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SALAM REDAKSI

Salam,

 Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
berkat dan karunia-Nya sehingga Buletin Kapakat edisi ke II Tahun 2022 
BAPPEDALITBANG Kabupaten Gunung Mas dapat sampai ke tangan 
pembaca.

 Dalam Buletin “KAPAKAT” Edisi ke II Tahun 2022  ini ada beberapa hal 
yang akan disampaikan diantaranya yaitu : Lomba Inovasi Perangkat Daerah, 
kemudian Kabupaten Gunung Mas kembali mendapatkan WTP, selanjutnya 

Bupati Gumas melakukan pemasangan spanduk untuk rekor MURI, kemudian Wakil Ketua Pengadilan 
Negeri Kuala Kurun Resmi Dilantik dan masih ada lagi hal lainnya yang akan disampaikan dalam Buletin 
ini.

 Semoga Buletin ini dapat menyampaikan Informasi, Data dan Program Pembangunan Daerah yang 
ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas kita tercinta ini. Buletin ini merupakan milik kita bersama sehingga 
eksistensinya merupakan tanggung jawab kita bersama pula. Untuk itu sangat diharapkan partisipasi aktif 
dari setiap Perangkat Daerah dan penulis yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

 Akhir kata, kami sadari masih banyak kekurangan dalam Buletin ini, segala kritik dan saran yang 
membangun akan kami terima dengan senang hati. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan 
dan peran serta dari berbagai pihak dan tim redaksi yang telah membantu kelancaran dari persiapan hingga 
pendistribusiannya. Semoga penerbitan buletin ini bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, serta 
mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.

Redaksi.

Penerbit :
BAPPEDALITBANG Kabupaten Gunung Mas

Jln. Brigjen Katamso No. 99 Kuala Kurun Telp. (0537) 3032766
Email : buletin.kapakat.gumas@gmail.com
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Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia L.P. 
Umbing mengatakan, Pemerintah Daerah saat 

ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan daya saing daerah sesuai amanat 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan 
orang nomor dua di Gumas saat menyampaikan 
sambutan tertulis Bupati tentang penilaian Lomba 
Inovasi Perangkat Daerah Kab. Gumas di Aula 
Bappedalitbang, Kamis (30/6/2022).

 Inovasi di segala bidang merupakan jawaban 
terhadap hal tersebut, baik di bidang tata kelola 
pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun 
inovasi bentuk lainnya di masyarakat.

 Berkaitan dengan hal tersebut lanjut Efrensia 
L.P. Umbing, Pemerintah Kab. Gunung Mas 
berkomitmen untuk mendorong dan membangun 
budaya inovasi yang diharapkan dapat menimbulkan 
dampak luas bagi percepatan pertumbuhan segala 

aspek di Kabupaten Gunung Mas.
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 
dalam kompetisi Nasional adalah Top 99 Inovasi dari 
Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Tahun 
2021 dari Dinas Kesehatan yang diselenggarakan 
oleh Kemenpan RB.

 “Percepatan tersebut jangan dijadikan 
kebanggaan semata saja, tetapi bagaimana upaya 
untuk adanya budaya-budaya Inovasi,” ucap Efrensia 
L.P. Umbing.

 Kurangnya budaya Inovasi di Kabupaten 
Gunung Mas terlihat melalui Kompetisi Inovasi 
Tingkat Nasional yaitu Innovative Government 
Award (IGA) Tahun 2021 dari Kemendagri, bahwa 
Kabupaten Gunung Mas berada pada urutan ke 
345 (kategori Kabupaten Kurang Inovatif), hal ini 
dikarenakan,
Yang pertama kurangnya daerah kita melakukan 
Inovasi yang telah tertuang pada UU No 23 Tahun 

Lomba Inovasi Perangkat Daerah
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2014 dan PP 38 tahun 2017, yang kedua kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Inovasi di 
daerah yang masih bersifat parsial tidak terkoneksi 
dengan Inovasi lain, karena belum ada Roadmap 
Inovasi, belum meluas dan masif. Dan yang ketiga 
belum bergabungnya infrastruktur Inovasi daerah, 
sehingga inovasi yang ada saat ini masih bersifat 
sporadis (muncul atas dasar ide saat itu), bersifat 
piecemeal (manfaat yang kurang optimal, kurang 
membentuk efek besar secara kolektif), serta stagnan 
(tidak terjamin berkelanjutan).

 Selanjutnya yang keempat, belum 
maksimalnya Perangkat Daerah menciptakan, 
mengembangkan dan menerapkan inovasi, yang 
kelima belum terbangunnya Ekosistem Inovasi yang 
optimal.

 “Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 
harus terus berbeban diri. Pentingnya Inovasi, 
sehingga kita perlu budayakan inovasi dengan 
semangat kolaborasi dan sekaligus kompetisi 
memberikan dukungan, berupa fasilitas, advokasi, 
asistensi, supervisi, dan edukasi kepada innovator 
untuk menciptakan kreativitas dalam berinovasi,” 
ungkapnya.

 Disampaikannya bahwa keberhasilan 
Pemerintah Kab. Gunung Mas dalam inovasi perlu 
didukung komitmen dari Kepala Perangkat Daerah 
dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan 
daerah dengan melakukan akselerasi yang salah 
satunya dengan melaksanakan Inovasi Daerah, 
perangkat daerah diwajibkan menciptakan inovasi 
tidak sebatas aplikasi, tetapi berupa inovasi produk, 
inovasi konsep, inovasi Metode, inovasi Sumber 
Daya Manusia, serta inovasi struktur organisasi dan 
lain-lainnya.

 “Kita perlu membangun kerjasama penelitian 
dan pengembangan, dengan Perguruan Tinggi di 
bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi,” 
jelasnya.

 “Saya menyambut dan mengapresiasi 
kegiatan Penilaian Lomba Inovasi ini yang 
merupakan salah satu upaya mendorong berbudaya 
inovasi.untuk itu diperlukan komitmen bersama 
untuk mewujudkannya. Tidak cukup hanya angan-
angan tanpa kemauan, tidak cukup hanya dengan 
program tanpa anggaran dan tidak cukup hanya 
dengan anggaran tanpa SDM yang handal,” tukas 
Efrensia L.P. Umbing.

Buletin Kapakat Edisi II Tahun 2022
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Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran 
(TEPRA) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) 

dilaksanakan di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati, 
Senin (06/6/2022). Rapat ini dalam rangka diskusi 
terkait Realisasi Pendapatan/Penerimaan dan 
Realisasi Keuangan per 31 Mei 2022 dan Sinkronisasi 
Data Realisasi Pendataan/Penerimaan dan Realisasi 
Keuangan per 31 Mei 2022.
 Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Gunung 
Mas Richard, didampingi Kepala Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Kab. Gumas Edison, serta Kepala 
Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) 
Setda Kab. Kabupaten Gunung Mas Benny Mambang.
Dalam arahannya Richard mengatakan, untuk PAD 
kita realisasinya 41, 98%,  untuk transfer masih 
dibawah 37,24%, yang harus kita pacu adalah dana 
alokasi khusus atau dana DAK fisik.
 Ia menerangkan dana DAK fisik kita sebesar 
104 miliar lebih dan realisasinya pada saat sekarang 
ini adalah nol, berkaitan dengan hal tersebut 
ditindaklanjuti oleh Bapak Sekda Gumas pada 
tanggal 3 Maret 2022 sudah dilakukan rapat dan 
mengundang perangkat daerah yang menangani 
DAK fisik.
 Arahan dari Sekda Gumas untuk perangkat 
daerah yang memang DAK fisiknya agak terlambat 
dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 
, supaya dibentuk tim percepatannya.
 Dalam rapat TEPRA ini ada empat poin 

penting, yang pertama adalah pendapatan, baik 
pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang 
sifatnya transfer, yang kedua percepatan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan strategis yang ada, yang sifatnya 
fisik maupun non fisik berkaitan dengan dana DAK.
Yang ketiga adalah dana desa yang mana juga 
menjadi fokus, karena ada batasan  untuk bisa 
disalurkan, yang lebih penting adalah semakin cepat 
disalurkan maka akan semakin berdampak terhadap 
perputaran ekonomi yang ada pada kecamatan-
kecamatan dan desa-desa, serta yang keempat dana 
penyerapan dana covid-19.
 “Kita berharap supaya digenjot pendapatan, 
BPHTB  khususnya dari BPS ini juga harus dipacu, 
kita sepakat bisa mendorong PBS agar HGU mereka 
bisa kita percepat dan Bagian Ekonomi serta 
Pelayanan Satu Pintu juga bisa menindaklanjuti 
hal tersebut supaya percepatan langkah yang kita 
ambil bisa meningkatkan progres dari pendapatan,” 
ungkap dia.
 Selain itu menurutnya,  pendapatan kita 
posisinya ada yang sudah  ada yang diatas 100%  dan 
ada juga yang masih dibawah dari itu, tetapi secara 
umum  kondisi pendapatan kita masih di progres 
normal.
 “Kita berharap dana DAK harus digenjot, 
jangan sampai ada pekerjaan yang memang tidak 
bisa kita laksanakan sehingga akhirnya dananya 
tidak dapat dikucurkan,” pungkasnya.

Genjot Pendapatan Target BPHTB, Ini Arahan Asisten II
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Bupati Kabupaten Gunung Mas Jaya Samaya 
Monong Berkesempatan Menghadiri 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di 
Gedung Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 
Jumat (13/5/2022).

 Dalam Penyerahan LHP diserahkan langsung 
oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Bapak 
Agus Priyanto, S.E.,M.SI.,CA., CSFA.

 “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah bekerja keras menyusun 
laporan keuangan tersebut, sehingga mampu 
mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian 
(WTP),” ucap Jaya Samaya Monong.

 Sementara itu, Inspektur Kabupaten Gunung 
Mas Hel mengatakan, Kabupaten Gumas mendapat 
opini WTP dari BPK Perwakilan Kalteng atas 
pemeriksaan LKPD tahun 2021.

Buletin Kapakat Edisi II Tahun 2022
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Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) 
menggelar upacara peringatan HUT ke 20 Tahun. 

Upacara peringatan HUT ke 20 ini berjalan dengan 
lancar di halaman kantor Bupati pada hari Selasa 
(21/6/2022) dan dimulai dengan pembacaan sejarah 
terbentuknya Kabupaten Gumas.
 Bupati Gumas yang bertindak selaku 
Inspektur pada upacara  menyampaikan ucapan 
penghargaan dan terima kasih kepada seluruh 
Anggota Satgas Covid19 Kabupaten Gunung Mas, 
karena telah mensukseskan pelaksanaan Vaksin 
Covid19 untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten 
Gunung Mas.
 Ia pun mengatakan bahwa kita patut 
bersyukur karena beberapa waktu lalu kita telah 
menerima hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan 
telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) atas penyelenggaraan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2021.
 “Saya ucapkan terimakasih atas kepatuhan 
semua perangkat Daerah Kabupaten Gunung 
Mas terhadap pengelolaan keuangan dalam 
mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 
Semoga apa yang kita capai dapat terus dipertahankan 
untuk seterusnya,” tuturnya.

 “Saya menghimbau dan mengajak kita 
sekalian untuk terus bergandengan tangan, 
hilangkan perbedaan, saling mendukung, berjuang 
dengan tekad yang kuat, berpacu dengan waktu,  
berkarya untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang semakin 
baik kedepannya,” kata Jaya.
 Dirinya berharap mengingatkan kembali 
sesuai dengan Visi Kabupaten Gunung Mas yang 
tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 yaitu 
“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang 
bermartabat, Maju, berdaya saing, sejahtera dan 
mandiri (Berjuang Bersama) dengan rumusan 
Program unggulan Tri Smart yaitu, Smart Agro, 
Smart Human Resource, Smart Tourism.”
 Dia menuturkan bahwa kita telah memasuki 
tahun ke-3 RPJMD 2019-2024, hambatan terbesar 
yang dialami dalam memacu program Tri Smart di 
3 tahun terakhir ini yaitu adanya pandami covid19, 
namun sekarang sudah mulai berangsur teratasi,  
tetapi disisi lain hambatan yang menjadi momok 
menghantui kita yaitu tingginya penyalahgunaan 
obat terlarang, Narkotika dan zat adiktif berbahaya 
lainnya di kalangan masyarakat Kabupaten Gunung 
Mas.
 “Tampak bahwa dalam 3 tahun terakhir 

Bupati Gumas Pimpin Upacara Perayaan HUT ke 20 
Kabupaten Gunung Mas

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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sampai bulan Mei 2022, untuk penanganan Perkara 
dan tersangka Narkoba cenderung menurun, 
tetapi untuk pengguna cenderung meningkat. Ini 
adalah sinyal yang sangat memprihatinkan bagi 
perkembangan bagi Generasi penerus pembangunan 
khususnya di Kabupaten Gunung Mas.” Tambahnya
Orang nomor 1 di Kabupaten Gunung Mas itu pun 
mengatakan bahwa hal ini menjadi keprihatinan 
terbesar. Di satu sisi kita sangat optimis untuk 
kemajuan pembangunan Kabupaten Gunung Mas, 
tapi disisi lain kita menghadapi pelemahan SDM 
atau human Resources  akibat semakin maraknya 
penggunaan narkoba di Kabupaten Gunung Mas.
 “Mengingat akan keadaan tersebut saya 
atas nama pemerintah Kabupaten  Gunung Mas 
menyatakan komitmen perang terhadap Narkoba, 
untuk maksud tersebut kita menggandeng BNN 
Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada beberapa 
waktu lalu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 
telah menandatangani MoU dengan BNN Provinsi 
Kalimantan Tengah yang dilanjutkan dengan 
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNN 
Provinsi Kalimantan Tengah dengan Direktur RSUD 
Kuala Kurun di hari yang sama yaitu pada tanggal 19 
Mei 2022 lalu. Jadi kita menyatakan perang terhadap 
Narkoba tetapi kita pun berkomitmen untuk 
melakukan Rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba.” 
Tegasnya

Oleh sebab itu lanjut dia Pada peringatan Hari 
Jadi ke 20 Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2022, saya telah menetapkan Tema Hari Jadi 
: “BERSAMA WUJUDKAN GUNUNG MAS 
SEJAHTERA, MANDIRI, BERKEADILAN 
DAN BERMARTABAT” Sub Tema : “DENGAN 
SEMANGAT HARI JADI KABUPATEN GUNUNG 
MAS, KITA BANGUN SINERGI UNTUK 
MEWUJUDKAN KABUPATEN GUNUNG MAS 
BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
 Selain itu untuk menambah spirit keseriusan 
Pemerintah dalam Perang Terhadap Narkoba dan 
bersamaan dengan Hari Jadi Kabupaten Gunung 
Mas kita mengajukan pemecahan Rekor MURI 
Indonesia untuk pembuatan Spanduk anti Narkoba 
sebanyak 5.020 buah dalam 2 bahasa yaitu bahasa 
Dayak Ngaju dan Bahasa Indonesia. Kita tambahkan 
pada angka 5.020 adalah simbol peringatan hari jadi 
ke 20 Kabupaten Gunung Mas.
 “Saya minta kepada seluruh ASN Kabupaten 
Gunung Mas untuk memperhatikan hal ini dan 
jangan coba-coba untuk menggunakan Narkoba, 
demikian juga kepada seluruh Perangkat Pemerintah 
Desa/Kelurahan dan BPD se Kabupaten Gunung 
Mas jadilah contoh teladan kepada Masyarakat di 
wilayahnya, kita harapkan dengan kerjasama kita 
semua, kita bisa wujudkan Gunung Mas Bersih 
Narkoba (Gunung Mas Bersinar),” pungkasnya.

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong melakukan 
peninjauan sekaligus pemasangan spanduk secara 

simbolis di titik nol pemasangan untuk rekor MURI 
di depan Satuan Polisi Pamong Praja Gumas, Senin 
(20/6/2022).
 
 Dihadiri oleh Wakil Bupati Gumas Efrensia L.P. 
Umbing, Forkopimda dan Kepala OPD Kab. Gunung 
Mas  dalam rangka Hari Jadi ke 20 Kabupaten Gunung 
Mas.
 
 “Saya mengapresiasi dan menyambut baik 
diselenggarakannya pemasangan spanduk untuk rekor 
MURI yang berjumlah lima ribu dua puluh buah, lima 
ribu spanduk dalam rangka pecahkan rekor MURI dan 
dua puluh spanduknya simbol hari jadi Gumas yang ke 
20 tahun,” ucapnya saat dibincangi gunungmaskab.go 
id.
 
 Orang nomor satu di Bumi Habangkalan 
Penyang Karuhei Tatau ini berharap melalui kegiatan 
semua masyarakat Kab. Gunung Mas dan stakeholder 
yang ada supaya Tuhan memberi cuaca yang 
mendukung kegiatan pemasangan spanduk ini bisa 
berjalan dengan baik, tetap kokoh utuh sampai selesai 
penilaian dari tim MURI.
 
 Lebih lanjut dikatakan olehnya, penilaian 
ini akan dilakukan besok oleh tim MURI Republik 
Indonesia, rencana tanggal 22 Juni 2022 spanduk akan 
dilepas dan akan dibagikan ke Kecamatan dan Desa 

serta Dinas Badan yang ada di Kab. Gunung Mas ini.  
 
 Jaya menghimbau dan mengajak semua pihak  
untuk terus bergandengan tangan, saling mendukung, 
berjuang dengan tekad yang kuat dalam mencegah dan 
memberantas penyalahgunaan Narkoba.
 
 Dikatakannya marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa supaya acara ini diberkati.
 
 “Mari kita menjaga spanduk yang ada supaya 
tetap utuh tidak ada yang merusaknya kita tetap 
bergandengan tangan untuk mensukseskan dalam 
rangka kita memperingati hari jadi Kab. Gunung 
Mas yang ke 20 tahun pemecahan rekor pemasangan 
spanduk terbanyak,” pintanya.
 
 Ditambahkan dia untuk tindak lanjut 
dari pemerintah sendiri, yakni bagaimana upaya 
pencegahan, melalui pemasangan spanduk pencegahan 
ini memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa 
narkoba adalah musuh kita.

 Upaya kami bersama BNN dan pihak 
kepolisian secara perlahan akan melakukan rehab 
kepada pecandu narkoba.

 Melakukan upaya-upaya pencegahan dalam 
arti sampai upaya penindakan hukum yang tegas supaya 
memberikan efek jera “saya berharap kepada Bandar 
dan pengedar narkoba bertobatlah,” pungkasnya.

Bupati Gumas melakukan pemasangan spanduk 
untuk rekor MURI

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia 
Ir. L.P. Umbing, M.Si mengapresiasi atas 

pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala 
Kurun Galih Bawono, S.H., M.M hal ini meringankan 
beban Bapak Ketua, karena sudah ada wakil jadi bisa 
berbagi-bagi tugas.
 
“Selama ini cukup kewalahan tugas Ketua Pengadilan 
Negeri Kuala Kurun. Kalau ada acara ada sidang 
jadi harus memilih mau ikut acara atau sidang 
dengan adanya Wakil Ketua Pengadilan ini sangat 
membantu,” ucap Efrensia L.P. Umbing, M.Si saat 
diwawancarai di Pengadilan Negeri Kuala Kurun, 
Jumat (10/7/2022).
 
“Kami berharap pelayanan Pengadilan Negeri 
Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas kepada 
masyarakat akan semangkin lebih baik lagi,” katanya.
 
Sementara Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun 
Bakti Firmansyah, S.H., M.H. menuturkan dengan 
dipercayakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala 
Kurun Pak Galih Bawono, S.H., M.M bisa bersinergi 
untuk peningkatan pelayanan di Pengadilan Negeri 
Kuala Kurun. Untuk menjaga standar pelayanan 
kita servis ekselen atau pelayanan prima baik 
di persidangan maupun administrasi di ruang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 
“Kami sangat bersyukur dapat tambahan sumber 
daya manusia (SDM) yang baru, kemarin kita 

mendapat jatah CPNS 2 orang, Mahkamah Agung,” 
ucap Bakti Firmansyah, S.H., M.H.
 
Hal ini lanjutnya kedepan banyak sekali pekerjaan 
yang harus kita tingkatan baik itu untuk pelayanan 
masyarakat, pengguna peradilan puji syukur selama 
saya menjabat disini ada dua aplikasi yang sudah 
difungsikan, yakni ada aplikasi rumah betang, untuk 
penyidik perpanjangan penahanan, penyitaan dan 
sebagainya dan aplikasi silakas.
 
Lebih lanjut dirinya menyampaikan silakas fungsinya 
untuk masyarakat yang jauh-jauh bisa berkonsultasi 
ke PTSP tanpa harus datang ke ruang  Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk aplikasi silakas ini 
didukung oleh PTSP online, masyarakat bisa video 
call ketika bertanya bisa juga melalui whatsapp.
 
“Dengan kerja sama dan dukungan semua pihak ini 
juga mendorong pemerintahan kita semangkin maju 
khususnya wifi kita, bahwa informasi setiap desa dan 
Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas tidak tersedia 
jaringan internetnya,” ungkapnya.
 
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil 
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun tentunya 
dengan harapan kita semua untuk mensinergikan hal 
ini untuk bekerja bersama untuk mewujudkan WBK 
dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya 
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Resmi Dilantik

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. 
Umbing, yang mewakili Bupati Gunung Mas 

menyampai pidato pengantar Bupati rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dan 
rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan 
rancangan prioritas dan rancangan semester (PPAS) 
Tahun Anggaran 2023, di ruang sidang paripurna 
DPRD, Senin (04/7/2022).

 Pada Rapat Paripurna ini tampak hadir Ketua 
DPRD Kabupaten Gunung Mas Akerman Sahidar,  
Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Gumas, 
dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gunung Mas serta tamu undangan 
lainnya.

 Pada kesempatan ini Wakil Bupati Efrensia 
L.P. Umbing pada pidato tertulisnya Bupati 
menyampaikan, oleh karena itu, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan mekanisme yang berlaku, maka rancangan 
Peraturan Daerah yang saya sampaikan ini, wajib 
dibahas bersama dengan Ketua, Wakil Ketua, dan 
Anggota Dewan yang terhormat untuk mendapat 
persetujuan bersama, dimana pada akhirnya nanti 
dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
sebagai wujud legitimasi terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan sepanjang tahun 2021, baik dalam 

Wabup Gumas Sampaikan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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bidang pemerintahan, pembangunan maupun 
pembinaan kemasyarakatan.

 “Saya ingin menjelaskan, terkait dengan 
materi rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapat dan belanja daerah Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2021. Bahwa anggaran pendapat dan 
belanja daerah merupakan dasar pengelolaan 
keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai 
keuangan Negara,” katanya.
 Gambaran secara umum terkait dengan 
realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2021, 
pendapatan daerah secara keseluruhan dianggarkan 
sebesar Rp 1.042.945.002.945.002.989,47 dengan 
realisasi keseluruhan sebesar Rp 1.078.818.220.819,48 
atau 103,44%.

 Menurut dia komponen anggaran pendapatan 
daerah berikut realisasinya yang terdiri atas 
pendapatan asli daerah (PAD), dianggarkan sebesar 
Rp 78.484.730.000,00 dapat direalisasikan sebesar 
Rp85.105.385.509,84 dan 108,44% pendapatan 
transfer dianggarkan sebesar Rp 938.218.709.213,00 
dapat direalisasikan sebesar Rp 964.971.469.664, 00.

 Belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2021, 
keseluruhan Belanja Daerah yang dianggarkan 
sebesar Rp1.103.066.460.601,49 dengan realisasi 
keseluruhan sebesar Rp1.035.838.027.386,33, atau 
93,91%.

 Adapun komponen Belanja Daerah terdiri 
dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak 
Terduga, dan Belanja Transfer yang dapat kami 
jabarkan, yakni belanja operasi dianggarkan sebesar 
Rp 723.789.040.755,49, telah direalisasikan sebesar 
Rp 674.464.662.176,78, atau 93,19%.

 Belanja modal dianggarkan sebesar Rp 
208.522.947.818,00, telah direalisasikan sebesar Rp 
193.102.259.562,55, atau 92,60% dari pagu anggaran;

 Belanja tidak terduga, yang dianggarkan 
sebesar Rp4.075.099.821,00, dengan realisasi 
sebesar Rp2.738.081.596,00, atau 67,19%  dari 
pagu anggaran, dan Belanja transfer merupakan 
Transfer Bantuan Keuangan, dianggarkan sebesar 

Rp 166.679.372.207,00, dan telah direalisasikan 
sebesar Rp165.533.024.051,00, atau 99,31% dari 
pagu anggaran.

 Dari perhitungan komponen total 
keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah dikurangi 
total keseluruhan realisasi Belanja Daerah yang telah 
dijabarkan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 
2021 terdapat SURPLUS anggaran sebesar Rp 
42.980.193.433,15.

 Pembiayaan daerah terdiri dari komponen 
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan yang dapat kami jabarkan, yakni 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN, dari anggaran 
sebesar Rp 72.780.457.612,02, terealisasi sebesar 
Rp74.814.146.013,64, atau 102,79% dari pagu 
anggaran; dan Pengeluaran pembiayaan dianggarkan 
sebesar Rp12.659.000.000,00, dengan realisasi 
sebesar Rp12.659.000.000,00, atau 100% dari pagu 
anggaran.

 Dari perhitungan komponen realisasi 
Penerimaan Pembiayaan Daerah dikurangi 
realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang 
telah dijabarkan, terdapat realisasi PEMBIAYAAN 
NETTO sebesar Rp 62.155.146.013,64.

 Dengan demikian, maka terdapat Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 
2021 sebesar Rp105.135.339.446,79, yang merupakan 
jumlah dari SURPLUS Anggaran ditambah dengan 
pembiayaan Netto.

 Sebagaimana telah dijabarkan di atas, 
merupakan nilai dari Laporan Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
(BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021, yang 
pada tahun 2021 ini, kembali memperoleh opini 
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP). Dengan 
demikian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 
telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu tahun 2012, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, dan 2021.

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong secara 
resmi melantik direktur Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Gumas yang baru terpilih melalui 
seleksi pemilihan direktur yang dilaksanakan Panitia 
seleksi (Pansel) belum lama ini.
Hendra Toedan resmi menjabat sebagai direktur 
PDAM periode tahun 2022-2026 yang dilantik oleh 
Bupati Gumas Jaya Samaya Monong bertempat di 
ruang rapat lantai, Sabtu (25/6/2022).
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong 
mengatakan, perusahaan daerah selain dimaksudkan 
sebagai sumber pendapatan asli daerah, juga 
diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara luas.
“Saya berharap dengan dilantiknya Direktur yang 
baru akan memperluas jangkauan pelayanan kepada 
masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Tugas ini 
memang tidak mudah, cukup berat namun dengan 
kebersamaan dan kesamaan harapan, yang berat 
akan menjadi ringan,” kata Jaya saat menyampaikan 
sambutannya.
Selain itu Bupati juga meminta Direktur PDAM 
agar secara bijak dapat melakukan transformasi 
kepemimpinan koperasi modern yang berorientasi 
pada hasil dan ramah terhadap prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance. Untuk mencapai kondisi 
PDAM yang berciri koperasi profesional.
Orang nomor satu di Bumi Habangkalan Penyang 
Karuhei Tatau mengharapkan agar semua pihak 

dapat berbuat yang terbaik secara bersama-sama 
untuk mewujudkan PDAM yang maju, mandiri dan 
profesional.
“Direktur PDAM harus pandai mengembangkan 
komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder, 
baik melalui forum/media tertentu guna 
membangun kebersamaan dan transparansi kerja, 
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip profesionalisme 
dan Good Corporate Governance,” harapnya.
Bupati berpesan agar menerapkan prinsip efisien 
melalui perbaikan kebocoran, sehingga tingkat 
kebocoran yang masih cukup tinggi dapat 
diturunkan, meningkatkan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat, serta menghindarkan seminimal 
mungkin adanya keluhan dari pelanggan.
Jaya juga mengharapkan manajemen distribusi 
air juga perlu terus-menerus disempurnakan, 
sehingga dapat terwujud pelayanan air mengalir 
24 jam nonstop, meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia para pegawai PDAM karena diyakini 
dengan profesionalisme dan SDM berkualitas, 
lembaga ini akan menjadi perusahaan yang sehat.
“Saya mengucapkan selamat kepada Direktur 
PDAM yang baru dilantik. semoga saudara 
dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya 
dengan penuh rasa tanggung jawab, dan segera 
menyesuaikan situasi dan kondisi tempat kerja yang 
baru,” pungkasnya.

Bupati Gumas Lantik Direktur PDAM

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong dan Wakil 
Bupati Efrensia L.P. Umbing menyerahkan 

secara simbolis kartu tani untuk petani setempat 
yang digelar di halaman kantor Dinas Pertanian 
pada Senin 20 Juni 2022.

 “Terima kasih pada semua pihak yang telah 
mendukung program pertanian dalam mewujudkan 
smart agro, dalam hal ini yakni digelarnya 
penyerahan kartu tani untuk para petani,” ujar Jaya, 
Senin 20 Juni 2022.

 Jaya berpesan pada petani agar bisa 
menggunakan kartu tani ini sebaik-baiknya, 
digunakan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi 
dan jangan disalahgunakan.

 Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten Gunung Mas Letus Guntur mengatakan 
ada 325 petani di wilayah setempat yang 
mendapatkan kartu tani.

 Letus menjelaskan bahwa kartu tani berisi 
kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. 
Untuk kuota ini  tergantung dari luas lahan yang 
dimiliki setiap petani . Lebih lanjut, kartu tani tidak 
bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk 
penukaran pupuk untuk pengembangan tanaman 
pangan dan hortikultura bukan untuk perkebunan 
khusus kelapa sawit,

 Selain untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, 
kartu tani dapat digunakan untuk memverifikasi data 
para petani ketika melakukan melakukan pengajuan 
pinjaman kredit usaha pertanian.
Selain Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan penyerahan 
kartu tani ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Gumas Akerman Sahidar, anggota DPRD Rayaniatie 
Djangkan dan Pemerintahan Daerah Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bupati menyerahkan secara simbolis 
kartu tani untuk petani
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Kuala kurun gunungmaskab.go.id  - Upaya pihak 
PT. PLN PERSERO ULP Kuala Kurun berupaya 

terus melakukan perbaikan mesin  PLN di Km 9 
Kurun Tewah.
 “Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, 
kejadian ini bukan kami inginkan, PLN itu ingin 
menyuplai listrik tetapi apa daya mesin kita rontok 
dua unit,” ucap Manager PT  PLN PERSERO ULP 
Kuala Kurun Meka Iriyadie di ruang kerjanya, Jumat 
(10/6/2022).
 Dia mengatakan, pada overhaul unit tiga, 
unit dua dan unit lima operasi full dan tidak ada 
istirahat sehingga menyebabkan unit dua dan unit 
lima mengalami kerusakan, di Kuala Kurun diakui 
lumayan tinggi sekali dalam lonjakan pemakaian 
listriknya
 “Ini dilakukan pemadaman karena 
menyesuaikan daya mampu pembangkit, mesin 
yang berada di Kuala Kurun berjumlah Sembilan 
unit, satu unit overhaul mulai tanggal 30 Mei mulai 
ikut ada gangguan dan sekarang sudah dilakukan 
perbaikan emergency,” ungkap Meka Iriyadie.
 Dikatakannya unit lima sudah mulai join 
sistem dan sudah mulai jalan dan unit tiga mudah-
mudahan dalam minggu ini sudah masuk lagi serta 

dipercepat overhaulnya, dalam jangka waktu satu 
bulan perbaikan dan  tim perbaikan mesin sudah 
datang dari ULP Sampit dan sudah ada progres 
sehingga dalam minggu ini sudah join sistem.
 “Kami berharap mudah-mudahan dalam 
waktu dua minggu ini listrik di Kuala Kurun kembali 
normal,” jelasnya.
 Meka Iriyadie meminta kepada masyarakat 
Kuala Kurun untuk bersabar menghadapi 
permasalahan ini, sembari menunggu masa 
perbaikan mesin, apabila dipaksakan mesin yang 
tidak mampu dan bisa rusak total.
 “Kami dari PT. PLN Kuala Kurun dan PLTD 
Kuala Kurun memohon maaf yang sebesar-besarnya 
atas ketidaknyamanan ini, bukan kehendak kami 
dan kami pun tidak ingin terjadi pemadaman karena 
kamipun merugi dalam penjualan karena yang kami 
jual adalah produk layanan dan listrik,” tuturnya.
 “Kami mohon dukungan doa dari masyarakat 
supaya kelistrikan kita disini cepat pulih kembali,” 
pungkasnya.
 Manajer ULP PLN Kuala Kurun 
menyampaikan kepada awak media terkait 
pemadaman bergilir di Kuala Kurun.

Ini Penjelasan Manajer PLN Kuala Kurun 
Terkait Pemadaman Bergilir

BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS
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Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati 
Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong 

menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepada 183 Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten 
Gumas Formasi Tahun 2019, di GPU Damang Batu, 
Kuala Kurun, Selasa (17/05/2022).

 “183 PNS ini harus benar benar melayani 
masyarakat dengan tulus dan ikhlas, dan menjalani 
tugas dengan penuh tanggung jawab,” ucap Bupati 
Gumas Jaya Samaya Monong.

 Dirinya juga mengingatkan agar para PNS 
tetap menjaga integritas dalam bekerja dan tidak 
bersifat angkuh atau sombong setelah menjadi PNS.

 Orang nomor satu di Kabupaten Gumas ini 
juga mengimbau kepada PNS agar menjaga rumah 
tangga dan jangan selingkuh, jauhi narkoba dan 
judi, serta tidak melakukan tindak korupsi.

 Dirinya meminta kepada PNS yang baru saja 
menerima SK Pengangkatan agar tetap bertahan 
dalam lingkungan kerjanya masing-masing dan 
tidak terburu-buru mengajukan permohonan 
pindah tugas.

 “Untuk melakukan pengajuan permohonan 
pindah tugas ada syarat dan ketentuannya seperti 
mengabdi minimal 10 Tahun di tempat kerja yang 
lama. Itu yang harus diingat para PNS sebelum 
mengajukan pindah,” tandasnya.

Bupati Gumas menyerahkan Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
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Bupati berharap para atlet sepak bola Gumas bisa 
menembus tingkat Provinsi maupun Nasional

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati 
Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya 

Monong membuka turnamen sepak bola Bupati 
Championship 2022, yang dilaksanakan di Lapangan 
Isen Mulang Kula Kurun, Rabu (18/05/2022).
 “Saya berharap kepada para pemain agar 
mampu menjunjung tinggi sportivitas, sehingga 
menyajikan permainan yang bermutu,” ucap Jaya 
Samaya Monong.
 Dirinya mengatakan, dengan digelarnya 
kembali turnamen sepak bola tentunya akan sangat 
mendukung dalam upaya meningkatkan prestasi 
dan memacu semangat seluruh klub dan pemain 
untuk senantiasa melakukan pembenahan yang 

pada akhirnya peningkatan mutu atlet sepak bola.
 Kemudian, turnamen sepak bola Bupati 
Championship 2022 yang diikuti sebanyak 21 klub 
sepakbola  ini merupakan salah satu wadah bagi 
generasi muda untuk mengembangkan bakat dan 
potensi yang dimiliki dan sebagai ajang untuk 
mempererat tali persaudaraan melalui kegiatan 
olahraga ini.
 Jaya Samaya Monong berharap kedepannya 
para atlet sepak bola yang ada di Kabupaten Gunung 
Mas bisa menembus tingkat provinsi maupun 
nasional dan membanggakan nama kabupaten 
Gunung Mas .
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Kuala Kurun gunungmaskab.go.id - Bupati 
Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong  

menyerahkan piala sekaligus menutup Event 
Turnamen sepak bola Bupati Cup Championship 
2022 dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke 20 
Kabupaten Gunung Mas.
  Acara berlangsung di lapangan Isen Mulang 
Kuala Kurun dan yang menjadi juara dalam 
pertandingan tersebut oleh Klub Isen Mulang, Senin 
(20/6/2022).
  Turnamen sepak bola Bupati Cup yang 
dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Gunung Mas 
Efrensia L.P. Umbing, Forkopimda Kab. Gunung 
Mas, pengurus PSSI Kab. Gunung Mas serta 
undangan lainnya.
  “Kami mengucapkan selamat dan sukses 
kepada Klub Isen Mulang yang berhasil meraih juara 
pertama para juara tidak cepat puas diri dengan 
prestasi yang telah diraihnya dan sukses juga kepada 
juara dua, tiga dan empat,” ujarnya.

  “Saya mengucapkan terima kasih kepada 
panitia dan wasit seluruh petugas lapangan dan 
semua pihak yang tidak saya bisa sebutkan satu 
persatu yang telah mendukung kegiatan ini sehingga 
bisa berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
  Kedepan harapan kita semua kegiatan 
seperti ini bisa dilaksanakan lagi, mohon dukungan 
dari kita semua stadion mini kuala kurun bisa 
difungsikan dalam event-event olahraga sepak bola 
dan penonton bisa duduk di tribun.
  Terima kasih kepada sponsorship dan semua 
pihak yang telah mendukung sehingga anggaran 
yang diperlukan bisa terpenuhi.
  “Saya minta kepada pemain club-club,  
wasit, hakim garis sebelum dan sedang berjalannya 
pertandingan ada hal yang panas oke lah, semua kita 
lupakan kita semua bersaudara mari kita junjung 
sportifitas dan saling memaafkan hari ini kita 
merayakan kemenangan bersama,” pungkasnya. 

16

Bupati Menyerahkan Piala Sekaligus Menutup 
Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2022
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Kuala Kurun gunungmaskab.go.id - Kontingen 
Kabupaten Gunung Mas, putri raih juara dua 

dalam lomba jukung tradisional (Dayung) dalam 
rangkaian kegiatan Festival Budaya Isen Mulang 
yang digelar di bawah jembatan Kahayan di kota 
Palangka Raya, Kamis (19/5/2022).

 Tim Putri Jukung Tradisional Natalia 
mengungkapkan perasaanya setelah berhasil 
menjadi juara dua Senang dan bahagia.
 
 Ia menambahkan, Tim Putri Jukung 
Tradisional Gunung Mas kurang persiapan semoga 
kedepan lebih baik lagi bisa meraih juara satu.
 

 “Kami mengakui pada saat persiapan banyak 
sekali kendalanya bagi kontingen dayung tradisional 
ini juga kita bersyukur Gumas bisa meraih juara 
dua,” terangnya.
 
 Semoga tahun depan iven jukung tradisional 
(Dayung) lebih ditingkatkan lagi untuk biaya 
latihannya. dari dinas terkait buatlah saran-
sarana khususnya untuk lomba jukung tradisional 
(Dayung).
 
 “Oleh karena itu perlombaan dayung ini dari 
iven tradisional sampai ke tingkat nasional semoga 
kedepan Gumas segera merekrut atlet-atlet yang 
berprestasi yang masih muda,” pungkasnya.

Lomba Jukung Tradisional Tim Putri Gumas 
Raih Juara Dua
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Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Peserta 
Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2022 

Kabupaten Gunung Mas berhasil meraih juara tiga 
lomba habayang puteri dan lomba karungut putera 
bertempat di UPT. Taman Budaya Jalan Temanggung 
Tilung Palangka Raya, Rabu (18/5/2022).
 
 Ketua Panitia  Peserta Festival Budaya Isen 
Mulang (FBIM) 2022 Kabupaten Gunung Mas 
Elkewirke mengatakan bersyukur atas perolehan juara 
yang diraih oleh kontingen habayang puteri dan lomba 
karungut putera yang mendapat juara tiga.
 
 “Kami berharap kedepannya agar kegiatan 
Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2022 tetap 
dilaksanakan setiap tahun berkelanjutan, karena 
sebagai wadah mempromosikan seni dan budaya 
daerah masing-masing agar dikenal dan diminati 
oleh kaum generasi muda, sebagai penerus dan tidak 
punah beserta tetap eksis ditengah derasnya arus 
moderinisasi” ungkap Elkewirke.
 
 Menurunnya untuk kedepannya seluruh 
peserta supaya dipersiapkan lebih matang lagi baru 
bisa berangkat mengikuti kegiatan Festival Budaya 
Isen Mulang (FBIM).
 

 Kemudian lanjut dia jujur saja untuk persiapan 
kali ini kita belum memiliki persiapan selama dua 
tahun dikarenakan festival budaya mihing manasa 
Kabupaten Gunung Mas ditiadakan karena pandemi 
Covid-19, siapa yang mendapat juara satu itu yang 
diberangkatkan.
 
 “Sedangkan peserta ini yang memang 
potensial tanpa seleksi, ini sebagai bahan kedepan yang 
mengikuti FBIM peserta yang juara satu mengikuti 
festival budaya mihing manasa Kabupaten Gunung 
Mas.
 
 “Kami mengharapkan kepada seluruh peserta 
tetap semangat jaga sportivitas ini bagian partisipasi 
kita untuk mensukseskan FBIM tingkat Provinsi 
Kalimantan Tengah,” jelasnya.
 
 Sementara itu pelatih lomba habayang putra 
putri Munison berharap kita lebih dari juara tiga tetapi 
karena pertandingan tentu ada yang menang ada yang 
kalah.
 
 “Permainan habayang ini kita kalah di segi 
fasilitas sarana yang kita pakai dan teknik dalam 
permainan lah yang menentukan sang juara,” 
pungkasnya.

Gumas Meraih Juara Tiga Lomba Habayang Puteri 
Dan Lomba Karungut Putera
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Kuala Kurun gunungmaskab.go.id - Malam 
Grand Final Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai 

Pariwisata Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2022 
diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Kantor 
Gubernur Kalteng, Jumat (20/5/2022) malam.
 Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata Kalimantan 
Tengah dari Gunung Mas berhasil meraih prestasi 
sebagai Jagau Pariwisata fotogenik atas nama 
Tryoanda Nazaret dan sebagai Wakil I Bawi Nyai 
Pariwisata Kalteng Tahun 2022 atas nama Lusya 
Aprilita.
 Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. 
Umbing mengakatan bahwa dia  merasa bangga dan 
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih 
karunianya, putra dan putri Pariwisata Kabupaten 
Gunung Mas bisa berhasil meraih prestasi dalam 
event ini.
 “Kita bersyukur kepada Tuhan ini sebuah 
prestasi yang luar biasa bagi Gumas, dari sebelas 
peserta satu dari antaranya putra putri Gumas yang 
berhasil juara,” ungkap Efrensia L.P. Umbing.
 Kemudian dia berpesan bahwa jangan cepat 
puas dengan keberhasilan yang ada, harus terus 
berjuang belajar dan menjadi inspirasi bagi rekan-
rekannya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan sehingga bisa menjadi Jagau dan 
Bawi Nyai Kabupaten Gunung Mas yang terpilih di 
Provinsi Kalimantan Tengah.
 Lalu Efrensia L.P. Umbing meminta dengan 
prestasi yang diraih ini bisa menjadi duta pariwisata 
di Kabupaten Gunung Mas untuk mempromosikan 
potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten 
Gunung Mas. Sejalan dengan konsep pembangunan 
Kabupaten Gunung Mas salah satunya adalah Smart 

Tourism.
 “Ini salah satu bukti Gumas menjadi salah satu 
tujuan wisata di Provinsi Kalimantan Tengah yang 
mempunyai potensi besar dan didukung oleh duta-
duta Pariwisata kita untuk bisa mempromosikannya 
kepada turis nusantara maupun mancanegara,” jelas 
Efrensia L.P. Umbing.
 Sementara itu, Wakil I Bawi Nayai 
Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2022 mengungkapkan rasa syukur dan bangganya  
Kabupaten Gumas dapat meraih juara.
 “Kami mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua support yang 
telah datang kepada kami, baik dari  pemerintah 
maupun non pemerintah, dan kami mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya Tuhan Yesus 
memberkati,” ungkapnya.
 Ditempat yang sama Jagau Pariwisata 
fotogenik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 
Tryanda Nazaret berharap estafet perjuangan ini 
tidak berhenti pada dia dan rekannya, dan bisa 
berlanjut kepada taman-teman sebaya yang ada di 
Gumas Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau. 
Untuk bisa membantu pemerintah mengembangkan 
potensi pariwisata yang ada di Gumas.
 Ketua TP-PKK yang mana juga sebagai 
Bunda Genre Kalimantan Tengah Mimie Mariatie 
Jaya Samaya Monong merasa bangga dengan prestasi 
anak-anak Genre Gumas yang juga merupakan Jagau 
dan Bawi Nyai Pariwisata Kalteng.
 “Kami berharap mereka bisa mempromosikan 
Pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan 
juga Pariwisata yang ada di Kalteng,” pungkasnya.

Kabupaten Gunung Mas Sabet Jagau Pariwisata Photogenic 
dan Wakil I Bawi Nyai Pariwisata Kalteng Tahun 2022
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Kuala Kurung gunungmaskab.go.id – Tim regu 
putra dan putri kontingen kabupaten gunung 

mas meraih juara III pada ajang lomba lawang 
sakepeng di Festival Budaya Isen Mulang Provinsi 
Kalimantan Tengah, jumat (20/5/2022).

  Kegiatan dilaksanakan di upt. Taman budaya 
palangkaraya dengan dipertandingkan 9 peserta dari 
masing masing kabupaten, kategori putra dan putri.

  Salah satu peserta lomba lawang sakepeng 
yang sering disapa rana mengatakan bahwa dirinya 
dan rekannya sudah berupaya dengan semaksimal 
mungkin untuk meraih juara I.

  “Ya akan tetapi kami hanya mendapatkan 
juara III saja, namun kami tetap bersyukur dengan 

apa yang kami toreh dan kami peragakan sehingga 
nama kabupaten gunung mas bisa meraih juara,” 
ujarnya.

  Dirinya mengatakan kedepannya akan lebih 
giat lagi latihan dan menyiapkan diri bersama rekan 
rekan yang telah melatih  dan mendidik kami.

  Sementara itu ditempat yang sama wantoni 
mengungkapkan dirinya sudah sebaik mungkin 
memperagakan gaya silat Dayak yang dipertontonkan 
dan dinilai oleh tim juri.

  Dengan lapang dada saya dan rekan saya juga 
bangga bisa mendapatkan juara III kategori putra,” 
tandasnya.

Tim Regu Putra Putri Kontingen Gumas Raih Juara 
III Ajang Lomba Lawang Sakepeng
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Gunung Mas – Atlet lomba putra dan putri 
kontingen Festival Budaya Isen Mulang 

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, 
telah berhasil menyabet juara II Lomba besei kambe 
setelah bertanding melawan kabupaten katingan dan 
barito utara di babak final.
 
 Kegiatan lomba dilaksanakan di jalan S. Parman 
tepatnya di bawah jembatan Kahayan samping taman 
pasuk kameloh palangka raya, jumat (20/5/2022).
 
 Kontingen gumas sendiri telah mengalahkan 
kontingen dari berbagai kabupaten yang 
dipertandingkan antara regu putra dan putri yang 
terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota se provinsi kalteng.
 
 Sementara itu Hengky salah satu atlet putra 
lomba besei kambe mengatakan bahwa dirinya dan 
rekannya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk 
mendapatkan juara satu.
 
 Akan tetapi menurutnya salah satu lawan dari 
kabupaten katingan sangat diunggulkan dan sudah 

mempersiapkan diri di ajang lomba besei kambe 
sehingga mereka layak menyabet juara I.
 
 “Kami sangat bangga dengan upaya yang 
sudah kami lakukan, sehingga kabupaten gunung 
mas juga layak mendapatkan juara walaupun tidak 
juara satu dan kami kedepannya akan berupaya keras 
menyiapkan bekal latihan agar kabupaten gunung mas 
bisa menduduki posisi puncak,” tandasnya.
 
 Ditempat yang sama atlet putri yaya berharap 
kontingen kabupaten gumas kedepannya bisa lebih 
berkualitas dan berprestasi di semua ajang lomba 
festival budaya isen mulang provinsi Kalimantan 
Tengah maupun di kancah nasional dan internasional.
 
 “Itu semua bisa kita dapatkan asalkan saja 
kita berlatih dengan keras dan mempersiapkan diri 
untuk mengharumkan nama kabupaten gunung mas” 
tandasnya.

Regu Putra dan Putri Gumas  Sabet Juara II  
Lomba Besei Kambe pada FBIM
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Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Wakil Bupati 
Gunung Mas (Gumas) Efrensia L.P Umbing 

mengatakan bahwa Kabupaten Gunung Mas sudah 
membentuk Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran 
Penyalahgunaan Narkoba (TP4GN) sebagai ketuanya 
Bapak Bupati yang menjadi anggota Forkopimda.
 
 Hal tersebut disampaikan orang nomor dua 
di Kabupaten Gunung Mas itu saat menghadiri Press 
Release dan pemusnahan barang bukti jenis sabu di 
halam Polres Gumas, Rabu (08/6/2022).
 
 Efrensia L.P.Umbing menegaskan dampak dari 
narkoba ini tidak baik untuk kehidupan , dan kalau 
generasi muda sampai tercemar dengan narkotika 
maka entah bagaimana nasib  bangsa kedepannya.
 
 “Kami apresiasi hari ini Polres Gumas sudah 
berhasil mengungkap paling tidak selama bulan Mei 
sampai Juni ini ada empat tindak pidana narkotika,” 
tutur Efrensia L.P. Umbing.
 

 Lanjutnya penyalahgunaan Narkotika ini baik 
itu pengedar maupun pemakai itu tergolong dalam 
tindak pidana.
 
 “Kami menghimbau kepada seluruh 
masyarakat Kab. Gunung Mas hindarilah narkoba 
katakan tidak untuk narkoba,” katanya.
 
 Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten 
Gunung Mas ke-20 ini telah ditetapkan tema  mari kita 
bersinergi untuk mewujudkan Kabupaten Gunung 
Mas bersih narkoba.
 
 “Untuk itu, diharapkan partisipasi kita semua 
dalam rangka rekor muri pemasangan spanduk-
spanduk anti narkoba yang akan dipasang pada hari 
ulang tahun Kab. Gumas, yang mana akan dipasang 
di seluruh kota Kuala Kurun dan di desa-desa se 
Kabupaten Gumas,” ungkapnya.
 
 “Kami mengharapkan sinergitas semua pihak 
dan terima kasih dari FKUB juga bisa hadir dan 

Bersinergi Wujudkan Gunung Mas
Bersih Dari Narkoba
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dari tokoh-tokoh dan seluruh masyarakat, mari kita 
bersama-sama untuk mengatakan tidak pada narkoba 
ini juga mendukung smart SDM di Kab. Gumas,” 
pintanya.
 
 Dia menambahkan narkoba yang dimusnahkan 
hari ini menyelamatkan 123 orang,
dan dengan barang bukti yang disita dan dimusnahkan 
maka maka semakin banyak pula masyarakat yang 
terhindar dari mengkonsumsi narkoba.
 
 “Kami mengucapkan terima kasih kepada 
Bapak Kapolres dan seluruh jajaran atas kinerja dan 
sinergitasnya dan juga Forkopimda selama ini kerja 
sama cukup baik dan juga dari tamas toga dari FKUB, 
semuanya kita harus bersinergi perang melawan 
narkoba,” jelas Efrensia L.P. Umbing.
 
 Sementara itu, Kapolres Gunung Mas AKBP. 
Irwansyah mengatakan, informasi narkotika di Gumas 
ini cukup baik, dan akan ditindaklanjuti berapa 
kasus yang ada di Polres Gumas ini yang berdasarkan 

informasi dari masyarakat.
 
 “Kami mengucapkan terima kasih banyak 
kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi aktif 
dalam penanganan pemberantasan narkotika yang ada 
di Kab. Gunung Mas,” tutur AKBP. Irwansyah.
 
 Kapolres Gunung Mas AKBP. Irwansyah pun 
menegaskan, entah itu Bandar besar, Bandar kecil 
termasuk oknum anggota harus ditindak tegas.
 
 “Kami mohon dari rekan-rekan media 
jikalau ada keterlibatan anggota kami mohon untuk 
disampaikan. Perintah dari Bapak Kapolri melalui 
Bapak Kapolda kepada kami untuk menindak tegas 
terhadap anggota yang coba bermain-main terhadap 
narkotika,” tegasnya.
 
 “Kabupaten Gumas ini memang daerah 
pemasaran bukan daerah perlintasan, kami tetap 
berupaya maksimal dan hampir setiap bulan pasti ada 
penangkapan,” pungkasnya.
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BAPPEDALITBANG KABUPATEN GUNUNG MAS

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Pemerintah 
kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar acara 

ramah tamah dalam rangka Hari Jadi ke 20 Kabupaten 
Gunung Mas bertempat di rumah jabatan Bupati 
Gumas, Senin (20/6/2022).
 
 Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Gumas, 
Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Staf Ahli 
Bupati Barito Selatan, Forkopimda, Kab. Gunung Mas, 
Kepala Perangkat Daerah Kab. Gunung Mas, serta 
tamu undangan lainnya.
 
 Acara dimulai dengan sambutan Bupati dan 
dilanjutkan dengan makan malam bersama serta diisi 
dengan hiburan oleh artis lokal yang diiringi dengan 
orgen tunggal.

 Dalam sambutan Bupati Gunung Mas Jaya 
Samaya Monong mengucapkan terima kasih atas 
kehadiran bapak ibu yang sudah hadir dalam acara 
ramah tamah dalam rangka Hari Jadi ke 20 Kabupaten 
Gunung Mas.
 
 Jaya berharap dan mohon dukungan semua 
Stakeholder Kab. Gunung Mas untuk bersama-sama 
mendukung program pemerintah, yakni Smart Argo, 
Smart Human Resources dan Smart Tourisme.
 
 “Program utama di Kab. Gunung Mas 
tahun 2022 ini masih tetap, dengan tiga smart yang 
diprioritaskan,” ucap Jaya.

HUT Ke 20 Gumas
Bupati Adakan Acara Ramah Tamah




