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Saat ini UPR sedang melaksanakan pemilihan calon rektor 
periode 2022-2026. Mulai hari ini (21/7), Kalteng Pos akan 

menerbitkan tulisan tentang visi, misi, dan program kerja para 
bakal calon (balon) rektor sesuai nomor urut masing-masing. 

Dimulai dari nomor urut 1 sampai 13.

PILREK UPR

Bakal Calon Rektor Nomor Urut 5 
Prof Dr Ir Yetrie Ludang MP

Program Sederhana dan 
Realistis Dilaksanakan

Jemaah Bersiap 
Pulang ke Tanah Air

PALANGKA RAYA-Setelah melaksanakan rangkaian puncak 
ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jemaah 
haji asal Kalteng juga sudah menyelesaikan rangkaian ibadah 
seperti tawaf ifadah dan sai, ziarah thaif dan umrah sunah miqat 
qarnul manazil, hudaibiyah dan zi’naranah. Termasuk sudah 
menyelesaikan ziarah jabal rahmah dan jabal nur, ziarah ke 
ma’ala makam ibunda Siti Khadijah Al Qubra, dan umrah sunah 
miqat ji’ranah.

“Ini semua bahannya dari hu-
tan,” ucap ibu-ibu kepada Camat 
Kecamatan Kahayan Tengah 
Siswo dan rombongan. Delapan 
jenis masakan lokal khas suku 
Dayak dihidangkan pada pan-
ci prasmanan persegi panjang 
berbahan stainless. Ada sayur 
rebung, umbut rotan, kandas 
sarai lauk lais, kandas potok lauk 

behau, tanak saluang, dan pais 
belida dengan bua lakum.

Para tamu yang datang tak sa-
bar untuk mencicipi. Mengambil 
piringan kecil di ujung hidangan, 
di samping termos seukuran ga-
lon berisi nasi. Mengambil menu 
masakan yang diinginkan, lalu 
menikmatinya dengan lahap. 

VARIATIF: 
Aneka masakan 
lokal khas suku 
Dayak tersaji di 
Festival Pangan 
Hutan Lembaga 
Pengelola Hutan 
Desa 2022 yang 
digelar di Desa 
Tuwung, Keca-
matan Kahayan 
Tengah, Kabupa-
ten Pulang Pisau.

Festival Pangan Hutan Se-Kecamatan Kahayan Tengah

“Sekalipun Ada Krisis Pangan, Kami Masih Bisa Makan” 
Ancaman krisis pangan di masa depan tidak mengada-
ada. Banyak pakar mengatakan hal demikian. Keman-

dirian pangan begitu dibutuhkan. Misal, memanfaatkan 
pekarangan untuk bercocok tanam. Atau tidak mengun-

duli hutan yang merupakan “supermarket” pangan.

AGUS PRAMONO, Pulang Pisau

KASONGAN-Aksi menggeb-
rak atau memukul meja makan 
yang dilakukan oleh Kepala Dis-
porbudpar Risnaduar di hadap-
an Wakil Ketua I DPRD Katingan 
Nanang Suriansyah berbuntut 
panjang. Kasus tersebut kini 
mulai bergulir di tangan aparat 
penegak hukum. Permasalahan 

inipun pun sudah sampai ke te-
linga Bupati Katingan Sakariyas 
dan Sekda Pransang. 

Menyikapi persoalan yang 
dihadapi kedua pejabat ini, 
Sekda Kabupaten Katingan 
Pransang menyebut bahwa 
pihaknya menyerahkan se-
penuhnya kepada penegak 

hukum untuk menyelesaikan. 
“Karena sudah terjadi dan 

Pak Nanang juga sudah me-
nyampaikan laporan ke Polres 
Katingan. Ya, aturan hukum-
lah yang kita junjung tinggi. 
Kita hormati hukum. Perkara 
siapa yang salah, siapa yang be-
nar, itu ranah hukum yang me-

nentukan,” kata Sekda Katingan 
Pransang kepada Kalteng Pos, 
Senin (25/7). Meski demikian, 
orang nomor satu di jajaran bi-
rokrasi Pemerintahan Kabupa-
ten Katingan ini menyarankan 
agar persoalan ini diselesaikan 
secara kekeluargaan. 

“Segala kekeliruan dan ke-

khilafan, bisa saling memaaf-
kan. Karena saya lihat, tidak 
terlalu prinsip juga sebetul-
nya, hanya kesalahpahaman 
saja. Bapak Bupati juga sudah 
menyerahkan hal ini. Mudah-
mudahan nanti ada komunika-
si yang baik,” ujarnya.

Kasus Gebrak Meja Diproses Hukum
Perseteruan 
Kadisporbudpar vs Wakil 
Ketua DPRD Katingan 

Satreskrim Segera Panggil 
Kedua Pihak dan Saksi

YULISTRA Ivo Azhari Sugianto Sabran, 
usianya baru genap 30 tahun hari ini, 26 Juli 
2022. Dari segi usia, istri Gubernur Kalteng 
H Sugianto Sabran ini terbilang masih muda 
menempati posisi sebagai Ketua Tim Peng-
gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Kalteng. Meski demi-
kian, tak jarang justru Ivo yang mencentus 
ide-ide cemerlang dalam program TP-PKK.

Akhmad Gunadi Nadalsyah

Optimistis Bawa 
Garuda Pertiwi 
Terbang Tinggi

AGUS PRAMONO/KALTENG POS

Selamat Ulang Tahun ke-30 Yulistra Ivo Azhari 

Baca: Muda... Hlm 7

Muda dengan
Ide Cemerlang 

DENAR/KALTENG POS

ADU KREASI: Peserta lomba kaligrafi  MTQH XXX tingkat pro-
vinsi di Palangka Raya, Senin (25/7).

PALANGKA RAYA-Tak ingin muluk-muluk. Bakal calon rektor 
Universitas Palangka Raya (UPR) Prof Dr Ir Yetrie Ludang MP 
menawarkan program yang sederhana, tapi realistis untuk dilak-
sanakan. Apa yang ditawarkannya sebagian sudah dijalankan di 
Program Pascasarjana yang dipimpinnya. “Program kerja saya 
sederhana saja, tapi realistis untuk dilaksanakan,” ujar Prof Dr 
Ir Yetrie Ludang MP saat sosialisasi bakal calon rektor UPR yang 
dilaksanakan di Fakultas Teknik, Senin (25/7).

untuk kategori naskah dan hiasan 
mushaf yang diikuti 45 orang peser-
ta dari perwakilan kabupaten/kota 
se-Kateng. Koordinator panitia ca-
bang kaligrafi Gondo mengatakan, 
ada 12 laki-laki dan 12 perempuan 
yang menjadi peserta lomba kate-
gori naskah, serta 11 laki-laki dan 10 
perempuan kategori hiasan mushaf. 
Hampir semua kabupaten/kota 
mengirimkan peserta, kecuali Ka-
bupaten Gunung Mas (Gumas) dan 
Kabupaten Barito Timur (Bartim).

“45 peserta ini merupakan per-
wakilan kabupaten/kota se-Kalteng, 
tapi Gunung Mas tidak mengirimkan 
perwakilan, sedangkan Bartim tidak 
mengirimkan peserta untuk kategori 
naskah dan mushaf, sebelumnya 
berencana mengirimkan peserta 
dan sudah terverifikasi, tapi batal 
karena alasan tertentu,” katanya. 

Indahnya Lukisan Kaligrafi , Merdunya Lantunan Ayat Suci
Kafi lah dari Tiap 
Kabupaten/Kota 
Bersaing Ketat 
pada MTQ XXX

PALANGKA RAYA-Pelaksanaan 
Musabaqah Tilawatil Quran dan 
Hadis (MTQH) XXX tingkat Provin-
si Kalteng tahun 2022 telah dimulai 
sejak Jumat (22/7). Hingga mema-
suki hari keempat pelaksanaan, 
kafilah dari berbagai kabupaten/
kota menampilkan kemampuan 
terbaik mereka pada setiap cabang 
lomba. Mulai dari lomba kaligrafi 
hingga seni membaca Al-Qur’an. 
Perlombaan cabang kaligrafi di-
laksanakan selama dua hari, yakni 
Minggu (24/7) dan Senin (25/7). 

Minggu (kemarin, red) dilak-
sanakan lomba cabang kaligrafi 
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PALANGKA RAYA-Menin-
daklanjuti surat dari Inspe-
ktorat Jenderal Kementerian 
Dalam Negeri Republik In-
donesia Nomor: 700/2016/
IJ tanggal 22 Juli 2022 ten-
tang Program Kerja Penga-
wasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Pem-
da) tahun 2022, bahwa dari 
sembilan aspek pengawasan 
umum dan 32 urusan penga-
wasan teknis, Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah 
melalui Inspektorat diwajib-
kan melakukan pengawasan.

Inspektur Kalimantan 
Tengah Saring mengata-
kan, pengawasan dilakukan 
terhadap keseluruhan dari 
sembilan aspek pengawasan 
umum dan tiga urusan 
penga wasan teknis. Di anta-
ranya urusan ketentraman 
dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa, serta kependudu-
kan dan catatan sipil.

Pada Senin (25/7), dilaku-
kan entry meeting pelaksa-
naan kegiatan pengawasan 

penyelenggaraan peme-
rintahan daerah Kabupaten 
Pulang Pisau tahun 2022 di 
Aula Andris Nandjan Badan 
Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPKAD) Pulpis.

“Tujuan dilakukannya 
penga wasan yang ingin di-
capai sebagaimana tertuang 
dalam Permendagri Nomor 
48 Tahun 2021 tentang Per-
encanaan Pembinaan dan 
Penga wasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 
2022, untuk menjamin peny-

elenggaraan pemerintahan 
daerah berjalan secara efi sien 
dan efektif sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-
undangan,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, agar 
pelaksanaan kegiatan penga-
wasan penyelenggaraan ini 
dapat membawa manfaat dan 
mampu mengukur kiner ja 
pemerintah. “Serta dapat 
menjadi sarana evaluasi dan 
perbaikan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di masa 
yang akan datang,” ucapnya. 
(abw/mmc/ens)

Menyikapi 
Kritik dengan 
Santun dan 
Beretika 

Jamin Penyelenggaraan
Pemda Efi sien dan Efektif 

FOTO INSPEKTORAT UNTUK KALTENG POS

PENYERAHAN : Inspektur Kalimantan Tengah Saring menyerahkan surat tugas pengawasan kepada Assiten III Kabupaten Pulang Pisau 
Awun S Ampung di Aula Andris Nandjan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulpis, Senin (25/7).

Wagub Berharap, 
Ada Transparansi 
Kegiatan 
Pemerintah

PALANGKA RAYA-Wakil 
Gubernur (Wagub) Kaliman-
tan Tengah H Edy Pratowo 
menyebutkan bahwa saat ini 
masa pola hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat 
sudah berubah. Rakyat meng-
inginkan transparansi, serta 
keterbukaan informasi ten-
tang apa yang telah dan se-
dang dilakukan pemerintah.

Menurut wagub, masyara-
kat menginginkan hubungan 
yang interaktif dan dialogis, 
yang cepat merespon bila ada 
keluhan dan permasalahan 
di tengah masyarakat. Untuk 
itu pemerintah daerah baik 
provinsi maupun kabupaten/
kota, BUMN/BUMD, per-
guruan tinggi dan institusi-
intitusi lainnya yang berada 
di dalam undang-undang 
keterbukaan informasi publik 
disebut sebagai badan publik, 
tentu harus melayani tuntu-
tan publik tersebut dengan 
karakter pemerintahan ter-
buka atau open government, 
sejak perencanaan hingga 
pelaksanaan.

“Hanya dengan peme-
rintahan yang terbuka, kita 
mampu mendorong partisi-
pasi, kemauan untuk terlibat 
dari proses pengambilan 
kebijakan publik sampai 
dengan membuka ruang 
yang lebar bagi pengawasan 
oleh publik itu sendiri,” kata 
Edy Pratowo, belum lama ini.

Diungkapkannya, dengan 
mengadopsi prinsip peme-
rintahan terbuka, pemerintah 
di semua tingkatan akan bisa 
membangun legitimasi atau 
kepercayaan publik. Untuk 
mewujudkan pemerintah 
yang terbuka itu, bukan ha nya 
membutuhkan perubahan 
karakter, perubahan men-

talitas, perubahan pola pikir di 
kalangan birokrasi pemerin-
tah dan badan-badan publik.

“Namun juga membutuh-
kan reformasi sistem dan 
pola kerja, terutama dengan 
menerapkan sistem peme-
rintahan elektronik atau 
E-government,” ungkapnya.

Terlebih, lanjut wagub, 
Indonesia tegas menjamin 
hak warga negaranya untuk 
mendapatkan informasi, 
sesuai amanat dalam Pasal 
28f UUD1945 dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik.  Hal ini 
berarti bahwa, negara, pe-
merintah dan badan publik 

wajib terus menjaga keper-
cayaan masyarakat kepada 
penyelenggara negara.

“Semua badan publik ha-
rus terus menggelorakan 
semangat keterbukaan dan 
akuntabilitas informasi yang 
bertujuan untuk membangun 
kepercayaan dan dukungan 
masyarakat,” lanjutnya.

Untuk itu, semua badan 
publik juga harus terbuka 
dengan kritik, saran dan ma-
sukan dari masyarakat. “Lalu 
sikapilah kritik dengan san-
tun, baik, beretika dan ber-
norma sesuai ketentuan dan 
adab yang berlaku dalam 
negara yang demokratis,” 
pungkasnya. (abw/ens)

Hanya dengan 
pemerintahan yang 
terbuka, kita mampu 

mendorong partisipasi, kemauan 
untuk terlibat dari proses 
pengambilan kebijakan publik 
sampai membuka ruang yang 
lebar bagi pengawasan oleh 
publik itu sendiri

H Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kalteng

Dalam Pelayanan 
Verifi kasi dan 
Penerbitan AK-1

PALANGKA RAYA-Peme-
rintah Provinsi (Pemprov) 
Kalimantan Tengah meng-
apresiasi kinerja seluruh ja-
jaran di dinas ketenagak-
erjaan, baik di provinsi dan 
kabupaten/kota se-Kalteng, 
dalam hal penyajian data 
ketenagakerjaan termasuk 
penerbitan pencari kerja (AK-
1). Kerja keras ini membawa 
Kalteng masuk sepuluh besar 
dalam pelayanan verifikasi 
dan penerbitan AK-1.

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Pene-
litian dan Pengembangan 
(Bappedalitbang) Kalteng 
Kaspinor selaku koordina-
tor forum satu data Kalteng 
mengatakan, penyajian data 
yang valid oleh produsen data, 
akan bermanfaat besar bagi 
peningkatan kualitas peren-
canaan pembangunan.

“Tentu hal ini akan ber-
manfaat bagi berbagai sektor 
dan pengambilan keputusan 

yang tepat, terutama dalam 
penyusunan, menetapkan 
program dan kegiatan prio-
ritas hingga optimalnya pe-
nganggaran, baik kepentingan 
nasional dalam hal ini APBN 
maupun daerah atau APBD,” 
kata Kaspinor saat mewakili 
Gubernur H Sugianto Sabran 
menerima penghargaan pada 
rapat koordinasi nasional (Ra-
kornas) satu data ketenagak-
erjaan di Badung, Bali, Kamis 
(21/7).

Termasuk dalam pener-
bitan Ak-1, lantaran AK-1 
dipergunakan sebagai data 
perencanaan untuk men-
gatasi pengangguran dan 
kemiskinan.

Sementara itu, dalam sam-
butan pembukaan rakornas 
satu data ketenagakerjaan, 
Menteri Ketenagakerjaan RI 
Ida Fauziyah mengatakan satu 
data ketenagakerjaan sebagai 
kebijakan tata kelola pemer-
intahan di sektor ketenagak-

erjaan untuk menghasilkan 
data ketenagakerjaan yang 
akurat, mutakhir, terpadu 
dapat dipertanggungjawab-
kan serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan antar instansi 
pusat dan daerah melalui 
pemenuhan standar data.

“Data pergunakan sebagai 
proses perencanaan pem-
bangunan Ketenagakerjaan, 
bertujuan peningkatan kese-
jahteraan rakyat,” tegasnya. 
(abw/mmc/ens)

Pastikan Pangan 
Masyarakat Aman

PALANGKA RAYA-Dalam 
penyelenggaraan perizinan 
berusaha berbasis risiko, 
semua perizinan harus di-
lakukan secara online me-
lalui online single submis-
sion (OSS), baik sistem in-
tegrasi maupun hak akses. 
Perizinan keamanan pangan 
segar atau health certifi cate 
(HC) yang sifatnya transak-
sional tidak masuk dalam 
aplikasi OSS dan dapat di-
lakukan secara manual oleh 
Tim Otoritas Kompeten 
Keamanan Pangan Dae-
rah (OKKPD) Kalimantan 
Tengah.

Dinas Ketahanan Pangan 
(Hanpang) Kalimantan 
Tengah berupaya dapat 
memberikan penjaminan 
keamanan pangan. Salah 
satunya melalui mekanisme 
perizinan pangan segar yang 
diedarkan dalam kemasan 
eceran oleh pelaku usaha.

Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan Kalteng Sunarti 
mengatakan, sosialisasi per-
izinan bidang ketahanan 
pangan untuk menyeragam-
kan pelayanan yang dilaku-
kan. Membantu pelaku 

usaha untuk mendapatkan 
izin edar pangan segar asal 
tumbuhan produksi dalam 
negeri, izin rumah penge-
masan, sertifi kat penerapan 
penanganan yang baik pa-
ngan segar asal tumbuhan 
(SPPB-PSAT) dan regis-
trasi produksi dalam negeri 
usaha kecil (PSAT-PDUK) 
sesuai dengan prosedur dan 
persyaratan-persyaratan 
standard operating proce-
dure (SOP).

“Kami juga sudah melaku-
kan pengawasan pangan 
segar maupun olahan, di-
harapkan pangan masyara-
kat Kalteng terjamin aman,” 
katanya belum lama ini.

Diungkapkannya, PSAT 

adalah pangan asal tum-
buhan yang dapat dikon-
sumsi langsung atau yang 
dapat menjadi bahan baku 
pangan olahan yang men-
galami pengo lahan mini-
mal pencucian, pengupasan, 
pendinginan, pembekuan, 
pemotongan,  penger i-
ngan, penggaraman, pen-
campuran, penggili ngan, 
pencelupanatau proses lain 
tanpa penambahan bahan 
tambahan pangan, kecu-
ali pelapisan dengan bahan 
penolong lain yang diizinkan 
untuk memperpanjang masa 
simpan. Implementasi hy-
giene dan sanitasi makanan 
dalam kehidupan sehari-hari 
guna mencegah penularan 

hepatitis melalui makanan 
bertujuan sebagai penga-
wasan pangan untuk melin-
dungi kesehatan masyarakat 
dengan mengurangi risiko 
penyakit bawaan makanan.

“Melindungi konsumen 
dari kondisi pangan yang 
tidak sehat, tidak utuh, ru-
sak, salah pelabelan atau 
dipalsukan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, upaya 
ini juga berkontribusi dalam 
pembangunan ekonomi 
dengan mempertahankan 
kepercayaan konsumen ter-
hadap sistem pengawasan 
keamanan pangan. Lan-
taran, keamanan pangan 
harus dilaksanakan secara 
terpadu dan sinergis oleh pe-
mangku kepentingan pada 
setiap rantai pangan.

“Dilakukan dengan berba-
sis risiko, meliputi manaje-
men risiko, kajian risiko dan 
komunikasi risiko,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa 
dalam pengawasan keama-
nan pangan ini, nantinya 
agar  dapat  memenuhi 
komitmennya mengedarkan 
PSAT yang aman dan bermu-
tu. Keamanan pangan yang 
dilakukan tentu menetap-
kan norma, standar, prose-
dur dan kriteria keamanan 
pangan. (abw/ens)

Awasi Peredaran Pangan Segar 

Kalteng Masuk 10 Besar Pelayanan Ketenagakerjaan

FOTO DISNAKERTRANS UNTUK KALTENG POS

RAKORNAS : Kepala Bappedalitbang Kalimantan Tengah Kaspinor (kiri depan) saat meng-
hadiri rakornas ketenagakerjaan di Badung, Bali, Kamis (21/7).

HANPANG UNTUK KALTENG POS

PENGAWASAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kaliman-
tan Tengah Sunarti saat melakukan pengawasan pangan di 
salah satu swalayan di Kota Palangka Raya, belum lama ini.
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PALANGKA RAYA

Tanamkan jiwa dan 
semangat kebangsaan 
agar anak benar-benar 
mencintai bangsa dan 

negaranya. Untuk 
mencegah terjadinya hal-
hal yang tidak diinginkan 

seperti terorisme.

Fairid Naparin
Wali Kota Palangka Raya

POJOK SMART

PALANGKA RAYA - Pemer-
intah Kota (Pemko) Palangka 
Raya melalui Dinas PUPR dan 
Perumdam  Kota telah melun-
curkan program sambungan air 
bersih gratis bagi masyarakat 
Kota Palangka Daya.

Direktur Perusahaan Air Mi-
num Daerah (Perumdam) Kota 
Palangka Raya Budi Harjono 
mengatakan, Program tersebut di 
danai menggunakan dana alokasi 
khusus (DAK) tahun anggaran 
2022 ini.

Dimana dana DAK tersebut
disalurkan melalui program berupa pemasangan sambungan air 
baru bagi 817 rumah secara gratis dan tanpa syarat yang spesifi k, 
cukup melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
dan denah rumah saja.

Tahun ini program tersebut dijalankan di empat kelurahan, 
yaitu di Kelurahan Menteng telah disediakan 178 sambungan 
gratis, lalu di Kelurahan Panarung disediakan 180 sambungan, 
di Kelurahan Tangkiling disediakan 175 sambungan dan di Ke-
lurahan Sei Gohong disediakan 284 sambungan. 

“Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 107 rumah yang 
mengajukan pemasangan saluran air bersih PDAM yang baru, 
dan kita optimis program ini hingga bulan November nanti 
terpenuhi,” ungkapnya kemarin.

Sambungnya tujuan pemasangan sambungan air gratis ini,  
adalah dalam rangka meningkatkan cakupan layanan air bersih 
di Palangka Raya. Dimana saat ini, dari total masyarakat kita baru 
39 persen yang tercover saluran PDAM. 

“Dengan program ini, bisa menambah cakupan layanan dan 
memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh air 
bersih. Apalagi di 2026, pemerintah menargetkan 100-0-100. 100 
persen akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh 
menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi 
layak,” terangnya. (ahm/ans)

Pemko Adakan  817 
Sambungan Perumdam Gratis

Budi Harjono

PALANGKA RAYA - Wali Kota 
Palangka Raya Fairid Naparin meng-
hadiri kegiatan hari anak nasional 
yang di selenggarakan oleh Kanwil 
Hukum dan Ham Provinsi Kalteng 
di Lembaga Pembinaan khusus anak 
kelas II Palangka Raya, Senin (25/7).

Fairid menyampaikan, di hari anak 
nasional ini sangatlah penting untuk 
mempertahankan tumbuh dan kem-
bang anak - anak di Kota Palangka 
Raya tidak terkecuali anak - anak yang 
berada di lapas khusus anak.

“Di lapas sendiri saya lihat pembi-
naan anak cukup bagus ya, di sini anak 
- anak tidak hanya diberikan bimbin-
gan mental dan rohani namun juga
pojok kreativitas anak juga ada dan
saya apresiasi,” ungkapnya kemarin.

Sambungnya, adapun yang perlu 
diperhatikan dalam mendampingi 

tumbuh kembang anak adalah harus 
memberikan bekal keimanan, mem-

bentuk kepribadian yang berkarakter, 
mengembangkan kecerdasan dan 

keterampilan anak.
Selain itu, anak juga harus ditanam-

kan jiwa dan semangat kebangsaan 
agar anak benar - benar mencintai 
bangsa dan negaranya. Untuk mence-
gah terjadinya hal - hal yang tidak 
diinginkan seperti terorisme.

Tidak hanya itu agar anak bisa 
menggapai cita - citanya di masa 
depan, orang tua juga perlu memper-
hatikan kebugaran jasmani anak den-
gan cara mengajak anak berolahraga 
ringan secara rutin.

“Hal - hal tersebut sangat perlu 
diperhatikan karena kualitas anak 
dan generasi muda yang kita bina dan 
bentuk sekarang menentukan tingkat 
kemajuan sebuah bangsa, maka 
dari itu pentingnya memperhatikan 
tumbuh kembang anak sejak dini,” 
ucapnya. (ahm/ans)

FAIRID: Perhatikan 
Tumbuh Kembang Anak

KOMINFO UNTUK KALTENG POS

SAMBUTAN: Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat menyam-
paikan sambutannya dalam kegiatan hari anak nasional di lembaga 
pembinaan khusus anak kelas II Palangka Raya, Senin (25/7).

PALANGKA RAYA  - Ketua 
Tim Penggerak (TP) Pember-
dayaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) Kota Palangka Raya Avina 
Fairid Naparin baru - baru ini 
memimpin kegiatan Gerakan 
Masyarakat (Germas) hidup se-
hat di daerah Flamboyan Bawah 
Kelurahan Langkai.

Kegiatan tersebut diawali den-
gan kegiatan senam bersama, 
kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan pengobatan gratis, Pos 
Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

Lanjut Usia (Lansia) dan Po-
syandu balita serta vaksinasi 
Covid-19.

Usai kegiatan tersebut, Avina 
Fairid Naparin didampingi Lurah 
Langkai Sriwanti melakukan aksi 
blusukan kunjungan ke rumah 
salah seorang masyarakat Lanjut 
Usia (Lansia) yang kondisi kes-
ehatannya kurang baik.

Dimana dalam kunjungan 
tersebut Avina menyerahkan 
bantuan berupa paket sembako 
dengan harapan mampu mem-

bantu memenuhi kebutuhan 
pokok harian dari Lansia terse-
but, sembari melakukan giat 
pengecekan kesehatan.

“Saya harap Posyandu di Kota 
Palangka Raya baik itu Posyandu 
Lansia maupun Balita harus lebih 
peka dengan sekitar apabila ada 
lansia sakit segera ambil langkah 
awal dan lakukan koordinasi den-
gan Fasilitas Layanan Kesehatan 
terdekat seperti puskesmas,” 
ungkapnya kemarin.

Sementara itu Lurah Langkai 

Sriwanti mengatakan, kegiatan 
Germas sehat ini adalah meru-
pakan rangkaian momentum 
HUT Kota Palangka Raya Ke-65 
dan dalam rangka hari anak 
nasional.

Dimana Lokasi Khususnya 
(Lokus) nya berada di kawasan 
Flamboyan bawah. “Saya harap 
Kegiatan ini bisa membantu ma-
syarakat Langkai dalam menan-
gani masalah kesehatannya dan 
memastikan kondisi kesehatan-
nya,” pungkasnya. (ahm/ans)

TP PKK UNTUK KALTENG POS

BANTUAN: Ketua TP PKK Kota Palangka Raya Avina Fairid Naparin didampingi Lurah Langkai Sriwanti saat menyerahkan bantuan kepada 
Lansia yang sakit di daerah Flamboyan bawah, baru - baru ini.

Ketua TP PKK Pimpin Germas di Kelurahan Langkai

PALANGKA RAYA - Pemerin-
tah Kota Palangka Raya melalui 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai 
Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga 
Kerja Kota Palangka Raya kembali 
mengadakan kegiatan pelatihan 
berbasis kompetensi.

Staff ahli Wali Kota Palangka 
Raya Urianinu Napulangit Lundjen 
mengatakan, Wali Kota Palangka 
Raya Fairid Naparin sangat men-
gapresiasi kegiatan pelatihan terse-
but, karena berdampak positif 
pada meningkatnya Sumber Daya 
Manusia (SDM) di Kota Cantik.

“Besar harapan saya adanya 
pelatihan keterampilan berbasis 
kompetensi ini, bisa berdam-
pak positif pada berkurangnya 

angka pengangguran di Kota 
Palangka Raya karena masyarakat 
mendapatkan bekal keterampilan,” 
ungkapnya kemarin.

Di tempat yang sama Kepala 
Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka 
Raya Mesliani Tara mengung-
kapkan di tahap kedua ini ada 
tujuh kejuruan yang pihaknya 
laksanakan program pelatihan-
nya. Pertama kejuruan Fillet 
welder smaw2F atau PB, kedua 
bakery atau tata boga, ketiga 
kejuruan tata kecantikan kulit, 
keempat servis Air Conditioner 
(AC) rumah tangga, kelima desain 
grafi s, keenam teknik komputer, 
ketujuh servis motor.

Dimana dari tujuh kejuruan 

tersebut ada 144 peserta yang 
mengikuti pelatihan, Mesliani 
berharap dengan adanya pelatihan 
ini, masyarakat Kota Palangka Raya 
bisa mandiri dalam menjalankan 
usaha atau bisa mendapatkan 
pekerjaan.

“Selamat mengikuti pelatihan 
di UPT BLK Kota Palangka Raya, 
semoga di kegiatan pelatihan 
yang kedua ini semua peserta bisa 
dengan lulus dan kompeten pada 
kejuruannya masing - masing,” 
ucapnya. (ahm/ans)

Pemko Buka Pelatihan 
Berbasis Kompetensi

PATHUR / KALTENG POS

PEMBUKAAN: Kadisnaker Kota Palangka Raya Mesliani Tara (tengah) 
dan Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Urianinu Napulangit Lundjen 
(tiga dari kiri) berfoto bersama dalam kegiatan pembukaan pelatihan 
berbasis kompetensi tahap dua, Senin (25/7).
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Akhmad Gunadi Nadalsyah Manajer Muda Timnas U-18 Wanita di Piala AFF 2022

Optimistis Bawa Garuda Pertiwi Terbang Tinggi
PALANGKA RAYA-Nama Akhmad 

Gunadi Nadalsyah sudah tidak asing 
lagi di dunia olahraga. Pemuda yang 
biasa disapa Agi Borneo ini banyak 
mengoleksi tropi saat tampil di balapan 
Gokart baik tingkat nasional hingga 
Internasional. Sukses di dunia balap, 
kini pemuda 23 tahun ini masih aktif 
di dunia olahraga, yakni pada cabang 
sepak bola. Agi dipercaya sebagai 
manajer Timnas U-18 Wanita di Piala 
AFF 2022. 

Timnas Indonesia melakoni laga 
Grup A Piala AFF Wanita U-18 tahun 
2022. Skuad Garuda Pertiwi akan 
bersaing dengan Vietnam, Thailand, 
Kamboja dan Singapura untuk men-
jadi yang terbaik di Stadion Gelora 
Sriwijaya, Palembang. Bagi Timnas In-
donesia kemenangan setiap laga yang 
dilakoni merupakan teramat penting 
untuk meneruskan tren positif.

Saat ini, timnas U-18 wanita Indone-
sia memiliki sosok manajer muda yang 
begitu peduli terhadap perkembangan 
sepak bola wanita di Tanah Air. Adalah 
Akhmad Gunadi Nadalsyah yang di-
percaya mengemban tugas menjadi 
manajer tim Helsya Maeisyaroh dan 
kawan-kawan sedang berjuang di 
ajang Piala AFF U-18 Wanita 2022 di 
Palembang.

Kendati merupakan pertama kalinya 
bagi lelaki yang akrab disapa Agi itu 
dipercaya untuk mengelola timnas, 
tetapi Putra dari Ketua Umum Asosiasi 
Sepak Bola Wanita Indonesia (ASBWI) 
H Nadalsyah itu juga dipercaya men-
jadi bagian dari Kepengurusan ASBWI.

Usia 23 tahun tidak menyurutkan se-
mangat dan niatnya untuk membantu 
mengembangkan sepak bola wanita di 
Indonesia juga begitu tinggi. Menjadi 
manajer timnas U-18 wanita Indonesia 
adalah sebuah tantangan yang harus 
dihadapinya dengan rasa optimistis, 

Kita sangat mengapresiasi dengan hasil positif yang diraih 
oleh Timnas U-18 saat melawan Vietnam dan Thailand. 

Sehingga kita meminta doa dan dukungan seluruh 
masyarakat Indonesia termasuk juga warga Kalteng, 
agar timnas kembali meraih hasil yang baik ke depan 

dan lolos fase selanjutnya

Akhmad Gunadi Nadalsyah
Manajer Muda Timnas U-18 Wanita

disiplin, semangat tinggi, serta percaya 
diri terhadap timnya.

“Kita sangat mengapresiasi dengan 
hasil positif yang diraih oleh Timnas U-18 
saat melawan Vietnam dan Thailand. Se-
hingga kita meminta doa dan dukungan 
seluruh masyarakat Indonesia termasuk 
juga warga Kalteng, agar timnas kembali 
meraih hasil yang baik kedepan dan lolos 
fase selanjutnya,” katanya kepada Kalteng 
Pos Via telepon, Minggu (24/7).

Akhmad Gunadi Nadalsyah kian opti-
mistis dalam beberapa tahun mendatang 
persepakbolaan wanita nasional akan 
berkembang lebih pesat. ASBWI yang me-
miliki target jangka panjang hingga 2038 
akan terus membantu dan bekerja 
sama aktif dengan PSSI dan 
seluruh stakeholder dalam 
pengembangan sepak 
bola wanita.

Menurut pria yang 
saat ini tengah men-
empuh pendidikan 
b i s n i s  d i  Je r ma n 
t e r s e b u t ,  b a h w a 
timnas U-18 wanita 
Indonesia saat ini se-
dang berada dalam 
tren posit i f  pada 
ajang Piala AFF U-18 
Wanita 2022. Semoga 
kedepan akan terus 
meraih hasil posifit 
untuk mengibarkan 
merah putih.

Berdasarkan hasil 
pertandingan yang 
telah dilakoni, tim yang 
dilatih Rudy Eka Pri-
yambada itu mampu 
menang atas Kamboja 
dengan skor tipis 1-0 di 
Stadion Gelora Sriwijaya 
Jakabaring, Palembang, 
Minggu (24/7) malam WIB. 

Gol tunggal kemenangan Garuda Per-
tiwi (julukan timnas wanita Indonesia) 
dicetak Sheva Imut melalui tendangan 
bebasnya pada menit ke-90+3. Hasil 

ini menjadi kemenangan kedua 
timnas wanita Indonesia setelah 

sebelumnya mampu menak-
lukkan Singapura juga dengan 

skor 1-0, Jumat (22/7).
Motivasi pun terus di-

berikan kepada skuad Ga-
ruda Pertiwi. Salah satu-
nya berupa bonus sudah 
disiapkan apabila Sheva 
Imut dan kawan-kawan 
b i s a  m e m e n a n g k a n 
pertandingan demi per-

tandingan.
Pada laga perdana, bonus 

kemenangan akan diberikan 
oleh Ketua Umum PSSI Mo-
chamad Iriawan dengan nilai 
Rp75 juta. Kemudian hasil ke-
menangan atas Kamboja pada 
laga kedua juga mendapat-
kan bonus dari Ketua Umum 
ASBWI H Nadalsyah, yang 
langsung memberikan bonus 
dengan nilai Rp75 juta secara 
tunai usai laga kepada tim 
asuhan Rudy Eka Priyambada.

Tidak berhenti sampai di situ 
saja. Pada laga ketiga melawan 
Vietnam (26/7), Sekjen PSSI Yunus 

Nusi juga telah menyiapkan bonus jika timnas 
wanita Indonesia berhasil memenangkannya. 
Begitu juga Akhmad Gunadi telah menyiap-
kan bonus yang akan digelontorkan untuk 
pemain timnas U-18 wanita, jika berhasil 
meraih kemenangan atas Thailand pada, 
Kamis (28/7).

“Bonus ini diberikan dengan tujuan un-
tuk memberikan semangat dan motivasi 
kepada mereka, sehingga selalu berse-
mangat saat bertanding ditengah lapan-
gan dan menebarkan sayak garuda untuk 
bumi pertiwi tercinta,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola 
Wanita Indonesia (ASBWI) yang baru 
memulai program kerjanya pada Feb-
ruari 2022 lalu, telah memiliki anggota 
di 12 provinsi, baik Asosiasi Provinsi 
maupun klub. ASBWI juga memiliki 
komitmen jangka panjang yang dimulai 
dari pengembangan usia muda hingga 
peningkatan industri sepak bola wanita. 
Salah satunya adalah penyelenggaraan 
Festival Sepak Bola Putri U-12 yang se-
belumnya digelar di Temanggung, Jawa 
Tengah. 

“Pengembangan usia muda yang dige-
lar di berbagai provinsi akan terus ber-
lanjut dan Jawa Timur rencananya akan 
menjadi provinsi selanjutnya. Kita juga 
akan terus memberikan dukung penuh 
dengan prestasi olahraga khususnya 
sepakbola wanita di Tanah Air,” tutupnya. 
(nue/adv/ala)
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HUMAS MIN 5

BANTUAN KOMITE: Ketua Komite MIN 5 
Palangka Raya, Wahyu Rahmi menyerahkan 
bantuan dua unit komputer kepada Kepala MIN 
5 Palangka Raya Muhammad Asran Dirun.

PALANGKA RAYA- 
Ketua Komite Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri (MIN) 
5 Kota Palangka Raya 
Wahyu Rahmi sampai-
kan bantuan 2 unit kom-
puter kepada MIN 5 Kota 
Palangka Raya, Jumat, 
(22/7/2022).

Rahmi mengatakan 
bantuan 2 unit komputer 
ini berasal dari orang tua 
siswa, dengan harapan 
dapat menunjang pem-
belajaran di MIN 5.

“Ucapan terima kasih 
pun disampaikan kepada 
orang tua yang sudah 
berpartisipasi, semoga 
rejeki bapak/ ibu berkah 
dan lancar,” ucapnya.

Sementara bagi mere-

ka yang belum berpar-
tisipasi semoga diberi-
kan kemudahan dalam 
menjalankan usahanya.

Kepala MIN 5 Kota 
Palangka Raya Muham-
ad Asran Dirun mengu-
capkan terima kasih ke-
pada pengurus komite 
dan orang tua siswa 
yang sudah membantu 
madrasahnya.

Semoga dengan ber-
tambahnya unit kom-
puter di MIN 5 dapat 
meningkatkan kemam-
puan siswa dalam bidang 
teknologi dan digital se-
hingga penyampaian 
materi pembelajaran di 
kelas semakin mudah, 
pungkasnya. (asdi/hms)

Komite MIN 5 
Berikan Bantuan 
2 Unit Komputer

JAKARTA - Direktur Gizi 
dan Kesehatan Ibu dan Anak 
Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) dr. Erna Mulati, 
M.Sc, CMFM menjelaskan
keluarga memiliki peran
dalam menurunkan angka
stunting atau kekerdilan,
salah satunya melalui pe-
manfaatan buku kesehatan
ibu dan anak (KIA) sebagai
medium pembelajaran.

“Buku revisi sudah begitu 
lengkap melihat beberapa fak-
tor risiko yang kemungkinan 
terjadi pada ibu hamil dan 
anak-anak, serta terkait dengan 
pencatatan termasuk untuk pe-
mantauan pertumbuhan dan 
perkembangan anak tersebut,” 
kata Erna dalam media gath-
ering yang dilakukan secara 
virtual, Senin.

Untuk kondisi bayi dengan 
berat badan lahir rendah 
(BBLR), ia juga mengata-
kan Kemenkes juga telah 
mengembangkan buku KIA 
Khusus Bayi Kecil sejak tahun 
lalu mengingat intervensi 
yang dilakukan tidak sama 

dengan anak-anak dengan 
umur cukup bulan atau anak 
dengan berat badan normal.

Hingga saat ini, pemerin-
tah telah menyediakan ber-

bagai layanan dan program 
kesehatan, terutama terkait 
dengan stunting, sesuai siklus 
hidup mulai dari pada usia 
sekolah dan remaja, calon 
pengantin dan pasangan usia 
subur, hingga pelayanan KIA.

“Kami harapkan semua 
kelompok sasaran menda-
patkan pelayanan secara leng-
kap sesuai dengan program 
yang ada di Kemenkes dan 
diturunkan sampai ke tingkat 
puskesmas,” kata Erna.

Tidak hanya keluarga atau 
masyarakat, Erna berharap 
pemerintah daerah terutama 
tingkat desa juga mendukung 
penurunan angka stunting 
dengan melakukan berbagai 
kegiatan yang berkaitan de-
ngan pemenuhan nutrisi serta 
stimulasi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

Erna menjelaskan bahwa 
program penurunan angka 

stunting masuk di dalam sem-
bilan upaya prioritas pemba-
ngunan nasional Indonesia. 
Menurutnya, permasalahan 
stunting jika didiamkan akan 
menimbulkan banyak masalah 
kesehatan lainnya seperti pe-
ningkatan penyakit degeneratif 
di usia dewasa muda.

Hasil survei Survei Status 
Gizi Indonesia (SSGI) pada 
2021 menunjukkan prevalensi 
stunting (tinggi badan rendah 
menurut usia) di Indonesia 
berada di angka 24,4 persen. 
Sementara itu, wasting (berat 
badan rendah menurut tinggi 
badan) sebesar 7,1 persen dan 

underweight (berat badan 
rendah menurut usia) sebesar 
17,0 persen.

“Wasted dan underweight 
menjadi fokus perhatian kita 
karena keduanya mempunyai 
kontribusi tiga kali lipat untuk 
menjadi stunting jika tidak 
dilakukan tata kelola dengan 
baik,” ujar Erna terkait data 
SSGI tersebut.

Data Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) 2018 menunjuk-
kan sebanyak 23 persen anak 
lahir dengan kondisi sudah 
stunted akibat ibu hamil sejak 
masa remaja kurang gizi dan 
anemia. Sementara, setelah 
kelahiran stunting mening-
kat signifikan pada usia 6-23 
bulan dari 21 persen menjadi 
37 persen akibat kekurangan 
protein hewani pada MP-ASI 
yang mulai diberikan sejak 
usia 6 bulan.

Merujuk pada data tersebut, 
maka intervensi penurun-
an stunting perlu dilakukan 
sebelum dan setelah masa 
kelahiran. Erna mengatakan 
perempuan menghadapi kon-

disi kesehatan yang berisiko 
jika hamil, mulai dari ting-
ginya kasus penyakit tidak 
menular hingga belum mak-
simalnya program keluarga 
berencana (KB).

Untuk mengatasi hal terse-
but, Erna menjelaskan Kemen-
kes juga memiliki program pe-
layanan kesehatan masa sebe-
lum hamil dalam mendukung 
penurunan angka kematian 
ibu (AKI), angka kematian 
bayi (AKB), serta stunting bagi 
calon pengantin dan pasangan 
usia subur, seperti konseling, 
informasi dan edukasi (KIE) 
kesehatan reproduksi hingga 
pelayanan KB.

Erna mengatakan pihaknya 
juga tetap mengampanyekan 
pentingnya 1000 hari perta-
ma kehidupan (HPK) guna 
menurunkan dan mence-
gah masalah malnutrisi atau 
stunting. 1000 HPK merupa-
kan periode emas pertumbu-
han anak, dimulai sejak dalam 
kandungan (270 hari) hingga 
anak berusia dua tahun (730 
hari). (ant/riz/mar)

JAKARTA - Badan Nasio-
nal Penanggulangan Bencana 
(BNPB) mencatat kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) 
menjadi bencana dengan ke-
jadian terbanyak selama sepe-
kan, mulai 18-24 Juli 2022.

Pelaksana tugas Kepala Pusat 
Data, Informasi dan Komunika-
si Kebencanaan BNPB Abdul 
Muhari menyebutkan data 
secara umum kebakaran hutan 
dan lahan menjadi bencana 
terbanyak pada periode minggu 
ini dengan 18 kejadian.

"Artinya apa? meskipun kita 
di beberapa tempat di Indonesia 
masih memiliki musim hujan, 
tetapi juga di belahan yang lain 
di negara kita ini faktor cuaca 
kekeringan mulai masuk, se-
hingga intensitas dan frekuensi 
kejadian kebakaran hutan mulai 
naik," kata Abdul dalam disaster 
briefing daring di Jakarta, Senin.

Abdul mengatakan karhutla 
menjadi perhatian pemerintah 
yakni BNPB, bersama Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutan-
an (KLHK), di bawah koordinasi 
Menko Polhukam, dan akan meng-
adakan rapat koordinasi bersama 
dalam rangka upaya pencegahan 

dan mitigasi kebakaran hutan.
Data BNPB menunjukkan 

hingga minggu ini ada per-
geseran bencana, bukan lagi 
banjir, atau bencana hidrome-
teorologi basah lagi yang paling 
dominan. Tetapi mulai bergeser 
pada hidrometeorologi kering, 
khususnya kebakaran hutan.

"Dalam kurun waktu 1 ming-
gu ini ada 53,8 hektare lahan 
yang terbakar," kata dia.

Di satu sisi pada periode peri-
ode ini, Indonesia memiliki ben-
cana hidrometeorologi kering 
bersamaan juga hidrometeorolo-
gi basah, yang berdampak pada 
118 rumah terendam yang meng-
akibatkan 2.430 jiwa mengungsi. 
Selain itu Banjir juga menyebab-
kan 4 rumah rusak berat.

Dalam kurun waktu satu 
minggu dari tanggal 18-24 Juli 
2022 tercatat 39 kali kejadian 
bencana. Abdul menjelaskan 
di Sumatera dan Kalimantan 
mulai berkurang kejadian banjir 
di minggu ini, tetapi mulai ada 
peningkatan kejadian kebakaran 
hutan. Fokus BNPB terkini masih 
tetap menangani bencana hidro-
meteorologi basah dan hidrome-
teorologi kering. (ant/dev/tri)

Sepekan 53 Hektare Lahan Terbakar

dr Erna Mulati MSc CMFM

ANTARA/DEVI NINDY

DISASTER BRIEFING: Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam disaster briefing daring di Jakarta, Senin (25/7). 

Keluarga Punya Peran dalam Penurunan Angka Stunting
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BARTIM

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk akan melaksanakan penjualan umum (Lelang) 
Eksekusi pasal 6 Undang -  Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan 
perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya 
terhadap obyek jaminan atas nama debitur Syahrudin berupa :
• Sebidang tanah seluas 2441 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 674 atas nama 

Rafika, terletak di Jalan Karya (Jalan Cilik Riwut Km. 29), Kel. Tumbang Tahai, Kec. 
Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.
(Harga Limit Rp. 457.000.000,- ; Uang Jaminan Rp. 91.400.000,-).

Syarat dan Ketentuan Lelang:
1. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui 

Aplikasi Lelang Internet  (ALI)  dengan cara penawaran (Closed Bidding) pada 
alamat domain https://www.lelang.go.id, dengan cara sebagaimana terdapat 
dalam menu “Tata Cara dan Prosedur” ALI pada domain tersebut.

2. Pendaftaran dan penyampaian penawaran lelang dapat dilakukan sejak 
pengumuman lelang ini di-upload di https://www.lelang.go.id sampai dengan 
penyampaian penawaran lelang ditutup pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 09 Agustus 2022
Pukul :  09.45 Waktu Server (Sesuai WIB)

3. Pembukaan penawaran lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang bersama - sama 
Penjual pada :
Hari/Tanggal :  Selasa, 09 Agustus 2022
Pukul :  09.45 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat domain :  https://lelang.go.id
Tempat Lelang :  KPKNL Palangkaraya

Jalan. G. Obos Km.1 Nomor 19, Palangka Raya
Penetapan Pemenang :  Setelah batas akhir penawaran 

4. Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server, saat 
melakukan pendaftaran, penyetoran uang jaminan dan penyampaian penawaran 
lelang pada ALI.

5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan 
sebagai berikut :
a. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan 

penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-

lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Uang  jaminan  disetorkan  ke  nomor  Virtual  Account  (VA) masing-masing 

peserta lelang yang  akan  dibagikan  secara  otomatis  dari  ALI setelah mengikuti 
proses pendaftaran dan pemilihan barang yang dilelang.

7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2%
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

8. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran 
sesuai dengan ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas
Negara.

9. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya.
10. Penjelasan dan informasi lelang hubungi : PT. Balai Lelang Surya : (021) 2937 

1424,  0812 9313 1101, 0878 8440 9611.
       Palangkaraya, 26 Juli 2022

       ttd  
KPKNL PALANGKARAYA PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 

TAMIANG LAYANG-Bupati 
Barito Timur (Bartim) Ampera 
AY Mebas mengajak seluruh 
elemen masyarakat bisa mem-
beli beras lokal. Menurutn-
ya, keberpihakan terhadap 
produk asli daerah tersebut 
sebagai wujud kepedulian se-
kaligus membantu para petani 

bisa lebih sejahtera. 
“Beras Barito Raya adalah 

produksi lokal yang dikelola 
koperasi binaan pemerintah, 
membelinya ikut menduku-
ng program ekonomi kerak-
yatan,” ajak bupati, kemarin. 

Orang nomor satu di ka-
bupaten berjuluk Gumi Jari 
Janang Kalalawah itu merasa 
bangga dengan produksi be-
ras dari hasil alam setempat. 
Selain diolah pabrikan lokal 
kemasan untuk membungk-
us tidak kalah bersaing den-
gan produk-produk dari luar. 

“Kabupaten Bartim surplus 

beras dan memiliki beragam va-
rietas padi terus dikembangkan, 
sehingga sudah seharusnya kita 
bersama mendukung pertanian 
dengan membeli beras lokal 
yang selama ini menjadi sektor 
paling membanggakan di daer-
ah,” ulas Bupati. 

Dia menambahkan, beras 
lokal hasil olahan petani 
di Bartim memiliki keung-
gulan. Selain tujuan untuk 
bisa memenuhi kebutuhan 
daerah, pemasarannya terus 
akan dikembangkan sampai 
ke kabupaten-kabupaten 
tetangga.(log/uni)

BANGGA: Bupati Ampera 
AY Mebas menunjukkan 
produk beras lokal yang 
ikut di pamerkan dalam 
Expo Bartim 2022 di 
stand Dinas Koperasi 
Perdagangan dan UKM.

Bupati Ajak Masyarakat Beli Beras Lokal
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Pendaftaran 
BBM Bersubsidi 
Terkendala 
Kolom Wilayah

PALANGKA RAYA-PT Per-
tamina mulai kemarin (25/7) 
membuka pendafataran pem-
belian bahan bakar minyak 
(BBM) jenis solar subsidi dan 
pertalite di berbagai daerah 
secara serentak, termasuk di 
Kota Palangka Raya. Beberapa 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU) di Kota Cantik 
sudah disediakan stan atau 
tempat pendaftaran. Bah-
kan ada spanduk bertuliskan; 
“Pembelian solar subsidi dan 
pertalite roda 4 wajib terdaft-
ar di Wibesite: subsiditepat.
mypertamina.id”. Seperti yang 

ditemui wartawan Kalteng Pos 
di SPBU di Jalan Bukit Kemint-
ing, ada beberapa warga yang 
berusaha mendaftar. 

Namun, Apri Ambo, salah 
satu pengawasan pada SPBU 
tersebut menyampaikan, ada 
kendala saat pendaftaran, yakni 
warga saat ingin mendaftar 
ternyata tidak bisa. Pasalnya 
dalam proses pendaftaran tak 
tersedia di website untuk pen-
daftaran kolom Operasional 
Wilayah Kalimantan Tengah. 
Alhasil para warga tidak bisa 
tuntas melakukan proses pen-
daftaran dan belum terdaftar 
sebagai pembeli solar bersubsi-
di atau pertalite. Warga diminta 
datang lagi pada lain waktu 
untuk mendaftarkan diri. 

“Warga terkendala di pengi-
sian operasional wilayah kare-
na wilayah Kalimantan Tengah 

tidak tersedia. Mereka pun tidak 
menuntaskan pendaftaran 
tersebut dan kami mengarah-
kannya untuk mendaftarkan 
kembali waktu lain sembari 
kami menunggu konfirmasi 
atas laporan tersebut,” ujar Apri 
Ambo, Senin (25/7).

Pada saat bersamaan, Kusin, 
salah seorang warga mencoba 
mendaftar di website dengan 
meminta bantuan pihak SPBU 
dan ternyata gagal. Dia meng-
aku bahwa mendapatkan in-
formasi terkait pendaftaran ini 
dari televisi dan media sosial 
Facebook. “Gak bisa daftar 
hari ini. Untuk tahu infor-
masi ini, karena tadi lihat 
di TV dan Facebook, saya 
langsung ke SPBU karena 
takut nanti setelah diterap-
kan saya akan susah mengisi 
bahan bakar khususnya 

yang subsidi,” ucapnya. 
Di tempat berbeda, Susanto 

August Satria, selaku Area 
Manager Communication 
& CSR PT Pertamina Patra 
Niaga Regional Kalimantan, 
menyampaikan, terkait ken-
dala yang dihadapi oleh warga 
Palangka Raya yang tak bisa 
mendaftar akan segera di-
laporkan ke pusat. “Kami akan 
melaporkan kepada pusat 
untuk menindaklanjuti agar 
proses pendaftaran bisa den-
gan lancar,” katanya.

Dia menambahkan, ren-
cananya, Kota Palangka Raya 
memang akan menjadi per-
contohan untuk penerapan 
program tersebut. “Akan kami 
evaluasi agar bisa nantijya 
kami terapkan di kota atau 
kabupaten yang ada di Kalim-
antan Tengah,” jelasnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, pen-
erapan pendaftan tersebut han-
ya untuk roda empat. Untuk roda 
dua belum diterapkan dan be-
lum perlu mendaftar di website 
pendaftaran. “Terkait pengguna 
roda dua itu akan kami lakukan 
evaluasi dulu yang ada, karena 
penerapan perlu bertahap untuk 
semua,” jelasnya.

Dia menegaskan, bagi warga 
yang nantinya sudah melaku-
kan pendaftaran subsiditepat 
Mypertamina ini belum tentu 
semuanya bisa terverifikasi. 
Pasalnya Pertamina berusaha 
enyalurkan BBM bersubsidi ke 
orang yang tepat. 

“Nantinya kami akan berk-
erja sama dengan pemko un-
tuk memverifikasi apakah pen-
daftar terseut berhak mendap-
atkan BBM bersubsidi atau 
tidak,” ungkapnya. (irj/uni)

TOKYO-Menteri Koordi-
nator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto memulai 
rangkaian kunjungan kerja di 
Tokyo, dengan mengadakan 
pertemuan dengan Ment-
eri Ekonomi, Perdagangan 
dan Industri (METI) Jepang 
Koichi Hagiuda. Dalam 
pertemuan tersebut, salah 
satunya membahas terkait 
perkembangan kerjasama 
dalam Forum Public and 
Private Dialogue Track 1.5: 
Japan Indonesia Co-Creation 
Partnership for Innovative.  

“Pemerintah Indonesia 
dan Pemerintah Jepang 
telah menyepakati sejum-
lah bidang kerja sama, yaitu 
pengembangan sumber daya 
manusia (capacity building), 
teknologi digital, rantai pa-
sok dan promosi industri 
hijau. Ini termasuk proyek 
pengembangan sumber daya 
manusia yang bekerja sama 
dengan Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Kerja (BPPK) 
Bekasi atau yang lebih dike-
nal dengan CEVEST,” ujar 
Menko Airlangga.

Indonesia dan Jepang telah 
menyelesaikan general re-
view IJEPA pada 2019 lalu, 
dan saat ini masih diadakan 
pembahasan protokol antara 

tim negosiasi kedua negara. 
Menko Airlangga mengang-
kat sejumlah isu penting 
yang masih tertunda dalam 
pembahasan yaitu terkait 
permintaan Indonesia atas 
akses pasar untuk ekspor 
tuna kaleng ke Jepang. 

“Kami melihat ada com-
plementary antara demand 
di Jepang dan supply di In-
donesia atas produk tuna ini, 
sehingga Indonesia berharap 
Jepang dapat menurunkan 
tarif untuk produk tuna Indo-
nesia agar Indonesia memiliki 
level playing field yang sama 
dengan negara lain di kawa-
san,” ujar Airlangga. Seperti 
diketahui, Thailand saat ini 
telah memiliki tarif yang lebih 
rendah untuk mengekspor 
tuna mereka ke Jepang.

Selain itu, pertemuan juga 
membahas investasi yang 
telah dilakukan oleh pemer-
intah Jepang di industri oto-
motif Indonesia. Lebih lanjut 
Menteri Hagiuda mengata-
kan, kemajuan kerja sama di 
industri otomotif antarkedua 
negara sudah sangat baik. 

“Sejumlah perusahaan 
Jepang juga terus meningkat-
kan komitmen investasinya 
di Indonesia,” ucap Hagiuda.

Mitsubishi telah berkomit-

men untuk memulai pro-
duksi electric vehicle di In-
donesia pada awal tahun 
2023 yang bertujuan untuk 
memperluas pasar ekspor. 
Selain Mitsubishi dan Toyota, 
Nissan juga akan mengem 
bangkan produksi electric 
vehicle di Indonesia. Nissan 
rencananya akan menggu-
nakan teknologi lain yang 

juga ramah lingkungan dan 
sudah mempertimbangkan 
menggunakan bahan bakar 
berbasis hidrogen. 

Dalam pertemuan terse-
but, Menko Airlangga juga 
menyampaikan respons ter-
hadap permintaan Pemerin-
tah Jepang terkait kebijakan 
sertifikat bebas radio aktif 
untuk produk pertanian, 

perikanan dan makanan asal 
Jepang.   Pemerintah telah 
mengeluarkan Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 
12 Tahun 2022 tentang Pen-
gawasan Keamanan Pangan 
Terhadap Pemasukan Pan-
gan Asal Hewan dan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan ke 
Dalam Wilayah Negara Ke-
satuan Republik Indonesia 
dari Cemaran Radioaktif. Tu-
juan dari permentan ini yakni 
untuk memastikan pangan 
segar asal hewan dan tumbu-
han yang dimasukkan ke da-
lam wilayah NKRI memenu-
hi persyaratan keamanan 
pangan. Badan POM telah 
melakukan revisi peraturan 
terkait dengan persyaratan 
sertifikat bebas radioaktif 
untuk makanan olahan. 

“Badan POM telah mener-
bitkan revisi peraturan dan 
tidak lagi mewajibkan serti-
fikat bebas radioaktif untuk 
makanan olahan Jepang yang 
masuk ke Indonesia,” ujar 
menko Airlangga.

Menko Airlangga juga men-
gangkat isu terkait pengaturan 
impor baja. Saat ini, Pemerintah 
Indonesia sedang menyiapkan 
Neraca Komoditas dalam rang-
ka penerbitan izin impor pro-
duk baja yang rencananya akan 

Indonesia dan Jepang Sepakati Sejumlah Kerja Sama

DENAR/ KALTENG POS

GAGAL DAFTAR: Salah seorang warga mencoba mendaftar BBM bersubsidi di stan yang ada di SPBU Jalan Bukit Keminting, Senin (25/7).

Mau Daftar Malah Tak Bisa

PALANGKA RAYA-Beberapa waktu lalu Kalteng 
telah menerima vaksin penyakit mulut dan kuku 
(PMK) untuk hewan ternak dosis pertama sebanyak 
2.700. Jumat (22/7) lalu, Kalteng menerima lagi vak-
sin PMK dengan jumlah yang cukup banyak diband-
ingkan dosis pertama, yakni sebanyak 44.900 dosis. 
Semua vaksin yang diterima itu akan disuntikkan ke 
sapi-sapi di seluruh Kalteng.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Peternakan (TPHP) Kalteng Riza Rahmadi mengata-
kan, 44.900 dosis vaksin yang telah dikirimkan dari 
pusat ke Kalteng akan diberikan untuk 2.700 sapi 
yang sebelumnya telah menerima vaksin dosis per-
tama. Selebihnya akan disuntikkan pada sapi-sapi 
yang belum pernah menerima vaksinasi.

“Dosis vaksin kedua ini datang cukup banyak dib-
andingkan vaksin pertama, jumlah vaksin ini sangat 
mungkin mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi 
hewan ternak hingga akhir tahun nanti,” kata Riza 
Rahmadi saat diwawancarai, Senin (25/7).

Diungkapkannya, 44.900 dosis ini sudah mulai di-
distribusikan ke seluruh kabupaten/kota, baik yang 
sudah terpapar PMK maupun tidak. Berbeda dengan 
vaksin dosis pertama yang hanya difokuskan pada 
kabupaten/kota yang sudah terpapar wabah PMK.

“Jadi 44.900 dosis ini sudah kami distribusikan ke 
seluruh Kalteng, bagi sapi yang sudah menerima 
vaksin dosis pertama kemudian sudah memenuhi 
rentan waktu satu bulan, maka wajib mendapatkan 
vaksin dosis kedua, sisanya akan diberikan kepada 
hewan ternak yang belum mendapatkan vaksin dosis 
satu. Bahkan vaksinasi PMK ini sampai tiga kali atau 
booster,” bebernya.

Dengan digencarkannya vaksinasi PMK untuk 
hewan ternak diharapkan dapat terus menekan 
jumlah kasus hewan ternak yang tertular wabah 
ini. Memang vaksinasi diprioritaskan terhadap 
hewan ternak sapi. Namun apabila sudah tervaksin 
seluruhnya, vaksin yang sisa akan disuntikkan ke 
hewan ternak lain yang juga rentan terpapar PMK, 
seperti kerbau dan kambing.

“Seluruh hewan ternak se-Kalteng ini nantinya 
akan divaksin, tapi terlebih dahulu diprioritaskan 
untuk sapi,” tegasnya.

Sejauh ini petugas lapangan sudah melakukan 
pemetaan populasi ternak. Lantaran sasaran vaksi-
nasi tidak hanya pada kabupaten/kota yang sudah 
terpapar wabah, tapi seluruh kabupaten/kota di 
Kalteng yang ada hewan ternak khususnya sapi.

Pihaknya menyebut, saat ini angka kasus PMK di 
Kalteng sudah menurun. Tercatat hanya dua kabu-
paten/kota yang masih ada kasus aktif atau masih 
ada hewan ternak yang dirawat karena tertular PMK.

“Saat ini hanya ada 12 ekor sapi yang sakit di Ka-
bupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan 3 ekor di 
Kota Palangka Raya, sehingga total sapi yang masih 
sakit atau terpapar PMK se-Kalteng sebanyak 15 
ekor,” pungkasnya. (abw/ce/ala)

Sapi Se-Kalteng 
Divaksin PMK
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KERJA SAMA: Menko Airlangga bertemu dengan Menteri 
Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Koichi Hagiuda, 
belum lama ini.

dilaksanakan pada tahun 2023. 
Pengalokasian dilakukan ber-
dasarkan data supply-demand, 
kapasitas produksi perusahaan, 
dan record atas kinerja realisasi 
impornya, dengan tujuan agar 
penggunaan baja impor se-
bagai bahan baku tepat sasaran. 

“Baja sangat diperlukan 
untuk industri pengguna. Oleh 
karena itu, pengaturan pen-
galokasian impor baja dilaku-
kan secara selektif, namun 
dengan proses yang trans-
paran dan akuntabel, den-
gan tetap menjaga agar tidak 
melanggar ketentuan WTO,” 
ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan terse-
but, Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang juga men-
yampaikan, untuk impor baja 
yang sangat diperlukan untuk 
industri. “Pemerintah sedang 
menyiapkan kebijakan untuk 

melakukan relaksasi tarif, 
dan Tim Teknis akan segera 
menyelesaikan,” katanya.

Menteri Agus juga men-
yampaikan terima kasih 
kepada industri otomotif 
Jepang yang telah melakukan 
perluasan pasar produk oto-
motif Indonesia, salah satun-
ya untuk melakukan ekspor 
dari Indonesia ke Australia.

Dalam pertemuan ini, juga 
dibahas mengenai potensi 
kolaborasi lanjutan antara kedua 
negara, mengingat kerjasama 
antara Pemerintah Jepang dan 
Indonesia telah berlangsung 
selama hampir 50 tahun. Men-
teri Hagiuda menyampaikan, 
tahun depan adalah 50 Tahun 
Persahabatan ASEAN – Jepang. 
“Kami ingin ada proyek besar 
kerja sama di bidang ekonomi, 
bersama dengan dunia usaha,” 
kata Hagiuda. (tim/nue)
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Ketua kloter lima embarkasi 
Banjarmasin Tu’aini mengata-
kan, pelaksanaan ibadah haji 
pasca Armuzna berjalan lancar. 
Tawaf ifadah dan sai berjalan 
lancar. Baik jemaah mandiri atau 
yang uzur (menggunakan kursi 
roda) sudah rampung melaksa-
nakan keseluruhan ibadah pada 
19 Juli lalu.

“Rabu (besok, red) akan di-
lakukan penimbangan barang, 
sebelumnya dengan cara manual 
di kamar masing-masing, barulah 
oleh petugas dari Bandara Jeddah, 
sebelum nantinya jemaah haji 
kloter lima pulang ke Tanah Air,” 
kata Tu’aini saat dihubungi dari 
Palangka Raya, Senin (25/7).

Jemaah haji kloter lima akan 
melakukan perpisahan pada Jumat 
(29/7) selepas subuh. Sesuai jad-
wal yang ada, check out dilaksana-
kan pada Jumat (29/7) pukul 12.35 
WAS (waktu Arab Saudi).

“Jemaah haji kloter lima take off 
dari Bandara KAAIA Jeddah pada 
Jumat (29/7) pukul 20.35 WAS 
dan diperkirakan landing di Ban-
dara Samsudinnoor Banjar Baru, 
Kalimantan Selatan, Sabtu (30/7) 
sekitar pukul 15.20 Wita,” ucapnya.

Pihaknya menyebut, tidak lama 
lagi jemaah haji kloter lima akan 
meninggalkan Tanah Suci untuk 
kembali ke Tanah Air. “Semo-
ga Allah Swt menyehatkan dan 
memberikan umur panjang, serta 
keturunan kita dapat datang untuk 
melaksanakan ibadah haji dan 
umrah,” ucapnya.(abw/ce/ala)

Saya (penulis, red) memilih kan-
das potok lauk behau. Makanan 
yang selalu saya rindukan saat 
pergi ke desa-desa di Kalimantan 
Tengah (Kalteng). Potok adalah 
nama lokal dari kecombrang, se-
dangkan kandas adalah sambal. 
Diolah dengan tambahan potong-
an ikan behau.

Aneka makanan lokal itu tersaji 
di Festival Pangan Hutan Lem-
baga Pengelola Hutan Desa 2022 
se-Kecamatan Kahayan Tengah, 
Kabupaten Pulang Pisau. Acara 
digelar di tanah lapang pinggir 
jalan trans kabupaten yang meng-
hubungkan Palangka Raya-Bun-
tok. Persis di tepi Danau Sabuah, 
Desa Tuwung. “Saya masak sayur 
rebung ditambah ikan haruan ba-
kar,” ucap Raya Patmajeni, salah 
satu peserta festival. “Semuanya 
enggak ada yang beli, melainkan 
cari di hutan,” tambah perempu-
an berusia 40 tahun itu sembari 
menyodorkan ikan haruan bakar 
untuk saya cicipi.

Raya menyebut, sampai saat 
ini hutan di Desa Tuwung masih 
terjaga. Begitu luas. Kalau untuk 
soal bahan pangan, tidak akan 
kekurangan. “Sekalipun ada krisis 
pangan, kami masih bisa makan,” 
sebut ibu rumah tangga sekaligus 
guru olahraga di SDN 2 Tuwung itu.

Lantas bagaimana peran masya-
rakat, terutama kaum ibu dalam 

menjaga hutan agar tetap lestari? 
Lulusan PGSD Universitas Palangka 
Raya (UPR) tahun 2017 itu menye-
but, warga desa begitu memahami 
bagaimana cara melestarikan bahan 
pangan yang ada di hutan. Sebagai 
contoh, tidak sembarangan me-
nebang pohon dan mengambil 
bahan pangan atau tumbuhan 
seperlunya. “Ibu-ibu sendiri juga 
sudah memulai menanam berba-
gai jenis sayuran di pekarangan,” 
pungkas ibu tiga anak ini.

 Sembari menikmati tanak salu-
ang, Camat Kahayan Tengah Siswo 
mengapresiasi langkah Lembaga 
Pengelola Hutan (LPHD) yang 
menggelar festival pangan hutan. 
Pria yang diajak merantau dari 
tanah kelahirannya, Lamongan, 
sejak berusia 7 tahun itu menye-
but, festival pangan hutan ini di-
maksudkan untuk membuka mata 
semua masyarakat, bahwa hutan 
merupakan lumbung pangan yang 
wajib dilestarikan. Banyak bahan 
pangan dan tumbuhan obat-obat-
an hidup di hutan. “Kalau bukan 
kita (melestarikan hutan, red), 
siapa lagi?” ucapnya.

Tak hanya olahan makanan, 
pada acara yang digelar Kamis 
(21/7), juga terdapat stan-stan 
yang menyuguhkan hasil karya 
kerajinan tangan dari ibu-ibu dan 
para remaja. Ada kerajinan bunga 
yang dibuat dari sampah plastik. 
Ada ukiran dari kayu gaharu. Ada 
hasil kerajinan dari purun dan 
rotan. Macam-macam pokoknya. 

Pengunjung yang hadir juga di-
suguhi pentas musik dan tarian 
tradisional yang dibawakan oleh 
anak-anak desa setempat. Ada 
juga aksi pantomim dari Abdul 
Khafidz yang berpakaian serba-
putih, sembari membawa cangkul 
layaknya seorang petani.

Tujuan acara ini digelar untuk 
mengajak semua masyarakat, 
khususnya di desa-desa untuk 
terus melestarikan hutan demi 
kemandirian pangan. 

Untuk diketahui, hutan desa 
yang ada di Kecamatan Kahayan 
Tengah sangat luas. Sekitar 14.392 
hektare dari 12 desa. Ditetapkan 
sesuai Keputusan Menteri Ling-
kungan Hidup dan Kehutan-
an Republik Indonesia Nomor: 
SK.10388/MENLHK-PSKL/PKPS/
PSL.O/12/2019. Desa Tuwung 
sendiri memiliki hutan desa seluas 
1.297 hektare.

Ketua LPHD Tuwung Kamison 
menyebut, festival ini merupakan 
pertama kali digelar. Meski tam-
pak sederhana, tapi ia meyakini 
yang dilakukan oleh pengurus 
dan anggota LPHD se-Kecamatan 
Kahayan Tengah penuh makna.

Festival ini juga menjadi bukti 
nyata jika hutan mempunyai 
banyak potensi yang bisa men-
dukung kemandirian pangan di 
tengah ancaman krisis pangan du-
nia. “Hutan di Kalteng khususnya 
di Kahayan Tengah menyimpan 
banyak potensi,” ujar pria berusia 
44 tahun itu.

Meski kekayaan hutan masih 
melimpah, pria yang sehari-hari 
berprofesi sebagai nelayan tradi-
sional itu mengajak warga desa 
untuk tidak terus menggantungkan 
hidup dari hasil hutan. Warga pun 
memahami pemikiran itu. Buk-
tinya, lanjut Kamison, ada yang 
sudah mulai membudidayakan 
ikan. Membudi daya lebah madu. 
Juga menanam sayur-sayuran di 
pekarangan rumah. “Itu semua su-
dah dipraktikkan, bahkan ada yang 
sudah menghasilkan,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Penyuluh 
Kehutanan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Produksi (KPHP) Kahayan 
Tengah Nikolaus Dandy me-
nyampaikan, pihaknya bersa-
ma Borneo Nature Foundation 
(BNF) Indonesia dan pemerintah 
desa selama ini terus membe-
rikan pendampingan kepada 
warga dalam hal melestarikan 
hutan maupun memanfaatkan 
hasil hutan sebagai pangan. 

“Saat ini lebih banyak kegiatan 
untuk meningkatkan ekonomi 
kerakyatan, mengajarkan warga 
bagaimana menanam sayuran, 
membudi daya lebah, dan me-
manfaatkan hasil hutan untuk 
kehidupan sehari-hari tanpa harus 
merusak hutan,” ungkapnya.

Potensi yang ada di hutan me-
mang begitu melimpah. Warga me-
nyebutnya sebagai “supermarket”. 
Kebutuhan pangan semua ada di 
hutan. Warga tak takut kelaparan se-
lagi hutan masih tetap hijau. (*/ce)

Apalagi lanjut sekda, masalah 
ini terjadi di rumah makan, bukan 
terjadi di institusi atau kelembagaan 
pemerintahan.“Jika bisa, sebaiknya 
cooling down saja. Kami juga tidak 
menutup mata dan telinga. Seperti 
yang sering saya sampaikan di 
DPRD, saya tidak antikritik, saran, 
maupun pendapat, sekeras apapun 
itu, karena saya memahami bahwa 
salah satu tugas DPRD adalah meng-
awasi. DPRD adalah mitra kerja 
kami, sejajar dengan pemerintah 
daerah,” terangnya.

Karena itu, Pransang mengimbau 
kepada seluruh kepala perangkat 
daerah (PD) maupun aparatur 

lainnya di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Katingan, agar tidak mu-
dah tersinggung dengan pendapat 
atau pernyataan yang disampaikan 
DPRD. “Kita saling menghargai, 
memahami tugas dan fungsi kita 
masing-masing, kedewasaan sangat 
penting bagi kita dalam menyikapi 
segala sesuatu,” tegasnya.

Ketika ditanya, apakah ada pe-
manggilan terhadap Risnaduar 
oleh pihaknya, menurut pria yang 
pernah menjabat sebagai Kepala 
Badan Kesbangpol Kabupaten 
Katingan ini, Risnaduar sudah 
menghadap Bupati Katingan se-
telah mendengar kabar adanya 
laporan ke pihak kepolisian. Tak 
hanya itu, Kepala Disporbudpar 
Kabupaten Katingan juga sudah 

menemui pihaknya. 
“Saya tegaskan lagi, kami tidak 

mencari siapa yang benar atau 
siapa yang salah. Harapan saya 
masalah ini secepatnya selesai. 
Saya lihat statement Pak Nanang di 
media, dia sebelumnya juga sudah 
membuka diri untuk memberikan 
maaf, tapi harus ada yang memfa-
silitasi,” ucapnya.

Sementara di Kepolisian Polres 
Katingan, masalah ini sudah mulai 
diproses. Dalam waktu dekat, kedua 
belah pihak, termasuk saksi-saksi, 
akan segera dipanggil untuk diminta 
keterangan oleh penyidik Polres 
Katingan. “Hari ini (Senin, red) kami 
akan membuat undangan atau surat 
panggilan,” ucap Kapolres Katingan 
AKBP P Sonny Bhakti Wibowo SH 

SIK MIK melalui Kasatreskrim Iptu 
Adhy Herianto SH MH.

Dikatakan kasatreskrim, pihak-
nya belum bisa memberi banyak 
komentar perihal permasalahan 
ini, karena harus menunggu hasil 
pemeriksaan. “Nanti setelah pe-
meriksaan barulah kami tentukan 
seperti apa nantinya. Jika tidak be-
sok (Selasa), mungkin lusa jadwal 
pemeriksaannya,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi III 
DPRD Kabupaten Katingan M Efen-
di menyesalkan tindakan arogan 
yang diperlihatkan seorang oknum 
kepala perangkat daerah terhadap 
pimpinan DPRD Katingan. 

“Dengan pimpinan kami saja 
seperti itu, apalagi dengan kami 
yang berstatus anggota. Untuk itu 

kami sangat mendukung langkah 
hukum yang diambil oleh Bapak 
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten 
Katingan. Ini harus diproses se-
cara hukum,” ujar politikus Partai 
Demokrat ini, seraya mengung-
kapkan bahwa Disporbudpar 
Kabupaten Katingan merupakan 
mitra kerja Komisi III DPRD Ka-
bupaten Katingan.

Menurut wakil rakyat asal Keca-
matan Katingan Tengah itu, ketika 
masalah seperti ini tidak dilapor-
kan, dikhawatirkan bisa menjadi 
preseden buruk ke depan. Wakil 
rakyat bisa diintimidasi atau dian-
cam untuk tidak menyampaikan 
kritikan dan sebagainya. 

“Jadi kami tidak terima jika pim-
pinan kami diperlakukan seperti 

itu, kami berharap Bupati Kating-
an bisa mengevaluasi kembali 
pejabat-pejabat yang punya sifat 
arogan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ka-
tingan Nanang Suriansyah melapor-
kan Kepala Disporbudpar Kabupaten 
Katingan Risnaduar ke kepolisian 
pada Sabtu, 23 Juli 2022. Laporan 
dibuat karena Nanang Suriansyah 
merasa tidak nyaman dan terancam 
dengan tindakan Risnaduar yang 
memukul meja makan dan marah 
saat berjumpa di salah satu rumah 
makan. Risnaduar mengganggap 
bahasa yang disampaikan Nanang 
pada media massa tidak santun dan 
dianggap ada lisensi yang menyen-
tuh pribadi. (eri/ce/ala)

Program yang digagaskan oleh 
perempuan yang dipersunting 
Gubernur Kalteng H Sugianto Sab-
ran pada 2018 lalu itu bersentuhan 
langsung dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Mulai dari bidang 
kesehatan hingga perekonomian. 
Sesuai dengan sosoknya yang be-
gitu merakyat.

Sekretaris TP-PKK Kalteng Adiah 
Chandra Sari mengatakan, di usia 
yang masih muda, Ivo memiliki 
ide-ide segar yang sebelumnya tidak 
dipikirkan oleh pengurus, tertutama 
yang berkaitan dengan program 
kerja TP-PKK. Saat ini Ivo bersama 
jajarannya punya prioritas dalam 
menurunkan angka stunting, 
mengingat angka stunting di Kal-
teng masih cukup tinggi. Karena 
itu, kegiatan-kegiatan TP-PKK 
difokuskan untuk mendukung 
penurunan angka stunting.

“TP-PKK punya program prio-
ritas yang dilaksanakan di kabu-

paten/kota melalui empat pokja 
dengan tugas dan fungsi masing-
masing,” katanya saat diwawanca-
rai, Senin sore (25/7).

Dikatakan Adiah, upaya pe-
nurunan stunting tidak hanya 
merupakan peran PKK, tapi juga 
bersama perangkat daerah te-
rakit. Namun pihaknya percaya 
ada tekada dan upaya Ivo dalam 
menurunkan stunting di Kalteng 
ini. Misalnya dengan mendorong 
kader-kader PKK terlibat dalam 
upaya penurunan stunting dan 
mendorong ketua TP-PKK kabu-
paten/kota turun langsung dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan 
upaya penurunan stunting.

“Saat ini angka stunting di Kal-
teng memang turun dibandingkan 
beberapa tahun lalu, kami percaya 
bahwa itu merupakan salah satu 
hasil dari upaya Ibu Ivo untuk men-
dorong peran kader PKK,” katanya.

Selain itu, sebagai ketua TP-
PKK Kalteng, Ivo juga berjuang 
agar ada penambahan anggaran 
TP-PKK dalam rangka pelaksa-

naan kegiatan yang berkaitan 
dengan penurunan stunting. 
Melalui arahan Ivo, lanjut dia, 
TP-PKK juga terlibat langsung da-
lam kegiatan-kegiatan sosial. Misal 
saja saat terjadi bencana alam.

“Arahan beliau (Ivo, red), TP-
PKK terjun langsung ke masyara-
kat yang terkena bencana alam, 
seperti memberikan bantuan dan 
lainnya,” ucapnya.

Tak hanya itu, TP-PKK Kalteng 
juga bermitra dengan perangkat 
daerah (PD) dalam rangka me-
nunjang PD terkait yang bersen-
tuhan langsung dengan masyara-
kat. Misal saja, bermitra dengan 
Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Peternakan (TPHP), Dinas 
Koperasi dan UMKM, Dinas Pari-
wisata, serta Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan (Disperindag).

“Bahkan akan terbentuk kawasan 
terpadu dan pusat kerajinan purun, 
saat ini masih dalam proses, itu 
merupakan ide beliau (Ivo, red),” 
tutur Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Kalteng ini.
Adiah menyebut, selama men-

jabat sebagai ketua TP-PKK, ter-
lihat banyak kontribusi Ivo dalam 
upaya peningkatan sumber daya 
manusia (SDM) melalui TP-PKK. 
Misal saja, bimbingan ecoprint 
yang diberikan kepada masyara-
kat, yang saat ini sudah menjadi 
usaha untuk masyarakat.

“Masih banyak ide-ide beliau 
(Ivo, red) yang  telah dituangkan 
pada program-program PKK, 
tidak hanya di TP-PKK, tapi juga 
di organisasi lain yang dipim-
pinnya, seperti Dekranasda dan 
Pramuka,” sebutnya.

Dalam berorganisasi, Ivo di-
kenal sebagai sosok yang ramah. 
Walau usianya masih muda, Ivo 
bisa bergaul dan beradaptasi de-
ngan orang-orang yang usianya 
lebih tua. “Kami di PKK dan orga-
nisasi lain memang lebih banyak 
yang sudah tua (usia), tapi Ibu Ivo 
mampu menjadi teman sekaligus 
pemimpin, itu yang luar biasa,” 
pungkasnya. (abw/ce/ala)

PROGRAM ...
(sambungan dari hlm 1)

Mengapa tak muluk-muluk? 
Yetrie menyebut, di sekitarnya 
adalah banyak orang pintar. Tugas 
pemimpin adalah mengakomoda-
si. Jika ada masalah, pemimpinlah 
yang harus berdiri di depan untuk 
mengakomodasi. 

Ada sejumlah program yang 
Yetrie siapkan jika kelak terpilih 
menjadi rektor. Salah satunya 
adalah program memperbaiki ak-
reditasi. Ini yang harus dilakukan 
oleh UPR. Program studi telah 
meraih akreditasi unggul dan baik 
sekali tetap akan diperhatikan dan 
mendapatkan reward. 

Program lainnya adalah mende-
sain ulang kurikulum dengan pen-
dekatan outcome base educations 
(OBE). Menurut Yetrie program ini 
tidaklah sulit dilaksanakan. Program 
Pascasarjana telah melaksanakan 
kurikulum ini sejak 2020. Nantinya 
semua fakultas akan menerapkan 
kurikulum OBE untuk menuju per-
guruan tinggi yang unggul.

“UPR harus berbasis ICT dengan 
memperbaiki Siakad melalui pe-
ningkatan bandwidth internet. Se-
luruh fakultas harus meningkatkan 
bandwidth, karena menjadi keperlu-
an dalam proses belajar mengajar,” 
ujar Yetrie yang mengusung moto 
Bajenta Harati, UPR Bersinar.

Program berikutnya adalah 
menerapkan standar nasional uji 
plagiasi. Selama ini tidak ada uji 
plagiasi di masing-masing fakultas. 
Bagaimana bisa mengevaluasi 
hasil karya skripsi dan tesis ma-
hasiswa jika tidak ada uji plagiasi.

“Nanti akan dipersiapkan di 
masing-masing fakultas untuk 
uji plagiasi ini. Karena Program 
Pascasarjana sejak 2019 sudah me-
nerapkan uji plagiasi. Tahun 2019, 
uji plagiasi 30 persen, tahun 2022 
berada di atas standar nasional 23 
persen. Selain itu, karya mahasis-
wa wajib dimasukan jurnal lokal 
dan jurnal internasional,” ujar 

Yetrie yang saat ini masih menjabat 
sebagai direktur Pascasarjana UPR.

Yetrie akan memprogramkan 
memperbesar anggaran peneli-
tian dan pengabdian yang lebih 
besar dari saat ini. Karena Program 
Pascasarjana telah meanggarkan 
sendiri, tidak bergabung dengan 
LP3MPT. Itu bisa dilaksanakan.

“Kita akan mengadakan pengem-
bangan program studi untuk mem-
berikan income bagi perguruan 
tinggi. Membuka program studi 
yang relevan dan banyak peminat-
nya, untuk memberikan input dana-
dana bagi universitas,” ujar Yetrie.

Menurutnya, pengembangan 
program studi baru ini telah dila-
kukan di Program Pascasarjana 
yang dipimpinnya. Yakni program 
studi Magister Perencanaan Wila-
yah dan Kota yang multidisiplin. 
Program ini sudah mulai peneri-
maan semester ini.

Terkait pembiayaan, Yetrie akan 
memprogramkan menambah bia-
ya untuk masing-masing fakultas, 
kalau belum menuju ke Badan 
Layanan Umum (BLU).

Jadi, ada delapan program prio-
ritas yang akan dilaksanakan Yetrie 
jika terpilih menjadi Rektor UPR. 
Pertama, meningkatkan status UPR 
dari satker ke BLU dalam tahap 
proses, kemudian menuju PTNBH. 
Kedua, meningkatkan kualitas do-
sen. Ketiga, meningkatkan kuriku-
lum dan pembelajaran. Keempat, 
meningkatkan kualitas penelitian 
dan pengabdian kepada masyara-
kat. Kelima, meningkatkan kualitas 
lulusan. Keenam, meningkatkan 
tata kelola perguruan tinggi. Ketujuh, 
pengembangan sarana dan prasara-
na. Kedelapan, meningkatkan kerja 
sama dengan stakeholders.

Semua program itu dirancang 
untuk mewujudkan visi menja-
dikan UPR sebagai universitas 
unggul dalam penelitian gambut 
tropis dan daerah aliran sungai 
yang bertumpu pada harmonisasi 
teknologi dan kearifan lokal pada 
tahun 2026. (sma/ce/ala)

Diungkapkannya, lomba ca-
bang kaligrafi diikuti oleh peserta 
berusia maksimal 34 tahun. Aspek 
penilaian sama untuk peserta baik 
anak-anak maupun dewasa.

Lomba cabang kaligrafi ini ter-
bagi dalam empat kategori. Yakni 
kategori naskah (penulisan), 
kategori hiasan mushaf (hiasan 
Al-Qur’an), kategori kontempo-
rer (nuansa klasik), dan kategori 
dekorasi (hiasan). Untuk opsi pe-
nulisannya menggunakan sistem 
undian cabut. Sedangkan untuk 
sketsa, peserta boleh mengerja-
kan sebelumnya.

“Jadi untuk sketsa boleh di-
kerjakan dua hari sebelumnya, 
finishing di lokasi. Namun untuk 
opsi penulisan menggunakan 
sistem cabut undian, jadi sebe-
lumnya peserta tidak mengeta-
hui penulisannya seperti apa, 
ini dimaksudkan untuk menjaga 
orisinalitas karya,” bebernya.

Dewan juri terdiri dari tiga 
orang. Dua orang dari Palangka 
Raya dan satu dari Kabupaten Ko-
tawaringin Barat (Kobar). Sedang-
kan panitera hanya satu orang dari 
Palangka Raya. Rata-rata dewan 
juri punya basic dan latar belakang 
bidang kaligrafi serta pernah men-
jadi peserta MTQ. 

Sementara lomba dekorasi dan 
kontemporer diikuti 54 peserta. 
Terdiri dari 28 peserta kategori 
dekorasi dan 26 peserta kate-
gori kontemporer. Namun ada 
beberapa daerah yang tidak me-
ngirimkan perwakilan. “Peserta 

merupakan perwakilan putra 
dan putri dari tiap kabupaten. 
Untuk kategori dekorasi, tiap ka-
bupaten wajib mengirimkan dua 
orang peserta yakni putra dan 
putri, begitu pun dengan kategori 
kontemporer,” ucap Gondo.  

Dari 14 kabupaten yang ada di 
provinsi Kalimantan Tengah, ha-
nya Gunung Mas yang sama sekali 
tidak mengirimkan perwakilan. 
Dalam lomba ini, peserta dari dua 
kategori diberi waktu delapan jam. 

 “Pada lomba kategori dekorasi, 
peserta akan melukis dengan acu-
an seperti hiasan kaligrafi dekorasi 
masjid dengan kaidah penulisan 
huruf Arab yang baku dan ketat. 
Media dalam golongan ini meru-
pakan triplek berukuran 80×122. 
Sedangkan kategori kontemporer 
lebih fleksibel, karena media lu-
kisnya berupa kanvas berukuran 
60×80,” kata juri cabang kaligrafi, 
Muhammad Safaruddin. 

Ketua Majelis Dewan Hakim 
MTQH Kalteng tahun 2022 ini me-
nambahkan, pada lomba cabang 
dekorasi, karya peserta dinilai se-
perti kategori naskah dan mushaf, 
yaitu dititikberatkan pada tulisan, 
dengan pembagian penilaian 60% 
tulisan, 40% tata warna, desain, 
kebersihan, dan motif.  

Sedangkan pada lomba cabang 
kontemporer, peserta lebih bebas 
melukis karya seni kaligrafi tanpa 
harus mengikuti kaidah penulisan 
Arab yang ketat dan baku, tapi 
komposisi huruf tetap harus me-
menuhi kaidah penulisan Arab. 
Selain itu, kesesuaian konteks ayat 
yang dilukis dengan background 
kaligrafi juga menjadi poin penilai-

an pada cabang kontemporer ini. 
Lomba seni membaca Al-

Qur’an kategori golongan 1 juz 
dan tilawah bertempat di lantai 
dua Masjid Raya Darussalam. 
Dengan merdunya para peserta 
silih berganti melatunkan ayat 
suci Al-Qur’an. Suasana perlom-
baan begitu khidmat dan tenang. 
Perlombaan ini diawali dengan 
tilawah dan disambung ayat se-
banyak tiga kali.

H Kusnan Fafkhudin selaku 
subkoordinator cabang lomba 
seni membaca Al-Qur’an menga-
takan, lomba kategori ini diikuti 
20 orang peserta. Penilaian dibagi 
dalam beberapa aspek. Drs H 
Muhammad selaku ketua juri 
mengatakan, ada empat juri yang 
bertugas menilai tiap bidang. Yak-
ni juri bidang tajwid, juri bidang 
tahfiz, dan juri bidang fashahah. 
Adapun juri penanya tahfiz juga 
untuk sambung ayat.

“Penilaian tiap bidang berbeda. 
Ada bidang lagu dan suara bernilai 
40 poin, tajwid 35 poin, dan fas-
hahah 25 poin, jadi totalnya 100 
poin,” ungkapnya.

Sementara itu, lomba seni mem-
baca Al-Qur’an kategori anak-
anak dan remaja di Aula Dinas 
Pertahan Pangan Kota Palangka 
Raya, Senin (25/7), berjalan lancar. 
Diikuti 9 peserta kategori anak dan 
12 peserta kategori remaja.

“Anak-anak sudah memenuhi 
standar dalam membaca, suara 
dan tajwid sudah makin bagus dan 
baik,” tambahnya. 

Sementara itu, cabang lomba 
qiraat mujawwad kategori dewa-
sa pada perhelatan MTQH XXX 

menampilkan 6 qari dan 4 qariah. 
Mujawwad adalah teknik memba-
ca Al-Qur’an yang dilantunkan da-
lam perlombaan ataupun acara-
acara tertentu. Menggunakan 
irama tertentu dan membutuhkan 
teknik pernapasan tingkat tinggi. 
Dengan qiraat dan maqra yang 
telah disiapkan panitia sebelum 
peserta naik ke panggung. 

Selain qiraat dan maqra ada tiga 
kriteria penilain oleh Dewan juri 
yaitu lagu dan suara, pada hukum 
bacaan atau Tajwid, fashohah atau 
kejelasan yang terdinilai oleh tiga 
dewan juri, yakni Muhammad Ab-
duh, Abdul Hadi, dan Siti Hajrul.

Siti Hajrul bersyukur MTQH bisa 
digelar lagi tahun ini setelah ditia-
dakan selama dua tahun karena 
wabah Covid-19. “Saya merasa 
senang dengan kembali terseleng-
gara event tahunan ini, walaupun 
dalam penilaian pada qiraat mu-
jawwad ini hanya satu juri saja 
dalam setiap kriteria penilaian, 
ada pembatasan karena masih 
dalam kondisi pandemi, biasanya 
tiap kriteria penilaian melibatkan 
tiga orang juri,” ucap juri bidang 
suara dan lagu tersebut.  

Persaingan pada lomba muratal 
kategori dewasa dan remaja di 
aula Pascasarjana Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 
lebih bergairah. 

Junaidi menyebut, ada beberapa 
aspek dalam pembacaan Al-Qur’an 
yang menjadi penilaian juri. Yakni 
lafazh, suara, irama, lagu, qoidah 
ushuliyah, makhrujul huruf, dan 
pembacaan sesuai dengan nada 
yang ditentukan panitia. (*irj/ab-
w/*dan/*qin/*win/*adf/ce/ala)
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BARITO SELATAN

Terus Berbenah 
Tingkatkan Kualitas Yanlik

BUNTOK - Kepolisian Resor Barito Selatan (Polres Barsel), saat 
ini terus berbenah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 
atau yanlik kepada masyarakat. 

Kapolres Barsel AKBP Yusfandi Usman, S.I.K., M.I.K. didam-
pingi beberapa pejabat utama Polres mengecek dan meninjau 
langsung fasilitas pada pelayanan yang ada di Mapolres setempat, 
Senin (25/7).

Sembari melihat langsung dan mengamati perubahan-peruba-
han yang telah dilakukan guna peningkatan fasilitas pada pelay-
anan, Kapolres juga berbincang dengan beberapa pengunjung. 
“Pembenahan pada beberapa fasilitas ini dilakukan untuk lebih 
memberikan kemudahan, efi siensi dan transparansi kepada ma-
syarakat dalam menerima pelayanan Kepolisian,” kata kapolres.

Dirinya menyebut, saat ini Polres Barsel sendiri telah me-
nyandang predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan tengah 
berproses menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

“Namun, prestasi tersebut bukan menjadi tujuan utama. Akan 
tetapi, masyarakat dapat dilayani dengan maksimal dan sebaik-
baiknya itu merupakan tujuan akhir,” tegas kapolres. (hms/ans)

HUMAS POLDA

PENGECEKKAN: Kapolres Barsel Barsel AKBP Yusfandi Us-
man mengecek langsung fasilitas pelayanan.

KOTAWARINGIN TIMUR

Hunting saat Blue Light Patrol
SAMPIT - Anggota Satuanlalu Lintas Polres Kotim terus beri-

kan tindakan tegas pengendara sepeda motor yang memakai 
knalpot brong di wilayah Kota Sampit, (24/7).

Kapolres Kotim AKBP Sarpani S.I.K M.M melalui  Kasat 
Lantas Polres Kotim AKP Salahiddin, S.H., S.E saat dikonfi rmasi 
menjelaskan kegiatan ini akan terus dilakukan guna terwujud-
nya Kamseltibcar Lantas dan menjadikan jalan raya yang aman 
dan nyaman untuk semua.

“Serta dalam rangka mewujudkan kota sampit yang teduh 
dan bebas dari kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan 
pengguna knalpot brong,” terangnya.

Kegiatan penindakan dilaksanakan setiap malam dengan 
kegiatan Blue Light Patrol dan juga dengan sistem hunting, serta 
strong point dengan sasaran kendaraan roda dua pengguna 
knalpot brong yang tidak sesuai spesifi kasi.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bersama bisa 
mewujudkan kota sampit bebas dari balapan liar dan kebis-
ingan yang disebabapkan oleh kendaraan pengguna knalpot 
brong,” harapnya. (hms/ans)

HUMAS POLDA

PENERTIBAN: Satlantas Polres Kotim maksimalkan penin-
dakan terhadap knalpot brong.

PULANG PISAU - SPN Polda 
Kalteng kembali menggelar Pen-
didikan Pembentukan Bintara 
(Diktukba) Polri gelombang II T.A. 
2022. Pendidikan pembentukkan 
yang diikuti oleh 248 siswa terse-
but, dibuka oleh Kapolda Kalteng 
Irjen Pol Drs Nanang Avianto MSi 
di lapangan Promoter SPN, di Desa 
Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan 
Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, 
Senin (25/7).

Dalam amanatnya, Kapolda 
Kalteng membacakan sambutan 

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. 
Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, 
M.Si. yang mengucapkan selamat 
atas keberhasilan para siswa yang 
telah dinyatakan lulus seleksi dan 
ditetapkan menjadi peserta didik 
pada program Diktukba Polri Gel-
ombang II T.A. 2022.

“Selamat datang di lembaga 
pendidikan dan pelatihan Polri. 
Ini tempat para siswa sekalian akan 
dididik, ditempa, dan dilatih untuk 
menjadi insan Tribrata yang pro-
fesional, bermoral serta memiliki 

mental dan integritas yang baik,” 
ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, 
keberhasilan yang telah siswa raih 
ini merupakan berkah dan karunia 
dari Tuhan Yang Maha Esa serta 
hasil dari perjuangan panjang dan 
buah dari ketekunan, keuletan, 
kesungguhan yang tentunya tidak 
lepas dari doa dan dukungan orang 
tua serta keluarga.

“Oleh karena itu, manfaatkan 
kesempatan ini untuk menimba 
ilmu dengan belajar dan berlatih 

secara bersungguh-sungguh dan 
bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda 
Kalteng Kombes Pol. K. Eko Saputro, 
S.H., M.H. menyampaikan dalam 
kesempatan tersebut Kapolda juga 
menyampaikan beberapa penekan-
an yaitu untuk meningkatkan terus 
keimanan dan ketaqwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, selalu disiplin 
dan patuhi protkol kesehatan guna 
mencegah penyebaran covid-19 di 
lingkungan kampus Polri. (hms/
ans)

HUMAS POLDA

SIMBOLIS: Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto membuka pendidikan Diktukba Polri gelombang II TA 2022 di lapangan Promoter 
SPN, Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Pulang Pisau, Senin (25/7).

Dibuka Kapolda, 248 Siswa 
Siap Ikuti Pendidikan di SPN

Wakapolda 
Berharap Ada 
Masukan dan 
Solusi Kamtibmas

PALANGKA RAYA - Kapolda 
Kalteng Irjen Pol. Drs. Nanang 
Avianto, M.Si., melalui Wakapolda 
Brigjen Pol. Ida Oetari Poernama-
sasi, S.A.P., M.A. membuka keg-
iatan Praktek Kerja Dalam Negeri 
(PKDN) peserta didik (Serdik) 
Sekolah Pimpinan Tinggi (Ses-
pimti) Polri Dikreg ke-31 di Aula 
Rupatama Mapolda setempat, 
Senin (25/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Brigjen 
Pol. Drs. Atang Heradi, M.H. selaku 
Ketua Tim peserta PKDN, sejumlah 
pejabat utama Polda Kalteng serta 
delapan peserta didik Sespimti Polri 
Dikreg ke-31.

Wakapolda mengucapkan se-
lamat datang kepada para rom-
bongan PKDN di Bumi Tambun 
Bungai Provinsi Kalteng. “Sebagai 
tuan rumah kami menyambut baik 
pelaksanaan PKDN di Kalimantan 
Tengah. Kami berharap dari keg-
iatan seperti ini para peserta dapat 
mengidentifi kasi dan merumus-
kan upaya untuk mengatasi per-
masalahan dan kendala di Provinsi 
Kalteng,” ujarnya.

Lebih lanjut ia juga menam-
bahkan, melalui kegiatan ini 
para peserta dapat memberikan 
saran dan masukan kepada Polda 
Kalteng terkait hasil rumusan dan 
rencana tindak lanjut pemecahan 
masalah atau solusi.

“Sehingga akan berdampak ke-
pada situasi keamanan dalam neg-
eri dan kemajuan pembangunan di 
wilayah negara kesatuan republik 
Indonesia khususnya Provinsi 
Kalimantan Tengah,” tutupnya. 
(hms/ans)

8 Serdik Sespimti 
PKDN di Polda Kalteng

HUMAS POLDA

PKDN: Wakapolda Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi membuka 
kegiatan PKDN Serdik Sespimti Polri Dikreg ke-31 di Aula Rupatama 
Mapolda setempat, Senin (25/7).

MUARA TEWEH - Kapolres Bari-
to Utara (Batara) AKBP Gede Pasek 
Muliadnyana, S.I.K., M.A.P., mem-
berikan apresiasi atas kinerja ang-
gotanya, yang telah melaksanakan 
tugas dengan baik.

Orang nomor satu di Polres 
Barito Utara tersebut, memberikan 
penghargaan saat pelaksanaan 
apel pagi di hadapan seluruh ang-
gotanya, baik perwira maupun bin-
tara dan ASN, di halaman Mapolres 
setempat, Senin (25/7).

“Saya sangat mengapresiasi dan 

mengucapkan terima kasih ke-
pada seluruh anggota dan juga para 
perwira yang telah melaksanakan 
tugas dengan baik, sehingga situasi 
kamtibmas di wilkum Polres Barito 
Utara hingga saat ini dalam keadaan 
aman dan kondusif,” tuturnya.

“Situasi seperti ini harus diper-

tahankan, karena kedepan masih 
banyak kegiatan yang harus kita 
laksanakan, dan saya mengingat-
kan untuk kegiatan rutin, maupun 
laporan-laporan yang harus dibuat 
dan dilaporkan tetap dilaksanakan, 
jangan sampai tidak dikirim,” tu-
tupnya. (hms/ans)

Kamtibmas 
Kondusif, 
Kapolres Barut 
Apresiasi Kinerja 
Anggotanya

HUMAS POLDA

PENGHARGAAN: Kapolres Batara, AKBP Gede Pasek Muliadnyana 
memberikan apresiasi atas kinerja anggotanya saat pelaksanaan apel 
pagi, di halaman Mapolres setempat, Senin (25/7).

Kapolres Menerima Kunjungan Taruni Akpol 
PANGKALAN BUN - Kapolres Ko-

tawaringin Barat AKBP Bayu Wicakso-
no SH SIK MSi menerima silaturahmi 
Taruni Akpol Brigtutar Nady Kinanti 
yang sedang melaksanakan cuti ke-
naikan tingkat dan pangkat. 

Dalam kesempatan itu, kapolres 
mengucapkan selamat atas kenai-
kan pangkat dan tingkat Brigtutar 
Nady. Kapolres juga memberikan 
motivasi agar terus belajar berlatih 
hingga nanti selesainya pendidikan 
serta selama cuti manfaatkan kum-
pul bersama keluarga.

AKBP Bayu Wicaksono menyam-
paikan, kegiatan ini adalah bentuk 
silaturahmi antara junior dan senior 
selain itu juga sebagai wadah untuk 
saling mengenal lebih jauh tentang 
Polres Kobar. Pentingnya memberi-
kan motivasi dan dukungan kepada 

taruni agar tetap semangat dalam 
menjalani pendidikan di Akpol serta 
meraih prestasi setinggi-tingginya, 
hingga menjadi Perwira Remaja. 

Untuk mengetahui lebih jauh ten-

tang kegiatan Polres Kotawaringin 
Barat dan jajaran,  Kapolres Kota-
waringin Barat juga menyerahkan 
Tabloid KOBAR DAKTASI kepada 
Brigtutar Nady. (hms/ans)

HUMAS POLDA

SILATURAHMI: Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menerima 
silaturahmi Taruni Akpol Brigtutar Nady Kinanti yang sedang melak-
sanakan cuti kenaikan tingkat dan pangkat. 
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SAMARINDA- Juara 
Piala Presiden 2022 Are-
ma FC babak belur di laga 
perdana Liga 1 musim 
2022–2023. Tim berjuluk 
Singo Edan itu dilumat 
Borneo FC Samarinda 
dengan tiga gol tanpa 
balas di Stadion Segiri, Sa-
marinda, Minggu (24/7) 
malam.

Hasil tersebut sekaligus 
membuat misi revans 
yang diusung Borneo 
sukses. Mengobati luka 
karena dikalahkan Arema 
di babak puncak Piala 
Presiden pekan lalu.

Apa yang membuat 
Pesut Etam (julukan Bor-
neo FC) begitu perkasa? 
”Kami sudah bertemu 
dua kali dengan Arema 
FC di babak final (Piala 
Presiden, Red). Dari situ 
saya pelajari apa problem 
yang kami hadapi, kemu-
dian kami cari solusi,” kata 
pelatih Borneo Milomir 
Seslija.

Milo (sapaan Milomir 
Seslija) lalu meminta anak 
asuhnya langsung agresif 
sejak menit awal. Dan 
strategi itu berhasil. Baru 
enam menit laga berjalan, 
Pesut Etam sudah unggul 
2-0. Ahmad Nur Hardi-
anto mencetak brace di
menit ke-3 dan 6. ”Saya

berterima kasih karena 
semua pemain mau kerja 
keras,” tambah dia.

Gol ketiga di Stadion 
Segiri dicetak M Sihran 
pada menit ke-90+2. Milo 
mengaku senang dengan 
respons anak asuhnya 
setelah kalah di final Piala 
Presiden.

”Kami hari ini (kema-
rin, Red) bermain bagus. 
Sekaligus membuktikan 
bahwa saat ini Borneo 
FC lebih baik daripada 
Arema FC,” tegas pelatih 
asal Bosnia-Herzegovina 
itu. Hasil tersebut jadi 
motivasi khusus. ”Pent-
ing meraih kemenangan 
di awal untuk menjaga 
konsistensi di kompetisi,” 

tambahnya.
Bagi Arema, kekalahan 

itu menyakitkan. Sang 
pelatih Eduardo Almei-
da menganggap anak 
asuhnya belum siap ber-
tanding. ”Pemain kami 
seperti tidak siap main. 
Kemudian kickoff dan 
kami kebobolan dua gol. 
Setelah ketinggalan dua 
gol, pemain kami baru 
bangun dari tidurnya,” 
ungkap pelatih asal Por-
tugal tersebut.

Sementara itu, di laga 
lainnya yang digelar di 
Stadion Wibawa Mukti, 
Cikarang, tuan rumah 
Bhayangkara FC bermain 
seri 2-2 melawan Persib 
Bandung. (jpc)

PERTH : Pelatih baru Man-
chester United (MU) Erik ten 
Hag meminta timnya memper-
hatikan lagi konsentrasinya. Ten 
Hag mengatakan hal tersebut 
setelah Setan Merah--Manches-
ter United ditahan imbang Aston 
Villa dengan skor 2-2 dalam laga 
persahabatan di Optus Stadium, 
Perth, Australia Minggu (24/7) 
dini hari WIB.

United unggul lebih dulu den-
gan skor 2-0 pada pertandingan 
yang masuk dalam tur pramusim 
di Asia-Australia tersebut. Gol 
United dicetak oleh Jadon Sancho 
pada menit ke-25. Gol kedua lahir 
dari bunuh diri Matty Cash pada 
menit ke-42.

Aston Villa menyamakan 
kedudukan lewat Leon Bailey 
pada menit ke-49 dan Calum 

Chambers di menit ke-90+3. 
“Penurunan fokus ini tak bisa 
diterima. Sungguh tak boleh 
terjadi,” kata Ten Hag dikutip 
AFP. “Kami mesti mengevaluasi 
babak kedua. Jangan merasa 
nyaman hanya karena unggul 
dua gol,” tambah mantan pela-
tih Ajax Amsterdam tersebut.

United mengakhiri tur pra-
musim dengan menonjolnya 
permainanan Jadon Sancho. 
Sancho berhasil mencetak tiga 
gol dari empat pertandingan 
persahabatan.

Mereka sebelumnya menang 
meyakinkan atas Liverpool, 
Melbourne Victory, dan Crystal 
Palace. United akan melakoni 
pertandingan pembuka Premier 
League melawan Brighton pada 
7 Agustus.

Meskipun gagal mengalah-
kan Aston Villa, Ten Hag masih 
optimistis United mengalami 
peningkatan. “Saya melihat ban-
yak kemajuan dalam dua pekan 
terakhir,” kata dia.

“Pada babak pertama, saya 
menyaksikan permainan yang 
sangat bagus. Anak-anak mung-
kin kelelahan, tetapi ini tak boleh 
menjadi alasan,” tambah ten 
Hag.

Villa yang dilatih Steven Ger-
rard pada musim lalu finis urutan 
ke-14. Gerrard mengakui timnya 
kesulitan mengimbangi energi 
United pada babak pertama. Villa 
bakal menjalani laga perdana 
Premier League pada 6 Agustus 
mendatang, menghadapi Bour-
nemouth.

“Semua pemain merangsek 

pada babak kedua dan memberi 
pesan kepada saya bahwa mereka 
ingin berada dalam starting elev-
en. Jadi saya senang. Sebab, saya 
kecewa pada babak pertama,” 
ucap Gerrard.

Setelah hujan lebat dan badai 
petir menerjang Perth sehari 
sebelumnya, ada kekhawatiran 
laga persahabatan ini dibatalkan. 
Sebab, lapangan tergenang air. 
Namun, pada akhirnya, pertand-
ingan digelar sesuai jadwal.

Kapten United Harry Maguire 
yang diejek penggemar sendiri 
di Melbourne pekan lalu, tak lagi 
mendapatkan sikap yang sama di 
Perth. Bahkan, Maguire hampir 
mencetak gol dengan tandukan. 
Namun, peluang itu digagalkan 
oleh kiper Villa, Emiliano Marti-
nez. (ant/jpc)

MARTIN KEEP/AFP/JAWAPOS.COM

SOLID: Pemain Manchester United Jadon Sancho bermain solid dalam laga-
laga pramusim.

Pemain MU Kurang Konsentrasi Ditahan Imbang Aston Villa pada 
Laga Persahabatan di Australia

JAKARTA - Persija 
Jakarta sudah dua kali 
merasakan kehilangan 
stadion. Tapi, kini mereka 
tak perlu khawatir no-
maden lagi karena sudah 
punya kandang baru. Yai-
tu Jakarta International 
Stadium (JIS).

”Jakarta punya tim ke-
las dunia (Persija, Red). 
Suporternya juga kelas 
dunia (Jakmania, Red). 
Insya Allah, stadionnya 
harus kelas dunia,” Kata 
Gubernur DKI Anies Bas-
wedan dalam peresmian 
JIS, Minggu (24/7).

Kandang pertama Ma-
can Kemayoran –julu-
kan Persija– yang hilang 
adalah Stadion Menteng. 
Stadion yang juga per-
nah menjadi pusat pem-
binaan pemain Persija 
tersebut digusur pada era 
Gubernur Sutiyoso pada 
2006. Stadion berkapasi-
tas 10 ribu penonton itu 
dialihfungsikan menjadi 
ruang terbuka hijau.

Sembilan tahun ke-
mudian, giliran Stadion 
Lebak Bulus yang dibong-
kar. Gubernur saat itu, 
Basuki Tjahaja Purnama, 
merobohkannya untuk 
pembangunan depo MRT 
(mass rapid transport).

Sejak dua stadion itu 
digusur, Macan Kemayor-
an hanya mengandalkan 
Stadion Utama Gelora 
Bung Karno (SUGBK) se-
bagai home base. Ka-
lau stadion itu sedang 
dipakai untuk kegiatan 

lain, Persija terpaksa no-
maden dan mengungsi 
ke sejumlah kota lain. 
Misalnya, Bekasi, Malang, 
Bantul, dan Solo.

Dengan kapasitas 82 
ribu penonton, JIS men-
jadi stadion dengan kapa-
sitas terbesar di Indo-
nesia saat ini. Sebelum-
nya, rekor itu dipegang 
Stadion Utama Gelora 
Bung Karno, Jakarta. Tapi, 
setelah melewati berb-
agai renovasi, kapasitas 
stadion tersebut tinggal 
menjadi sekitar 77 ribu 
penonton. 

Salah satu rangkaian 

acara grand launching 
Jakarta International Sta-
dium adalah memperte-
mukan tim ibu kota den-
gan klub asal Thailand 
Chonburi FC. Pertandin-
gan itu berakhir dengan 
skor imbang 3-3.

Ketua Umum The Jak-
mania Diky Soemarno 
menyatakan, kehadiran 
JIS akan membuat Jakarta 
seperti Paris, ibu kota 
Prancis. ”Ada tiga hal yang 
membuat sebuah kota 
menjadi bagus. Yaitu, ke-
senian, museum, dan 
sepak bola. Kalau Paris 
bisa seperti itu, Jakarta 

juga bisa,” terang alum-
nus Universitas Indonesia 
tersebut.

Meski Jakarta Inter-
national Stadium sudah 
berdiri kukuh, Persija be-
lum akan berkandang di 
sana dalam waktu dekat. 
Ada proses administrasi 
yang masih harus dis-
elesaikan. Direktur PT 
Jakarta Propertindo Widi 
Amanasto mengungkap-
kan, salah satu admin-
istrasi yang belum ram-
pung adalah sertifikasi.

”Ini berkaitan dengan 
PT Liga Indonesia Baru 
(LIB). Jadi, bukan ma-

salah bisnis antara kami 
dan Persija,” ucap Widi.

Diky tidak memper-
masalahkan tim kebang-
gaannya belum bisa 
ber-home base di Jakarta 
International Stadium. 
Saat ini yang terpenting 
Jakarta International Sta-
dium sudah jadi. Dan, 
segala administrasinya 
rampung sebelum siap 
dipakai Macan Kemay-
oran. ”Persija bukan tidak 
punya uang untuk me-
nyewa Jakarta Interna-
tional Stadium. Tapi, biar 
semuanya klir dulu,” kata 
Diky.  (jpc)

Dibantai Borneo, Kekalahan 
Menyakitkan bagi Arema

BORNEO FC/IG/JAWAPOS.COM

DUA GOL: Pemain Borneo FC Ahmad Hardianto 
mencetak dua gol melawan Arema FC pada laga 
perdana mereka di Liga 1 2022-2023, Minggu (24/7) 
malam.

Sertifikasi Dulu, Baru Persija Home Base di JIS

PARIS - Setelah gagal 
finis di balapan Formula 1 
GP Prancis, bintang Ferra-
ri Charles Leclerc memilih 
mengurung diri di mo-
torhome. Sejatinya, ia eng-
gan menemui wartawan 
untuk sesi jumpa pers. 
Namun, dalam aturan 
FIA, jumpa pers adalah 
kewajiban.

”Ini adalah kesalah-
anku,” ungkap Leclerc 
saat ditanya tentang in-
siden kecalakaan yang 
menimpanya di lap 18 dan 
membuatnya gagal finis 
saat memimpin balapan.

Akibat insiden tersebut, 
sang rival Max Verstappen 
melenggang lebih mudah 
menaiki podium teratas 
untuk dua tahun berun-
tun di GP Prancis. Pem-
balap Red Bull itu kembali 
berjaya. Juara bertahan 
F1 itu kemarin meraih 
kemenangan ketujuhnya 
musim ini di Sirkuit Paul 
Ricard pada GP Prancis.

Tambahan 25 poin dari 
finis terdepan membuat 
pembalap Belanda terse-
but kini sudah mengum-
pulkan 233 poin. Verstap-
pen sekaligus berhasil 
mempertahankan ke-
menangan di GP Prancis 
yang dia raih musim lalu.

”Kami sudah punya ke-
cepatan yang bagus sejak 
start. Tapi, ada masalah 
overheating pada ban di 
tengah balapan. Jadi, aku 
mencoba lebih sabar dan 
mengambil pit stop lebih 
cepat,” ucap Verstappen 
dalam wawancara di parc 
ferme.

Ini juga jadi kemenan-
gan ke-27 Verstappen 
di F1 sepanjang karier. 

HARITSAH ALMUDATISR/JAWAPOS

KAPASITAS BESAR: Suasana di Jakarta International Stadium (JIS) saat grand launching, Minggu 
malam (24/7).

PELARI putri Amerika Serikat (AS) Sydney McLaughlin 
kembali bersinar. Pada Minggu (24/7), untuk kali keempat 
dalam 13 bulan terakhir, atlet 22 tahun itu memecahkan 
rekor dunia lagi di nomor 400 meter lari gawang putri 
Kejuaraan Dunia Atletik 2022.

K a l i  i n i  d i a 
melakukannya un-
tuk sekaligus meraih 
medali emas Ke-
juaraan Dunia Atle-
tik pertamanya. Dia 
meraih medali emas 
setelah unggul jauh 
1,5 detik atas peraih 
medali perak Femke 
Bol dari Belanda.

’’Semua mengalir 
begitu saja,’’ ucap 
McLaughlin dilan-
sir Washington Post. 
’’Aku hanya menu-
angkan semua yang 
aku lakukan di lati-
han dalam pertand-
ingan. Aku biarkan 
tubuhku melangkah 
begitu saja. Tidak 

banyak memikirkan hal-hal lain,’’ tambah peraih medali 
emas Olimpiade Tokyo 2020 tersebut.

McLaughlin jadi yang tercepat dengan catatan waktu 
50,68 detik. Bol membuntuti finis di posisi kedua dengan 
catatan waktu 52,27 detik.

Medali perunggu dibawa pulang senior McLaughlin di 
tim AS, yakni Dalilah Muhammad. Peraih medali emas 
Olimpiade Rio de Janeiro 2016 itu finis di posisi ketiga 
dengan raihan 53,13 detik.

’’Ini gila,’’ ucap Bol dilansir ESPN. ’’Dia (McLaughlin) 
berlari jauh di depan. Aku selalu ragu ketika harus meng-
hadapinya. Saat melihat hasil catatan waktu, itu menjelas-
kan semuanya,’’ tambah Bol.

Sebelumnya, dalam uji coba Olimpiade pada 2021, 
McLaughlin memecahkan rekor dunia dengan menjadi 
perempuan pertama yang mampu menembus catatan 
waktu 51 detik di nomor tersebut.

Saat itu dia membukukan waktu 51,90 detik. Rekor 
dunia kembali dia pecahkan saat meraih medali emas 
Olimpiade Tokyo dengan raihan 51,46 detik.

Di Kejuaraan Nasional AS bulan lalu, rekor dunia kem-
bali dia buat dengan mempertajam raihannya menjadi 
51,41 detik. Dan kemarin, dia kembali menjadi perempuan 
pertama yang sanggup menembus catatan waktu 50 detik 
di nomor tersebut dengan capaian 50,68 detik.

Sebelum McLaughlin menggila, rekor dunia sektor 
putri di nomor ini sangat sulit pecah dalam waktu singkat. 
Dalilah Muhammad pada Kejuaraan Nasional AS 2019 
membuat catatan waktu 52,20 detik. (jpc)

Empat Kali Pecah 
Rekor Dunia

Sydney McLaughlin

Sirkuit Paul Ricard kema-
rin juga menjadi arena 
kebangkitan Mercedes 
musim ini. Dua pembalap 
mereka, yakni Lewis Ham-
ilton dan George Rus-
sell, untuk kali pertama 
sama-sama berdiri di atas 
podium.

Itu terjadi setelah Ham-
ilton finis di posisi kedua 
dengan terpaut 10,587 
detik dari Verstappen. 
Sementara Russell meraih 
podium ketiga setelah 
meredam perlawanan 
sengit Sergio Perez di ti-

kungan terakhir.
Perez yang merupakan 

rekan setim Verstappen 
akhirnya harus puas han-
ya finis di posisi keempat. 
Podium posisi kedua yang 
diraih Hamilton itu seka-
ligus menjadi capaian 
terbaik pembalap Inggris 
tersebut musim ini.

Sebelumnya juara du-
nia F1 tujuh kali itu hanya 
mampu meraih podium 
ketiga yang dia rebut em-
pat kali di GP Bahrain, 
Kanada, Inggris, dan Aus-
tria. ”Mobil kami sudah 

mengalami kemajuan be-
gitu pesat. Semua berkat 
orang-orang di tim yang 
terus bekerja keras,” ucap 
Hamilton yang kemarin 
menjalani start ke-300 
sepanjang karier di F1.

Pembalap 37 tahun itu 
lantas mengungkapkan 
bahwa botol minumnya 
tidak berfungsi sepanjang 
balapan kemarin. Nasib 
sial menimpa Leclerc. 
Memulai start sebagai 
pole position, pembalap 
Monako tersebut malah 
gagal menyelesaikan 

lomba karena menabrak 
dinding pembatas sirkuit 
di lap 18 di tikungan 11.

Yang membuat Ferrari 
makin sedih, insiden terse-
but terjadi saat Leclerc 
sudah mulai nyaman me-
mimpin lomba. Jaraknya 
dengan pesaing terdekat-
nya, yakni Verstappen, saat 
itu sudah terpaut 2 detik. 
Dalam komunikasi radio 
seusai kejadian, Leclerc 
menyebut mobilnya 
mengalami masalah pada 
throttle atau gas .

Itu adalah masalah yang 

sama seperti balapan se-
belumnya di GP Austria 
(10/7). Namun, saat itu 
dia masih bisa mengen-
dalikan mobil dan akh-
irnya tetap finis di posisi 
pertama.

Pada sesi wawancara 
Leclerc seakan ingin me-
nutupi kerusakan tek-
nis pada mobilnya. Hasil 
tersebut juga sekaligus 
menambah catatan buruk 
Leclerc setiap mampu 
memulai lomba dari po-
sisi terdepan musim ini. 
(jpc)

JUARA: Max 
Verstappen 
berselebrasi 
di atas mobil-
nya setelah 
memenangi 
GP Prancis, 
Minggu (24/7) 
malam.

Leclerc Gagal, Verstappen Juara

ERIC GAILLARD/AFP/JAWAPOS.COM



Saya berharap melalui 
pengembangan 

wisata yang dilakukan 
khususnya untuk 

wisata di desa-desa itu, 
mampu meningkatkan 

dan memberikan 
dampak positif 

terhadap perekonomian 
masyarakat yang ada 

di desa sekitar

Yulhaidir
Bupati Seruyan

SERUYAN
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SAMPIT - Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupat-
en Kotawaringin Timur (Kotim) 
mengelar rapat paripurna ke- 19 
masa persidangan II (dua) ta-
hun 2022. Paripurna ini terkait 
laporan hasil rapat kerja Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah 
(Bapemperda) DPRD Kabupaten 
Kotim dengan pihak ekseku-
tif dalam rangka membahas 
dua buah rancangan peraturan 
daerah tentang pengelolaan air 
limbah domestik dan penyeleng-
garaan perpustakaan.

 "Hari ini saya untuk menyam-
paikan laporan hasil rapat kerja 
Bapemperda DPRD Kabupaten 

Kotim bersama pihak eksekutif 
terkait pembahasan Raperda 
tentang pengelolaan air limbah 
domestik dan pembahasan ran-
cangan peraturan daerah tentang 
penyelenggaraan perpustakaan," 
sampai Anggota Bapemperda 
Syahbana, Senin (25/7).

Menurutnya dalam Perda Ka-
bupaten Kotim nomor 4 tahun 
2017 tentang pembentukan pro-
duk hukum daerah dan di dalam 
peraturan daerah ini sebagai 
bentuk perwujudan, komitmen 
dan konsistensi Pemerintah dan 
DPRD setempat di bidang legislasi 
daerah untuk melakukan harmo-
nisasi dan sinkronisasi peraturan 

daerah. Sebagai pelaksanaan dari 
undang-undang nomor 15 tahun 
2019 tentang perubahan atas 
undang- undang nomor 12 tahun 
2011 tentang pembentukan pera-
turan perundang-undangan dan 
peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 tahun 2018 tentang 
pembentukan produk hukum 
daerah.

"Kami Bapemperda bersama 
pihak eksekutif serta dinas yang 
membidangi untuk membahas 
raperda tentang pengelolaan 
air limbah domestik, dari hasil 
pembahasan tersebut, telah 
disetujui dan disepakati beber-
apa penyempurnaan dari isi 

ranperda pengelolaan air limbah 
domestik itu," ujar Syahbana.

Dirinya juga mengatakan ter-
kait Ranperda tentang penye-
lenggaraan perpustakaan, dari 
hasil pembahasan tersebut, 
telah disetujui dan disepakati 
beberapa penyempurnaan dari 
isi ranperda penyelenggaraan 
perpustakaan baik terkait pasal 
ataupun ayatnya. Hal ini nantin-
ya akan dilanjutkan ke tahapan 
selanjutnya hingga di sahkan 
menjadi perda dan diharapkan 
penerapannya bisa maksimal 
demi kesejahteraan dan ken-
yamanan masyarakat di Kabu-
paten Kotim. (bah/ans)

BAHRI/KALTENGPOS

RAPAT: Suasana rapat paripurna penyampaian dua buah raperda yang dilaksanakan gedung DPRD Kabupaten Kotim, Senin (25/7).

Dua Buah Raperda 
Disetujui Bersama

Terkait 
Perbaikan Jalan 
Lingkar Selatan

SAMPIT - Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Kotawaringin Timur 
(Kotim) Ir SP Lumban Gaol men-
yampaikan, apresiasi atas rencana 
Bupati Kotim yang ingin mengun-
dang rapat semua perusahaan 
besar swasta (PBS) atau pihak lain-
nya. Terkait bagaimana mengatasi 
masalah Jalan Lingkar Selatan yang 
saat ini rusak parah.

"Saya sangat mengapresiasi terh-
adap tindakan bupati saat ini men-
injau langsung di lapangan dan 
berharap jika rapat itu nantinya 
terlaksana, agar semua pihak yang 
di undangan memberikan masu-
kan untuk perbaikan Jalan Lingkar 
Selatan. Sehingga ketemu solusin-
ya dan dapat disepakati bersama," 
kata Gaol saat ikut meninjau jalan 
lingkar selatan, Senin (25/7).

Menurutnya pemerintah daerah 
akan mengundang pihak peru-
sahaan besar swasta yang ada di 
Kabupaten Kotim ini, dan itu mer-
upakan angin segar bagi masyar-
akat,  apalagi Bupati mengatakan 
akan memberi tenggat waktu se-

kurang-kurangnya 10 hari setelah 
rapat, apabila tidak ada tanggapan 
positif maka jalan didalam kota 
akan ditutup untuk angkutan.

"Jalan lingkar selatan ini meru-
pakan aset provinsi, tapi masyar-
akat kita yang sehari-hari kesulitan 
melalui jalan itu karena rusak 
parah, Pemerintah daerah harus 
cepat tanggap agar jalan ini bisa 
fungsional, tinggal bagaimana niat 
baik pemerintah dan perusahaan 
untuk memperbaikinya, yang 
penting membuat jalan ini fung-
sional," ujar Gaol.

Dirinya mengatakan sebel-
umnya beberapa hari lalu telah 
melakukan pengecekkan jalan 
lingkar selatan tersebut, yaitu 
sempat ditutup oleh warga lan-
taran kondisi jalan yang rusak pa-
rah dan sangat sulit untuk dilalui 
bahkan untuk kendaraan sepeda 
motor saja tidak bisa lewat.

"Kita lihat sendiri kondisi yang 
sekarang ini hanya swadaya mas-
yarakat setempat memperbaikin-
ya, tetapi itu tidak bertahan lama 
karena hanya diperbaiki seadan-
ya. Maka dari itu kita berharap 
kepedulian pemerintah serta pe-
rusahaan agar jalan ini bisa segera 
fungsional, karena jalan tersebut 
juga dilewati oleh pihak perusa-
haan," tutupnya. (bah/ans)

BAHRI/ KALTENG POS

DIWAWANCARAI: Anggota DPRD Kabupaten Kotim Ir SP Lumban 
Gaol saat diwawancarai sejumlah awak media usai meninjau jalan 
lingkar selatan, Senin (25/7).

DPRD Apresiasi 
Bupati Undang PBS

KUALA PEMBUANG - Pemerintah Kabupat-
en (Pemkab) Seruyan melalui seluruh jajaran 
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) 
terkaitnya, hingga saat ini terus berupaya sesuai 
dengan tugas dan fungsinya masing-masing 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
di wilayah setempat.

Bupati Seruyan Yulhaidir mengungkapkan, kese-
jahteraan masyarakat tentu berkaitan 
langsung dengan tingkat perekonomi-
an ataupun pendapatan masyarakat. 
Salah satu potensi yang juga dapat 
mendongkrat hal itu adalah melalui 
sektor pariwisata.

"Saya berharap melalui pengem-
bangan wisata yang dilakukan 
khususnya untuk wisata di de-
sa-desa itu mampu meningkatkan 
dan memberikan dampak positif 
terhadap perekonomian mas-
yarakat yang ada di desa sekitar," 
katanya baru baru ini

Dirinya menyambut baik dan 
mengapresiasi dengan mulai ber-
munculannya objek-objek wisata 
desa yang ada di Bumi Gawi Hatan-
tiring yang digagas oleh pemerin-
tah desa masing-masing. Karena 
menurutnya, bukan hanya mampu 
meningkatkan perekonomian mas-
yarakat, pengembangan objek wisa-
ta pedesaan juga dapat mendongkrak 
Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga desa bisa 
lebih mandiri dalam melakukan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakatnya.

"Itu akan berdampak baik terhadap kemajuan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 
desa. Selain itu, saya juga mengajak kepada 
seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sa-
ma menjaga keindahan dan kebersihan objek 
wisata yang ada," terangnya. (hms/ans)

HADIRI: 
Bupati Seruyan 

Yulhaidir 
didampingi Sekda 
saat menghadiri 
kegiatan yang 
dilaksanakan 
di aula BKAD 

Seruyan, 
belum lama ini. 

Kembangkan 
Pariwisata 
Pedesaan
Ekonomi Masyarakat 
Diharapkan Meningkat

HUMAS SERUYAN
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KOTAWARINGIN TIMUR
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PENGECEKKAN : Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor besama Wabup Kotim, Irawati dan Ketua DPRD Kotim Dra Rinie, 
serta sejumlah anggotanya dan OPT terkait melakukan pengecekkan jalan lingkar selatan, Senin (25/7).

Jika Pihak 
Perusahaan 
Tidak Ada 
Perhatian

SAMPIT-Usai menghadiri 
rapat paripuran di DPRD Ka-
bupaten Kotawaringin Timur 
(Kotim) Bupati Kotim H Hali-
kinnor mengajak langsung 
seluruh jajaran DPRD dan 
Oraganisasi Perangkat Daerah 
(OPD) terkait untuk melaku-
kan pengecekkan kondisi jalan 
lingkar selatan. Jalan tersebut 
saat ini kondisinya rusak parah, 
bahkan terdapat kubangan 
yang menyerupai danau kecil 
di tengah jalan, sehingga me-
nyulitkam kendaraan untuk 
melintasi jalan tersebut.

“Kami hari ini melakukan 
pengecekan langsung jalan 

lingkar selatan, dan nanti saya 
akan memanggil semua pe-
rusahaan yang berinvestasi 
didaerah ini, Untuk membi-
carakan bagaimana penanga-
nan terhadap jalan itu. Kalau 
mereka tidak ada perhatian 
dan respon kurang baik maka 
saya akan tutup jalan kota un-
tuk angkutan perusahaan,” kata 
Halikin, usai meninjau jalan 
tersebut, Senin (25/7).

Dirinya meminta kerja sama 
pihak perusahaan untuk peduli 
terhadap jalan lingkar selatan. 
Paslanya jalur itu merupakan 
akses satu-satunya khusus di-
lintasi kendaraan berat. Saat ini 
ia melihat banyak kendaraan 
berat masuk kota, sehingga 
membuat jalan yang sudah 
diperbaiki kembali rusak lagi, 
selain itu juga sering terjadi 
kecelakaan, karena para supir 
mengemudikan kendaraannya 

dengan kecapatan tinggi.
“Jadi saya minta pimpi-

nannya atau minimal GM 
yang hadir di rapat nantinya, 
saya juga minta Asosiasi yang 
menaungi GPPI maupun 
GAPKI tolong anggotanya 
ditertibkan, karena ini untuk 
mereka dan kepentingan ma-
syarakat banyak,” ujar Halikin.

Ia juga akan undang SOPD 
dan Komisi terkait, karena 
sudah beberapa kali menahan 
diri terkait kerusakan jalan ling-
kar selatan itu, walaupun itu 
wewenang pemerinta provinsi, 
tetapi kalau tidak bertindak 
maka akan rusak jalanan di 
dalam kota apalagi yang mele-
watinya kendaraan angkutan 
yang kapasitanya melebihi 10 
ton, sedangkan kemampuan 
jalan di dalam kota hanya 8 ton.

“Kalau untuk angkutan sem-
bako tetap akan diperbolehkan 

agar tidak mengganggu ke-
butuhan masyarakat, sehingga 
kebutuhan pokok tetap stabil 
baik itu stoknya maupun har-
ganya di pasaran,” ucap Halikin.

Dirinya juga minta dinas 
PUPR sebagai teknis untuk 
menghitung berapa kebutu-
han untuk sementara waktu, 
supaya jalan itu dapat fung-
sional saja. Dan dapat perbaiki 
sebagian saja agar kendaraan 
angkutan tidak amblas dan 
terbalik, maka dari itu pihaknya 
meminta kerjasama pihak 
perusahaan untuk peduli ter-
hadap jalan lingkar selatan.

“Untuk fungsional jalan itu 
kami meminta pihak perusa-
haan maupun pengusaha ang-
kutan membantu dari segi ma-
terial, sedangkan kebutuhan 
alat berat dan operator tang-
gung jawab kita pemerintah 
daerah,” tutupnya.(bah/ans)

MIF KALTENG POS

ARAHAN: Eks Tekon mengikuti arahan panitia sebelum mengikuti tes, Senin (25/7).

Hasil Tes 
Diumumkan 
Awal Agustus

SAMPIT-Ratusan eks 
te  naga kontrak mengikuti 
evaluasi tahap dua yang di-
selenggarakan oleh Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) 
Kotawaringin Timur (Kotim). 
Mereka merupakan tenaga 
kontrak yang tidak diperpan-
jang kontrak kerjanya oleh 
pemerintah daerah setempat 
karena tidak berhasil lulus 
pada seleksi tahap I digelar.

Tes Tekon Tahap II ini di-
laksanakan di Aula Stadion 29 
November Sampit. Pelaksa-
naan tes dimulai pukul 07.30  
WIB, Senin (25/7).

PLT Kepala Badan Kepega-
waian dan Pengembangan 
Sumber Daya (BKPSDM) Ko-
tim, Kamaruddin Makkalepu 

mengatakan, para peserta 
yang hadir mengikuti tes 
tersebut berjumlah lebih dari 
900 orang. Mereka mengi-
kuti tes tertulis dengan waktu 
yang diberikan sebanyak 50 
menit per sesinya dengan 
jumlah soal yang diberikan 
sebanyak 51 butir.

“Jumlah peserta yang 
ikut hari ini sebanyak 988 
orang, sesi satu sebanyak 587 
sedang kan sesi ke dua nanti 
ada 401 orang. Mereka akan 
mengerjakan soal sebanyak 
50 butir pilihan ganda dan 1 
butir soal konfi rmasi keter-
sediaan yang bersangkutan 
di tempatkan di seluruh 
unit kerja,” kata Komarudin, 
Senin (25/7).

Komar menyebutkan, un-
tuk pengumuman hasil tes 
paling lambat di awal Bulan 
Agustus 2022. Hal ini dikare-
nakan banyaknya peserta 

yang mwbgikuti seleksi tahap 
II ini, dan perlu waktu untuk 
menandatanganinya.

Komarudin menambah-
kan, mereka yang belum 
dikeluarkan Surat Keputusan 
(SK)nya tidak dapat meneri-
ma gaji. Hal itu dikarenakan 
dasar untuk dikeluarkannya 
gaji harus mempunyai SK 
terlebih dahulu. Namun bagi 
mereka yang sudah lulus 
pada tahap pertama akan 
tetap melaksanakan tugas. 
Mereka yang lulus pada tahap 
satu telah ditetapkan Terhi-
tung Mulai Tanggal (TMT) 
pada 1 Juli, meskipun fi sik SK 
mereka belum diterima.

Sementara itu, salah se-
orang peserta tes, Muham-
mad Al fajar berharap, ada-
nya tes tahap II ini mem-
berikan peluang bagi mereka 
yang tidak lolos pada tes per-
tama. (*/mif/ans)

Ratusan Eks Tekon Ikuti 
Seleksi Evaluasi Tahap II

DPRD KALTENG UNTUK KALTENG POS

KUNKER DALAM DAERAH: Unsur pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kalteng saat melaksanakan kunjungan ke Disdukcapil Kobar, belum lama ini.

PALANGKA RAYA-Unsur 
pimpinan dan Anggota Komisi 
I DPRD Kalteng melaksanakan 
kunjungan ke Disdukcapil 
Kobar.  Mereka menemukan 
fasilitas penunjang pelayanan 
adminitrasi di kantor tersebut 
perlu ditingkatkan.

“1 dari 2 unit alat pereka-
man E-KTP disana meng-
alami kerusakan. Begitu juga 
dengan alat pencetak yang 
ada. Dari 3 unit, 1 mengalami 
kerusakan. Agar pelayanan 
optimal, mereka terpaksa 
harus meminjam alat dari Dis-
dukcapil Lamandau,” ungkap 
Wakil Ketua Komisi I DPRD 
Kalteng, Kuwu Senilawati, 
Senin (25/7).

Kendala lainnya yaitu, tidak 
tersedianya menu laporan 
yang sesuai dengan kebutuhan 
sebagai bahan upgrade data 
kependudukan dalam rangka 
Migrasi Data ke Sistem Infor-
masi Adminitrasi Kependudu-
kan (SIAK) terpusat di wilayah 
kerja Disdukcapil Kobar.

Kendati demikian, Disduk-
capil Kobar memiliki strategi 
dalam pencapaian target la-
yanan. Di antaranya seper-
ti peningkatan Sapras dan 
sumber daya ASN dengan 
optimalisasi anggaran, jemput 

Fasilitas Pelayanan Disdukcapil Kobar Perlu Ditingkatkan

Bupati Akan Tutup Jalan Kota 

PALANGKA RAYA-Sejumlah aspira-
si dari masyarakat disampaikan lang-
sung kepada Anggota DPRD Kalteng 
Ina Prayawati. Penyerapan aspirasi ini 
dilakukan saat reses perseorangan di 
Desa Nihan, Barito Utara.

Salah satunya adalah proposal 
permohonan pembuatan jembatan. 
Permohonan ini untuk penghubung 
akses antar Dusun Panungku ke Desa 
Kali Napu di Kecamatan Dusun hilir 
Kabupaten Barito Selatan (Barsel). 
Aspirasi tersebut rencananya akan 
disampikan Anggota DPRD dari Dae-
rah Pemilihan (Dapil) IV ke DPRD 
Kalteng untuk disetujui di tahun 
anggaran 2023.

“Ya akan saya sampaikan biar 
bisa disetujui oleh dewan dan bisa 
dilaksanakan pada di tahun yang 
akan datang nantinya,” ucapnya 
politikus Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan(PDIP) Kalteng ini saat di 
wawancara Kalteng Pos, Senin (25/7). 

Aspirasi tersebut rencananya 
akan disampaikan kepada dinas 
PUPR Provinsi maupun Kabupaten 
Barsel. “Akan saya salurkan dengan 
melihat keadaan dan anggaran 
yang tersedia. Apabila ini disetujui 
pastinya kita akan sama-sama pan-
tau juga nantinya, agar masyarakat 
bisa merasakan pembangunan,” 
tambahnya. (irj/ans)

Serap Aspirasi Masyarakat

HUMAS DPRD KALTENG

RESES: Anggota DPRD Kalteng Ina Prayawati saat melakukan reses perseorangan di 
Desa Nihan, Barito Utara.

bola atau pelayanan keliling 
seperti pelayanan di sekolah, 
desa maupun kelurahan-
kelurahan yang ada di Kabu-
paten Kobar.

“Selain itu mereka juga 
menggencarkan sosialisasi 

serta edukasi kepada ma-
syarakat untuk peningkatan 
pemahaman melalui pam-
plet, baliho, media sosial, 
dan lainnya didukung Ino-
vasi ‘Silahkan Datang Kami 
Melayani Kerjasama Online 

dengan Desa/Kelurahan (SI-
DAKAM),” bebernya.

Politisi perempuan dari 
Partai Gerindra Kalteng ini 
juga menjelaskan, jika SI-
DAKAM adalah kerja sama 
pelayanan dokumen kepen-

dudukan dengan desa/kelu-
rahan yang telah mendapat 
penghargaan sebagai Top 15 
Kompetisi Inovasi Pelayanan 
Publik kelompok replikasi 
Tahun 2021 dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (Kemenpan-RB).

“Tentunya kami menga-
presiasi upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Disdukcapil 
Kobar perihal pelayanan 
administrasi kependudu-

kan serta sejumlah aspirasi 
yang disampaikan terkait 
pening katan fasilitas pelaya-
nan. Kami berharap agar hal 
tersebut mendapat perhatian 
dari pemerintah,” tutup Kuwu. 
(pra/ans)
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Satya
Adhi 
Wicaksana

RENCANA
STRATEGIS 

TEKNOKRATIK
KEJAKSAAN RI

2020-2024

 Meningkatnya kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI

 Meningkatnya akuntabilitas kejaksaan RI 
dan integritas aparatur Kejaksaan RI

 Meningkatnya peran Kejaksaan RI 
dalam upaya pencegahan tindak pidana 
korupsi

 Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur 
Kejaksaan RI dalam penangakan perkara 
tindak pidana

 Meningkatnya upaya penyelamatan dan 
pemulihan aset negara

 Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI 
berbagasi teknologi informasi (IT)

 Pengaduan Masyarakat
 Pelayanan Hukum Jaksa 

Pengacara Negara
 Pengamanan Proyek 

Strategis Nasional
 Informasi Perkara Pidana 

Umum
 Pengawasan Barang 

Cetakan

 Informasi Perkara Pidana 
Khusus

 Pengawasan Aliran 
Kepercayaan Masyarakat

 Jadwal Sidang
 Permohonan Informasi 

(PPID)
 Izin Besuk Online
 Survei Kepuasan Pelayanan

B O
UTD PMI

KOTA PALANGKA RAYA 

A

11

70

25

6

33

32

KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 

KAB. KOTAWARINGIN BARAT

9

17

40

AB
UPDATE

STOK DARAH PMI DI KALIMANTAN TENGAH
“ Jadikan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup Anda “

GOLONGAN DARAH

Kota Palangka Raya Jl. Letjen. Soeprapto No.3 Palangka Raya.  ( 0536 ) 3225120
Kab. Kotawaringin Timur Jl. Jend. A.Yani No.06 Sampit. ( 0531 ) 21136
Kab. Kotawaringin Barat Jl. Sultan Syahrir No.17 Pangkalan Bun ( 0532 ) 25960

9

18

9

TGL. 21/07/2022 
PKL. 11.57 WIB 
TGL. 21/07/2022 
PKL. 08.05 WIB
TGL. 21/07/2022 
PKL. 12.58 WIB SELASA, 26 JULI 2022

1
2
3
4
5
6

07.55 – 08.00
08.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.05

BERGABUNG DENGAN TVRI KALIMANTAN TENGAH
SELAMAT PAGI TAMBUN BUNGAI 
MUSABAQAH TAHFIDZ QUR’AN 2022
JEJAK ISLAMI
SENANDUNG ISLAMI
BERGABUNG DENGAN TVRI NASIONAL

NO PUKUL MATERI ACARA

1
2
3
4
5
6
7
8

14.00 – 14.03
14.03 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.58
17.58 – 17.59
17.59 – 18.00

BERGABUNG DENGAN TVRI KALTENG / TINJAUAN SORE INI
MUSIK LEBARAN
JEJAK ISLAMI
NGOPI HELU
MUSIKALISASI PUISI “KESENDIRIAN”
KALIMANTAN TENGAH HARI INI
TINJAUAN ACARA BESOK
BERGABUNG DENGAN TVRI NASIONAL

NO PUKUL MATERI ACARA

JAKSA Agung ST Burhanuddin 
mengimbau agar jajaran Korps 
Adhyaksa dapat mengambil sikap 
netral dalam Pemilu 2024 men-
datang. Hal itu diperlukan demi 
terwujudnya atmosfer demokrasi 
dan penegakan hukum yang 
kondusif. Hal ini Burhanuddin 
katakan, saat memimpin jalannya 
upacara Hari Bhakti Adhyaksa 
atau HUT Kejaksaan RI ke-62 di 
Kejaksaan Agung (Kejagung), 
Jakarta Selatan.

“Wajib bersikap netral, karena 
sikap netral sangat diperlukan 
demi terwujudnya atmosfer de-
mokrasi dan penegakan hukum 
yang sejuk, kondusif, serta tidak 
berpihak dalam mewujudkan 
demokrasi yang sehat, khusus-
nya dalam mencegah potensi 
polarisasi politik menuju pesta 
demokrasi nanti,” tutur Bur-
hanuddin di Kejagung, Jakarta 
Selatan, Jumat (22/7/2022).

Menurut Burhanuddin, pe-
milu memang baru berlangsung 
sekitar dua tahun lagi. Namun, 
sejatinya suhu politik sudah 
mulai terasa sejak tahun 2022 ini. 
Kata dia, pengalaman sebelum-
nya menyongsong tahun politik 
sedikit banyak akan diwarnai 
dengan isu netralitas Aparatur 
Sipil Negara (ASN), tak terkecuali 
ASN Kejaksaan.

“Posisi ASN Kejaksaan dalam 
kedudukannya sebagai pelayan 
masyarakat dan pelaksana ja-
lannya pemerintahan di bidang 
penegakan hukum tidak akan 
lepas dari sorotan publik, kare-
na dinilai berpotensi mampu 
menggerakkan kepentingan so-
sial dan kepentingan politik yang 
berada di sekitarnya,” jelas dia.

Burhanuddin mengajak se-
luruh jajaran kejaksaan untuk 
semakin membangun soliditas 
dan fokus dalam kinerja pro-
fesional. Sehingga sikap netral 
sangat diperlukan demi terwu-
judnya atmosfer demokrasi dan 
penegakan hukum yang sejuk, 
kondusif, serta tidak berpihak. 
Dia pun mengajak seluruh ja-
jaran kejaksaan untuk semakin 
membangun soliditas dan fokus 
dalam kinerja profesional.

“Dalam mewujudkan demo-
krasi yang sehat, khususnya da-
lam mencegah potensi polarisasi 
politik menuju pesta demokrasi 
nanti,” ungkapnya.

Sementara itu, pada kesem-
patan tersebut Jaksa Agung 
Burhanuddin menyampaikan 
bahwa hasil survei nasional 
mengenai Evaluasi Publik terha-
dap Kinerja Pemerintah dalam 
Bidang Ekonomi, Politik, Pene-
gakan Hukum, dan Pemberatan 
Korupsi menunjukan pening-
katan kepercayaan masyarakat 
terhadap Kejaksaan, dari sebe-
lumnya menduduki peringkat 
ke-delapan pada April 2022 
menjadi peringkat ke-empat 
pada bulan Juni 2022 dengan ca-
paian 74,5% (tujuh puluh empat 
koma lima persen).

“Peningkatan kepercayaan 
tersebut karena masyarakat 
menganggap Kejaksaan sedikit-

banyak telah mampu menam-
pilkan wajah penegakan hukum 
yang didambakan. Di antaranya 
adalah keberhasilan Kejaksaan 
dalam menangkap kegelisahan 
masyarakat atas praktek pene-
gakan hukum yang dinilai tidak 
memenuhi rasa keadilan, yaitu 
dengan dikeluarkannya kebi-
jakan penghentian penuntutan 
berdasarkan keadilan restoratif. 
Kebijakan tersebut merupakan 
tonggak perubahan paradigma 
penegakan hukum, sehingga 
masyarakat memposisikan res-
torative justice identik dengan 
Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.

 Terobosan berikutnya adalah 
menghadirkan Rumah Restora-
tive Justice guna menyerap kea-
dilan di tengah masyarakat, serta 
untuk menggali nilai-nilai kearifan 
lokal yang eksis di tengah masya-
rakat dengan melibatkan tokoh 
masyarakat, adat, dan agama, 
sehingga akan tercipta kesejukan 
dan perdamaian yang dapat dira-
sakan oleh seluruh warga.

“Oleh karenanya, saya kem-
bali mengajak seluruh warga 
Adhyaksa untuk menjaga pelak-
sanaan keadilan restoratif, dan 
menjaga asa masyarakat bahwa 
penegakan hukum bernurani 
masih ada di negeri ini, serta 
saya ingatkan jangan pernah 
nodai kepercayaan masyarakat,” 
ujar Jaksa Agung.

Di samping itu, Jaksa Agung 
menyampaikan perlu diketahui 
bahwa peningkatan keperca-
yaan masyarakat tersebut juga 
karena keberhasilan meningkat-
kan kemampuan mengkomuni-
kasikan capaian-capaian kinerja, 
sehingga masyarakat mengeta-
hui apa yang telah diraih mau-
pun yang sedang dilakukan.

Jaksa Agung juga memberikan 
apresiasi kepada segenap jajaran 
Kejaksaan di seluruh nusantara 
yang telah bekerja keras, cermat, 
dan cepat merespon dengan 
cepat perintah saya untuk me-
ningkatkan penanganan perkara 
yang berkaitan dengan hajat 
hidup masyarakat, seperti pada 
penanganan perkara kelangkaan 
minyak goreng, penyelewengan 
pupuk bersubsidi, dan pembe-
rantasan mafia tanah.

Menurut Jaksa Agung, respon 
cepat tersebut telah berkon-
tribusi dalam meningkatkan 
kepercayaan masyarakat kepada 
Institusi Kejaksaan, di mana ke-

resahan masyarakat terwakilkan 
dengan langkah hukum yang 
saudara lakukan. Masyarakat 
merasakan kehadiran negara 
untuk menyudahi kesusahan 
yang dialami.

Oleh sebab itu, Jaksa Agung 
berpesan untuk menjaga dengan 
baik harapan dan kepercayaan 
yang telah diberikan oleh ma-
syarakat dengan terus mening-
katkan perfoma, dan kepekaan 
dalam melihat adanya potensi 
pelanggaran hukum yang me-
nyangkut kelangsungan hidup 
orang banyak.

“Saya ingatkan seluruh warga 
adhyaksa, Jangan rusak keper-
cayaan masyarakat yang telah 
susah payah kita bangun dan 
kita raih selama ini, serta jangan 
pernah terlintas sedikitpun dipi-
kiran saudara untuk terlibat atau 
mengambil keuntungan dari 
setiap perkara yang ditangani,” 
ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung 
menjelaskan Kejaksaan sebagai 
instansi penegak hukum seyo-
gianya memposisikan korban 
dan pelaku kejahatan sebagai 
subyek dalam sistem pene-
gakan hukum guna mencari 
kebenaran materil. Kita harus 
menegakan hukum dengan 
tetap memegang teguh peri ke-
manusiaan agar tidak ada hak 
dasar manusia yang terlanggar.

Dengan demikian, Jaksa 
Agung mengatakan bahwa su-
dah sepatutnya menjunjung 
tinggi dan menghormati setiap 
hak dasar para pencari keadilan 
maupun terduga pelaku kejahat-
an, dan perlu dipahami bahwa 
sifat alami sesama manusia 
adalah saling mengasihi dan 
memaafkan, maka menghukum 
seseorang bukan berarti menga-
baikan nilai-nilai kemanusiaan

“Oleh karena itu, saya pesan 
kepada seluruh jajaran Kejaksa-
an agar dalam menjalankan tu-
gas senantiasa berorientasi pada 
perlindungan hak dasar manu-
sia. Mari wujudkan penegakan 
hukum yang tegas dan humanis 
kepada siapa saja tanpa pandang 
bulu,” ujar Jaksa Agung.

Amanat disampaikan oleh 
Jaksa Agung Burhanuddin da-
lam Upacara Peringatan Hari 
Bhakti Adhyaksa ke-62 Tahun 
2022 dengan tema “Kepastian 
Hukum, Humanis Menuju Pe-
mulihan Ekonomi” bertempat 
di lapangan depan Gedung Me-
nara Kartika yang dihadiri oleh 
Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. 
Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa 
Agung Dr. Sunarta, Para Jaksa 
Agung Muda, Kepala Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Ke-
jaksaan RI, Staf Ahli Jaksa Agung, 
Pejabat Eselon II di lingkungan 
Kejaksaan Agung, para mantan 
Jaksa Agung serta diikuti secara 
virtual oleh para Kepala Kejak-
saan Tinggi, Kepala Kejaksaan 
Negeri, para pejabat Eselon III 
dan IV di lingkungan Kejaksaan 
Agung, Kepala Cabang Kejak-
saan Negeri beserta jajaran di 
seluruh Indonesia. (hms/ala)

KEJATI UNTUK KALTENG POS

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melaksanakan Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bakti Adyaksa 
ke 62 Tahun 2022 yang berlangsung di Lapangan Sepakbola Adhyaksa Kejati Kalteng. Dalam peringatan 
yang mengangkat tema Kepastian Hukum, Humanisn Menuju Pemulihan Ekonomi bertindak selaku Inspek-
tur Upacara yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Iman Wijaya SH, MHum, Jumat (22/7/2022). 

Jaksa Agung Ingatkan 
Jajarannya Netral 
pada Pemilu 2024

Kepastian Hukum, Humanis 
Menuju Pemulihan Ekonomi

ST Burhanuddin
Jaksa Agung



Menjunjung tinggi kearifan lokal.
Menjaga keragaman. 
Memantapkan semangat
kebangsaan dan nasionalisme.
Menjaga kewibawaan pemerintah.
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Panju
Panjung 
News

Bersama 
Mahasiswa KKN 
Kebangsaan 2022

KUALA KAPUAS – Kodim 1011 
Kuala Kapuas menggelar ramah 
tamah sekaligus silaturahmi ber-
sama peserta KKN Kebangsaan 
tahun 2022 di Aula Makodim 
1011/Klk, Senin (25/7).

Dandim 1011/Klk Letkol Kav 
Ferdiansyah SSos menyampaikan 
bahwa ramah tamah dan silaturah-
mi ini bertujuan untuk mempererat 

tali persaudaraan antara anggota 
TNI, khususnya jajaran Kodim 
1011/Klk dan mahasiswa yang 
mengikuti KKN Kebangsaan X dan 
KKN Bersama tahun 2022, sekali-
gus kesempatan untuk mahasiswa 
menyampaikan hal-hal atau ide-ide 
yang berkaitan dengan kuliah kerja 
nyata di Kabupaten Kapuas.

“Saya ucapkan terima kasih atas 
kehadiran mahasiswa yang mengi-
kuti kegiatan KKN Kebangsaan dan 
KKN Bersama tahun 2022. Saya 
juga mengucapkan selamat datang 
di Kabupaten Kapuas,” katanya. 
(pendim 1011/Klk/ens)

Dandim 1017/
Lmd dan Bupati 
Menghadiri 
Peringatan HAN

NANGA BULIK – Komandan 
Kodim (Dandim) 1017 Lamandau 
Letkol Inf Dwi Dipoyono SSos 
bersama Bupati Hendra Lesma-
na serta forkopimda Lamandau 
menghadiri peringatan Hari Anak 
Nasional (HAN) 2022 di Bundaran 

Rusa, Komplek Perkantoran Nanga 
Bulik, Kelurahan Nanga Bulik, 
Kecamatan Bulik, Kabupaten La-
mandau, Minggu (24/7).

Turut hadir pada kegiatan terse-
but, Bupati Lamandau Hendra 
Lesmana, Dandim 1017/Lmd 
Letkol Inf Dwi Dipoyono, Bun-
da PAUD Lamandau  Rusdianti 
Hendra Lesmana, Kepala Dinas 
Kesehatan Lamandau Rosmawati, 
Kepala Dinas Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten 
Lamandau Friaraiyatini, Ketua 
DPRD Lamandau Herianto, serta 
Wakapolres Lamandau Novalina 
Tarihoran serta anak-anak. 

Pada sambutannya, Bupati 
Hendra Lesmana mengucapkan 
selamat Hari Anak Nasional. Bu-
pati mengajak semua pihak dalam 
mengasuh dan mendidik anak, 
tidak melulu memberi materi. 
Namun lebih memberikan nilai 
kasih sayang pengajaran yang lebih 
berharga untuk masa depan.

Sementara Dandim 1017 La-
mandau Letkol Inf Dwi Dipoyono 
mengatakan, turut bahagia den-
gan adanya peringatan Hari Anak 
Nasional kali ini. “Anak membu-
tuhkan kasih sayang, perhatian 
dan kedekatan anak juga mem-
butuhkan ketegasan dan disiplin 
membentuk kepribadian yang baik 
tanpa adanya kekerasan. Karena 
kekerasan itu akan menimbulkan 
trauma pada anak,” tegasnya. 
(pendim 1017/lmd/ens)

PURUK CAHU - Guna mem-
berikan rasa aman dan nyaman 
kepada warga saat penyaluran 
bantuan social, Babinsa Koramil 
1013-08 Laung Tuhup melaksan-
akan pendampingan penyaluran 
Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 
(BLT-DD) di Kantor Desa Tahujan 
Laung, Sabtu (23/7).

Yang hadir dalam kegiatan itu 
antara lain Kades Tahujan Laung, 
Sekdes Tahujan Laung, Babinsa 
Koramil 1013-08 Laung Tuhup, 
Bhabinkamtibmas Laung Tuhup, 
pendamping Desa Tahujan Laung, 
BPD Tahujan Laung, dan masyar-
akat penerima BLT-DD di Desa 
Tumbang Olong.

Danramil 1013-08 Laung Tuhup 
Letda Czi Slawet Waloyo menga-
takan, pendampingan ini untuk 

memastikan penyaluran bantuan 
berjalan lancar dan memberikan 

rasa aman serta nyaman serta guna 
meringankan beban hidup masyar-

akat yang tidak mampu.
Bantuan kali ini berupa uang yang 

diterima setiap warga Rp 900.000 
per kepala keluarga selama 3 bulan, 
mulai April sampai Juni 2022. Jumlah 
warga yang menerima BLT-DD ada 
41 KK yang semuanya warga Desa 
Tahujan Laung.

“Kami berharap bantuan yang 
berasal dari dana desa dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya 
serta dapat meringankan beban 
masyarakat yang membutuh-
kan,”  harapnya.

Sementara itu, kepala Desa Ta-
hujan Laung mengucapkan ter-
ima kasih kepada babinsa dan 
bhabinkamtibmas yang telah hadir 
dalam kegiatan tersebut, sehingga 
berjalan aman, tertib dan lancar. 
(pendim 1013/mtw/ens)

PENDIM 1011/KLK

FOTO BERSAMA: Dandim 1011 Kuala Kapuas Letkol Kav Ferdiansyah 
foto bersama saat ramah tamah dan silaturahmi bersama mahasiswa 
KKN Kebangsaan di Aula Makodim 1011/Klk, Senin (25/7).

Kodim 1011/Klk Gelar 
Ramah Tamah

PENDIM 1013/MTW

BLT-DD: Babinsa Koramil 1013-08 Laung Tuhup mendampingi 
penyaluran BLT-DD di Kantor Desa Tahujan Laung, Sabtu (23/7).

Babinsa Laung Tuhup Dampingi Penyaluran BLT DD

 PENDIM 1017/LMD

HARI ANAK: Dandim 1017 Lamandau Letkol Inf Dwi Dipoyono (kiri) bersama Bupati Hendra Lesmana mengikuti gerakan anak-
anak saat peringatan Hari Anak Nasional 2022 di Nanga Bulik, Minggu (24/7).

Utamakan Kasih Sayang pada Anak

PENDIM 1014/PBN

MENDAMPINGI: Babinsa Koramil 1014-01 Arut Selatan Sertu 
Suparmo mendampingi tenaga kesehatan membasmi sarang 
nyamuk di rumah warga binaan, Sabtu (23/7).

PANGKALAN BUN - Guna 
memutus perkembangbiakan 
nyamuk aedes aegypti, Babinsa 
Mendawai Sertu Suparmo dari 
Koramil 1014-01/Arsel bersama 
bhabinkamtibmas dan aparat kelu-
rahan mendampingi tenaga kese-
hatan (nakes) melakukan pember-
antasan sarang nyamuk (PSN) di 
RT 06, Kelurahan Mendawai, Ke-
camatan Arut Selatan, Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Sabtu (23/7).

Sertu Suparmo mengatakan, 
keterlibatannya dalam kegiatan ini 
merupakan wujud kepedulian TNI 
terhadap rakyat dalam menduku-
ng ketahanan wilayah di bidang 
kesehatan. Sebelumnya diketahui 
ada salah satu warga Kelurahan 

Mendawai yang terserang DBD.
Babinsa pun mengimbau kepa-

da masyarakat di wilayahnya agar 
menerapkan pola hidup sehat dan 
selalu  melaksanakan 3M Plus yaitu 
menguras, menutup, mengubur 
dan memanfaat atau mendaur 
ulang barang-barang yang bisa 
dipakai kembali.

“Dalam penanganan demam 
berdarah dengue (DBD), peran 
serta masyarakat untuk menekan 
kasus ini sangat menentukan. Oleh 
karenanya program pemberantasan 
sarang nyamuk dengan cara 3M 
Plus perlu terus dilakukan secara 
berkelanjutan sepanjang tahun, 
khususnya pada musim hujan,” 
tegasnya. (pendim 1014/pbn/ens)

Mendampingi Nakes 
Berantas Sarang Nyamuk

PENDIM 1015/SPT

BERSIHKAN PARIT: Babinsa Koramil 1015-08 Mentawa Baru Ketapang 
bersama warga gotong royong membersihkan parit, Minggu (24/7).

SAMPIT - Babinsa Koramil 1015-
08 Mentawa Baru (MB) Ketapang 
bersama warga melaksanakan got-
ong royong membersihkan parit 
dan sampah rumah tangga di Jalan 
Anggur II dan Anggur II, RT 38 RW 
07 dan RT 39 RW 07, Kelurahan MB 
Hilir, Kecamatan MB Ketapang, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Minggu (24/7).

Babinsa Koramil 1015-08 Men-
tawa Baru Ketapang Sertu Irfandi 
menuturkan, kali ini mereka ber-
gotong royong membersihkan 
parit di sekitar desa agar saat 
musim hujan, parit tidak tersum-
bat dan tidak terjadi banjir. 

Menurut Sertu Irfandi, dia akan 
terus mengajak warga untuk aktif 
bergotong royong agar mencip-
takan suasana desa yang bersih, 
sehat dan nyaman serta terhindar 
dari bencana alam. “Selain demi 

menciptakan lingkungan bersih 
dan sehat, juga sebagai ajang 
silaturahmi antarwarga. Dengan 
kekerabatan yang baik, tentun-
ya segala persoalan yang ada di 
tengah warga bisa diatasi dengan 
cepat,” tegasnya.

Secara terpisah, Danramil 1015-
08 Mentawa Baru Ketapang Kapten 
Arh Sutomo menuturkan, tujuan 
pembersihan parit tiada lain untuk 
memperlancar aliran air agar tidak 
terjadi banjir saat terjadi hujan.

“Saat ini wilayah desa binaan 
sudah mulai musim penghujan, 
khususnya di Kecamatan MB Ket-
apang guna mengantisipasi agar 
tidak terjadi banjir saat musim 
hujan. Apabila irigasi lancar, se-
lain terhindar dari bahaya banjir 
juga terhindar dari serangan 
nyamuk,” kata Kapten Arh Suto-
mo. (pendim 1015/spt/ens)

Babinsa MB Ketapang 
Bersama Warga 
Bersihkan Parit



KASONGAN-Seluruh aparatur 
desa di Kecamatan Tewang San-
galang Garing (TSG) diminta su-
paya bisa memahami penggunaan 
GPS. Permintaan ini disampaikan 
Sekda Kabupaten Katingan Pran-
sang, ketika membuka kegiatan 
pelatihan GPS bagi aparatur desa 
se-Kecamatan TSG, Senin (25/7).

Menurut Prangsang, hal ini seja-
lan dengan undang-undang nomor 
23 tahun 2014 tentang Pemerintah-
an Daerah, dan Peraturan Presiden 
RI nomor 9 tahun 2016 yang men-
gamanatkan, bahwa perencanaan 
pembangunan di daerah harus 
berdasarkan data, dan informasi 
spesial (kebijakan satu peta). 

Prangsang menegaskan, apapun 
profesi atau pekerjaan yang digeluti 
saat ini, semuanya tidak terlepas den-
gan data spesial. Misalnya, kata Pran-
sang, selama ini pasti tahu tentang 
aplikasi maps di hanphone android. 

Ini, kata dia, digunakan untuk 
mencari suatu tempat dan rute ter-
cepat ke suatu tempat. Ini artinya kita 
sudah ada akses aplikasi akibat ad-
anya data spesial. Bahkan ada yang 
namanya share loc atau lokasi via 
WhatsApp atau lainnya. “Sekali lagi 
ini semua data yang berasal dari data 
spesial yang terintegrasi pada sistem 
aplikasi kita sudah akses data spesial. 
Jadi seperti itu,” jelas Pransang.

Oleh sebab itulah, atas nama 

Pemerintah Kabupaten Katingan dia 
menyambut baik dan memberikan 
dukungan penuh terhadap pelaksa-
naan kegiatan pelatihan GPS ini. 

“Harapan saya kegiatan ini dapat 
dilaksanakan dengan baik. Sehingga 
bisa memberikan manfaat dalam 
rangka menunjang tugas, dan fungsi 
aparatur di tingkat Kelurahan dan 

desa dalam rangka melayani ma-
syarakat,” harapnya.

Sementara Plt Kepala Perkimtan 
Kabupaten Katingan Adventus 
menyampaikan, bahwa kegiatan 
ini tujuan utamanya adalah, untuk 
mewujudkan aparatur desa dan 
kecamatan dalam menggunakan 
GPS, pengambilan data lapangan, 

serta pengolahan peta. 
Sehingga bisa terdokumentasi 

dan terpetakan dengan baik data 
base desa. “Seperti batas admin-
istrasi desa, jalan, sungai, danau, 
bukit, hutan desa, penguasaan fi sik 
bidang tanah, lahan pertanian, 
dan lainnya di wilayah desa secara 
spasial atau berkoordinat,” ujarnya.

Di sisi lain, tentu untuk memberi-
kan kepastian batas, atas hak-hak 
penguasaan tanah. Sehingga tidak 
menimbulkan konfl ik di kemudian 
hari. “Jadi pelatihan ini diikuti oleh 
seluruh Kepala Desa, Lurah se-
Kecamatan Tewang Sangalang Gar-
ing, beserta dengan operatornya,” 
tandasnya. (eri/art)

KATINGAN

PULANG PISAU
KALTENG POS .  14Selasa, 26 Juli 2022

PULANG PISAU-Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony 
Harisinta meminta kepada seluruh 
kafilah Musabaqah Tilawatil Quran 
(MTQ) XXX tingkat Provinsi Kaliman-
tan Tengah (Kalteng) untuk selalu 
menjaga kesehatan.

Permintaan ini disampaikan Tony 
saat pelepasan kafi lah, Jumat (22/7). 
“Seluruh kafi lah agar menjaga kese-
hatan selama berada di perjalanan dan 
selama berada di Palangka Raya. Jaga 
selalu waktu istirahat, pola makanan 
dan kondisi tubuh agar tetap prima,” 
pesan Tony saat itu.

Dia juga meminta kepada para 
peserta agar mematuhi dan menghor-
mati pimpinan kafi lah, offi  cial, pelatih 
dan pendamping atau pengurus 
LPTQ. “Apabila ada keperluan yang 
mengharuskan anak-anakku mening-

galkan pemondokan, maka mintalah 
izin terlebih dahulu kepada offi  cial, 
pendamping, pelatih atau pengurus 
LPTQ,” pinta Sekda.

Sekda juga meminta seluruh kafi lah 
untuk menjaga sikap dan perilaku 
selama berada di Palangka Raya. 
“Dikarenakan kita adalah tamu dan 
juga tetap mematuhi ketentuan dan 
peraturan yang di buat oleh panitia 
MTQ Provinsi seperti wajib mematuhi 
prokes memakai masker, mencuci 
tangan dan lain sebagainya,” beber dia.

Sekda berpesan kepada kafilah 
untuk menjaga kekompakan dan 
silaturahmi di antara sesama kafi lah 
serta dengan masyarakat setempat 
dan tinggalkanlah kesan yang baik 
bagi warga. 

Tony meminta kepada Kabag Pro-
tokol dan Kabag Kesra agar menyusun 

atau menjadwalkan waktu kunjungan 
pimpinan Perangkat Daerah secara 
bergiliran untuk bersilaturrahmi dan 
bertatap muka, melihat langsung 
kondisi dan keadaan kafilah kabu-
paten pulang pisau selama berada di 
Palangka Raya. 

Sekda menambahkan, meskipun 
LPTQ Kabupaten Pulang Pisau tidak 
mematok target khusus, namun kiran-
ya hal itu tidak mengurangi semangat 
dan tekad untuk meraih hasil terbaik. 

Tony mengaku menyambut baik 
harapan ketua LPTQ untuk mem-
berikan bonus berupa uang pem-
binaan bagi peserta yang berhasil 
meraih prestasi terbaik sebagai juara 
I pada ajang ini. “Dengan harapan 
agar dapat memacu semangat dan 
keinginan untuk menjadi yang ter-
baik,” tandasnya. (art)

Kurangi Inclusion Error 
dan Exclusion Error
Dinsos Gelar 
Sosialisasi 
Aplikasi SIKS-NG

PULANG PISAU-Dinas Sosial 
(Dinsos) Kabupaten Pulang Pisau 
menggelar sosialisasi dan pelati-
han aplikasi Sistem Informasi Ke-
sejahteraan Sosial-Neks Genera-
sion (SIKS-NG). Kegiatan tersebut 
dipusatkan di Aula Kantor Dinsos 
Pulang Pisau, Senin (25/7).

“Tujuan dari disiapkan aplikasi 
SIKS -NG kata Tawun, adalah 
untuk meminimalkan dan men-
gurangi adanya inclusion error dan 
excluscion error,” kata Kepala Di-
nas Sosial Kabupaten Pulang Pisau 
Eknamensi Tawun saat membuka 
kegiatan tersebut.

Dia menjelaskan,inclusion error 
adalah orang yang tidak berhak 
mendapatkan bantuan tetapi 
terdaftar sebagai penerima ban-
tuan. “Sementara exclusion adalah 
orang yang berhak mendapatkan 
bantuan tetapi tidak terdaftar seb-
agai penerima bantuan,” jelasnya.

Tawun mengungkapkan, ap-
likasi SIKS-NG adalah aplikasi 
yang disiapkan oleh Kementerian 
Sosial untuk perbaikan data ter-
padu kesejahteraan sosial (DTKS) 
dan untuk verifi kasi dan validasi 
penerima bantuan sosial, baik itu 
bantuan PKH, BPNT dan peneri-
maan bantuan iuran (PBI) atau 
BPJS gratis.

Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, tegas dia, maka Kemente-
rian Sosial membuat Aplikasi SIKS-
NG. “Di dalam aplikasi tersebut, 
pihak desa bisa memverifi kasi pe-
nerima bantuan yang mana diang-
gap layak dipertahankan dan yang 
dianggap tidak layak dikeluarkan,” 
ungkapnya.

Dalam aplikasi tersebut, kata 
Tawun, pihak desa juga bisa men-
gusulkan keluarga miskin yang 
belum terdaftar di DTKS agar bisa 
didaftarkan di DTKS sehingga me-
miliki peluang untuk mendapatkan 
bantuan dari karena salah satu 
syarat utama untuk mendapatkan 
bantuan dari Kementerian Sosial 
adalah harus terdaftar di data terpa-
du kesejahteraan sosial atau DTKS.

“Data penerima bantuan yang 
dilakukan verifi kasi dan validasi 
maupun usulan baru untuk ter-
daftar di DTKS itu harus melalui 
proses musyawarah desa (Mus-
des dan dokumen Musdes),” kata 

Tawun.
“Dengan adanya Aplikasi SIKS-

NG diharapkan dapat meminimal-
kan dan mengurangi bantuan yang 
tidak tepat sasaran dan bisa men-
gusulkan keluarga miskin yang 
selama ini tidak dapat bantuan 
bisa memperoleh bantuan dari 
Kementerian Sosial, “ timpalnya.

Sementara itu, Kabid Pemberday-
aan Sosial dan PFM Afrini FF Wior 
mengungkapkan, sosialisasi dan 
pelatihan Aplikasi KIKS-NG juga 
telah dilaksanakan di Kecamatan 
Maliku, Pandih Batu, Kahayan Ten-
gah, Kahayan Kuala, Banama Tin-
gang dan hari ini dilaksanakan di 
Kecamatan Kahayan Hilir.

“Masih ada dua kecamatan lagi. 
Yakni Kecamatan Sebangau Kuala 
dan Jabiren Raya dalam waktu 
dekat ini kita akan melakukan 
sosialisasi dan pelatihan Aplikasi 
KIKS-NG di dua kecamatan terse-
but,” kata Afrini. (art)

GITO UNTUK KALTENG POS

DTKS: Kepala Dinsos Eknamensi Tawun (tengah) saat kegiatan sosialisasi dan 
pelatihan aplikasi SIKS-NG di Aula Kantor Dinsos Pulang Pisau, Senin (25/7).

DISKOMINFOSTANDI PULANG PISAU

SEMANGAT: Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta (depan 6 dari kiri) saat pelepasan kafi lah MTQ XXX 
tingkat Provinsi Kalteng pekan lalu.

Kafi lah Pulang Pisau Diminta Jaga Kesehatan

Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Melalui APSAI
PULANG PISAU-Dinas Pember-

dayaan Perempuan Perlindungan 
Anak Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 
Kabupaten Pulang Pisau menggelar 
pertemuan koordinasi dan kerjasama 
lintas sektor dalam pencegahan ke-
kerasan terhadap perempuan dan 
TPPO melalui pembentukan asosiasi 

perusahaan sahabat anak (APSAI).
Kegiatan tersebut dibuka Kepala 

DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau 
dr Bawa Budi Raharja didampingi 
Sekretaris DP3AP2KB Ma’ruf Kurkhi 
di aula Gedung Dharma Wanita 
setempat, Senin (25/7). 

Dalam kegiatan tersebut DP3AP2KB 
menghadirkan tiga narasumber. Yakni, 

Ma’ruf Kurkhi dari DP3AP2KB, pimpi-
nan Law Firm Kartika Candra and 
Sekretaris DPC Paradi Palangka Raya 
Kartika Candrasari dan Rensi selaku 
Psikolog. Peserta kegiatan tersebut dari 
perusahaan dan dunia usaha yang ada 
di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Ma’ruf Kurkhi mengatakan, dalam 
rangka mendukung pelaksanaan 

pengembangan Kabupaten Layak 
Anak (KLA) diperlukan dukungan dan 
peran serta dari masyarakat, khusus-
nya dunia usaha.

“KLA adalah kabupaten atau kota 
yang mempunyai sistem pemban-
gunan berbasis hak anak melalui 
pengintegrasian komitmen dan sum-
ber daya pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha, yang terencana secara 
menyeluruh dan berkelanjutan dalam 
kebijakan, program dan kegiatan untuk 
menjamin terpenuhinya hak dan per-
lindungan anak,” kata Ma’ruf.

Secara umum, lanjut dia, tujuan KLA 
ini untuk memenuhi hak dan melind-
ungi anak. Begitu juga secara khusus 
KLA ini untuk membangun inisiatif 

pemerintahan kabupaten dan kota 
yang mengarah pada upaya transfor-
masi konvensi hak anak dalam defi nisi 
strategi dan intervensi pembangunan.

“Yakni dalam bentuk kebijakan 
program dan pembangunan yang 
ditujukan untuk pemenuhan hak per-
lindungan anak (PHPA) suatu wilayah,” 
beber dia. (art)

BBGRM 
Ditutup di 
Desa Gaei

KASONGAN-Setelah sebelum-
nya sempat tertunda dari jadwal 
semula, kegiatan Bulan Bakti Go-
tong Royong Masyarakat (BBGRM) 
ke-19, Hari Kesatuan Gerak (HKG) 
PKK ke 50, dan HKN ke 29 tingkat 
Kabupaten Katingan akan ditutup 
di Desa Gaei Kecamatan Bukit Raya 
pada tanggal 28 Juli 2022. 

Hal ini disampaikan Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Katingan 
Andrei Nathanael kepada Kalteng 
Pos, Senin (25/7).

Disampaikan Andrei, bahwa 
rencana kegiatan ini nanti akan 
ditutup langsung oleh Bupati 
Katingan Sakariyas, serta dihadiri 
sejumlah pejabat daerah. “Rom-
bongan akan berangkat hari Rabu 
ini. Kita saat ini sedang melaku-
kan persiapan di lokasi kegiatan,” 
ujarnya.

Dalam acara penutupan nanti 
ungkap mantan Camat Sana-
man Mantikei ini, dirangkai den-
gan berbagai agenda kegiatan. 
Di antaranya penyerahan hadiah 
lomba desa dan beberapa kegiatan 
lainnya. “Harapan kita seluruh 
rangkaian kegiatan ini nanti, bisa 
berjalan dengan baik, dan lancar,” 
tandasnya. (eri/art)

Andrei Nathanael

Aparatur Desa Diminta 
Memahami Penggunaan GPS

JERI/KALTENG POS

BANTUAN: Sekda Kabupaten Katingan Pransang menyerahkan secara simbolis 2 unit GPS, kepada aparatur desa ketika membuka kegiatan  
pelatihan GPS di aula Kecamatan Tewang Sangalang Garing,  Senin (25/7).

Permintaan Sekda 
Kepada Masyarakat

KASONGAN-Seluruh masyara-
kat Kabupaten Katingan yang me-
miliki tanah dan belum ada men-
gantongi surat menyurat resmi, 
diminta untuk segera mengurus 
legalitas tanahnya atau membuat 
sertifikat. Hal ini disampaikan 

Sekda Kabupaten Katingan Pran-
sang di Aula Kecamatan Tewang 
Sangalang Garing, Senin (25/7).

Ditegaskan Sekda, dengan ad-
anya legalitas tanah tidak lain 
untuk memberikan rasa aman 
bagi pemilik tanah itu sendiri. 
Guna mengantisipasi hal yang 
tidak diinginkan dikemudian hari. 
“Jadi ini sangat penting. Secara 
legalitasnya harus jelas,” ucap 

Pransang.
Apalagi, lanjut Pransang, jika 

ibu kota negara sudah pindah 
ke Kalimantan. Tentu hal ini 
akan mengundang perpindahan 
penduduk dalam jumlah besar 
dari pulau Jawa ke Kalimantan. 
“Kepindahan mereka nanti, tentu 
membutuhkan tanah tempat 
tinggal. Tidak hanya di tempat 
ibu kota negara saja, tapi nanti 

daerah kita pun akan berdampak,” 
ungkapnya.

Menurut dia, tak sedikit akan 
ada pertambahan penduduk ke 
Kalimantan Tengah, termasuk di 
Kabupaten Katingan. “Oleh sebab 
itu, kita harus mempersiapkan diri 
mulai sekarang. Termasuk ma-
salah legalitas tanah yang dimiliki 
oleh masyarakat saat ini,” tandas 
Pransang. (eri/art)

Segera Urus Legalitas Tanah

Pransang
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IKLAN BARIS12 Kalteng Pos
CEPAT LAKU

Jumat, 25 September  2015

AIR ISI ULANG
Melayani Penjualan dan Pemasan-
gan Perlengkapan Depo Isi Ulang
Air Minum, Cash dan Kredit, Hub:
DEVI B 0812 5136 5289, 0813
5272 2309.

(01/076/02/14/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 2 Des 2015)
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AIR ISI ULANG OMEGA
Air Minum Isi Ulang Terlengkap &
termurah, Teknologi Modern, Cash
& Kredit, Hub: OMEGA B 0852 4833 
5555 / 0815 212 5858.

 (01/092/06/14/ORD-BRS)/(PLK)/(2014)/( End Trbt 10 Okt 2015)
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MENYEWAKAN
Scaffolding, Jack Base, Roda Coaster,
Lantai besi (Cath Walk), asli barang
pabrik, Jl.G.Obos IX (Belakang Mesjid
Raya Darusalam) P.Raya, Hub: B 0811 
520 636.

(01/085/03/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 30 Okt 2015)

(01/031/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 08 Okt 2015)

WISMA/KOST

JL. CIK DITIRO NO.14, PALANGKA RAYA

0852 4709 2887

HARIAN DAN BULANAN, FASILITAS LENGKAP
SUBUR JAYA

(01/032/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 08 Okt 2015)
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WISMA PISCES
Bersih, Indah, dan Murah, Rp.90.000/
Malam, Tersedia 19 kmr, Fas: Free
WiFi, R.Rapat/Mini, AC, TV, R.Tamu, 
Kamar Mandi di dalam. Jl.Pisces
Amaco P.Raya, B 0821 5357 5566.

(01/066/05/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 25 Sep 2015)

Bersih, Indah, dan Murah
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Ready Stock Honda Jazz, Dp
mulai 50 jt-an. Raka: 0813 4925 
3442, Bakri: 0812 5545 7896.
Irvan: 0853 8992 8734. BEJO
MOTOR

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)
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Ready Stock Innova 2009/2010 Cash/kredit,
jamin kwalitas yang terbaik langsung nama 
pembeli. Raka: 0813 4925 3442, Bakri:
0812 5545 7896. Irvan: 0853 8992 8734. 
BEJO MOTOR

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)
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Ready Stock Avanza Veloz MT Dp
mulai 30 jt-an. Asuransi full allris Se-
lama kredit. Raka: 0813 4925 3442,
Bakri: 0812 5545 7896. Irvan: 0853
8992 8734. BEJO MOTOR

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)
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Ready Stock Innova G, Dp mulai 50 jt-an,
jamin kwalitas yang terbaik langsung nama 
pembeli. Raka: 0813 4925 3442, Bakri: 0812 
5545 7896. Irvan: 0813 9342 1038. Irvan: 
0853 8992 8734. BEJO MOTOR

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready Stock Pick Up Mega Carry  Dp
mulai 20 Jutaan hrg bersaing, proses
mudah. Raka: 0813 4925 3442,
Bakri: 0812 5545 7896. Irvan: 0853 
8992 8734. BEJO MOTOR

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready Stock NewAvanza baru hrg 160
an, Dp mulai 30 jt-an. proses cepat.
Raka: 0813 4925 3442, Bakri: 0812
5545 7896. Irvan: 0853 8992 8734. 
BEJO MOTOR

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

New ready new yaris baru cash/kredit
proses cepat langsung nama pembeli.
Raka: 0813 4925 3442, Bakri: 0812
5545 7896. Irvan: 0813 9342 1038. Ir-
van: 0853 8992 8734. BEJO MOTOR.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready Suzuki R 3 semua type cash 
/ kredit harga bersaing langsung 
nama pembeli. Raka: 0813 4925 
3442, Bakri: 0812 5545 7896. Irvan: 
0853 8992 8734. BEJO MOTOR. Pa-
ket Lebaran Dp 30 jt-an.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready rush strd baru semua wrn hrg 
bersaing cash/kredit pross mudah 
langsung nama pembeli. Raka: 0813 
4925 3442, Bakri: 0812 5545 7896. Ir-
van: 0853 8992 8734. BEJO MOTOR.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready crv baru harga bersa-
ing cash/kredit proses mudah 
langsung nama pembeli. Raka: 
0813 4925 3442, Bakri: 0812 5545 
7896. Irvan: 0853 8992 8734. 
BEJO MOTOR.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Fortuner th 2012 akhr mbl jrg 
pake sprti baru. Raka: 0813 4925 
3442, Bakri: 0812 5545 7896. 
Irvan: 0813 0853 8992 8734. 
BEJO MOTOR.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

BEJO MOTOR
Jl.Diponegoro depan RS TNI AD Palangka Raya

Cabang Sampit: Jl.H.M.Arsyad Simpang 4 Mt Haryono. 
Hubungi: 0813 4925 3442, 

0853 8992 8734,
0813 9342 1038.

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready stok brio baru smua wrn cash 
/ kredit dp mulai 20 jutaan proses
cpt angsuran bersaing buruan dtg
keshowroom bejo motor slagi ada
promo. Raka: 0813 4925 3442, Bakri: 0812
5545 7896. Irvan: 0853 8992 8734. BEJO
MOTOR Hrg 1,3 Nego

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Crv 2006/2008/2009/2010 mbl 
jrg pake langsung nama pembeli. 
Raka: 0813 4925 3442, Bakri: 0812 
5545 7896. Irvan: 0853 8992 8734. 
BEJO MOTOR.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Honda Freed PSD 2013 bln Desember, 
jrg pakai, lgsg nama pembeli. Raka:
0813 4925 3442, Bakri: 0812 5545 7896.
Irvan: 0853 8992 8734. BEJO MOTOR

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

GLOBAL FILTERINDO
Spesialis Pemasangan Depo Air
isi Ulang & Watertreatmen Sist UV 
RO(NASA)USA Grosir Perlengkapan
SNI DEPKES Hub: B 0812 5008 674 
– 0813 5295 1299.

(01/075/07/14/ORD-BRS)/(PLK)/(2014)/( End Trbt 23 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

DIJUAL BARAK
Barak minimalis 5 pintu belakang
Unpar. Hub B 0811 522 835.

(01/019/01/14/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2014)/( End Trbt 06 Okt 2015)

SEDOT WC

Ahlinya WC Mampet, Sal Air, Wstapel, Cuci 
Piring, BethUp, Sedot Septictank/Bkin baru, 
dll. Tnp Bongkar, Garansi, djamin lancar (Gk
Lancar gk usah Bayar) B 082353857345 / 
085248363556.

(01/017/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 21 Nop 2015)

(01/048/11/14/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2014)/( End Trbt 14 Okt 2015)

Jl. Bukit Raya XVI
No. HP. 0853 327 222 62

web: Malawen.com

Fasilitas Hotel

Hanya Rp.22.000/baris
(Minimal 3 Baris, maksimal 10 baris) 

sudah termasuk Ppn 10%

JASA KURAS TOREN

Menerima jasa cuci kuras Toren Penam-
pungan Air, Tembak Pipa Saluran Keran
Buntu, saluran, dll. Hub B 0852 4836 3556 
/ B 0823 5385 7345.

 (01/018/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 05 Okt 2015)

Fasilitas Hotel

(01/049/11/14/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2014)/( End Trbt 14 Okt 2015)

Jl. Garuda XIV
No. HP. 0852 4836 5001

Fasilitas Hotel

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Pajero 4X4 wrn putih th 2011 akhir 
mbl jrg pake pribadi bukan bekas 
tambang cash/ kredit proses cpt. 
Raka: 0813 4925 3442, Bakri: 0812 
5545 7896. Irvan: 0853 8992 8734. 
BEJO MOTOR.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

STAR PLAST / 
PALANGKA RAYA SOUVENIR

(01/070/12/14/ORD-BRS)/(PLK)/(2014)/( End Trbt 23 Nov 2015)

Star Plast, 
Souvenir & 

Undangan Ruko 
Jl. Sisingama-
ngaraja no.23 

(seberang bersa-
lin zaitun) Pky 

B 0812 861 821 86

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

OREND WATER
Instalasi / Pemasangan Depot  Air Mi-
num Isi Ulang TerMurah & TerLeng-
kap..!!! Hub. Orend Water B 0821
5908 6222, 0813 4977 5192.

(01/058/07/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 11 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

ALAT SURVEY
GPS GarminTheodolite Kompas,
Total Station, Laser Meter, Altimeter, 
AlatGeologi, dll.Jl.Anggrek II no.2
Komplek PCPR ( 0536-3238250, B
0851 0337 4142, 0852 5284 9978.

(01/074/07/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 01 Feb 2016)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

PELUANG BISNIS
Peluang pertama belajarbitcoin.com 
bisnis di 60 negara. Bitclubindonesia.
com. Pin bb 527F07C2. B 0813 3160 
3988. Arif B 0813 4902 1949.

(01/078/08/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 25 Sep 2015)

JUAL KORAL/SPLIT
Jual Koral 8Kbik 2,6 Jt. Byr sesuai
isi truk yg diukur pembeli. B 0856
5126 6000.

(01/096/01/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 08 Feb 2016)

R A L A T
Menunjuk Pengumuman Lelang 
yg terbit tgl 15/9/15 di SKH Kal-
teng Pos; 1) Tertulis 3 bidang
tanah seharusnya 3 bidang dlm 
hamparan, 2) Tertulis Kotamadya
seharusnya Kota.Demikian Agar 
Dimaklumi (BRI Cab.Palangka
Raya).

(01/041/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 25 Sep 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Hummer H3 th 2010 akhir hitam, 
jrg pakai, full variasi, ban toyo
jepang, cash/kredit, proses cepat, 
lgsg nama pembeli. Raka: 0813
4925 3442, Bakri: 0812 5545
7896. BEJO MOTOR
(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Honda City matik 2010, jrg pakai, lgsg
nama pembeli. cash/kredit. proses
cepat. Raka: 0813 4925 3442, Bakri: 0812
5545 7896. Irvan:0853 8992 8734. BEJO
MOTOR. Paket Lebaran Dp 30 jt-an.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Toyota Alphard th 2014 hitam tipe pre-
mium sound 18 speaker 4 kamera elek-
trik saeit, jok keliling asli Jepang. cash
& kredit proses mudah. Raka: 0813 4925
3442, Bakri: 0812 5545 7896. Irvan: 0813
0853 8992 8734. BEJO MOTOR.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

MANDIRI AIRINDO
Pemasangan Depot Air Minum
Isi Ulang Teknologi Modern. Juga
melayani air dari Tangkiling. Hub: B 
0822 50011980.

(01/003/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 03 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

ESTER BEAUTY
Obt Diet 7hr lngsing, Pmtih wjh+bdn,
pmtih ktiak, Oil Pnmbuh Rmbut, Cream
hlgkn Flek2 Htam d wjh, crm hlagkn bks
Luka, Pil Prwan, Obt jrwt, Obt tgi Bdn, Obt
Gmk, Obt khsus pria, obt/cream pydara.B 
0813 4662 8947, pin 2B62CDD7.

(01/005/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 02 Des 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

WISMA LIONTIN
Jl.S.Buana 1 No.32 B.Hindu. Eknomi
IRp.100rb/mlm, Eknomi II Rp.150rb/
mlm, Deluxe Rp.200rb/mlm, Fmily
Rp.300rb/mlm.Sprng bed, AC, TV,
Wifi, kmr mndi di dlm, Snack pg (Bs 
Kost) B 0821 5792 1333.

(01/009/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 03 Okt 2015)

P
A
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A
N
G
K
A
R
A
Y
A

DIJUAL/DIKONTRAKKAN
Dijual atau dikontrakkan rumah lokasi
Jl Bukit Raya IX E No.1 dan dijual 
tanah di RTA Milono km.6 Betang
Asih. Hub B 0812 1345 7705.

(01/010/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 03 Okt 2015)

DIJUAL CEPAT
Dijual Tanah Ruko/Gudang luas
tanah800m Jl Rajawali Km 6 (Depan
Pom Bensin), Hub B 0812 5071
9970 & Dijual Rumah Type 70 Jl
G.Obos 6. Hub B 0853 8946 9096.

(01/019/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 05 Okt 2015)

LULUR + PIJAT
Lulur + Pijat Tradisional Khusus 
Wanita Hub B 0823 5021 5759
Langsung Berkunjung Kerumah. 
Silahkan Coba dg Biaya Terjang-
kau Rasakan Khasiat Serta Hasil 
Lulur + Pijat.

(01/001/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 02 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

SHUNDA PLAFON
Aslinya Plafon PVC Bkn Yg Lain. Plfn
PVC Prtma di Indonesia. Lbh Kuat & 
Brkualitas. Trjangkau. Agen: Htl Mina
Jl.Nias P.Raya B 085347632522,
Sampit: B 081251663776.

(01/016/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 05 Oct 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

DIJUAL CEPAT
Alat berat buldoser dan trailer, harga 
nego, Hub nomer B 0813 4666
4496 Desy.

(01/023/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 07 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

DIPASARKAN RUMAH
Dipasarkan Rumah Baru type 50 dan 
type 100 Ready Stok Segera Hub.
Marketingkami sebelum kehabisan.
Hub Heru. B 0852 4910 6334, Mar-
sha. B 0823 5159 8891.

(01/026/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 08 Okt 2015)

PROMO HP MURAH
Banting Harga Promo HP Murah 
mulai Rp.150 Ribu, Android mulai
Rp 400 Ribu, Laptop 3Juta’an,
Diskon 10% untuk acesoris. Kun-
jungi Gadjed Shop Jl C.Riwut
km.1,5 P.Raya.

(01/025/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 08 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

KAYZAR ESTATE RESIDENCE
Dipasarkan Unit Toko (1 lantai)
ukuran 4,3 x 13 meter, lokasi Jl Bukit 
Keminting Induk, Cash/Kredit. Con-
tact Person B 0813 5299 8809.

 (01/034/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 09 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

KAYZAR ESTATE RESIDENCE
Kayzar Estate Residence Jl Tampung
Penyang (RTA Milono Km 6)Depan
STAKEN,Dipasarkan type 45 & 55
(cash / kredit) Contact Person B 0813
4921 2404.

(01/033/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 09 Okt 2015)

DIJUAL CEPAT
Toko Jl.Tingang Induk(4 Unit)
Uk.4mx14m, dinding bata merah.
Toko Jl.Pilau Uk.4mx12m dinding
bata merah. Rumah Jl.Kapur
Naga IIC (2Unit) No.52&53.Hrg
Nego. B 0852 4975 5581, 0852 
5230 7369.

(01/039/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 09 Oct 2015)

PELUANG BISNIS
Peluang Bisnis Kuliner Chick dan
Snack (Fried Chicken dan Ber-
macam Snack / Ice Cream). Setiap
Kota Hanya Satu Orang Saja Yang
Pegang di Wilayah Kalteng-Kalsel.
Hub B 0821 5484 0784.

(01/014/09/15/ORD-BRS/P)/(KTN)/(2015)/( End Trbt 10 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

GOR HIJAU
Mnywakan lapangan utk ltihan, hari ulang
tahun kntr pemerintah, BUMN & Swasta.
Utk Futsal, Badminton, Tenis Meja
standart Intrnsional. Jl Seth Adji kav 45.
Booking lap B 0812 5136 6649.

(01/020/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 15 Okt 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

SEWA ALAT BERAT
Disewakan alat berat Excavator
Komatsu,Vibro Sakai, Long Arm,
Greder Mitsubishi M430. Dan dijual 
Greder Mitsubishi. Hubungi B 0823 
6995 9999.

(01/018/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 11 Okt 2015)

(01/008/06/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 15 Des 2015)

 (01/065/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 16 Okt 2015)

(Mahir Mahar Cilik Riwut km.8) 
& Jl. Menteng XII

DIJUAL TANAH
Tanah SHM Uk.10x59m. Jl. Pa-
langka-Bukit Rawi/Dkt Kumkum,  
& Tanah SHM th 1992 Jl Straw-
berry 1, LT 995m2, LB 80m2/Semi-
per. Hub B 0812 5096 2588.

(01/020/07/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 09 Okt 2015)

L.400 P.500. Lokasi Jl Cilik Riwut 
Km.48 & Lahan Kosong 150H,
bagi yg serius Hub/Sms B 0812 
1293 8904.

(01/070/08/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 27 Sep 2015)

Tanah Jl Tangkalasa IX, 60x80, 
Jl Hiu Putih XIA 20x40,Jl Pang-
kalima Konom Nyahu 25x40,
srtifikat & TP. Cck utk Perum,
Gudang, Tmpt Usaha. Strategis 
ditengah kota & hrga nego. Minat
B 0813 5014 5014.

(01/084/08/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 26 Sep 2015)

P
A
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A
N
G
K
A
R
A
Y
A

PROMO TOYOTA
Dealer Resmi Wira Toyota P.Raya
Promo Sptember dg Paket DP Rin-
gan. NewAgya Dp 20Jtan. Innova
Dp36Jtan, GrandNew Avanza 19Jt.
Jgn lwtkn ksmptn ini u/mndptkn mbl 
idaman B 0821 5770 2308.

 (01/036/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 09 Nop 2015)

P
A
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A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready stock Suzuki R3 GX semua
wrn dp mulai 20 jutaan cash/kredit
proses mudah. Hub Zum B 0813 
9342 1038 / B 0853 8992 8734 
bakri B 0812 5545 7896.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready stock Honda Mobilio /Brio
semua wrn dp mulai  30 jutaan  cash/
kredit proses mudah  angsuran murah
kunjungi showroom kami hub Zum B 
0813 9342 1038 / B 0853 8992 8734,
bakri B 0812 5545 7896.

(01/020/04/13/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2013)/( End Trbt 31 Jan 2015)

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

SINAR RENTAL
Menyewakan Mobil Avanza, Inova dll.
Perjam, Harian, Mingguan, Bulanan. 
Menerima antar jemput Hotel-Ban-
dara dalam dan luar kota. Jl Cempaka
No.33 Hub B 0813 5274 7752, B 0821
5171 2992

(01/035/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 20 Okt 2015)

Dicari Sales Counter, Marketing, 
Collector, Min SMA, Admin min 
D3, Gaji 2,1jt, jujur, disiplin dan 
ulet. Kirim CV ke Kredit Plus Jl 
Imam Bonjol No 19 A-B Palangka
Raya.

(01/006/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 02 Okt 2015)

PT MG membthkn sgra bbrp
krywn/i mak 28th Min SMA/Sdrjt 
utk pss Adm, Cs, Rcptn, Gdng, 
MT, SPV, Ast Mgr. Jl Garuda
Induk No.11P.Raya. Bwa lmran
langsung Pkl 09.00-15.00WIB B 
0822 5746 7222.

(01/011/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 03 Okt 2015)

Dicari pengasuh anak, menginap,
gaji bersih 1jt, mulai bekerja tgl 
5 okt 2015. Hub B 0852 5273
3879.

(01/040/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 28 Sep 2015)

Dbtuhkn:1.Garda depan.2. Cook.
Berpengalaman Laki2 Min SMP
(Full Time/tdk sdng kuliah). Ser-
takn CV, FC Ijasah trkhr, Copy ID,
Foto & No.Tlp . Dikirim ke Kopi 
Jos  Jl S.Parman/Arut  P.Raya.

(01/043/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 28 Sep 2015)

LOWONGAN / DICARI

KEHILANGAN
Tlh trcecer sertifikat HM,8147
Kel.Lankai Jl Cempaka bg yg
menemukan dpt imbalan sepan-
tasnya. B 0822 5153 2960.

(01/046/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 25 Sep 2015)

Telah hilang SHM No 2050, 2051,
2052 dan 2053, Kel Langkai, Kec
Pahandut An Harun Asnawi.

(01/044/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 24 Sep 2015) 

DIKONTRAKKAN
Ruko 2 lantai.Jl.Cempaka No.8
P.Raya Hub B 0852 4913 3697.

(01/041/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 24 Sep 2015)

LELANG
PT.BFI FINANCE ( 0531-32687
Menawarkan Atas Unit  Isuzu Pant
HGR LM 2.5 2000 DA8070AC & 
Mits Colt FE-74 HDV 125 DT
2012 P9261UX & Honda Vario
125 non CBS 2010KH6167FQ
& Yamaha Xion BC125 2013
KH3825.

(01/107/08/15/ORD-BRS)/(KTM)/(2015)/( End Trbt 25 Sep 2015)

PT.BFI FINANCE ( 0531-32687
Menawarkan atas Unit  Mits L300
Standart 2.5 2006 DA9344Ay 7 
Mits Colt FE74 HD V125PS DM 
2014 KH8224FN & Suzuki Carry 
Mega 1.5 2014 B9412CAE & Mits
Colt L300 2.5PU 2011 KH9589FD
&  Mits Colt 120sS  MPI i.5  2012 
P8937UX & Toyota Hilux 4x2 2.0 
2008 KH8685FC.

 (01/045/09/15/ORD-BRS/P)/(KTM)/(2015)/( End Trbt 25 Sep 2015)

R A L A T
Ralat menunjuk pengumuman
lelang ulang eksekusi Hak Tang-
gungan yg terbit di Kalteng Pos 
tgl 22 Sept 2015 pada no urut
2,tertulis seluas 907m2 seharus-
nya 461m2.Demikian agar mak-
lum (BTPN MUR Area P.Raya).

(01/047/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 24 Sep 2015)

DIJUAL MOBIL
Ford Ranger Putih Double Cabin,
Th 2009, Mulus, STNK Juli, Plat 
KH P.Raya. Hub B 0853 8715
0530 Tanpa Perantara.

(01/021/09/15/ORD-BRS)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 06 Okt 2015)

Dijual Cepat Datsun GO+Panca 
T Option 1.2 MT’15 Pth, KH-
Plkrya, Pjk6/16, Km 10rb, 92Jt
Ng. B 0852 4929 1981 / B 0856 
9529 7131.

(01/048/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 26 Sep 2015)

Dijual cepat Jimi Caribbean th
2004. Hub B 0821 5335 7305.

(01/042/09/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 24 Sep 2015)

P
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A
N
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K
A
R
A
Y
A

DEALER RESMI SUZUKI
Ready Stock New Ertiga DP 30 Jt
an. Carry Pick Up DP 10 Jt an. Mega 
Carry DP 15 Jt an. Karimun DP 14 Jt 
an. (Hadiah langsung tanpa diundi).
Roy :  B 0852 4803 3888.

(01/067/07/15/ORD-BRS/P)/(PLK)/(2015)/( End Trbt 25 Sept 2015)

OTOMOTIF ANEKA
KEBUTUHAN

PROPERTIOTOMOTIF ANEKA
KEBUTUHANPROPERTI

BEJO MOTOR
Jl.Diponegoro depan RS TNI AD Palangka Raya

Cabang Sampit: Jl. H.M. Arsyad Simpang 4 MT. Haryono 
Hubungi: 0813 5278 2223

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready Stock Honda Jazz, Dp 
mulai 50 jt-an. Bakri: 0813 5278 
2223, Jumadi: B 0813 9342 1038. 

F*B*200123BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready crv baru harga bersaing 
cash/kredit  proses mudah 
langsung nama pembeli. Bakri: 
0813 5278 2223, Jumadi: B 0813 
9342 1038.

F*B*200121BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready stok Brio hrg mulai 125 Jtan cash 
/ kredit dp mulai 20 jutaan proses cpt 
angsuran bersaing buruan dtg keshowroom 
bejo motor slagi ada promo. Bakri: 0813 5278 
2223, Jumadi: B 0813 9342 1038.

F*B*200123BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready stock Suzuki R3 GX semua  
wrn dp mulai 20 jutaan cash/kredit 
proses mudah. Hub B 0813 5278 
2223 / bakri B 0813 5278 2223 /
Yuli B 0813 5273 8756, Jumadi: B 
0813 9342 1038.

F*B*200121BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready stock Honda Mobilio /Brio semua 
wrn dp mulai  30 jutaan  cash/kredit 
proses mudah  angsuran murah kunjungi 
showroom kami hub Bakri B 0813 5278 
2223, Jumadi: B 0813 9342 1038.

F*B*200123BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Fortuner terbaru semua warna. 
Bakri: 0813 5278 2223, Yuli B 
0813 5273 8756, Jumadi: B 0813 
9342 1038.

F*B*200121BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready Stock Pajero terbaru semua 
warna, cash/ kredit proses cpt. Bakri: 
0813 5278 2223, Yuli B 0813 5273 8756, 
Jumadi: B 0813 9342 1038. 

F*B*200121BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready Stock HRV semua tipe/warna Cash/
kredit, jamin kwalitas yang terbaik langsung 
nama pembeli. Bakri: B 0813 5278 2223, 
Jumadi: B 0813 9342 1038. 

F*B*200123BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

HILUX PU Paket akhir thn DP 30 Jutaan. 
Angsuran 4.765.000 slm 47 bln. Buruan 
Segera Buktikan ke Showroom Bejo Motor. 
Stock Terbatas. Langsung Nama Pembeli. 
Bakri: B0813 5278 2223, Yuli B 0813 5273 
8756, Jumadi: B 0813 9342 1038.

F*B*200121BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready Stock Calya. Bakri: 0813 
5278 2223, Yuli B 0813 5273 8756, 
Jumadi: B 0813 9342 1038. 

F*B*200123BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Ready rush strd baru semua wrn hrg 
bersaing cash/kredit pross mudah 
langsung nama pembeli. Bakri: B 
0813 5278 2223, Jumadi: B 0813 
9342 1038.

F*B*200123BH/DP-PLK-01/06-PLK000

P
A
L
A
N
G
K
A
R
A
Y
A

Triton 4X4  warna Putih dan Silver., 
lgsg nama pembeli. Cash/Kredit, 
proses mudah. Bakri: 0813 5278 
2223, Jumadi: B 0813 9342 1038.

F*B*200121BH/DP-PLK-01/06-PLK000

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

NAMA AGEN
KENCANA AGENCY
ARWINA AGENCY
FATHIR AGENCY
H.ANANG SUKRI AGENCY
ROID AGENCY
SUDIYONO AGENCY
MERDEKA AGENCY
VIVIN AGENCY
ANTO AGENCY
ISMAIL AGENCY 
ANAS AGENCY
SURIAN AGENCY
ISWANTORO AGENCY
KHUSAIRI AGENCY
BUDI RAHMAN AGENCY
IKHSAN AGENCY

ALAMAT
JL. KENCANA
JL. RAMIN
JL. A.YANI
JL. SALAK 
JL. GARUDA
JL. RAJAWALI VII 
JL MERDEKA NO 124
JL. SRI REJEKI I NO 05
JL. SAPAN
JL. MERANTI
JL. RADEN SALEH VI
JL. JAMBU NO 26
JL. KERINCI NO. 428
JL. NANGKA NO 12 KAMPUNG BARU
JL. CRISTOPHEL MIHING NO 28
JL. TJILIK RIWUT KM 32

NO. HP/WA
0812 5607 6608
0823 5045 5449
0811 523 827
0813 2905 1783
0853 8832 8911
0811 520 669
0813 4916 9545
0813 5274 8947
0853 4858 3033
0812 5156 305
0857 5197 5212
0852 5284 4924
0813 4972 0875
0831 5353 3098
0852 8024 3277
0822 5131 4696

PALANGKARAYA  

Hanya
Rp.27.500 / baris
1 Baris = 35 Huruf Termasuk Spasi

(Minimal 3 Baris, maksimal 10 baris)
sudah termasuk Ppn 11%
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Sasaran
Efektif
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Murah

mau pasang
iklan di

KALTENG POS
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3229256
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Dewan Apresiasi 
Pemko Raih KLA 
Tingkat Madya

PALANGKA RAYA-Anggota 
Komisi C DPRD Kota Palangka 
Raya Susi Idawati mengapr-

esiasi Pemerintah Kota (Pemko) 
Palangka Raya karena sudah 
ditetapkan menjadi Kota Lay-
ak Anak (KLA) tingkat madya 
oleh Kementerian Perlindungan 
Perempuan Anak (PPA). Dengan 
prestasi tersebut, Komisi C DPRD 
Kota Palangka Raya akan terus 
mendukung dan mendorong 

pemko mengembangkan ruang 
publik ramah anak, taman ramah 
anak dan sekolah ramah anak. 
Di mana berdasarkan informasi 
dari mitra kerjanya, adapun ta-
man yang dinyatakan ramah 
anak adalah Taman Papan Nyahu 
Taliwu, sedangkan salah satu 
contoh sekolah ramah anak di 

SDN 6 Palangka.
“Kami apresiasi capaian terse-

but, semoga dengan predikat 
yang ada bisa meminimalisasi 
kasus kekerasan pada anak dan 
juga adanya anak yang berma-
salah dengan hukum,” ungkap-
nya, kemarin.

Dia mengatakan, pemko bisa 

mempertahankan dan menin-
gkatkan status Kota Layak Anak 
tingkat Nindya dan harus ada 
ruang anak di layanan publik. 
Jika di tempat layanan publik ada 
jalur khusus disabilitas dan ruang 
menyusui, maka juga harus ada 
ruang ramah anak, seperti di Mal 
Pelayanan Publik Huma Betang 

yang saat ini ada ruang ramah 
anak dalam membaca buku.

“Kami senang Kota Cantik 
Palangka Raya dinyatakan seb-
agai Kota Layak Anak, sehingga
besar harapanannya putra putri 
Kota Palangka Raya bisa tumbuh 
dan berkembang dengan baik,” 
pungkasnya. (ahm/uni)

KUALA KAPUAS-Pelaksa-
naan Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades) Serentak Tahun 
2022 155 desa di Kapuas dilak-
sanakan, Selasa (26/7). Pesta 
demokrasi tingkat desa ini 
mendapatkan perhatian dari 
DPRD Kapuas.

Wakil Ketua I DPRD Kapuas, 
Yohanes, menyampaikan pesan 
kepada panitia pilkades baik 
kabupaten, kecamatan, dan 

desa yang mempunyai peranan 
penting dalam sukses tidaknya 
Pilkades Serentak Tahun 2022 
ini.

“Kamis berpesan kepada 
Panitia Pilkades, agar berkerja 
secara profesional, dan tidak 
berpihak kepada siapapun, 
serta berkerja dengan teliti,” 
tegas Yohanes, Senin (25/7).

Hal itu, lanjut Yohanes, untuk 
meminimalisasi permasalahan 

pada kemudian hari. Terutama 
adanya implikasi hukum, dan 
untuk disiapkan dokumen-
dokumen pilkades dengan baik, 
serta benar. “Netralitas panitia 
akan terwujudnya pilkades yang 
sukses,” jelasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan 
Kabupaten Kapuas ini, meng-
ingatkan kepada Calon Kepala 
Desa (Cakades) agar siap meng-
hadapi kenyataan, baik siap 

kalah dan menang, apapun itu 
namanya kontestasi, mengha-
ruskan ada menang dan kalah.

“Bila mana tidak terpilih nan-
tinya bisa saling bekerjasama 
dengan yang terpilih, karena 
tujuannya tentu untuk mem-
bangun desa,” jelasnya lagi.

Legislator biasa disapa Anes 
ini, tidak lupa sampaikan pesan 
kepada masyarakat untuk hadir 
di Tempat Pemungutan Suara 

(TPS), dan memilih sesuai 
dengan hati nuraninya mas-
ing-masing, dapat dinilai baik 
secara pendidikan, pengeta-
huan maupun jiwa pembangun 
untuk desanya.

“Kami harapkan semuanya 
ber jalan sukses, lancar, dan 
aman. Siapapun terpilih adalah 
pi lihan masyarakat, dan siap 
membangun desa,” pungkasnya. 
(alh/uni)

DPRD PALANGKA RAYA
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PALANGKA RAYA-Wakil 
Ketua II Komisi A DPRD 
Kota Palangka Raya Rus-
diansyah menegaskan, 
jika anggaran pokok-po-
kok pikiran (pokir) bukan 
proyek dewan, melain-
kan Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Dae-
rah (APBD) dari aspirasi 
masyarakat yang nantinya 
direalisasikan kembali ke 
masyarakat. Dijelaskannya, 
jika pokir dewan tertuang 
dalam Peraturan Peme-
rintah (PP) nomor 16 tahun 
2010, pasal 55 huruf (a), 
tentang pedoman penyu-
sunan peraturan DPRD dan 
Tata Tertib (Tatib). Dalam 
pasal 55 huruf (a) PP 16 
tahun 2010 disebutkan jika Badan Anggaran (Bang-
gar) mempunyai tugas pokok memberikan saran 
dan pendapat berupa Pokir DPRD kepada kepala 
daerah dalam mempersiapkan RAPBD.

“Tentunya Pokir yang disarankan merupakan 
kompilasi dari aspirasi dan usulan yang disam-
paikan oleh masyarakat. Setelah masuk dalam 
APBD, Pokir akan kembali direalisasikan untuk 
masyarakat,” jelas legislator yang membidangi 
Pemerintahan dan Keuangan ini kepada Kalteng 
Pos, Senin (25/7).

Untuk diketahui, realisasi anggaran pokir didasari 
pertimbangan usulan maupun aspirasi yang bersifat 
mendesak dan diprioritaskan.

“Meski masing-masing sektor sudah memiliki 
anggaran tersendiri, namun anggaran tersebut tidak 
sepenuhnya bisa mengakomodir semua usulan dan 

aspirasi, sehingga hal terse-
but bisa dibantu melalui 
anggaran Pokir. Misalnya 
untuk pembangunan mau-
pun peningkatan sarana – 
prasarana (Sapras) rumah 
ibadah, pelestarian cagar 
budaya, hingga pening-
katan fasilitas pendidikan 
dan kesehatan,” sebut Poli-
tisi dari Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) ini.

Maka dari itu, Rusdian-
syah menepis paradigma 
negatif yang menyebar 
di khalayak luas menye-
butkan pokir merupak-
an proyek Dewan. Pas-
alnya dalam Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), Pokir dewan harus 

dirumuskan berdasarkan kegiatan dan kelompok 
sasaran yang selaras dengan pencapaian pemban-
gunan yang ditetapkan dalam Rancangan Pemban-
gunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Hal ini ditekankan dalam Pasal 78 ayat (2) dan 
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 86 Tahun 2017, di mana dalam penyusunan 
rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran 
dan pendapat berupa pokir berdasarkan hasil reses/
penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan 
dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan 
kelompok sasaran yang selaras dengan pencapa-
ian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan 
dalam RPJMD. Sehingga paradigma negatif yang 
menyebutkan bahwa pokir adalah proyek dewan, 
merupakan paradigma yang tidak benar,” tutup 
Rusdiansyah. (pra/uni)

DEWAN UNTUK KALTENG POS

Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Palangka Raya melakukan kegiatan kunjungan kerja ke 
DPRD Barito Kuala, beberapa waktu lalu.

Kasus Kekerasan terhadap Anak Mesti Berkurang

Anggaran Pokir untuk 
Membantu Rakyat

Rusdiansyah

Kunker ke Luar Daerah

Panitia Pilkades Harus Netral

Yohanes

Dewan Apresiasi 
Pengenalan Adat 
Daerah Kepada 
Mahasiswa

KUALA KAPUAS-Anggota 
DPRD Kapuas, Franco B Dehen 
mengaku senang mahasiswa 
KKN Kebangsaan X dan KKN 
Bersama BKS-PTN Barat Tahun 
2022, di Kelurahan Sei Pasah 
Kecamatan Kapuas Hilir, Kabu-
paten Kapuas, disambut baik 
masyararakat. Bahkan prosesi 
menyambutan dilakukan den-
gan upacara adat.

“Kami apresiasi, dan men-
dukung adanya kegiatan adat 
untuk menyambut kedatan-
gan peserta KKN Kebangsaan, 
karena itu juga sebagai sarana 
memperkenalkan adat istiadat,” 
ungkap Franco B Dehen, Senin
(25/7).

Politikus biasa disapa Favo 
ini menilai, apa yang dilakukan 
di Kapuas Hilir, adalah wujud 
mencintai adat istiadat, dan ter-
us mempertahankan di tengah 
kemajuan zaman ini. Apalagi 
para peserta KKN Kebangsaan 
berasal dari berbagai daerah, 
dan nanti bisa dikenalkan ke 
daerahnya.

“Tentu ini patut dipertahank-
an dan didukung semua pihak,” 
jelas Wakil Rakyat dari Daerah 
Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan 
Kapuas Hilir, Kapuas Murung, 
Dadahup dan Pulau Petak ini.

Kecamatan Kapuas Hilir 
dalam penyambutan peserta 
KKN Kebangsaan menggelar 
prosesi Upacara Adat Pantan 
Tewu atau Pantan Tebu dan Pan-
tan Lawai Silat Kuntau Lawang 
Sakepeng serta Tarian Selamat 
Datang di Bumi Tingang Men-
teng Panunjung Tarung.

“Kami harapkan dengan terus 
diperkenalkan, maka akan se-
makin diketahui oleh khalayak 
umum,” pungkasnya. (alh/uni)

Peserta KKN Kebangsaan 
Disambut Masyarakat

Franco B Dehen

GALIH/KALTENG POS

Ketua Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 atau Pansus 21 Kapuas Syarkawi H Sibu bersama anggota 
saat melaksanakan rapat dengan dinas terkait, akhir pekan lalu.

Rapat Bersama Perangkat Daerah

DPRD PALANGKA RAYA
KALTENG POS . 16Senin, 11 April 2022KALTENG POS . 16Kamis, 16 Juni 2022

DPRD KAPUAS

KUAL A KAPUAS-Anggota
DPRD Kapuas, H. Darwandie,
menghadiri dimulainya tahapan 
Pemilu Tahun 2024 yang dilak-
sanakan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Pusat, dan serentak seluruh
Indonesia, Selasa (14/6) malam. H.
Darwandie menerangkan, sebagai
warga negara sekaligus sebagai
insan politik dan juga pengurus 
partai politik yang sudah pasti
akan menjadi kontestan, sekaligus
petitur dalam pelaksanaan Pemilu
2024 mendatang sangat menyam-
but gembira atas diluncurkannya
tahapan penyelenggaraan Pemilu
2024 malam, oleh KPU Pusat pada
Selasa malam (14/6).

“Yang berarti ini tonggak awal

bagi kita sebagai bangsa, dan
warga negara untuk senantiasa
mempersiapkan diri guna mem-
persiapkan diri untuk turut, serta
mensukseskan agenda nasional, 
atau suksesi nasional yakni pelak-
sanaan pemilu 2024 yang tinggal
20 bulan lagi,” tegas H. Darwandie,
Rabu (15/6).

Hal itu, lanjutnya, akan mele-
wati pintu gerbang Pemilu 2024.
Diharapkan kepada seluruh anak
bangsa mari dipersiapkan diri, dan
jadikan pemilu ini sebagai ajang
dalam proses pelahiran pemimpin
bangsa yang terbaik, serta menja-
dikan parlemen indonesia semakin
bermartabat dan berintegritas dari
pusat sampai ke daerah.

“Hindari permusuhan dan per-
saingan tidak sehat dalam pe-
milu, apalagi sampai terjadi konfl ik
horizontal Naujubillah. “Pemilu 
adalah pesta, maka hakikat pes-
ta itu adalah ceria bahagia dan
senang,” jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) DPRD Ka-
bupaten Kapuas ini, merasa yakin
untuk pelaksanaan mulai pusat
hingga daerah, khususnya Kabu-
paten Kapuas dapat berjalan baik.

“Konstitusional telah memberi-
kan ruang bagi kita untuk berde-
mokrasi secara bijak bil khasanah.
Jadi mari siapkan pemilu dengan
baik, dan sukseskan pelaksanaan,”
pungkasnya. (alh/uni)

PALANGKA RAYA–Tidak mu-
lusnya kondisi landasan/ aspal di
Bandara Tjilik Riwut mendapat
perhatian dari Sekretaris Komisi
B DPRD Kota Palangka Raya Reja
Framika. Dengan tidak mulusnya
landasan pesawat menurut legis-
lator akrab disapa Reja ini akan 
mengurangi kenyamanan dalam
penggunaan transportasi udara.

“Tentunya dengan kondisi
seperti ini akan mengurangi
kenyamanan pengguna trans-
portasi udara. Maka dari itu kami 

minta agar secepatnya ditindak-
lanjut oleh pihak bandara,” ucap
Reja kepada Kalteng Pos, Rabu
(15/6).

Menurut legislator muda Partai
Solidaritas Indonesia (PSI) ini,
megahnya bangunan bandara
yang diresmikan oleh Presiden
Joko Widodo pada tahun 2019
silam ini, diharapkan mampu
diimbangi dengan ketersediaan 
infrastruktur yang juga berorientasi
terhadap keselamatan, keamanan
dan pelayanan.

“Sebagai bandara terbesar di
Kalteng, kiranya runway dibenahi
sebaik mungkin. Aspal yang tidak
dalam kondisi terbaiknya, akan
berbahaya. Apalagi lalu lintas
udara yang melewati bandara ini 
cukup tinggi. Saya bisa berharap 
agar bisa dibenahi, dan mem-
berikan rasa aman serta nyaman 
bagi masyarakat. Tak hanya pada 
peningkatan kapasitas saja,”
sebut legislator membidangi
Perekonomian dan Pembangu-
nan ini. 

Di sisi lain, sambungnya, dengan
terciptanya keamanan, kenya-
man maupun keselamatan pada
transportasi udara maka akan
berdampak baik bagi pemerintah
daerah. Jika pengelolaan serta
pengembangannya terintegra-
si, seperti keadaan infrastruktur 
dalam maupun di luar lingkungan
bandara, maka pemanfaatannya
akan lebih maksimal lagi. Traffi  c 
penerbangan meningkat, kunjun-
gan ke daerah semakin tinggi serta
penggunaan transportasi udara

sebagai sarana pengembangan
ekonomi, akan tercapai.

“Semua bisa dimulai dengan ke-
nyamanan serta kenyamanan yang
dirasakan penumpang pada saat
menggunakan bandara, termasuk
kondisi aspal runway yang ada.
Semoga bisa segera dibenahi oleh
Kementerian Perhubungan Udara
ataupun Pihak Dinas Perhubun-
gan Provinsi Kalteng,” tutup wakil
rakyat asal dapil III Palangka Raya
meliputi Kecamatan Pahandut dan
Sebangau ini. (pra/uni)

PALANGKA RAYA-Anggota Komisi C DPRD
Kota Palangka Raya Norhaini mendorong
seluruh masyarakat Kota Palangka Raya agar
sejak dini bisa mulai meningkatkan kualitas
kesehatan tubuhnya. Dia menjelaskan, ang-
gota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya
belum lama ini melakukan kunjungan kerja
ke RSUD Kota Palangka Raya. Dari kunjungan
tersebut didapatkan informasi bahwa rata-rata
pasien yang dirawat memiliki penyakit seperti
diabetes dan hipertensi hingga stroke. Penyakit
tersebut disebabkan oleh gaya hidup dan pola
hidup kurang sehat diterapkan sehari-hari.

“Maka dari itu agar masyarakat tidak mudah
terkena hipertensi, stroke dan diabetes, di per-
lukan makanan-makanan yang mengandung
gizi yang seimbang dan juga menerapkan gaya
hidup sehat,” ungkapnya, kemarin.

Lebih lanjut srikandi asal partai Golongan
Karya (Golkar) ini mengungkapkan, penera-
pan pola hidup bersih dan sehat harus benar-
benar diterapkan dari usia dini, sehingga anak-
anak ini ke depannya tidak mengidap penyakit
yang serupa, selain itu dengan adanya generasi
penerus yang bebas penyakit. Maka bukan
tidak mungkin produktivitas dan kualitas dari
Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Cantik
bisa meningkat.

“Mari kita bersama-sama berjabat tangan
baik itu dari masyarakat, pihak legislatif dan
eksekutif untuk mewujudkan masyarakat
cerdas, sehat dan berakhlak di Kota Cantik
Palangka Raya,” pungkasnya. (ahm/uni)

KUALA KAPUAS-Anggota DPRD Kapuas, dariDaerah
Pemilihan (Dapil) IV, Rahmad Jainudin, mengaku san-
gat berkomitmen melalui usulan pokok pikiran (pokir)
akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Khususnya
di Dapil IV meliputi Kecamatan Kapuas Hilir, Kapuas
Murung, Dadahup, dan Pulau Petak. Salah satunya, kata
Rahmad Jainudin, untuk rumah ibadah, Masjid Nurul
Istiqamah, Handel Simpang Aya, Desa Narahan, Keca-
matan Pulau Petak, yang memang membutuhkan sen-
tuhan dari pemerintah untuk renovasi, dan perbaikan.

“Kami sudah melakukan peninjauan ke lapangan, 
dan melihat secara langsung Masjid Nurul Istiqamah di
Desa Narahan. Di mana kondisinya sangat layak untuk
dilakukan rehab, sudah diusulkan anggarannya untuk
tahun depan,” tegas Rahmad Jainudin.

Keberadaan tempat ibadah di Desa Narahan itu, lan-
jutnya, sangat perlu perhatian, dengan kondisi sekarang
masjid tersebut hanya berdinding kayu, dan sudah
termakan usia atau layak diperbaiki. Menurut Politikus
Partai Golkar Kapuas ini, saat ini, pihaknya sudah me-
minta pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP)
Kapuas, untuk melakukan perhitungan kebutuhan ang-
garan untuk rehab masjid tersebut.

“Harapan kami rehab masjid tersebut, agar terealisasi
dengan baik, dan masyarakat merasa lebih nyaman saat
beribadah.” demikian,” pungkasnya. (alh/uni)

Runway Bandara Tjilik Riwut Perlu Dibenahi

Reja Framika

DEWAN UNTUK KALTENG POS

KUNJUNGAN: Rombongan Komisi C DPRD Kota Palangka Raya saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Palangka Raya, baru-baru ini.

Masyarakat Diimbau 
Tingkatkan Kualitas 
Kesehatan

DOK PRIBADI

HADIR: Anggota DPRD Kapuas, H. Darwandie (kanan), menghadiri Tahapan Pemilu Tahun 2022, Selasa (14/6) malam.

Persiapkan Pemilu 
secara Matang

TERJUN KE 
LAPANGAN: 

Anggota DPRD 
Kapuas, Rah-

mad Jainudin, 
bersama warga 

usai meninjau 
masjid yang 

diusulkan 
direhab, belum 

lama ini.

Rahmad Jainudin Akan Perjuangkan Aspirasi Bantuan Rumah Ibadah

DOK PRIBADI 



Mari selalu 
kita pelihara 

kebersamaan, 
kerukunan dan rasa 

kekeluargaan, saling 
mengahargai antar 
sesama dan tanpa 
membedakan satu 

dengan yang lainnya

KAPUAS
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KUALA KAPUAS – Se-
bagai tindak lanjut taha-
pan Pemilihan Kepala 
Desa serentak Kabupaten 
Kapuas Tahun 2022, yaitu 
pelaksanaan kampanye 
bagi para calon yang di-
laksanakan mulai tang-
gal 20 sampai dengan 22 
Juli 2022. Beberapa desa 
dalam wilayah Kecamatan 
Kapuas Kuala yaitu Desa 
Tamban Baru Selatan dan 
Desa Batanjung dan Desa 
Lupak melaksanakan 
kampanye pada 20 dan 21 
Juli 2022 di masing masing 
desa yang bersangkutan, 
kecuali desa Palampai 
tidak melaksanakan kam-
panye atas kesepakatan 
panitia dan para calon 
kades.

Dalam kegiatan tersebut 
masing masing calon Ke-
pala Desa manyampaikan 
visi dan misi di hadapan 
masyarakat disaksikan 
oleh unsur Tripika Ke-

camatan Aparat BPD, 
RT,Tokoh Agama dan To-
koh Masyarakat.

Untuk memeriahkan 
acara tersebut juga di-
lakukan hiburan serta 
pawai secara bersama 
bagi para calon dengan 
menggunakan kendaraan 
roda empat dan roda dua 
mengitari jalan-jalan desa 
sekitarnya.

Camat Kapuas Kuala 
Inop dalam arahanya ber-
pesan agar masyarakat 
menyambut baik pesta 
demokrasi tersebut dan 
berpartisipasi aktif me-
nyukseskan tahapan demi 
tahapan Pilkades. Selalu 
menjaga kerukunan dan 
kedamaian sehingga 
semua dapat terlaksana 
dan berjalan dengan baik 
dan lancar.

“Kepada semua calon 
Kepala Desa saya berpe-
san mari adu visi dan misi 
di hadapan masyarakat 

untuk berkaitan den-
gan program pemban-
gunan, pemerintahan 
dan pelayanan kepada 
masyarakat yang akan 
dilaksanakan sehingga 
masyarakat bisa meni-
lai mana yang terbaik,” 
ucap Inop. (K.Kuala/
hmskmf/ans)

Terkait 
e-Medical
Record

KUALA KAPUAS – 
RSUD dr H Soemarno Sos-
roatmodjo Kuala Kapuas 
melaksanakan kegiatan 
Kunjungan Studi Band-
ing terkait implementasi 
penggunaan Electronic 
Medical Record (e-MR). 
Studi banding dilakukan 
di Aula Gedung Manaje-
men Rumah Sakit Umum 
Daerah Ratu Zaleha yang 
beralamat di Kabupaten 
Banjar Martapura Kali-
mantan Selatan, Kamis 
(22/7).

Perwakilan diterima 
oleh Kabag. Tata Usaha 
RSUD Ratu Zalecha drg. 
Rahimayanti, MPHM di-
dampingi Kasubbag SDM, 

Kepala Instalasi Rekam 
Medis dan Unit SIMRS. 
Dalam sambutannya 
Maya biasaya beliau disa-
pa mengucapkan terima 
kasih sudah ke RSUD Ratu 
Zalecha sebagai tujuan 
studi banding. 

“Semoga kita sama-
sama bisa berbagi ilmu 
dan pengalaman selama 
pembelajaran ini berlang-
sung,” ucapnya.

RSUD dr. H. Soemarno 
Sostroatmodjo Kapuas, 
Kalimantan Tengah den-
gan membawa delapan 
orang terdiri dari dr. Rintho 
Alexander T, Sp.B., Nurd-
iana, S.Kep (Kasubbag. 
Rekam Medis dan Pelapo-
ran), Lilik Sugianto, S.Kep., 
Ners ( Kasie Rawat Inap) 
Beserta Tim Rekam Medis 
dan Tim IT RSUD Kapuas.

Adapun Kegiatan Studi 

Banding ini terdiri dari 
tiga kegiatan, yang per-
tama pemaparan dari 
Unit SIMRS Bapak Bibing 

Hendro Lesmono, S.KOM 
terkait Penyelenggaraan 
e-RM yang sudah berjalan 
di RSUD Ratu Zalecha, di-

lanjutkan dengan diskusi 
dan melakukan pantauan 
telusur lapangan tentang 
pengaplikasian e-RM 

yang ada di poliklinik 
Rawat Jalan.

Nurdiana, S.Kep selaku 
perwakilan RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo 
mengucapkan apresiasi 
dan terima kasih atas sam-
butan dari pihak RSUD 
Ratu Zaleha yang begitu 
hangat kepada rombon-
gan dan sudah sudi men-
gizinkan pihaknya beserta 
tim untuk melakukan 
pembelajaran menggali 
lebih dalam tentang E-RM 
yang sudah berjalan di 
RSUD Ratu Zalecha.

“Tujuannya agar nanti-
nya sepulang dari pem-
belajaran ini kami bisa 
terapkan dan diaplika-
sikan di RSUD tempat 
kami bekerja,” ucapnya 
mengakhiri kegiatan kun-
jungan. (PromkesRSUD-
Kps/hmskmf/ans)

KUALA KAPUAS – Kaf-
ilah Kabupaten Kapuas 
ambil bagian pada keg-
iatan Musabaqah Tilawatil 
Qur’an  (MTQ) dan Had-
its XXX Tingkat Provinsi 
Kalimantan Tengah di 
Palangka Raya. Pada pem-
bukaan MTQ dan Hadist, 
kafilah Kapuas menu-
runkan sekitar 67 orang. 
Mereka mengikuti acara 
pembukaan yang digelar 
di halaman Masjid Agung 
Darusallam Palangka 
Raya, Sabtu (23/7).

Tampak Kepala Ke-
menag Kapuas H Hamid-
han, S.Ag, MA dan Kabag 
Kemas Setda Kabupaten 
Kapuas Drs Riduanto. Ke-
giatan ini dibuka secara 
langsung oleh Gubernur 
Kalteng Sugianto Sabran.

Pimpinan kafilah Ka-
bupaten Kapuas Asyhadi, 
MPd  mengatakan seluruh 
kafilah dalam keadaan 
sehat wal afiat dan siap 
mengikuti seluruh rang-
kaian lomba. 

“Kafilah Kabupaten 
Kapuas siap mengikuti 
seluruh cabang lomba 
kegiatan. Pada Minggu 
(24/07) akan mengiku-
ti cabang tahfiz 1 juz, 5 
juz, 10 juz, 20 juz, khatt 
Quran, tartil Quran putri 
dan Syarhil Qur’an,” ucap 
Asyhadi. Sebelum tampil 
dilakukan pemantapan 

latihan lomba oleh para 
pelatih sesuai bidang 
masing-masing. Dirinya 
optimis bisa meraih hasil 
maksimal berkat dukun-
gan semua pelatih dan 
official.

Sementara itu Guber-
nur Kalteng Sugianto 
Sabran saat pembukaan 
mengatakan, event ini 

mempunyai nilai yang 
sangat strategis untuk me-
numbuhkan kecintaan 
dan menggairahkan ma-
syarakat untuk senantiasa 
mempelajari dan mema-
hami Al Quran sebagai 
tuntunan dan pedoman 
hidup umat manusia.

“Dengan mengang-
kat tema mewujudkan 

generasi islami yang ber-
prestasi menuju Kalteng 
berkah berakhlak penuh 
keberkahan. Ini menjadi 
tolak ukur aktifitas pem-
binaan seni baca Al Quran 
bagi masyarakat khusus-
nya masyarakat Kalteng 
u n t u k  m e w u j u d k a n 
Kalteng yang berakhlak,” 
jelasnya. (hmskmf/ans)

KUALA KAPUAS - Bu-
pati Kapuas Ben Brahim S 
Bahat mengajak seluruh 
masyarakat untuk sela-
lu menjaga kerukunan 
dan kebersamaan dalam 
membangun wilayah Ka-

bupaten Kapuas.
“Mari selalu kita peli-

hara kebersamaan, keru-
kunan dan rasa kekeluar-
gaan yang telah terbangun 
selama ini tanpa membe-
dakan satu dengan yang 

lainnya,” ucap Ben.
Karena menurutnya, 

terpeliharanya kebersa-
maan dan kerukunan an-
tar sesama, merupakan 
salah satu pondasi dalam 
membangun suatu dae-

rah guna semakin lebih 
baik.

Dirinya juga menyam-
paikan rasa bangganya 
akan kebersamaan dan 
rasa saling menghargai 
dari seluruh masyarakat 

Kabupaten Kapuas yang 
sudah terjalin hingga saat 
ini.

“Karena walaupun ti-
dak sedarah, kita semua 
adalah bersaudara, un-
tuk itu saya bangga akan 

kebersamaan dan rasa 
saling menghargai yang 
sudah terjalin sampai 
saat ini, terus jalin rasa 
persaudaraan antar kita 
sesama,” tandasnya. (hm-
skmf/ans)

RSUD Kapuas Kunjungi RSUD Ratu Zaleha Martapura

HUMAS KAPUAS

STUDI BANDING: Tim Kunjungan Studi Banding RSUD Kapuas bersama jajaran 
RSUD Ratu Zaleha Martapura, di Aula Gedung Manajemen RSUD Ratu Zaleha 
Martapura, belum lama ini.

HUMAS KAPUAS

VISI MISI: Camat Kapuas Kuala Inop bersama dengan para calon Kades serta 
Panitia usai penyampaian Visi Misi di Desa Tamban Baru Selatan, Desa Batanjung 
dan Desa Lupak Dalam, belum lama ini.

Calon Kades Sampaikan Visi dan Misi

Ben Brahim S Bahat
Bupati Kapuas

Kafilah Kapuas Ikuti Pembukaan MTQ

HUMAS KAPUAS

MTQ: Kafilah Kabupaten Kapuas berfoto bersama sebelum defile pada pembukaan Musabaqah Tilawatil 
Qur’an  (MTQ) dan Hadits XXX Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di halaman Masjid Agung Darusallam 
Palangka Raya, Sabtu malam (23/7).

MENYAPA: 
Bupati Kapuas 
Ben Ben Bra-
him S Bahat 
saat bertegur 
sapa dengan 
para undangan 
saat meng-
hadiri pelak-
sanaan salah 
satu kegiatan 
di Kota Kuala 
Kapuas, belum 
lama ini.

Ben: Selalu Jaga Kerukunan 
dan Kebersamaan

HUMAS KAPUAS
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DPRD BARSEL

Dalam Upaya 
Menciptakan 
SDM Andal dan 
Profesional

BUNTOK-Penjabat Bupati 
Barito Selatan Lisda Arriyana  
menyebutkan,   bahwa dengan 
disiplin, bakal menciptakan 
sumber daya manusia (SDM) yang 
handal dan profesional. 

Maka dari itu, seluruh aparatur 
yang ada di lingkup Pemerintah 
Kabupaten Barito Selatan (Barsel) 
di semua tingkatan diminta untuk 
terus menggalakkan kedisiplinan.

Lisda Arriyana mengatakan, 
bahwa persyaratan paling utama 
dalam meningkatkan kualitas SDM 
sangat ditentukan oleh kedisiplinan 
seorang aparatur sipil negara.

Sebab, kata dia, kedisiplinan 
akan membuat ASN tahu dan 
dapat membedakan hal-hal 
apa yang seharusnya wajib dan 
boleh dilakukan sebagai seorang 

aparatur pemerintah.
“Apabila ada aparatur yang 

tidak tahu sama sekali dengan 
tupoksinya, maka SDM dari 
aparatur itu sendiri sudah bisa 
dianggap nol besar, dan tidak 
mempunyai skil,” ungkapnya saat 
menggelar pertemuan dengan 
para kepala perangkat daerah 
lingkup Pemkab Barsel, kemarin.

Pj Bupati Barsel yang juga kepala 
BKD Provinsi Kalteng itu berharap, 
supaya seluruh pimpinan perangkat 
daerah (PD) bisa secara kontinyu 
melakukan evaluasi yang sifatnya 
sangat mendasar dan penting, terkait 
pelaksanaan kedisiplinan seluruh 
aparatur sipil Negara di lingkungan 
kantornya masing-masing.

“Terutama kepala perangkat 
daerah harus bisa melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
secara serius terhadap pelaksanaan 
kedisiplinan,” tegasnya.

 Dengan ketatnya pengawasan 
terhadap kedisplinan, kata dia, 
sangat diyakini akan memberikan 
keteladanan bagi semua PNS. 

Dengan begitu, lanjut dia,  dalam 
menjalankan fungsi dan   tugas 
utamanya sebagai  pelayan 
masyarakat dan abdi negara, bisa 
benar-benar memberikan contoh 
yang positif terhadap semua 
aparatur yang ada untuk berbuat 
yang lebih baik lagi.

“Pastinya untuk menjaga kontinuitas 
pelaksanaan disiplin pada seluruh 
satuan kerja maupun unit kerja, 
dapat kiranya dilakukan pemantauan 
dan evaluasi oleh tim pemantau, 
termasuk dilakukannya evaluasi 
penegakan disiplin secara periodik 
dan berjenjang,” ujarnya. (ner/ens)

Apabila ada aparatur 
yang tidak tahu 

sama sekali dengan 
tupoksinya, maka 

SDM aparatur 
bersangkutan bisa 
dianggap nol besar 

dan tidak punya skill
Lisda Arriyana

Pj Bupati Barito Selatan

Pj Bupati Minta 
ASN Harus Disiplin

KOBAR

Kenalkan Makanan Lokal lewat Lomba Cipta Menu
FOTO KOMINFO UNTUK KALTENG POS

SAMBUTAN: Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Arriyana saat pertemuan dengan para kepala perangkat 
daerah lingkup Pemkab Barsel, beberapa waktu lalu.

 NANGA BULIK-Dinas Ketahan-
an Pangan Kabupaten Lamandau 
bekerja sama dengan Tim Peng-
gerak PKK Kabupaten Lamandau 
melaksanakan Lomba Cipta Menu 
Pangan Beragam, Bergizi, Se-
imbang, dan Aman (LCM- B2SA). 

Kegiatan itu dibuka Bupati La-
mandau H Hendra Lesmana di-
dampingi Ketua TP PKK Laman-
dau Hj Rusdianti Hendra Lesmana, 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kabupaten Lamandau   Marinus 
Apau, forkopimda dan sejumlah 
pejabat lingkup Pemkab Laman-
dau di kawasan Bundaran Rusa, 
Kota Nanga Bulik, Jumat (22/7). 

Bupati Hendra Lesmana me-
ngatakan, kegiatan ini diikuti 10 
tim yang terdiri dari TP PKK dan 
organisasi wanita di Lamandau. 
“Harapan saya, melalui kegiatan 
ini selain se bagai ajang silaturahmi 
dan menambah wawasan, sekaligus 
juga untuk mengenalkan kepada 
masyarakat tentang panganan lokal 
dan pengenalan menu B2SA,” kata 
Hendra Lesmana, belum lama ini. 

Menurut bupati, selain itu, ke-
giatan ini juga penting dalam 
rangka mendukung program ke-
tahanan pangan nasional, dan 
mendorong kreativitas dalam 
memasak menu bergizi. Karena 
dari menu bergizi yang disajikan 
inilah yang nantinya akan dikon-
sumsi sehari-hari untuk menjamin 
makanan yang disajikan sehat 

setiap saat. 
“Saya berharap kebiasaan me-

ngonsumsi panganan B2SA dapat 
diterapkan sehari-hari, sehingga 
nantinya bahan pangan lokal me-
miliki pasarnya dan dapat memacu 
daya ekonomi masyarakat untuk 
membeli produk menu lokal yang 
beragam,” jelasnya. 

Bupati menambahkan, jika me-
lihat kondisi di wilayah Kabupaten 
Lamandau yang sangat kaya de-
ngan sumber daya alam (SDA), 
tentunya akan sangat mudah 
bagi masyarakat berinovasi dan 
mengembangkan potensi yang 
ada. Terlebih daerah Lamandau 
dikenal dengan kekayaan alam 
yang melimpah. 

“Jadi bukan hanya dari segi ke-

sehatan saja yang kita dorong, tetapi 
bagaimana kreasi cipta menu ini 
bisa   mengembangkan potensi 
yang ada. Semoga yang terpilih 
sebagai juara dapat mewakili Kabu-
paten Lamandau ke tingkat provinsi 
hingga nasional,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan Lamandau 
Marinus Apau  dalam laporannya 
me ngatakan, terselenggaranya 
kegiatan ini merupakan agenda 
tahunan yang juga diperlom-
bakan pada tingkat provinsi hing-
ga nasional. “Kegiatan ini juga 
dilaksanakan dalam rangkaian 
menyemarakkan hari jadi ke-20 
Kabupaten Lamandau yang akan 
digelar pada   Agustus 2022 men-
datang,” katanya. (lan/ens)

HUMAS UNTUK KALTENG POS

HADIR: Bupati Lamandau H Hendra Lesmana menyampaikan sambutan saat menghadiri Lomba Cipta 
Menu di kawasan Bundaran Rusa, Kota Nanga Bulik, belum lama ini.

PANGKALAN BUN-Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin 
Barat (Kobar) kembali mendapat-
kan penghargaan dari Pemerintah 
Pusat. Kali ini Kobar dinobatkan 
sebagai Kabupaten Layak Anak 
(KLA) kategori pratama. Hal ini 
diumumkan dalam malam pen-
ganugerahan apre siasi KLA tahun 
2022 yang diikuti oleh Kepala 
Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kabupaten Kobar 
secara virtual, belum lama ini. 

Sekretaris Daerah Kobar Su-
yanto, menyampaikan apresi-
asinya kepada jajaran dan seluruh 
elemen masyarakat Kobar. Menu-

rutnya semua orang terlibat dan 
mendukung sehingga bisa meraih 
penghargaan ini. Penghargaan ini 
sendiri harus dijadikan sebagai 
motivasi seluruh elemen untuk 
terus bekerja sama mendukung 
upaya perlindungan hak-hak anak 
di Kobar. 

“Kami ucapkan terima kasih 
ada dukungan dan dedikasi yabg 
diberikan sehingga Kobar meraih 
Penghargaan. Ini berkat semua 
pihak yang turut serta membantu 
dan mendukung,”katanya. 

Suyanto menambahkan, kebi-
jakan KLA ini merupakan kebi-
jakan nasional dalam penyeleng-
garan perlindungan anak di dae-
rah. Dasar kebijakan ini semakin 

kuat dengan terbitnya Peratutan 
Presiden Nomor 25/2021 Tentang 
Kebijakan KLA dimana kebijakan 
kabupaten / kota. Apalagi dengan 
sistem pembangunan yang men-
jamin pemenuhan hak anak dan 
perlindungan khusus anak dilaku-
kan secara terencana. Semuanya 
menyeluruh dan berkelanjutan. 
Tahun 2022 ini, tema yang diangkat 
ialah “Anak Terlindungi, Indonesia 
Maju” dengan sub tema Peduli 
Paska Pandemi Covid-19.

“Semoga kedepan kasus yang 
berkaitan dengan anak dapat 
ditekan. Kami yakin apabila se-
luruh pihak bersatu pada kasus 
yang terjadi dapat diatasi,”ujarnya.
(son/uni)

Kobar Dinobatkan Jadi 
Kota Layak Anak 

PROKOM KOBAR UNTUK KALTENG POS 

VIRTUAL: Sekda Kobar Suyanto ketika memimpin rapat virtual dan menerima penghargaan KLA, belum lama ini.

Orang Tua Harus Ikut Mengawasi
PANGKALAN BUN-Pencegahan 

pelecehan seksual yang terjadi di Ka-
bupaten Kotawaringin Barat saat ini 
bukan hanya menjadi tugas peme-
rintah saja. Pemerintah perlu dukun-
gan semua pihak, baik masyarakat 
ataupun aparat penegak hukum. 
Begitupula dengan para orang tua 
yang harus senantiasa melakukan 
pengawasan ketat terhadap anak. 

Pj Bupati Kobar Anang Dirjo me-
ngatakan, kasus pelecehan seksual 
terhadap anak sering kali dilakukan 
orang sekitar, sehingga pengawasan 
dan pemantauan hendaknya dapat 

ditingkatkan. Para orang tua senan-
tiasa dapat mengawasi dan melaku-
kan upaya pencegahan. Salah sa-
tunya dengan tidak membiarkan 
anak-anaknya bermain khususnya 
perempuan dengan orang yang di-
curigai. Karena kejahatan ini sendiri 
terjadi karena adanya kesempatan. 

“Kami minta agar para orang tua 
melakukan pengawasan dengan 
baik. Kejahatan terjadi karena adanya 
kesempatan,”katanya. 

Dengan situasi dan kondisi yang 
terjadi saat ini tentunya perlu-
nya adanya dukungan san suport 

ber sama. Karena tanpa adanya 
dukung an para orang tua tentunya 
akan susah melakukan pengenda-
lian. Selain itu juga faktor lingkung-
an juga perlu diperhatikan. Karena 
para orang tua yang dapat menge-
tahui bagaimana lingkungannya. 
Apakah anak-anaknya bisa secara 
bebas bergaul atau perlu dilakukan 
pengawasan. 

“Kami minta agar pengawasan 
senantiasa haru benar-benar di-
perhatikan. Jangan sampai leng-
kah, apalagi anak masih di bawah 
umur,”ungkapnya. (son/uni)

FOTO HUMAS SETWAN UNTUK KALTENG POS

WAWANCARA: Usai memimpin rapat paripurna di gedung Graha Pena, Ketua DPRD Barito Selatan HM 
Farid Yusran memberikan keterangan pers kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

BUNTOK-Berdasarkan hasil 
reses kelompok dewan di sejumlah 
desa di Kabupaten Barito Selatan, 
banyak usulan yang disampaikan 
m a s y a r a k a t .  K e l u h a n -
keluhan warga itu didominasi 
pembangunan infrastruktur, 
jaringan telekomunikasi, serta 
jaringan perusahaan listrik negara.

Seperti di Desa Bintang Ara, 
Kecamatan Gunung Bintang Awai. 
Hal ini disampaikan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Barito Selatan Rida Sri 
Ahlina saat dihubungi per telepon, 
Senin (25/7). “Berdasarkan 
hasil reses di Desa Bintang Ara, 
masyarakat desa mengharapkan 
agar badan jalan menuju Patas 
II sepanjang lima kilometer 
dilakukan pengerasan,” katanya, 
kemarin.

Pembangunan ruas jalan itu, 
menurut wakil rakyat tersebut, 
untuk mempermudah masyarakat 
Desa Bintang Ara menuju Desa 
Patas II. Karena badan jalan yang 
dibangun melalui TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD) 
merupakan satu-satunya akses darat 
masyarakat menuju keluar desa.

Di samping meminta pengerasan 
badan jalan, masyarakat juga 
mengharapkan dibangunnya 
tower jaringan telekomunikasi. 
Sebab anak sekolah saat ini belajar 
sistem daring.

“Untuk mendapatkan sinyal 
jaringan telekomunikasi, pelajar 
harus memanjat pohon dan 
memanjat tower air yang ada di 
desa tersebut,” ungkap politikus 
dari Partai Berkarya itu.

Sedangkan usulan masyarakat 
Desa Maruga, sama dengan di 
Desa Bintang Ara. Hal ini juga 
terungkap saat reses kelompok 
bersama dengan anggota DPRD di 
daerah pemilihan II tersebut.

“Masyarakat juga mengeluhkan 
terkait infrastruktur dan tidak 
adanya sinyal telekomunikasi 
terutama bagi pelajar, sehingga 
menyebabkan pelajar kesulitan 
dalam mengakses pelajaran yang 
dilaksanakan dengan sistem 
daring,” tambahnya.

Di samping dua hal itu, lanjut 
dia, masyarakat Desa Maruga 
juga mengeluhkan tenaga kontrak 
bidan yang bertugas tidak berada 
di tempat dan itu sering terjadi 
pada setiap desa, terutama pada 
desa terpencil. Termasuk tidak 
adanya listrik dari PLN. (ner/ens)

Berdasarkan hasil 
reses di Desa Bintang 

Ara, masyarakat 
mengharapkan agar 

segera dilakukan 
pengerasan badan 

jalan menuju Patas II 
sepanjang lima kilometer 

Rida Sri Ahlina
Anggota DPRD Barsel

Banyak Keluhan 
dari Masyarakat

Hasil Reses 
Anggota DPRD 
Barito Selatan 
di Sejumlah 
Desa

HUMAS UNTUK KALTENG POS 

PENILAIAN: Tim juri memberikan penilaian terhadap menu masakan 
yang disajikan peserta lomba.
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DPRD MURASUKAMARA

PURUK CAHU-Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya 
(Mura) meminta pengawasan terhadap 
tugas dan tanggung jawab guru, khu-
susnya di pelosok dapat ditingkatkan 
lagi oleh pemerintah setempat melalui 
instansi terkaitnya.

Hal ini guna terwujudnya program 
Murung Raya Cerdas yang selalu 
digaungkan oleh pemerintah daerah. 
Hal itu diutarakan Anggota Komisi I 
DPRD Mura, Rahmat Hidayat, baru-
baru ini.

Pemerintah juga harus memperha-
tikan secara serius terkait pemerataan 
sebaran tenaga pendidik atau guru di 
Mura. Sebab dinilai, pemerataan ber-
pengaruh positif bagi pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM).

 Rahmat Hidayat meminta, peme-
rintah melalui instansi terkait perlu 
melakukan pengawasan terhadap 
kinerja para guru khususnya di wilayah 
pedesaan. “Ini guna memastikan bahwa 
mereka telah menjalankan kewajiban-
nya dengan baik,” tutur Rahmat Hidayat.

Dijelaskan Rahmat, bila pengawasan 
lemah dilakukan makan akan berpenga-
ruh pada pengembangan sumber daya 
manusia di sektor pendidikan.

Peningkatan kualitas SDM, khusus-
nya di wilayah pelosok sudah menjadi 
tanggung jawab para tenaga pendidik, 
yang tentunya juga tidak lepas dari per-
hatian pemerintah setempat.

“Maka dari itu sangat diharapkan 
para guru ini disiplin dalam menjalank-
an tugasnya untuk mengembangkan 
SDM di daerah masing-masing,” tu-
kasnya. (dad)

SUKAMARA-Bupati Sukamara, 
Windu Subagio menginginkan 
anggaran yang ada di Kabupaten 
Sukamara dimanfaatkan untuk 
mensejahterakan masyarakat. 
Karena itu, dia mengingatkan 
kepada jajarannya untuk terus 
berupaya bekerja keras dan se-
mangat, dalam melakukan tugas 
yang diemban.

“Jadi kita ini merupakan pelayan 
masyarakat, apa yang kita lakukan 
semuanya tentunya untuk masyara-
kat,” ucap Windu, di Halaman Kan-
tor Bupati Sukamara, Senin (25/7).

Dalam kesempatan itu, Windu 

meminta, kepada ASN untuk ber-
tanggung jawab pada tugas yang 
diemban dan jangan menyalahi 
aturan yang berlaku.

“Saya meminta kepada ASN 
yang ada di Bumi Gawi Barinjam 
ini, agar bertanggung jawab atas 
tugas yang diemban dan jangan 
sampai menyalahi aturan yang 
berlaku, guna mensejahterakan 
masyarakat di Bumi Gawi Barin-
jam,” imbuhnya.

Sementara itu, Windu men-
jelaskan, daerah memprioritas-
kan beberapa hal sebagai upaya 
meningkatkan kesejahteraan ma-

syarakat. Pertama pemanfaatan 
unggulan kompetitif daerah yang 
didukung oleh penciptaan iklim 
investasi yang kondusif. 

Adapun hal yang paling utama 
menurutnya, penguatan ekonomi 
kerakyatan, sejalan dengan pengem-
bangan industri-industri yang men-
gelola kekayaan Sumber Daya Alam 
secara optimal dan berkelanjutan.

“Jadi kita harus terus berupaya 
dalam meningkatkan kualitas SDM 
kita untuk mendukung lembaga 
pemerintah yang efektif, efi sien, 
transparan dan akuntabel,” tandas-
nya. (*/nhz)

Minta ASN 
Bertanggung 
Jawab 

Fokus Empat Prioritas 
Pembangunan 

PIDATO: Bupati 
Sukamara, Windu 
Subagio memberikan 
arahan kepada ASN, 
di Halaman Kantor 
Bupati Sukamara, 
Senin (25/7).

Wujudkan 
Program 
Mura Cerdas

PURUK CAHU-Empat kegiatan 
prioritas menjadi fokus Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Murung 
Raya (Mura). Prioritas ini dilaku-
kan Pemkab Murung Raya guna 
meningkatkan pembangunan yang 
berkesinambungan di tahun 2022.

Empat kegiatan multiyears 
tersebut, mencakup pembuatan 
Bundaran Perdie M Yoseph, pena-
taan Taman Sapan, dan pembena-
han saran prasarana perusahaan 
daerah Donum Pomolum. Dalam 
rangka dukungan penyediaan air 

bersih kepada masyarakat.
Selain itu, pembangunan Rumah 

Betang yang akan menjadi pusat 
kebudayaan yang ada di bumi Tana 
Malai Tolung Lingu nantinya. 

Bupati Mura, Perdie M Yoseph 
mengatakan, empat kegiatan multi-
years yang akan dilaksanakan tahun 
2022 dituangkan ke dalam nota 
kesepakatan agar bisa dipertajam.

Menurutnya, dalam menyu-
sun rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 

tahun anggaran 2022 ini, Pemkab 
Mura berpedoman pada RPJMD 
Kabupaten Murung Raya tahun 
2018-2023, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Ka-
bupaten Mura tahun 2021.

Diselaraskan dengan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD 
Provinsi Kalteng tahun 2022, serta 
Mapping Permendagri Nomor 90 
tahun 2019 tentang klasifi kasi, ko-
defi kasi dan nomenklatur peren-
cana pembangunan dan keuangan 
daerah. 

Lanjutnya, terdapat beberapa 
kegiatan yang telah tertuang pada 
KUA-PPAS tahun anggaran 2022 
mendatang, terkait dengan keg-
iatan tahun jamak atau multiyears. 
Empat kegiatan multiyears yang 
akan dilaksanakan pada tahun 
2022 ini dituangkan kedalam nota 
kesepakatan, dan telah dilakukan 
pembahasan lebih lanjut serta 
dipertajam oleh tim anggaran pe-
merintah bersama anggota DPRD 
Mura. Termasuk perangkat daerah 
terkait dalam rapat komisi. (dad)

PURUK CAHU-Wakil Bupati 
Murung Raya (Mura), Rejikinoor 
mengajak  pemuda di wilayah ini, 
untuk terus membentengi diri de-
ngan nilai-nilai moral keagamaan. 
Setidaknya untuk menghadapi 
tantangan ke depan yang sungguh 
luar biasa. Termasuk salah satunya, 
perang menghadapi peredaran  
narkoba.

Karena dengan kokohnya  nilai-
nilai moral keagamaan ditengah-
tengah kehidupan generasi muda,  
juga  akan menjadi pilar pemba-
ngunan bangsa dimasa mendatang.

Selaku Ketua Badan Narkotika 
Kabupaten (BNK) Mura, Rejikonoor 
mengingatkan, kepada generasi 
muda kabupaten bermotto Tira 
Tangka Balang, untuk menjauhi 
narkoba dan jangan sekali-sekali 
mencoba barang laknat tersebut.

Wabup juga mengajak generasi 
muda Bumi Tana Malai Tolung Lin-
gu ini, untuk menyatakan perang 
terhadap narkoba. pencegahan 

dan pemberantasan penyalah-
gunaan narkoba harus dilakukan 
dengan melibatkan seluruh ele-
men masyarakat terutama para 
generasi muda. 

“Bahaya narkoba terus mengan-
cam bangsa ini, terutama generasi 
muda untuk merusak masa depan 
bangsa ini,” tegasnya, Senin (25/7).

Ditambahkannya, hal ini harus 
dihindari, karena sekali terjerumus 
ke narkoba akan merusak masa 
depan generasi muda yang meru-
pakan generasi penerus bangsa ini.

Menjadi generasi yang be-
bas narkoba, lanjut wabup, ha-
rus dijadikan komitmen bersama. 
“Menjadi teladan yang baik dan 
bersama-sama pemerintah terus 
mengkampanyekan pencega-
han dan pemberantasan narkoba. 
Generasi muda pilihan dan men-
jadi kebanggaan, sehingga harus 
menjadi generasi muda panutan 
dan teladan masyarakat,” tandas-
nya. (dad)

DADANG/KALTENG POS

BERI DUKUNGAN: Wabup Mura, Rejikinoor (lima dari kanan) disela melepas kafi lah Mura yang mengikuti MTQH di Palangka Raya, pekan lalu.

Bentengi Diri dengan 
Nilai Moral Keagamaan 
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Diharapkan para 
guru ini disiplin 

dalam menjalankan 
tugasnya untuk 
mengembangkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) di 
daerah masing-masing

Rahmat Hidayat, DPRD Mura

Perdie M Yoseph



Aplikasi Baru yang 
Diluncurkan PN 
Kuala Kurun

KUALA KURUN - Setelah aplikasi 
Rumah Betang, Pengadilan Negeri 
(PN) Kuala Kurun kembali mem-
buat inovasi untuk meningkatkan 
pelayanan hukum kepada masyara-
kat, dengan melakukan launching 
sebuah aplikasi. Taitu Asisten Pelay-
anan Akan Itah Uras (Si Lakas).

“Keberadaan aplikasi ini diharap-
kan akan dapat memudahkan dan 
membantu masyarakat untuk 
mendapatkan informasi layanan 
hukum dengan lebih cepat,” kata 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung 
Mas (Gumas) Akerman Sahidar, 
Minggu (24/7).

Politikus Partai Demokrasi Indo-
nesia Perjuangan (PDIP) ini men-
gatakan, sebagai lembaga pelayanan 
public, khususnya dalam peradilan 
hukum, PN Kuala Kurun sudah se-
harusnya mengembangkan aplikasi 
dengan memanfaatkan perkem-
bangan teknologi, sehingga akan 
memudahkan masyarakat.

“Aplikasi ini merupakan bentuk 
komitmen dalam memberikan 
pelayanan yang terbaik untuk ma-

syarakat. Kami berharap layanan 
yang ada di dalam aplikasi tersebut 
dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.

Legislator dari daerah pemilihan 
(dapil) III mencakup Kecamatan 
Tewah, Kahayan Hulu Utara, Da-
mang Batu, dan Miri Manasa ini 
menuturkan, dari legislatif akan 
terus mendukung kinerja PN Kuala 
Kurun, dalam mengembangkan 
karya kreatif untuk memudahkan 
masyarakat.

“Kami menilai aplikasi Si Lakas ini 
menjadi langkah tepat dan responsif, 
dalam menanggapi berbagai kelu-
han masyarakat pencari keadilan. 
Ke depan harus lebih ditingkatkan 
lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua PN Kuala 
Kurun Bukti Firmansyah menyam-
paikan, layanan di aplikasi Si Lakas 
ini berupa pemberian informasi 
dalam hal kepengurusan berbagai 
surat di PN, baik itu surat keterangan 
tidak pernah dihukum, tidak pernah 
dipidana, dan lainnya.

“Penggunaan aplikasi Si Lakas 
ini cukup memakai gawai yang 
memiliki jaringan internet. Ma-
syarakat bisa mengakses pn-kual-
akurun.go.id untuk masuk. Nanti 
akan ada aplikasi Si Lakas yang 
langsung terhubung ke WhatApps,” 
jelasnya.

Dia menambahkan, sasaran ap-

likasi Si Lakas ini adalah masyara-
kat, khususnya yang tinggal jauh 
dari Kota Kuala Kurun, seperti di 
Kelurahan Tumbang Miri maupun 
Tumbang Talaken, yang ingin men-
getahui berbagai informasi di PN 
Kuala Kurun.

“Keberadaan aplikasi Si Lakas ini 
akan menjadi pemicu bagi kami 
untuk menjadi lebih baik lagi, dalam 
pelayanan kepada masyarakat,” 
pungkasnya. (okt/ens)

GUMASDPRD GUMAS
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Keberadaan aplikasi 
ini diharapkan 
dapat memudahkan 
dan membantu 
masyarakat untuk 
mendapatkan 
informasi layanan 
hukum dengan lebih 
cepat
Akerman Sahidar
Ketua DPRD Gunung Mas

KUALA KURUN- Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas 
(Gumas) melalui Dinas Kesehatan 
setempat menggelar rapat koor-
dinasi (rakor) lintas sector. Rakor 
tersebut untuk peningkatan cakupan 
kunjungan anak balita di posyandu 
dan input data di aplikasi elektronik 
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Ber-
basis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 
2021 dan Januari-Juni 2022.

“Rakor lintas sektor tersebut ber-
tujuan untuk menyamakan per-
sepsi antar seluruh elemen dan 
membangun komitmen bersama 
dalam upaya penanganan stunting, 
sehingga tepat sasaran dan tepat in-
tervensi,” kata Wakil Bupati Gunung 
Mas Efrensia LP Umbing, belum 
lama ini. 

Menurut wabup, ada beberapa 
agenda yang dibahas dalam rakor 
ini. Yakni evaluasi kunjungan balita 
di pos pelayanan terpadu (posy-
andu) se-Kecamatan Tewah dan 
input data di aplikasi e-PPGBM. Se-
lanjutnya, melakukan diskusi terkait 

kendala dalam upaya peningkatan 
kunjungan balita ke posyandu.

“Rakor ini juga untuk penggalan-
gan komitmen lintas sektor dalam 
peningkatan cakupan kunjungan 
balita di posyandu dan input data 
di aplikasi e-PPBGM, serta upaya 
penanggulangan stunting,” tuturnya.

Dalam upaya penanggulangan 
stunting, lanjut dia, bukan hanya 
menjadi tanggung jawab pemerin-
tah, melainkan seluruh pihak. Selain 
itu, ketersediaan data yang akurat 
sangat penting untuk perencanaan 
dan implementasi penanganan 
stunting di Kabupaten Gunung Mas.

“Upaya mendapatkan data yang 
akurat tersebut, bisa melalui layanan 
pemantauan tumbuh kembang 
balita di posyandu, dan input data di 
aplikasi e-PPGBM,” ujarnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan 
rakor lintas sektor ini dihadiri oleh 
seluruh camat se-Kabupaten Gu-
mas yang dipusatkan di Kecamatan 
Tewah, dikarenakan akan dijadikan 
sebagai percontohan. (okt/ens)

BATARA BARSEL

BARTIMKATINGAN

B U N T O K - B u p a t i
Barito Selatan (Barsel)
H. Eddy Raya Samsuri
ST kembali mengingat-
kan pegawai negeri sipil
(PNS) agar jangan minta
pindah tugas di 2021 ini.

“Soal pindah memin-
dah ada aturannya. Jadi
jangan gara-gara ditem-
patkan di daerah terpencil,

lalu minta pindah dengan
berbagai alasan,” kata
Eddy Raya Samsuri, Rabu
(13/1).

Pihaknya banyak me-
nerima permohonan su-
rat pindah baik itu dari
pelosok ke kota maupun
permohonan ke tempat
asalnya.

Permohonan tersebut,

kata orang nomor satu
di jajaran Pemkab Barsel
itu, ada yang sudah lima
tahun masa kerjanya ada
juga yang kurang.

Orang nomor satu di 
jajaran Pemkab Barsel
itu berharap,  supaya
PNS sebagai aparatur
sipil negara (ASN) bisa 
bekerja dengan hati dan
sesuai tugas dan fungsi 
kode etik PNS.

“Jangan sekali-kali
bekerja menggunakan

logika, karena logika tidak
sesuai aturan,” pintanya
tegas.

Selain itu, kata Eddy,
jangan sekali-kali peker-
jaan dijadikan sebagai
beban. Cintailah peker-
jaan niscaya semuanya
berjalan sesuai harapan.

“Bekerjalah sungguh-
sungguh, walaupun men-
jadi PNS harus berangkat
ketempat kerja dan meng-
habiskan gaji sebulan,”
tegas Eddy Raya. (ner)
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PARIPURNA : Bupati Barito Selatan H Eddy Raya Samsuri ST didampingi Wakil Bupati Satya Titiek Atyani Djoedir
disambangi sejumlah awak media usai menghadiri sidang paripurna di gedung Graha Pena DPRD setempat.

2021, Bupati 
Ingatkan PNS 

PUSAT PENGOBATAN ALAT VITAL
TERBAIK, TERPERCAYA DAN TERCEPAT
Bersama Ahlinya Bpk YANDI dari Banten Kidul
LANGSUNG BESAR & PANJANG DI TEMPAT

Di sini jadi ajang pembuktian yang tidak percaya, setengah 
percaya, ragu – ragu & gagal berobat di tempat lain. Kami 
tidak mengobral janji tapi berdasarkan fakta dan anda

nimajid,tapmetidgnusgnalaynnakitkubmemasibiridnes
istri kagum dan kewalahan.

r dan Panjang di tempat dalam Waktu 20 – 25 menit.
Lemah Syahwat, Impotensi, Kencing Manis (Diabetes) Dijamin JOSS

ngobati disfungsi ereksi, loyo kurang gairah dijamin normal lagi
Ingin punya keturunan
Sperma Encer, Ejakulasi dini bisa diatasai Bergaransi !!

Menangani Masalah-Masalah
Rumah Tangga,Suami/Istri,Pacar digaet orang
Ingin cepat dapat jodoh
Penglarisan segala jenis usaha, dagangan, ingin cepat naik pangkat/jabatan
Pelet, pemikat sukma, ajian semar mesem, sekali kebelet langsung kecantol
(permanent)
Pasang susuk, susuk banyu, susuk cahaya rembulan, susuk emas, berlian, 
tidak ada pantangan DIJAMIN PATEN.. !!

ALAMAT MENETAP DI RUMAH: PALANGKA RAYA
Jl. Rajawali simpang 4 Jl. Badak No. 37 HP: 0821 2852 3333, 0812 5176 2344

KAPUAS : 0812 5846 3333

Mahar

Rp 400 Rb

TAMIANG LAYANG-
Pemkab Barito Timur
(Bartim) melalui tek-
nis akan menggenjot
sektor pertanian guna
menopang ekonomi
daerah pada 2021. Bu-
pati Bartim Ampera AY
Mebas menjelaskan,
peran pertanian besar
apalagi di tengah pan-
demi Covid-19.

Orang nomor satu di 
kabuaten berjuluk Gumi
Jari Janang Kalalawah
mengungkapkan, pen-
gaplikasian pertanian
akan disinkronisasikan
dengan program provinsi
dan pusat. Hal tersebut
berdasarkan arahan Ke-
mentan dalam rakernas,
Senin (11/1).

“Kita akan membuat

langkah strategis 2021,” 
sebut bupati, Rabu (13/1).

Dia memaparkan,
dalam rakernas disam-
paikan sektor pertanian
tumbuh sebesar 2,15
persen dan sebagai pe-
nyelamat perburukan
pertumbuhan ekonomi 

nasional. Pertanian men-
jadi penyerap tenaga kerja
terbesar pada masa pan-
demi.

Pihak pemerintah dae-
rah akan memfokuskan
pengembangan sentra
komoditas. Diantaranya,
urai dia, padi, jagung, ca-

bai, bawang merah, kopi,
kakao, sapi dan ayam.

“Penguatan keta-
hanan pangan itu akan 
dilakukan juga sesuai
visi misi ekonomi ker-
akyatan sesuai sasaran
dan peraturan berlaku,”
tukas Bupati. (log)

Pertanian Menopang Ekonomi 2021

ADC BUPATI BARTIM 

SERIUS : Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dan jajaran mengikuti Rakernas
Pembangunan Pertanian 2021 secara virtual di rumah jabatan, Senin (11/1). 

KASONGAN-Anca-
man penularan Covid
19 selalu menghantui
masyarakat. Apalagi di
tengah lonjakan kasus
diberbagai daerah, ter-
masuk di Kabupaten
Katingan. Menyikapi
kondisi sekarang, ma-
syarakat diingatkan tak 
perlu panic menghadapi
pandemi ini. Hal ini dis-
ampaikan Bupati Kati-
ngan Sakariyas saat pisah
sambut jabatan Ketua PN

Kasongan, Selasa (12/1).
Dikatakan Sakariyas,

masyarakat harus tetap 
tenang, namun waspada
dengan menerapkan pr-
otokol kesehatan. Sebab
hanya dengan itu, salah
satu cara mencegah, dan
mengantisipasi penu-
laran virus corona.

“Ini yang penting kita
lakukan. Tidak perlu
panik dengan kondisi
sekarang,” ujarnya.

Penanganan dalam

pencegahan Covid-19 ini,
lanjutnya, sudah menjadi
perhatian serius Pemkab
Katingan. Mereka beru-
paya terus menekan
angka penularan, agar
tidak terus mengalami
peningkatan.

“Sosialisasi maupun
operasi Yustisi terus kita
lakukan. Harapan kita
angka Covid kembali tu-
run,” katanya.

Dia mengingatkan
m a s y a r a k a t ,  s e l a i n

menerapkan protokol
kesehatan, juga bisa
menjaga pola makan.
Seperti, aktif mengon-
sumsi buah-buahan dan
sayur, hingga makanan 
bergizi lainnya. 

“Salah satu hal penting
lagi, saya minta hindari
datang menjenguk pa-
sien sakit di rumah sakit,
maupun tempat fasilitas
kesehatan lainnya. Kecu-
ali jika memang sangat
penting,” tandasnya.(eri)

Tak Perlu Panik Hadapi Pandemi

KALTENG POS
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KASONGAN-Vaksin
Sinovac atau vaksin Co-
vid 19 kini sudah siap
di Kabupaten Katingan.
Tinggal menunggu jadw-
al pelaksanaan vaksinasi.
Terkait hal ini masyara-
kat diingatkan jangan
takut divaksin. Hal ini
disampaikan Kepala Di-
nas Kesehatan Katingan
dr Robertus Pamuryan-
to kepada Kalteng Pos,
Rabu (13/1).

Sebab jelas Robertus,
vaksin ini fungsinya me-
ningkatkan kekebalan

tubuh. Sehingga tidak
mudah terutama virus
corona menyerang tu-
buh. Untuk itulah dia
berharap, masyarakat
harus memahami hal ini.

“Jangan sampai ma-
syarakattidak maudivak-
sin,” ujarnya.

Mereka ungkapnya,
akan berupaya mem-
berikan pemahaman
pada masyarakat. Se-
hingga nantinya, selu-
ruh warga Katingan yang
memenuhi syarat, bisa
divaksin semua pada

waktunya nanti.
“Kita akan lakukan

pen dekatan. Termasuk
teman-teman media, kita
harap juga bisa mem-
bantu menyosialisasikan
hal ini,” katanya.

Menurut Kadinkes, jika
semua warga Katingan
divaksin, dia yakin an-
gka penularan Covid bisa
menurun di Kabupaten
Katingan.

“Seperti  di  China
itu  kan, sejak menggu-
nakan vaksin ini, angka 
penularannya menu-

run. Inilah harapan
kita,” ungkapnya.

Disinggung jika ada
warga yang tidak mau
divaksin, menurutnya,
m e re k a  t e t a p  a k a n
berupaya memberi pe-
ngertian.

“Jika segala upaya su-
dah kita lakukan, tetap ti-
dak mau. Ya mau gimana
lagi. Terpaksa tidak kita
lakukan vaksinasi. Tapi 
harapan kita, semoga
tidak ada yang meno-
lak, untuk kebaikan kita
semua,” tandasnya.(eri)

HUMAS SETDA KATINGAN

CENDERAMATA - Bupati Katingan Sakariyas memberikan cenderamata pada mantan Ketua Pengadilan 
Negeri Kasongan Rudita Setya Hermawan SH MH di acara pisah sambut, Selasa (12/1).

Jangan Takut Divaksin

Jangan Minta Pindah
Dengan Berbagai Alasan

KOMINFO UNTUK KALTENG POS

PENINJAUAN : Bupati Barito Utara H Nadalsyah bersama rombongan melakukan peninjauan ke Masjid 
Raya Sirotol Mustaqim Muara Teweh, Selasa (12/1).

Bupati Tinjau 
Progres

MUARA TEWEH - Bu-
pati Barito Utara (Batara)
H Nadalsyah meninjau
pembangunan Masjid
Raya Sirotol Mustaqim
Muara Teweh. Kegiatan
dilaksanakan dalam
rangka meninjau sejauh
mana progres pekerjaan.

Kadis PUPR Batara M
Iman Topik menyampai-
kan, progres pembangun-
an sudah mencapai 36,3

persen. pembangunan
ini merupakan program
multiyears selama empat
tahun dan harus selesai
pada 8 Februari 2022.

“Anggaran yang dialo-
kasikan untuk pemba-
ngunan ini dari program
Multiyears yaitu sebe-
sar Rp15 miliar. Dalam 
proses pembangunan
kami selalu berkoordi-
nasi dengan semua pihak

termasuk sesuai petun-
juk dan arahan Bupati,”
katanya.

Bupati kala itu me-
nyampaikan pada semua
unsur yang tergabung
dalam proses pemba-
ngunan agar selama
pekerjaan berlangsung
dapat bekerja hati-hati
dan sesuai administratif
yang ditetapkan. Terlebih
ini adalah fasilitas ibadah
yang akan digunakan
masyarakat Batara secara

menyeluruh.
“Saya berharap proses

pengerjaannya sesuai
administratif. Kita juga
selalu berkoordinasi de-
ngan Dinas PUPR dalam
proses pembangunannya
sehingga dapat berjalan
baik. Saya berharap ma-
syarakat dapat mendu-
kung proses kelancaran
pembangunan masjid
ini agar dapat digunakan
bersama.” Tutup Nadal-
syah.(adl)

Pembangunan Masjid Raya

BARITO UTARA

Rakor lintas sektor 
tersebut bertujuan 
untuk menyamakan 
persepsi antar 
seluruh elemen dan 
membangun komitmen 
bersama dalam upaya 
penanganan stunting, 
sehingga tepat sasaran 
dan tepat intervensi
Efrensia LP Umbing
Wakil Bupati Gunung Mas

Setelah Itu, 
Dinsos PMD akan 
Memberikan 
Pembekalan

MUARA TEWEH – Kepala Dinas 
Sosial Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Barito Utara 
(Kadissos PMD Batara) Eveready 
Noor mengatakan, untuk serah 
terima jabatan (sertijab) kepala 
desa yang baru dilantik dan diam-
bil sumpah janji jabatannya paling 
lambat akhir bulan Juli 2022.

“Untuk itu segera laksanakan 
serah terima jabatan kepala desa 
di masing-masing kecamatan pal-
ing lambat hingga akhir bulan Juli 
2022,” kata Eveready Noor di Muara 
Teweh, Senin (25/7).

Setelah dilaksanakan sertijab, 
Dinas Sosial PMD Barito Utara 
akan melaksanakan kegiatan 
dalam rangka memberikan pem-
bekalan kepada para kepala desa 
yang baru dilantik.

“73 kepala desa yang baru di-
lantik nantinya akan diberikan 
pelatihan awal masa kerja (PAMK) 
oleh Dinas Sosial Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa,” tegasnya.

Disampaikannya, pembekalan 
ini nantinya dilaksanakan secara 
bertahap, tergantung dengan jum-
lah peserta. Misalnya dalam tahap 
pertama dilaksanakan untuk dua 
atau tiga kecamatan.

Untuk pemerintah desa (pem-
des) yang kadesnya baru dilantik 
agar segera melengkapi adminis-
trasi pencairan dana desa (DD) dan 
alokasi dana desa (ADD) di Bank 
Kalteng Cabang Muara Teweh. 
“Segera lengkapi administrasi pen-
cairan dana untuk DD dan ADD,” 
katanya.

Mantan Camat Teweh Tengah 
ini meminta kepada pemerintah 
desa se-Kabupaten Barito Utara 
yang belum melaksanakan musy-
awarah desa tahun anggaran 2023 
agar segera melaksanakan musdes 
tersebut.

Sebelumnya, Bupati Barito Utara 
H Nadalsyah meminta kepada para 
camat, agar memastikan acara se-
rah terima jabatan kepala desa se-
bagaimana ketentuan yang berlaku 
dan segeralah melakukan dalam 
satu minggu ke depan. 

“Sehingga para kepala desa yang 
baru juga dapat segera menjalank-
an tugas, fungsi dan wewenangnya. 
Juga memperhatikan penyerapan 

MUARA TEWEH - Bupati Barito 
Utara H Nadalsyah menyaksikan 
penandatanganan perjanjian kerja 
sama pemanfaatan data kepen-
dudukan dan pencatatan sipil 
Kabupaten Barito Utara dengan 7 
perangkat daerah. 

Ketujuh perangkat daerah terse-
but yakni Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas 
Kesehatan, Disos PMD, Disdalduk 
KB dan P3A, Dinas PMPTSP, BPPD, 
dan Badan Kesbangpol. 

Penandatanganan kerja sama 
itu bersamaan dengan pelanti-
kan dan pengambilan sumpah 
janji 73 kepala desa di Arena Tiara 
Batara. Saat itu, Bupati H Nadal-
syah menyampaikan, kerja sama 

pemanfaatan data kependudukan 
merupakan amanat UU Nomor 22 
tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan yang secara teknis 
diatur melalui Permendagri No-
mor 102 tahun 2019 tentang pem-
berian hak akses dan pemanfaatan 
data kependudukan. 

Kepada perangkat daerah yang 
nantinya mendapat hak akses pe-
manfaatan data untuk benar-benar 
memanfaatkan hak akses tersebut. 
“Manfaatkan untuk menunjang 
tugas dinasnya, khususnya validasi 
data kependudukan,” kata Koyem, 
sapaan akrab Nadalsyah.

Bupati menjelaskan, dalam pe-
manfaatan hak akses tersebut ha-
rus diimbangi dengan pemberian 

data balikan melalui aplikasi yang 
terintegrasi dengan sistem data 
werehouse yang disediakan oleh 
Direktorat Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri. 

Kepada Dinas Kominfosandi, 
Bupati Nadalsyah minta sebagai 
penyedia jaringan agar memper-
siapkan dengan baik, sehingga 
dalam pelaksanaannya tidak ada 
kendala. Untuk perangkat daerah 
yang sudah mendapat persetujuan 
hak akses, tetapi belum terpasang 
jaringan tertutup (internet) agar 
dapat merealisasikannya. “Paling 
lambat awal triwulan IV tahun 
anggaran 2022 sudah terpasang,” 
tegasnya. (her/ens)

FOTO HUMAS SETWAN UNTUK KALTENG POS

PIMPIN RAPAT: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunung Mas Akerman Sahidar (tengah) saat memimpin rapat 
paripurna DPRD Gumas, belum lama ini.

Ketua Dewan Dukung Si Lakas

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong saat melantik Direktur PDAM Tirta Bahalap Gunung Mas yang baru, belum 
lama ini.

Untuk Menyamakan 
Persepsi Seluruh Elemen
Dalam Upaya Peningkatan Cakupan Kunjungan Anak Balita di Posyandu

Bupati Lantik Direktur PDAM

MENYALAMI 
KADES: Bupati 
Barito Utara H 
Nadalsyah me-
nyalami Kepala 
Desa Lemo II Hj Ely 
Sukaesih setelah 
penandatanganan 
berita acara pelan-
tikan di arena ter-
buka Tiara Batara 
Muara Teweh, 
Kamis (21/7).

Sertijab Kades Paling Lambat Akhir Juli

dan pertanggunjawaban peng-
gunaan dana desa sesuai dengan 
ketentuan dan tepat waktu,” tegas 

Koyem, sapaan akrab Nadalsyah.
Demikian pula, lanjut Nadal-

syah, kepada Dinas Sosial PMD 

Kabupaten Barito Utara, diminta 
untuk segera memberikan pelati-
han awal masa tugas kepala desa 

sebagai orientasi dan pembekalan 
bagi para kepala desa yang baru 
dilantik. (her/ens)

PROKOPIM BATARA UNTUK KALTENG POS

PENANDATANGANAN: 
Tujuh perangkat daerah 

yakni Disdukcapil, Dinas 
Kesehatan, Dinsos PMD, 

Disdalduk KB dan P3A, 
Dinas PMPTSP, BPPD, 
dan Badan Kesbang-
pol menandatangani 

perjanjian kerja sama 
pemanfaatan data kepen-
dudukan dan pencatatan 
sipil bersamaan dengan 

pelantikan 73 kepala 
desa di arena terbuka Ti-
ara Batara, Kamis (21/7).

Tujuh Perangkat Daerah Jalin Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil

HER/KALTENG POS 
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PALANGKA RAYA-Dinas Perumahan Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) 
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus 
berupaya dalam mewujudkan Kalteng Bermarta-
bat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis 
(BERKAH).

“Saat kita dilantik beberapa waktu lalu, Bapak 
Gubernur H Sugianto Sabran telah menegaskan 
ingin melihat kinerja akhir pada periode kedua 
kepemimpinannya ini. Ini yang akan kita realisa-
sikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 
yang ada,” kata Kepala Dinas Perkimtan Provinsi 
Kalteng Erlin Hardi ST kepada kepada Kalteng Pos, 
Senin (25/7).

Menurutnya, Gubernur juga mengingatkan ja-
jaran untuk menciptakan etos dan disiplin kerja. 
Hal itu juga yang akan terus diterapkan di Disper-
kimtan. Kinerja pelayanan publik juga harus terus 
ditingkatkan, karena gubernur telah mengingatkan 
agar sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas 
yang dipercayakan dan menciptakan etos serta 
disiplin kerja. 

Maka sesuai dengan arahan Gubernur H Sugi-
anto Sabran, pihaknya akan siap mewujudkan visi 
dan misi untuk mewujudkan Kalteng BERKAH. 

“Bapak Gubernur telah menyampaikan bahwa 
pada periode pertama kepemimpinannya, ada se-
jumlah visi, misi, dan program kerja yang berhasil 
dicapai. Namun, masih ada juga yang perlu untuk 
terus ditingkatkan. Ini yang menjadi tugas bersama 
ke depan,” jelasnya. 

Karena itu gubernur menginginkan agar jajaran-
nya terus meningkatkan kinerja sehingga mencip-
takan hasil akhir yang lebih baik. Sehingga tugas 
pokok Disperkimtan Provinsi adalah mawujudkan 
visi dan misi Gubernur dalam bidang prasarana 
perumahan dan permukiman.  Tentunya kesem-
patan ini diberikan gubernur untuk mendorong 
peningkatan kinerja dan prestasi dalam pelayanan 
publik demi mewujudkan Kalteng yang maju, 
mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Ditambahkan Erlin Hardi bahwa keberadaan 
Disperkimtan sejak tahun 2017 adalah untuk 
membantu tugas Gubernur H Sugianto Sabran dari 

sisi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas per-
bantuan. Utamanya memecahkan permasalahan 
pada sektor kawasan permukiman dan pertanahan 
melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan 
pemerintah kabupaten/kota.

Kendati selama masa pandemi terjadi refocusing 
anggaran, Disperkimtan tetap fokus melakukan 
penanganan terhadap rumah tidak layak huni 
(RTLH) untuk menjadi rumah layak huni (RLH), 
sesuai dengan instruksi dan arahan Gubernur 
H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H Edy 
Pratowo.

“Pada tahun 2021 lalu, ada 740 unit rumah untuk 
penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swa-
daya (BSPS) pada 11 kabupaten/kota di Kalteng. 
Itu sebagai bentuk perhatian Bapak Gubernur 
Sugianto untuk masyarakat Kalteng. Program ini 
akan dilanjutkan pada tahun ini,” sebutnya.

Selain itu, Disperkimtan juga fokus melakukan 
penanganan prasarana dan sarana utilitas (PSU) 
jalan lingkungan maupun drainase, menerapkan 
standar pelayanan minimal (SPM) untuk ben-
cana alam, serta relokasi kawasan perumahan 
atau permukiman yang terdampak dari program 
pemerintah.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi masalah 
rumah sehat dan lainnya yang menjadi tugas 
dan kewenangan Disperkitman Provinsi Kalteng 
bersama unsur lainnya di Bumi Tambun Bungai,” 
tutur Erlin.

Berdasarkan data, jumlah rumah tangga di 
Kalteng sebanyak 699.499 Kepala Keluarga (KK), 
rumah tidak layak huni 312.408 unit, dan rumah 
layak huni 387.090 unit (55,34%). Ini menjadi 
pekerjaan rumah untuk dirampungkan ber-
sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota. Termasuk pihak 
swasta dan masyarakat.

“Karena perumahan menjadi kebutuhan dasar 
masyarakat. Setiap warga negara punya hak untuk 
mendapatkan hunian. Sehingga Bapak Guber-
nur juga konsen memberikan perhatian kepada 
masyarakat melalui sektor ini,” tutupnya. (nue/
adv/ala)

Wujudkan 
Kalteng 
Makin 

Berkah

Dokumentasi Bedah Rumah Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menempati Rumah Tidak Layak Huni, Pemer-
intah Provinsi melalui Program BSPS PUPR melaksanakan Bedah Rumah. Perbaikan ini meliputi 
: Atap, Lantai dan Dinding sehingga layak untuk di tempati oleh masyarakat.

Kondisi Awal ( 0 % ) Kondisi Akhir ( 100 % )

Kondisi Awal ( 0 % ) Kondisi Akhir ( 100 % )

Fokus Bangun Rumah 
Menjadi Layak Huni

Bapak Gubernur telah 
menyampaikan bahwa pada 
periode pertama kepemimpi-

nannya, ada sejumlah visi, 
misi, dan program kerja yang 

berhasil dicapai. Namun, 
masih ada juga yang perlu 
untuk terus ditingkatkan. 
Ini yang menjadi tugas 

bersama ke depan.

Erlin Hardi
Kepala Disperkimtan Kalteng
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* Erik Setiawan, ST., MT
* Agatha Deolika, S.Kom, M.Kom
* Liyando Hermawan Hasibuan ST, M.Kom
* Achmad Arif Munaji, ST. M.Kom
* Nadya Chitayae, ST, M.Kom

DOSEN TETAP PROGRAM 
STUDI TEKNIK KOMPUTER

* Lutfiah Nur Hasinah, ST., M.Ling.
* Muhammad Darmawan, ST., M.Eng.
* Azrul Azwar, ST., M.Ling
* Moh Baitullah Amaludin, ST., M.Ling
* Abdurrahman, SPi., M.Ling.

DOSEN TETAP PROGRAM 
STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

* Dorothea Sthallhani Jasi, S.T., M.Han
* Chadiqatun Najilatil Mazda, S.T., M.Han
* Y.Armando B. Gani, S.T., MSc

* Helmy A. Kwintanada, S.T., MSc
* Damar Angga Saputra, S.Kom., MSi

DOSEN TETAP PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
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Diskop 
Kalteng Gelar 
Rakorda 

PAL ANGKA RAYA 
- Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalimantan
Tengah (Kalteng) mel-
alui Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah
(UKM) Provinsi Kalteng
menggelar Rapat Koor-
dinasi Daerah (Rakor-
da) Perencanaan Pusat
dan Daerah di tingkat
Provinsi Kalteng, di Kota
Palangka Raya, Senin
(25/7).

Kegiatan ini dibu-
ka Wakil  Gubernur 
(Wagub) Kalteng H Edy 
Pratowo. Dalam rangka 
meningkatkan sinergi-
tas dan kesinambung-
an pelaksanaan pem-
bangunan bidang uru-
san koperasi, UMKM 
dan kewirausahaan di 
daerah provinsi Kalteng, 
serta membahas isu-isu 
strategis tentang pro-
gram prioritas pusat dan 
daerah tahun 2023 men-
datang.

“Kegiatan ini merupa-
kan forum yang sangat 
strategis untuk mem-
bangun, meningkatkan 
dan memperkuat sinergi 
antara Pemerintah Pu-
sat dan daerah, dalam 
rangka integrasi, sin-
kronisasi, perencanaan, 
pelaksanaan dan juga 
evaluasi pembangunan 
koperasi dan UMKM,” 
kata H Edy Pratowo saat 
membacakan sambutan 
Gubernur Kalteng H 
Sugianto Sabran. 

“Pengembangan Ko-
perasi dan UKM harus 
kita dukung bersama, 
dengan memfasilitasi, 
memberdayakan dan 
menggerakkan sek-

tor-sektor strategis dan 
potensi-potensi ung-
gulan, sehingga akan 
mengangkat perekono-
mian daerah, sebab 
koperasi dan UMKM 
merupakan pilar pen-
ting untuk membangun 
perekonomian baik na-
sional maupun daerah,” 
imbuhnya.

Selain menggiatkan 
koperasi, lanjut Edy, 
Pemprov Kalteng juga 
sedang membangun 
suatu sistem informasi 
untuk melakukan in-
ventarisasi, pember-
dayaan dan mening-
katkan kua litas bagi 
para pelaku UMKM 
se-Kalteng melalui sis-
tem informasi TABE 
(Tangan Berkah). Hal 
ini memerlukan duku-
ngan dari seluruh pihak 
khususnya Kadis yang 
membidangi UMKM di 
kabupaten/kota untuk 
mempercepat penca-
paian UMKM di Kalteng 
naik kelas.

“Kami berharap agar 
semua peserta bisa 
mengikuti kegiatan ini 
dengan baik, sehing-
ga dapat memberikan 
pengetahuan dan pe-
mahaman kepada para 
pembina koperasi dan 
UKM se-Kalteng, serta 
mampu diimplemen-
tasikan untuk mema-
jukan Koperasi dan 

UMKM,” terangnya. 
Sementara itu, Plt 

Kadiskop dan UKM 
Kalteng, Hj Norhani 
mengungkapkan, tu-
juan kegiatan ini adalah 
meningkatkan kontri-
busi dan peran koper-
asi dan UMKM dalam 
perekonomian daerah, 
dan juga meningkatkan 
laporan akuntabilitas 
organisasi perangkat 
daerah, serta mengin-
ventarisir permasala-

han koperasi maupun 
UMKM di kabupaten/ 
kota di Provinsi Kalteng.

“Semoga kegiatan ini 
bisa bermanfaat untuk 
semua peserta, demi 
mendorong pertum-
buhan ekonomi yang 
maju, serta berkelanju-
tan di seluruh wilayah 
Kalteng,” ujar Norhani 
yang juga menjabat se-
bagai Ketua Pelaksan-
aan Kegiatan.  

Kegiatan tersebut di-
ikuti 65 peserta, terdiri 
dari 56 dari dinas yang 
membidangi Koperasi 
dan Bappeda kabupa-
ten/kota, dan 9 dari Di-
nas Koperasi dan UKM 
Kalteng serta 1 dari 
dari Bappedalitbang 
Kalteng. Menghadirkan 
tiga narasumber,  yaitu 
Aufrida Herni Novieta 
Sekretaris Deputi Bi-
dang Usaha Mikro, Gen-

do SE MSi Kabag Peren-
canaan Monitoring dan 
Evaluasi Deputi Bidang 
Perkoperasian, Bahes-
tikhan Kepala Bagian 
Perencanaan Kinerja 
dan Penganggaran Biro 
Manajemen Kinerja, 
Organisasi dan SDM 
Aparatur Kementeri-
an Koperasi dan UKM 
RI, serta Kepala Bap-
pedalitbang kalteng H 
Kaspinor SE MSi. (kom/

uut/ktk/aza)

WUDI ASHADI/KALTENG POS

KEBERSAMAAN : Wagub Kalteng H Edy Pratowo didampingi Plt Kepala Diskop dan UKM Kalteng foto bersama dengan peserta dan 
narasumber Rakorda perencanaan di Palangka Raya, Senin (25/7).

Perkuat Sinergi Peningkatan Koperasi

PALANGKA RAYA - Jumlah pen-
duduk miskin di Provinsi Kalimantan 
Tengah pada Maret 2022 sebesar 145,10 
ribu orang, meningkat 4,1 ribu orang 
terhadap September 2021 dan mening-
kat 5,1 ribu orang terhadap Maret 2021. 
Ada beberapa faktor yang berpengaruh 
ter hadap tingkat kemiskinan selama 
periode September 2021-Maret 2022. 

“Faktor yang pertama adalah, pan-
demi Covid-19 yang berkelanjutan ber-
dampak pada perubahan perilaku serta 
aktivitas ekonomi penduduk sehingga 
mempengaruhi angka kemiskinan,” 
kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 
Kalimantan Tengah, Eko Marsoro, ba-
ru-baru ini.

Eko melanjutkan, faktor kedua yang 
memengaruhi adalah, ekonomi Kalim-
antan Tengah triwulan I-2022 terhadap 
triwulan I-2021 mengalami pertum-
buhan sebesar 7,32 persen (y-on-y). 
Jika dibandingkan terhadap triwulan 
IV-2021 mengalami konstraksi sebesar 

2,30 persen (q-to-q). 
Kemudian yang ketiga, faktor penge-

luaran konsumsi rumah tangga pada 
triwulan I 2021 mengalami konstraksi 
sebesar 1,36 persen (y-on-y). Dibanding-
kan dengan terhadap triwulan IV-2021 
mengalami pertumbuhan sebesar 0,17 
persen. 

Faktor selanjutnya yang berpengaruh 
terhadap tingkat kemiskinan, selama 
periode September 2021-Maret 2022, 
harga-harga mengalami kenaikan 3,48 
persen. Kenaikan paling tinggi pada 
komoditas minyak goreng 16,88 persen, 
kue basah 15,58 persen, daging sapi 5,21 
persen, mie instan 4,45 persen dan rokok 
kretek filter  4,11 persen.

“Faktor terakhir yang memengaruhi 
yaitu pada Februari 2022, Tingkat Pen-
gangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,20 
persen. Terjadi penurunan dibanding-
kan Agustus 2021 maupun Februari 
2021 yang sebesar 4,53 persen dan 4,25,” 
tutupnya. (aza)

Pengangguran 
Pengaruhi Tingkat 
Kemiskinan

Pengembangan Koperasi 
dan UKM harus kita 
dukung bersama, dengan 

memfasilitasi, memberdayakan dan 
menggerakkan sektor-sektor strategis 
dan potensi-potensi unggulan.
H Edy Pratowo
Wakil Gubernur Provinsi Kalteng 
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