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DIREKTUR RSUD 
JENSE GRACE MAKISURAT

BERITA PENAJAM Laporan Utama

Tingkatkan Pelayanan, 
RSUD PPU Datangkan 

4 Dokter Spesialis

BERITAPENAJAM-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara 
(PPU), akan menerima empat dokter spesialis yang 
telah disetujui Kementrian Kesehatan (Kemenkes), 
melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) 
2018.
 
Direktur RSUD Jense Grace Makisurat, mengatakan 
pihaknya telah mengusulkan enam dokter spesialis 
melalui program WKDS 2018, namun empat dokter 
yang disetujui Kemenkes untuk magang di RSUD PPU. 
“Kementerian cuma menyetujui empat dokter yang 
baru lulus pendidikan spesialis melalui program 
WKDS. Padahal kami mengusulkan enam dokter," 
ungkapnya.
 

Grace menambahkan, pihaknya masih membutuhkan dua dokter spesial lagi 
untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat. Sementara empat dokter 
spesialis yang telah disetujui akan tiba Juni 2018 mendatang untuk bertugas di 
RSUD PPU.
Keempat dokter tersebut dikontrak selama satu tahun, melalui program WKDS 
2018 dengan status pegawai tidak tetap. “Masih kekurangan dua dokter 
spesialis. Yakni dokter spesialis ortopedi dan syaraf. Sementara empat dokter 
yang disetujui, ada spesialis penyakit dalam, spesialis anak, bedah, dan 
kandungan," terangnya.
Ditambahkannya, untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis tersebut 
pihaknya masih mencari dokter spesialis kontrak, melalui rumah sakit lain agar 
dapat menutupi kekurangan tersebut. “Kami sudah meminta pada Kemenkes 
untuk kekurangan dua dokter spesialis ini. Namun tahun 2019 baru dapat 
dilakukan. Jadi kami akan cari dokter kontrak melalui rumah sakit lain untuk 
menutupi sementara kekurangan dokter spesialis RSUD," pungkasnya.(kmf/bp1)

Namun berbeda seperti 
biasanya apel tidak dapat 
dilaksanakan di halaman depan 
Kantor Bupati melainkan hanya 
dilaksanakan di teras depan 
Kantor Bupati PPU karena 
kondisi cuaca sedang hujan. 
 Apel dipimpin langsung oleh 
Asisten III Bidang Administrasi 
Umum, Alimuddin MAP.
 
“Memulai rutinitas kita setelah 
melaksanakan libur pajang ini, 
yang pertama mari kita saling 
melepas diri, bermaaf-maaf 
pan berkenaan dengan 
hubungan dalam keseharian 
kita, baik itu hubungan internal 
personal maupun dengan yang 
lainnya, “kata Asisten III, 
Alimuddin M. AP  saat 
memimpin jalannya apel pagi 
kemarin.

Ia mengatakan, bahwa libur yang diberikan kepada PNS 
maupun THL dilingkungan Kabupaten PPU dalam rangka 
Idul Fitri 1439 H ini cukup panjang. Untuk itu ketika waktu 
libur tersebut telah berakhir, diharapkan kepada seluruh 
PNS maupun THL yang ada harus masuk kerja seperti hari 
biasa sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sebelum pelaksanaan libur panjang kata Alimuddin, bahwa 
dengan jelas Pemerintah secara nasional telah memutuskan 
jumlah hari cuti bersama Lebaran 2018 tetap mengikuti 
Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu  total libur Lebaran 
menjadi 10 hari pada 11-20 Juni 2018. Jumlah libur yang 
diberikan tersebut telah cukup panjang sehingga mereka 
yang melanggar ketentuan dengan memperpanjang liburan 
wajib dikenakan sanksi.
“Jika PNS atupun THL tidak taat dengan aturan yang 
berlaku, pimpinan wajib memberikan sangsi tegas kepada 
bawahan, mulai teguran secara lisan, terguran tertulis 
hingga pemberian sangsi tegas sesuai dengan aturan yang 
berlaku, “tegasnya.
Usai pelaksanaan apel pagi, Alimuddin dan sejumlah unsur 
pimpinan lainnya juga melaksanakan Inspeksi mendadak 
(Sidak) disejumlah Kantor dan Dinas dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten PPU. (Humas6).

BERITAPENAJAM - Hari pertama masuk kerja 
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun 
Tenaga Harian Lepas (THL)  dilingkungan 
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser 
Utara (PPU) dimanfaatkan  sebagai ajang ber 
maaf-maaf pan satu dengan lainnya. Kegiatan 
ini dilaksanakan usai pelaksanaan apel pagi 
awal masuk kerja setelah menjalani libur 
panjang dalam rangka Idul Fitri 1439 H , Kamis, 
(21/6) kemarin.

Awali Kerja dengan
 Bermaaf-maafan



PPU akan jadi 
Suplayer Air 
Bersih untuk 
Wilayah Kota 
Balikpapan

BERITAPENAJAM - Bupati Penajam Paser 
Utara Yusran Aspar bersama dengan 
Direktur Utama PDAM PPU  Taufik lakukan 
Nota Kesepemaham Kerja (MoU) dalam 
pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih 
yang akan disuplai melalui kabupaten ppu 
dengan penanda tanganan langsung yang 
dilakukan oleh  Walikota Balikpapan Rizal 
Efendi, serta jajaran PDAM kota Balikpapan 
yang turut hadir juga dalam penanda 
tanganan MOU tersebut Wakil Walikota 
Balikpapan Rahmad Mas’ud serta unsur 
organisasi perangkat daerah (OPD) 
Balikpapan, yang berlangsung di Kantor 
Walikota Balikpapan “ Senin (25/6)
Bupati Yusran aspar menyatakan penanda 
tanganan kerja sama pada sektor air bersih 
ini dilakukan mengingat besarnya 
kebutuhan air bersih yang dibutuhkan kota 
Balikpapan dan meningkatnya kebutuhan 
akan bersih termasuk dengan potensi air 
bersih yang dimilki oleh wilayah PPU melalu 
sektor pemanfaatan wilayah kawasan 
sumber air bersihnya termasuk  kawasan 
sungai diwilayah tengain baru kecematan 
sepaku yang berpotensi untuk dilakukan 
pengelolaan air bersih yang bila di 
optimalkan dengan baik akan tidak saja 
dapat memenuhi kebutuhan air diwilayah 
sepaku tetapi juga untuk Balikpapan “ Ucap 
Yusran
 “ berdasarkan hasil study kami dibeberapa 
sungai diwilyah mampu  menghasilkan air  
bersih kurang lebih 3000 L perdetik  kalau ini 
di garap dengan maksimal  artinya untuk 
kecukupan balikpapan dan sepaku saja  
insyallah akan terpenuhi dengan potensi 
sungai yang akan dijadikan progress 
pengolahan air bersih seperti sungai tengin 
yang berada di kecamatan sepaku kemudian 
di kaki gunung maratus  berdasarkan study 
oleh beberapa pihak yang telah melakukan 
kajian akan sumber air bersih ini”
Alhmdulilah  wilayah sungai tengin kecamtan 
sepaku ini insyallah tidak mengalami 
kesulitan  mengingat letak wilayah sepaku 
tidak berjauhan dengan wilayah Balikpapan  
bahkan ada bagian wilayah yang dulunya 
masuk kabupaten ppu kini bagian dari 
Balikpapan  sehingga Balikpapan dan sepaku 
bila dilihat dari bentang wilayahnya bagian 
yang masih satu daratan  sehingga akan 
mempermudah progres pasokan air bersih 
dengan pembangunan instalasi  air minum
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Termasuk dipenajam sendiri insyallah 
akhir tahun ini pasokan air diwilayh PPU 
akan tercukupi dan lebih karena 
kapasitas bendung lawe-lawe yang 
dibangun ini kurang lebih 300 L/ detik 
,sedangkan kebututuhan  penajam 
hanya 150 L/ detik dan ini dipersiapkan 
untuk kebutuhan air bersih diwilayah 
penajam,  kemudian dipedesaan  
dengan adanya pengelolaan air bersih 
siap minum  seperti WTP pedesaan  ini 
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
air minum diseputar wilayah babulu dan 
sebakung Labangka kecamatan Babulu 
yang ini tidak bisa dijangkau dengan 
PDAM  karena terlalu jauh sehingga 
keberadaan  WTP air bersih siap minum 
ini bagian dari upaya memenuhi 
kebuthan air bersih diwliyah Kecamatan 
Babulu khususnya di seputar wilayah 
pedesaan yang ada
Kemudian sektor lain yang dapat 
dilakukan kerja sama antar dua 
pemerintah daerah ini baik ppu dan 
Balikpapan ini meliputi sektor 
pertanian  dalam arti luas juga terus 
dikembangkan agar dapat menyuplai 
hasil pertanian keluar wilayah ppu 
termasuk ke Balikpapan  termasuk 
sektor-sektor lain sebagai pendukung 
antar wilayah baik kabupaten dan kota 
mengingat banyak pembangunan 
pendukung yang tidak saja berprioritas 
untuk kemajuan Kabupaten PPU tetapi 
juga Kota Balikpapan
Hal ini meliputi seperti akses jalan 
penghubung jalan sotek bongan 
sehingga mempermudah  akses jalan 
pendekat bagi saudara kita yang berada 
di kubar atau Mahakam hulu yang bila 
ingin kebalikpapan membutuhkan waktu 
13 jam bila jalan sotek bongan ini 
terselesiakan jarak pendekat hanya 
ditempuh kurang lebih 80 kilo atau dalam 
waktu satu jam ,  termasuk  akses jalan 
pendekat pulau balang di wilayah PPU 
yang sudah selesai tinggal penyelesaian 
dari bentang Balikpapan termasuk 
pembangunan jembatan Tol Balipapan-
Penajam   sehinga antara Balikpapan dan 
penajam perlu memperkuat  kerja sama 
yang erat disemua  aspek  yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan kedua 
wilayah baik PPU maupun penajam

Walikota Balikpapan Rizal Efendi 
mengatakan Kerja sama yang baik dengan 
PPU ini diharapkan dapat berjalan 
dengan baik mengingat kebutuhan akan 
pentingya air bersih untuk wilayah kota 
Balikpapan serta untuk memenuhi 
pasokanakan air bersih yang dikeloloa 
oleh PDAM kota Balikpapan bersama 
degan kabupaten ppu  kalau kerja sama 
ini lancar kita akan mendapatkan 
pasokan air sesuai dengan yang kita 
butuhkan
 
MOU yang dilakukan ini sangat penting 
untuk kedepan agar pengadaan air baku 
kota Balikpapan bisa lebih lancar atas 
nama pemerintah kota Balikpapan 
mengucapkan terimakasih  dan 
penghargaan yang luar biasa kepada 
Bupati Yusran Aspar dan jajaran 
pemrintah PPU beserta PDAM PPU yang 
bersedia menjalin kerja sama pada 
pasokan air bersih dan baku yang dipasok 
melalui kabupaten PPU
terlepas dari pasokan air yang akan 
dikembangkan  kami  juga diharapkan 
sektor pertanian menjadi sektor 
pendukung mengingat hasil pertanian 
menjadi kebutuhan pokok kehidupan 
sehari-hari dan apabila sektor pertanian 
diwilayah ppu semakin baik dan 
berkembang terus kemungkinan Kota 
Balikpapan tidak lagi mensuplai 
kebutuhan pertanian dari luar Kalimantan 
seperti beberapa hasil pertnian yang 
menjadi kebutuhan pokok didatangkan 
dari Sulawesi barat, Sulawesi selatan dan 
jawa timur yang kadang mengalami 
kendala transportasi dan iklim” Pungkas 
Rizal
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 Polres PPUBERITA PENAJAM

BERITAPENAJAM - Narkoba telah merambah dikalangan usia-usia remaja atau pelajar, 
hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir Polres PPU, Polda Kaltim 
menemukan beberapa kasus narkoba dan ada beberapa remaja yang terlibat sebagai 
pengguna.
 
Polres PPU melakukan sosialisasi terkait permasalahan barang haram 
tersebut. Kapolres  PPU AKBP Sabil Umar mengungkapkan bahwa anggota Polres PPU 
 aktif dan rutin melakukan sosialisasi untuk mengatisipasi hal tersebut. “Untuk 
permasalahan Narkoba menjadi perhatian kami, dan kita juga akan terus berusaha 
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba," ujarnya
 
Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa  selain melakukan sosialisasi 
pihaknya juga melakukan penindakan kepada pelaku yang terlibat di barang haram 
tersebut. “ Sudah berkomitmen untuk menindak siapapun yang terlibat,” tegas 
Kapolres yang dikenal cukup ramah tersebut.(bp1/qla)

Masalah Narkoba, Kapolres Siap Menindak 
Siapapun Yang Terlibat

AKBP Sabil Umar
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Pengamanan 
Pilkada, Polsek 
Laksakan Apel 
Linmas

BERITAPENAJAM- Anggota Linmas yang 
akan mengikuti apel Kesiapan linmas kedua 
kalinya se-kecamatan Babulu dalam Rangka 
Pengamanan Pilkada tahun 2018 di Halaman 
Kantor Desa Masing- masing, seperti jum’at 
pagi (22/6/2018).
 
Apel di ikuti oleh anggota linmas dari masing- 
masing desa yang ada di wilayah kecamatan 
Babulu untuk pendataan serta pengecekan 
akhir sebelum melaksanakan Pengamanan 
Pilkada dan dihadiri oleh Kepala Desa, 
Anggota Babinsa dan bertindak selaku 
Pimpinan Apel Masing- masing Anggota 
Bhabinkamtibmas di wilayah Desa Binaan.
” Apel linmas yang kedua ini sangat Penting 
dilaksanakan menjelang pemilihan Bupati 
Kabupaten Penajam Paser Utara serta 
Gubernur Kaltim Tahun 2018 ” tutur 
Kapolsek Babulu Iptu Alimuddin.
 

 
Lebih lanjut Kapolsek Babulu mengatakan apel linmas ini bertujuan untuk 
pengecekan akhir kesiapsiagaan Anggota linmas pada Pengamanan 
pilkada 2018 di wilayah Desa masing- masing.
 
Ditempat terpisah Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Sabil Umar 
mengajak kepada seluruh peserta apel khususnya Anggota linmas untuk 
selalu menjaga kekompakan dan sinergitas dengan Aparat Kepolisian 
untuk mensukseskan Pelaksanaan pilkada 2018 di Kabupaten Penajam 
Paser Utara.(polsek_babulu)
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BERITAPENAJAM -Polres Penajam 
Paser Utara (PPU) aktif lakukan 
pendekatan persuasif kepada masyarakat 
untuk mengantisipasi gerakan radikal di 
PPU. Hal ini dilakukan di beberpa tempat 
ibadah baik mesjid maupuan gereja. 
Pendekatan tersebut dilakukan bersama 
tokoh-tokoh agama dan tokoh 
masyarakat, guna sinergisitas semua 
elemen yang ada di PPU.
 
 

Kapolres PPU, AKBP Sabil Umar 
mengungkapkan bahwa pihaknya melalui 
Binmas Polres PPU, Polda Kaltim aktif 
melalukan pertemuan tokoh-tokoh agama 
dan tokoh masyarakat.
“Pertemuan dan silaturahmi kita lakuan 
secara terus menerus. Dengan sinergi 
yang baik kita dapat mengantisipasi hal-
hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.
 
 

 
Terpisah Kasat, Binmas Polres 
PPU, AKP Juhari 
mengungkapkan bahwa hal 
tersebut dilakukan sesuai 
dengan arahan pimpinanya dan 
terlah berjalan dengan baik.
“Pencegahan selalu kita 
lakukan, melalui pendekatan 
persuasif ini kita dapat 
mengatisipasi semua hal yang 
tidak kita ingikan di tengah-
tengah masyarakat,” ujarnya.
(qla/bp1)

Kasat Binmas Saat Bersilaturahmi Dengan 
tokoh Masyarakat

Polres PPU Antsisipasi Radikalisme

Polsek Babulu Jaga Keamanan 
Laluintas di titik Keramaian

BERITAPENAJAM.NET-Polsek Babulu, Polres 
Penajam Paser Utara (PPU) terus berikan 
pelayan terbaik untuk masyarakat salahsatu 
langka pasti yang dilakukan pihanya yaitu 
mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas dan 
kecelakaan lalu lintas. anggota polsek di 
Persimpangan jalan, depan Pasar Tradisional 
Babulu dan depan perkantoran di Wilayah 
Kecamatan Babulu melakukan monitoring.
Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Sabil 
Umar, menerangkan bahwa pelayanan pagi 
dengan menggelar anggotanyadi tempat rawan 
kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sebagai 
Bentuk pelayanan kepada warga masyarakat 
yang sedang memulai aktivitasnya.
“

Pergelaran Anggota dalam mengatur Lalu 
Lintas di Pagi hari untuk Keselamatan 
Warga masyarakat dalam berkendara di 
Jalan Raya Serta mencegah terjadinya 
kecelakaan lalu lintas dan kemacetan” jelas 
AKBP Sabil Umar.
Dirinya menambahkan bahwa warga untuk 
dapat lebih waspada atau berhati-hati. “ Kita 
berharap warga masyarakat untuk selalu 
berhati hati dalam berkendara dan 
mematuhi rambu rambu lalu lintas serta 
petunjuk oleh petugas yang ada lapangan 
demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu 
lintas maupun kemacetan lalu lintas” tutup 
AKBP Sabil Umar.(qla/bp1)
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BERITAPENAJAM-Gigi berlubang tidak hanya menyakitkan, tapi juga 
bisa membutuhkan biaya besar untuk mengobatinya! Biaya dokter gigi 
untuk menambal bisa besar, tapi biaya mengobati saluran akar gigi bisa 
lebih besar lagi. Jika Anda ingin menghindari frustrasi dan pengeluaran 
yang muncul dari pengobatan gigi, maka Anda perlu memperhatikan  dan 
menjaga gigi Anda. Untungnya, ada lima cara mudah agar gigi tidak 
berlubang dan membuat gigi Anda bagus

5 Cara Mudah Agar Gigi 
Tidak Berlubang

Sikat Gigi Anda
 
Hal ini diketahui banyak orang, 
tetapi banyak orang tidak 
menyikat gigi mereka dengan 
cukup. Sikat gigi tidak hanya 
digunakan untuk membersihkan 
sisa makanan dari gigi Anda, 
tetapi juga membersihkan gigi 
dari bakteri-bakteri penyebab 
gigi berlubang. 
 
Selain itu, menyikat gigi akan 
membersihkan plak dan asam 
yang dapat mengkikis enamel 
gigi Anda. Sikat gigi Anda dua 
kali sehari dan setelah Anda 
makan yang manis-manis. 
Pastikan juga untuk 
membersihkan lidah Anda, 
karena banyak bakteri dapat 
menempel ke permukaan lidah. 
 
Ketika Anda menyikat gigi, 
gunakan sikat gigi yang nyaman 
dan pastikan Anda terus 
menyikat gigi selama setidaknya 
dua menit. Anda dapat 
membagi waktu tersebut 
menjadi tiga puluh detik untuk 
setiap bagian mulut Anda. Hal 
ini akan memastikan bahwa 
semua bagian dibersihkan 
dengan cukup. Cara lain untuk 
menghindari gigi berlubang 
adalah dengan tidak menyikat 
terlalu keras, karena hal 
tersebut dapat merusak enamel 
gigi Anda dan membuat gigi 
lebih rentan terhadap bakteri 
dan gigi berlubang.

Gunakan Fluoride
 
Anda mungkin menggunakan fluoride 
ketika di dokter gigi, tapi banyak orang 
tidak menggunakannya saat di rumah. 
Fluoride bagus untuk melawan gigi 
berlubang, karena fluoride melindungi 
gigi Anda dan membuat gigi menjadi 
lebih kuat. Ketika Anda berkumur 
dengan fluoride, bakteri dan gula yang 
menempel pada gigi dan gusi dan 
menjadi penyebab gigi berlubang ini 
akan dihilangkan. Di Amerika Serikat, 
fluoride terdapat dalam air keran. 
Selain itu, fluoride juga mudah 
ditemukan di berbagai produk obat 
kumur.

Gunakan Benang Gigi (Floss)
 
Banyak orang menghindari 
penggunaan benang gigi karena 
membutuhkan waktu yang banyak. 
 Namun sayangnya, hal ini merupakan 
salah satu penyebab terbesar gigi 
berlubang bagi banyak orang. Sikat 
gigi tidak dapat membersihkan semua 
bagian gigi Anda, seperti celah antara 
gigi-gigi. 
 
Untuk membersihkan bagian tersebut, 
sangat penting untuk mengunakan 
benang gigi. Dengan menggunakan 
benang gigi, maka gigi Anda akan 
lebih bersih. Perlu diingat, walau Anda 
tidak melihat ada sisa makanan yang 
keluar dengan benang, namun tetap 
membersihkan bakteri dan penyebab 
lain yain yang menyebabkan gigi 
berlubang.

Pola Makan (Diet)
 
Makanan yang Anda makan berkaitan 
dengan berkembangnya gigi berlubang. 
Sebagai contoh, pola makan yang 
makanannya banyak manis, lengket dan 
kenyal akan menyebabkan gigi 
berlubang. 
 
Hal ini karena kemungkinan gula masuk 
ke mulut lebih besar. Bakteri tumbuh 
sumbur pada gula dan akan dengan 
cepat menggerogoti gigi Anda jika 
tersedia gula yang lebih banyak. Dengan 
mengurangi konsumsi gula Anda, maka 
bakteri tersebut akan berkurang, 
sehingga lebih kecil kemungkinan 
terjadinya gigi berlubang 
 
Cobalah untuk makan sayuran mentah 
dan makanan bebas gula lebih banyak 
secara teratur. Jika Anda akan makan 
sesuatu yang manis, maka hindari 
makanan yang liat, kenyal dan lengket. 
Hal ini karena makanan manis jenis 
tersebut merupakan makanan yang 
terburuk untuk gigi Anda. Pastikan juga 
agar Anda menyikat gigi setelahnya 
agar bakteri tidak tumbuh subur.

Periksa Secara Teratur Ke Dokter Gigi
 
Periksa secara teratur ke dokter gigi 
mungkin repot, tetapi manfaatnya besar. 
Pemeriksaan ini memungkinkan dokter gigi 
Anda untuk melihat seberapa baik Anda 
membersihkan gigi sehingga dokter gigi 
dapat memberikan saran dan bimbingan. 
Selama pemeriksaan ini, gigi Anda juga 
akan dibersihkan lebih dalam, sehingga 
akan menghilangkan bakteri dan 
penumpukan yang mungkin telah terlewat 
oleh perawatan gigi Anda sehari-
hari.\r\n\r\nDokter gigi memiliki alat-alat 
yang dapat melihat dan membersihkan gigi 
lebih seksama dibandingkan perawata gigi 
yang kita lakukan sehari-hari. Pembersihan 
rutin mendalam ini akan membersihkan gigi 
dari banyak bakteri penyebab gigi 
berlubang, tetapi juga akan menghilangkan 
plak dan penumpukan lain yang tidak 
diinginkan di mulut Anda
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BERITAPENAJAM -Dana yang 
dikumpulkan oleh Badan Amil  Zakat 
Nasional Kabupaten Penajam Paser 
Utara (PPU) saat ini dilaporkan 
mencapai kurang lebih Rp 4 Miliar di 
Tahun 2017, tahun akan datang 
belum bisa diprediksi Baznas akan 
berhasil mengumpulkan berapa, jika 
perekonomian membaik dan banyak 
orang yang berkelebihan maka akan 
banyak orang yang mengeluarkan 
zakat hartanya, hal ini diungkap 
Bupati PPU H Yusran  Aspar saat 
menghadiri Sosialisasi Gerakan PPU 
Berzakat di Aula lantai 3 Kantor PPU 
Seni (4/6)
 
“Jka kita simak betul-betul paparan 
tentang zakat maka zakat itu bayak 
manfaatnya bagi kita, disatu sisi kita 
bangga karena Baznas Kabupaten 
PPU mendapatkan penilaian terbaik 
ke 5 se Indonesia, kendati demikian 
masih banyak yang tidak puas 
bahkan mengkritisi, kemudian 
mencari celah dan mengada-ada, 
jika sudah disepakati dan ditetapkan 
berapa besaran zakat fitrah atau 
zakat lainnya maka masyarakat PPU 
diminta tidak mengutak atik lagi,” 
tandas Yusran.
 
Masyarakat PPU tambah Yusran 
patut bersyukur karena bisa sampai 
pada Ramadan tahun ini dan patut 
bersyukur jika melihat kebawah 
masih banyak yang tarap 
kehidupannya dibawah sejahtera, 
semua itu patut disyukuri karena 
syukur itu dilakukan bukan hanya 
dalam keadaan senang saja bahkan 
syukur iut juga di lakukan dalam 
keadaan susah agar bisa 
instrospeksi diri, semua harus 
 disyukuri bahwa ini adalah ujian.
 

Seperti  yang di laporkan oleh pengurus 
Baznas Kabupaen PPU bahwa tahaun 
2017, Baznas PPU menargetkan pada 
capaian pengumpulan zakat pada angka 
Rp 5 miliar, namun hal ini belum bisa 
tercapai, meski demikian Bupati PPU H 
Yusran Aspar apresiasi atas kinerja 
Baznas yang telah beruapaya untuk 
menumbuhkan minat bagi masyarakat 
untuk mengeluarkan zakat hartanya, untuk 
itu Bupati Yusran Aspar menganjurkan 
kepada masyarakat agar membayarkan 
zakat kepada lembaga yang jelas seperti 
Baznas Kabupaten PPU, dari pada 
membayarkan zakat pada pihak-pihak lain 
ditakutkan akan terjadi tumpang tindih, 
sedangkan Baznas mempunyai data yang 
lengkap siapa yang menyerahkan zakat 
dan siapa yang menerima.
 
“Silahkan kepada Baznas secara 
profesional menyalurkan zakat kepada 
yang lebih berhak, tidak usah lagi kita 
mundur kebelakang, jika dulu kita 
membayar kan zakat kepada guru mengaji 
dan pengurus masjid, silahkan kepada 
pengurus masjid namun kepada Badan 
Pengurus Baznas, kedepannya harapan 
kita mudah-mudahan bisa menggugah 
karyawan perusahaan, dan masyarakat 
yang mempunyai kelebihan hartanya 
utnuk membayarkan zakat hartanya 
kepada   Baznas,” tambah Yusran.
 
 
 

Kepala Kementerian Agama 
Kabupaten PPU menambahkan 
bahwa upaya Baznas selama ini 
adalah upaya menuntaskan 
kemiskinan di segala aspek 
kehidupan, meskipun seluruh 
pengurus melaporkan bahwa 
untuk pergerakan Baznas masih 
tertatih-tatih lantaran keterbatasan 
pembiayaan, semoga yang telah 
dicita-citakan oleh Pemerintah 
Kabupaten PPU kedepannya 
Baznas akan mempunyai andil 
yang besar untuk masa akan 
datang, dan mudah-mudahan 
kedepannya akan lebih baik dan 
lebih baik lagi
 
Pada kesempatan yang sama  
Ketua Baznas Kabupaten PPU H 
Solihin Ilham mengatakan bahwa 
gerakan memebayar zakat adalah 
merupakan gerakan nasional yang 
telah dicanangkan mulai dari 
Baznas Pusat, Provinsi dan 
Baznas Kabupaten, seluruh 
Indonesia, untuk tingkat pusat 
dicanangkan pada tanggl 24 Mei 
lalu dihadiri Presiden, tingkat 
provinsi pada 31 Mei yang lalu 
dihadiri Gubernur, alhamdulillah 
pada saatnya acara yang sama 
kata dia juga dilaksanakan di 
kabupaten PPU
 
Gerakan Berzakat temanya sama 
di seluruh Indonesian yaitu 
Keteladanan Pemimpin Muslim 
Indonesia Dalam Berzakat, 
harapan kita adalah bisa 
memberikan pengaruh di level 
pimpinan mulai tingkat atas hingga 
level paling bawah, semoga 
masyarakat di PPU ini bisa 
membayar zakat di Baznas yang 
akhirnya semakin banyak 
penerima manfaat yang bisa kita 
bantu sehingga akan membawa 
keberkahan bagi kita semua,” 
harap H Solihin (humas8)

Gerakan PPU Berzakat
Keteladanan Pemimpin 
Muslim Indonesia 
Dalam Berzakat
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BERITAPENAJAM- Anggota DPD RI Komite I, Drs. H. Muhammad 
Idris. S, H bersama rombongan melakukan kunjungan lapangan 
ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) 
terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilukada di PPU, Selasa 
(26/6).
 
Dalam kunjungannya beliau disambut oleh Sekda PPU Tohar, 
Asisten I Bidang Pemerintahan Suhardi, Ketua KPU Feri Mei 
Effendi, Ketua Panwaslu Daud Yusuf, serta Kepala Bagian 
Pemerintahan Setkab PPU, Sardi.
 
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Kantor KPU PPU 
tersebut terdapat beberapa hal yang beliau pertanyakan terkait 
proses penyelenggaran pesta demokrasi terbesar daerah yaitu 
pemilihan Bupati (Pilbup), dan pemilihan Gubernur (Pilgub) yang 
akan diselenggarakan serentak pada hari Rabu, 27 Juni 2018.
 
"Kehadiran kami di sini dari Komite I adalah untuk mengevaluasi 
dan mendengarkan saran mengenai persiapan terkait 
penyelenggaraan pilkada serentak, maupun pemilu ke depan. " 
ujarnya.
 
Ketua KPU Feri Mei Effendi mengungkapkan bahwa terdapat dua 
tahapan Pemilu yang akan dilalui oleh KPU, yaitu tahapan Pilbup 
dan Pilgub, serta Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres 
(Pemilihan Presiden). Tahap pertama yaitu Pilgub dan Pilbup, 
terkait pendistribusian logistik Feri mengungkapkan sejauh ini 
secara umum berjalan lancar.
 

 " terkait proses distribusi logistik, kemarin kami sudah 
mendistribusikan dari KPU ke PPK, dan hari ini ke PPS. 
Insya Allah hari H subuh teman-teman PPS sudah 
mendistribusikan kotak ke masing-masing TPS" 
ungkapnya.
 
Sedangkan untuk tahapan Pileg dan Pilpres, Feri 
menginformasikan bahwa pendaftaran untuk anggota 
DPD yang akan maju dalam pileg ditetapkan tanggal 4 juli 
mendatang, bertepatan dengan hari pertama pleno hasil 
Pilbup di KPU. Untuk itu Feri berharap tidak akan ada 
hambatan dalam pelaksanaan ini.
 
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Drs. H Tohar, MM 
mengungkapkan bahwa  Pemerintah Daerah akan 
memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan bersinergi 
baik dengan KPUD selaku penyelenggara, tapi juga dengan 
jajaran lainnya seperti TNI POLRI dalam rangka suksesnya 
penyelenggaran pesta demokrasi terbesar di daerah ini.
 
 "tugas pokok pemerintah daerah terkait dengan 
pelaksanaan PEMILU, baik Pilkada, Pilgub, Pileg, maupun 
Pilpres adalah meliputi empat tugas pokok, yaitu fungsi 
fasilitasi, fungsi kordinasi, fungsi konfrontasi, dan fungsi 
identifikasi potensi gesekan baik secara horizontal 
maupun vertikal" ujarnya.
 
Lebih lanjut beliau berharap masyarakat dapat 
menggunakan hak dan kedaulatan politiknya secara tepat, 
sehingga Pemilukada kali ini tidak hanya sukses 
penyelenggaraan, tapi juga sukses hasil. "Saya kira bisa 
mencapai angka di atas 70 % sudah sangat baik" 
harapnya.
 
Hal ini juga diamini oleh Muhammad Idris. Beliau 
mengungkapkan situasi pasca lebaran, di mana sebagian 
besar masyarakat mungkin masih mudik sehingga tidak 
bisa menggunakan hak pilihnya tentunya akan 
berpengaruh pada pencapaian jumlah suara.
 
Hal lain yang tidak kalah penting disampaikan oleh Idris 
dan menjadi pembahasan penting dalam kunjungannya 
adalah mengenai anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 
agar tidak dibebankan kepada daerah lagi, melainkan 
dibebankan ke APBN. Selain itu mengenai pemberian 
cuti bagi kepala daerah yang ikut mencalonkan diri 
dalam pilkada agar selesai bersamaan dengan selesainya 
proses pilkada itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan 
kesenjangan bagi pasangan calon lain.(Humas09/Sisma)

Kunjungan DPD RI ke PPU
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BERITAPENAJAM - Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Disdukcapil) Penajam Paser Utara (PPU) di serbu 
warga yang ingin mendapatkan pelayanan baik, 
perekaman e-KTP maupun pelayanan lainya.
 
Kondisi ini terjadi menjelang proses pesta demokrasi yang 
akan di laksanakan  27 Juni 2018 ini. Disdukcapil 
mencatat terdapat ratusan warga melakukan proses 
perekaman semenjak 25 Juni 2018. 
 
Kepala Disdukcapil PPU, Suyanto mengungkapkan bahwa 
melonjaknya warga yang ingin mendapat pelayanan tidak 
hanya terjadi di PPU namun juga di beberapa daerah yang 
ada di Kalimantan Timur (Kaltim). "Untuk kemarin saja, itu 
ada seratu lebih yang melakukan perekaman dan saat ini 
kita perkirakan juga mencapai seratusan," ungkapnya, 
Selasa (26/6/2018)
 
Kondisi tersebut cukup disayangkan pasalnya, Disdukcapil 
tetap memberikan pelayanan dan telah dipublikasikan 
pada saat libur untuk mengatisipasi meningkatnya 
keinginan warga yang ingin mendapatkan pelayanan 
menjelang pemilihan kepala daerah. "Bisanya (hari 
normal) yang melakukan perekaman dalam sehari 
berkisar 20-30 untuk saat ini mencapi 100 lebih warga, 
ungkapnya.
 

 
 
Meskipun demikian Disdukcapil tetap berkomitmen 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 
PPU, namun warga harus lebih bersabar dikerenakan 
tumpukan warga yang ingin mendapatkan pelayanan. 
"Kita akan layanin hingga selesai hari ini," tutupnya. 
(Qla/bp1/kmf/adv)

Jelang Pesta Demokarasi, 
Disdukcapil diserbu Warga
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Permudah Pelayanan, 
Diskominfo Kebangkan 
Silayan Adu

BERITAPENAJAM -Silayan Adu merupakan program 
yang saat ini tengah dikembangkan oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten 
Penajam Paser Utara (PPU), guna mempermudah 
pelayanan terhadap masyarakat terkait pengaduan 
atau informasi, baik itu informasi dari pemerintah ke 
masyarakat ataupun sebaliknya.
 
Kepala Diskominfo PPU Budi Santoso menjelaskan 
bahwa Silayan Adu adalah Sistem Informasi 
Pengaduan Masyarakat. Aplikasi Silayan Adu berisi 
konten permohonan untuk penyampaian pengaduan 
bersisi apa saja berupa bentuk pengaduan yang 
berhubungan dengan pemerintahan, baik itu di 
kelurahan/desan maupun yang ada di kabupaten PPU.
 
 

BE“Ini merupakan salah satu bentuk penyaluran, di 
dalamnya juga ada konten tentang informasi-inforamasi 
dan permohonan informasi misalnya ada kebutuhan 
beasiswa apa saja persyaratannya dan lain sebagainya, 
mereka bisa menyampaikan lewat layanan ini,” jelasnya.
Budi juga mengatakan bahwa aplikasi Silayan Adu 
tersebut belum efektif dan masih di kembangkan oleh 
pihaknya, kendati demikian aplikasi tersebut telah dapat 
diakses melalui web.
Diskominfo PPU juga berencana akan mengembangkan 
aplikasi itu ke android sehingga masyarakat dapat lebih 
mudah dalam mengaksesnya.
 
“Aplikasi ini berjalan belum terlalu efektif, namun kita 
akan terus kembangkan. Aplikasi itu juga sudah bisa 
diakses melalui web, rencana kami akan kembangkan 
untuk aplikasi android,” ujarnya.
Dengan keterbatasan anggaran seperti saat ini pihaknya 
tidak menjadi alasan untuk tidak bekerja dan tidak dapat 
melakukan inovasi dalam berkarya dan 
mengembangkan suatu program yang berfungsi sebagai 
kebutuhan masyarakat.(*/kmf/*/bp1)

BERITAPENAJAM -Kapolres Penajam Paser 
Utara (PPU) AKBP Sabil Umar memimpin 
upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kasat 
Lantas Polres PPU dan Kapolsek Kecamatan 
Babulu.
 
Kapolres PPU AKBP Sabil Umar mengatakan, 
mutasi di lingkungan Polri biasa dilaksanakan 
atau biasa terjadi. Hal ini dikarena tuntutan 
organisasi dalam rangka promosi jabatan, serta 
penyegaran bagi personil ke jenjang lebih tinggi.
 
Sabil mengungkapkan terimakasih kepada 
pejabat sebelumnya dan sukses di tempat yang 
baru. Kepada yang baru dia mengucapkan 
selamat bergabung dan bisa membawa 
perubahan terus lebih baik.
 
 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama, semoga 
lebih sukses lagi di sana. Semoga kehadiran pejabat yang baru 
diharapkan bisa membuat lebih baik lagi,” ucap Kapolres.
 
Perlu diketahui Kasat Lantas yang baru AKP Dodik yang sebelumnya 
menjabat sebagai Pama Polda Kalimantan Timur menggantikan Iptu 
Hari Purnomo yang akan menjabat sebagai PS. Kanit 2 Sat PJR 
Ditlantas Polda Kaltim.
 
Sedangkan Kapolsek Babulu yang baru yaitu Iptu Alimuddin 
sebelumnya menjabat sebagai Pamin Si BPKB Subditregident 
Diltlantas Polda Kaltim menggantikan AKP M Nainggolan yang akan 
menjabat sebagai Kasubag Binops Polres PPU.(*/bp1)

Sertijab Kasat Lantas Polres PPU dan 
Kapolsek Kecamatan Babulu.
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BERITAPENAJAM.- Bupati Penajam 
Paser Utara (PPU) H Yusran Aspar 
mengikuti Video Conference yang 
digelar Kementerian Dalam Negeri RI 
dalam rangka mengikuti pemantauan 
pilkada serentak Gubernur-wakil 
gubernur, 
 
Bupti-wakil bupati seluruh Indonesia, 
dihadiri Perwakilan Kementerian Dalam 
Negeri, Sekda Kabupten PPU H Tohar, 
Kepala dinas Kominfo Budi Santoso, 
Kepala Kesbangpol Rahman Nurhadidan 
Kepala Bagian Pemerintahan Sardi 
bertempat di Ruang rapat Bupati PPU, 
Rabu (27/6) Juni.
 
Buapti PPU H Yusran Aspar melaporkan 
kepada Kementerian Dalam Negeri 
mengenai kondisi dan hasil pemantauan 
dilapangan bahwa, pelaksanaan 
pencoblosan yang di selenggarakan 
pada hari ini berjalan dengan lancar, 
tertib dan aman.
 
“ Sejak pagi kita telah mendapat 
kunjungan dari Kasdam dan 
Wakapolada Kaltim ke PPU, ini masih 
dalam pelaksanaan dan mudah-
mudahan sampai pada batas waktunya 
nanti proses pencoblosan akan berjalan 
dengan lancar, dapat kami laporkan 
semuanya mengenai tugas-tugas yang 
diberikan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupten PPU, Alhamdulillah dapaat 
kita laksanakan dengan baik, berupa 
daya dukung dan anggaran, kemudian 
daya 
 
dukung dari instansi baik dari instansi 
Vertikal maupun instansi terkait seperti 
Polres dan Kodim dan lain sebagainya 
semuanya telah bersinergi dengan baik,” 
ungkap Yusran..

Yusran juga melaporkan Jumlah 
pemilih di PPU 118.579 jiwa, tersebar 
di 4 PPK dan 54 PPS dan 340 TPS, itu 
semua kata dia terhubung dan tak ada 
masalah, kalu soal yang berkaitan 
dengan teransportasi,  isya Allah itu 
lancar semuanya, suarat suara juga 
Alhamdulillah telah terdistribusikan 
dengan baik, memang akuI ada 1 TPS 
yang kekurangan surat suara namun 
pihakya telah memberikan petunjuk,
 
 bahwa kekurangan tersebut dapat 
diambil di KPPS tetapi dengan 
menyertakan pengawasan dari seluruh 
komponen yang terlibat, misalnya 
saksi, dan panwas, kemudian 
dibuatkan berita acara sehingga, tidak 
menimbulkan kegaduhan.
 
Pada kesempatan tersebut 
Kementerian Dalam Negeri RI telah 
memberikan apresiasi kepada 
Pemerintah Kabupten PPU yang telah 
memberikan dukungan terhadap 
penyelenggara sehingga proses 
pemungutan suara dapat berjalan 
dengan bagus.
 
Sekretaris Daerah Kabupten PPU H 
Tohar menambahkan, terkait dengan 
pelaksanaan Pemilukda yang 
diselenggarakan pada Rabu 27 Juni 
2018 ini Alhamdulillah, dalam 
memastikan pemilukada di PPU Ini 
terbilang aman, sejak pagi PPU sudah 
mendapat kunjungan, baik itu dari 
Kasdam maupun Wakapolda, 
beberapa TPS dikunjungi ia 
menyatakan aman, 
 
 

ia berharap di TPS-TPS lainpun 
demikian pula apalagi PPU dengan 
jumlah TPS sebanyak 340, semuanya 
dalam keadaan yang sama dengan yang 
telah ditinjau.
 
Aparat dan petugas yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan yang telah 
memberikan supporting kiranya harap 
dia bisa bersinergi dengan baik dan 
memastikan bahwa seluruh tahapan dan 
proses pelaksanaan ini bisa berjalan 
dengan baik, sesuai harapan dan 
tahapan berikutnya.
 
Kepada kita warga masyarakat yang 
memiliki hak politik dan hak pilih kiranya 
dapat mengoptimalkan waktunya untuk 
bisa memanfaatkan kesempatannya 
sehingga kita dapat berkontribusi 
terhadap pesta demokrasi di PPU ini, 
baik dalam konteks pilihan bupati-wakil 
bupati maupaun pilihan gubernur-wakil 
gubernur, ia menambahkan bahwa 
pilihan boleh beda kecenderungan boleh 
beda tetapi semua tetap satu sebgai 
warga PPU.
 
“Mari kita ciptakan keamanan, 
ketenteraman dan ketertiban, karena itu 
merupakan kebutuhan kita semua bagi 
suksesnya pesta demokrasi di daerah 
kita, kami menyampaika kepada seluruh 
aparat yang terlibat dimana berkat 
kesigapan mereka mulai dari KPUD, 
PPS dan KPPS,  kemudian supporting 
baik itu Despilkada unsur Kepolisian 
dan TNI atas sinegitasnya yang luar 
biasa sementara ini dan mudah-
mudahan kondisi seperti ini tetap 
terpelihara samapi pemilukada ini 
selesai dapat berjalan sesuai keiginan 
kita semua,” harapnya. (humas8)

Bupati Video Conference 
Pamantauan Pilkada 
Serentak se Indonesia

BERITA PENAJAM
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BERITAPENAJAM-Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 
(PPU) melaksanakan Halal Bihalal 1439 H bersama masyarakat 
Kecamatan Waru, kegiatan itu berlangsung di Gedung 
Serbaguna Desa Sesulu Kecamatan Waru.
 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati PPU Yusran Aspar, 
Camat Waru Suminto, Kapolsek Waru IPTU Singgih, Asissten I 
Bidang Pemerintahan Suhardi, Asissten II Bidang 
Pembangunan dan Kesra Ahmad Usman dan Asisten III Bidang 
Administrasi Umum Alimuddin beserta pejabat lingkungan 
Pemerintah PPU.
 
Pada kesempatan itu, Camat Waru, Suminto mengucapkan 
terima kasih kepada Pemkab PPU karena telah melaksanakan 
Halal Bihalal 1439 H di Kecamatan Waru.
 
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab PPU karena 
melaksanakan Halal Bihalal di Kecamatan Waru, ini 
merupakan pertama kalinya dilaksanakan kegiatan seperti ini. 
Kami juga meminta maaf apabila ada kekurangan dalam 
kegiatan ini, mungkin itu tempat atau penyambutan dan 
sebagainya,” ujarnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Bupati PPU Yusran Aspar pada 
sambutannya mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal ini 
merupakan kegiatan pertama kali yang dilaksanakan oleh 
Pemkab PPU. Momen Hari Raya Idul Fitri 1439 H dimanfaatkan 
Pemkab PPU untuk melaksanakan halal bihalal Pemkab PPU 
dengan masyarakat setempat.
 

“Kegiatan ini murni tujuannya hanya halal bihalal. Di momen 
seperti ini kami ingin meminta maaf kepada masyarakat 
apabila didalam pelayanan masyarakat belum merasa puas. 
Saya mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Daerah unit – 
unit pelayanan misalnya Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan 
Rumah Sakit itu pantas meminta maaf kepada masyarakat 
karena pasti kita pernah melakukan kesalahan baik itu di 
sengaja maupun tidak,” ujarnya.
 
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh 
masyarakat setempat apabila ada kesalahan dalam 
perbuatan selama dirinya menjabat sebagai Kepala daerah.
 
“Mungkin selama saya menjabat ada hal yang membuat 
masyarakat kecewa, tidak puas dalam pelayanan atau 
semacamnya saya mohon maaf yang setulus – tulusnya,” 
ucapnya.
 
Ditambahkannya, atas nama Pemkab PPU menyampaikan 
ucapan terima kasih atas kehadiran para undangan dan 
masyarakat setempat, semoga dengan acara halal bihalal 
ini dapat mempererat ikatan silahturahim diantara Pemkab 
PPU dengan masyarakat.(kmf/bp1)

Pemkab PPU Gelar 
Halal Bihalal 1439 H

Pengasilan Meningkat, 
Ramadhan Jadi Berkah Untuk 
Juru Parkir
BERITAPENAJAM.- Ramadhan 
menjadi hal yang berbeda dan berkah 
yang melimpah, baik penjual jajanan 
berbuka puasa maupun juru parkir 
yang ada di daerah tersebut (Pasar 
Ramadhan Kelurahan Petuang).
 
Seperti yang dirasakan Agus, pria 
yang telah menggeluti pekerjaan 
sebagai juru parkir jalan selama 2 
tahun terakhir ini di Wilayah 
Kelurahan Petung, Kecamatan 
Penajam. Kabupaten Penajam Paser 
Utara (PPU).
 
 

Ditemui di tempat berkerja Agus mengungkapkan, penghasilan bersih yang 
diperoleh kisaran Ramadhan kali ini mencapai 200 Ribu bahkan lebih dalam 
seharinya.
"Untuk hari biasa, saya hanya memperoleh 100  ribu rupiah, untuk Ramadhan 
kali ini bersih saya terima 200 ribu rupiah bahkan lebih dari itu saya terima, itu 
untuk saya belum dengan 3 orang teman saya yang sama berprofesi sebagai 
juru parkir," ungkapnya, Senin (4/6/2018)
Dirinya dan rekannya melayani untuk kendaraan roda dua dan empat, dan 
dilakukan  mulai pada pukul 07.00 - 10.00 malam.(*/Ayu/bp1)
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Dirinya menambahkan dan jujur ia 
yang merintis jembatan tersebut, 
saya tidak ingin melebih-lebihkan 
karena saya ingin membangun 
PPU lebih maju dan interkoneksi di 
seluruh Kalimantan dan 
perkembagan ekonomi di PPU 
akan maju di segala bidang.
 
Sementara itu pasangan calon 
bupati dan wakil bupati nomor urut 
3 Abdul Gafur Mas’ud (AGM)-
Hamdan mengatakan bahwa 
dirinya tidak ingin berjanji untuk 
menyelesaikan jembatan tersebut 
dalam massa satu periode, dan 
dirinya akan membuktikan saja, 
dalam jangka pendek seperti 
dikatakan paslon nomor urut 1 
dirinya lebih memilih infrastruktur 
itu harus ada.
 
“Jika infrastruktur baik, 
perekonomian di Kabupaten PPU 
akan meningkat secara signifikan, 
Jembatan PPU-Balikpapan siap 
kami wujudkan serta akan 
mempriotaskan Jembatan Pulau 
Balanh yang ada di depan mata 
kita saat ini,”kata Gafur.
 
Gafur menambahkan bahwa 
pihaknya akan 
memprioritaskan infrastruktur jalan 
perkebunan dan pertanian. “Yang 
paling penting itu membangun 
infrastruktur sampai di perkebunan 
dan pertanian kami hadir disini 
akan mewakafkan diri kita dan 
saya juga tidak akan mengambil 
gaji saya jika menjabat bupati PPU 
nantinya,” ujar Gafur.
(*/bp1/adv/qla).

 Jembatan Jadi PembahasanBERITAPENAJAM-Debat kandidat 
yang dilaksanakan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Penajam Paser Utara 
(PPU) cukup menjadi perhatian, salah 
satu hal yang menjadi pokok 
pembahasan yaitu Pembangunan tol 
laut teluk Balikpapan-PPU yang dapat 
di selesaikan selama 5 tahun salah 
satu pertanyaan yang di ajukan 
moderator kepada masing-masing 
pasangan calon bupati dan wakil 
bupati Kabupaten PPU pada saat 
debat publik  yang disiarkan langsung 
TVRI Kalimantan Timur, Selasa 
(19/6/2018) kemarin.
 
Pasangan calon nomor urut 2 Andi 
Harahap-Fadli Imawan mengatakan 
bahwa dirinya tidak berani 
menyelesaikan selama 5 tahun, 
menurut Andi Harahap siapapun 
bupatinya tidak akan mungkin selesai 
selama 5 tahun tersebut. Tidak akan 
mungkin bisa menyelesaikan 
jembatan PPU-Balikpapan selama 5 
tahun dan siapapun bupatinya.
 
“Sangat aib rasanya jika itu 
dipertanyakan karena itu mestinya 
memakai dana APBN bukan APBD, 
saya tidak mau basa basi, kalau 10 
tahun saya sanggup, siapapun tidak 
bisa menyelesaikan selama 5 tahun, 
jika ada yang sanggup itu bohong 
saja,dana 14 Triliun itu tidak 
gampang,” ujar   Andi.
 
Berbeda dengan nomor urut 1 
Mustaqim MZ-Sofian Nur, mereka 
optimis bahwa jembatan tol PPU-
Balikpapan akan segera terbangun, 
louncing telah di laksanakan dan 
bulan Oktober mendatang akan 
diadakan Groundbreaking. Saham Tol 
Teluk Balikpapan itu 60 persen 
Waskita Karya, Provinsi Kaltim 20 
persen, Kabupaten PPU 15 persen 
dan Kota Balikpapan 5 persen.
 
“Kita tidak menggunakan APBD itu 
semua akan di beli Investor, dan 
sudah ada investor yang saya 
pertemukan dengan Waskita 
Karya,”terangnya.
 

KPU Laksanakan Debat Publik

pelaksanaan debat publi di kabupaten 
Penajam Paser Utara (PPU)

Ketua KPU Penajam Paser Utara
Feri Mei Efendi
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“Kami menghimbau kepada 
seluruh masyarakat dan seluruh 
stake holder untuk saling menjaga 
dan menyaksikan proses tahapan 
ini, yang pasti KPU sebagai 
penyelenggara melaksanakan 
tahapan ini, sedemikian 
trasnsparan, akuntabel dan tak 
ada unsur ketertutupan, 
masyarakat bisa menyaksikan 
langsung baik proses distribusi 
maupun proses pemungutan, 
proses rekapitulasi dan sampai 
pada proses penetapan, jadi 
semuanya terbuka, siapapun di 
TPS bisa menyaksikan proses 
pemugutan dan penghitungan 
suara,” kata Feri.
 
Wakapolres PPU Kompol Nina Ike 
Herawati menegaskan, 
pengamanan pelaksanaan Pilkada 
mendapatkan pengawalan dari 
Satuan Brimob Polda Kaltim 
sebanyak 1 Kompi atau sekitar 90 
orang, krena ada atensi dari 
pimpinan yang menyebut ada 
eskalasi, mengingat sudah 
mendekati hari H ini dinilai agak 
sedikit rawan sehingga bertambah 
lagi ketebalan anggota, dari Polda 
sebanyak 280 personel.
 
“Untuk sisanya sebanyak 90 
persen sudah datang dan sisanya 
lagi siang hari Senin sudah hadir, 
dari Sabhara berjumlah 100 
personel, dari Brimob yang 90 
persennya sudah kembali, kami 
nyatakan sejauh ini tak ada 
kendala, ini hanya sebatas 
mengantisipasi saja, kalau 
memanga nanti ada eskalasi 
yang meningkat sehingga lebih 
baik kita susah diawal dari pada 
menanggulangi dan ini hanya 
sebatas antisipasi saja,” tutup 
Nina (humas8)

BERITAPENAJAM.- Tahapan distribusi 
surat suara dan perlengkapannya yang 
telah didistribusikan adalah bagian yang 
cukup penting dari KPU D ke PPK atau 
masing-masing Kecamatan, sejak 
beberapa waktu yang lalu kami cek 
kesiapan masing-masing PPK selaku 
penanggungjawab kewilayahan di 
Kecamatan sudah siap dan menambah 
keyakinan kita untuk pasilitasi dan telah 
cek kembali terhadap petugas di Tiap 
Kecamatan bahwa mereka sudah siap 
di masing-masing kecamatan.
 
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 
H Tohar selaku Ketua Despilkada pada 
Pelepasan dan Pendistribusian Surat 
Suara dan Bilik Suara dari KPUD ke 
tiap PPK di 4 kecamatan di hadiri 
unsure Pimpinan FKPD KAbupaten 
PPU, Senin (25/6).
 
“Terkait dengan distribusi ini kami dari 
Despilkada juga telah membagi 
personel bersama KPUD dan unsur 
pengamanan untuk menghantar logistic 
tersebut ke PPK, sehingga setelah ini 
tuntas di 4 PPK, Despilkada sangat 
diharapkan ada supporting dan 
pengamanan maksimal juga harus 
diyakinkan bahwa logistic ini telah 
sampai ke alamat dengan aman, tertib 
dan lanacar kamudian di lokasi 
teramankan oleh personel yang sudah 
ditunjuk,” tagsa Tohar.
 
Lebih jauh Tohar telah menyampaikan, 
bahwa ada beberapa kerawanan 
sehingga ada harus ada kesiapan 
dalam rangaka identifikasi monitoring 
langsung, karena barangkali ada bagian 
dari struktur pengamanan yang lengah 
kemudain kurang cermat, itulah bagian 
yang harus dimonitoring, arahkan lanjut 
sahingga seluruh tahapan dan proses 
pelaksanaan ini mendapat keyakinan 
akan berjalan sebagai mana  mesitinya.
 

 
“Kami minta kepada Kadis Kesbangpol 
untuk memberikan pengawasan 
maksimal dan memastikan 
pendistribuasian logistik ini telah sampai 
dengan sempurna, mudah mudahan 
sinergi kami dengan beberapa 
komponen lain bisa memberikan 
supporting yang masksimal terhadap 
lancarnya, tertibnya dan suksesnya 
seluruh tahapan pelaksanaan pilkada 
dan hasilnya kita tunggu tunggu pada 
saatnya, atas nama pemerintah daerah 
kami menyampaikan 
 
pengahargaan yang setulus-tulusnya 
mudah mudahan sinergi ini akan tatap 
terjaga dan solid sehingga PPU dalam 
perhelatan Pilkada ini bisa berbangga 
hati dan mampu menelurkan pimpinan 
daerah yang refresentatif dengan tingkat 
partisipasi politik yang relative lebih 
tinggi,” harap Tohar.
 
Ketua KPUD PPU Feri Mey Efendi 
menambahkan, proses pendistribusian 
logistik ini menjadi atensi sejumlah 
kalangan karena memang saat ini 
berada pada kondisi rawan bagi KPU, 
karenanya logistik tersebut akan 
didistribusikan ke PPK, kemudian pada 
H-1 logistik tersebut harus sudah berada 
di PPS, kemudian  H-1 juga harus sudah 
berada di TPS dan ada juga di hari yang 
sama pada waktu subuh.
 
Ia menambahkan, tahapan proses 
distribusi logistic ini sampainya di TPS 
tidak 100 persen sama, ada yang H-1 
dan ada pula di hari yang sama, atau 
pada subuh pada sebelum proses 
pemungutan suara, ia berharap proses 
distribusi ini berjalan lancar, baik dan 
tidak ada hambatan, karena memang 
pada meeting kerawanan KPU, bahwa 
distribusi logstik dan kembalinya logistic, 
kepada PPK kemudian kembali ke KPU 
itu juga masuk pada potensi kerawanan.
 

Surat Suara dan Bilik Suara 
Didisribusikan ke PPK
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BERITAPENAJAM– Bupati Penajam Paser Utara 
(PPU) H Yusran Aspar menjadi Inspektur Upacara 
pada Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2018 di 
Halaman Markas Polres PPU dihadiri Sekretaris 
Daerah  Kabupaten PPU H Tohar, Dandim 0913 PPU 
Letkol Dwi Imam Subagyo Kpolres PPU AKBP Sabil 
Umar, Perwakilan Kejaksaan Negeri PPU Habel, 
Komandan Kompi 600 Raider Petung Kapten Hitmi, 
dihadiri sejumlah Kepala Dinas di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten PPU (6/6).
 
Bupati PPU H Yusran Aspar bertindak selaku 
inspektur upacara menbacakan Amat Kapolri 
Jenderal Polisi Tito Karnavian, dalam rangka  Apel 
Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2018,  dalam 
amanatnya  bupati mengatakan kegiatan Operasi 
Ketupat ini akan berlangsung selama 18 hari mulai 
dari 7 hingga 24 Juni 2018.
 
“Diperkirakan operasi ini melibatkan  173 ribu 
personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintahan 
dikerahkan dalam Operasi Ketupat di seluruh 
Indonesia, apel seperti ini serentak digelar di seluruh 
Indonesia ditandai dengan sejumlah kegiatan 
pemeriksaan dan pengecekan kewilayahan masing-
masing dalam rangka dimulainya operasi ini,” ungkap 
Yusran.
 
Ditambahkannya, apel merupakan hal penting 
dilakukan demi mengecek kesiapan petugas 
lapangan yang hendak menjalankan tugas, saya 
smapaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh 
pihak yang telah berpartisipasi dalam

penyelenggaraan Apel Gelar Pasukan Operasi 
Ketupat 2018 akan berjalan lancar dan penuh 
dengan berkah  dan pada kesempatan ini juga 
saya selaku inspektur upacara juga 
menyampaikan pesan penting dari Kapolri  
Jenderal Polisi Tito Karnavian, beliau 
mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 
H, Mohon Maaf Lahir dan bathin” ucapnya.
 
Kapolres PPU AKBP Sabil Umar menambahkan, 
operasi yang digelar hari ini guna mengecek 
kesiapan di Polres yang melibatakan personel 
gabungan TNI, Polri, dan pemerintahan 
dikerahkan dalam Operasi Ketupat di seluruh 
 
Indonesia, kesiapan personel akan diterjunkan 
sekitar 120 personel di tahun ini, sedagkan posko 
utama disebar di 4 titik, titik utama di pelabuhan 
Fery karena sering terjadi kemacetan arus mudik 
penyebrangan.
 
“Harapan saya agar pemudik tahun ini dapat 
mengikuti peraturan yang ada dan saya ucapkan 
selamat sampai tujuan, demikian pula Damdi 
0913 PPU Letkol Dwi Imam Subagyo meminta 
kepada seluruh masyarakat agar penguna jalur 
mudik untuk berhati-hati, taati peraturan yang 
ada, kami TNI bersama polisi dan personel yang 
terlibat sekali lagi berpesan jaga keselamat dan 
semoga selamat sampai tujuan dan tidak lupa 
kami mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 
1439 H, Mohon Maaf Lahir dan bathin,” tutup 
Imam (humas)

Apel Operasi Ketupat 2018, Pemudik Diminta Taati 
Peraturan Lalulintas
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BERITAPENAJAM-Untuk 
menghasilkan anak yang Allah ridha 
akan dirinya sehingga orang tua 
pun memperoleh keberkahan dari 
hadirnya sang anak ditengah keluarga, 
cara mendidik anak menurut Islam 
perlu merujuk pada pesan pesan 
Rasullulah dimulai dengan;
 
1. Mengisi Anak dengan Iman
 
Mengenalkan dan mendidik anak 
tentang Tauhid lebih didahulukan dari 
pada mengenalkannya pada Al-quran 
dan As-sunnah. Mengisi iman lebih 
dahulu adalah pondasi awal 
sebagaimana Rasullulah mengisi Iman 
kedalam dada dada para sahabat yang 
tidak lain adalah generasi terbaik dari 
semua generasi yang ada. Apabila 
Iman telah diisi maka setiap 
dibacakan Al-quran dan As-sunnah 
maka akan semakin tebal Imannya.
 
Rasullullah SAW bersabda: “Bukalah 
lidah anak-anak kalian pertama kali 
dengan kalimat “Lailaha-illaallah”. Dan 
saat mereka hendak meninggal dunia 
maka bacakanlah, “Lailaha-illallah”.
 
Sesungguhnya barangsiapa awal dan 
akhir pembicaraannya “Lailah-illallah”, 
kemudian ia hidup selama seribu 
tahun, maka dosa apa pun, tidak akan 
ditanyakan kepadanya.” (sya’bul Iman, 
juz 6, hal. 398 dari Ibn abbas)
 
2. Mendidik Anak Tentang Sholat
 
Dalam kitab Imam al Baqir dan Imam 
ash Shadiq ra menerangkan 
bagaimana seharusnya kita 
mengenalkan dan mendidik anak 
tentang salat. Dimulai dengan :
 
Setelah anak usia 5 tahun dan telah 
memahami arah, maka coba tanyakan 
mana bagian kanan dan kirinya. Lalu 
ajarkan padanya arah kiblat dan 
mulailah mengajaknya salat.
Pada usia 7 tahun mulai biasakan ia 
untuk membasuh muka dan kedua 
telapak tangannya dan minta padanya 
untuk melakukan salat.

Tata cara berwudhu secara penuh 
mulai diajarkan pada usia 9 tahun. 
Kewajiban untuk melakukan salat 
serta pemberian hukuman bila 
meninggalkannya sudah dapat di 
terapkan pada usia ini. Karena pada 
usia ini anak biasanya sudah pandai 
memahami akan urutan, aturan dan 
tata tertib.Dari Ibnu Abbas, Nabi 
bersabda, “Gantungkan cambuk di 
tempat yang bisa dilihat oleh para 
penghuni rumah karena itu 
bermanfaat untuk mendidik mereka” 
[Silsilah Shahihah no 1447].
 
Al Munawi juga mengatakan, 
“Maksud hadits, keberadaan cambuk 
itu akan mendorong anak-anak untuk 
bersikap sopan dan berakhlak 
dengan akhlak mulia dan pekerti 
yang utama, hal yang banyak jiwa 
bersabar untuk menanggung 
kesulitan agar bisa memilikinya 
adalah di dalamnya terdapat 
kemuliaan dan suatu yang 
membanggakan”.
 
 

3. Perkenalkan ibadah-ibadah dan 
amalan lainnya serta menerapkannya
 
Saat anak sudah mendekati usia baligh, 
maka orang tua perlu 
mengenalkannya pada shaum (menahan 
hawa nafsu / puasa lahir dan batin) serta 
mewajibkan salat. Selain dari itu juga 
ditekankan untuk mencari ilmu agama, 
menghafal Al-Qur’an yang apabila tidak 
mampu maka perintahkan padanya 
untuk mencatat.
Jangan buat anak Anda menjadi Gila!!!
 
Ia, dengan menyuruhnya untuk belajar 
agama Islam namun menerapkan aturan 
yang bertentangan dengan aturan Allah 
maka dapat mengakibatkan kerusakan 
psikologis pada Anak, oleh karna itu 
selian mendidik anak secara 
islam dituntut juga untuk menerapkan 
jalan hidup yang mengacu pada aturan 
Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam 
berkeluarga.
 
Sumber : deerham.com

Tiga cara menddik anak 
dalam islam 
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BERITAPENAJAM.-Kapolsek Babulu Polres 
PPU Polda Kaltim Iptu Alimuddin ditemani Aiptu 
Mahmud dan Bripka Didik Astoto 
melaksanakan program “Jolali Mas” Jum’at 
Sholat Keliling Masjid di Masjid Nurul Hikmah 
Desa Babulu Darat Rt.02, seperti jum’at 
(22/6/2018).
 
Dalam kesempatan tersebut setelah 
melaksanakan sholat Jum’at, Kapolsek Babulu 
Mengajak Pengurus Masjid serta Jamaah 
Untuk Ciptakan Pilkada Damai, jangan mudah 
terprovokasi, Tolak segala bentuk Money 
Politic/ politik Uang, tanggal 27 juni 2018 warga 
berbondong- bondong datang ke TPS guna 
memberikan hak suaranya serta Berpartisipasi 
Wujudkan Kamtibmas yang Aman dan Kondusif 
Menjelang Pilkada Serentak 2018.

Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Sabil 
Umar mengatakan JolaliMas merupakan 
Salah Satu Asta Unggul Polres PPU serta 
kegiatan Jolali Mas bertujuan untuk lebih 
mendekatkan Polisi dengan Para Ulama 
maupun Tokoh Agama yang ada di 
Kabupaten Penajam Paser Utara.”Dengan 
sialturahmi yang terus berjalan inssyAllah 
kita dapat mengatisipasi kemungkinanyang 
kita tidak kita inginkan,” ujarnya. 
(bp1/polsek_Babulu)

Wujudkan Pilkada Damai, Kapolsek Babulu 
Laksanakan Program “Jolali Mas”






