuli-
han ekonomi di Kota Bengkulu.

Ketua AMF Defri Pandawa mengata-
kan,dalam perlombaan tersebut panitia 
menerapkan protokol kesehatan yang 
ketat. Tujuannya agar tidak terjadi penye-
baran Covid-19. Bahkan, peserta yang ma-
suk  ke arena gantangan hanya satu orang. 
“Kita mematuhi Protokol Kesehatan. Di 
sejumlah titik kita adakan pengawasan 
pakai  masker, cuci tangan, dan disinfek-
tan serta kita berikan handsanitizer untuk 
para peserta,” katanya.

Pihaknya mengaku, telah mengantongi 
izin dari Tim Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Kota Bengkulu. 

Panitia mensiagakan sejumlah personel di 
lokasi. Mereka bertugas untuk memecah 
kerumunan diantara peserta. “Selain itu, 
panitia juga membuat tata tertib perlom-
baan dengan mengutamakan protokol 
kesehatan yang wajib untuk dipatuhi oleh 
seluruh peserta,” jelasnya.

Adapun jenis-jenis burung yang diper-
lombakan dalam ajang kali ini antara lain, 
Murai Batu, Cucak Hijau, Cendet dan Kacer 
dan Murai Batu menggunakan ring peter-
nak (ciri khas). Tujuannya tak lain adalah 
bentuk apresiasi kepada para peternak 
serta program pelestarian spesias burung 
asli Indonesia yang terancam punah.

“Harapan dari lomba kicau ini, agar 
burung endemik tidak punah. Kalau 
burung impor, biasanya kita masukkan 
kelas impor. Tetapi dalam perlombaan 
kali ini bertepatan dengan masa pandemi, 
kita tiadakan untuk kelas burung impor,” 
tegasnya.(hkm) 

Jelang Libur Akhir Tahun, 
Satgas Covid Terus Siaga 

BENGKULU- Liburan akhir tahun memang 
sangat menyenangkan, bisa dirayakan oleh ke-
luarga, dan juga sahabat. Berbeda pada tahun 
sebelumnya, tahun ini seluruh dunia sedang 
mengalami pandemi Covid 19.

Namun, rasanya liburan akhir tahun kali ini 
akan terasa berbeda karena Pandemi Covid-19 
yang belum usai. Warga terpaksa harus tetap 
mematuhi protokol kesehatan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar mengingat-
kan Pandemi belum usai. “Perlu saya ingatkan, 
musuh kita belum hilang sepenuhnya, pandemi 
belum selesai,” katanya.

Ia meminta warga cermat dan tepat memilih lo-
kasi serta kegiatan saat berlibur. Jika tidak, maka 
akan memicu lonjakan kasus positif Covid-19. 
“Perlu adanya pertimbangan dalam memilih 
kegiatan di masa liburan panjang dengan kebi-
jaksanaan yang dibangun dari masing-masing 
individu,” jelasnya.

Di samping itu, Satgas memahami rasa jenuh 
yang berlebih karena hampir sepanjang tahun 
2020, kita dipaksa untuk mematuhi prokes. 
Berkegiatan di luar jika terpaksa. Namun,  meng-
ingatkan bahwa saat ini penularan virus Corona 
masih rentan terjadi.

Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk me-
minimalisir kontak dan menghindari kegiatan 
yang menimbulkan kerumunan apabila berlibur 
di luar rumah. Hal ini mengingat kerumunan 
berpotensi besar menularkan Covid-19. “Sebisa 
mungkin meminimalisasi kontak dan kerumu-
nan, selalu perhatikan protokol kesehatan. Jan-
gan pernah melupakan masker, mencuci tangan 
dan jauhi kerumunan,” jelasnya.(hkm) 

ARGA MAKMUR – Ka-
sus Covid-19 di Bengkulu 
Utara (BU) terus bertambah 
dan kini totalnya 128 kasus 
dengan total penambahan 
kemarin sebanyak empat 
kasus. Menariknya, kembali 
dua tenaga kesehatan pusk-
esmas terjangkit Covid-19 
dan kini melakukan isolasi 
mandiri.

Kabid Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
(P2P) Dinas Kesehatan 
Ujang Ismail, SKM, M.Ph 
menuturkan jika dua nakes 
yang kini dinyatakan postif 
Covid-19 tersebut tertu-
lar dari kontak erat. Me-
nariknya, mereka kontak 
erat dengan kasus Covid-19 
saat tengah melakukan per-
awatan pasien atau men-
jalankan tugas.

“Dua nakes tersebut ber-
tugas di Puskesmas, mer-
eka positif dengan dugaan 
penularan kontak erat den-
gan kasus sebelumnya. Kon-
tak erat itu terjadi saat ked-
uanya tengah menjalankan 
tugas perawatan kesehatan,” 
terangnya.

Ujang menuturkan lam-
batnya hasil lab keluar men-
jadi salah satu sebab melu-
asnya kasus Covid-19 dari 
kontak erat, layaknya yang 
terjadi pada dua nakes. Ini 
lantaran warga yang terjang-
kit Covid-19 dan berstatus 

Orang Tanpa Gejala (OTG) 
terus beraktifitas dan ber-
interaksi dengan orang lain 
meskipun sudah dilakukan 
swab.

“ S a a t  i n i  h a s i l  s w a b 
itu terbit rata-rata satu 
minggu, itu sangat lama 
sedangkan warga yang 
merasa tubuhnya sehat 
terus berinteraksi. Ternyata 
setelah hasil terbit, orang 
tersebut berstatus OTG den-
gan status positif Covid-19,” 
terangnya.

Ia mengakui jika saat ini 
kasus Covid-19 juga terus 
melonjak, bahkan yang ter-
banyak adalah kasus Co-
vid-19 dengan status OTG. 
Ini artinya saat ini may-
oritas warga positif Covid-19 
melakukan isolasi mandiri.

“Karena memang sesuai 
aturan penanganan kasus 
Covid-19, kasus Covid-19 
yang berstatus OTG atau 
tidak ada gejala klinis yang 
membutuhkan penanga-
nan medis, bisa melakukan 
isolasi mandiri,” terangnya.   

Saat ini ada 128 kasus Co-
vid-19. Dari kasus tersebut 
94 kasus sembuh dan tujuh 
meninggal dunia. Ini arti-
nya ada 26 kasus yang kini 
masih Positif Corona. Dari 
26 tersebut, 19 diantaranya 
melakukan isolasi mandiri 
di rumah masing-masing. 
(qia)

Total 128 KASUS 
Covid-19

94 KASUS sembuh 
7 kasus, meninggal dunia. 

26 KASUS yang kini 
masih Positif Corona.

19 diantaranya 
melakukan isolasi 

mandiri di rumah 
masing-
masing.

Nakes Tertular Saat Lakukan 
Penanganan Medis

PERKEMBANGAN COVID-19 
di BENGKULU UTARA

SIAGA: Petugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota 
Bengkulu saat siaga melakukan pengawasan lomba kicau. 

Lomba Kicau Burung Sesuai Prokes

Polda Imbau Masyarakat 
Disiplin Patuhi Prokes

BENGKULU - Seiring dengan terus 
meningkatnya kasus Covid-19 di Beng-
kulu setiap harinya, Polda Bengkulu terus 
mengimbau agar masyarakat disiplin untuk 
menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes 
Pol. Sudarno, S.Sos, MH mengajak agar 
prokes tersebut dapat benar-benar dilak-
sanakan demi kesehatan dan keselamatan 
bersama. “Jangan mengabaikan protokol 
kesehatan di masa pandemi Covid-19, 
jaga kesehatan dan kebersihan, mudah-
mudahan kita semua terhindar dari wa-
bah virus ini,” imbau Sudarno.

Dikatakan Sudarno, prokes yang dimak-
sud adalah selalu memakai masker saat 
beraktifitas di luar rumah, menjaga jarak 
dan tidak berkerumun, serta rutin men-
cuci tangan dengan menggunakan sabun 
dan air mengalir. “Kita perhatikan bahwa 
jumlah kasus terus mengalami peningka-
tan, maka dari itu disiplin terapkan prokes  
kunci memutus mata rantai penyebaran 
covid-19,” ungkapnya.

Disisi lainnya, jelang pelaksanaan hari 
H Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 
mendatang, pihaknya juga mengingat-
kan masyarakat saat menggunakan hak 
pilihnya juga tetap mempedomani dan 
menerapkan prokes agar terhindar dari 
wabah virus yang berasal dari Wuhan, 
Cina tersebut. (zie)

Kasus Covid-19 Terus Meningkat

Covid-19 Pembahasan 
Raperda Mandeg

KOTA MANNA - Akibat pandemi covid-19, 
ikut berimbas pada mandeknya pembahasan 
sekaligus pengesahan raperda menjadi Perda, 
sebab tahun ini tercacat dari 15 Raperda, hanya 
ada tiga Raperda yang disahkan menjadi Perda, 
sedangkan 12 raperda menjadi tunggakan untuk 
kembali dibahas pada tahun 2021 mendatang. 

Sejak dilanda wabah pandemi Covid-19, Ka-
bupaten BS mengalami banyak keterlambatan, 
termasuk untuk kegiatan rapat pembahasan 
pengesahan 15 Raperda menjadi Perda.

Sebab penerapan sosial distancing dan men-
jaga jarak, sekaligus menghentikan kegiatan 
yang mengundang kerumunan  orang banyak. 
Sehingga hal itu berdampak pada mandeknya 
pembahasan sekaligus pengesahan raperda.

Kabag Persidangan DPRD BS Nico Dwipayana 
saat dikonfirmasi membenarkan, saat ini tiga ra-
perda yang disahkan tersebut yakni, Raperda ten-
tang revisi Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum. Raperda tentang penge-
lolaan barang milik daerah dan raperda tentang 
tatacara penyusunan propemperda. (tek)

RIO/RB

SAMPAIKAN: DPRD Bengkulu Selatan sam-
paikan 12 raperda akan kembali dibahas ta-
hun 2021
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