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Proklamator 
Kemerdekaan RI

Janganlah 
mengira 

kita semua sudah 
cukup berjasa 

dengan turunnya 
si tiga warna. 

Selama masih ada 
ratap tangis di 
gubuk-gubuk, 

belumlah 
pekerjaan kita 

selesai!
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 “Kita harus terus berusaha agar Garut 

bisa turun lagi menjadi level 2 atau level 1,” 

kata dia. Helmi menuturkan, fokus Satgas 

Covid-19 Kabupaten Garut adalah terus 

menekan angka kematian. 

 Pihaknya pun menargetkan pada 

Agustus ini, tidak lagi ada warga yang positif 

Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri. 

 “Karena dari hasil evaluasi, banyak 

tempat isoman yang tidak memenuhi syarat, 

sehingga masih bisa menularkan kepada 

masyarakat yang sehat,” kata dia 

 S e m e n t a r a  d i  J a w a  T e n g a h , 

Kabupaten Pekalongan juga berhasi l 

menurunkan level PPKM dari 4 menjadi 3. 

 Wakil Bupati Pekalongan Riswadi 

mengingatkan kepada masyarakat untuk 

tidak abai dengan selalu mematuhi protokol 

kesehatan.

 " P e r k e m b a n g a n  C o v i d - 1 9  d i 

KABAR UTAMA

ada perpanjangan kali ini, beberapa 

Pdaerah menunjukkan perbaikan 

penanganan Covid-19 .  Hal  in i 

ditunjukkan dengan beralihnya beberapa 

wilayah dari PPKM Darurat Level 4 menjadi 

level 3.

 Kabupaten Garut menjadi salah satu 

d a e ra h  d i  J awa  B a ra t  ya n g  b e rh a s i l 

menurunkan level kewaspadaan Covid-19, 

dari level 4 ke level 3. 

 Wakil Bupati Garut Helmi Budiman 

menyampaikan terima kasih kepada seluruh 

warga Garut atas capaian ini. 

 “Terima kasih kepada seluruh warga 

Garut, tenaga kesehatan, TNI, Polri, aparat 

Pemkab Garut dan semua yang terlibat 

sehingga Garut turun level 3,” ujar Helmi. 

 Helmi berharap, upaya-upaya yang 

telah dilakukan bisa terus dipertahankan, 

sehingga level kewaspadaan semakin turun. 
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Sejumlah Daerah Turun 

PPKM Level 3

LANDAI 
ABAI

Pemerintah Pusat kembali memperpanjang 

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) Darurat hingga 16 Agustus 2021 untuk Jawa 

Bali dan 23 Agustus untuk luar Jawa Bali.

BUKAN 



tidak dilakukan pengetatan, rumah sakit kita 

bisa jebol .  Masyarakat terpapar t idak 

terkendali," ujarnya.

 Jika lonjakan kasus tak terkendali, 

pemerintah akan disalahkan kembali jika 

tidak melakukan proteksi PPKM semacam ini.

 "Ini sudah agak melandai. Oksigen 

sudah ready. Yang kenaikan kemarin sempat 

300 persen (harga oksigen) sekarang 

s i s te m n y a  s u d a h  te r b a n g u n  b a g u s . 

Pendistribusiannya bagus. Tingkat keterisian 

kamar rumah sakit normal. Tingkat kematian 

menurun," ucapnya.

 K e m u d i a n ,  p e m e r i n t a h  j u g a 

meningkatkan program vaksinasi hingga 

tingkat desa. Riswadi meyakini, jika semua 

warga sudah tervaksin akan lebih terproteksi 

dengan terbangunnya imun tubuh.

 Meski kasus turun, masyarakat tetap 

diminta waspada dan disiplin. Hal ini 

Kabupaten Pekalongan saat ini kian landai. 

Kabupaten Pekalongan sudah masuk ke level 

3. Mestinya pelaksanaan PPKM di level 3 

sudah agak kendor tapi jangan abai. Nanti kita 

kendor pada saat perayaan kemerdekaan 

tujuhbelasan, banyak kegiatan seperti naik 

pucang dan lain-lain lalu meledak lagi. Itu kan 

harus diantisipasi ,"  kata Wakil  Bupati 

Pekalongan Riswadi.

 Menurutnya, pemerintah tidak akan 

memberikan program yang menyusahkan 

rakyatnya .  Dengan kebi jakan PPKM, 

p e m e r i n t a h  j u s t r u  h a d i r  u n t u k 

menyelamatkan warganya.

 "Sekarang BOR rumah sakit sudah 

normal. Oksigen sudah ready. Coba kemarin 
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H. Riswadi, SH
Wakil Bupati Pekalongan

“Perkembangan Covid-19 di 

Kabupaten Pekalongan saat 

ini kian landai. Kabupaten 

Pekalongan sudah masuk ke 

level 3. Mestinya pelaksanaan 

PPKM di level 3 sudah agak 

kendor tapi jangan abai. Nanti 

kita kendor pada saat 

perayaan kemerdekaan 

tujuhbelasan, banyak 

kegiatan seperti naik pucang 

dan lain-lain lalu meledak lagi. 

Itu kan harus diantisipasi”

dr. H. Helmi 
Budiman, M.M
Wakil Bupati Garut

“Upaya-upaya yang telah 

dilakukan bisa terus 

dipertahankan, sehingga level 

kewaspadaan semakin turun.  

Kita harus terus berusaha 

agar Garut bisa turun lagi 

menjadi level 2 atau level 1, 

pada Agustus ini, tidak lagi 

ada warga yang positif Covid-

19 dan melakukan isolasi 

mandiri.  Karena dari hasil 

evaluasi, banyak tempat 

isoman yang tidak memenuhi 

syarat, sehingga masih bisa 

menularkan kepada 

masyarakat yang sehat”



Dr. H. Wahidin 
Halim, M.Si
Gubernur Banten

“Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Banten dengan 

kriteria Level 3, pelaksanaan 

pembelajaran di satuan 

pendidikan dapat dilakukan 

melalui pembelajaran tatap 

muka terbatas”

beraktivitas.

 Ia berharap dengan adanya himbauan 

i n i  m a s y a r a k a t  u m u m  l a i n n y a  b i s a 

beraktivitas seperti sebelumnya. Selain itu, 

besar harapan agar Kabupaten Sumenep 

segera normal  kembali.

 Sementara di Provinsi Banten, daerah 

yang sudah bisa menurunkan level dari 4 

m e n j a d i  3  b i s a  m u l a i  m e n e r a p k a n 

pembelajaran tatap muka terbatas.

 Gubernur Banten Wahidin Halim 

mengatakan, kegiatan belajar mengajar di 

daerah yang menerapkan PPKM Level 4 masih 

dilakukan secara daring. 

 "Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten 

dengan kriteria  Level  3 ,  pelaksanaan 

pembelajaran di satuan pendidikan dapat 

dilakukan melalui pembelajaran tatap muka 

terbatas," kata Wahidi.

 Wahidin mengatakan keputusan 

pembelajaran tatap muka terbatas sesuai 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri  Agama, Menteri 

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. 

 " B a g i  s a t u a n  p e n d i d i ka n  ya n g 

melaksanakan pembelajaran tatap muka 

terbatas dilaksanakan dengan kapasitas 

maksimal 50 persen," kata Wahidin.  

disampaikan Bupati Sumenep, Madura Ach 

Fauzi. Sumenep salah satu daerah di Jawa 

Timur yang berhasil menurunkan status level 

4 menjadi 3.

 Fauzi mengimbau kepada seluruh 

masyarakat untuk tetap disiplin mengikuti 

Protokol Kesehatan (Prokes) dan mengurangi 

aktivitas di luar rumah dimasa penerapan 

PPKM level 3.

 “Mari Masyarakat Sumenep kompak 

bersama-sama untuk tetap disiplin prokes 

dan kurangi aktivitas biar cepat normal 

kembali, karena kita kasihan para pedagang-

pedagang kita yang terdampak saat ini yang 

sedang mencari sesuap nasi,” ungkap Bupati 

Sumenep.

 Menurut Bupati, imbauan tersebut 

guna menekan penyebaran Covid-19 yang 

sudah hampir dua tahun melanda Negara 

Indonesia, tak terkecuali Kabupaten ujung 

timur Pulau Madura ini.

 Karenanya, ia menegaskan agar 

masyarakat Kabupaten Sumenep tetap 

mengikuti protokol kesehatan (prokes) salah 

satunya dengan menerapkan 5 M disaat 
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Achmad Fauzi, 
S.H., M.H. 
Bupati Sumenep 

“Mari Masyarakat Sumenep 

kompak bersama-sama untuk 

tetap disiplin prokes dan 

kurangi aktivitas biar cepat 

normal kembali, karena kita 

kasihan para pedagang-

pedagang kita yang 

terdampak saat ini yang 

sedang mencari sesuap nasi”



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-

2021 mencatatkan kinerja yang positif. Ekonomi 

mampu tumbuh 7,07 persen dan berhasil 

membawa Indonesia keluar dari jurang resesi.

 Sulawesi Tengah masuk dalam tiga 

besar  provinsi  dengan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi, di atas Sulawesi Tengah 

ada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

 Asisten II Gubernur Sulawesi Tengah 

Bunga Elim Somba menjelaskan pada kuartal 

ke dua tahun 2020 Sulawesi  Tengah 

mengalami pertumbuhan ekonomi diangka 

minus nol koma nol enam persen. angka itu 

cukup membawa Provinsi Sulawesi Tengah 

duduk diperingkat ke tiga provinsi dengan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi.

 Di atas Sulawesi Tengah Ada Provinsi 

Papua dengan empat koma lima dua persen, 

dan Papua Barat nol koma lima tiga persen. 

Pada kuartal ketiga Elim Somba meyakini 

angka tersebut akan meningkat, beberapa 

sektor menjadi pendukung ekonomi di 

sulteng disaat masih menghadapi pandemi 

virus corona.

 Menurut Elim Somba, pertumbuhan 

ekonomi tertinggi ini sudah beberapa kali 

didapatkan Provinsi Sulawesi Tengah, di 

tahun sebelumnya Sulawesi Tengah pernah 

meraih pertumbuhan ekonomi sampai di 

angka enam persen. 

KABAR UTAMA

e r t u m b u h a n  y a n g  t i n g g i  i n i 

Pdisebabkan oleh dua faktor utama. 

Pertama, membuktikan bahwa 

aktivitas ekonomi selama periode April-Juni 

kembali terjadi seiring dengan menurunnya 

kasus penyebaran Covid-19. Hingga sampai 

pada akhir pekan di Juni kembali terjadi 

lonjakan akibat munculnya varian delta.

 C a t a t a n  p o s i t i f  p e r t u m b u h a n 

ekonomi nasional ternyata masih kalah oleh 

pertumbuhan ekonomi beberapa daerah. 

Ada sembilan provinsi di Indonesia yang 

p e r t u m b u h a n  e k o n o m i n y a  d i  a t a s 

pertumbuhan ekonomi nasional.

 Provinsi Maluku Utara menjadi daerah 

dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi 

se-Indonesia. Ekonomi Maluku Utara triwulan 

II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y) 

tumbuh 16,89 persen. 

 Pertumbuhan didukung oleh tiga 

belas kategori lapangan usaha. Pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh Pertambangan dan 

Penggalian sebesar 93,42 persen; diikuti oleh 

Industri Pengolahan sebesar 63,19 persen; dan 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

sebesar 38,28 persen.

KESEHATAN 
PULIH 

EKONOMI BAIK
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 Badan Pusat Statistik (BPS) DKI 

Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi DKI 

Jakarta tumbuh melesat sebesar 10,91 persen 

secara year on year (YoY) pada kuartal kedua 

2021. Capain tersebut membuat wilayah yang 

dipimpin oleh Gubernur Anies Rasyid 

Baswedan melebihi rata-rata nasional.

 Asisten Perekonomian dan Keuangan 

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati 

menyampaikan, terima kasih atas capaian 

positif itu. Dia mengapresiasi atas kerja keras 

berbagai pihak yang telah membantu 

Pemprov DKI Jakarta menyelamatkan 

ekonomi dari jurang resesi.

 Sri menuturkan, selama empat kuartal 

ke belakang, pertumbuhan ekonomi di Ibu 

Kota nilainya minus. "Alhamdulillah, atas kerja 

keras kita bersama, pertumbuhan ekonomi di 

DKI Jakarta pada kuartal kedua2021 nilainya 

positif dan tumbuh double digit secara YoY, 

yakni 10,91 persen," kata Sri.

 Sr i  menjelaskan,  per tumbuhan 

ekonomi yang tinggi, didorong oleh beberapa 

faktor. Di antaranya, momentum Idul Fitri 

1442 Hijriyah, pemberian tunjangan hari raya 

(THR) dan gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan, 

serta relaksasi  perpajakan kendaraan 

bermotor (PPnBM) yang dilakukan sejak 
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“Pertumbuhan ekonomi 

tertinggi ini sudah beberapa 

kali didapatkan Provinsi 

Sulawesi Tengah, di tahun 

sebelumnya Sulawesi Tengah 

pernah meraih pertumbuhan 

ekonomi sampai di angka 

enam persen.”

Maret 2021.

 Sedangkan, pada PDRB menurut 

pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah 

tangga (PKRT) menjadi  penyumbang 

tertinggi untuk pertumbuhan ekonomi di 

DKI, dengan kontribusi sebesar 5,14 persen.

 Kondisi itu terjadi karena didorong 

fenomena jumlah pelanggan listrik untuk 

rumah tangga tumbuh positif,  jumlah 

pengunjung rekreasi  meningkat ,  dan 

konsumsi internet rumah tangga untuk 

Pendidikan dan pekerjaan meningkat. "Hal ini 

seiring dengan adanya kebijakan bekerja dari 

rumah (WFH) dan sekolah dari rumah (SFH)," 

ujar Sri. 

Maluku 
Utara

16,89%

Papua 13,14%

DI Yogyakarta 11,81%

 DKI 
Jakarta

10,91%

Banten 8,95%

Sulawesi 
Tengah

15,39%

Sulawesi 
Selatan

7,66%Jawa 
Timur

7,05%

Kalimantan 
Barat

10,81%

10 PROVINSI 
DENGAN PDB 

TERTINGGI
di kuartal II-2021

Sulawesi
Utara

 8,49%

Tingkat 
Pertumbuhan  
PDB

Dr. Elim 
Somba, M.Sc
Asisten II Gubernur Sulteng



paikan ada lima program prioritas yang telah 

dirumuskan untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut pada sidang paripurna DPRD, yang 

didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa 

Rajekshah.

 Lima program prioritas yang telah 

dirumuskan tersebut, yakni: (1) Pengurangan 

angka pengangguran dengan memprioritas-

kan ketatatenagakerjaan.  (2) Pendidikan 

yang mencerdaskan. (3) Pembangunan 

infrastruktur yang cukup untuk mendukung 

kenyamanan masyarakat. (4) Penyediaan 

layanan kesehatan yang mutakhir. (5) Pening-

katan daya saing masyarakat.

 Gubsu menegaskan, akan mempriori-

taskan sumut  kembali pada sektor agraris 

untuk mewudukan masyarakat sumut yang 

berpenghasilan cukup, ketersediaan bahan 

pangan, dan terjangkaunya harga barang 

KABAR DAERAH

etnan Jenderal  TNI  (Purn)  Edy 

LRahmayadi dilantik menjadi Gubernur 

Sumatera Utara pada 5 September 

2018. 

 Edy maju dalam pemilihan Gubernur 

Sumatera Utara berpasangan dengan 

pengusaha muda Musa Rajekshah meme-

nangkan 57,58 persen suara. 

 Usai dilantik, Edy mengatakan akan 

menjadikan beberapa program prioritas yakni 

soal ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur dan pertanian.

 G u n a  m e w u j u d k a n  s e m a n g a t 

pembangunan di Sumatera Utara, Edy lantas 

meluncurkan cita 'Sumatera Utara Bermar-

tabat'.

 Untuk mewujudkan masyarakat 

Sumatera Utara (Sumut) yang bermartabat, 

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyam-

EDY 
RAHMA

YADI
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Letnan 
Jenderal 

TNI (Purn) 

Cita 
Sumatera 

Utara  
Bermartabat



bagi masyarakat.

 Gubsu menyampaikan, diperlukan 

kemitraan bersama antara tiga pilar untuk 

mencapai kelima program prioritas dan 

mewujudkan Sumut Bermartabat. Ketiga 

p i l a r  y a i t u  p e m e r i n t a h ,  s w a s t a  d a n 

masyarakat.

 “Kemitraan strategis inilah yang akan 

kita jalankan kedepan untuk melaksanakan 

amanat Presiden pada kami saat pelantikan, 

yaitu mengejar ketertinggalan pembangun-

an di Sumut,” katanya. 

 Edy Rahmayadi juga menyampaikan 

b a h w a  P e m e r i n t a h  D a e r a h  s a n g a t 

mengharapkan sinergi dari anggota DPRD 

Sumut, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan 

serta Forkopimda dalam rangka mewujudkan 

p e m ba n g u n a n  p rov i n s i  S u m u t  ya n g 

bermartabat.

 " K e m i t r a a n  s t r a t e g i s  a n t a r a 

Pemerintah dengan se luruh e lemen 

sangatlah penting dalam mewujudkan 

m a s y a r a k a t  S u m u t  B e r m a r t a b a t , ” 

pungkasnya

 Ed y  R a h m aya d i  j u g a  i n g i n ka n 

keharmonisan seluruh unsur di Sumatera 
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Gubsu: diperlukan kemitraan bersama antara tiga pilar untuk mencapai kelima program prioritas 

dan mewujudkan Sumut Bermartabat. Ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. 

“Di sini kita bersatu dalam keharmonisan dan 

kekeluargaan, duduk bersama, semoga kebaikan ini 

terus semakin erat guna dapat membangun 

Sumut yang bermartabat, dengan tujuan 

menyejahterakan rakyat di Sumut



Utara bisa tetap terjalin guna membangun 

Sumut yang bermartabat. “Di sini kita bersatu 

dalam keharmonisan dan kekeluargaan, 

duduk bersama, semoga kebaikan ini terus 

semakin erat guna dapat membangun 

Sumut yang bermartabat, dengan tujuan 

menyejahterakan rakyat di Sumut,” ucapnya.

 Edy juga mengajak para pemuka 

agama di Sumut untuk bersama mewujud-

kan semangat 'Sumut Bermartabat'.

 “Kerukunan umat beragama di Sumut 

selama ini sudah baik, mari kita jaga bersama-

sama ke depannya,” ujarnya.

 Gubernur Edy mengatakan, bahwa 

agama membawa kesejukan.  Hal  i tu 

dirasakannya dahulu, di masa dirinya 

bersekolah di Medan. 

 Begitu juga ketika dirinya mengikuti 

pendidikan di TNI. Namun setelah mengikuti 

Pemil ihan Gubernur Sumatera Utara 

(Pilgubsu) 2018, menurut Edy, kesejukan yang 

dirasakannya mulai berkurang.

 Edy mengimbau kepada para pemuka 

a g a m a  ( p e n d e t a ,  p a s t u r )  d a l a m 

menyampaikan ceramah kepada umat agar 

tidak memasukan masalah politik, walaupun 

saat ini sedang memasuki tahun politik. 

 "Tolong diperhatikan, saya juga 

mohon kepada bapak-bapak pemuka agama. 

Tolong dalam berkotbah tidak menyinggung 

masalah politik. Singgunglah iman," ujar Edy.

 Edy Rahmayadi  juga mengajak 

kepada para pemuka agama untuk bersama-

sama membangun Sumut. Dahulu Sumatera 

Utara termasuk provinsi yang maju. Namun 

sekarang ini sudah jauh menurun. Bukan 

hanya itu, saat ini banyak rakyat Sumut yang 

hidup susah. 

 "Situasi ini tidak akan bisa membaik, 

jika kita semua seluruh elemen masyarakat 

t i d a k  b e ke r j a s a m a .  S a m a - s a m a  k i t a 

wujudkan Sumatera Utara yang bermartabat 

dan sejahtera," ucapnya. 
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Edy lahir dari keluarga militer. Sang ayah 

merupakan anggota TNI berpangkat 

kapten. Darah militer membuat Edy 

akhirnya bergabung dalam Akademi 

Militer di Magelang tahun 1981. Setelah 

lulus, Edy bergabung menjadi pasukan 

Kopassus.

 Posisi pertama yang diemban 

Edy di militer adalah Komandan Pleton 

Kopassus tahun 1985. Kemudian ia 

dipindah menjadi Komandan Pleton 321 

Kostrad.

 Karier di Kostrad berlangsung 

c u k u p  l a m a  h i n g g a  i a  p e r n a h 

m e n d u d u ki  Ko m a n d a n  B a t a l yo n 

Infanteri Lintas Udara yang bermarkas di 

Langkat ,  Sumatera  Utara .  Kar ier 

tertinggi di militer didapat saat Edy 

ditunjuk sebagai Pangkostrad TNI AD 

pada 2015.

 Pada saat Pilkada 2018, Edy 

akhirnya mundur dari militer dan terjun 

ke dunia politik dengan mengikuti 

gelaran Pemilihan Gubernur Sumatera 

Utara. Edy diusung oleh PKS, Golkar, 

Gerindra dan PAN. 

 Bersama Musa Rajekshah, Edy 

berhasil mengalahkan pasangan Djarot 

Saiful Hidayat- Sihar Sitorus yang 

diusung PDIP dan PPP.

Karier Politik
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BALIKPAPAN

 R a h m a d  M a s ' u d  m e n y a t a k a n 

pihaknya selalu siap berbenah diri dan 

dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN), 

Pemkot Balikpapan akan semakin menjalin 

ko l a b o r a s i  d a n  ko m u n i k a s i  d e n g a n 

pemerintah pusat. 

 "Sebagai  penyangga [ Ibu Kota] 

negara, Balikpapan akan memanfaatkan 

seluruh potensi ekonomi yang ada termasuk 

pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

 D i a  m e n a m b a h k a n  a k s e l e r a s i 

pembangunan infrastruktur akan sejalan 

dengan penanganan Covid, sehingga akan 

mampu menghidupkan kembali ekonomi 

Kota Balikpapan. 

 Selain itu, dia mengungkapan bahwa 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) akan mempertahankan 

momentum ekonomi di suatu daerah 

termasuk di Kota Balikpapan. 

 Adapun, Rahmad mengharapkan 

agar pengalaman yang dia miliki dapat lebih 

meningkatkan kerja sama dengan UMKM. 

 "Mudah-mudahan dengan pengalam-

an saya sebagai pengusaha dan pedagang 

e m e r i n t a h  K o t a  B a l i k p a p a n 

Pbertekad menjadikan ekonomi 

Balikpapan sebagai Singapura-nya 

Indonesia.

 Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud 

y a k i n  d e n g a n  s e m a n g a t  m e j a d i k a n 

Balikpapan kota maju dan modern seperti 

Singapura sebab memiliki potensi yang 

sangat memadai.

 “Balikpapan ini punya potensi untuk 

lebih maju, kita bisa melihat Singapura 

walaupun tidak punya hutan tapi bisa 

mengekspor hasil olahan," jelasnya.

 Tentu, hal tersebut menjadi harapan 

bagi Rahmad Masud.Ia ingin menjadikan 

Kota Balikpapan sebagai miniatur dari 

Singapura.

 "Tapi itu semua juga harus dapat 

dukungan para pengusaha di Balikpapan 

untuk lebih memanfaat dan menggali 

potensi yang ada,” imbuhnya.

 R a h m a d  m e n g k l a i m  t e n g a h 

berbenah untuk menjadi salah satu kota 

terkemuka di Indonesia. 

 
Menuju Miniatur Singapura



akan mampu berkooperasi dengan peda-

gang dan pelaku usaha untuk menghidup-

kan [ekonomi] termasuk industri kecil 

r u m a h a n  y a n g  a d a  d i  B a l i k p a p a n ," 

pungkasnya.

 Optimisme ini ditunjukkan Rahmad 

sebab geliat ekspor Kota Balikpapan terus 

naik meskipun sedang pandemi. Salah 

satunya ekspor damar batu dan rempah.

 Meski di masa pandemi Covid-19, 

kegiatan ekspor ini membuktikan tidak 

menyurutnya pelaku usaha untuk terus 

berkarya.

 Ekspor produk baru menjadi motivasi 

di saat pandemi. Kinerja ekonomi dan per-

tumbuhan ekonomi akan kembali bangkit.

 “ E ko n o m i  g l o b a l  d a n  n a s i o n a l 

mengalami penurunan, tetapi hal itu jangan 

menyurutkan semangat," kata Rahmad.

 Ra h m a d  M a s u d  b e rh a ra p  n i l a i 

kegiatan ekspor  melalui  Bal ikpapan, 

Kalimantan Timur akan terus bertambah 

setiap tahunnya.

 Meski tak memasang target, namun 

d i r i n y a  i n g i n  b i s a  m a k s i m a l  d a l a m 

memanfaatkan potensi ekspor di Kalimantan.

 Kehadirannya dalam melepas belasan 

ton produk baru tersebut, juga merupakan 

bentuk kepedulian dan sinergitas.

Potensi Ekonomi

Berdasarkan RT RW Provinsi Kalimantan 

Timur, Kota Balikpapan sebagai Pusat 

Pelayanan Primer untuk Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 Yaitu pusat yang melayani wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara 

dengan Wilayah Internasional hingga wilayah 

nasional.

 Balikpapan merupakan gerbang 

utama menuju ibu kota Indonesia yang baru. 

Adanya keberadaan Pelabuhan Semayang 

dan Bandar udara Internasional Sultan Aji 

M u h a m m a d  S u l a i m a n  ( S e p i n g g a n ) . 

Keduanya merupakan pelabuhan dan bandar 

udara yang paling sibuk se-kalimantan.

 Kota Balikpapan memiliki komoditi 

khas yang menopang perekonomian lokal. 

Komoditi-komoditi khas yang menjadi 

unggulan di Kota Balikpapan diantaranya dari 

sektor pertanian yaitu pepaya mini, karet, 

salak, nenas. 

 Sementara dari  sektor  Industri 

diantaranya industri kerajinan manik-manik 

dan batu permata, industri rumput laut.

 Wilayah pesisir laut Kota Balikpapan 

masih menyimpan potensi sumber daya yang 

terbaharui (renewable resources) khususnya 

potensi sumber daya perikanan yang belum 

termanfaatkan secara optimal. 

 Selain itu kawasan pesisir laut juga 

memiliki berbagai fungsi ekonomi , antara lain 

yang berguna untuk aktivitas pemanfaatan 

sumberdaya perikanan, pertambangan, 

pertanian, rekreasi dan pariwisata hingga 

kawasan industri."
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“Balikpapan ini punya potensi 

untuk lebih maju, kita bisa 

melihat Singapura walaupun 

tidak punya hutan tapi bisa 

mengekspor hasil olahan. Tapi 

itu semua juga harus dapat 

dukungan para pengusaha di 

Balikpapan untuk lebih 

memanfaat dan menggali 

potensi yang ada.“



Kota Balikpapan

Potret

Pemandangan Malam Hari



Pesona Belitung Timur 

tersingkap sejak novel dan film 

Laskar Pelangi menampilkan 

alam Belitung Timur yang 

memesona.

jarak ± 47 km dari bandara Hanandjoedin atau 

bisa ditempuh 50 menit perjalanan dengan 

mobil (jalur darat) dan ± 30 km dari Kota 

Manggar Ibukota Kab. Belitung Timur.

 O p e n  p i t  a d a l a h  kawa s a n  e ks . 

tambang timah,  berupa sebuah lubang besar 

yang ditengah-tengahnya terdapat sebuah 

JALAN-JALAN

e re t a n  ke i n d a h a n  p a n t a i  d i 

DBelitung Timur sudah menjadi 

salah satu destinasi wajib bagi 

traveller di Indonesia.

 Selain napak tilas set Laskar Pelangi, 

ternyata ada banyak surga yang tersedia di 

Belitung Timur. Nanti, jika pandemi mereda 

kita perlu mengagendakan Belitung Timur 

sebagai salah satu destinasi favorit.

 Biar tidak bingung mau kemana saja 

saat berpetualang ke Belitung Timur, berikut 

rekomendasi tempat jalan-jalan di pulau 

Laskar Pelangi.

Objek Wisata Minat Khusus Open Pit

Objek Wisata minat khusus Open Pit terletak 

Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit dengan 
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Kelenteng Dewi Kwan Im

Kelenteng Dewi Kwan Im terletak di Desa 

Burong Mandi Kec. Damar dengan jarak ± 75 

km dari bandara Hanandjoedin atau bisa 

ditempuh 1 jam perjalanan dengan mobil 

(jalur darat) dan ± 19 km dari Kota Manggar 

Ibukota Kab. Belitung Timur. 

 Kelenteng Dewi Kwan Im adalah 

kelenteng terbesar dan tertua yang dibangun 

kurang lebih 300 tahun yang lalu di Pulau 

Belitung. Saat ini kelenteng dewi kwan im 

menjadi destinasi wisata religi dan pusat 

kegiatan keagamaan. 

 Wisatawan yang berkunjung ke 

destinasi wisata ini bisa melakukan berbagai 

aktivitas menarik seperti meramal kehidupan 

masa depan, berfoto dengan latarbelakang 

bangunan kelenteng dan patung dewi kwan 

im.

Pantai Nyiur Melambai

Pantai Nyiur Melambai terletak di Desa Lalang 

Kec. Manggar dengan jarak ± 80,5 km dari 

bandara Hanandjoedin atau bisa ditempuh 1 

jam perjalanan dengan mobil (jalur darat) dan 

± 7 km dari Kota Manggar Ibukota Kab. 

Belitung Timur. 

 Pantai ini, telah dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pariwisata seperti toilet, 

musholla, kamar bilas, pasar seni, taman 

bermain, rest area dan panggung hiburan. 

danau biru nan cantik dan terowongan bawah 

tanah sepanjang ± 700 m. 

 Wisatawan yang berkunjung ke objek 

wisata ini bisa melakukan berbagai aktivitas 

yang memacu adrenalin dan petualangan 

seperti camping ground, rock climbing 

(panjat tebing 10 meter/level I), susur goa 

(caving), kayaking, trip and adventure 

kawasan Open Pit.

Pantai Burong Mandi

Pantai Burong Mandi terletak di Desa Burong 

Mandi Kec. Damar dengan jarak ± 77 km dari 

bandara Hanandjoedin atau bisa ditempuh 1 

jam perjalanan dengan mobil (jalur darat) dan 

± 21 km dari Kota Manggar Ibukota Kab. 

Belitung Timur. 

 Pantai ini, telah dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pariwisata seperti 

warung makan minum milik masyarakat, 

toilet, musholla, kamar bilas, dan panggung 

hiburan. 

 Pantai  burong mandi  memil iki 

karakteristik berpasir putih, perairan nan biru 

dan perahu kater (perahu tradisional nelayan) 

d i c a t  b e r wa rn a  wa rn i  ya n g  d i p a rk i r 

disepanjang garis pantai. 

 Wisatawan yang berkunjung ke 

destinasi wisata ini bisa melakukan berbagai 

aktivitas seperti menikmati kuliner/jajanan 

khas belitong, air kelapa muda, sunbathing 

dan melihat sunrise.
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panggung hiburan. 

 Pantai punai memiliki karakteristik 

berpas i r  put ih ,  batu-batu besar  dan 

p e p o h o n a n  r i n d a n g  y a n g  t u m b u h 

disepanjang garis pantainya. Wisatawan yang 

berkunjung ke destinasi wisata ini bisa 

melakukan berbagai aktivitas menarik seperti 

menikmati kuliner khas belitong, air kelapa 

muda, snorkeling, sunbathing dan melihat 

sunset.

Pulau Buku Limau

Pulau Buku Limau terletak di Desa Buku 

Limau Kec. Manggar dengan jarak ± 80,5 km 

dari bandara Hanandjoedin dan dilanjutkan 

45 menit dengan kapal wisata/nelayan dari 

pelabuhan ASDP Manggar. 

 Pulau Buku Limau adalah sentra 

penghasil ikan asin di Belitung Timur yang 

penduduknya berasal dari suku bugis, pulau 

ini juga memiliki pemandangan bawah air 

yang sangat indah dengan kondisi terumbu 

karang yang masih terjaga. 

 Wisatawan yang berkunjung ke Pulau 

Buku Limau bisa melakukan berbagai 

akt iv itas menarik sepert i  snorkel ing, 

menyelam, menikmati sunset dan sunrise 

serta kuliner khas suku bugis.

 Pantai nyiur melambai memiliki 

karakteristik berpasir putih berpadu dengan 

birunya air laut. Wisatawan yang berkunjung 

ke destinasi wisata ini bisa melakukan 

berbagai  aktivitas seperti  menikmati 

kuliner/jajanan khas belitong, air kelapa 

muda, sunbathing dan melihat sunrise.

Pantai Punai

Pantai Punai terletak di Desa Tanjung 

Kelumpang Kec. Simpang Pesak dengan 

jarak ± 86 km dari bandara Hanandjoedin atau 

bisa ditempuh 1,5 jam perjalanan dengan 

mobil (jalur darat) dan ± 60 km dari Kota 

Manggar Ibukota Kab. Belitung Timur. 

 Pantai ini, telah dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pariwisata seperti toilet, 

bungalow, musholla,  kamar bilas dan 

KABAR INDONESIA  NOMOR X / AGUSTUS 2021

Pantai�Nyiur�Melambai

Pantai�Punai

Pantai�Buku�Limau



mengajar seperti didalam novel laskar pelangi 

kemudian berfoto dengan background 

bangunan tersebut.

Replika Sd Laskar Pelangi

Replika SD Laskar Pelangi terletak di Desa 

Lenggang Kec. Gantung dengan jarak ± 64 

km dari bandara Hanandjoedin atau bisa 

ditempuh 1 jam perjalanan dengan mobil 

(jalur darat) dan ± 26 km dari Kota Manggar 

Ibukota Kab. Belitung Timur. 

 Bangunan replika SD Laskar Pelangi 

dan disekitarnya merupakan lokasi syuting 

utama film layar lebar ‘’Laskar Pelangi’’ yang 

diangkat dari novel laskar pelangi karya 

Andrea Hirata. 

 Wisatawan yang berkunjung ke 

destinasi wisata ini disuguhkan dengan nilai 

h istor is  dan nosta lg ia  bangunan SD 

Muhammadiyah, bagaimana proses belajar 
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satwa liar dan ditumbuhi pepohon besar. 

 “ Ini  hutan primer,  benar-benar 

perawan. Kami menjaga kelestariannya 

karena penopang utama kehidupan kami,” 

ujar Ketua Adat Punan Adiu Markus Ilun. 

 Dijelaskan Markus, Suku Dayak Punan 

Adiu yang berada di Desa Punan Adiu, 

Kecamatan Malinau Selatan, jumlahnya 

hanya 33 kepala keluarga. Namun, seluruh 

kepala keluarga ini bertanggung jawab untuk 

menjaga kelestarian hutan adat tersebut. 

 “Sejak 2006, kami berkirim surat 

hingga SK Bupati Malinau turun pada 2017. 

Sekarang, kami lagi memperjuangkan ke 

Presiden. Di Hutan adat kami ada pohon ulin 

yang usianya ratusan tahun, gaharu, rotan, 

juga satwa liar.” 

 Berkat hasil kerja keras warga, hutan 

Punan Adiu terpil ih sebagai kawasan 

percontohan pengelolaan hutan adat. Meski 

awalnya, banyak pihak yang meragukan. 

“Setiap hari warga berputar mengelilingi 

hutan. Kami patroli dan kami tidak pernah 

LINGKUNGAN

abupaten Malinau memiliki luas 

K40.088,38 km²  dan sebagian besar 

dari wilayah tersebut merupakan 

kawasan hutan, dimana terdapat kawasan 

lindung atau kawasan konservasi yang terdiri 

atas  Taman  Nasional  dan  Hutan  Lindung.   

 Taman Nasional yang ada di Kabupa-

ten  Malinau  mempunyai  luas    ± 1.011.216,57 

ha  dan  luas  Hutan Lindung ± 673.994,32 ha.  

 Dengan demikian suatu wilayah 

Kabupaten Malinau yang secara keseluruhan-

nya dinyatakan sebagai kawasan konservasi. 

 Salah satu kelestarian wilayah hutan di 

Malinau adalah penjagaan oleh masyarakat 

adat, salah satunya masyarakat Suku Dayak 

Punan Aidu. 

 Bagi masyarakat adat Punan Adiu), 

hutan adalah sumber vital kehidupan mereka. 

Turun-temurun, mereka menjaga hutan 

adatnya dari para perambah yang ingin 

mengubah menjadi  kebun sawit  dan 

tambang. Hutan seluas 17.414,94 hektare itu, 

adalah hutan primer yang dihuni beragam 
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tersesat. Kami mengerti betul hutan adat 

kami,” Markus. 

 Kebiasaan Suku Dayak Punan Adiu 

umumnya sama dengan sub-sub Suku Dayak 

lainnya. Berburu, memancing, berladang, dan 

masuk hutan untuk mencari sumber-sumber 

pangan dan ekonomi keluarga. 

  Warga Punan Adiu juga tidak pernah 

memercayakan bahan pangan pada produk-

produk instan yang dijual bebas di pasaran. 

Sebab, hasil hutan adat mereka sudah 

memenuhi itu semua.  

 Punan Adiu adalah masyarakat yang 

bergantung pada hutan. Secara adat, mereka 

adalah pemburu dan pengumpul, sehingga 

sumber pendapatan utama dari pertanian 

dan berburu. Menanamkan kecintaan anak-

anak pada hutan adalah hal yang penting 

dilakukan. Sebab, adat-istiadat bisa punah jika 

tidak dilestarikan. 

 Kearifan lokal Punan Adiu terjaga baik. 

Meski anak-anak nantinya melanjutkan 

pendidikan ke kota, mereka tidak melupakan 

adat budayanya. Setiap pulang ke desa, 

mereka akan ikut berburu di hutan atau 

mengumpulkan bahan makanan. 

 Ke p a l a  B i d a n g  S t a t i s t i k  D i n a s 

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

K a b u p a t e n  M a l i n a u ,  A a n  H a r t o n o 

menyebutkan, menjaga kelestarian hutan 

melalui pemeliharaan, perbaikan, dan 

penghijauan dapat meningkatkan nilai 

ekonomi hutan dan lingkungan. Termasuk, 

kepada masyarakat yang tinggal disekitar 

hutan.  

 “Ketergantungan warga adat di 

Malinau pada pemanfaatan sumber daya 

hutan dapat dilihat dari berbagai bentuk 

kearifan hidup mereka,” sebutnya. 

 Budaya menjaga kelestarian hutan 

oleh Masyarakat Hutan Adat (MHA) Punan 

Adiu pun mendapat ganjaran penghargaan 

Kalpataru 2020 pada kategori penyelamat 

lingkungan.  

 Penghargaan tersebut diberikan 

kepada individu maupun kelompok yang 

dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, 

menyelamatkan, melindungi dan mampu 

mengelola lingkungan hidup dan kehutanan. 

  Kepala desa Punan Adiu Ilin Kristianus 

mengatakan, Kalpataru adalah sebuah 

simbol dan pengakuan, juga sebagai spirit 

yang diharapkan menjadi obat bagi para 

pelestari hutan.  

 Ilin berharap, Kalpataru akan menjadi 

spirit masyarakat Dayak Punan untuk 

semakin gigih melestarikan dan menjaga 

hutan dari ancaman korporasi dan para 

perusak hutan.
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Sirkuit Mandalika akan bersiap menggelar 

agenda internasional yakni World Superbike 

November mendatang.

 "Kalau tak ada aral merintang sirkuit 

kebanggaan Bangsa Indonesia ini akan 

menjadi Tuan Rumah World Superbike 12 sd 

14 November 2021 ini.  Luar biasa !!" serunya.

 Kabar gembira ini juga dibagikan oleh 

akun instagram resmi Asosiasi Grand Prix 

Mandalika, yakni di @themandalikaGP. 

Dalam update-an akun tersebut, terlihat 

aspal di Sirkuit Mandalika sudah menyatu 100 

persen.

 Selesainya penyambungan aspal di 

Sirkuit Mandalika tersebut pun terasa spesial 

karena mendekati Hari Ulang Tahun Ke-76 

Republik Indonesia yang jatuh pada 17 

Agustus 2021 mendatang.

 “Akhirnya yang ditunggu-tunggu, 

pengaspalan track lane selesai 100%! Trek 

dengan 17 tikungan sepanjang 4,310 km 

akhirnya tersambung dan menghitam jelang 

HUT Ke-76 Republik Indonesia. Mandalika 

International Street Circuit karya anak 

abar gembira datang dari Nusa 

KTenggara Barat (NTB).  Sirkuit 

Mandalika yang berada di Lombok, 

Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah teraspal 

100 persen. 

 Hal itu jelas menjadi kabar yang 

sangat baik yang menandakan bahwa 

Indonesia kini semakin siap menjadi tuan 

rumah acara balapan bertaraf dunia seperti 

Kejuaraan Superbike (WSBK) dan MotoGP.

 Kabar ini dibagikan Gubernur NTB 

Zulkiflimansyah dalam akun media sosialnya. 

Pria yang akrab disapa Bang Zul ini 

menyebut, pembangunan Sirkuit Mandalika 

sudah 100 persen.

 Alhamdulillah hari ini peresmian 100 

persen selesainya pembangunan Sirkuit 

Mandalika ! Luar biasa !" ujar dia.

 Usai selesai proses pembangunan, 

KABAR TERKINI

Rampung 
100 Persen 

Kabar Gembira
Pembangunan Sirkuit Mandalika 
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bangsa, dari Indonesia untuk dunia!” bunyi 

caption postingan @themandalikaGP.

 Setelah proses pengaspalan rampu-

ng, tentunya proses pembangunan Sirkuit 

Mandalika akan tetap terus digenjot. Apalagi 

mengingat target Indonesia menjadi tuan 

rumah WSBK 2021 kini tinggal beberapa 

bulan lagi.

Seluruh ASN 
Donasikan 
Gaji Untuk 
Penanganan
Covid-19

Kota Pekanbaru

eluruh aparatur sipil negara (ASN) di 

Slingkungan Pemkot Pekanbaru, Riau, 

akan menyumbangkan sebagian 

gajinya untuk membantu penanganan 

pandemi Covid-19.

  Wal i  Kota  Pekanbaru Fi rdaus 

mengatakan, Gerakan ASN Peduli ini 

dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) 

Nomor: 800/BKSDM/4321/2021 tentang 

i m b a u a n  m e m b e r i k a n  s u m b a n g a n 

tertanggal 25 Juli 2021.

 Gerakan ASN Peduli dicetuskan 

sete lah  m en cermat i  perkemban gan 

penyebaran Covid-19,  yang berakibat 

ditetapkannya Kota Pekanbaru sebagai salah 

satu daerah penerapan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Level 4 oleh pemerintah pusat.

 "Maka itu, perlu perhatian bersama 

khususnya dari seluruh karyawan atau 

karyawati di lingkungan Pemkot Pekanbaru 

dan BUMD milik Pemkot Pekanbaru, untuk 

memberikan donasi yang akan diperuntukan 

bagi masyarakat terdampak kebijakan PPKM 

Level 4," ucap Firdaus, Senin (26/7/2021).

 Ada tiga poin dalam surat edaran 

yang ditujukan kepada seluruh Kepala 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 

Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

se-Kota Pekanbaru.

 Pertama, agar seluruh kepala OPD 

mengkoordinir seluruh ASN di lingkungan 

masing-masing dalam Gerakan ASN Pekan-

baru Peduli dengan cara menyumbangkan 

sebagian dari gaji mereka untuk masyarakat 

terdampak kebijkan PPKM Level 4.

 Kedua, agar seluruh Direktur BUMD 

Kota Pekanbaru mengkoordinir seluruh 

pegawai  d i  l in gkun gan ker ja  untuk 

berpartisipasi menyumbangkan sebagian 

dar i  ga j i  m ereka  untuk  masyarakat 

terdampak kebijkan PPKM Level 4.

 Dan yang ketiga, pengumpulan 

sumbangan penanggulangan penyebaran 

virus corona paling lambat diterima oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Pekanbaru pada hari Rabu 

(28/7/2021).

 "Atas partisipasi semua pihak, kita 

ucapkan terima kasih," ucap Firdaus.

Dr. H. Firdaus,
S.T., M.T. 
Walikota Pekanbaru

“Gerakan ASN Peduli dicetuskan 

setelah mencermati perkemba-

ngan penyebaran Covid-19, yang 

berakibat ditetapkannya Kota 

Pekanbaru sebagai salah satu 

daerah penerapan (PPKM) Level 4 

oleh pemerintah pusat.
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