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Majalah Berita Penajam bersama www.beritapenajam.net
merupakan Group Media baru dan pertama di Penajam
Paser Utara. Kita punya motto sebagai media Penajam Most
Credible and Independent News.
 
Media ini putra daerah Penajam Paser Utara, Kalimantan
Timur. Berisi ragam informasi yang ditunjukan mendorong
kemakmuran NKRI, terutama menopang geliat
pembangunan dan kemajuan wilayah ppu dan sekitarnya.
 
Kami juga beragam selalu bekerja keras dan berusaha
memberi asupan bergizi varian informasi yang baru,
kredibel, independent, mencerahkan, mengingatkan,
diangkat dari angel yang berbeda. Media ini terbebas dari
intervensi dari pihak manapun.
 
Nama Berita Penajam, kami pilih lantaran dua hal, yakni
berita dengan pena yang tajam. Mengkritisi hal yang perlu
dikritisi. Mengapresiasi apa yang perlu diapresiasi.
Mengingat apa yang perlu diingatkan. Dengan ketajaman
pena yang selalu kami asah, indepedensi yang memihak
pada kebenaran universal serta kepentingan luas, menjadi
prinsip utama kami.
 
Digagags dan didirikan di kota tercinta Penajam Paser
Utara, Kaltim. Konten-konten dalam media dankanal
Penajam, mengedepankan komitmen kami memonitor apa
yang terjadi di PPU. Semata-mata upaya kecil kami untuk
ikut berkontribusi membnagun daerah ini. Berita Penajam
diupayakan selalu tajam, mencerahkan serta cerdas
bersama rakyat.
 
Semoga dalam terbitan majalah Berita Penajam ini menjadi
angina segar dan warna baru dalam dunia jurnalistik dan
informatika yang lebuh baik di Penajam Paser Utara
(redaksi)
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BERITAPENAJAM- Wakil Bupati Penajam Paser
Utara (PPU), Hamdam sampaikan pidatonya pada
Rapat  Paripurna DPRD dalam  rangka penyampaian
laporan Panitia khusus (Pansus) DPRD, terhadap
empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Kabupaten PPU, Kamis, (15/8) siang.
 
Hamdam mengatakan, Sidang Paripurna DPRD yang
dilaksanakan pada hari ini merupakan  penyampaian
laporan panitia khusus DPRD terhadap dua  Raperda  
Kabupaten PPU usulan Pemerintah Daerah dan dua
Raperda inisiatif dari DPRD. 
 
“Ini adalah bagian dari prosedur pembentukan produk
hukum Perda  dan alhamdulillah kita sudah menuju
pada tahapan akhir pembentukan Perda, yaitu tahap 
 persetujuan bersama Raperda sebelum ditetapkan
menjadi Perda, “ kata Hamdam.
 
Seperti diketahui  jelas Hamdam, bahwa beberapa
waktu lalu Pemda PPU maupun DPRD telah
menyampaikan beberapa Raperda yang telah
diselesaikan pembahasannya, yaitu Raperda tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah,
Raperda  tentang Pembentukan Perusahaan Umum
Daerah Benuo Taka, Raperda  tentang pedoman
penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan
bahan bakar khusus penugasan yang belum terdapat
penyalur dan Raperda  tentang penyelenggaraan
jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim
dan anak yatim piatu.
 
Terhadap keempat Raperda tersebut lanjutnya, telah
melewati tahapan pembahasan bersama, dan telah
menyelesaikan tahapan terpenting yaitu penyampaian
laporan pansus DPRD yang menentukan kelanjutan
terhadap proses pembentukan ke-empat Raperda
dimaksud.

“Alhamdulillah baru saja kita telah mendengarkan
Penyampaian laporan pansus DPRD  yang
menyatakan DPRD memberikan persetujuan atas
keempat Raperda tersebut menjadi
Perda,”ungkapnya.
 
Dikatakan Hamdam, dua Raperda usulan Pemda
yaitu Raperda  tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah yang memuat
perubahan berupa pemekaran Badan Keuangan
menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bappeda),
melaksanakan fungsi penunjang keuangan
disektor pendapatan daerah  dan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
melaksanakan fungsi penunjang keuangan
disektor administrasi dan tata kelola keuangan
daerah.
 
“ Diharapkan melalui perubahan ini, kewenangan
pemungutan pajak dan retribusi di daerah dapat
lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan
penerimaan daerah walaupun dengan tetap
memperhatikan kondisi dan kemampuan
perekonomian masyarakat, “ harapnya.
 
Selain ruang lingkup perubahan tersebut
tambahnya, bahwa berdasarkan peraturan
Mendagri tentang pedoman nomenklatur
perangkat daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
dilakukan penyesuian nomenklatur Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berubah
nama menjadi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM)
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“Oleh karena itu, adanya perubahan-perubahan
ruang lingkup yang diatur dalam Raperda ini,
secara umum diharapkan akan dapat
memaksimalkan pelaksanaan urusan-urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah,”bebernya
 
Selanjutnya dua Raperda yang diusulkan oleh
DPRD Kabupaten PPU Hamdam memberikan
pendapat dan mengapresiasi bahwa dengan
pengaturan penyelenggaraan jaminan
kesejahteraan dan perlindungan anak yatim
dan anak yatim piatu akan memberikan
perlindungan bagi anak secara maksimal.

“Kami pandang akan memberikan
perlindungan kepada anak yang lebih
maksimal, khususnya anak yang mengalami
kondisi kehilangan kedua orang tuanya atau
salah satu orang tua,” kata Hamdam.
 
Sementara Raperda tentang pedoman
penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu
dan bahan bakar khusus Hamdam berharap
pengaturan raperda ini akan memberikan
manfaat bagi masyarakat khususnya di
Kabupaten PPU. (Humas6)
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BERITAPENAJAM.NET-Bupati Penajam Paser
Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) hadiri
pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Paser, H.
Kaharuddin oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor di
Pendopo Edah Etam, Selasa, (13/8) siang.
Pelatikan ini merupakan periode 2016-2021
yang merupakan sisa jabatan Wakil bupati
Kabupaten Paser sebelumnya, HM
Mardikansyah yang telah tutup usia.
 
Dalam kesempatan ini Bupati PPU, Abdul
Gafur Mas’ud bersama Kepala Daerah se
Kaltim juga menyampaikan ucapan selamat
kepada Wakil Bupati Kabupaten Paser ini usai
prosesi pelantikan usai.

“Selamat dan sukses atas pelantikan Wakil Bupati
Kabupaten Paser periode 2016-2021, Bapak
Kaharuddin oleh Gubernur Kaltim Bapak Isran
Noor, semoga Kabupaten Paser yang merupakan
induk Kabupaten PPU ini semakin jaya, maju
serta sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,
aamiin, ” kata AGM. (Humas6/bp1/rhmn)

BERITA PENAJAM.

AGM Ucapkan Selamat pada
Wakil Bupati Paser Yang Baru



BERITAPENAJAM- Pihak Dinas
Kependudukan dan Catatan Sip i l
(D isdukcapi l )  Penajam Paser  Utara (PPU)
mengungkapkan  persediaan b langko Kar tu
Tanda Penduduk Elekt ron ik  (KTP-e l )
sangat  terbatas d ikarena min imnya supla i
dar i  Kementer ian Dalam Neger i
(Mendagr i ) .
 
Kepala  Disdukcapi l  Kabupaten Penajam
Paser  Utara,  Suyanto,  menerangkan
bahwa pada awal  minggu la lu ,  ins tans inya
kembal i  mendapatkan sup la i  b langko dar i
Kemendagr i  sebanyak 500 kep ing sete lah
mengalami  kekosongan b langko se lama
berapa pekan.
 
"Dar i  yang ada i tu ,  d iu tamakan hanya yang
mi l ik i  KTP Siak dan baru rekam, yang la in
hanya d iber ikan Suket  (surat  keterangan)
penggant i  KTP,"  ucapnya,

D i  k e t a h u i  b a h w a  p e r s e d i a a n
b l a n g k o  d i  K e m e n d a g r i  s a n g a t
t e r b a t a s  s e h i n g g a  p a s o k a n  y a n g
t e r s e d i a  d i h a r u s k a n  d i b a g i  k e p a d a
K a b u p a t e n / K o t a  s e - I n d o n e s i a .
 
P e m b a t a s a n  j u m l a h  b l a n g k o
t e r s e b u t  b e l u m  d i k e t a h u i  p a s t i
k a p a n  a k a n  k e m b a l i  n o r m a l .  S a a t
i n i ,  s e l a i n  m e m a k s i m a l k a n  b l a n g k o
y a n g  d i s e d i a k a n  k e m e n d a g r i ,  p i h a k
D i s d u k c a p i l  j u g a  m e n s i a s a t i
p e n g a m b i l a n  b l a n g k o  d i  k e m e n d a g r i .
" K i t a  t u n g g u  t e m a n - t e m a n  d i
K a b u p a t e n / K o t a  l a i n  y a n g  k e
J a k a r t a ,  n a n t i  t i t i p  u n t u k  m e n g h e m a t
a n g g a r a n , "  u j a r n y a .
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Blangko E-KTP Terbatas,
Disdukcapil Keluarkan Suket

M e n u r u t  i n f o r m a s i  b a h w a  s a m p a i
s a a t  i n i  p i h a k n y a  t e l a h
m e n e r b i t k a n  7 2 5  s u r a t  k e t e r a n g a n .
S e d a n g k a n  5 0 0  b l a n g k o  h a s i l
p e m b a g i a n  t e r s e b u t  d i p a s t i k a n
t i d a k  d a p a t  m e m e n u h i  k e b u t u h a n ,
p a s a l n y a  d a l a m  s e h a r i  p i h a k
d i s d u k c a p i l  d a p a t  m e n c e t a k
m e n c a p a i  r a t u s a n  b l a n g k o .
( B p 1 / S R 5 )

Kepala Disdukcapil PPU
Suyanto



Bupati Lakukan Mutasi 69
Pejabat, Lima Jabatan Non

Job akan di Lelang
BERITAPENAJAM-Pemerintah Kabupaten
Panajam Paser Utara (PPU) lakukan
mutasi sebanyak 69 pejabat. Menurut
Bupati PPU Abdul Gafur Masud  hal ini
dilakukan, dalam rangka memenuhi
kebutuhan organisasi dan peningkatan
kinerja para pejabat.
 
Dari 69 pejabat yang di mutasi, terdapat
empat pejabat baru setara kepala dinas,
yang sebelumnya telah dilakukan open
bidding (lelang jabatan) yaitu, Andi
Trasodharto (Kepala Dinas Perikanan),
Baginda Ali (Kepala Dinas Sosial), Ahmad
(Kepala Dinas Perhubungan), Agus
Dahlan (Ke
 
ala Dinas kesatuan bangsa dan
politik).Gafur menjelasakan apa yang
dilakukan saat ini merupakan hal yang
biasa, dirinya berharapa kepada para
pejabat yang diberikan amah,
menjalankan tugas dengan penuh
tanggung jawab dan berkerja secara
profesional. “Untuk yang promosi itu,
karena banyak Organisasi Perengkat
Daerah (OPD) kita yang kosong, kita
berharap pejabat yang ada bisa berkerja
sama dan ini dapat mengurangi  beban
tugas mereka. Jadi ini hal biasa saja, ini
untuk penguatan organisasi,” ucapnya.

Perlu diketahu terhitung tanggal 17 Juli 2019 lalu, 

Pemerintah PPU  melakukan non job lima pejabat secara

sekaligus, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Badan

Keuangan (BK), 

 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan (Perkim) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Trasmigrasi (Disnakertrans) dan saat ini telah di

Pelaksana tugaskan (Plt).

 

Terkait hal itu, Bupati menjelasakan bahwa hal tersebut 

akan dipenuhinya dengan melakukan lelang jabatan.

“Untuk jabatan yang non job itu, kita akan lakukan open

bidding  dan diisi yang baru,” tegasnya, Senin (28/7/2019).

 

Dari hasil mutasi ini, Bupati PPU akan mengevaluasi

pejabat-pejabat yang telah ditempatakan. “Terhitung dari

pelantikan ini, hingga enam bulan kedapan kita akan

lakukan evaluasi, kita harap pejabat yang ada dapat

berkerja secara profesional,” tutup Gafur.(rhm/bp1)

BERITA PENAJAM.
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BERITA PENAJAM.Net

BERITAPENAJAM – Dinas Kesehatan
Penajam Paser Utara (PPU) mencatat
terdapat 75 kasus Human
Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno
Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). Kondisi
ini meningkat dari tahun sebelumnya,
sebanyak 62 kasus.
 
Kepala Seksi Pencegahan Penyakit
Menular pada Dinas Kesehatan
Kabupaten PPU, dr Eka Wardana,
mengungkapkan bahwa  kasus yang
ditemukan didominasi  laki-laki. Penularan
virus tersebut terjadi melalui hubungan
seksual dari beberapa kasus yang
ditemukan. “ODHA (penderita HIV)  paling
banyak berada di Kecamatan Penajam.
Kebanyakan penderitanya masih berusia
produktif,” ucapnya
 
Pihak Dinas Kesehatan PPU saat ini terus
berupaya menemukan kasus-kasus HIV di
PPU melalui screening pada ibu hamil,
dan penderita TBC serta orang-orang
yang berpotensi. “Kita memonitor
sepenuhnya, untuk ibu hamil tes HIV
terlebih dahulu, agar kasus-kasus dapat
cepat kita ketahui. Dengan harapan bayi
dalam kandungan tidak terjangkit,”
tuturnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa dari jumlah
kasus tersebut pihaknya terus memonitor penderita
HIV di PPU. “Virus ini, menyerang kekebalan tubuh
seseorang sehingga daya tahan tubuhnya
menurun. Kita lakukan pendekatan ke ODAH
bahwa hal ini bukan lah akhir,” ujarnya.
 
Pria dikenal ramah ini, menjelaskan bahwa,
kebanyakan kasus ODHA meninggal dunia
dikarenakan stres, depresi dan merasa hal tersebut
adalah akhir. “Kita lakukan pendekatan prersuasif,
kominikasi dan mendengarkan keluhan mereka,
serta memfasilitasi mereka melakukan cek
kesahatan secara rutin,” ujarnya
 
dr. Eka juga juga mengungkapkan bahwa kasus
yang paling rawan terjangkit adalah disorientasi sex
(kelainan sex), seperti suka sesama jenis. “Kita
berharap hal seperti ini dapat rutin memeriksakan
kesahatanya,” harap Eka.
 
Dari 75 ODHA yang ditemukan baru-baru ini telah
meninggal dunia, pasalnya pihak dinas kesehatan
mengetahui ODHA pada saat di rumah sakit dan
kondisinya sudah sangat buruk dan terakhir di
kabarkan telah meninggal dunia.(Bp1/rhn)

BERITA PENAJAM.
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Dinkes PPU Temukan 75
Kasus Hiv/Aids di PPU

dr. Eka Wardana



BERITAPENAJAM-Kondisi  masjid Agung

Islamic   center  Penajam Paser Utara (PPU)

mengalami kerusakan pada langit-laingit kini

dalam proses pekerjaan olah Dinas Pekerjaan

Umum (PU). Masjid termegah di PPU ini,

sebelumnya mengalami bocor pada langit-langit

dibeberapa titik yang menyebabkan plafon

mengalami kerusakan dan menggagu atifitas

dan kegiatan dalam masjid.

 

Masjid yang menelan Dana 60 miliyar lebih

tersebut, telah dilakukan perbaikan di bagian

atas, pihak Dinas PU telah mengkonfirmasi

bahwa saat ini sudah tidak ada lagi bocor.

“Bagian atas sudah di perbaiki, untuk talang air

juga sudah kita perbaiki dan beberapa atap

yang jebol, inssyAllah proses kegiatan dalam

masjid tidak terganggu lagi,” ucap Supardi

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU.

Supardi menjelasakan bahwa titik-titik bocor
telah diselesaikan dan saat ini tinggal uji
coba titik bocor yang menyebabkan plafon
rusak. “Semua sudah kita perbaiki, tingal uji
coba, tapi inssyAllah kami yakin sudah tidak
ada lagi karena penambalan juga
dilakukan,” ungkapnya, Senin (28/7/2019).
 
Pihak Dinas PU mengungkapkan bahwa
Masjid yang pernah digunakan arena utama
Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-
39 tingkat Provinsi Kalimantan Timur ini
menelan biaya Rp. 400 juta untuk
perbaikan dan saat ini masih dalam proses
perbaikan.
 
Pasalnya plafon yang jebol akibat
rembesan air belum selesai di kerjakan.
“Saat ini tinggal memperbaiki plafon yang
rusak, ini kita lakukan setelah melakukan uji
kebocoran, kita lakukan seminggu
kedepan,” tuturnya.
 
Saat ini masjid kebanggan masyarakat PPU
tersebut sudah tidak terganggu dengan
kebocoran.(rhn)

BERITA PENAJAM.
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Dinas PU Perbaiki Masjid Agung 

Supardi



BERITAPENAJAM-Narkoba saat ini menjadi
ancaman untuk generasi penerus, selain
menarget usia produktif kalangan pelajar juga
sering kali menjadi korban barang haram ini.
Melalui Kabag OPS Polres Penajam Paser
Utara (PPU), Kompol I Nyoman Sutedja
mengungkapkan kasus Narkoba terdapat
peningkatan yang cukup signifikan di
semester awal tahun 2019 dibandingkan
tahun 2018 lalu.
 
“Untuk semestar 1 tahun 2018, ada 26 kasus.
Tahun 2019 ini ada 38 kasus ini semester
awal, Januari sampai Juni,” ungkap  
Nyoman.
 
Dirinya mengatakan bahwa kasus narkoba di
PPU, telah merambah dikalangan pelajar dan
masyarakat ekonomi menengah kebawah.
“Beberapa kasus kita temukan, bukan hanya
orang yang berkecukupan namun pelaku-
pelaku sebagian orang yang kurang mampu.
Narkoba sudah merambah kesemua
kalangan masyarakat,” ucapnya

.Seperti kita ketahui, beberapa bulan lalu di media
nasional terdapat 25 oknum kepolisian terlibat
penyalagunaan narkoba. Menyikapi hal tersebut
Kabag Ops, mengatakan bahwa tidak henti-
hentinya mengingatkan anggotanya untuk tidak
terlibat barang haram tersebut. “Kita selalu ingatkan
setiap waktu ke anggota untuk tidak main-main
dengan narkoba, baik itu menggunakan, pengedar,
membekingi bandar itu semua ada sanksi
hukumnya dan sanksi hukum bisa sampai
pemecatan,” Tegas  Nyoman.
 
Dirinya mengungkapkan untuk wilayah PPU,
keterlibatan pihak kepolisian dalam
menyalagunakan narkoba di tahun 2019 belum ada
di temukan. “Karena kita selalu ingatkan, sehingga
di semeter awal 2019 ini, tidak ada sama sekali
anggota yang terlibat,” ucapnya.
 
Diketahui bahwa di tahun 2018 terdapat oknum
kepolisian Polres PPU yang terlibat, dirinya
mengatakan bahwa oknum polisi tersebut telah
menjalani hukuman. “Di 2018 ada satu, tapi sudah
menjalani hukuman dan sudah bebas, tinggal
menunggu sidang kode etik,” jawab Nyoman.
 
Nyoman menjelaskan bahwa dari beberapa kasus
kepolisian yang terlibat narkoba di tahun-tahun
sebelumnya belum ditemukan kasus oknum yang
menjadi pengedar maupun membekingi bandar.
“Tidak ada, rata-rata sebagai penguna,
kemungkinan anggota ada problem dan mencari
ketenangan dengan cara yang salah. Kami juga
rutin lakukan siraman rohani untuk mengantisipasi
hal ini,” ujarnya.
 
Pria yang menyandang satu bunga dipundaknya ini
juga meminta kepada masyarakat jika ada
keterlibatan anggota kepolisian untuk dapat
melaporkan hal tersebut. “Laporkan saja ke
kepolisian, jika memang terbukti kita akan tindak
tegas. Untuk masalah narkoba kita tidak main-
main,” tutupnya.(Bp2/SR5)
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KOMPOL , I Nyoman Sutedja

Kabag OPS : Polisi Terlibat
Narkoba Laporkan 



BERITA PENAJAM.Net

BERITAPENAJAM-Permasalahan
narkoba saat ini terus meningkat,
Polres Penajam Paser Utara (PPU)
mencatat hingga Juli 2019 terdapat 42
kasus. Baru-baru ini Polres PPU,
mengungkap kasus narkoba di
Kecamatan Penajam tepatnya,
Keluharan Gersik dan Keluharan
Jenebora. Dua kasus ini diungkap di
hari yang sama, Senin (29/7/2019) lalu.
 
Kasat Reskoba Polres PPU Iptu Tri
Siswanto mengatakan bahwa pihaknya
mendapat informasi dari masyarakat
bahwa tardapat peredaran barang
haram di daerah terebut. “Dari situ kita
ungkap, untuk tersangka Gersik Rika
Hera (37) dengan barang bukti 12 poket
sabu-sabu dengan berat bruto 3,36
gram. Untuk di Jenebora degan
tersangka Nurdin (41) kita temukan 1
poket Sabu, dengan berat bruto 0,46
gram,” ungkapnya.

Tr i  menje lsakan  bahwa  saat  in i  pe laku
sudah te lah d iamankan d i  Po l res  PPU
beser ta  barang bukt i  yang d i temukan.
“Begi tu  k i ta  dapat  kabar ,  kami  bergerak
kedua t i t i k  i tu ,  dengan melakukan
pengin ta ian,  sete lah mel ihat  ada
gerakan yang mencur igakan kami
lakukan pengeledahan  has i lanya k i ta
temukan barang bukt i .  Saat  in i  kami
terus menelusur i  dar i  mana barang i tu
d i  pero leh, ”  ungkapnya,  Se lasa
(1/8 /2019) .
 
Mela lu i  media  in i  Kasat  Reskoba
meminta  masyarakat  untuk iku t  ser ta
mengawasi  peredaran narkoba d i  PPU.
“Memerangi  narkoba saat  in i
merupakan tanggung jawab k i ta
bersama,  k i ta  berharap masyarakat
dapat  melaporkan kekepol is ian
setempat  j i ka  ada akt i f i tas  dan gerak
ger ik  yang mencur igakan, ”  harap pr ia
berpangkat  ba lok  dua d i  pundaknya i tu .
 
Per lu  d iketahu i  dar i  jumlah 42 kasus
yang berhas i l  d i  ungkap,  Po l res
mengunkap 34 kasus,  Po lsek Penajam
2 kasus,  Po lsek Waru 3  kasus,  Po lsek
Babulu  2  kasus,  dan Polsek Sepaku 1
kasus,  dengan jumlah 49 tersangka.
(Bp1/SR5)
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Hingga Jul i ,  Polres PPU 

Catat  42 Kasus dengan

49 Tersangka

Iptu. Tri Siswanto 



Dari beberapa titik yang di himpun tengah
masyarakat menilai larang membakar lahan
mempersulit masyarakat dan membersihkan lahan.
Bahasa yang seringkali di dapat ketika di ajak
berdiskusi adalah “lahan-lahan masyarakat dan
tidak ada yang dirugikan, kenapa mesti dilarang”
kodisini ini yang membuat tim beritapenajam.net
mengulas bahwa hal itu dapat merugiakan
masyarakat itu sendiri.
 

Kebakaran hutan dan lahan menyebakan
tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida
dan gas-gas lain ke udara yang berdampak
pada pemanasan global dan perubahan iklim.
Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan
menjadi gundul sehingga tak mampu
menampung cadangan air saat musim hujan.
Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah
longsor maupun banjir. Berkurangnya sumber
air bersih dan menyebabkan kekeringan karena
kebakaran hutan menyebabkan hilangnya
pepohonan yang menampung cadangan air.

 
Dari beberapa dampak tersebut menegasakan
bahwa hal tersebut merugikan masyarakat itu
sendiri.Dan sangatlah wajar jika pembakaran
hutan/lahan diberikan sanksi hukum.. (SR5/DD2)
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BERITAPENAJAM.-Tulisan ini sebagai bentuk
edukasi kepada masyarakat bahwa
pembakaran lahan merupakan tidakan pidana
jika tidak sesuai dengan ketentuan, sebagian
masyarakat kita tidak memahami bahkan tidak
mengetahui bahwa membakar lahan
merupakan tindakan melanggar hukum. Namun
pembakaran hutan terkadang dilakukan
korporasi,dan sangat disayangakan jika sekelas
korporasi yang mengetahui hal ini acuh demi
keuntungan pihaknya sendiri
 
Pembakaran  Hutan atau Lahan menimbulkan
dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak
hanya sekedar musnahnya ekosistem, tapi
kabut asap yang ditimbulkannya ibarat monster
yang merusak kehidupan. Pembakaran hutan
atau lahan merupakan kejahatan yang harus
diperangi semua pihak.
 
Hasil tim beritapenajam.net dilapangan bahwa
sebagian masyarakat tidak memahami dengan
secara rinci bahwa pembakara lahan
merupakan tidankan yang sangat merugiakan
dan dan tindakan melanggar hukum.



BERITAPENAJAM.NET-Bupati Penajam
Paser utara (PPU), Abdul Gafur mas’ud
(AGM) menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU), kerja sama antara
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan
Bupati dan Walikota se Kaltim tentang
peningkatan pajak daerah serta
penandatanganan MoU Samsat Pegadaian,
Selasa, (13/8) di Hotel Bumi Senyiur
Samarinda.
 
Ditemui usai kegiatan ini Bupati AGM
mengatakan bahwa seluruh Kepala Daerah
Kabupaten/Kota di Kaltim dituntut aktif dalam
rangka peningkatan bagi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten masing-
masing.Menurut Gubernur, kata AGM, Kaltim
merupakan provinsi dengan Sumber Daya
Alam (SDA) yang berlimpah, namun belum
mampu dikelola secara optimal sebagai
peningkatan PAD. Gubernur berharap,
berbagai SDA yang ada tersebut dapat
sikelola dengan baik.
 
” Sesuai dengan instruksi Gubernur Kaltim
dalam rangka peningkatan PAD, saat ini
Pemerintah Daerah Kabupaten PPU juga
telah melakukan berbagai trobosan,
diantaranya di PPU kita telah melakukan
penertiban perizinan, tertib administrasi dan
hal-hal lain yang dapat menjadikan sumber
bagi Kaltim dan PPU khususnya, ” kata AGM.

Saat ini lanjut AGM, pihaknya juga telah dan akan
mengaudit ulang seluruh perusahaan-perusahaan
yang beroperasi di Kabupaten PPU karena dianggap
masih banyak yang tidak memiliki dokumen
jelas.“Untuk meningkatkan PAD bagi Kaltim melalui
PPU memang langkah-langkah ini perlu segera kita
lakukan, ” jelas AGM.Saat ini lanjut AGM, program
lainnya juga tengah dilaksanakan dalam rangka
peningkatan PAD di Kabupaten PPU. Salah satunya
daerah juga sedang menjalankan program
pemutihan IMB secara gratis bagi seluruh
masyarakat PPU. Kedepan seluruh ba bangunan di
PPU bahkan diharapkan wajib memiliki IMB sebagai
kelengkapan dokumen bangunan itu sendiri sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
 
“Melalui program ini diharapkan kedepan juga akan
meningkatkan PAD bagi daerah kita PPU maupun
Provinsi Kaltim secara luas, ” kata AGM. (Humas6)
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BUPATI TANDATANGANI MOU,
UNTUK TINGKATKAN PAD PPU



BERITAPENAJAM- Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara
(PPU) baru saja memperoleh bantuan empat
unit Truk operasional angkutan sampah.
Penambahan kendaraan operasional ini juga
merupakan salah satu bukti keseriusan
Pemda dalam rangka penanganan
kebersihan lingkungan di PPU.
 
“Kami berharap bantuan empat unit Truk
operasional pengangkut sampah yang ada
pada DLH ini dapat diserahkan secara
simbolis oleh bapak bupati pada puncak
peringatan HUT RI ke-74 pekan depan
kepada DLH PPU, “ ungkap Kepala Seksi
(Kasi) Penanganan Sampah dan Limbah B3,
Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten
PPU, Tri Maryono, Senin, (12/8)  saat
dihubungi melalui ponselnya.
 
Empat unit truk tambahan operasional DLH
Kabupaten PPU tersebut kata Tri, masing-
masing 3 unit bersumber dari APBD
Kabupaten PPU dan satu unit merupakan
bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus atau DAK pusat dengan kisaran
harga ketiga unut truk ini antara 415 Juta dan
445 juta.
 
Bantuan kendaraan ini tambah Tri, memang
sangat dibutuhkan mengingat minimnya
angkutan yang ada saat ini. Selain itu, tentunya
ini juga sekaligus menjadi pendukung program
kebersihan lingkungan yang telah digagas
bupati PPU melalui DLH Kabupaten PPU.

“Selama ini personil kami dilapangan memang
masih mengeluhkan kurangnya armada atau
kendaraan operasional yang dimiliki sehingga
mengharuskan personil bekerja ekstra di lapangan.
Dengan adanya tambahan kendaraan operasional
ini kami yakin akan sangat membantu dalam
penanganan kebersihan di PPU,” jelasnya.
 
Seperti diketahui saat ini Bupati PPU, AGM telah
melakukan terobosan dalam rangka kebersihan
lingkungan. Untuk mendukung gagasan ini salah
satunya seluruh titik pembuangan sampah atau bak-
bak sampah yang berada di tepi sepanjang jalan
poros secara bertahap dipindahkan ke Tempat
Pembuangan Sampah (TPS) yang telah ditentukan
DLH PPU.
 
“Sesuai dengan intruksi bupati PPU bahwa kedepan
tidak ada lagi bak-bak sampah di tepi panjang jalan
poros. Jika memang ada paling tidak harus jauh dari
jalan atau pemukiman warga, “ kata Tri Maryono.
 
Selain itu, intruksi AGM ini dilaksanakan dalam
rangka tahapan penilaian Adipura Kabupaten PPU.
Apalagi di tahun 2019 hingga 2025 mendatang
penilaian adipura berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya yang menggunakan sistim B1, B2 dan
B3 atau dengan waktu-waktu yang ditentukan. Mulai
2019 ini penilaian dilaksanakan selama setahun
penuh yaitu sejak januari hingga desember.“ Ini juga
menuntut kami harus bekerja lebih ekstra sejak awal
tahun karena tanpa ada waktu-waktu penentuan
dalam penilaian tersebut seperti tahun-tahun
sebelumnya, “ beber Tri Maryono.
(Humas6/bp1/kominfo)
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Pemda Serius
Tangani

Kebersihan PPU
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Pemasangan Bendera
Merah Putih 17

Agustus di Depan
Rumah di Atur UU

BERITAPENAJAM- Tahun in i  Negara
Repobl ik  Indones ia  berumur  74 tahun
tepat  pada 17 Agustus.  Trad is i
mengibarkan bendera merah put ih
menjad i  ha l  yang ru t in  d i lakukan
masyarakat  indones ia .  Tahukah  anda
bahwa pengibaran bedara merah put ih
pada 17 Agustus d ia tur  da lam Undang-
udang.  Bedasarkan pasal  7  ayat  (3)  UU
214 tahun 2009,  Bendera,  Bahasa,  dan
Lambang Negara,  ser ta  Lagu
Kebangsaan d isebutkan,  Bendera
negara waj ib  d ik ibarkan pada set iap
per ingatan har i  kemerdekaan bangsa
Indones ia  pada 17 Agustus.
 
Berikut bunyinya pasalnya.
“Bendera negara wajib dikibarkan pada
setiap peringatan hari  kemerdekaan
bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh
warga negara yang menguasai hak
penggunaan rumah, gedung atau kantor,
satuan pendidikan, transportasi umum,
dan transportasi pr ibadi di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
di kantor perwaki lan Republik Indonesia di
luar negeri,”
Bahkan pemerintah daerah memil iki  peran
dalam membantu masyarakat yang kurang
mampu untuk memenuhi kebutuhan
bendera. Hal ini  tercantum pada pasal 7
ayat (4) yang bunyinya.

“Dalam rangka pengibaran bendera negara di
rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemerintah daerah memberikan bendera
negara kepada warga negara Indonesia yang
tidak mampu,”
 
Saat di konfirmasi  di sebagian kemasyarakat
yang ada di Penajam Paser Utara (PPU),
sebagian warga tidak mengatahui hal
tersebut. Syamsul Warga Penajam
mengatakan bahwa baru mendengar hal
tersebut. “Saya baru tau mas, cuman kita
selalu pasang di depan rumah kalau sudah
dekat 17 Agustus,” ujarnya.

Hal serupa juga di katakan Rasyid bahwa
baru mengetahui hal tersebut. “Iya kah
mas, saya tidak tau kalau itu diatur di UU.
Jadi kalau yang tidak mampu aja bisa di
bantu pemerintah berarti tidak ada alasan
kalu gitu,” ucapnya.
 
Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa
Pemuda Pancasila PPU, Syahid
Rahman  menuturkan dengan kondisi
banyaknya masih warga yang tidak
mengetahui hal tersebut, harusnya pihak
yang memiliki kewajiaban dapat
mensosialisasikan hal itu. “Ini harus
tersosialisasikan dengan baik, karena ini 
salah satu bagian dari cara kita
menghormati dan menghargai para
penjuang kita serta mencintai negara
kita,” ucapnya.(bp1/ED2)

 



Ibu yang memiliki tiga orang anak tersebut
juga mengungkapkan bahwa jarang membeli
di pangkalan, dirinya membeli kebutahan
tersebut di pengecer. ”Untuk di pengecer itu
bisanya jual Rp 23 ribu – Rp 25 ribu, kalau
sampai Rp 25 ribu itu biasanya susah sekali
kita dapat, dipangkalan memang murah tapi
kadang-kadang habis jadi kita cari
dipengecer,” terangnya.
 
Terpisah, Kepala Dinas Koprasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
(Diskukmerindag) PPU, Kuncoro
menjelasakan bahwa gas melon yang terdapat
di pangkalan tidak boleh di berikan
kepengecer dengan jumlah yang banyak
karena harus ada tersedia untuk kebutuhan
masyarakat di sekitar. “Hal yang utama
kebutuhan  masyarakat disekitar, agar
masyarakat dapat membeli langsung di
pangkalan, dan harus ada stok di pangkalan,”
tegasnya.

BERITA PENAJAM.
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Dirinya Juga mengungkapkan Harga Eceran
Tertinggi (HET) di pangkal untuk wilayah Penajam
sebesar Rp 19 ribu, Kecamatan Waru dan Babulu
Rp 18 Ribu. “Untuk daerah pesisir itu Rp 22 ribu,
seperti Jenebora, Mentawir, Gersik dan lainya.
Untuk di pegecer kita tidak rekomedir, karena kami
hanya sampai di pangkalan saja,” uangkap
Kuncoro.
 
Saat di tanya terkait tindakan apa yang akan
dilakukan jika ada pangkalan menjual gas melon di
atas HET, dirinya mengatakan bahwa akan
menegur agen yang ada di atasa pangkalan. “Akan
disangksi tidak dikirim lagi kepangkalan, kita minta
Agen untuk menegur, jika itu dilakukan agen akan
mengurangi jumlah gas melon ke pangkalan dan
juga tidak mengirim,” tuturnya.
 
Tidak hanya itu, pria yang dikenal tegas tersebut
juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan
tanggung jawab bersama untuk menjaga hal
tersebut tetap pada ketentuan yang ada. “Kami
sudah mengirimkan surat ke camat-camat untuk
sama-sama mengotrol hal itu,” tutup Kuncoro.
(rhm/bp1)

BERITAPENAJAM- Elpiji tiga kilogram atau
gas melon di Penajam Paser Utara (PPU)
seringkali di keluhkan warga, terkait harga
yang tidak menentu, tabung gas yang
berwarna hijau. Tabung gas kerap sulit di
dapatkan warga, hal ini di tuturkan Masjidah
Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Kecamatan
Waru Desa Api-api. “Kalau harga tidak juga
nak, cuman kalau sering habis itu yang bikin
pusing,” ucapnya saat di temui di
kediamannya.

Kadis Diskukmperindag,  Kuncoro

 Gas Melon, Jual di Atas HET Diskukmperindag Beri Sanksi



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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BERITAPENAJAM-Penggunaan pelampung keselamatan (life
jacket) di perairan teluk Penajam-Balikpapan seolah dilupakan,
life jaket seperti musiman jika terjadi insiden laka laut barulah
hal ini digunakan, ketika sudah lama kembali dilupakan. Hal
tersebut terus berlulang dan cukup menjadi perhatian
pemerintah daerah. 
 
Kondisi ini membuat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
Penajam Paser Utara (PPU) Ahmad angkat bicara, dirinya
mengatakan bahwa pihaknya tidak henti-hentinya
mengingatkan motoris speed boat dan kelotok untuk
mengunakan pelampung keselamatan. “Ini sudah berulang kali
diingatkan, bahkan sebelum saya menjabat juga sudah
diingatkan,” ucap Kepala
Dinas yang baru-baru ini dilantik.
 
Dirinya juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah
menyerahkan pelampung keselamatan kepada motoris-
motoris. “Pelampung keselamatan dan life jacket sudah kita
serahkan, ini kita harapkan digunakan, dan kita pula berharap
penumpang mentaati dan mengunakan pelampung
keselematan,” harapnya, Selasa (13/8/2019).
 
Ahmad juga menegasakan akan kembali memeriksa
kelengkapan motoris speed boat maupun kelotok yang ada di
pelabuhan Penajam. “Kita akan berkordinasi untuk hal ini biar
inI bisa berjalan dengan semestinya. Jika sudah ketentuan
harusnya itu dilaksanakan, ini kan untuk keselamatan
penumpang dan motoris itu sendiri,”
tegasnya

Dalam kesempatan tersebut, Kadishub
juga mengimbau kepada masyarakat
untuk mentaati dan mau mengunakan
life jacket yang telah tersedia, terlebih
kondisi saat ini gelombang cukup
besar. “Kita imbau kepada motoris dan
juga penumpang penguna jasa angkut
laut, speed boat dan kelotok untuk
dapat mengunakan life jacket, sekarang
gelombang besar, ini untuk
keselamatan kita semua,” tutupnya.
 
Seperti yang diketahui beberapa tahun
lalu tepatnya 2016 terjadi laka laut yang
menewaskan penumpang dan
menyebabkan hilangnya korban.
Kondisi tersebut diharapkan tidak
terjadi kembali.(bp1/ris/rhmn)

Life Jacket Dilupakan, Kadishub PPU
Ingatkan Keselematan Penumpang
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PENAJAM-Kebakaran baru-baru ini terjadi di
pelabuhan speed boat Penajam Paser Utara
(PPU) menyebabkan sarana umum jembatan
pelabuhan mengalami kerusakan mencapi 45
meter dari panjang  96 meter keseluruhan.
Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah
harus bergerak cepat, pasalnya jembatan yang
terbakar tersebut cukup rapuh sehingga dapat
membahayakan penumpang yang melintasinya di
atasanya. 
 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) PPU bersama
instansi terkait telah melakukan rapat untuk
memperbaiki jalan yang selalu dilalui penumpag
itu. Kabid Bina Marga Dinas PU PPU, Edi Asmoro
membenarkan bahwa pihaknya akan
memperbaiki pelabuhan tersebut. “Rencana
besok, kita akan mulai perbaiki agar pelayanan di
pelabuhan bisa maksimal kembali, kita akan
perbaiki seperti awal dulu,” ucapnya.
 
Pria berkacamata ini juga menjelasakan bahwa
selama masa perbaikan akses jalan di pelabuhan
akan dialihkan sementara. “Akan ada jalan
alternatif sementara untuk penumpang 

PU dan Dishub Bergerak
Cepat perbaiki Jembatam 

 Speed Boat

speed boat, kita berupaya secepatnya pekerjaan itu
selesai,” ujanya. 
Pihaknya menjelasakan bahwa pekerjaan jalan
tersebut akan memakan waktu dalam seminggu,
sehingga secara otomatis jalan alternatif para
penumpang akan digunakan selama satu minggu
kedepan. “Secepatnya kita selesaikan, itu kita akan
buat jalan pengalihan penumpang terlebih dahulu
sebesar 2 meter dengan panjang 45 meter di sisi
kanan jembatan yang terbakar,” ujarnya Saat
disinggung terkait anggaran Edi menjelasakan
bahwa pihaknya mengambil anggaran
pemeliharaan di Dinas PU (Bina Marga) dan Dinas
Perhubungan (Dishub) demi percepatan pekerjaan.
“Saat ini kita sedang menghitung berapa jumlah
besaran anggaranya,” ucapnya.
 



BERITA PENAJAM.

Agustus, 2019 | Hal: 18BERITA PENAJAM Laporan Utama

speed boat, kita berupaya secepatnya pekerjaan
itu selesai,” ujanya. Pihaknya menjelasakan
bahwa pekerjaan jalan tersebut akan memakan
waktu dalam seminggu, sehingga secara otomatis
jalan alternatif para penumpang akan digunakan
selama satu minggu kedepan. “Besok itu kita
akan buat jalan pengalihan penumpang terlebih
dahulu sebesar 2 meter dengan panjang 45
meter di sisi kanan jembatan yang terbakar,”
ujarnya Saat disinggung terkait anggaran Edi
menjelasakan bahwa pihaknya mengambil
anggaran pemeliharaan di Dinas PU (Bina
Marga) dan Dinas Perhubungan (Dishub) demi
percepatan pekerjaan. “Saat ini kita sedang
menghitung berapa jumlah besaran 
 anggaranya,” ucapnya.

BERITA PENAJAM Polres

Kebakaran yang terjadi itu tidak hanya
menghanguskan separuh jembatan
pelabuhan speed, namun juga enam
kios dan satu bengkel speed boat
ludes terbakar. Menurut informasi
yang dihimpun di lapangan bahwa
kios, bengkel dan stan ojek yang
terbakar tidak termasuk dalam
perbaikan yang akan di lakukan
nantinya. “Kalau itu kita tunggu
arahan pimpinan,” tutupnya
(Bp1/SR5/ED2)

BERITAPENAJAM-Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser
Utara terus berupaya melakukan pembinaan terhadap
generasi muda khususnya pelajar dengan program “Police Go
To School” seperti pagi ini, Senin (12/08).
 
Pada kesempatan kali ini, Kasat Lantas Polres PPU AKP Edy
Haruna melaksanakan program “Police Goes To School”
dengan berkesempatan
menjadi pembina upacara di SMK Negeri 2 PPU.
Dihadapan Guru dan ratusan siswa dan siswi SMK
Negeri 2 PPU, AKP Edy Haruna menyampaikan
himbauan tertib berlalu lintas.
 
“Patuhi aturan yang ada disekolah serta Peraturan dijalan raya,
Mari bersama kita jadi Pelopor keselamatan dalam berlalu
lintas ”, pesan AKP Edy Haruna.
 
Lebih lanjut, dalam amanatnya AKP Edy menyampaikan agar
siswa siswi senantiasa patuh dan tertib dalam berlalu lintas
dijalan raya.
Mengingat setiap kejadian kecelakaan lalu lintas selalu diawali
terjadinya pelanggaran

“Mari kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan
dapat mendukung program pelopor keselamatan berlalu
lintas diwilayah Kab. PPU”, ajak AKP Edy Haruna
 
Ditempat terpisah Kapolres PPU AKBP Sabil Umar
menuturkan kegiatan Police Goes to School ini
merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan guna
meningkatkan kepatuhan Pelajar dalam berlalu lintas
sehingga dapat menekan  angka kecelakaan lalu
lintas. (TFR/Humas)

KASAT LANTAS AJAK
PELAJAR TERTIB BERLALU
LINTAS
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