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BUMD
PENOPANG 

EKONOMI DAERAH

 Salah satunya adalah PT Migas Hulu 

Jabar. PT Migas Hulu Jabar adalah BUMD 

yang kinerjanya moncer dalam dua tahun 

terakhir. 

 Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar 

(MUJ) Begin Troys mengatakan pihaknya 

mengapresiasi gelar yang disematkan pada 

pihaknya dalam ajang Best BUMD Award 2021 

dalam kategori "Region, The Front Line of 

Indonesia’s Economic Recovery". 

 “Dalam situasi yang tidak mudah ini 

karena dihadapkan wabah pandemi MUJ bisa 

menjadi perseroan yang bisa menjaga kinerja 

perusahaan dengan memanfaatkan peluang 

peluang bisnis  dengan memperkuat 

kolaborasi,” katanya.

 “Semoga apresiasi yang diberikan bisa 

memacu kami untuk bisa terus bekerja dan 

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

mewujudkan Jabar Juara seperti apa yang 

diharapkan Pak Gubernur Jabar Ridwan 

Kamil,” pungkasnya.

KABAR UTAMA

adan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Badalah lembaga yang membantu 

daerah dalam meningkatkan PAD. 

Kontribusi BUMD terhadap PAD akan 

dikembalikan ke masyarakat dalam berbagai 

program pemerintah daerah.

 Secara umum, peran BUMD terhadap 

perekonomian daerah bisa diukur melalui 

kontribusi  ni la i  tambahnya terhadap 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan kemampuannya menyerap tenaga kerja 

asli daerah.

 BUMD akhirnya tumbuh menjadi 

salah satu perusahaan yang maju di 

Indonesia. Beberapa BUMD sudah memiliki 

aset di atas Rp 50 Triliun seperti Bank BJB, 

Bank Jateng dan Bank Jatim.

 P e r t u m b u h a n  B U M D  s e b a g a i 

perusahaan mendapatkan tantangan 

dengan adanya pandemi Covid-19. Namun, 

beberapa BUMD justru bisa bertumbuh saat 

pandemi.
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Era otonomi daerah memunculkan semangat 

kemandirian daerah. Salah satunya dengan memperbesar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan beberapa sumber 

yang sesuai dengan kaidah undang-undang.



pihaknya berhasil melewati krisis ini dengan 

hasil yang menggembirakan. 

 Yuddy melanjutkan, berbagai inovasi 

teknologi juga dilakukan untuk merespons 

kebutuhan pasar sekaligus memberikan 

kemudahan kepada nasabah di era yang 

serba cepat.

 BUMD sektor pelayanan air juga 

memberikan dampak yang signifikan bagi 

PAD. Beberapa BUMD sektor pelayanan air 

juga mampu berinovasi  dalam masa 

pandemi.

 Direktur Utama Perumdam Tirta 

Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi 

 Bank BJB juga berhasil mencatat 

pencapaian bisnis positif sepanjang 2020, 

meski dalam kondisi krisis pandemi covid-19. 

Tren positif ini tecermin melalui sejumlah 

indikator kunci kinerja. Salah satunya 

perolehan laba mencapai Rp1,7 triliun atau 

tumbuh 8% secara year-on-year (y-o-y). Nilai 

aset bank bjb juga ikut tumbuh 14,1% y-o-y 

menjadi Rp140,9 triliun. 

 Pertumbuhan ini berada di atas 

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

perbankan nasional maupun kelompok bank 

pembangunan daerah 

 Direktur Utama bank bjb Yuddy 

Renaldi mengatakan, capaian positif ini 

diperoleh berkat bisnis model bank yang 

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

perusahaan yang agile. Sehingga kinerja 

perseroan senantiasa berada di dalam jalur 

yang sesuai harapan. 

 "Tahun 2020 adalah momen yang 

penuh dengan tantangan di seluruh lini 

kehidupan. Krisis kesehatan dan ekonomi 

memberikan tekanan yang sangat besar 

kepada industri perbankan nasional," kata 

Yuddy.

 Selain itu, menurutnya, capaian ini 

didorong oleh kekompakan dan kesungguh-

an kinerja seluruh insan perusahaan sehingga 
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PT. Migas Hulu Jabar. Tetap bertumbuh saat menghadapi pandemi. (image: istimewa)

Yuddy Renaldi
Dirut Bank Jabar

“Tahun 2020 adalah momen 

yang penuh dengan tantangan 

di seluruh lini kehidupan. Krisis 

kesehatan dan ekonomi 

memberikan tekanan yang 

sangat besar kepada industri 

perbankan nasional”



rata-rata Rp20 miliar per tahun.

 “Setoran kami terbesar di antara 

BUMD yang dimiliki Kabupaten Tangerang,” 

dia menjelaskan.

 Direktur Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, 

Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, 

tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah 

di tiap aspek perlu didukung oleh BUMD

 “Tentunya BUMD itu harus memberi-

kan layanan optimal ke masyarakat,” katanya.

 Ia melanjutkan, BUMD memerlukan 

titik maju. Dan hal itu mencakup struktur 

seperti dewan pengawas, tata kelola perusa-

haan yang berstandar bagus, dan lain-lain.

 “BUMD, kini stakeholder-nya harus 

satu persepsi. Maka pelayanannya lebih maju 

dan ada langkah strategis ke depan,” kata 

Ardian.

 Dia menambahkan, “Positioning 

BUMD, penting. Begitu pula inovasinya, 

termasuk saat Covid-19 ini. Perlu profesio-

nalisme yang tinggi untuk hal tersebut.”

 Dengan jumlah BUMD yang banyak 

dan strategis,  memang mereka perlu 

kepastian hukum.

 “Dan adalah penting pula untuk 

memberikan kepercayaan kepada pihak lain,” 

kata dia lagi.  

mengatakan kinerja pihaknya naik dalam 

beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut 

misalnya dalam pertumbuhan pelanggan, 

audit kinerja, dan lain-lain.

 “Untuk tahun 2018 sampai 2020, laba 

kami pun dalam tren naik. Sedangkan untuk 

audit kinerja 2018-2020 berdasarkan penilaian 

BPPSPAM, trennya juga naik,” katanya.

 Kata Syamsul Hadi, pihaknya pun 

intensif  menggelar sejumlah inovasi . 

Contohnya adalah adanya aplikasi untuk 

sistem informasi manajemen hibah air 

minum.

 Sedangkan Sofyan Sapar, Direktur 

Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja 

Kabupaten Tangerang mengatakan, bahwa 

pihaknya terus menggelar inovasi bisnis, yang 

disertai dengan investasi. Contohnya adalah 

penambahan jaringan pipa yang terus 

berlangsung.

 “ U n t u k  p e m b a c a a n  m e t e r a n 

pelanggan, kami pun sedang masuk ke 

penggunaan meteran digital. Jadi, tidak akan 

lagi menggunakan pembacaan dengan 

ponsel Android,” katanya.

 Sofyan juga mengatakan, bahwa 

pihaknya menyetorkan dividen laba  ke 

pemerintah kabupaten, yang besarnya secara 
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Drs. Syamsul 
Hadi, MM

“Untuk tahun 2018 sampai 

2020, laba kami pun dalam tren 

naik. Sedangkan untuk audit 

kinerja 2018-2020 berdasarkan 

penilaian BPPSPAM, trennya 

juga naik,” 

Dirut Perumdam Tirta 
Kanjuruhan

M. Ardian 
Noervianto
Dirjen Bina Keuangan 
Daerah Kemendagri

“Tumbuhnya kemandirian 

pemerintah daerah di tiap 

aspek perlu didukung oleh 

BUMD. Tentunya BUMD itu 

harus memberikan layanan 

optimal ke masyarakat”



 Empat BUMD DKI tersebut masing-

masing PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food 

Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Bank DKI dan PT 

Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

 "Selamat dan apresiasi kepada empat 

BUMD kebanggaan warga Jakarta ini. Tetap 

berprestasi walau di kala pandemi," ucapnya.

 Menurut Anies, penghargaan ini 

KABAR UTAMA

epala daerah berperan menentukan 

Karah BUMD dalam mendukung 

peningkatan Pendapatan Asl i 

Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD yang 

diberikan oleh BUMD, maka program 

pelayanan oleh pemerintah daerah ke 

masyarakat akan semakin besar.

 Salah satu peran penting kepala 

daerah terhadap BUMD ditunjukkan dengan 

diraihnya penghargaan sebagai pembina 

BUMD terbaik.

 G u b e r n u r  D K I  J a k a r t a ,  A n i e s 

Baswedan bersyukur kembali  meraih 

penghargaan sebagai Pembina BUMD 

terbaik pada ajang TOP BUMD Award 2020.

 "Alhamdulillah kembali mendapat 

penghargaan sebagai Pembina BUMD 

terbaik pada TOP BUMD Award 2020," ujar 

Anies.

 Anies juga mengapresiasi empat 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI 

Jakarta yang telah menyabet berbagai 

penghargaan dalam ajang TOP Award 2020.
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Peran kepala daerah dalam 

pengembangan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) sangat penting.

Kepala Daerah 

KUNCI 
BUMD 
MAJU

BUMD DKI Jakarta, Raih TOP BUMD Award

(Gambar : Istimewa)



seluruh BUMD Jatim tidak terkecuali yang 

sudah bekerja keras melayani masyarakat. 

Maturnuwun,” ungkapnya.

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 

juga berhasil meraih penghargaan TOP 

Pembina BUMD 2020. 

 Kepala Biro BUMD dan Investasi 

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar I 

G u s t i  A g u n g  K i m  F a j a r  W i y a t i  O k a 

mengatakan,  sejumlah penghargaan 

tersebut membuktikan bahwa BUMD Jabar 

memiliki pencapaian kinerja yang baik. 

 "Penghargaan ini diberikan kepada 

BUMD-BUMD terbaik di Indonesia atas 

prestasinya baik dari sisi kinerja bisnis, layanan 

s e r t a  k o n t r i b u s i  B U M D  t e r h a d a p 

perekonomian daerah.  Penghargaan ini juga 

diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh 

BUMD milik Provinsi Jawa Barat agar terus 

menerus meningkatkan kinerja usahanya 

d a l a m  m e m b e r i ka n  ko n t r i b u s i  pa d a 

peningkatan  pembangunan, perekonomian 

serta pendapatan bagi PAD Provinsi Jawa 

Barat " kata Agung..    

merupakan kerja sama bersama antar BUMD 

D K I  d a l a m  u p a y a  m e n g h a d i r k a n 

kesejahteraan bagi warga Jakarta."Ini ikhtiar 

dan kerja kita bersama," katanya.

 Anies berharap, di masa pandemi 

seperti ini BUMD DKI Jakarta bisa menjadi 

g a rd a  te rd e p a n  d a l a m  m e m b e r i ka n 

pelayanan kepada warga.

 "BUMD DKI bukan semata-mata 

mengejar keuntungan, tapi menghadirkan 

kebermanfaatan untuk warga DKI Jakarta," 

tandasnya.

 Prestasi yang sama ditunjukkan 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 

Pawaransa. Ia diganjar penghargaan TOP 

Pembina BUMD 2020 usai beberapa BUMD di 

Jawa Timur berkinerja bagus.

 Melalui akun instagram resminya, 

Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa 

penghargaan itu dipersembahkan untuk 

masyarakat Jawa Timur.

 “Alhamdulillah. Penghargaan sebagai 

TOP Pembina BUMD 2020 pada ajang TOP 

BUMD Awards 2020 ini saya dedikasikan 

untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya 
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“Alhamdulillah kembali men-

dapat penghargaan sebagai 

Pembina BUMD terbaik pada 

TOP BUMD Award 2020. 

Selamat dan apresiasi kepada 

empat BUMD kebanggaan 

warga Jakarta ini. Tetap 

berprestasi walau di kala 

pandemi”

Anies Rasyid 
Baswedan, Ph.D.
Gubernur DKI Jakarta

Dra. Hj. Khofifah 
Indar Parawansa, 
M.Si
Gubernur Jawa Timur

“Alhamdulillah kembali men-

dapat penghargaan sebagai 

Pembina BUMD terbaik pada 

TOP BUMD Award 2020. 

Selamat dan apresiasi kepada 

empat BUMD kebanggaan 

warga Jakarta ini. Tetap 

berprestasi walau di kala 

pandemi”



POLITIK DAERAH KABAR INDONESIA  NOMOR XI / SEPTEMBER 2021

Diplomasi
Mobil Ala

GIBRAN

 Gibran mengetahui rencana SMK 

Batik 2 Solo untuk menggelar pembelajaran 

tatap muka (PTM).

 Cara Gibran meninggalkan mobil 

dinas di SMK Batik 2 Solo yang merencanakan 

menggelar (PTM) berhasil.Sekolah akhirnya 

membatalkan rencana PTM. 

 G i b r a n  m e m i n t a  s e m u a  p i h a k 

bersabar karena kondisi Kota Solo masih 

PPKM level 4 yang tidak boleh menggelar 

PTM.

 "Jadi sabar dulu. Kita ikuti aturan yang 

berlaku itu saja. Kita akan kejar siswa yang 

belum divaksin. Anak-anak harus kita lindungi 

jangan asal memasukkan, diwajibkan PTM di 

tengah situasi masih darurat seperti ini," kata 

Gibran.

 "Karena masih PPKM belum boleh 

(PTM). Saya cek ke Dinas Pendidikan Provinsi 

ke Pak Gubernur belum boleh," imbuhnya.

 Setelah ditinggal ajudan dan sopir 

biasanya menitipkannya kepada warga 

sekitar. Dari pantauan juga tampak Satpol PP 

Putra Presiden Joko Widodo 

Gibran Rakabuming resmi 

menjabat Walikota Solo 26 

Februari 2021.

ejak dilantik pada jabatan yang 

Spernah diduduki ayahnya, Gibran 

menelurkan beberapa kebijakan.

 Salah satunya, mulai ada kebiasaan 

Gibran meninggalkan mobil dinasnya di 

tempat-tempat yang dianggap bermasalah.

 Tercatat, sejak dilantik ada tiga lokasi 

mobil dinas Gibran ditinggal.

 Pertama, mobil dinas ditinggal di 

kantor Kelurahan Gajahan, manakala lurah 

setempat tersandung kasus pungutan liar 

(pungli).

 Kali kedua, Gibran menaruh mobil 

dinas di dekat tempat pemakaman umum 

(TPU) Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, pada Juni 2021.

 Kala itu, ada kasus dugaan perusakan 

makam oleh anak-anak siswa rumah belajar 

di Mojo, Pasar Kliwon, Solo.

 Ketiga, mobil dinas Gibran ditinggal-

kan di depan SMK Batik 2 Solo Kelurahan 

Pajang, Laweyan, Solo, pada Sabtu (21/8/2021) 

petang.



jelaskan. Bisa ditangkap sendiri," ucap Gibran.

 P e m e r h a t i  B u d a y a  K o t a  S o l o , 

Tundjung W. Sutirto, mengatakan dalam 

sejarah Jawa yang biasa ditinggalkan di 

tempat konflik adalah bendera kerajaan.

 “Sepanjang yang saya ketahui belum 

pernah ada [pimpinan meninggalkan mobil 

dinas di tempat konflik]. Dulu kalau ada 

daerah sengketa ditinggali bendera kerajaan, 

misalnya zaman Majapahit,” ujar dia.

 Lebih jauh Tundjung menilai apa yang 

d i l a k u k a n  G i b r a n  m e r u p a k a n  c a r a 

m e n g e ks p re s i ka n  m a n a j e m e n  ew u h 

pakewuh atau bentuk samudanaseperti 

ketika banyak bertebaran patung polisi di 

persimpangan ruas jalan.

 Namun sebagai pemimpin Tundjung 

menyarankan Gibran berhati-hati dengan 

bahasa simbol yang sedang dibangun 

sebagai media berkomunikasi. Sebab diyakini 

dia lama kelamaan metode yang sama tidak 

akan efektif.

 “Lantas ukuran masalah itu seperti apa 

sehingga mobdin disimbolkan ditinggal di 

tempat itu? Bukankah ketika ada jalan rusak 

itu juga masalah? Kemudian apakah mobdin 

juga akan ditinggal di situ [ jalan rusak]?” kata 

dia.  

memantau secara rutin keberadaan mobil 

dinas yang ditinggal.

 S a a t  d i t a n y a  w a r t a w a n  i h w a l 

kebiasaannya memarkir mobil dinas di lokasi 

yang tengah bermasalah itu, Gibran tidak 

menjawab secara gamblang. Dia hanya 

menyebut tindakannya adalah kode khusus 

sesuai dengan adat Solo.

 Gibran mengaku hal itu adalah kode 

dan simbol. Namun, ia meminta masyarakat 

mengartikan sendiri dari tiga kali mobil dinas 

yang ia tinggalkan.

 “Orang Solo kok ndadak takon [pakai 

tanya]. Wong Solo penuh kode dan filosofi. 

Artekno dewe, artekno dewe [Kamu artikan 

sendiri],” ujar dia tersenyum.

 Secara santai, Gibran mengatakan, 

alasan dirinya masih memarkirkan mobil 

dinasnya tersebut di lokasi tersebut untuk 

mengurangi kepadatan di garasi. 

 "Biar di sana dululah untuk mengura-

ngi kepadatan di garasi," ucap Gibran.

 Gibran tidak menampik jika mobil 

dinasnya masih terparkir di lokasi yang 

bermasalah sebagai bentuk kehadiran dirinya 

sekal igus untuk mengantisipasi  agar 

peristiwa serupa tidak terulang. 

 "Kaya begitu kan tidak perlu saya 
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Di kantor Kelurahan 

Gajahan, 

Dekat TPU Cemoro 

Kembar, Kelurahan 

Mojo Kecamatan Pasar 

Kliwon

Di depan SMK Batik 2 

Solo Kelurahan Pajang, 

Laweyan

Kasus (pungli 

lurah setempat 

Dugaan perusakan 

makam oleh anak-

anak siswa rumah 

belajar

Rencana SMK Batik 

2 Solo untuk meng-

gelar pembelajaran 

tatap muka (PTM

1

2

3

Lokasi Dugaan Kasus

MOBIL DINAS YANG 
DITINGGALKAN GIBRAN
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BANGKITKAN 
EKONOMI 
SUMBAWA

10,69 milyar di tengah kelesuan perekonomia-

n daerah.

 Sumbawa juga mengalami pengura-

ngan dana alokasi umum sebesar Rp. 25,83 

milyar dan realokasi anggaran untuk mendu-

kung program vaksinasi sebesar Rp 62,45 

milyar atau 8 persen dari dana transfer umum. 

 "Kondisi ini tentu bukan hal mudah 

dihadapi, menggeser fokus anggaran, 

merancang regulasi baru, mendorong adap-

tasi aktivitas ekonomi hingga merealisasikan 

jaminan sosial bagi masyarakat adalah 

tantangan luar biasa yang membutuhkan 

kerjasama sinergis antara eksekutif dan 

legislatif," ujar Mahmud Abdullah.

 Bupati Mahmud bersama Wakil 

Bupati  Dewi Noviani mengaku sudah 

menyiapkan rencana jangka pendek dan 

rencana jangka menengah melalui Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2021-2026.

 Kebijakan jangka pendek yang akan 

dilakukan memperkuat kembali upaya 

penanggulangan covid-19 pada semua level 

pemerintahan, memperkuat sinergi untuk 

membangkitkan perekominan rakyat seperti 

Pandemi Covid-19 memukul sektor ekonomi. 

Satu yang terdampak adalah perekonomian di 

wilayah kota/kabupaten.

emua daerah terdampak secara 

Sekonomi terutama dalam anggaran 

pemerintahan daerah. Salah satunya 

yang kini mencanangkan kebangkitan 

ekonomi adalah kabupaten Sumbawa. 

 Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah 

menyebut pada Tahun 2019 sebelum pan-

demi ter jadi ,  per tumbuhan ekonomi 

Kabupaten Sumbawa menyentuh angka 4,86 

persen. Namun saat pandemi terjadi di tahun 

2020 pertumbuhan ekonomi negatif 4,15 

persen.

 Dalam catatan BPS, jumlah penduduk 

miskin agak sedikit melandai dari 63,49 ribu 

menjadi 62,88 ribu jiwa. Sedangkan indeks 

pembangunan manusia masih relatif stagnan 

pada angka 67,6. 

 Ke m a m p u a n  fi s ka l  m e n g a l a m i 

penurunan. Jika di tahun 2019, realisasi 

pendapatan daerah mencapai Rp 1,782 

trilyun, maka dalam APBD 2021 target 

pendapatan sebesar Rp. 1,670 trilyun atau 

turun sekitar Rp 111 milyar. 

 Disisi lain Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) ditargetkan meningkat dari Rp. 163,79 

milyar menjadi Rp 174,49 milyar atau naik Rp 



“Menyelesaikan desain 

perampingan organisasi 

birokrasi, penataan aparatur, 

perencanaan pembangunan 

dan pengaturan fiskal daerah 

sesuai skala prioritas”

Drs.H. Mahmud 
Abdullah 
Bupati Sumbawa

S u m b a w a  A b d u l  R a fi q  m e n j e l a s k a n 

m e n d u k u n g  p e n u h  l a n g k a h  B u p a t i 

membangun jalan di Batulenteh. 

 " U n t u k  p e n d a n a a n  t i n g g a l 

menunggu administrasi, untuk pembiayaan 

Pemprov sudah siap membantu," ujar Rafiq. 

 Kecamatan Batulenteh memiliki 

potensi sebagai penghasil kopi seperti, kemiri, 

alpukat yang berpotensi di ekspor ke luar 

daerah maupun luar negeri. 

 S e m e n t a r a  i t u ,  G u b e r n u r  N T B 

Zulkieflimansyah mengingatkan untuk fokus 

mengejar  pemulihan ekonomi selain 

penanganan Covid-19. 

 "Bupati dan wakil Bupati terpilih agar 

memiliki strategi dalam pemulihan ekonomi 

agar ekonomi di Sumbawa segera bangkit," 

jelas Zul. 

 Se lama in i ,  ekonomi Sumbawa 

didominasi oleh hasil pertanian kehutanan 

dan perikanan, data Badan Pusat Statistik 

Sumbawa mencatat pada 2019 saja tiga sektor 

tersebut menyumbang 38,40 persen PDRB 

Sumbawa, diikuti oleh perdagangan besar 

dan eceran senilai 16,19 persen, dan konstruksi 

13,86 persen.    

petani, nelayan, pedagang kecil serta UMKM 

dan koperasi. 

 "Kemudian mempercepat pelayanan 

dan bantuan sos ia l  bagi  masyarakat 

te rd a m p a k  b e n c a n a ,  m e n i n g k a t k a n 

kebersihan, keindahan taman dan ruang 

terbuka hijau serta penanganan sampah, 

m e nye l e s a i ka n  d e s a i n  p e ra m p i n g a n 

organisasi birokrasi, penataan aparatur, 

perencanaan pembangunan dan pengaturan 

fiskal daerah sesuai skala prioritas," papar 

Mahmud.

 Selain itu pembenahan infrastruktur 

akan menjadi prioritas. Pembangunan 

infrastruktur jalan di Kecamatan Batulenteh, 

Sumbawa menjadi target utama pemerintah 

yang baru karena kebutuhan mendesak bagi 

masyarakat Batulenteh. 

 "Kebutuhan jalan di Batulenteh sudah 

mendesak, akan segera kami bangun untuk 

mempermudah masyarakat beraktivitas, 

apalagi potensi di sana sangat bagus," jelas 

Mahmud.

 Pemkab Sumbawa mengaku telah 

menyiapkan anggaran Rp26 miliar, dimana 

Rp9 miliar dari APBD Sumbawa dan Rp17 

miliar dari APBD Provinsi. Ketua DPRD 
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Dewi Novianty
S.Pd. M.Pd
Wakil Bupati Sumbawa

“Kebijakan jangka pendek yang 

akan dilakukan memperkuat 

kembali upaya penanggulang-

an covid-19 pada semua level 

pemerintahan, memperkuat 

sinergi untuk membangkitkan 

perekominan rakyat seperti 

petani, nelayan, pedagang kecil 

serta UMKM dan koperasi.”
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Objek Wisata Sawah Koto

Objek wisata ini lokasinya tak jauh dari Rumah 

Raja Rokan, tepatnya di Desa Rokan Koto 

R u a n g .  O b j e k  w i s a t a  S a w a h  K o t o 

menawarkan hamparan pematang sawah 

yang luas, bisa memanjakan bagi pengujung 

yang sedang melihat hijaunya sawah yang 

terbentang.

 Pengunjung tidak perlu turun ke 

sawah atau terkena lumpur. Sebab, di obyek 

Wisata Sawah Koto dibangun jembatan-

jembatan kayu memanjang di atas hamparan 

persawahan seluas 3 hektar, yang merupakan 

tanah milik keturuan Raja Rokan.

 Wisata ini dikelola oleh Bumdes 

(Badan Usaha Milik Desa). Pengunjung yang 

datang ke obyek wisata ini bisa bebas 

berjalan, foto-foto serta menikmati keindahan 

pematang sawah yang terhampar indah.

 Untuk dapat masuk ke Sawah Koto ini, 

pengunjung hanya merogoh kocek sebesar 

Rp. 5.000 saja untuk dewasa, sedangkan 

untuk anak-anak Rp. 2.000.

 

Goa Rumah Batu

Setelah puas mengelilingi dan mengambil 

beberapa foto dan video drone. Perjalanan 

dilanjutkan menuju Desa Cipang Kiri Hulu 

dengan menggunakan mobil double gardan, 

melewati jalan berbukit, yang sebagian 

besarnya masih tanah. Perjalanan ditempuh 

dalam waktu lebih kurang 3 jam dari kota 

ebelum sampai di Goa Rumah Batu, 

Ska m i  te r l e b i h  d a h u l u  s i n g g a h 

menikmati wisata alam Sawah Koto 

ter letak  d i  Desa  Rokan koto  Ruan g, 

K e c a m a t a n  R o k a n  I V  K o t o ,  s e r t a 

mengunjungi situs cagar budaya, yaitu Istana 

Raja Rokan yang berlokasi di Luhak Rokan IV 

Koto, Kecamatan Rokan IV Koto, Rohul.

 Situs sejarah Rumah Raja Rokan yang 

berbentuk panggung dan beberapa rumah 

adat lain yang ada di sekililingnya, tampak 

masih sangat asli. Istana Rokan merupakan 

peninggalan dari kesultanan “Nagari Tuo” 

berumur 200 tahun. Istana dan beberapa 

rumah penduduk sekitar ini memiliki koleksi 

ukiran dan bentuk bangunan lama khas 

Melayu (Rumah tinggi).

GOA RUMAH BATU
Pesona

Potensi Wisata Rohul yang Tersembunyi

Objek Wisata 
Sawah Koto

Oleh : Sapari



tumbuhan yang terjuntai, ada juga yang 

menempel di dinding goa.

 Medan masuk kedalam goa tidak 

mudah. Terdapat bebatuan besar yang terjal 

dan tidak beraturan. Jalur masuk dari pintu 

goa juga terjal, dan menurun. Membutuhkan 

konsentrasi dan kehati-hatian ekstra, apalagi 

jika sedang musim hujan, batu-batu tersebut 

akan menjadi sangat licin.

 Sangat disarankan memakai sepatu 

atau sendal gunung, jika ingin berwisata ke 

Goa Rumah Batu ini.

 Alhamdulillah, tidak lama kemudian 

kami dengan lancar masuk ke dalam Goa.

 Setelah masuk ke dalam goa, nyanyian 

dari suara ratusan burung walet dan kalelawar 

menyambut kehadiran kami, diantaranya ada 

yang terbang-terbang di atas. 

 Goa Rumah Batu salah satu tempat 

yang telah dijadikan sebagai destinasi wisata 

kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Hanya saja 

belum banyak para travelers yang datang 

menikmati keindahan alam di Goa Rumah 

Batu ini.

 Banyak yang belum mengetahui 

lokasi goa ini. Letaknya tidak jauh dari Dusun 

Lubuk Ulek, Desa Cipang Kiri Hulu, Kabupaten 

Rokan Hulu (Rohul). Dari kota Ujung Batu, 

m e m b u t u h k a n  wa k t u  s e k i t a r  3  j a m 

perjalanan darat.  

Ujung Batu, Rohul.

 Sesampainya di Dusun V Ulek Bulu, 

Desa Cipang Kiri Hulu. Kami terlebih dahulu 

melaksanakan shalat dzuhur, kemudian 

mendapat jamuan makan siang di Rumah 

masyarakat, yang merupakan lokasi acara 

serap aspirasi masyarakat oleh Anggota 

DPRD Riau Adam Syafaat.

 Didampingi  beberapa pemuda 

setempat (pemudanya ramah-ramah dan 

asyik), total rombongan yang berangkat 

menuju Goa Rumah Batu bertambah 

menjadi 11 orang. Mobil yang kami gunakan 

hanya sampai setengah perjalanan. Terhenti 

oleh anak sungai yang tidak bisa dilewati . 

Selain itu, track jalan setelah anak sungai 

menuju goa berupa jalan setapak.

 Dengan berjalan kaki, kami melewati 

dua anak sungai lagi yang masih terlihat 

alami, airnya jernih mengalir di antara 

bebatuan.

 Lebih kurang 30 menit berjalan 

menyusuri  hutan yang masih banyak 

ditumbuhi pohon-pohon besar, berusia 

puluhan bahkan ratusan tahun, kamipun 

akhirnya sampai di kawasan Goa Rumah Batu.

 Kami sempat mencari-cari pintu Goa, 

karena memang masih tersembunyi di balik 

pohon-pohon besar. Tidak butuh waktu lama, 

pintu Goa ditemukan.

 Sesampainya dipintu Goa Rumah 

Batu yang cukup luas, salah seorang kawan 

kami dikejutkan gigitan beberapa pacet di 

kaki dan mengeluarkan darah. Sontak semua 

rombongan juga memeriksa kaki masing-

masing, ternyata juga sudah terdapat gigitan 

pacet .  Hanya satu orang sa ja  dalam 

rombongan kami yang aman dari hewan air 

itu, yaitu pemuda setempat yang memang 

sudah sering keluar masuk ke Goa memandu 

wisatawan.

 Di pintu goa, beberapa pohon terlihat 

merambat, serta ada beberapa akar-akar 
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Goa Rumah 
Batu
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OBYEK WISATA

Sawah Koto

Foto. : Dari berbagai sumber
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MAMUJU BERSIH 
USAI GEMPA 
BESAR

menerima keluhan dari masyarakat soal 

layanan persampahan di Mamuju. Salah 

satunya disebabkan ada armada yang 

tersedia namun tidak dapat melayani 

masyarakat yang bukan di wilayah kerjanya 

yang berada di salah satu kelurahan.

 "Lebih baik jika seluruh armada dan 

personil dinas kebersihan di koordinir 

langsung oleh DLHK, sehingga tidak ada lagi 

alasan untuk tidak melayani yang bukan 

areanya," jelas Sutinah.

 Kepada petugas kebersihan yang 

dikembalikan, bupati berpesan agar dapat 

senantiasa menjaga diri agar dapat terus 

menjalankan tugas mulia sebagai petugas 

Pemerintah Kabupaten Mamuju mencanangkan gerakan 

Mamuju Mapaccing. Mapaccing sendiri bermakna bersih. 

Gerakan ini untuk mewujudkan lingkungan Mamuju 

yang sehat dan ramah.

rogram Mamuju Mapaccing sema-

Pkin diperlukan usai Mamuju dihan-

tam gempa besar awal tahun 2021. 

 Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi 

menaruh perhatian serius terhadap kebang-

kitan Mamuju usai dihantam gempa. Terlebih 

pada urusan lingkungan hidup khususnya 

pengelolaan sampah. 

 Salah satu kebijakan pertama yang 

dilakukan usai dilantik adalah mengemba-

likan seluruh armada dan petugas kebersihan 

kembali ke asalnya dari tiap kelurahan kepada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK).

 Sutinah Suhardi mengatakan, banyak 



yang memang telah dibagi wilayah kelurahan 

masing-masing.

 "Mudah-mudahan ini bisa semakin 

bagus karena disini (DLHK, red) ada armada 

yang bisa digunakan untuk saling menutupi 

tugas," kata petugas kebersihan yang telah 

mengabdi sejak tahun 2014 ini.

 Bupati Mamuju Sutinah Suhardi 

meminta seluruh pejabat dan personel 

o r g a n i s a s i  p e r a n g k a t  d a e r a h  a g a r 

membersihkan sampah yang ada di kota itu 

setelah terjadi gempa beberapa waktu lalu.

 "Seluruh organisasi perangkat daerah 

(OPD) di Kabupaten Mamuju telah diminta 

berlari kencang, dengan melaksanakan 

program kerja guna membangun kembali 

Mamuju setelah diguncang gempa," kata 

Sutinah Suhardi.

 Ia mengatakan, sampah di Kota 

Mamuju harus segera dibersihkan sehingga 

Mamuju yang telah digoncang gempa dapat 

kembali maju dan berkembang.

 Menurut dia, sebagai pemimpin di 

kebersihan.

 " B a p a k- b a p a k  s e ka l i a n  a d a l a h 

pahlawan yang dapat menjaga kebersihan, 

sehingga masyarakat tetap merasa nyaman, 

oleh sebab itu saya sangat mengapresiasi 

tugas bapak-bapak sekalian, semoga tetap 

semangat menjalankan tugas mulia ini,” 

harap Sutinah.

 Untuk memaksimalkan tugas DLHK, 

bupati berjanji akan melakukan penambahan 

armada kebersihan di anggaran perubahan.

 Selain itu ia akan banyak melakukan 

lobi ke semua perusahaan yang ada di 

Mamuju untuk dapat menyalurkan dana 

Corporate Social responsibility (CSR) masing-

masing untuk membantu tugas DLHK.

 Salah seorang petugas DLHK, Halik 

berharap, dengan dikembalikannya petugas 

k e b e r s i h a n  p a d a  D L H K  a k a n  d a p a t 

memperbaiki kinerja petugas kebersihan.

 Ia mengakui selama ini saat bekerja di 

kelurahan ada kekurangan personil yang 

tidak dapat ditutupi dengan personil lain 
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Gerakan pembersihan sampah di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, oleh kader Pramuka dan 

kader HMI Mamuju, Minggu, 5 Januari 2017. (Foto: Humas Pemkab Mamuju)



sampah.

 “Mapaccing ini kan bersih jiwa hati kita 

dan bersih kota dan kampung kita,” bebernya.

 Namun fakta yang terjadi hari ini, kata 

Ado, sampah yang berada di kompleks warga 

di Kabupaten Mamuju, terkadang 5 hingga 7 

hari baru diangkut oleh petugas kebersihan.

 “Kenapa demikian, karena memang 

ada salah kelola program Mamuju mapaccing 

ini. Jadi Mamuju mapaccing ini tidak keliru, 

tetapi hasilnya kita lihat gagal total di periode 

sebelumnya,” katanya.

 Lebih lanjut politisi PDIP itu, juga 

menuturkan bahwa Habsi Wahid selaku 

Bupati dibeberapa pertemuan, baik di DPRD 

sering menyampaikan jika target program 

Mamuju Mapaccing adalah piala Adipura.

 “Adipura dalam waktu Lima tahun, 

saya pikir adalah waktu yang terlalu lama. 

Insya Allah, ketika masyarakat Mamuju 

mempercaya Ibu Tina dan saya mengelola 

pemerintahan, ya kurang lebih satu tahun lah, 

insya Allah kita akan mendapatkan Adipura,” 

tutupnya.  

Mamuju ini dirinya akan memanfaatkan 

waktu 100 hari kerja untuk memaksimalkan 

program pembangunan dalam rangka 

memulihkan Mamuju dari bencana gempa.

 "Jangan lagi bahas soal politik, mari 

kita bersama-sama melaksanakan tugas 

dengan baik, seluruh OPD laksanakan visi dan 

misi 'Mamuju Keren', untuk kesejahteraan 

masyarakat," katanya.

 Selain itu dia juga berharap pemda 

tetap menjamin ketersediaan air bersih bagi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

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

pembangunan instalasi air bersih yang 

dirusak gempa.

 Ia berharap agar seluruh OPD segera 

melaksanakan program kerjanya secara 

terukur dan berdampak bagi pembangunan 

di Mamuju dengan melakukan evaluasi 

terhadap program pembangunan yang telah 

dijalankan agar jelas manfaatnya bagi 

masyarakat.

 Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud 

mengatakan, Mapaccing itu secara filosofi 

berkaitan dengan spritual dan mentalitas. 

Tetapi yang terpenting juga adalah adanya 

pendekatan fisik terkait dengan pengelolaan 
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“Jangan lagi bahas soal politik, 

mari kita bersama-sama 

melaksanakan tugas dengan 

baik, seluruh OPD laksanakan 

visi dan misi 'Mamuju Keren', 

untuk kesejahteraan 

masyarakat”

Hj. Siti Sutinah 
Suhardi 
Bupati Mamuju

Ado Mas'ud, 
S.Sos.
Wakil Bupati Mamuju

“Mapaccing itu secara filosofi 

berkaitan dengan spritual dan 

mentalitas. Tetapi yang 

terpenting juga adalah adanya 

pendekatan fisik terkait dengan 

pengelolaan sampah. 

Mapaccing ini kan bersih jiwa 

hati kita dan bersih kota dan 

kampung kita”



dukungan materiil maupun moril dari 

pemerintah dalam bentuk pembinaan.

 “Untuk itu saya meminta perangkat 

terkait agar ikut memberikan perhatian 

kepada mereka. Nanti kita ke Pusat Pembela-

jaran Keluarga (Puspaga) dan dinas-dinas 

terkait untuk perhatian dari sisi pendidikan 

dan pembinaan mereka,” kata Idris.

 Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur juga menyalurkan santunan kepada 

anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang 

tuanya meninggal karena Covid-19. 

 Gubernur Isran Noor mengungkap-

kan pemerintah daerah berusaha memberi-

kan sebaik  mungkin kebi jakan bagi 

masyarakat dan anak-anak yang orang 

tuanya meninggal karena Covid-19. 

 Kebijakan ini merupakan sebuah 

keputusan yang dilaksanakan dengan segala 

upaya tetapi tetap dengan ketulusan dan 

keikhlasan.  

 “Yang jelas ini bukan untuk mencari 

popularitas. Karena ini memang sebuah 

emerintah daerah turut memper-

Phatikan nasib anak yatim piatu yang 

ditinggal orangtuanya meninggal 

akibat Covid-19.

 Bentuk perhatian pemerintah daerah 

ini seperti ditunjukkan Walikota Depok 

Mohammad Idris. 

 Idris meluncurkan program Depok 

Sahabat Anak Indonesia untuk membantu 

anak yatim dan piatu yang orang tuanya 

meninggal akibat Covid-19.

 Menurut Idris, terdapat sedikitnya 887 

anak di bawah 18 tahun di Kota Depok 

menjadi anak yatim dan piatu atau yatim 

piatu akibat pandemi Covid-19.

 “Mereka ada yang kehilangan bapak 

dan ibunya sekaligus, ada pula yang 

kehilangan ibu atau bapak saja. Hitungan 

kita ada 887 anak dengan usia 5 tahun, 3 

tahun dan 10 tahun,” kata Idris.

 Menurut Idris, pemenuhan hak atas 

anak itu tidak bisa dikesampingkan. Anak 

yatim piatu ini sangat membutuhkan 

KABAR TERKINI

PEMDA 
PERHATIKAN 
ANAK YATIM
KARENA COVID-19
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 “Untuk jangka panjang penanganan 

anak-anak yatim piatu yang orang tuanya 

meninggal karena Covid-19, pihak provinsi 

akan berkoordinasi dengan pihak-pihak 

terkait ,  seperti  BUMN/BUMD, swasta, 

perguruan tinggi dan lembaga-lembaga 

sebagai sponsor,” jelas Isran Noor.  

 Bupati Batang Wihaji  menerangkan, 

Pemda menganggarkan Rp 2 miliar yang 

siap diberikan kepada 2 ribu anak yatim piatu 

se-Kabupaten Batang.

 “Tiap anak mendapatkan santunan 

sebesar Rp1 juta dan diberikan selama dua 

periode. Untuk tahap pertama Rp600 ribu 

dan tahap kedua Rp400 ribu,” jelasnya.

 Meski di tengah pandemi, lanjut 

Bupati, anggarannya tidak akan dikurangi. 

 “Mungkin santunan yang diberikan 

tidak seberapa, tapi doa mereka luar biasa. 

Semoga pandemi Covid-19 segera sirna dari 

muka bumi dan khususnya masyarakat 

K a b u p a t e n  B a t a n g  m e n d a p a t k a n 

keberkahan, kesehatan serta keselamatan 

dunia dan akhirat,” tandasnya.  

upaya yang luar biasa secara tulus dan ikhlas 

dari pemerintah daerah untuk masyarakat 

Kaltim, khususnya bagi anak-anak yatim, 

piatu dan yatim piatu yang orang tuanya 

meninggal  karena Covid-19.  Mudah-

mudahan orang tua mereka yang meninggal 

karena Covid-19 dirahmati Allah Subhanahu 

Wataala,” kata Isran Noor. 

 Mantan Bupati  Kutai  Timur ini 

menjelaskan pemberian santunan ini 

merupakan kebijakan jangka pendek. Untuk 

j a n g k a  m e n e n g a h ,  a k a n  d i l a k u k a n 

pembinaan kepada anak-anak dalam 

penampungan di panti-panti sosial dengan 

fasilitas yang cukup dan nyaman untuk 

mereka.

 Sehingga mereka bisa bergaul dan 

berinteraksi, seperti tempat tinggal, makan 

dan minum, serta biaya pendidikannya 

ditanggung Pemprov Kaltim sampai dengan 

jenjang pendidikan dasar 12 tahun, yaitu SD, 

SMP dan SMA.  
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Dr. Muhammad
Idris, MA
Walikota Depok

“Terdapat sedikitnya 887 anak 

di bawah 18 tahun di Kota 

Depok menjadi anak yatim dan 

piatu atau yatim piatu akibat 

pandemi Covid-19. Mereka ada 

yang kehilangan bapak dan 

ibunya sekaligus, ada pula yang 

kehilangan ibu atau bapak saja. 

Hitungan kita ada 887 anak 

dengan usia 5 tahun, 3 tahun 

dan 10 tahun

Dr. Ir. H. Isran 
Noor, M.Si.
Gubernur Kaltim

“Untuk jangka panjang 

penanganan anak-anak yatim 

piatu yang orang tuanya 

meninggal karena Covid-19, 

pihak provinsi akan 

berkoordinasi dengan pihak-

pihak terkait, seperti 

BUMN/BUMD, swasta, 

perguruan tinggi dan lembaga-

lembaga sebagai sponsor”
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