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      Assalamu’alaikum Wr. Wb
Salam sejahtera

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, 
pada kesempatan ini kami dari Redaksi  dapat mempersembahkan 
Bulletin Suara Boven Digoel Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Boven Digoel Edisi Keenam.  Pada terbitan kali ini kami  
mengangkat tema "Peran Dharma Wanita Di Era Digital Pada Usia 
Yang Ke - 21" Sebagai Berita Utama dan juga Berita – berita lain 

yang penting yang dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat maupun 
publik untuk mendorong terwujudnya Boven Digoel Menuju Masyarakat Informasi.

Buletin ini menjadi sebuah bentuk apresiasi kami dalam meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan kepada kita semua. Melalui pembuatan buletin ini, kami berharap dapat 
mengambil peranan dalam upaya peningkatan minat baca yang dimiliki oleh Mas-
yarakat maupun Publik. 

Tim Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta 
berperan dalam penerbitan Bulletin Suara Boven Digoel ini. Kami sangat menghara-
pkan masukan, kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan pada 
terbitan-terbitan yang akan datang. Semoga persembahan kami ini dapat memberikan 
manfaat dan motivasi bagi pembaca sekalian.

Tuhan memberkati kita semua. Amin.

“Nup Bagen Nggup Bagennep, Nggup Bagennep Nup Bagen”,
“Saya Ada Karena Kamu Ada, Kamu Ada Karena Saya Ada”.

     Salam Redaksi

3 MENUJU MASYARAKAT INFORMASI03



INFO UTAMA

"Peran Dharma Wanita Di Era Digital Pada Usia Yang 
Ke - 21"

Peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ka-
bupaten Boven Digoel Di Era Digital Dalam 
Perberdayaan Perempuan Diera Digital dan 

Mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga In-
donesia.

Ketua DWP Kabupaten Boven Digoel, Agatha K. 
Awunim dalam sambutannnya di HUT ke-21 DWP, 
Senin (7/12/2020), menyampaikan bahwa diulang 
tahun yang ke 21 dharma Wanita telah menjadi 
organisasi perempuan yang besar dan telah diberi 
petunjuk.

Serta kemudahan yang besar dalam menjalankan 
program organisasi secara terstruktur hingga men-
capai kinerja yang diharapkan.

“Namun harus kita akui bersama perkembangan 
organisasi belum sesuai denga napa yang kita hara-
pkan dan masih banyak hal-hal yang harus kita 
tingkatkan terus demi tercapai, terwujudnya tujuan 
organisasi dharma wanita persatuan,” katanya.

Agatha juga mengatakan bahwa dharma wanita 
akan terus berupaya melanjutklan setiap program 
yang diamantakan dari pusat hingga ke tingkat 
daerah.

Lebih khusus pada bidang pemberdayaan perem-
puan, Ketua dharma wanita menyampaikan bah-

wa organisasi ini terus melibatkan generasi muda 
untuk terlibat dan belajar serta diberikan pelatihan 
berbasis digital.

Ia menghimbaun kepada anggota dharma wanita 
agar mampu bejkerja secara professional terlebih 
dalam memanfaatkan teknologi di era digital.

Sementara itu, Sekda yang sekaligus Penasihat 
Dharma wanita Kabupaten Boven Digoel, Yoseph 
Awunim menyampaikan bahwa keberadaan dhar-
ma wanita sangat penting dalam menopang karir 
para suami.

Serta wajah ASN yang melambangkan kekuatan 
para istri dalam mendukung pembangunan nasi-
onal. 

“Peran dhrama wanita di era digital untuk men-
dukung terwujudnya ketahanan keluarga, maka 
setiap perempuan yang tergabung dalam organisa-
si ini harus mampu serta layak untuk berkembang 
sesuai kemampuan dan talenta,” katanya.

Yosep juga berharap agar diusia yang ke 21 ini 
dharma wanita mampu bersaing, aktif, dapat mem-
berikan kontribusi pemikiran,gagasan, pandangan 
terhadap cita-cita pembangunan nasional Indone-
sia dengan tetap mendukung kiprah suami sebagai 
ASN.(Angga)
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INFO PEMERINTAH

P emerintah Kabupaten Boven Digoel 
menyerahkan Surat Keputusan Pen-
gangkatan Calon Pegawai Negeri Sip-

il Secara Simbolis, Di  Bovem Digoel, Jumat 
(4/12/2020).

Acara penyerahan SK CPNS yang dilaksanakan 
di Ruang Rapat Setda Kabupaten Boven Digoel 
ini dihadiri oleh Pjs. Bupati, Sekda, serta be-
berapa pejabat Daerah diruang lingkup pemer-
intah Kabupaten Boven Digoel.

Dalam sambutannnya, Pjs. Bupati Boven Digoel, 
Paskalis Netep menyampaikan bahwa formasi 
kebutuhan Kabupaten Boven Digoel berdasar-
kan keputusan Meneteri PAN RB sebanyak 410 
formasi OAP dan 274 untuk formasi umum.

Selain itu Netep juga berkata bahwa dari 684 
yang dinyatakan lulus CPNS tersebut terdapat 
OAP sebanyak 435 dan umum 249 sesuai per-
ingkat terbaik sedangkan 5 orang lainnya tidak 
melakukan pemberkasan sehingga jumlah yang 
diusulkan proses NIPnya sebanyak 679 berkas.

“Sebanyak 540 surat keputusan Bupati Boven 
Digoel dari 679 pelamar yang telah melakukan 
pemberkasan, kurang lebih masih terdapat 139 
berkas yang masih dalam proses termasuk dida-
lamnya 20 berkas yang tidak sesuai den-
gan formasi yang diminta atau 
tidak linier yang akan diusulkan 
Kembali kepada BKN Kantor 
Regional IX Jayapura 
dan Kemente-
rian PAN RB 
di Jakarta.” 
Ujarnya.

K e p a -
da Mas-

yarakat Kabupaten Boven Digoel yang belum 
berhasil lolos seleksi CPNS, Paskalis berpesan 
agar jangan berkecil hati namun tetap berusaha 
dan mencoba pada kesempatan berikutnya.

Pjs. Bupati mmenghimbau kepada PNS, tenaga 
Honorer maupun kontrak yang berada diruang 
lingkup Kabupaten Boven Digoel agar tidak ter-
libat politik praktis atau tidak netral karena 
akan dijatuhi hukuman sesuai peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.(Angga)

Pemilukada Boven Digoel Berjalan 
aman Dan Damai

Setelah di tunda pada tanggal 09/12/20, 
pemilihan umum Daerah (Pemilukada) 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven 

Digoel akhirnya di gelar berjalan aman dan da-
mai, pada Senin (28/12/2020 ).

Sesuai pantauan tim di lapangan, dari seluruh 
TPS yang ada di dua kampung yaitu kampung 
sokanggo dan persatuan distrik Mandobo pen-
coblosan berjalan aman dan damai.

Adapun jumlah TPS yang ada di kampung yaitu 
Kampung sokanggo dan persatuan yaitu kam-
pung sokanggo jumlah 18 TPS yang tersebar 
di 16 RT, sedangkan untuk kampung persatu-
an jumlah TPS 24 yang tersebar di 24 RT. Wak-
tu pencoblosan di laksanakan dari jam 07.00 
sampai 13.00 WIT. (DIA)

SK CPNS Pemkab Boven Digoel 
Diserahkan Secara Simbolis
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INFO SOSIAL EKONOMI

Banyak Masyarakat di Boven Digoel 
Menolak Dilakukan Uji Swab

M eskipun hasil rapid reaktif, masih banyak 
masyarakat kerap menolak di Isolasi dan 
lakukan Uji Swab di Kabupaten Boven 

Digoel.
Menurut Ketua Pokja Kesehatan Tim Gugus Tu-
gas Covid-19 Kabupaten Boven Digoel Dokter 
Yuki, Hingga Rabu (16/12/2020) jumlah penderita 
positif Covid-19 di Boven Digoel telah mencapai 
70 orang. Sebanyak 56 dinyataan sembuh dan satu 
orang meninggal dunia, sedangkan 13 orang masih 
dalam perawatan.
Lanjutnya, Untuk mendeteksi Virus Corona pada 
Pasien Tim Gugus menggunakan dua metode yai-
tu Rapid tes dan Swab tenggorokan, namun yang 
selalu terjadi masyarakat kerap menolak untuk 
dilakukan pemeriksaan Swab.
Tidak hanya itu bahkan ada satu kasus, pasien positif 
Covid-19 menolak dikarantina dan mengelabui petu-
gas dengan mengaku sudah ke Merauke padahal masih 
berada di Boven Digoel,hal ini tentu sangat berdampak 
menambah tingkat penyebaran Virus mematikan 
ini,Tegasnya.
"Jangankan swab, isolasi mandiri saja tidak mau, 
bagaimana kita mau lakukan uji swab ungkap 
dr.yuki di acara konferensi pers di Sekretariat Tim 
Gugus Tugas Boven Digoel, Rabu(16/12/2020).
Ia menegaskan dengan banyaknya  masyarakat 
yang menolak melakukan uji, maka Perlu ada 
upaya paksa dari Pemerintah Daerah untuk 
memastikan bahwa semua yang rapid reaktif 

itu harus di Isolasi dan dilakukan Uji Swab.
Terkait gejala penderita covid-19 di Boven Digoel 
yuki menjelaskan,Awalnya untuk pasien Covid-19 
di Boven Digoel tidak menunjukan adanya gejala, 
namun akhir-akhir ini sudah mulai ditemukan yang 
menunjukan ringan seperti batuk, pilek, demam 
dan daya penciuman menghilang.
Untuk memastikan seseorang positif Corona, 
yaitu setelah Rapid tes harus dilanjutkan dengan 
uji Swab. Inilah yang harus ada kesadaran bersa-
ma dan sikap Kooperatif dari masyarakat.
"Jika tidak mau terjangkit Virus Corona, cara ampuh 
yang perlu dilakukan hanya dengan menerapkan pola 
3M yaitu, memakai masker, biasakan mencuci tangan 
dan hindari kerumununan dengan menjaga jarak." 
(Nan)

Dua Minggu Terakhir Kasus Covid-19 
Meningkat Drastis di Boven Digoel

Jumlah kasus Covid-19 di Boven Digoel pada dua 
minggu terakhir ini meningkat drastis, bahkan 
satu pasien di antaranya meninggal dunia.

Hal ini dikatakan oleh ketua harian tim gugus tugas 
penaganan Covid-19 Boven Digoel  H.syahib saat 
jumpa pers, Rabu (16/12/20)
Syahib mengatakan total kasus positif Covid-19 di 
Boven Digoel berjumlah 70 orang, dari jumlah tersebut 
13 di antaranya sedang dirawat, 56 dinyataan sembuh 
dan satu orang meninggal dunia.
Menurutnya, untuk saat ini pasien terindikasi Covid 
masih ada 56 orang lagi yang tengah menjalani pemer-
iksaan.
Meningkatnya jumlah kasus di Boven Digoel saat ini 
tidak lagi merupakan klaster dari luar, melainkan tel-
ah terjadi infeksi lokal. Terbukti, penyebaran Covid-19 
t e l a h menyebar ke dua distrik lain 
y a n g sebelumnya Zona Hijau kini 
sudah menjadi Zona Merah, yaitu 
D i s - trik Mindiptana ditemukan 5 
k a s u s dan Distrik Jair 2 kasus.
" 4 3 % dari jumlah kasus ini adalah 
b u k a n pelaku perjalanan, artinya su-
dah terjadi Infeksi lokal, sehingga dihara-
p k a n masyarakat untuk senan-

tiasan menerapkan 
protokol kese-
han 3M, (Lanjut 
Halaman 07...)
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INFO SOSIAL EKONOMI
dengan memakai masker, biasakan mencuci tangan dan 
hindari kerumununan dengan menjaga jarak," ucapnya.
Sementara itu untuk menyongsong Libur Natal Tahun 
baru dan Pelaksanaan Pilkada 28 Desember 2020 men-
datang, di tengah meningkatnya jumlah kasus Covid-19, 
jelas Haji Syahib, pihaknya telah mengintruksikan agar 
penanggung jawab tempat umum, seperti toko, pasar, 
gereja, pihak penyelenggara Pilkada dan lain sebagain-
ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 
menyediakan masker, air dan sabun atau hand sanitizer 
dan mengatur jarak aman sebagaimana mestinya.
Ia juga menambahkan,Pemerintah Daerah melalui Tim 
Gugus Tugas tidak melarang aktivitas masyarakat, asal-
kan mematuhi aturan protokol 3M agar penyebaran 
Covid-19 di Boven Digoel bisa ditekan.(Nan)

Petugas TPS Pilkada Boven Digoel 
di Zona Merah Wajib Rapid Test

Menjelang Penyelenggaran Pemilihan 
Umum Kepala Daerah di Boven Digoel 
pada tanggal 28 desember 2020, para 

Petugas TPS wajib menjalani Rapid Test.

Seperti diketahui Pilkada serentak di Boven Di-
goel tersebut tertunda karena penyelesaian 
sengketa salah satu Calon. 

Menurut Ketua Pokja Kesehatan Tim Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Boven Digoel dokter Yuki 

saat dikonfirmasi, Selasa(22/12/2020) menye-
but, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan 
KPUD Propinsi Papua selaku KPUD Boven Digoel.

Dimana langkah awal yang tengah dilakukan saat 
ini yaitu, mewajibkan para petugas menjalani 
Rapid tes yang akan dilakukan Tim Gugus Tugas 
di tiga wilayah Zona Merah di Boven Digoel yai-
tu Distrik Mandobo, Jair dan Mindiptana.

Selain Rapid test, dokter Yuki juga mengatakan 
jumlah pemilih yang nantinya datang mencoblos 
ke Tempat Pemungutan Suara, terutama di TPS 
wilayah Zona merah, bersama pihak penyeleng-
gara akan mengatur dengan benar-benar men-
erapkan protokol kesehatan, mewajibkan pakai 
masker, cuci tangan dan mengatur jarak aman 
antara satu pemilih dengan pemilih lainnya, agar 
tidak menimbulkan klaster baru saat pencoblosan 
nanti.(Nan)
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INFO HANKAM

K apolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw 
bersama Komandan Korem Merauke 
Brigjen TNI Bangun Nawoko meninjau 

langsung pelaksanaan Pilkada di wilayah per-
batasan RI- PNG tepatnya di Kab. Boven Digoel, 
Senin(28/12/2020).

Pelaksanaan Pilkada di Boven Digoel, Papua ini 
sesuai keputusan KPU pusat pasca penundaan 
pelaksanaan Pemilukada sebel-
umnya. Selama pemantauan 
langsung pelaksanaan Pilka-
da tersebut situasi cuk-
up kondusif, lancar dan 
aman. 

Setibanya di Ban-
dara Tanah Merah, 
rombongan Kapolda 
dan Danrem Merauke 
disambut langsung oleh 
Dandim 1711/BVD Letkol 
Czi Daniel Panjaitan, Dan-
yon Satgas Pamtas RI-PNG 
Letkol M. Radhi Rusin,

Kapolres Boven Digoel AKBP Syamsurizal, Ket-
ua DPRD Kab. Boven Digoel Bapak Atanasius 

Kapolda Papua dan Danrem 
Merauke Tinjau Pelaksanaan 

Pilkada Boven Digoel

Koknak dan Kakesbangpol 
Marthen Rupombo, selan-
jutnya rombongan melak-
sanakan pengecekan per-
sonil TNI-Polri yang sudah 
ditempatkan di TPS (tempat 
pemungutan suara) yang be-
rada di wilayah kota Tanah 
Merah. 

Pada kesempatan tersebut 
Danrem Merauke menga-
takan bahwa pada hari ini 
keberadaan saya dan Ka-
polda merupakan salah satu 

perhatian yang sangat besar dari 
TNI-Polri khususnya dalam hal 
keamanan dan ketertiban mas-
yarakat.

"Sebagai TNI melaksanakan tu-

gas perbantuan 
kepada Polri 
dalam rang-
ka pen-
gamanan 
j a l a n -
n y a 

Pemi-
lukada, apapun yang diminta 

oleh Kapolda dan Kapolres kami 
akan selalu siap untuk mendukung 

penuh permintaan tersebut demi men-
jaga kondusifitas wilayah Boven Digoel 

ini, siapapun pemimpin yang terpilih nan-
ti, itu merupakan pilihan rakyat dan harus kita 
terima dengan sukacita".tandasnya.(DIA)
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INFO LEPAS

Guna Pencegahan penyebaran Covid-19 
di perayaan Natal, Pemerintah Daerah 
Boven Digoel melalui Tim Gugus Tugas 

Covid-19, meminta pengurus gereja membatasi 
jumlah umat dalam perayaan ibadah Natal.

Menurut Ketua Pokja kesehatan Tim Gugus Tu-
gas percepatan penanganan Covid-19 Boven 
Digoel dokter Yuki, selain penerapan protokol 
kesehatan, pihaknya juga sudah menyurati berb-
agai denominasi gereja untuk membatasi jumlah 
umat dalam perayaan ibadah Natal.

"Minimal lima puluh persen, disamping mela-
rang membawa anak-anak, juga bagi mereka 
yang sudah berusia lanjut,"tegas Yuki, dalam 
menanggapi pertanyaan Wartawan terkait per-
ayaan Natal ditengah tingginya kasus Covid-19 
di Boven Digoel.(22/12/2020).

Menurutnya, pada dasarnya tidak melarang, 
aktivitas masyarakat terutama dalam melak-
sanakan Ibadah Natal. Namun untuk menguran-
gi resiko terkena Covid-19 maka kapasitas umat 
atau jemaat di tempat-tempat Ibadah diharap-
kan maksimal lima puluh persen, agar jarak an-
tara Umat/jemaat terpisah.

Sementara terkait APD berupa masker, sabun 
cuci tangan atau Handsanitizer, menurut dokter 
Yuki, pihak gereja bisa langsung menyurati Tim 
Gugus untuk meminta sarana tersebut.

Ditempat berbeda, salah satu tokoh agama 

Katholik Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Mer-
ah Pastor Pius Retop, Msc saat dikonfirmasi ter-
kait kesiapan menjelang perayaan Ibadah Natal 
menjelaskan, pihak gereja tetap mengikuti dan 
mematuhi himbauan Pemerintah untuk tetap 
melaksanakan Ibadah dengan men- ga-
cu pada protokol kesehatan.

"Pada prinsipnya gereja tetap 
mengikuti himbauan Pemer-
intah, karena hal ini juga demi 
kabaikan bersama dalam up-
aya memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 di 
Boven Digoel,"tandasn-
ya.

Langkah yang sudah 
dilaksanakan saat 
ini yaitu meminta 
penambahan APD 
dari Tim Gugus, menyiapkan alat Termoscan, 
tempat cuci tangan dan membatasi tempat 
duduk Umat didalam gereja.

Selain itu sebelum ibadah malam Natal tang-
gal 24 nanti, gereja akan disterilkan dengan 
penyemprotan desinfektan di dalam dan luar 
area gereja, tegasnya.

Diketahui Update terkini kasus Covid-19 di 
Boven Digoel, total positif 73 kasus, sementara 
dirawat 7 orang, sembuh 59 orang dan mening-
gal dunia 1 orang. (Nan)

IBADAH NATAL DI BOVEN DIGOEL 
DIBATASI 50% JEMAAT
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