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bukan hanya bisa memproduksi teh kelor 
tapi bisa juga kopi kelor, sabun kelor, pasta 
gigi kelor dan banyak lagi yang lainnya," 
terangnya.
 Gubernur Zulkieflimansyah juga 
mencontohkan jika dulu yang dijual jagung 
mentah maka industrialisasi mengolah jadi 
jus jagung yang dikalengkan. Dulu petani 
hanya jual cabai dan tomat, maka dengan 
industrialisasi ada pengolahan sambas, saus 
dan dikalengkan. 
 Dulu NTB punya sate rembiga dan 
ayam taliwang. Lewat industrialisasi sate 
rembiga dan ayam taliwang bisa dikemas 
dan dikalengkan. 
 Gubernur Zul mengatakan, proses 
industrialisasi di atas terlihat mudah tetapi 
sejatinya rumit ,  prosesnya lama dan 
pembelajarannya penuh pengorbanan. 
"Jangan mengira merubah Sayur kelor jadi 
Teh Kelor itu gampang. Butuh pengalaman, 
pengorbanan dan penderitaan puluhan 
tahun baru jadi the kelor!" tegasnya.
 Tugas pemerintah, ujar Zul, adalah 
memfasilitasi, membantu, memberi insentif, 
melindungi, membuat aturan main, melatih 
dan lainnya. Aktor utama dari industrialisasi 
ini tetap industri, perusahaan, swasta dan 
UMKM.
 " I n d u s t r i a l i s a s i  k i t a  a d a l a h 
industrialisasi yang memberdayakan. 

Zulkieflimansyah menekankan industrialiasi 
adalah penguatan fondasi perekonomian 
NTB, agar minat berinvestasi  di  NTB 
bertumbuh.
 I n d i s t r i a l i a s i  b u k a n  s e k a d a r 
pembangunan pabrik atau permesinan yang 
canggih dan tampak hebat, tetapi sebagai 
PROSES untuk membuat ekonomi yang 
maju dan modern.
 Z u l k i e fl i m a n s y a h  m e n y e b u t 
i n d u s t r i a l i s a s i  N T B  b u k a n  s e r u m i t 
industrialisasi besar dengan hadirnya 
industri, pabrik-pabrik besar. Industrialisasi 
NTB menekankan pada proses. Proses pada 
peningkatan nilai tambah pada produk-
produk asli NTB.
 "Kita dulu jual sayur kelor sekarang itu 
diubah jadi Teh Kelor. Dari Teh Kelor, karena 
akumulasi  pengalaman, peningkatan 
kemampuan teknologi dan lainnya kini 

BUAH NYATA 

BERDIKARI

KABAR UTAMA

Dr. ZULKIEFLIMANSYAH
Gubernur Nusa Tenggara Barat

NTB 
Gubernur Nusa Tenggara 
Barat (NTB) Dr Zulkiefliman-
syah mulai memperlihatkan 
hasil dari program unggulan 
Pemerintah Provinsi NTB: 
industrialisasi. 
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sehingga ada pembelajaran. Alhamdulillah 
sekarang 5.000 UMKM ini sudah sesuai SNI. 
Mudah-mudahan ke depan produk NTB bisa 
kompetitif di pasar nasional bahkan global," 
ujar dia.
 Produk-produk industrialisasi NTB 
bukan hanya memproduksi produk-prodyk 
seperti masker, ikan asin dan kue tapi juga 
produk berteknologi tinggi seperti cold 
storage dan motor listrik buatan asli NTB. 
Anak-anak SMK NTB juga berhasil membuat 
Dolis listrik, kendaraan tradisional yang kini 
ramah lingkungan.
 Industri pengolahan kelor sudah 
berdir i  d i  Kota Mataram. Menunggu 
selanjutnya dibangun di Dompu. Industri 
pengolahan limbah medis sudah berjalan di 
Sekotong, Lombok Barat. Industri pakan 
ternah beroperasi di Banyumulek, Lombok 
Barat. Ada juga pengolahan rumput laut di 
Serewe, Lombok Timur. 
 Teranyar HEPATIKA NTB dan UNRAM 
telah berhasil memproduksi Rapid Anti Gen 
untuk mengidentifikasi seseorang terkena 
Covid-19 atau tidak.
 Salah satu dukungan Pemprov NTB 
adalah pembuatan NTB Mall, yakni situs jual 
beli Online (E-Commerce) produk-produk 
UMKM asli unggulan Nusa Tenggara Barat. 
NTB Mall secara resmi diluncurkan pada Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 
Agustus 2020. 
 NTB Mall hadir untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat (NTB) dalam bentuk 
website, aplikasi Android dan IOS, serta 
Offline Store. Para pelaku UMKM tidak 
semuanya bisa dimasukkan ke NTB Mall tapi 
harus melalui seleksi, salah satunya harus asli 
produk NTB.
 “Semua langkah yang tidak mudah 
dan penuh pengorbanan itu harus dimulai 
dan semua langkah besar selalu dimulai dari 
langkah pertama," ujarnya.

Sehingga UMKM kita, petani-petanni kita, 
nelayan dan peternak kita satu saat bisa 
tersenyum dan sejahtera," ungkap dia.
 Gubernur mengungkapkan, indu-
stria-lisasi NTB adalah sebuah proses besar 
untuk menyadarkan dan membangunkan 
dari tidur panjang yang melenakan. "Bahwa 
selama ini kita hanya memperkaya yang 
sudah kaya, dan petani, nelayan dan peternak 
kita bekerja membanting tulang untuk 
mereka yang kaya," papar dia.
 
Mulai Berbuah
Program industrialisasi NTB mulai menyemai 
benih dan berbuah. Kondisi pandemi Covid-
19 justru 'memaksa' UMKM NTB memperce-
pat proses ini. 
 Pemerintah Provinsi NTB memberi-
kan political will dengan memberikan 
kepercayaan besar UMKM NTB untuk 
memenuhi semua kebutuhan pada awal-
awal Pandemi Covid-19. 
 Pemprov NTB memenuhi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat dan tenaga medis 
selama pandemi dengan barang-barang 
produksi NTB.
 Ia menceritakan, bantuan sosial yang 
diberikan ke masyarakat saat awal Pandemi 
berupa beras, gula, garam, sabun, hand 
sanitizer, masker dan Alat Pelindung Diri 
(APD) semuanya adalah produk NTB.
 "Ada 5.000 UKM yang bisa terlibat. 
Memang secara kualitas masih tertinggal 
dan secara harga masih lebih tinggi. Tapi kita 
berikan penjelasan ke aparat hukum, BPK 
dan BPKP bahwa ada cost of learning disana 
bagi UMKM NTB," ujar dia.
 Terbukti, setelah produk didistribusi-
kan melalui BUMDes dan masyarakat, ada 
masukan perbaikan terkait produk dari 
masyarakat yang mengggunakan.
 "Pemerintah ambil  produk lalu 
distribusi baru ada feedback dari konsumen 
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Ahad (20/12/2020).
 Perjalanan demokrasi mengharuskan 
p ro s e s  Pi l g u b  S u m ba r  b e r l a n j u t  ke 
M a h k a m a h  Ko n s t i t u s i .  M K  ke m b a l i 
meneguhkan kemenangan Mahyeldi-Audy 
pada Selasa (16/02/2021). Keputusan MK ini 
adalah legitimasi hukum untuk kemenangan 
Mahyeldi-Audy. 
 Proses selanjutnya adalah KPU 
Sumatera Barat menetapkan Mahyeldi 
Ansarullah dan Audy Joinaldy sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 
terpilih dalam rapat pleno terbuka Jumat 
(19/2/2021).
 DPRD Provinsi Sumbar pada Rapat 
P a r i p u r n a ,  S e l a s a  ( 2 3 / 2 / 2 0 2 1 )  j u g a 
menetapkan Mahyeldi-Audy sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 
Barat. Pengesahan dari wakil rakyat ini 
adalah legitimasi nyata dari rakyat untuk 
Mahyeldi-Audy.
 Legitimasi kepemimpinan akhirnya 
didapatkan setelah Presiden Joko Widodo 
melantik Mahyeldi-Audy di Istana Negara.

POLITIK DAERAH

JADI MASA 
DEPAN 
KENDARI

Mahyeldi 'Datuak 
Marajo' Ansharullah

LEGITIMASI 
SAHIH RAKYAT 

SUMATERA 
BARAT

asangan Mahyeldi Ansharullah-PAudy Joinaldy resmi dilantik sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat (Sumbar) periode 2021-2026 
oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 
Kamis (25/2/2021).
 Pelantikan Mahyeldi-Audy sebagai 
sebagai pemimpin Sumatera Barat adalah 
bentuk legit imasi  publik .  Perjalanan 
Mahyeldi-Audy sejak penetapan pasangan 
calon hingga pelantikan melewati proses 
legitimasi dalam proses demokrasi.
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Sumatera Barat menetapkan pasangan 
calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sumbar Mahyeldi-Audy Joinaldy meraih 
suara terbanyak di Pilkada Sumbar 2020 pada 
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Barat periode 2020-2025. 
 Mahyeldi menyebut prioritas pertama 
usai menjabat Gubernur Sumatera Barat 
a d a l a h  p e n a n g a n a n  C o v i d - 1 9  d a n 
kebangkitan UMKM. 
 "Insya Allah dalam waktu 100 hari 
sesuai dengan komitmen ketika kampanye, 
kami akan melakukan yang pertama sekali, 
mempersiapkan segera untuk RPJM Provinsi 
Sumatera Barat 2021-2024," ujar Mahyeldi.
 " K e m u d i a n  k i t a  p r i o r i t a s k a n 
bagaimana untuk penanganan Covid-19 dan 
kemudian selanjutnya penguatan ekonomi 
masyarakat ,"  lanjut  Ketua DPW PKS 
Sumatera Barat ini.
 Program lain yang segera dijalankan 
yakni penguatan UMKM dan pemberian 
kemudahan mendapatkan modal usaha bagi 
590 UMKM yang ada di Sumatera Barat.
 M a hye l d i  p u n  m e nye b u t  a ka n 
berkonsentrasi mengembangkan kearifan 
lokal berfalsafahkan "Adat Basandi Syarak, 
Syarak Basandi Kitabullah". "Ini adalah 
agenda kita selanjutnya yang ada kaitannya 
dengan peningkatan pariwisata dan 
pendidikan," tutur Mahyeldi.
 "Mudah-mudahan dukungan dari 
B a p a k  P r e s i d e n  d a n  j u g a  j a j a r a n 
kementerian dan lembaga serta DPRD/DPR 
RI dan seluruh masyarakat Sumatera Barat 
bisa membuat visi dan misi kami berjalan 
sebanyak-banyaknya," tambahnya

Menapak dari Bawah
Mahyeldi adalah putra asli Sumatera Barat. Ia 
mendapat gelar Datuak Marajo. Sosok 
Gubernur  Sumatera  Barat  Mahyeld i 
Ansharullah adalah sosok pemimpin yang 
menapak kaderisasi kepemimpinan dari 
bawah. 
 Mahyeldi adalah sosok aktivis yang 
yang mulai berkembang prestasi dan 
kepemimpinan sejak SMA. Masa SMA, 
M a hye l d i  a k t i f  s e ba g a i  p e n u l i s  d a n 
menggawangi majalah sekolah. 
 Perjuangannya untuk bisa kuliah ia 
jalani dengan berjualan koran pada pagi dan 
kue pada sore hari sejak SMA. Mahyeldi juga 
beternak kerbau. Usahanya membuahkan 
hasil dengan diterima di Fakultas Pertanian 
Universitas Andalas. Jiwa aktivis Mahyeldi 
semakin teruji di kampus. 

 Mahyeldi lantas memulai karier politik 
sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). Karier politiknya langsung gemilang 
saat meraih suara terbanyak untuk pemilihan 
Anggota DPRD Sumatera Barat 2004. Modal 
itu yang menempatkan Mahyeldi sebagai 
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 Dorongan publik Padang kemudian 
membuat Mahyeldi maju dan dipercaya 
sebagai Wakil Walikota Padang periode 2014. 
Berhasil sebagai wakil walikota, Mahyeldi 
dipercaya rakyat Padang untuk memimpin 
Kota Padang dua periode, 2014 hingga 2021.
 H i n g g a  ke m u d i a n  m a sya ra ka t 
Sumatera Barat meminta Mahyeldi untuk 
maju dalam perhelatan Pilgub Sumbar 2020. 
Akhirnya rakyat Sumbar memberikan 
kepercayaan kepada Mahyeldi  untuk 
menjadi nahkoda Sumatera Barat lima tahun 
ke depan. 
 Bukan hanya menjadi Gubernur 
Sumatera Barat, Mahyeldi juga mendapat 
amanah sebagai Ketua DPW PKS Sumatera 
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 Walikota 
Sulkarnain serius mengembangkan ekonomi 
Kendari dengan bertumpu pada sektor 
perikanan. Keseriusan ini ditunjukkan 
dengan menjadikan Guru Besar Kelautan 
dan Ilmu Perikanan IPB University, Prof Dr Ir 
Rokhmin Dahuri MS sebagai Tim Percepatan 
Pembangunan Kota Kendari  Bidang 
Perencanaan Perikanan.
 P r o f  R o k h m i n  j u g a  m e n j a b a t 
Koordinator Staf Ahli Menteri Kelautan dan 
Perikanan RI. Langkah Walikota Sulkarnain 
menggandeng Pemerintah Pusat secara 
l a n g s u n g  a d a l a h  s e m a n g a t  u n t u k 
percepatan pertumbuhan perekonomian 
Kendari dari sektor perikanan.
 Bentuk keseriusan lain dalam me-
ngembangkan sektor perikanan, Walikota 
Sulkarnain akan mendirikan Perusahaan 

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara adalah 
pusatnya industri perikanan di Sulawesi dan 
Indonesia. Potensi industri perikanan di 
Kendari sangat besar dan terus bertumbuh.
 Potensi perikanan di Kendari sudah 
dikenal sejak abad ke-18. Kendari adalah 
tempat persinggahan para pelaut dari Eropa 
maupun Nusantara. Posisi sebagai ibu kota 
Provinsi Sulawesi Tenggara adalah titik 
strategis menuju kota dan kabupaten lain di 
Sulawesi Tenggara.
 Potensi perikanan besar ini mulai 
serius dikembangkan sejak tahun 1984 
dengan dibangunnya Pelabuhan Perikanan 
Samudera Kendari. PPS Kendari resmi 
beroperasi tahun 1990 dan hingga kini 
menjadi tulang punggung indusri perikanan 
di Indonesia. 
 Walikota Kendari H Sulkarnain Kadir 
menyebut potensi perikanan tangkap di 
Kendari mencapai 90 ton per hari. Rinciannya 
75 ton per hari didaratkan di PPS Kendari dan 
15 ton per hari di daratkan di Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Kendari. 

POTENSI EKONOMI

PERIKANAN 
JADI MASA 
DEPAN 
KENDARI

90 Ton/hari
PRODUKSI IKAN KENDARI

95,07 %
PASAR DOMESTIK

31,22 % 
68,78 % 

Internal Kendari
Antar Provinsi 

4,93 %
PASAR EKSPOR 

Tujuan : Hongkong, Singapura, 
Jepang, AS, Prancis
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 Sementara angka ekspor ikan dari 
Kendari mencapau 2.640 ton atau 4,93 
persen dari total produksi. Selain diekspor 
d a l a m  b e n t u k  i ka n  s e g a r  b e b e ra pa 
komoditas juga dikirim dalam bentuk hidup 
seperti kerapu, kepiting dan cacing laut. 
Pasar terbesar ikan kerapu Kendari adalah 
menuju Hongkong,  sementara pasar 
kepiting terbesar adalah Singapura. Jepang 
menjadi negara tujuan tertinggi untuk 
ekspor cacing laut dari Kendari.
 Selain itu, hasil perikanan yang 
diekspor adalah udang, dan gurita. Kendari 
adalah salah satu penghasil gurita yang 
potensial dengan produksi mencapai 1.000 
ton per tahun. Gurita banyak diekspor ke 
Amerika, Jepang dan Prancis. 
 Potensi besar perikanan di Kendari 
masih bisa dikembangkan. Terlebih angka 
ekspor belum mencapai 5 persen dari 
keseluruhan produksi. Lewat komitmen kuat 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota 
Kendari, sektor perikanan akan menjadi 
masa depan Kota Kendari.

Daerah yang fokus pada industri perikanan. 
 "Sebagai  wujud keseriusan itu 
Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin, di 
tengah pandemi Covid-19 kami berkoordinasi 
dengan Kementerian Dalam Negeri dan telah 
mendapatkan rekomendasi untuk segera 
mendirikan perusahaan daerah di Kota 
Kendari,” katanya.
 Iapun mengajak para profesional dan 
generasi muda yang terpanggil nuraninya 
d a l a m  m e m b a n g u n  K e n d a r i  u n t u k 
bergabung dalam Perusda nanti.
 "Siapapun, generasi muda, tokoh 
muda di Kota Kendari yang terpanggil 
nuraninya untuk bersama-sama membang-
un daerah mari, masuk keperusahaan daerah 
dan kita seleksi secara profesional. Tunjukkan 
potensi serta kapasitas anda dan mari sama-
sama kita membangun daerah kita ini,” jelas 
wali kota.
 Rokhmin Dahuri meminta pihak PPS 
dan Dinas Perikanan Kota Kendari tetap 
m e m b i n a  p a r a  n e l a ya n  k h u s u s n ya , 
meningkatkan kual i tas  dan standar 
penanganan ikan.
 “Waktu ekspor perdana ke Jepang di 
Menado yang kerjasama dengan bu Sri 
Mulyani, itu masih kekurangan bahan baku, 
hanya 10 persen yang layak,” ungkapnya.
 Dia juga berharap, keberadaan PPS ini 
menunjukkan keberpihakan pemerintah 
terhadap nelayan dan bisa menguntungkan 
bagi pemerintah kota Kendari.
 Produksi perikanan Kota Kendari 
memang telah menembus pasar domestik 
dan ekspor. Menurut data Kementerian 
Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016, 
h a nya  3 1 , 2 2  p e r s e n  h a s i l  p e r i ka n a n 
dipasarkan di Kendari. Sementara sisanya 
68,78 persen dipasarkan antarprovinsi. Hal ini 
menggambarkan jika Kendari merupakan 
penyuplai ikan untuk beberapa provinsi di 
sekitarnya.

Siapapun, generasi muda, tokoh 
muda di Kota Kendari yang 
terpanggil nuraninya untuk 

bersama-sama membangun 
daerah mari, masuk ke perusa-

haan daerah dan kita seleksi secara 
profesional. Tunjukkan potensi 
serta kapasitas anda dan mari 
sama-sama kita membangun 

daerah kita ini

H. SULKARNAIN 
KADIR

Walikota Kendari
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SURGA 
BERAU 
SURGA 
BERAU 
tak Hanya Derawan

keindahan alam yang memesona. 
 Pulau Sangalaki misalnya. Salah satu 
daya tariknya adalah penyu laut. Saat 
menyelam atau snorkeling,  kita bisa 
berenang bersama para penyu laut di air 
yang jernih. 
 Pengalaman yang tidak akan pernah 
terlupakan. Jangan lupakan juga soal 
pantainya yang bersih dan pasir putihnya 
yang melengkapi keindahan panorama 
pantai yang tenang dan indah. 
 Pulau Sangalaki semakin menarik 
dengan penginapan nyaman di atas laut. 
Pemandangan laut bisa 24 jam kita nikmati 
dari penginapan ini. 
 Jangan lupakan Pulau Maratua. Ciri 
khas pantai pasir putih yang bersih pasti 
didapatkan di setiap pantai di Kepulauan 
Derawan. Termasuk Pulau Maratua. 
 Pulau Maratua memiliki ombak yang 

Siapa yang menyangsikan keindahan surga 
Nusantara bernama Pulau Derawan. Pulau 
eksotik milik Kabupaten Berau, Kalimantan 
Timur ini adalah destinasi wisata bahari kelas 
dunia.
 Wisatawan b isa  ber lama- lama 
mengagumi keindahan dunia bawah laut 
Pulau Derawan dengan snorkeling atau 
diving. Soal pantai putih dan birunya air laut 
tak usah ditanya. 
 Pulau Derawan di Berau hanyalah 
salah satu gugusan pulau wisata yang masuk 
dalam wilayah Kepulauan Derawan. Ada 
banyak destinasi pulau wisata yang tak kalah 
indah yang terdapat di Berau.
 Kepulauan Derawan sendiri memiliki 
beberapa gugus pulau wisata. Selain Pulau 
Derawan adalah Pulau Kakaban, Pulau 
Maratua dan Pulau Sangalaki. Masing-
m a s i n g  m e n a w a r k a n  p e n g a l a m a n 
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Danau Labuhan Cermin
Pernah lihat foto kapal melayang? Ilusi optik 
itu didapat karena air di bawah kepal teramat 
jernih. Sehingga seolah-olah kapal bisa 
melayang.
 Di  Danau Labuan Cermin,  kita 
mendapatkan pengalaman itu. Kejernihan 
air danau sampai ke dasar akan membuat 
pengalaman tak terlupakan.
 Keunikan Danau Labuhan Cermin 
juga adanya dua rasa air di dalamnya yakni air 
asin dan air tawar. Fenomena alam disebut 
juga sebagai Meromictic lake.
 
Wisata Air Terjun Pahlawan
Wisata Air Terjun Pahlawan ini menawarkan 
pesona keindahan air terjun pegunungan 
yang menakjubkan. Bahkan air terjun ini 
diperbolehkan untuk mandi atau sekadar 
bermain air dingin untuk membasahi khaki.
 Lokasi dari air terjun ini berada di 
Tabalar, Kecamatan Tuban, Kabupaten 
Berau. Di tempat wisata ini juga banyak sekali 
pepohonan khas pegunungan yang akan 
m embuat  wisatawan en ggan untuk 
beranjak pergi.

Wisata Air Panas Asin Biatan
Wisata Air Panas Asin Biatan ini memiliki 
pesona alam berupa kesegaran air panas dan 
asin. Di tempat wisata ini wisatawan juga bisa 
mengobati sakit kulit dengan kemurnian 
panasnya. di tempat ini juga belum banyak 
perubahan, masih sangat alami dan asri 
karena belum banyak wisatawan yang 
mengetahui.
 Nah itu baru sekelumit beberapa 
wisata alam yang terdapat di Kabupaten 
Berau. Lewat fasilitas transportasi dan 
a ko m o d a s i  ya n g  n ya m a n ,  k i t a  b i s a 
mengagendakan per ja lanan seru ke 
Kabupaten Berau. Tentu dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan ya.

landai. Sehingga sangat pas sebagai tempat 
melepas penat dengan bersantai dan 
menikmati semilir angin laut. Suasananya 
yang tenang membuat Pulau Maratua 
sebagai satu destinasi yang pas untuk 
'melarikan diri' sejenak dari rutinitas. 
 Mau merasakan sensasi berenang 
bareng ubur-ubur tanpa takut disengat? 
Pulau Kakaban di Berau jawabannya. Disini 
kita bisa bebas berenang bersama ubur-ubur 
yang sangat bersahabat dengan manusia. 
 Ubur-ubur di Pulau Kakaban tidak 
menyengat karena tidak ada predator disana. 
Ubur-ubur ini letaknya di Danau Kakaban di 
Pulau tersebut. Jadi, kita bisa merasakan 
sensasi baru berenang bersama ubur-ubur di 
air yang jernih hanya di Pulau Kakaban. 
Sudah terbayang hasil foto bawah laut 
berenang bareng ubur-ubur?
 Bahkan kita bisa memegang ubur-
ubur dengan jinak dengan sentuhan yang 
lembut. Meski tidak menyengat, kita 
diwajibkan tetap menjaga habitat ubur-ubur 
disana. Jangan melompat atau terjun atau 
mengotori Danau Kakaban ya agar ubur-
ubur langka ini bisa tetap lestari.

Wisata Non Laut
Datang ke Berau tapi ingin mencoba wisata 
lain selain wisata laut? Tenang, banyak 
keindahan alam yang ditawarkan di Berau. 
Mari kita intip wisata selain bahari di Berau.

Jernihnya Danau Labuhan Cermin membuat foto 
tampak melayang. (image: pinterest ).
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LINGKUNGAN

ruang menyusui, mushola, toilet, area parkir, 
serta area khusus difabel, ibu hamil dan 
lansia,
 Kemudian, ada pintu masuk utama, 
area penurunan penumpang, dinding mural, 
parkir pengelola, jembatan utama, kolam 
retensi, panggung mengapung, area duduk 
(amphitheater), pendopo, taman bermain 
anak, taman lansia, galeri UMKM, green 
house, co-working space, dan menara 
pandang.
 Selain itu, di dalam alun-alun ini juga 
dilengkapi dengan 100 Closed Circuit 
Television (CCTV) dan kamera panorama 
360°.
 Pembangunan alun-alun adalah 
bagian dari pemenuhan janji Walikota Depok 
Mohammad Idris untuk memenuhi RTH di 
kota Depok. Sebagai kota penyangga DKI 
Jakarta, kota Depok tumbuh pesat sebagai 
kota urban dengan peningkatan pemukiman 
dan fasilitas yang terus bertambah.
 Pertumbuhan ini harus dijaga dan 
diimbangi dengan pemenuhan RTH oleh 
Pemerintah Kota Depok. Salah satu program 
Walikota Depok yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) adalah membangun setiap 
taman di 63 kelurahan di Kota Depok.
 Rencana ini sudah terwujud sejak 
2017 hingga tahun 2021. Kepala Dinas 

Walikota Depok Mohammad Idris menyebut 
Alun-alun Kota Depok sebagai bagian dari 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan 
rangkaian taman terpadu tingkat kota. Alun-
alun Kota Depok dibangun dengan tiga zona 
yakni, zona interaksi, budaya serta ekonomi.
 M o h a m m a d  I d r i s  b e r h a r a p 
masyarakat  dapat memanfaatkan serta 
menjaga berbagai fasilitas yang ada di dalam 
Alun-alun. Baik sebagai RTH maupun sarana 
interaksi warga.
 “Alun-alun yang berada di kawasan 
GDC ini adalah janji saya atas pemenuhan 
RTH untuk masyarakat Kota Depok,” 
tandasnya.
 Alun-alun Kota Depok dilengkapi 
berbagai fasilitas antara lain arena sepeda 
BMX, arena skateboard, jogging track, 
lapangan basket, wahana wall climbing, 
lapangan futsal, tempat pertunjukan seni 
dan budaya, pojok literasi, pojok ramah anak, 

MENUJU 
DEPOK 
HIJAU

Pemerintah Kota Depok 
akhirnya merealisasikan 
alun-alun kota bagi warga 
tercinta. Alun-alun kota 
Depok seluas seluas 3,9 
hektare itu diresmikan pada 
12 Januari 2020.
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Pasir Putih," katanya
 D i  te m p a t  ya n g  s a m a ,  C a m a t 
Sawangan, Herry Restu Gumelar, menam-
bahkan pihaknya sangat mendukung upaya 
tersebut. Dia berharap agar Gubernur Jawa 
Barat dapat menyetujui usulan yang 
disampaikan oleh Wali Kota Depok.
 "Kami atas nama warga Sawangan 
sangat mendukung dan berdoa dengan 
upaya Pak Wali untuk mewujudkan alun-
alun tersebut," pungkasnya. 
 Selain alun-alun di wilayah Barat, Wa-
likota Depok juga berencana membangun 
daerah penyangga Tempat Pembuangan 
Akhir Cipayung sebagai taman hutan kota.
 “Lahan seluas 7,9 hektare disiapkan 
untuk dibuat jogging track dan RTH. 
Tujuannya selain menambah luas RTH, juga 
agar bau sampah dapat terserap,” kata 
Mohammad Idris. 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 
Kota Depok Ety Suryahati menerangkan 
progres pembangunan taman di setiap 
kelurahan. Taman yang sudah dibangun 
DLHK pada tahun 2017 sebanyak 21 taman, 
2018 sembilan taman, 2019 12 taman, dan 
2020 delapan taman. Sedangkan 13 taman 
lainnya, akan diselesaikan tahun ini.
 Ety menyebut taman kelurahan 
memiliki minimal luas lahan 500 meter. 
Fasilitas taman menyesuaikan dengan 
luasan lahan yang ada di tiap kelurahan. 
Beberapa taman kelurahan sudah rampung 
dan dimanfaatkan warga. Namun hadirnya 
Pa n d e m i  Cov i d -1 9  m e m b u a t  t a m a n 
sementara ditutup untuk umum. 

Meneruskan Komitmen Lingkungan
Janji Walikota Depok Mohammad Idris pada 
periode 2017-2021 telah terwujud dengan 
hadirnya taman-taman di setiap kelurahan. 
Komitmen lingkungan Walikota Depok akan 
diteruskan saat kembali mendapat amanah 
warga sebagai Walikota Depok periode 2021-
2026 bersama dengan Wakil Walikota Depok 
Imam Budi Hartono.
 Salah satu janji kampanye pasangan 
Idris-Imam adalah pembangunan Alun-alun 
dan taman hutan kota di wilayah barat. 
 Wali Kota Depok, Mohammad Idris 
ingin ada penambahan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) untuk menambah kenyamanan 
masyarakat. Karena itu, dirinya mengusulkan 
adanya pembangunan Alun-alun Kota 
wilayah barat. 
 "Kami akan usulkan ke provinsi agar 
secepatnya bisa kita bangun," tutur Wali Kota 
Depok, Mohammad Idris.
 Ia mengatakan rencananya lokasi 
yang digunakan berada di Kelurahan Pasir 
Putih. Sementara itu, diperkirakan luas tanah 
kurang lebih 8 hektar."Lokasinya di wilayah 
zona penyangga (buffer zone) di Kelurahan 

Alun-alun Kota Depok sebagai 
bagian dari Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) yang merupakan rangkaian 
taman terpadu tingkat kota. Alun-

alun Kota Depok dibangun dengan 
tiga zona yakni, zona interaksi, 

budaya serta ekonomi. Masyarakat  
dapat memanfaatkan serta 

menjaga berbagai fasilitas yang 
ada di dalam Alun-alun. Baik 
sebagai RTH maupun sarana 

interaksi warga

Dr. IDRIS ABDUL 
SHOMAD, M.A. 

Walikota Depok
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Salatiga bersama masyarakat.
 Ketua DPW PKS Jawa Tengah ini 
mengatakan, kota Salatiga merupakan kota 
kecil yang terletak di tengah-tengah Provinsi 
Jawa Tengah dengan keanekaragamannya. 
S e j a k  d u l u  K o t a  S a l a t i g a  m a m p u 
mewujudkan kehidupan yang toleran 
dengan berbagai suku, agama, etnis, dan 
budaya yang ada di kota ini.
 “ Ter ima kas ih  kepada SETARA 
Institute atas penghargaan yang luar biasa 
ini. Kami persembahkan penghargaan ini 
kepada warga Kota Salatiga yang selalu 
hidup rukun dan menjunjung t inggi 
toleransi. Berbagai suku, etnis, agama, dan 
budaya hidup berdampingan di miniature 
mini Indonesia ini, yaitu Kota Salatiga,” kata 
Muh. Haris.
 S e m e n t a r a ,  P e m e r i n t a h  K o t a 
Sukabumi turut meraih penghargaan indeks 
Kota Toleran tahun 2020 dari Setara Institute. 
Kota Sukabumi mendapat skor 5,546 dan 
berada di peringkat 9 dari 10 kota dengan 
skor toleransi tertinggi. 
 Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, 
mengatakan penghargaan ini merupakan 
buah dari kerjasama seluruh elemen yang 
telah menjadikan Kota Sukabumi yang 
harmonis dengan tidak membedakan suku, 
bahasa, budaya dan agama. Prestasi tersebut 
menunjukkan Kota Sukabumi berkomitmen 
mewujudkan visi Kota Sukabumi yang 
religius, nyaman, dan sejahtera (Renyah). 
 "Makna religius dalam visi tersebut 
yakni membentuk masyarakat yang memiliki 
k e s a l e h a n  p r i b a d i  d a n  k e s a l e h a n 
sosial.Dengan keshalehan sosial, maka dapat 
hidup berdampingan dengan toleransi yang 
tinggi dan saling menghargai agama dan 
keyakinan lain," terang Fahmi.
 Se laku kepala  daerah ,  ia  juga 
m e n g i n g i n k a n  p e m e r i n t a h a n n y a 

o t a  S a l a t i g a  m a m p u  m e r a i h Kpenghargaan Kota Paling Toleran 
peringkat ke-1 (satu) se-Indonesia 

dengan skor 6,717. Penghargaan tersebut 
diberikan oleh SETARA Institute di Hotel 
Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (25/2).
 T ro p i  p e n g h a rg a a n  p e r i n g k a t 
pertama diserahkan oleh Inspektur Jenderal 
K e m e n d a g r i  D r .  T u m p a k  H a p o s a n 
Simanjuktak, MA  dan diterima oleh Wakil 
Walikota Salatiga Dr. H. Muh. Haris, M.Si. 
Acara yang bertajuk Launching dan 
Penghargaan Indeks Kota Toleran Award ini 
diadakan secara daring melalui aplikasi zoom 
dan luring terbatas untuk pejabat dan 
jurnalis di Jakarta.
 Muh Haris usai menerima tropi 
penghargaan menyampaikan rasa syukur 
atas penghargaan Indeks Kota Toleran Award 
ini. Ia mengatakan bahwa penghargaan ini 
diraih atas kerjasama dan kerja keras Kota 

10 BESAR 
KOTA PALING 
TOLERAN

Penghargaan SETARA Institute

Dua Daerah Dipimpin 
Kader PKS

Wakil Walikota Salatiga Muh Haris saat menerima 
penghargaan



Pemkot Bandung 

TIGA PENG-
HARGAAN 
SEKALIGUS

menguatkan dan mewujudkan harmoni 
dalam konteks kerukunan umat beragama.
 Setara Institute dalam penilaiannya 
menerapkan empat variabel dengan delapan 
indikator. Diantaranya  variabel demografi 
agama yang mencakup heterogenitas 
keagamaan dan inklusi sosial keagamaan, 
serta variabel regulasi yang mencakup pada 
RPJMD dan produk hukum pendukung 
lainnya.
 Pada kesempatan ini dirilis peringkat 
10 (sepuluh) besar Indeks Kota Toleran se-
Indonesia. Peringkat tiga besar diraih oleh 
Kota Salatiga, Kota Singkawang, dan Kota 
M a n a d o.  S e d a n g ka n  Ko t a  To m o h o n 
(peringkat ke-4), Kota Kupang (peringkat ke-
5), Kota Surabaya (peringkat ke-6), Kota 
Ambon (peringkat ke-7) ,  Kota Kediri 
(peringkat ke-8), Kota Sukabumi (peringkat 
ke-9), dan Kota Bekasi (peringkat ke-10).

Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bandung menerima tiga penghargaan 
sekaligus dari Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat, yaitu Anugerah Revitalisasi Posyandu, 
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) Terbaik, dan Posyandu Terbaik 2019 
Tingkat Provinsi Jawa Barat.
 Penghargaan diserahkan Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Wali Kota 
Bandung, Oded M. Danial di Lapangan 
Gasibu, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, 
Senin (23/12/2019).
 Penghargaan tersebut diterima 
P e m k o t  B a n d u n g  b e r k a t  u p a y a 
peningkatkan kesejahteraan keluarga dan 
memaksimalkan hadirnya posyandu dalam 
meningkatkan indeks kesehatan masyarakat 
di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, saat menerima 
Penghargaan untuk Kota Bandung.

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, penghargaan ini 
merupakan buah dari kerjasama seluruh elemen 
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Selamat & Sukses

Teguh Rihananto
Wakil Ketua BPKD 

DPP PKS 

Arif Rahman Hakim
Sekretaris BPKD 

DPP PKS 

Dr. Zulkieflimansyah
Ketua BPKD 

DPP PKS 

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

Habib Dr. Salim 
Segaf Aljufri, MA
Ketua Majelis Syuro PKS
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