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RAHMAH EL YUNUSIYAH

Tokoh Perempuan Nasional 
Asal Sumatera Barat

Kalau saya tidak mulai 
dari sekarang, maka 

kaum saya akan tetap 
terbelakang. Saya harus 

mulai, dan saya yakin 
akan banyak 

pengorbanan yang 
dituntut dari diri saya. 

Jika kakanda bisa, 
kenapa saya tidak bisa? 
Jika lelaki bisa, kenapa 

perempuan tidak bisa?”
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empat tahun berturut-turut sejak 2017. IDI di 

DKI juga terus bertumbuh, yakni 84,73 pada 

2017; 85,08 pada 2018; dan 88,29 pada 2019 dan 

89,21) pada 2020. 

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

mengatakan, warga Jakarta semakin matang 

dalam berdemokrasi. 

 "Angka pencapaian ini menunjukkan 

bahwa warga Jakarta semakin matang dalam 

berdemokrasi. Pertumbuhan demokrasi ini 

hanya bisa terwujud berkat kolaborasi seluruh 

stakeholder dan komponen masyarakat yang 

telah menjaga DKI Jakarta tetap kondusif dan 

demokratis," kata Anies. 

 Sekalipun capaian indeks demokrasi 

DKI Jakarta pada tahun ini semakin tinggi, 

masih ada beberapa pekerjaan rumah yang 

harus dikerjakan. 

 "Mari pertahankan hal-hal yang sudah 

baik, dan bersama-sama perkuat yang masih 

kurang, untuk Jakarta yang lebih aman dan 

demokratis. Kita ingin Ibu Kota terus menjadi 

r u j u k a n  d i  d a l a m  m e n j a g a  s u a s a n a 

demokratis di Indonesia," ujar Anies.

 Anies pun mengatakan dirinya berniat 

KABAR UTAMA

a d a n  P u s a t  S t a t i s t i k  ( B P S ) 

Bmengeluarkan hasil survei Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 

2020. IDI adalah alat ukur kuantitatif yang 

digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana 

perkembangan dan penerapan demokrasi di 

provinsi.

 IDI dapat menunjukkan tingkat 

perkem-bangan demokrasi di setiap provinsi 

di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada 

tingkat provinsi.

 Data IDI mampu menunjukkan aspek 

atau variabel atau indikator yang tidak atau 

berkembang di suatu provinsi sehingga dapat 

diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan perkembangan demokrasi di 

provinsi bersangkutan.

 Indeks ini menilai tiga aspek dalam 

demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak 

politik, dan institusi demokrasi.

 IDI dikeluarkan setiap tahun. Pada IDI 

2020, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IDI 

tertinggi di Indonesia. 

 Pemprov DKI Jakarta berhasil mem-

pertahankan posisi peringkat satu selama 
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menjadi contoh dan teladan untuk pemimpin 

lainnya, Pak Rusli berhasil sebagai pemimpin," 

ujarnya.

 Capaian DKI Jakarta dan Gorontalo 

bahkan lebih t inggi  dari  capaian IDI 

Pemerintah Pusat. Nilai IDI Indonesia berada 

di peringkat 22 dengan 73,66 poin.

 Direktur Eksekutif Indonesia Political 

Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan 

Anies Baswedan sangat mahfum dengan cara 

mengejawantahkan demokrasi di ibukota 

yang notabene adalah masyarakat urban 

yang majemuk.

 “Anies paham betul cara berdemokra-

si. Anies pernah belajar dan hidup di AS,” kata 

Ujang Komarudin.

 Pengamat politik dari Universitas Al-

Azhar Indonesia ini menilai bahwa Anies 

Baswedan memang layak disebut sebagai 

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

kepemimpinannya yang menghantarkan DKI 

Jakarta secara empat kali berturut-turut 

menjadi kota paling demokratis.

 “Anies merupakan sosok penjaga 

demokrasi. Seorang demokrat yang paham 

betul bagaimana harus menjaga demokrasi 

di DKI Jakarta,” demikian Ujang Komarudin.

untuk terus menjaga prestasi itu.

 "Kita di Jakarta ingin terus menjaga 

agar iklim kebebasan berekspresi bisa hidup, 

karena ini adalah sebuah demokrasi dan 

reformasi yang dilakukan oleh para pejuang-

pejuang muda tahun 98, untuk semangatnya 

harus kita jaga," pungkasnya.

 Berada di urutan kedua adalah 

provinsi Gorontalo dengan skor 83,21.

 Juru Bicara Gubernur Gorontalo Noval 

Abdussamad meyakini pencapaian ini tidak 

lepas dari komitmen berbagai pihak terhadap 

penerapan nilai-nilai demokrasi di Gorontalo.

 “Banyak elit politik yang merasa 

merakyat namun gagal menanamkan nilai-

n i l a i  d e m o kra t i s  d i  l i n g ku n g a n  d a n 

kelompoknya. Saya bersyukur karena Pak 

R u s l i  H a b i b i e  b e n a r- b e n a r  m e l e b i h i 

e k s p e k t a s i  d a l a m  m e n j a l a n k a n 

pemerintahan," ungkap Noval.

 Noval menyebut Pemprov Gorontalo 

mengedepankan sikap mendengar aspirasi 

masyarakat dan selalu menjadi contoh 

sebelum pelaksanaan sebuah kebijakan. 

 "Ini kemajuan sangat berarti bagi 

pertumbuhan demokrasi di Gorontalo, patut 
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“Kita di Jakarta ingin terus 

menjaga agar iklim kebebasan 

berekspresi bisa hidup, karena 

ini adalah sebuah demokrasi 

dan reformasi yang dilakukan 

oleh para pejuang-pejuang 

muda tahun 98, untuk 

semangatnya harus kita jaga”

Anies Rasyid 
Baswedan, Ph.D.
Gubernur DKI Jakarta

“Anies Baswedan memang 

layak disebut sebagai penjaga 

demokrasi atas prestasi 

kepemimpinannya yang 

menghantarkan DKI Jakarta 

secara empat kali berturut-

turut menjadi kota paling 

demokratis.”

UJANG KOMARUDIN 
Direktur Eksekutif Indonesia 

Political Review (IPR)
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IDI adalah alat ukur 

kuantitatif yang 

digunakan untuk 

mengevaluasi sejauh 

mana perkembangan 

dan penerapan 

demokrasi di provinsi

IDI dapat menunjukkan 

tingkat perkembangan 

demokrasi di setiap 

provinsi di Indonesia. 

Bagi pembangunan 

politik pada tingkat 

provinsi.

Data IDI mampu 

menunjukkan aspek 

atau variabel atau 

indikator yang tidak atau 

berkembang di suatu 

provinsi sehingga dapat 

diketahui hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk 

meningkatkan perkem-

bangan demokrasi di 

provinsi bersangkutan.

Tiga aspek Penilaian 

dalam demokrasi

(1)  kebebasan sipil, 

(2) hak-hak politik, dan 

(3) institusi demokrasi
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sehingga seluruh pembimbing rohani semua 

agama di Kota Depok mendapatkan dana 

isentif ini,” terangnya. 

 Sementara janji kampanye kedua 

yang diwujudkan adalah peluncuran Kartu 

Depok Sejahtera (KDS) .  Kartu Depok 

Sejahtera merupakan program stimulus 

personal bagi warga yang kurang mampu di 

Depok. 

 Walikota Depok, Mohammad Idris 

mengatakan, KDS sebagai bentuk kepedulian 

Pemkot Depok kepada warga pra-sejahtera, 

serta mengentaskan masalah kemiskinan. 

Baik untuk yang sudah terdata di Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun 

belum tercatat. 

 “Ini upaya kami untuk masyarakat 

kurang mampu secara ekonomi serta 

masyarakat terdampak Covid-19. Dengan 

h a ra p a n  d a p a t  m e n g a n g ka t  d e ra j a t 

masyarakat kurang mampu,” ujarnya. 

 Mohammad Idr is  menje laskan, 

terdapat tujuh kategori penerima KDS. Untuk 

ertama,  Pemkot Depok resmi 

Pmeluncurkan program pemberian 

dana insentif bagi pembimbing 

r o h a n i  s e m u a  a g a m a .  P r o g r a m  i n i 

merupakan peningkatan insentif guru ngaji 

atau pembimbing rohani semua agama yang 

disahkan oleh pemerintah. 

 “Alhamdulillah, kami melaunching 

program dana insentif untuk pembimbing 

rohani semua agama yang ada di Kota Depok. 

Baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha 

dan Konghucu,” ujar Wakil Wali Kota Depok, 

Imam Budi Hartono. 

 Menurut Imam, total pembimbing 

rohani yang menerima program ini sebanyak 

1.000 orang. Terdiri atas 915 pembimbing 

rohani agama Islam, 65 pembimbing rohani 

agama Kristen, 16 pembimbing rohani agama 

Katolik, dua pembimbing rohani agama 

Hindu, serta dua pembimbing rohani agama 

Konghucu. 

 “Kami masih terbatas 1.000 orang. 

Mudah-mudahan ke depan terus bertambah, 
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JANJI 
KAMPANYE 

WUJUDKAN

Belum genap setahun dilantik, 

Pasangan Walikota Mohammad Idris 

dan Wakil Walikota Imam Budi Hartono 

yang memimpin Kota Depok telah 

merealisasikan dua janji kampanye.  

Foto: Istimewa



 Bagi Hidayat, sebuah keharusan janji 

kampanye kepala daerah harus dibayar. 

Sebab itu, harus ada mekanisme bagi publik 

untuk terus mengawal janji kampanye 

pasangan calon. 

 "Pemenuhan janji kampanye bagus 

bagi peningkatan kepercayaan publik 

terhadap politik dan demokrasi. Sekarang ada 

fenomena kepercayaan publik terhadap 

demokasi rendah. Sebab itu harus dimulai 

dari aktor yang terpilih untuk memberikan 

pencerahan bukan dalam bentuk ceramah 

tapi ucapan yang direalisasikan," ungkap 

Penulis Buku 'Investor Politik Pada Pemilihan 

Kepala Daerah di Indonesia' ini. 

 Menurut Hidayat, bagi kepala daerah 

yang tidak merealisasikan janji politik 

seharusnya ada mekanisme sanksi. Baik 

sanksi politik dan bisa jadi sanksi hukum. 

 "UU terkait Pemilu dan Pilkada kan 

terus diupdate. Bisa saja ada mekanisme 

hukum bagi paslon yang tidak merealisasikan 

janji kampanye. Sebab janji kampanye itu di 

lembaran resmi yang disahkan KPU dan 

menjadi dokumen negara," paparnya.

yang pertama pelayanan kesehatan gratis 

melalui bantuan iuran Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) APBD Depok. Kedua, penerima 

adalah bantuan pendidikan bagi siswa dan 

mahasiswa yang berprestasi. 

 “Ketiga, renovasi Rumah Tidak layak 

Huni (RTLH), keempat bantuan Santunan 

Kematian (Sankem) dan kelima, bantuan 

ketersediaan pangan," ucapnya. 

 Kategori keenam, ujarnya, bantuan 

untuk para Lansia dan Disabilitas. Ketujuh 

atau kategori terakhir, bantuan pelatihan 

keterampilan dan penyaluran kerja. 

 “ S a a t  l a u n c h i n g ,  k a m i  s u d a h 

menyalurkan 4.000 BPJS PBI, 1.744 renovasi 

Rumah Tidak Layak huni (RTLH), 3.000 

bantuan pangan bagi Lansia dan disabilitas 

dan 923 Santunan Kematian (Sankem). 

Kemudian ada  8.770 bantuan siswa SD/MI, 

459 bantuan siswa SLB, 6.872 bantuan siswa 

SMP/MTS sederajat, 774 bantuan siswa SMK 

sederajat  dan 40 Bantuan pelat ihan 

keterampi lan dan penyaluran ker ja ,” 

bebernya. 

 Kata Idris, KDS yang didistribusikan 

dibagi ke dalam dua jenis. Pertama adalah 

Anjugan Tunai Mandiri (ATM) berbasis Kartu 

Keluarga, dan satu lagi ATM bagi siswa didik 

Kurang mampu dari Jenjang SD hingga 

Pendidikan tinggi.  

 Di r inya menje laskan,  p ihaknya 

bertekad menjadikan warga pra sejahtera 

yang ada di Kota Depok sebagai prioritas. 

Dengan menciptakan sistem layanan 

bantuan sosial yang mudah, simpel dan 

aksesibel bagi warga. 

 

Janji kampanye hak rakyat 

Pengamat Politik Daerah Mohammad 

Hidayaturrahman menyebut kepala daerah 

yang berani merealisasikan janji kampanye 

a d a l a h  b e n t u k  l a n g ka h  m a j u  d a l a m 

demokrasi langsung.  
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Pemenuhan janji kampanye 

bagus bagi peningkatan 

kepercayaan publik terhadap 

politik dan demokrasi. Sekarang 

ada fenomena kepercayaan 

publik terhadap demokasi 

rendah. Sebab itu harus dimulai 

dari aktor yang terpilih untuk 

memberikan pencerahan bukan 

dalam bentuk ceramah tapi 

ucapan yang direalisasikan

M. HIDAYATURRAHMAN
Pengamat Politik Daerah



juga meningkat pesan 20,59 persen atau dari 

Rp 8,64 Triliun pada 2019 menjadi RP 10,42 

Triliun.

 Direktur Utama Bank NTB Syariah 

Kukuh Rahardjo bersyukur dengan capaian 

Bank NTB Syariah tersebut. 

 "Alhamdulillah atas anugerah Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala Bank NTB Syariah dapat 

mencatat kinerja yang baik di Tahun 2020 dan 

mendapat predikat “Sangat Bagus” serta 

menjadi terdepan diantara Bank Umum 

Syariah (BUS) kategori Buku 2 dalam Rating 

Institusi Keuangan Syariah versi Infobank," 

ujar Kukuh.

 Kukuh menambahkan, berhasilnya 

kinerja Bank NTB Syariah tersebut berkat 

dukungan dari seluruh pihak di NTB.

 "Prestasi ini dapat tercapai semata-

mata berkat dukungan, sinergi, dan doa dari 

seluruh stakeholder dan masyarakat Nusa 

Tenggara Barat tentunya," terang Kukuh.

 Sebelumnya Bank NTB Syariah juga 

mendapatkan penghargaan dalam ajang 

ank NTB Syariah berada di peringkat 

Bpertama sementara berturut Bank 

BCA Syariah, Bank Aceh Syariah dan 

Bank Mega Syariah.

 Direktur Biro Riset Infobank Eko B. 

S u p r i ya n to  m e n g a t a k a n  p e m b e r i a n 

penghargaan berdasarkan hasil kajian yang 

dilakukan oleh Biro Riset Infobank (birI). 

 " P e n i l a i a n  t e r h a d a p  i n s t i t u s i 

keuangan syariah dilakukan pada dua kinerja 

keuangan dengan menggunakan empat 

pendekatan, yakni rasio keuangan penting, 

pertumbuhan, good corporate governance, 

dan profil risiko," ungkap Eko.

 Dikutip dari Majalah Infobank, Bank 

NTB Syariah menutup tahun kerja 2020 

dengan baik. Sejumlah kinerja keuangannya 

membiru.

 Berdasarkan data, pembiayaan Bank 

NTB Syariah tahun lalu tumbuh 14,85 persen 

secara tahunan atau menjadi Rp 6,41 Triliun. 

Dana pihak ketiga naik 8,69 persen atau 

menjadi Rp 7,41 Triliun. Aset Bank NTB Syariah 
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Terbaik di Nasional 
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Bank NTB 
Syariah

Bank NTB Syariah kembali berhasil mendapatkan predikat 

terbaik dalam “Infobank Sharia Finance Institution Awards 

2021”  kategori Bank Umum Syariah (BUS).

EKONOMI



 “Kriteria evaluasi ini ditetapkan 

berdasarkan penilaian kuantitatif secara 

cermat atas kinerja keuangan bank di daerah 

yang kami cakup selama tahun laporan," kata 

Direktur utama Bank NTB Syariah H Kukuh 

Raharjo.

 Lebih lanjut, dikatakan pihaknya 

mengevaluasi kinerja melalui enam indikator 

penting yang dibobotkan berdasarkan 

kepentingan relatifnya: pertama, skala asset 

bank terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kedua, pertumbuhan neraca pinjaman dan 

simpanan bersih, ketiga, manajemen resiko 

operasional bank, keempat, profitilitas dan 

keberlanjutannya.

 "Kelima kekuatan dan kredibilitas 

pinjaman yang disalurkan, dan yang keenam, 

likuiditas aset untuk menghadapi kejadian 

buruk yang membutuhkan arus kas keluar,” 

jelasnya.

bergengsi TOP BUMD Awards 2020. 

 Tak tanggung-tanggung, Bank NTB 

Syariah memperoleh tiga penghargaan 

sekaligus. Ketiga penghargaan itu antara lain 

TOP Pembina BUMD 2020 kepada Gubernur 

DR. H. Zulkieflimansyah, TOP BUMD Awards 

2020 # BPD # Bintang 4 kepada Bank NTB 

Syariah, dan TOP CEO BUMD 2020 untuk 

Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh 

Rahardjo.

 Penghargaan ini menurut Kukuh, 

akan semakin memacu semangat seluruh 

insan Bank NTB Syariah untuk bekerja 

maksimal, memberikan yang terbaik, serta 

menghadirkan beragam terobosan kreatif 

dan inovatif, dalam memberikan layanan 

kepada seluruh nasabah dan stakeholder NTB 

Syariah serta meningkatkan performa usaha.

 Te r l e b i h ,  d i t a m b a h ka n  Ku ku h , 

penghargaan ini diberikan atas penilaian juri 

yang merupakan tokoh-tokoh kredibel dari 

berbagai bidang, diantaranya akademisi, 

pakar manajemen, praktisi dunia usaha, 

hingga konsultan bisnis dengan melakukan 

beberapa tahapan assessment diikuti oleh 

2 0 0  n o m i n a s i  B U M D  Te r b a i k  y a n g 

sebelumnya sudah diseleksi dari lebih 1.149 

BUMD di seluruh Indonesia.

 Bank NTB Syariah juga mulai eksis di 

regional Asia Tenggara. Bank NTB Syariah 

berada di posisi 14 bank syariah terkuat di 

ASEAN berdasarkan evaluasi neraca 2020 oleh 

The Asian Banker merilis.

 The Asian Banker menjelaskan, 

pemberian peringkat ini bertujuan untuk 

membantu bank dan perusahaan dalam 

melihat kualitas lembaga untuk tujuan 

transaksi kredit dan keuangan. 

 Penilaian tersebut mencakup enam 

bidang kinerja neraca keuangan, yaitu: 

kemampuan skala, pertumbuhan neraca, 

profil resiko, profitabilitas, kualitas aset dan 

liquiditas.
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Alhamdulillah atas anugerah Allah 

SWT Bank NTB Syariah dapat 

mencatat kinerja yang baik di 

Tahun 2020 dan mendapat predikat 

“Sangat Bagus” serta menjadi 

terdepan diantara Bank Umum 

Syariah (BUS) kategori Buku 2 

dalam Rating Institusi Keuangan 

Syariah versi Infobank

KUKUH RAHARDJO
Direktur Utama Bank NTB Syariah



Halmahera Selatan anda bisa menikmati 

semua keindahan bawah laut tanpa harus ke 

Raja Ampat atau Bunaken.

 Seperti apa keindahan spot diving di 

Halmahera Selatan, berikut ulasannya

Kepulauan Widi

Kepulauan Widi menyimpan sejuta pesona 

yang akan menjadi  pengalaman tak 

terlupakan bila Anda mengunjungi tempat 

ini. Kepulauan Widi berada di Desa Gane Luar.

 Kepulauan Widi menyimpan sejuta 

udah banyak wisatawan eropa datang 

Sk e  H a l m a h e r a  S e l a t a n  u n t u k 

menikmati berbagai potensi wisata 

yang dimiliki terutama keindahan bawah 

lautnya.

 Wisatawan Eropa yang memang 

b e rb u r u  s p o t  d i v i n g  te rba i k  ba nya k 

mengunjungi kepulauan Guraici, Kepulauan 

Widi, pulau Sali dan Kusu.

 Selain diving, Halmahera Selatan juga 

memiliki banyak objek menarik di antaranya 

wisata melihat kupu-kupu dan burung/ 

birdwatcing.

 Bahkan saat ini, sedang dikembang-

kan destinasi wisata pantai yang ada di Selat 

Pulau Pogo – Pogo Bacan Barat, yang dapat 

ditempuh dengan speed boat dari Ibukota 

Kabupaten kurang lebih satu jam perjalanan.

 Wisata bawah laut Halmahera Selatan 

sangat menjanjikan. Cukup dengan Diving di 
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HALMAHERA 
SELATAN

Kabupaten Halmahera Selatan, 

Maluku Utara mempunyai banyak spot-

spot diving yang tidak kalah dengan daerah 

lain di Indonesia seperti raja Ampat

JALAN-JALAN

Surga Pecinta 
Diving dari 
Seluruh 
Dunia

Kepulauan 
Widi

Foto: Istimewa



akan memanjakan wisatawan yang gemar 

snorkeling dan diving. Taman laut dengan 

terumbu karang yang tumbuh subur menjadi 

suguhannya. Jika beruntung, wisatawan 

dapat melihat pari manta yang melintas 

dengan anggun.

 Dalam bahasa setempat, ‘Gura’ berarti 

kebun, dan ‘Ici’ berarti kecil. Sehingga, 

‘Guraici’ secara harfiah dapat diartikan 

sebagai kebun kecil. Penamaannya mungkin 

mengacu pada ukuran pulau yang kecil 

namun penuh tumbuhan sehingga nampak 

seperti taman kecil di tengah lautan.

 Pulai Guraici masuk ke kecamatan 

Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan. Pulau 

ini tidak berpenghuni.Turis yang datang harus 

menginap di pulau tetangga Namanya Pulau 

Lelei. Pulau ini  berukuran lebih besar dan 

berpenghuni. Di sana terdapat cottage dan 

homestay yang bisa dipilih oleh traveler.

 Kawasan ini adalah spot paling pas 

untuk menepi sebentar dari hiruk pikuk 

dunia. Menyatu dengan alam lalu larut 

bersamanya. Bahkan, pasokan listrik di 

penginapan pun dibatasi. 

 Lantaran menggunakan sebuah 

genset kecil, listrik hanya menyala dari jam 

enam petang hingga 12 malam. Minimnya 

l i s t r ik  akan membuat  t rave ler 

menghemat batere gawai dan fokus 

pada pemandangan alam super 

inda h di Guraici.

pesona yang akan menjadi pengalaman tak 

terlupakan bila Anda mengunjungi tempat 

ini. Kepulauan Widi berada di Desa Gane Luar. 

Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku utara.

  Pulau-pulau di kepulauan Widi 

memiliki keunikan tersendiri, hamparan pasir 

putih yang luas, laut  jernih bagaikan kristal, 

terumbu karang dan  kaya dengan berbagai 

jenis ikan, akan membuat wisatawan takjub. 

 Kepulauan Widi  bisa dikatakan 

sebagai kepulauan terindah di Provinsi 

Maluku Utara sehingga tidak heran tempat ini 

sering dikunjungi oleh wisatawan. 

 Di Kepulauan Widi terdapat 99 pulau, 3 

atol dan mempunyai dua gugusan pulau 

yang dikenal oleh masyarakat nelayan, yakni 

Pulau Daga Gane (berhadapan dengan 

Kecamatan Gan e)  dan Da ga Weda ( 

berhadapan dengan Kecamatan Weda). 

 Kepulauan Widi memiliki banyak spot 

wisata bawah laut dan menjadi surga bagi 

para penggemar diving dan snorkeling.

Keindahan Pasir Putih di Pulau Guraici

Untuk apa jauh-jauh ke Maldives jika 

ingin menikmati pantai tenang 

hijau toska dengan hamparan pasir 

putih yang lembut. Datang saja ke 

Guraici di Maluku Utara .

 Gu raci tak kalah dengan 

Maldives.  Lautnya 

y a n g  j e r n i h 
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Pulau Guraici

Foto: Istimewa
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Pulau 
Sali dan Kusu

wilayah sekitar Pulau Kusu.  

 Beranjak dari Kusu, kita lanjutkan 

perjalanan menuju ke Sali. Pulau kecil ini 

menawarkan surga wisata bahari yang 

mungkin sulit ditemui di tempat lain.  

 

Sebuah resort dalam tahap penyelesaian 

pengerjaannya sedang dibangun di sini. Dari 

Jeti yang menjadi tempat sandar speed boat, 

kejernihan air laut membuat terumbu karang 

di dasar dan ikan-ikan yang berenang terlihat 

dengan sangat jelas bahkan dengan mata 

telanjang.

Menikmati Pulau Sali dan Kusu

Mari kita bergerak ke arah Timur Laut 

tepatnya ke pelabuhan Babang, yang 

merupakan pelabuhan utama di Halsel. 

 Butuh waktu sekitar 45 menit dari 

Labuha menuju ke pelabuhan yang menjadi 

titik pergerakan warga dari pulau Bacan ke 

wilayah lain di Maluku Utara, terutama ke 

Ternate. 

 Di Babang, tersedia puluhan speed 

boat yang siap disewa untuk menikmati 

serakan nusa yang berada di antara Pulau 

Halmahera dan Pulau Bacan. Speed boat 

y a n g  m a m p u  m e n g a n g k u t  b e l a s a n 

penumpang itu akan menyusuri lautan yang 

tenang.  

 Arah tujuan kita adalah beberapa 

pulau yang begitu menggoda untuk 

dijelajahi. Salah satunya adalah Kusu, sebuah 

pulau tak berpenghuni yang kini tengah 

dikembangkan oleh Pemkab Halsel menjadi 

salah satu destinasi wisata bahari baru.  

  Sebagian dari pulau ini merupakan 

padang ilalang yang terlihat mencolok dari 

udara. Investor asing telah berkomitmen 

membangun resort dan mengembangkan 

Foto: Istimewa
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Surga

HALMAHERA 
SELATAN

tersembunyi
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 Sejak awal, jelas Zofrawandi, ia melihat 

lingkungan atau hutan di Indudur banyak 

yang tidak terurus, karena banyaknya lahan 

kritis dan banyak pula lahan potensial yang 

tidak tergarap dengan baik.

 “ K i t a  m e n g a j a k  m a s y a r a k a t 

memanfaatkan lahan pertanian masing-

masing,” jelas Zofrawandi.

 Pada awalnya, jelas Zof rawandi, 

memang tidak mudah untuk mengajak 

masyarakat memanfaatkan lahan yang ada. 

Banyak lahan potensial yang tidak tergarap 

dengan baik, di samping itu, ada lahan kritis, 

yang pada dasarnya, bisa digarap jika 

dicarikan tanaman yang tepat.

 “Semua calon pengantin ,  yang 

melangsungkan pernikahan diwajibkan 

untuk menanam tanaman tua, sebagai bekal 

memasuki masa berumah tangga,” jelas 

Zofrawandi.

 Beberapa Peraturan Nagari lain yakni 

m e wa j i b k a n  s e t i a p  ke p a l a  ke l u a rg a 

agari Indudur bisa mengubah 

Nwajah dari lingkungan yang tak 

tergarap dan tak produktif menjadi 

wilayah yang terjaga dari sisi lingkungan.

 Puncaknya, Walinagari Indudur Zofra-

wandi diganjar penghargaan lingkungan 

tertinggi Kalpataru 2020 dalam kategori 

pembina lingkungan.  

 Zof rawandi memang sosok yang 

mengubah wajah Indudur. Dialah yang 

m e n g g e r a k k a n  m a s y a r a k a t  d e n g a n 

peraturan nagari yang 'memaksa' warga 

untuk berubah. Berubah menjadi elemen 

yang amat peduli dengan lingkungan.

 Tak kurang hingga 2021, Zofrawandi 

telah mengeluarkan 13 peraturan nagari yang 

terkait dengan lingkungan.  

 Masyarakat Indudur tetap konsisten 

dalam memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber ekonomi, tanpa merusak kawasan 

h u t a n  y a n g  s u d a h  a d a .  P e l e s t a r i a n 

lingkungan tetap menjadi tujuan utama.
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Nagari Indudur Kabupaten Solok

PERAIH 
KALPATARU 

2020
Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten 

Solok, Sumatera Barat termasuk salah satu nagari di 

kabupaten ini yang memiliki komitmen dalam 

membangun lingkungan. 

LINGKUNGAN



tanaman tua lainnya, kini sudah menjadi 

komoditi utama Indudur. Setiap hari balai, 

bahkan setiap hari ada tanaman tua yang bisa 

didapatkan dari Indudur ini.

 “ K i t a  m e n g a w a l  p e l a k s a n a a n 

Peraturan Nagari ini, agar bisa terlaksana 

dengan baik,” jelas Zofrawandi.

 Zofrawandi mengatakan bahwa pada 

awalnya ia merupakan perantau di Malaysia. 

Namun karena adanya keinginan masyarakat 

Indudur yang memintanya menjadi walina-

gari. Ia pun tidak kembali ke Malaysia.

 “Dalam pemanfaatan lahan pertanian 

yang ada di Indudur, pemerintahan nagari 

tetap bermusyawah dengan masyarakat dan 

BMN (Badan Musyawarah Nagari),” jelas 

Zofrawandi.

 Masyarakat sepakat dalam melaksa-

nakan Perna terkait dengan pengelolaan 

lingkungan ini.

 “Alhamdulillah, peraturan nagari yang 

dilaksanakan oleh masyarakat mengantarkan 

Nagari Indudur sebagai penerima Anugerah 

Kalpataru 2020,” jelas Zofrawandi. 

menyiapkan lahan seluas setengah hektare 

tanaman tua yang bernilai ekonomi, seperti 

karet, cokelat, pinang, dan damar. 

 Kemudian, ada peraturan nagari yang 

melarang penebangan dan pembakaran 

hutan. Sebab, terdapat hutan lindung yang 

berada di Gunung Barangkek dikenal 

masyarakat sebagati Batu Karak, merupakan 

hulu dari sungai yang menjadi sumber mata 

air di nagari ini. 

 "Sejak 2008 sudah dikeluarkan pernag 

yang mengatur pelarangan penebangan dan 

pembakaran hutan. Hutan lindung kita jadi 

aman," kata Zofrawandi. 

 Sekalipun pada awalnya, sebagian 

masyarakat merasa terpaksa, tetapi setelah 

ada yang menghasilkan atau dipanen, kini 

masyarakat tidak lagi keberatan. Bahkan 

mereka berterima kasih karena pernah 

‘dipaksa’.

 “Beragam tanaman kini sudah bisa 

dipetik hasilnya oleh masyarakat,” jelas 

Zofrawandi.

 Tanaman seperti kemiri, mahoni, 

karet, cengkeh, kopi, coklat dan beragam 
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Zofrawandi, Wali Nagari Indudur, penerima Kalpataru 2020 (gambar: Istimewa)



Sangatta Selatan dan Teluk Pandan, tapi juga 

kecamatan lain seperti  Batu Ampar, 

Karangan, Bengalon, Kaubun. 

 “Hampir semua kecamatan ada (KBK), 

ini yang saya perjuangkan bersama bapak 

Gubernur (Kaltim) dan kami harus satu suara. 

Membuat  perubahan tata  ruang.  Di 

antaranya membuat kawasan yang ada, 

menjadi kawasan yang kita inginkan (sesuai 

kebutuhan pembangunan),” ungkap orang 

nomor satu di Kutim tersebut. 

 Pada kegiatan yang berlangsung 

dengan protokol kesehatan Covid-19 ini, juga 

diserahkan aset pemerintah daerah. Yakni 

sertifikat lahan SDN 5 Sangkulirang, SDN 6 

Sangkulirang dan SDN 17 Sangkulirang.

 Sebelumnya, Kepala BPN Kutim 

Murad Abdullah menjelaskan bahwa target 

program ini, untuk kecamatan Sangatta 

Selatan sebanyak 10 ribu bidang lahan bakal 

memiliki sertifikat. Sementara ini jumlah 

utim -- Bupati Kutai Timur (Kutim), 

KArdiansyah Sulaiman, menyerahkan 

secara simbolis sertifikat program 

redistribusi tanah untuk warga Sangatta 

Selatan.

 “Alhamdulillah, masyarakat Sangatta 

Selatan dan Teluk Pandan telah menerima 

hak atas tanah yang dimilikinya yakni 

sertifikat lahan,” ucap Ardiansyah usai 

penyerahan.

 Bupati mengapresiasi kinerja BPN 

K a l t i m  m a u p u n  K u t i m  y a n g  t e l a h 

merealisasikan kebijakan Presiden RI dalam 

meredistribusi lahan. Ia membeberkan, di 

Kut im masih  banyak daerah- daerah 

kecamatan yang masuk kawasan budidaya 

kehutanan (KBK). 

 T e r k a i t  h a l  i n i ,  A r d i a n s y a h 

menegaskan Pemkab Kutim serius untuk 

memperjuangkan agar dapat dikelola 

masyarakat. Tidak hanya di kecamatan 
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KUTAI TIMUR

BUPATI SERAHKAN 
RIBUAN SERTIFIKAT 
LAHAN UNTUK WARGA



Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 

selama lima kali berturut-turut.

 Menteri  Keuangan Sr i  Mulyani 

I n d r a w a t i  m e n g u m u m k a n  r a i h a n 

penghargaan tersebut saat membuka acara 

R a ko rn a s  A ku n t a n s i  d a n  Pe l a p o ra n 

Keuangan Pemerintah Tahun 2021, pada 

Selasa, 14 September 2021 secara daring.

 Achmad Fahmi selaku Wali Kota 

Sukabumi mengikuti acara tersebut secara 

daring. Ia bersyukur atas pengahargaan yang 

didapat dari  Kementerian Keuangan 

tersebut.

 Pemerintah Kota Sukabumi dinilai 

telah melaksanakan perencanaan dan 

pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang 

ditetapkan Pemerintah ditunjukan dari 

capaian ini.

 Wali Kota berterimakasih atas kerja 

keras dari seluruh jajaran perangkat daerah 

pada Pemerintah Kota Sukabumi dan 

berharap bisa mempertahankan capaian luar 

biasa ini.

 Pemkot Sukabumi berhasil meraih 

opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) sebanyak 7 kali berturut – turut yang 

termasuk pada tahun 2021 ini, saar Pemkot 

Sukabumi mendapatkan opini WTP atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Tahun Anggaran 2020.

sertifikat yang dicetak untuk Kelurahan 

Singa Geweh sebanyak 2.384 bidang lahan, 

s isanya mesti  diverifikasi  lagi  untuk 

pemegang hak. Kemudian Desa Sangatta 

Selatan sebanyak 3.793 bidang lahan. Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 2.082 sementara 

dicetak dan 1.711 menunggu SK Kakanwil. 

 “Jadi jumlah keseluruhan 6.177 

bidang lahan,” ujarnya.

Sukabumi -- Penghargaan berhasil diraih 

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dari 

Kementerian Keuangan karena menjadi 

salah satu Pemerintah Daerah yang 

m e m p e r o l e h  o p i n i  W a j a r  T a n p a 
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RAIH WTP TUJUH 
KALI BERTURUT-
TURUT

KOTA SUKABUMI

Wali Kota berterimakasih 

atas kerja keras dari 

seluruh jajaran perangkat 

daerah pada Pemerintah 

Kota Sukabumi dan 

berharap bisa 

mempertahankan capaian 

luar biasa ini.
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