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Dewan Pers Kritik 
RUU Omnibus Law 

Cipta Kerja 

Jakarta, SMN - Draf 
Undang-undang Sapu Jagat 
atau Omnibus Law Cipta 
Kerja (Cika) yang sudah dis-
erahkan pemerintah ke DPR 
ternyata menyelipkan satu 
pasal untuk mengubah UU 
Nomor 40 Tahun 1999 ten-
tang Pers.

Pada pasal 87 draf terse-
but tertulis usulan pemer-
intah yang mengubah pasal 
11 UU Pers menjadi "Pe-
merintah Pusat mengem-
bangkan usaha pers melalui 
penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan di 
bidang penanaman modal". 
Dengan kata lain, pemerin-
tah mempersilakan investor 
asing masuk dalam industri 

media.
Anggota Dewan Pers, 

Arif Zulkifli mengatakan, 
usulan aturan tersebut berpo-
tensi melanggar kebebasan 
pers. Sebab, dalam UU Pers 
yang selama ini menjadi 
pegangan pegiat pers mem-
punyai aturan turun berupa 
Peraturan Dewan Pers, bu-
kan Peraturan Pemerintah 
yang dibuat Dewan Pers 
bersama stakeholder.

"Poinnya bukanlah pada 
perubahan porsi asing dalam 
UU baru melainkan pada 
kemungkinan peraturan 
pemerintah mengubah UU 
Pers. Ini bertentangan den-
gan prinsip self regulato
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Bupati melantik anggota 
Dekranasda Tulungagung

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM saat Pelantikan Anggota Dekranasda

Tulungagung, SMN - Ketua 
Dekranasda (Dewan Keraji-
nan Nasional Daerah) Provinsi 
Jawa Timur Ny. Arumi Bachsin 
Emil Dardak menghadiri  Pe-
lantikan Pengurus Dekranasda 
Kabupaten Tulungagung Peri-
ode Tahun 2018¬-2023 di Pen-
dopo Kongas Arum Kusmaning 
Bangsa, Kamis (27/02/2020). 

"Bupati berharap 

agar pengurus 

dekranasda  sema-

kin bisa mengem-

bangkan kreativi-

tas dan sekaligus 

mengadakan pem-

binaan baik kepa-

da UKM maupun 

UMKM"

Pemkot Blitar Gelar Sosialisasi 
Perda Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

SMN, Kota Blitar- Kamis, 
(27/02/2020) pagi, bertempat 
di Aula, Satpol PP Kota Blitar 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 

Tentang Penataan dan Pem-
binaan Pedagang Kaki Lima 
Beserta Peraturan Pelaksanaan-
nya. Acara diikuti 100 pedagang 
kaki lima dengan Narasumber 

Neny Farida S. E, Kabid Pe-
layanan Perijinan Dinas PMTK 
dan PTSP Kota Blitar. Acara di-
buka langsung Hermansyah Per-
madi M. Si, Asisten Pemerintah-
an dan Kesra Setda Kota Blitar.

Di sosialisasi kali ini selain 
dijelaskan zona hijau, zona mer-
ah dan zona hitam pedagang kaki 
lima juga di tekankan syarat apa 
saja yang harus dilakukan ped-
agang kaki lima sebelum dan 
sesudah berjualan. Penekanan 
ini penting agar seluruh peda-
gang lebih memberi manfaat ke 
warga lain dengan jualannya, 
bukan malah merepotkan warga 
lain karena lokasi dan limbah 
pedagang kaki lima yang tidak 
diurus.

Drs. Hermansyah Permadi 
M. Si, Asisten Pemerintah

Sosialisasi Perda Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima

Polres Berantas Satu Sindikat, Penjual, 
Pembeli dan Tukang Jagal Mesin

Lumajang, SMN - Yogi 
yang diminta  angkut barang 
milik PT Intaf, malah menilep 

kendaraan yang dipercayakan 
kepadanya. Hal tersebut terjadi 
beberapa waktu yang lalu.

Dan Truk PT Intaf yang hil-
ang, ternyata sudah dimutilasi 
oleh sopir free line nya sendiri, 
yaitu Yogi Prayogo, warga di 
Dusun Sobo, Desa Wonokoyo 
Wetan,  Kecamatan Beji, Kabu-
paten Pasuruan.

Saat rilis, Kapolres Luma-
jang, AKBP Adewira

Negara Siregar,  mengatakan 
bahwa Yogi ini seusai mengan-
tarkan muatannya, mengatakan 
kepada pemilik truk, kalau dir-
inya mengalami kecelakaan di-
wilayah Probolinggo.

Namun setelah dicek tidak 
ada kejadian kecelakaan, malah  
kendaraan dan tersangka Yogi 
sudah raib .

*Tersangka Yogi menyam-
paikan kalau dirinya menjual 

Konferensi Pers Polres Lumajang

Bupati Ipong Muchlissoni Bangun Pasar Legi

Bupat Ipong saat berikan sambutan

PEMBANGUNAN kemba-
li gedung baru Pasar Legi Po-
norogo resmi dimulai, Senin 
(24/2/2020). Hal itu ditandai 
dengan pelaksanaan pemancan-
gan tiang pertama bangunan 
oleh Bupati Ponorogo Ipong 
Muchlissoni.

Kegiatan diawali dengan 
serangkaian acara meliputi doa 
bersama, khataman Quran, tah-
lilan dan pemotongan tumpeng 
sebagai tanda rasa syukur dim-
ulainya pembangunan. Bupati 
Ipong menyatakan, kegiatan doa 
bersama dan tumpengan diiringi 
harapan agar proses pembangu-

nan kembali gedung Pasar Legi 
Ponorogo yang terbakar 2017 
lalu tersebut lancar. Dalam pen-
canangan tersebut hadir Kepala 
Balai Prasarana Permukiman 
Wilayah Jawa Timur-Kemente-
rian PUPR, Direktur Adhi Per-
sada Group, sejumlah pimpinan 
OPD, dan pimpinan lembaga 
vertikal, para alim ulama, se-
jumlah tokoh masyarakat dan 
perwakilan para pedagang.

“Ini adalah selamatan karena 
kita resmi memulai pemban-
gunan gedung Pasar Legi yang 
sudah kita nanti-nanti ini. Hara-
pannya, pembangunan berjalan 

lancar seesuai jadwal di akhir 
tahun 2020 ini,” ungkapnya.

Bupati Ipong menyatakan, 
proses menuju pembangunan 
gedung pengganti pasar yang 
terbakar tersebut memang berli-
ku. Mulai dari keterbatasan an-
ggaran daerah sampai upayanya 
melakukan lobi kepada Presiden 
RI Joko Widodo. Ia bersikeras 
Pasar Legi harus dibangun oeh 
negara. Pembangunan oleh pi-
hak swasta atau atau investor 
dikhawatirkan akan membuat 

sewa stan mahal dan membuat 
para pedagang tidak bisa kem-
bali berjualan di Pasar Legi.

“Ternyata akhirnya pemban-
gunan Pasar Legi masuk di da-
lam daftar pasar yang akan diba-
ngun pemerintah pusat. Kalau 
swasta, tentu sewa stannya akan 
sangat tinggi,” ujarnya.

Namun ternyata persoalan 
belum selesai. Ternyata terjadi 
perubahan kebijakan di tingkat 
pusat. Kementerian teknis ti-
dak lagi diberi wewenang untuk 

melakukan pembangunan. Ke-
wenangan membangun hanya 
ada pada Kementerian PUPR.

“Jadi pembangunan ini tidak 
tertunda atau ditunda-tunda. 
Memang dari pemerintah pusat 
belum memutuskan. Tapi hari 
ini, kita sudah bisa mulai mem-
bangun Pasar Legi,” tuturnya 
sambil menerangkan bahwa tel-
ah diputuskan nama pasar terse-
but adalah Pasar Legi Ponorogo 

Bersambung di Hal. 11

Bersambung di Hal. 11

truk tersebut kepada tersangka 
Mohamad Nur Subeki sebesar 
Rp. 12 juta," kata Adewira.

Kemudian, truk itu, sama 
tersangka Nur, dijual lagi kepa-
da tersangka Khosin harga Rp. 
20.500.000.

Setelah itu,  tersangka Nur 
ditangkap dirumahnya, dengan 
tuduhan penadah,  pasal 480 
KUHP.

"Saya hanya membantu  
menjualkan saja," ujar Nur saat 
ditanya Kapolres.

Setelah itu,, truk tersebut 
dibawa ke bengkel milik ter-
sangka Iksan untuk diprotoli 
dan dijual secara eceran.

Kerugian ditaksir Rp. 115 
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Evaluasi Kegiatan, Komisi I DPRD Trenggalek Prihatin Bahkan 
Pesimis Melihat Rencana Kerja OPD di Tahun 2020

Trenggalek, SMN - Lam-
bannya daya serap serta penan-
ganan yang dilaksanakan oleh 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) di lingkup pemerintah 
Kabupaten Trenggalek di tahun 

2019 mendapat keprihatinan 
dari Komisi I DPRD Treng-
galek. Bahkan DPRD pesimis 
OPD dapat merealisasikan tar-
get-target yang telah di susun di 
perencanaan 2020 tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek usai pimpin rapat kerja 
bersama OPD

"Setelah melihat evaluasi 
kegiatan di tahun 2019, kami 
Komisi I sangat prihatin karena 
banyak manager OPD di ting-
kat pratama yang masih ber-
status PLT," kata Husni Tahir 
Hamid Ketua Komisi I DPRD 
Trenggalek kepada wartawan 
SuaraMediaNasional, Jumat 
(28/2/2020).

Dalam hal itu Husni juga 
mejelaskan karena juga belum 
terlihat ada jawaban-jawaban 
untuk mengisi jabatan tersebut 
bahkan jabatan yang akan pur-
na. 

Tidak hanya itu, dengan 
banyaknya permasalahan yang 
timbul akhir-akhir ini terkait ge-
jolak sosial di masyarakat terh-
adap pelayanan, bisa dikatakan 

pada unsur SDM pelaksana ma-
sih sangat perlu menjadi salah 
satu perhatian.

"Bahkan payung hukum 
yakni Perbup juga sangat lam-
ban, sehingga menjadi sebuah 
hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan. Maka perlu adanya 
evaluasi SDM," ungkap Husni

Dari lambatnya payung hu-
kum, komisi juga telah meng-
himbau agar adanya evaluasi 
SDM yang menangani tentang 
peraturan Bupati. Karena keti-
ka komisi datang ke beberapa 
daerah terdapat banyak keluhan 
tidak bisa bekerja tanpa payung 
hukum.

Husni memberi contoh sep-
erti jabatan kepala desa yang 

tidak bisa bekerja tanpa adanya 
perbup. Karena masih banyak 
perbup yang belum ada, mis-
al seperti Perbup Siltap, pen-
gadaan barang jasa di desa serta 
tentang pengolahan aset, pada-
hal itu sudah setahun yang lalu.

"Keprihatinan ini menjadi 
fokus bahwa pada sektor bagian 
hukum perlu adanya evaluasi 
kembali dengan menempatkan 
posisi bagian yang tepat," pin-
tanya.

Masih menurut Husni, jika 
bicara evaluasi tahun 2019 san-
gat memprihatinkan, pihaknya 
juga sangat pesimis terhadap 
rencana pelaksanaan kegiatan di 
tahun 2020. Karena rencana di-
tahun 2020 ini untuk menunjang 
program pemerintah untuk men-

capai tujuan di tahun 2021. Lagi 
lagi rencana di tahun ini juga 
masih perlu banyak koreksi.

"Pesimis tersebut dikare-
nakan banyak adanya SDM 
yang belum terisi kembali bah-
kan pada posisi kepala dinas," 
terangnya saat di konfirmasi 
awak media.

Husni juga mengeluhkan, 
posisi kepala dinas pendidikan 
juga belum terisi. Jika dilihat 
dari situ bagaimana pendidikan 
bisa maju sedangkan manager 
atau pengelola pertanggung-
jawaban tidak ditetapkan sam-
pai sekarang. 

Selain itu Husni juga mem-
permasalahkan tentang produk 
atau program dari OPD, pihakn-
ya melihat rencana kegiatannya 

hanya sebagai formalitas atau 
kegiatan rutin saja. 

"Saya kalau memimpin ra-
pat biasa dikatakan terlalu riber, 
namun kenyataanya dalam rapat 
rencana kerja memang masih 
banyak yang perlu di kritisi," 
tegas Husni

Terkait program, Husni 
memberikan contoh penang-
gulangan sampah. Dalam pe-
maparan kegiatan OPD tidak 
fokus dalam penanganan, mer-
eka hanya memperbaiki infra-
struktur serta sarana prasarana 
sampah itu sendiri. Padahal ten-
tang sampah kalau masyarakat 
tidak dilibatkan tidak akan 
bisa tercapai program tersebut.
(DPRD/ADV/RUD)

Tempat Wisata Kampung Susu Dinasty Dikunjungi Kunjungi Bupati
Tulungagung, SMN - Tem-

pat Wisata Kampung Susu Di-
nasty ( KSD ) yang beralamat di 
Dusun Bago Desa Sidem Keca-
matan Gondang Kabupaten Tu-
lungagung , rabu, 26/2/2020 pagi 
dikunjungi Bupati Tulungagung 
Drs. Maryoto Birowo, MM. 

Dalam kunjunganya ke tem-
pat Wisata Edukasi ini Bupati 
didampingi Kepala OPD terkait 
lingkup Pemkab Tulungagung  
Camat Gondang beserta Anggo-
ta Muspika dan Perangkat Desa 
Sidem Kecamatan Gondang. 

Usai berkeliling di tempat 
wisata edukasi ini diantaranya 
melihat pemerahan susu sapi, 
produk UMKM olahan susu sapi 
yang ada di area tersebut bupati 
diantaranya mengatakan kepa-

da pengusaha KSD yang ada di 
desa Sidem tersebut Bupati ber-
harap supaya KSD tetap berino-
vasi agar tidak tertinggal dalam 
perasiangan usahanya. Mengi-
kuti perkembangan teknologi 
dengan melakukan pemasaran 
produksinya lewat media inter-
net, masalah sumberdaya ma-
nusia KSD harus meningkatkan 
pengetahuan yang sudah ada 
diantaranya dengan memperha-
tikan pengolahan susu dengan 
baik dan benar. 

 Selanjutnya Bupati berharap 
susu sapi yang ada di Tulunga-
gung dapat menjadi ikon kabu-
paten Tulungagung   yaitu  pro-
duksi susunya hasil peternakan 
sapi yang ada di kabupaten Tu-
lungagung.   (hms/adv/ed)Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM Saat Memerah Susu Sapi

Bupati Hadiri Pesona Budaya Jawa Timur di TMII
Tulungagung, SMN - 

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM Ming-
gu 23/02/2020Tulungagung, 
Drs. Maryoto Birowo, M.M. 
menghadiri acara Pesona Bu-
daya Timur dan Citra Promosi 
Potensi Unggulan Daerah di 
Anjungan Jawa Timur Taman 
Mini Indonesia Indah.

 Acara  juga dihadiri Per-
wakilan Kepala Penghubung 
Anjungan Propinsi Jawa 
Timur Samad widodo, S.S, 
M.M, Ketua DPRD Sumar-
sono, Sekda Kabupaten Tu-
lungagung Drs. Sukaji, M.Si, 
Staf Ahli Bupati, Asisten 
Sekda, Kepala OPD Lingkup 
Pemkab Tulungagung, Camat 
se-kabupaten Tulungagung, 

komunitas masyarakat Tu-
lungagung yang ada di Ja-
karta dan disekitarnya, juga 
para seniman dan budayawan 
pendukung ini menampilkan 
Pagelaran Tari Daerah, Lagu, 
Dramatari dengan cerita “ Ki-
dung Dewi Sri Andugunung 
Ing Bumi Tulungagung”, dan 
Pameran Produk Unggulan 
Tulungagung.

Dalam sambutanya  Bupa-
ti Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, MM diantaranya  
menyampaikan terima kasih 
kepada pihak yang terkait 
yang telah memberikan kes-
empatan kepada Kabupaten 
Tulungagung dalam mem-
perkenalkan kekayaan seni 
budaya melalui penampilan 

tari daerah, lagu, serta drama-
tari dari Tulungagung, juga 
potensi daerah yang dimiliki 
tulungagung melalui pameran 
produk unggulan, kerajinan, 
dan pariwisata Kabupaten Tu-
lungagung.

Lebih lanjut, Bupati ber-
harap agar acara ini dapat 
menjadi wahana pelestarian 
dan pengembangan nilai-nilai 
seni budaya daerah dan pro-
duk unggulan ekonomi kreatif 
yang ada di Kabupaten Tulun-
gagung.

Perwakilan Kepala Pen-
ghubung Anjungan Propin-
si Jawa Timur TMII  Samad 
Widodo, S.S, M.M dalam 
sambutanya pada acara ini 
diantaranya mengatakan bah-

wa  dirinya selaku Kepala 
Ajungan Propinsi Jawa Timur 
terimakasih kepada Kabupat-
en Tulungagung yang telah 
mengisi kegiatan ini sebagai 
penyebar luasan seni tari daer-
ah Jawa Timur di Anjungan 
TMII dan pada malam hari 
tersebut  Tulungagung sebagai 
kegiatan pembuka kegiatan 
program penyebarluasan tari 
di Jawa Timur di TMII pada 
tahun 2020 yang dilakukan 
oleh Badan Penghubung Jawa 
Timur yang dilakukan pada 
setiap minggu evenya . 

 Selanjutnya Samad juga 
mengatakan bahwa dirinya 
sangat bangga dengan kegia-
tan ini karena telah disaksikan 
oleh Kepala OPD yang ada 

di wilayah Tulungagung dan 
pemerhati seni yang ada di 
Jakarta yang tlah mengapre-
siasi kegiatan ini dengan turut 
hadir pada acara yang digelar 
kali ini . 

Acara ini diisi dengan tu-
kar menukar  cindera dari 
Kepala Penghubung Anjun-
gan Propinsi Jawa Timur 
TMII  Samad Widodo, S.S, 
M.M  kepada Bupati Tulun-
gagung. Selesai pertunjukkan 
pagelaran seni, rombongan 
Bupati Tulungagung pada saat 
itu mengunjungi stan pamer-
an pameran produk unggulan, 
kerajinan, dan pariwisata Ka-
bupaten Tulungagung. (hms/
adv/ed ) Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM saat berikan 

sambutan

Bupati Saksikan Pagelaran Ketoprak 
Sari budoyo di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso

Tulungagung, SMN - Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo, M.M,  Jumat malam, 
21/2/2020, menyaksikan Pgelar-
an seni Ketoprak Sari Budoyo di  
Pendhapa Kongas Arum Kusu-
maning Bangsa.

Dalam pagelaran ketoprak 
yang mengambuo ceritera Tum-
bak Nogo Baru Klinthing Sum-
ilak Pedut Mataram Ki Ageng 
Mangir juga dihadiri  Sekretaris 
Daerah, Drs. Sukaji, M.Si, dan 
Asisten Sekda Tulunggaung ser-
ta  Staf ahli Sekda Pemkab Tu-
lungagung. 

Dalam sambutannya pada 
ini Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM diantara-

nya mengatakan bahwa Pagelar-
an seni Kethoprak Sari Budoyo 
malam ini merupakan upaya 
untuk melestarikan seni budaya 
yang ada di Tulungagung. Seka-
ligus memberikan pengetahuan 
yang utamanya untuk generasi 
muda agar mereka mengerti ten-
tang seni budaya Kethoprak.

Selanjutnya, Bupati Tulun-
gagung juga mengapresiasi atas 
digelarnya kesenian kethoprak 
Sari Budoyo. “Atas nama Pem-
kab Tulungagung saya ucapkan 
terimakasih yang sebesar be-
sarnya khususnya kepada pani-
tia penyelenggara,” ucapnya.  ( 
hms/adv/ed )

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M saat Saksikan Pagelaran Ketoprak 
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1800 Peserta Bakal Ikuti Kediri Half Marathon
Kediri, SMN - Peringatan 

Hari Jadi Kab. Kediri ke-1216 
tahun 2020 akan semakin meri-
ah lagi. Bagaimana tidak, pada 
tanggal 15 Maret 2020 akan 
digelar untuk pertama kalinya 
event besar lari Half Maraton 
yang bertaraf nasional di Kabu-
paten Kediri. Half maraton ini 
akan diikuti oleh 1800 peserta 
yang terdiri dari 3 kategori, 
yaitu 5K, 10K dan yang terba-
ru adalah 21K. Peserta datang 
dari berbagai daerah di Indo-
nesia. Bahkan perlari berlabel 
atlit nasional juga turut hadir 
mengikuti half maraton ini.

Bupati Kediri dr. Hj. Hary-
anti Sutrisno sangat mendukung 
dan mengapresiasi kegiatan ini. 
Hal tersebut disampaikannya 
pada saat audiensi bersama 
para panitia dan Kepala OPD 
terkait, Rabu (26/2/20).

“Event-event yang diada-
kan oleh komunitas akan kami 
dukung dengan memberikan 

kemudahan ijin, lokasi kegia-
tan dan lain-lainnya. Kede-
pan saya berharap, ditambah 
lagi kategori pelajar untuk 
mendapatkan bibit pelari yang 
handal,” kata Bupati Haryanti.

Menurut Rahma Bintariati, 
salah satu panitia penyeleng-
gara half maraton, persiapan 
event perdana di Kabupaten 
Kediri ini sudah matang seka-
li. Ia pun mengatakan banyak 
suport yang didapatkan dari 
pemerintah.

Event lari ini start dari de-
pan Dinas Perhubungan Kab. 
Kediri, ke timur sampai Gurah 
dan Tanjung, serta finish kem-
bali di Dinas Perhubungan. 
Race day akan dilaksanakan 
pada Minggu tanggal 15 Maret 
2020, mulai pukul 05.00 WIB 
untuk 21K. Untuk kategori 5K 
dan 10K akan dilakukan 30 
menit berikutnya.

“Nanti kita akan menjamu 
sekitar 1800 peserta lari tingkat 

nasional untuk datang ke Kab. 
Kediri sekaligus menikma-
ti ikon Kab. Kediri agar Kab. 
Kediri lebih dikenal. Untuk 
kategori 5K diikuti 600 peserta, 
10K ada 450 peserta dan 21k 
diikuti 750 peserta.

Harapannya untuk event 
pertama ini kita bisa menggiat-
kan lagi kegiatan olah raga, di-
mana saat ini masyarakat sudah 
mulai sadar akan hidup sehat. 
Tidak hanya untuk para atlet, 
masyarakat umum juga bisa 
menikmati pariwisata yang ada 
di Kab. Kediri.

Sementara itu Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Kab. Kediri Ir. Adi Suwignyo 
menjelaskan, Pemerintah Kab. 
Kediri sangat mengapresiasi 
event yang akan diselenggara-
kan oleh komunitas pelari yang 
ada di Kediri. Apalagi moment-
nya tepat pada peringatan Hari 
Jadi Kab. Kediri.

“Kita sangat terbuka dan 

mempersilahkan untuk turut 
serta menyumbangkan ide ga-
gasan dalam rangka memeri-
ahkan Hari Jadi Kab. Kediri. 
Tidak hanya lari maraton saja, 
tetapi ada event lain seperti Ko-
munitas Sepeda BMX, School 
Contest, Koi Show dll. Dengan 
diikuti oleh para pelari nasion-
al, itu menandakan bahwa di 
Kediri layak untuk diselengga-
rakan event besar. Saya yakin 
akan mendatangkan banyak 
sekali wisatawan luar daerah 
untuk datang kesini,” kata Ka-
dinas Bupdar.

“Ini merupakan salah satu 
langkah untuk berkembangn-
ya Kab. Kediri menjadi lebih 
baik. Yang jelas dengan event 
ini perekonomian masyarakat 
akan meningkat, kuliner akan 
laris, UMKM laku, pariwisa-
ta laku dan perputaran rupiah 
akan berputar disitu,” pungkas 
Adi Suwignyo. (Kominfo/adv/
kan)Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno (tengah)

Ribuan Cup Dawet Lele Pecahkan Rekor Muri
Kediri, SMN - Dinas Kelau-

tan dan Perikanan (DKP) Provinsi 
Jawa Timur, Forum Peningkatan 
Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) 
Jawa Timur dengan Pemerintah 
Kabupaten Kediri menggelar aca-
ra pemecahan rekor Muri pen-
yajian 3.000 cup dawet lele dan 
kampanye Gemar Makan Ikan 
untuk pencegahan stunting. Acara 
tersebut digelar di lapangan Desa 
Pranggang Kec. Plosokaten Kab. 
Kediri, Selasa 25 Februari 2020.

Hadir dalam acara ini Ketua 
Forikan Jawa Timur, Arumi Emil 
Elestianto Dardak, Bupati Kediri, 
dr. Hj. Haryanti Sutrisno beser-
ta para Kepala OPD, perwakilan 
Forkopimda Kab. Kediri, per-
wakilan DPRD Jatim, DKP Jatim, 
perwakilan Museum Rekor Dunia 
Indonesia (Muri), serta ibu-ibu 
PKK dan ratusan murid Taman 
Kanak- Kanak.

Dalam acara ini perwakilan 
dari Muri memberikan langsung 

piagam penghargaan Museum Re-
kor Dunia Indonesia No.9427/R.
Muri/II/2020 kepada Kelompok 
Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 
Rukun Tani Desa Pranggang Kec. 
Plosokaten Kab. Kediri atas rekor 
pemrakarsa dan penyelenggara 
sajian dawet lele. Dari target awal 
sejumlah 3.000 cup, teryata setelah 
diverivikasi ulang di lapangan 
mencapai 3.505 cup dawet lele.

Ketua Forikan Jawa Timur, Ar-
umi Emil Elestianto Dardak men-
gatakan, semua yang hadir di acara 
ini menjadi saksi dari sebuah peris-
tiwa yang membanggakan bagi 
Forikan, Kabupaten Kediri dan 
bagi Jawa Timur, yaitu pemecahan 
rekor 3 ribu lebih cup dawet lele.

“Saya mengapresiasi dan 
menghargai semua yang terlibat 
dan menggagas terciptanya dawet 
lele ini. Saya yakin tujuan dibalik 
itu semua supaya anak-anak bisa 
mudah dan senang mengkonsumsi 
makanan bergizi yang tidak kalah 

dengan jajanan lainya,” ujarnya.
“Kenapa harus ikan, karena se-

lain memiliki protein yang tinggi, 
ikan juga mengandung Omega 3. 
Kandungan Omega 3 sangat baik 
untuk perkembangan otak bagi 
anak dan sangat baik bagi jan-
tung orang dewasa. Selain itu juga 
kandungan protein pada ikan juga 
sangat mudah diserap oleh tubuh 
kita,” tambah Ibu Arumi.

Tidak hanya pemerintah, beli-
au berharap seluruh elemen mas-
yarakat terus bersemangat untuk 
membudidayakan, memperban-
yak dan mensosialisasikan makan 
ikan dalam bentuk apapun, untuk 
mencegah dan mengurangi angka 
stunting.

Di kesempatan yang sama, Bu-
pati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutris-
no mengatakan, Kabupaten Kediri 
memiliki potensi yang sangat luar 
biasa dalam hal budidaya ikan, 
antara lain lele, patin dan lainya. 
Dan yang tidak kalah lagi yaitu po-

tensi ikan hias, salah satunya ikan 
koi yang dibudidayakan di Desa 
Pranggang ini.

“Kita tahu bahwa ikan lele leb-
ih terjangkau daripada sumber pro-
tein hewani lainnya. Manfaat ikan 
lele sangat baik untuk pencegah-
an dan penanggulangan stunting, 
dan bisa diolah menjadi beraneka 
macam olahan. Pemerintah pun 
menggalakkan pencegahan stunt-
ing salah satunya dengan gemar 
makan ikan,” jelasnya.

“Saya berharap pemecahan re-
kor Muri ini menjadi kebanggaan 
dan menginspirasi semua pihak, 
sekaligus dapat meningkatkan 
konsumsi makan ikan di Kabu-
paten Kediri. Dan yang tak kalah 
penting, masyarakat jadi tahu akan 
pentingnya makan ikan yaitu dapat 
meningkatkan kecerdasan dan 
kemampuan berfikir anak serta 
menjamin gizi keluarga,” pungkas 
Bupati Kediri. (Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno (dua dari kiri)

Wujudkan ASN Jujur, Profesional dan Bertanggung Jawab
Kediri, SMN - Badan 

Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Kediri beker-
ja sama dengan Badan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BPSDM) 
Jawa Timur menggelar 
upacara pembukaan la-
tihan dasar (Latsar) bagi 
CPNS Gol III Pemerintah 
Kab. Kediri tahun 2020. 
Acara tersebut bertempat 
di Local Education Cen-
ter (LEC), Jl. Penanggu-
ngan Kota Kediri, Senin 
24 Februari 2020. Selain 
dihadiri Sekretaris Daer-
ah Kab. Kediri, Dede Su-
jana, S.Sos, M.Si, turut 
hadir Kabid Pengemban-
gan Kompetensi Dasar 
dan Managerial BPSDM, 
M.Suluh, SH, M.Si., dan 
Kepala BKD Kab. Kedi-
ri Dr. Mohamad Solikin, 
MAP.

Membacakan sambutan 

Bupati Kediri, Sekda Dede 
Sujana menyampaikan 
bahwa pelaksanaan latsar 
di pemerintah Kabupaten 
Kediri ini adalah tindak 
lanjut keputusan Peratur-
an Kepala Lembaga Ad-
ministrasi Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 12 
tahun 2018 tentang Pelati-
han Dasar Calon Pegawai 
Negeri Sipil. Dimana pada 
pasal 11 tentang struktur 
kurikulum pelatihan dasar 
CPNS terdiri atas kuriku-
lum pembentukan karakter 
PNS dan kurikulum pen-
guatan kompetensi teknis 
bidang tugas.

“Pada kesempatan ini 
saya mengharapkan ke-
pada seluruh CPNS untuk 
tidak lupa bersyukur dan 
terus mengembangkan 
diri menjadi lebih baik 
lagi. Dan dengan Latsar 
ini diharapkan adanya 

peningkatkan kompeten-
si aparatur pemerintah 
mengemban amanah untuk 
melayani masyarakat,” 
kata Sekda Dede.

Selanjutnya Plt. Kepa-
la Bidang Diklat BKD 
Kab Kediri, Agus Joko P. 
Menjelaskan, BKD Kab. 
Kediri dengan BPSDM 
Jatim bekerja sama melak-
sanakan Latsar ini berke-
lanjutan.

“Kedepan diharapkan 
Latsar bisa dilaksakan 
di daerah, dimana untuk 
prosentase pembimbing, 
30 % dari daerah dan 70 % 
dari provinsi,” ujarnya.

Agus menambahkan, 
kegiatan Latsar dilak-
sanakan di LEC karena 
fasilitas yang ada sudah 
memenuhi syarat, den-
gan asrama dan ruang 
pembelajaran yang cukup 
lengkap dan representat-

if. Pelaksanaan latsar ini 
akan berlangsung selama 
21 hari.

“Melalui penyelengga-
raan Latsar ini, diharap-
kan setiap ASN memili-
ki nilai-nilai dasar yang 
disingkat ANEKA, yaitu 
Akuntabilitas, Nasional-
isme, Etika publik, Komit-
men mutu dan Anti korup-
si. Semuanya merupakan 
nilai-nilai dasar yang ha-
rus diinternalisasikan dan 
dilaksanakan dalam pelak-
sanaan tugas bidang mas-
ing-masing,” jelas Agus 
Joko.

Selain itu, dengan ma-
teri pembelajaran pem-
bentukan karakter, para 
peserta pun diharapkan 
dapat menjadi ASN yang 
jujur, profesional dan ber-
tanggung jawab. (Komin-
fo/kan)

upacara pembukaan latihan dasar (Latsar) bagi CPNS Gol III Pemerintah Kab. Kediri tahun 2020
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Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, 
Bupati Blitar Sampaikan LKPJ Tahun 2019

Blitar, SMN -  DPRD Ka-
bupaten Blitar menggelar Ra-
pat Paripurna dengan agenda 
penyampaian penjelasan Bupati 
terhadap Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati Blitar tahun 2019 di Gra-
ha Paripurna DPRD Kabupaten 
Blitar, Kamis (27/02/2020).

Hadir dalam kesempatan 

tersebut, Bupati Blitar Rijanto, 
Wakil Bupati Blitar Marhaenis 
UW, Sekda Kabupaten Blitar, 
jajaran Forkopimda, kepala 
OPD, asisten, staf ahli, kepa-
la badan dan bagian dilingkup 
Pemkab Blitar.

Rapat paripurna yang dip-
impin Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito menyampaikan, 

rapat paripurna ini berdasarkan 
surat dari Bupati Blitar nomor 
: 050/405/409.201.5/2020 tang-
gal 25 Februari 2020 perihal 
Penyampaian LKPJ Bupati Bli-
tar akhir tahun anggaran 2019.

“Maka menindak hal terse-
but dan berdasarkan jadwal 
yang telah ditetapkan Badan 
Musyawarah, maka DPRD Ka-
bupaten Blitar menyelenggakan 
Rapat Paripurna dengan agenda 
penyampaian penjelasan Bupa-
ti terhadap LKPJ Bupati Blitar 
tahun 2019,” jelas Suwito saat 
membuka paripurna.

Acara dilanjutkan Bupati 
Blitar menyampaikan penjelas-
an terhadap laporan keterangan 
pertanggungjawaban Bupati ta-
hun 2019.

Dalam laporannya, Bupati 
Blitar menyampaikan, bahwa 
sesuai UU no. 23 tahun 2014, 
serta peraturan pemerintah 

tahun no. 13 tahun 2019 me-
wajibkan kepala daerah untuk 
menyampaikan LKPJ penye-
lenggaraan pemerintah daerah 
kepada DPRD.

“Oleh karena itulah, hari ini 
saya sampaikan LKPJ ini pada 
rapat paripurna,” terang Bupati 
Rijanto dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bupati Blitar 
menyampikan, LKPJ ini, kami 
sampaikan satu bulan sebelum 
batas akhir pelaporan, tiada lain 
dimaksudkan dalam rangka per-
cepatan pelaksanaan program 
dan kegiatan yang cukup padat 
sepanjang tahun 2020 ini.

“Substansi dari LKPJ ini, 
pada hakekatnya merupakan 
hasil evaluasi capaian kinerja 
pembangunan Kabupaten Bli-
tar yang tertuang dalam RKPD 
Kabupaten Blitar tahun 2019,” 
tandas Bupati.(mam)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar

HPSN Tahun 2020, 
Pemkab Blitar Resmikan RTH Kanigoro
SMN, Kab Blitar – Pemerin-

tah Kabupaten (Pemkab) Blitar 
melalui Dinas Lingkungan Hid-
up Kabupaten Blitar memper-
ingati puncak acara Hari Pedu-
li Sampah Nasional (HPSN) 
tahun 2020 di Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) Kanigoro, Jum’at 
(28/02/2020).

Hadir pada acara ini Bupa-
ti Blitar Drs. H. Rijanto, MM, 
Wakil Bupati Blitar Marhae-
nis Urip Widodo, S.Sos, jaja-
ran Forum Pimpinan Daerah 
(Formpimda) Kabupaten Blitar, 
seluruh kepala OPD Pemkab 
Blitar, Camat, Lurah se-kabu-
paten Blitar, hingga perwakilan 
masing-masing OPD di kabu-
paten Blitar.

Perayaan HPSN tahun 2020 
ini, Pemkab Blitar isi dengan 
beberapa rangkaian kegiatan 
seperti jalan sehat karyawan 
karyawati Pemkab Blitar, lom-

ba mewarna, aksi penanaman 
pohon, dan pelepasan ikan Koi 
dan satwa burung yang dilind-
ungi.

Bupati Rijanto menjelas-
kan, pada acara ini juga dilak-
sanakan acara peresmian RTH 
Kanigoro. Dia berharap, dengan 
diresmikannya RTH Kanigoro 
itu bisa dimanfaatkan secara 
maksimal oleh masyarakat.

Pasalnya di dalam RTH Kan-
igoro terdapat sejumlah sarana 
pendukung hiburan disana. Ada 
komplek pertamanan yang ber-
jajar rapi, beberapa kolam ikan, 
Gazeboo, ampetheater outdoor, 
Gapura RTH Kanigoro dan ma-
sih banyak wahana lingkungan 
indah lainnya yang bisa diman-
faatkan warga.

“Jadi hari ini kita memperin-
gati hari peduli sampah nasional 
yang mestinya diperingati tang-
gal 21 kemarin, tetapi ada be-

Peringatan Hari HPSN

berapa acara sehingga baru bisa 
dilaksanakan sekarang. Hari ini 
juga ada peresmian RTH Kan-
igoro yang bisa dimanfaatkan 
oleh masyarakat,” jelasnya.

Dia berharap, pada momen 
HPSN dan peresmian RTH 
Kanigoro itu untuk meningkat-
kan kecintaan terhadap lingkun-
gan dan menjaga kelestariaan-

nya. Kata dia, Balistik (Blitar 
Libas Sampah Plastik) menjadi 
gerakan positif untuk mengolah 
sampah dan ikut serta menjaga 
lingkungan.

“Jika alam kita jaga, alam-
pun akan menjaga kita itu mak-
nanya. Kita ini dengan alam 
jangan semaunya,” katanya.
(mam)

Dinas PUPR Gelar Sosialisasi 
di SMKN 1 Kota Blitar

SMN, Blitar Kota - Sosial-
isasi perizinan pemanfaatan ru-
ang yang diselenggarakan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) Kota Blitar ber-
langsung di aula SMKN 1 kota 
Blitar, Rabu, (26/02/2020). Ke-
giatan diikuti perwakilan siswa 
Departemen Bangunan yang 
terdiri dari jurusan Desain Per-
modelan Informasi Bangunan 
(DPIB) dan Bisnis Konstruksi 
Properti (BKP).

Tony Hermawanto, Kepala 
Bidang Tata Ruang Dinas PUPR 
mengatakan, sosialisasi ini ber-
tujuan untuk memberikan peng-
etahuan bagi siswa tentang pent-
ingnya perizinan pemanfaatan 
ruang terutama Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) baru. Menurut-
nya sosialisasi ini penting kare-
na materi yang disampaikan 

narasumber tidak dimuat dalam 
mata pelajaran. Selain itu, juga 
memberikan peluang pada siswa 
agar bisa membantu masyarakat 
dalam menyediakan persyaratan 
teknis saat melakukan pemban-
gunan gedung, mulai perenca-
naan sampai pelaksanaan. Hal 
itu harus dipahami dengan baik 
karena terdapat peraturan pe-
merintah yang harus dipatuhi 
pelaksana konstruksi.

“Mungkin materi tentang 
peraturan - peraturan peman-
faatan ruang, izin mendirikan 
bangunan belum didapatkan di 
sekolah. Kita harapkan peserta 
menjadi paham, aturan - aturan 
pemerintah terkait pembangu-
nan gedung mulai dari perenca-
naan sampai pelaksanaan, ” kata 
Tony.

Sementara itu, Pandu Syai-

Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang

ful, salah satu peserta kelas 11 
DPIB memberikan apresiasi 
positife atas terselenggaranya 
sosialisasi Perizinan Peman-
faatan Ruang di sekolahnya. 
Menurutnya materi yang disam-
paikan sangat cocok dengan ju-
rusan di Departemen Bangunan. 
Pandu juga mengaku mendapat 
banyak pengetahuan baru, kare-
na materi yang disampaikan be-
lum pernah ia dapat di sekolah. 
Mulai dari ketetuan mendirikan 
bangunan dan ketentuan meng-
gambar bangunan .

“Materi yang disampaikan 
sangat cocok dengan jurusan 
kami. Saya juga mendapat ban-
yak pengetahuan baru misalnya 
tentang Izin Mendirikan Bangu-
nan (IMB), ” jelas Pandu.

Sekedar diketahui, Sosial-
isasi Perizinan Pemanfaatan 
Ruang dimulai sekitar jam 
sembilan pagi. Diawali dengan 
sambutan Kepala SMKN 1 Kota 
Blitar lalu dilanjutkan dengan 
penyampaian materi dari Tony 
Hermawanto dengan materi 
ketetuan mendirikan bangunan. 
Serta Kasi Bina Konstruksi Di-
nas PUPR dengan materi keten-
tuan menggambar Bangunan.
(mam)

Konsolidasi Persiapan Musran Dan 
Musanran PDI Perjuangan Kabupaten Bogor

Cibinong - SMN ,  Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) PDI 
Perjuangan Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat menyelenggarakan 
Rapat dewan persiapan Musy-
awarah Ranting (Musran) dan 
Musyawarah Anak Ranting 
(Musanran) diSekretariat DPC 
PDI Perjuangan Kabupaten 
Bogor, Jl. Tegar Beriman no. 
45 Cibinong-Bogor, Kamis 
(27/2/2020).

Ketua DPC PDI Perjuangan 

Kabupaten Bogor, HR. Bayu 
Syahjohan didampingi Sek-
retaris DPC PDI Perjuangan H. 
Bambang Gunawan usai rapat 
menjelaskan, agenda rapat kali 
ini membahas mengenai persia-
pan Konsolidasi internal partai.

“Menurut beliau bahwa per-
siapan untuk musran akan dilak-
sanakan selama dua hari, yaitu 
Sabtu dan Minggu tepatnya 
tanggal 29 Februari dan 1 Maret 
2020,” jelasnya.

Lebih jauh lagi Bayu men-
jelaskan bahwa, wilayah Mus-
ran pada Minggu tanggal 1 
Maret 2020 akan dilaksanakan 
di Dapil 1 yang meliputi : Ke-
camatan Cibinong, Citereup, 
Sukaraja, Kalapanunggal, Ba-
bakan Madang diGedung Futsal 
Karadenan, Kec. Cibinong.

Selanjutnya di Dapil 2 yang 
meliputi Kecamatan Cileungsi,  
Gunung Putri,  Jonggol, Cariu,  
Sukamakmur dan Tanjungsari. 
Acara dilaksanakan di Gudang 
Air, depan SMPN 1 Cileung-
si, Jl Raya Narogong KM 23, 
Kp Cibeureum, Desa Cileungsi 
Kidul, Kecamatan Cileungsi.

Kemudian Dapil 3 yang me-
liputi Kecamatan Ciawi,  Me-
gamendung,  Cisarua,  Caringin,  
Cijeruk,  Cigombong dan Ta-
mansari akan dilaksanakan di 
Gedung Detapos, Jl. Raya Ta-
pos-Ciawi.

Sedangkan agenda pada 
Sabtu 29 Februari 2020, yakni 
Dapil 4 yang meliuti Kecamatan 
Ciomas,  Dramaga,  Ciampea,  
Tenjolaya,  Pamijahan dan  Ci-

bungbulang, di Gedung PGRI 
Kecamatan Pamijahan.

Untuk Dapil 5 yang meliputi 
Jasinga, Leuwiliang,  Rumpin, 
Leuwisadeng,  Cigudeg,  Tenjo,  
Parung Panjang,  Nanggung dan 
Sukajaya dilaksanakan di GOR 
Kecamatan Jasinga.

Sementara Dapil 6 yang me-
liuti Kecamatan  Bojong Gede, 
Tajur Halang, Parung, Rancab-
ungur, Ciseeng, Kemang dan 
Gunung Sindur dilaksanakan 
di Jl. Madnoer Desa Jampang, 
Kec. Kemang

“Rapat Konsolidasi persia-
pan Musran PDI Perjuangan 
Kabupaten Bogor hari ini di-
hadiri masing-masing Ketua 
dan Sekretaris dari 40 PAC yang 
ada di Kabupaten Bogor.  Selain 
itu, pada hari Sabtu dan Ming-
gu nanti juga akan dilakukan 
Fit and Proper Test untuk calon 
Ketua PAC dari 40 kecamatan 
yang ada di Kabupaten Bogor. 
Adapun pesertanya adalah se-
suai usulan dari ranting,  PAC 
dan DPC,” tandasnya. (Nimrod 
R)

Rapat konsolidasi di Pimpin Ketua Dpc PDIP kab. Bogor HR. 
Bayu Syahjohan

Tepian Kali Lamong 
Ditanami Rumput Vetiver

Gresik SMN- Bupati Gresik, 
Sambari Halim Radianto, Dan-
rem 084 Bhaskara Jaya, Kolonel 
Infantri Sudaryanto dan Dandim 
0817 Gresik, Letkol Inf. Budi 
Handoko melakukan penana-
man rumput vetiver sebanyak  
25 ribu tanaman.

Penanaman ini dilakukan di 
bantaran Kali Lamong Gresik 
tepatnya di desa Morowudi 
Cerme Gresik dan Desa Boboh 
Kecamatan Menganti Minggu 
(23/2/2020) pagi .

Dalam keterangannya, Bupa-
ti menyampaikan terima kasih 
kepada Danrem Bhaskara Jaya 
dan Dandim Gresik. Juga kepa-
da semua pihak yang hadir dan 
membantu rekan-rekan TNI da-
lam penanaman ini.

“Sebelum berangkat ke sini 
tadi, saya menyampaikan kepa-
da Kepala Dinas Pertanian un-
tuk meneliti lebih jauh prospek 
dan manfaat rumput vetiver ini. 
Semoga rumput vetiver ini bisa 
tumbuh baik dan bermanfaat un-
tuk masyarakat. Terutama dapat 
menahan longsor sehingga tidak 
terjadi sedimentasi," ujar Bupa-
ti.

Bupati Gresik Sambarikami 
pihak Pemerintah Gresik terus 
menerus mendukung Program 
penanaman rumput Vetiver ini 
yang digalakkan oleh Korem 
084/Bhaskara Jaya dan Kod-
im 0817/Gresik yang ditanam 
di Lahan Bantaran Sungai Kali 
Lamong, tambah Bupati lagi.

Dihadapan masyarakat dan 
undangan yang hadir, Sambari 
juga menyampaikan program 
penanganan banjir Kali Lamong 
yang pada tahun 2020 ini segera 
dimulai. Katanya, pada tahun 
2020 pihaknya bisa mengang-
garkan dana Rp. 50 miliar.

“Untuk tahun berikutnya 
yaitu tahun 2021, kami akan 
anggarkan sesuai kebutuhan. 
Nantinya akan kita rundingkan 
dengan berbagai pihak yang ber-
wenang,"tegas Sambari.

Pemda Gresik juga terus 
berupaya untuk berkoordinasi 
dengan Pemprov Jatim untuk  
mensterilkan dan membebas-
kan lahan bantaran sungai Kali 
Lamong ini. Lahan-lahan terse-
but  masih banyak yang dikuasai 
warga masyarakat.

Sementara itu, Danrem 084 

Bupati  Gresik Sambari Halim Radianto (tengah) bersama 
Danrem 084 Bhaskara Jaya, Kolonel Infantri Sudaryanto dan 

Dandim 0817 Gresik, Letkol Inf. Budi Handoko melakukan 
penanaman rumput vetiver

Bhaskara Jaya dalam sambu-
tannya mengatakan   penana-
man rumput vetiver di bantaran 
Kali Lamong merupakan tindak 
lanjut kegiatan Gubernur Jatim 
Khofifah Indar Parawansa dan 
Pangdam V/Brawijaya. Serta se-
bagai tindak lanjut dari Perintah 
Presiden RI Bapak Joko Widodo 
beberapa Bulan yang lalu.

“Tanaman rumput vetiver/
akar wangi ini diharapkan mam-
pu mencegah bencana alam sep-
erti tanah longsor, erosi tanah 
dan banjir terutama di lahan 
sepanjang bantaran Kali Lam-
ong ini. Karena akar rumput ini 
sangat kuat dan baik. Maka ber-
guna 9 untuk menjaga kestabi-
lan serta kontruksi lapisan tanah 
,” ujar Danrem 084/BJ Kolonel 
Inf. Sudaryanto, SE.

Rumput Vetiver memiliki 
akar yang bisa menembus hing-
ga kedalaman 6 meter, tambah 
Danrem.

Kegiatan penanaman rumput 
Akar Wangi/Vetiver tersebut se-
lain dihadiri oleh Bupati Gresik 
tampak hadir juga Wakapolres 
Gresik Kompol Dhyno Indra 
Setyadi, S.I.K., M.Si., Para  
Pasi Stafterrem 084/BJ, Jajaran 
Kepala Dinas Pemkab. Gresik, 
Perwira Staf dan Danramil jaja-
ran Kodim 0817/Gresik, Jajaran 
Kapolsek Gresik, Forkompimka 
Cerme dan Menganti, Kepala 
Desa Boboh dan Kepala Desa 
Morowudi beserta perangkat 
Desanya, Anggota jajaran Kod-
im 0817/Gresik, Polres Gresik, 
Tim Tanggap Darurat dari 
BPBD Gresik, Pol PP Gresik, 
Anggota Pramuka dan warga 
masyarakat sekitarnya yang 
hadir kurang lebih 1.000 orang. 
(rud)

Bupati Gresik Paparkan Capaian 
Pembangunan Di Upacara HUT Pemkab Gresik

Bupati Gresik bersama Wakil Bupati menyalami ASN setelah 
upacara HUT Pemkab Gresik

Gresik, SMN - Saat memi-
mpin upacara memperingati 
HUT ke 46 Pemerintah Ka-
bupaten Gresik dan Hari Jadi 
Kota Gresik yang ke 533. Bu-
pati Gresik Sambari Halim Ra-

dianto menyatakan bahwa kali 
ini adalah upacara HUT yang 
terakhir. Dia berharap, Bupati 
Yang akan datang bisa melan-
jutkan pondasi-pondasi yang 
telah dibangun.

“Saya berterima kasih kepa-
da semua pihak. Khususnya ke-
pada seluruh anggota Forkop-
imda Gresik, Kepala OPD 
Pemkab Gresik dan seluruh 
masyarakat Gresik yang telah 
mendukung dan membantu. 
Sehingga selama sepuluh tahun 
saya memimpin, pembangunan 
di Kabupaten Gresik bisa ter-
laksana dengan baik” pernyata-
an ini disampaikan Sambari 
saat memberi sambutan pada 
upacara yang berangsung di 
halaman Kantor Bupati Gresik 
Kamis, (27/2/2020).

Upacara peringatan HUT 
Pemkab Gresik kali ini terasa 
spesial. Selain dihadiri para an-
ggota Forkopimda dan Pejabat 
pemkab Gresik. Tampak hadir 
mantan Bupati Gresik KH Rob-
bach Ma’sum. Selain itu para 
isteri mantan Bupati juga had-
ir. Mereka adalah Ibu Amise-

no dan Ibu Johansyah. Mantan 
Sekda Gresik Joko Sustiohadi 
juga hadir. Sementara ada juga 
para ibu Mantan sekda yaitu 
ibu Gunawan dan ibu Mahmud 
Zein.

Terkait persiapan pemilihan 
Bupati yang akan datang, Sam-
bari menyatakan bahwa dirinya 
tidak akan mengambil cuti un-
tuk kampanye. Dia bahkan me-
minta kepada seluruh ASN un-
tuk bersikap netral dalam aksi 
maupun ucapan.

“Batin boleh memilih, kare-
na kita memang punya pilihan 
politik. Saya berharap Bupati 
yang terpilih nanti tidak mem-
bedakan antara kawan atau la-
wan. Ajaklah dia bersatu padu 
untuk membangun” tandasnya.

Beberapa pembangunan 
yang telah dicapai selama 
kepemimpinan dua periode 
Sambari-Qosim juga disam-

paikan saat sambutan.
“Selama sepuluh tahun 

kami telah membangun be-
berapa fasilitas publik untuk 
masyarakat, yang tersebar dari 
wilayah Gresik Utara sampai 
ke Selatan” katanya.

Dia menyebutkan beberapa 
yang berhasil dibangun, yaitu 
gedung pemuda Kromowijoyo 

di Sidayu, Bendung gerak Sem-
bayat (BGS), Jembatan kembar 
Sembayat, JIIPE, Jembatan 
jalan Tol yang rencana awal 
hanya Krian-Legundi-Bunder 
(KLB) diperpanjang nan-
tinya menjadi Krian-Legun-
di-Bunder-Manyar (KLBM). 
Alun-Alun Gresik, Gelora Joko 
Samudro, RS Ibnu Sina, WEP 

I dan II, Pudak Gallery dan 11 
bulan kedepan akan dibangun 
underpas Randuagung.

“Di Bawean, Kami juga 
membangun Lapangan terbang, 
Jembatan Apung Pulau Gili, 
Listrik 24 jam tanpa padam, 
Rumah Sakit type D dan dok-
ter spesialis," tandas Sambari. 
(rud)  
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Madiun, SMN - Dalam 
Rangka menumbuh kembangkan 
produk unggulan Home Indus-
tri Kripik Tempe di Desa Bacem 
Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Madiun, warga Desa Bacem Siti 
Asiyah telah membuka Home 
Industri produk nggulan kripik 
tempe yang begitu lezat dan gurih 
rasaanya.

Produk kripik tempe Siti Asi-
yah ini sangatlah disukai oleh 
warga masyarakat jadi tidak-
lah sulit dalam pemasarannnya 
dikarenakan sangatlah lezat, gurih 
dan enak rasanya. Harganya pun 
juga sangatlah terjangkau atau 
murah meriah.

Dalam pemasaran produk 
kripik tempe Siti Asiyah ini yang 
telah dibungkus per-ons seharga 
Rp.6.000,- sedangkan perkilo-
gram nya Rp.50.000,- . Dalam 
tiap harinya produk Home In-
dustri Kripik Tempe Siti Asiyah 
ini rata-rata menghabiskan bah-
an kedelai 3-5 kilogram, tenaga 
pembuatnya juga keluarga sendiri 
atau Home Industri keluarga yang 
sampai sekarang sudah 3 tahun 
Home Industri Kripik Tempe ini 
berjalan.

Karena lezat, gurih dan enak-
nya kripik tempe buatan Siti 
Asiiyah Desa Bacem ini dalam 
pemasarannya tidak mengalami 
kesulitan karena sudah ada pe-
langgan baik dari daerah Kabu-
paten Madiun juga sampai daerah 
Ponorogo dan sekitarnya. “jelas 
Siti Asiyah”

Kades Bacem Muslikh juga 
membenarkan bahwa warganya 
telah membuat produk Hom In-
dustri Kripik Tempe di rumahn-
ya yang diklola oleh keluarganya 
sendiri dalam pembuatan dan 
pengerjaanya kripik tempe terse-

Desa Bacem Kembangkan 
Produk Unggulan Kripik Tempe

Kades Bacem Muslikh bersama perangkat dan pemilik Home 
Industri Tempe Kripik Siti Asiyah pada saat pembuatan Kripik 

Tempe di rumahnya.

but. Kripik tempe buatan Siti Asi-
yah ini memang sangat lezat, gurih 
dan enak jadi dalam pemasarann-
ya tidaklah sulit sudahh banyak 
pelanggan yang membelinya baik 
warga sekitar desa bacem sampai 
di luar daerah Kabupaten Madiun 
contohnya Kabupaten Ponorogo, 
Magetan dan sebagainya. Kami 
sebagai Kepala Desa sangat-
lah bangga oleh warganya yang 
memiliki produk unggulan Home 
Industri Kripik Tempe. “ungkap 
Kades Bacem Muslikh”

Desa Bacem Kecamatan 
Kebonsari Kabupaten Madiun 
dengan luas 147 Ha dan jumlah 
penduduk 1.618 jiwa. Hal ini 
tergolong desa kecil, tapi pen-
duduknya telah mempunyai berb-
agai produk unggulan Home In-
dustri selain bertani sebagai mata 
pencahariannya.

Adapun susunan strukttural 
Desa Bacem Kecamatan Kebon-
sari Kabupaten Madiun adalah: 
Kepala Desa Muslikh; Sekertaris 
Desa Harun Rosid,S.Sos, ; Kesi 
pemerintahan Iswahyudi,S.Pd. 

;Kaur Keuangan Zainuri,S.Sos. 
; Kaur umum dan perencanaan 
Winarti Kamituwo I Abu Mansur, 
Kamituwo II Sudariyatik, Kam-
ituwo III Syaiful Amri.

Sedangkan pengurus BPD 
desa Bacem : Ketua Asrori; Wakil 
Ketua Samsul Hadi,S.Pd. ; Seker-
taris Slamet Riyanto,S.Pd. ; Ang-
gota Hamidah Maskuriyah,S.Psi. 
dan Sutrisno. Sedangkan pengu-
rus LPKMD desa Bacem adalah 
: Ketua Sukarno; Sekertaris Nur 
Khamdan; Sie Keagamaan Supar-
lan, Sie Pendidikan Nur Hadi, Sie 
Kesehatan Purwantini, Sie Kema-
nusiaan, Sie Keamanan Samijan, 
Sie Pembangunan Sameleh, Sie 
Pemberdayaan perempuan Titis 
Nur Iqfidar, Sie Lingkungan Hid-
up Masrur, Sie Kesejahteraan so-
sial Hamdani.

Semua kelembagaan desa pen-
gurus lembaga di desa Bacem 
Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Madiun dalam menjalankan tu-
gas desa membangun desa Bacem 
dengan bergotong royong bersa-
ma warga desa Bacem. (sy)

Penyusunan RKPD dan Renja 2021, 
Walikota Madiun Prioritas Kesejahteraan Masyarakat

Madiun, SMN - Pembangu-
nan di Kota Madiun, Jawa Timur, 
harus terprogram, bersinergi, dan 
berkelanjutan. Hal tersebut dapat 
tercapai dengan upaya mematang-
kan perencanaan dalam pemban-
gunan yang harus dibahas bersa-
ma seluruh stakeholder yang ada 
di Kota Madiun.

Maka dari itu, pada Rabu 
(26/2) Pemkot Madiun bersama 
seluruh pemangku kepentingan 
dan organisasi perangkat daerah 
(OPD) menggelar kegiatan Fo-
rum Konsultasi Publik Rancangan 
awal rencana kerja pemerintah 
daerah (RKPD) Kota Madiun 
tahun 2021 dan rancangan awal 
rencana kerja (Renja) perangkat 
daerah tahun 2021.

Walikota Maidi dalam kesem-
patan tersebut mengatakan, ter-

dapat enam skala proritas yang 
menjadi pembahasan dalam kon-
sultasi publik kali ini. Walikota 
mengatakan, enam hal yang ma-
suk ke dalam skala prioritas itu 
tujuannya adalah demi kesejahter-
aan masyarakat.

“Enam hal itu jadi kunci yang 
hasil akhirnya untuk masyarakat 
sejahtera. Sejahtera dalam konteks 
tidak sulit masalah pendidikan, 
kesehatan, investasi, menjalankan 
kehidupan sehari-hari dan pemba-
ngunan berkelanjutan yang tidak 
menganggu lingkungan sekitar,” 
jelas walikota.

Walikota menambahkan, di 
era kini, dalam membangun suatu 
daerah haruslah terprogram dan 
berwawasan kedepan. Maka dari 
itu, demi mencapai kemajuan 
bersama dibutuhkan peran serta 

seluruh elemen masyarakat.
“Seluruh elemen masyarakat 

harus diajak berunding. Walikota 
punya wewenang tapi tidak boleh 
sewenang-wenang. Bapeda harus 
pandai menerima usulan tapi ti-
dak lepas dari RPJMD atau Panca 

Karya,” ungkapnya.
Melalui forum konsultasi pub-

lik ini, walikota berharap kualitas 
perencanaan benar-benar dapat 
berjalan lancar dan sesuai dengan 
program-program yang telah dis-
usun. (sy)

Walikota Madiun H.Maidi Dalam Kegiatan RKPD dan Renja 
2021 di hotel Aston.

Peringati HPN, Forum Jurnalis 
Madiun (FJM) Gelar Bhakti Sosial

Madiun, SMN - Meski terlam-
bat, tak mematahkan semangat 
wartawan yang tergabung dalam 
Forum Jurnalis Madiun (FJM), 
Jawa Timur, untuk memperingati 
Hari Pers Nasional (HPN), yang 
jatuh (9/2) lalu.

Seperti pada tahun sebelumn-
ya, kali ini FJM juga menggelar 

bhakti sosial dengan menyantuni 
beberapa warga kurang beruntung 
di Desa Tulung, Kecamatan Sara-
dan, Kabupaten Madiun. Dian-
taranya Wantini (87) dan Sarimah 
(65), asal Dusun Sumberagung.

Menurut ketua FJM, Gogot 
Alianto, kegiatan ini sebagai ben-
tuk kepedulian terhadap sesama 

dalam rangka HPN 2020.
“Kegiatan seperti ini kami 

lakukan setiap tahun. Terkadang 
juga melakukan bedah rumah 
warga yang rumahnya tidak layak 
huni. Jadi tidak hanya memberi-
kan santunan,” terang Gogot.

Selain memberikan santunan, 
kegiatan yang digelar di balai 
desa itu, juga dilakukan pemoton-
gan tumpeng oleh ketua FJM yang 
diserahkan kepada Kepala Desa 
Tulung, Karno.

Kepala Desa Tulung, Karno, 
mengucapkan terima kasih atas 
digelarnya bhakti sosial oleh FJM 
di desanya.

“Atas nama pribadi dan mas-
yarakat Desa Tulung, kami men-
gucapkan trima kasih. Semoga 
dengan bertambahnya usia pers, 
masyarakat Indonesia juga kian 
sejahtera. Selamat HPN 2020,” 
tutur Karno. (sy)

Forum Jurnalis Madiun (FJM) Dalam memperingati Hari Pers 
Nasional (HPN) tahun 2020 telah mengadakan bhakti sosial di 

desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Perkim Kesulitan Tagih Kelebihan Bayar Proyek 
Break Contract Paving di Gentong

Ngawi, SMN – Proyek-
proyek fisik yang gagal diker-
jakan pada tahun 2018, menjadi 
pekerjaan rumah tambahan bagi 
Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang menanganinya.
Proyek yang diputus kon-

trak pada tahun 2018 lalu ada 
3 yakni Taman Dungus (tahap 
1), saluran di Jl. Panjaitan dan 

pavingisasi di Dusun Cerme, 
Desa Gentong, Kecamatan 
Paron.

Di antara ketiganya, pelaksa-
na proyek saluran di Jl Panjaitan 
yakni PT. Tujuh Sembilan Sem-
bilan dan pelaksana pavingisasi 
yakni CV Baladewa, luput dari 
black list.

Purwono, Kepala Dinas Per-
mukiman Kabupaten Ngawi, 
saat ditemui Jumat (28/02/2020) 
menyatakan, PPK proyek terse-
but Sugiharto, namun sedang 
umroh.

Purwono menerangkan, daft-
ar hitam atau black list sulit 
dilakukan karena ada aplikasi 
yang harus diisi nomor surat In-
spektorat (rekom APIP).

“Masalahnya, harus mengisi 
aplikasi dan didalamnya ada no-
mor surat APIP yang harus di-
masukkan, jika tidak ada maka 
input pengajuan black list ya tak 
bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Pavingisasi di Gentong, 
gagal diselesaikan dan Dinas 
Perkim langsung melakukan pu-
tus kontrak begitu jatuh tempo 
pada 27 Desember 2018.

Namun, setelah dihitung 

secara kualitas, ada kelebihan 
bayar sekitar Rp 60 juta yang 
harus kembali ke kas negara dan 
juga tercatat sebagai temuan da-
lam laporan BPK.

Purwono mengaku, 
pavingisasi senilai lebih dari Rp 
1, 263 M itu bersumber PAPBD 
2018. Progressnya saat itu terla-
lu lamban bila dilihat dari masa 
pengerjaan yang hanya 55 hari. 
Namun semua teguran penga-
was dan upaya PPK srokah kan-
das.

Dia pun berkisah, alat be-
rat sempat bertengger di lokasi 
proyek tapi pasokan paving sep-
erti terhambat datang.

Ketika jatuh tempo dan 
proyek tidak selesai, Dinas 
Perkim langsung break contract 
oada 27 Desember 2018. Ha-
sil evaluasi, jumlah uang yang 
sudah dibayarkan ke mereka 
ternyata tidak sesuai hitungan 
kualitas.

“Ada pembayaran yang harus 
mereka kembalikan ke pemerin-
tah sekitar Rp 60 jutaan itu tadi, 
namun belum terealisasi hingga 
sekarang,” kata Purwono. (ari)

Batas jalan yang sudah dipaving dan yang belum sempat sele-
sai, di Dusun Cerme, Desa Gentong, Kecamatan Paron.

Banyuwangi, SMN - Per-
saudaraan Wartawan Sritanjung 
(PWS) Banyuwangi akan meng-
gelar diskusi bertema "Peran 
Pers Berkontribusi Dalam In-
vestasi Di Banyuwangi" yang 
dirangkum dalam tasyakuran 
Hari Pers Nasional (HPN) ke 
74, di Rumah Apung Bangsring, 
Selasa (25/2/2020).

Dalam kesempatan itu, se-
jumlah wartawan cetak, elek-
tronik, dan televisi yang ter-
gabung dalam PWS berdiskusi 
mengenai perkembangan iklim 
investasi di Banyuwangi yang 
terus meningkat sejak kepemi-
mpinan Bupati Banyuwangi Ab-
dullah Azwar Anas.

Mulai dari sektor pariwisata, 
bisnis, pembangunan dan sektor 
lainnya mulai menggeliat sejak 
banyaknya investor besar masuk 
di kabupaten ujung timur Pulau 
Jawa. 

Dengan segala potensi yang 
dimiliki Banyuwangi, kini 
Banyuwangi berkembang pesat 

bak roket. Banyak berdiri hotel 
berbintang, perusahaan pabrik 
gula IGG Glenmore, pabrik 
kereta api PT. INKA, tambang 
emas Tumpang Pitu yang dike-
lola PT Bumi Suksesindo. Dan 
yang paling terbaru, perusahaan 
asal Singapura, EBD Paragon 
yang berminat mengelola Pulau 
Tabuhan yang ditargetkan akan 
menjadi salah satu tempat wisa-
ta berkelas.

Berkembangnya Banyu-
wangi tentu banyak melibatkan 
banyak pihak salah satunya 
insan pers, sebagai salah satu 
penopang utama keberhasilan 
pembangunan suatu daerah, 
khususnya di Banyuwangi.

Robby Yulianto Ketua PWS 
tidak menampik jika saat ini 
Banyuwangi semakin tersohor. 
Potensi yang dimiliki Banyu-
wangi membuahkan banyak 
prestasi.

"Kita tahu bersama, hampir 
setiap hari banyak daerah lain 
yang berdatangan untuk belajar 

di Banyuwangi. Karena Banyu-
wangi saat ini makin dikenal 
dunia memiliki banyak potensi 
hampir disemua lini," kata Rob-
by yang berprofesi wartawan di 
media online Warta9.com.

Atas capaian-capaian ini, 
menurut Robby, sudah sepa-
tutnya masyarakat Banyuwan-
gi mendukung program-pro-
gram Pemerintahan Kabupaten 
Banyuwangi. "Tidak dipungki-

ri, majunya Banyuwangi juga 
turut meningkatkan pendapa-
tan daerah, income pedapatan 
masyarakatnya juga ikut naik. 
Banyak masyarakat yang su-
dah menjadi bos dari usahan-
ya sendiri, seperti mendirikan 
homestay, tempat kuliner dan 
lainnya. Ini berkat potensi pari-
wisata di Banyuwamgi yang ter-
us menggeliat," jelasnya. (Oni)

Bertambah 11 Negara dalam 
Sehari, Ini Daftar 55 Negara 
yang Terinfeksi Virus Corona 

Jakarta, SMN - Kasus virus 
corona jenis baru atau Covid-19 
mengalami peningkatan tajam 
dari hari ke hari. Pasalnya, vi-
rus yang menyerang saluran 

pernapasan ini dilaporkan telah 
menginfeksi 55 negara di dun-
ia. Berdasarkan data dari worl-
dometers, penyebaran virus 
corona mengalami peningkatan 

tajam di China (bertambah 335 
kasus) dan di Korea Selatan 
(bertambah 571 kasus). Sejauh 
ini, Covid-19 telah menginfek-
si sebanyak 83.889 kasus dan 

menyebabkan 2.867 kematian 
di seluruh dunia. Adapun 11 
negara yang baru mengonfir-
masi virus tersebut yakni Azer-
baijan, San Marino, Selandia 
Baru, Belarus, Lithuania, Ro-
mania, Denmark, Estonia, Ni-
geria, dan lainnya. Per Jumat 
(28/2/2020) pukul 19.00 WIB, 
sebanyak 55 negara terkonfir-
masi adanya virus corona yang 
menjangkit. Berikut daftar 
negara yang telah mengonfir-
masi adanya kasus positif virus 
corona: 1. China: 78.832 kasus 
2. Korea Selatan: 2.337 kasus 
3. Italia: 655 kasus 4. Iran: 388 
kasus 5. Jepang: 266 kasus 6. 
Singapura: 96 kasus 7. Jerman: 
60 kasus 8. Amerika Serikat: 
60 kasus 9. Kuwait: 45 kasus 
10. Perancis: 41 kasus 11. Thai-
land: 41 kasus 12. Bahrain: 36 
kasus 13. Taiwan: 34 kasus 14. 

Spanyol: 26 kasus 15. Malay-
sia: 25 kasus 16. Australia: 24 
kasus 17. Inggris: 19 kasus 18. 
Uni Emirat Arab: 19 kasus 19. 
Vietnam: 16 kasus 20. Kana-
da: 14 kasus 21. Switzerland: 
15 kasus 22. Irak:7 kasus 23. 
Swedia: 7 kasus 24. Oman: 6 
kasus 25. Austria: 5 kasus 26. 
Kroasia: 5 kasus 27. Yunani: 
4 kasus 28. Israel: 4 kasus 29. 
Norwegia: 4 kasus 30. Filipi-
na: 3 kasus 31. India: 3 kasus 
32. Lebanon: 3 kasus 33. Fin-
landia: 2 kasus 34. Georgia: 2 
kasus 35. Belanda: 2 kasus 36. 
Pakistan: 2 kasus 37. Rusia: 2 
kasus 38. Afghanistan: 1 kasus 
39. Aljazair: 1 kasus 40. Belar-
us: 1 kasus 41. Belgia: 1 kasus 
42. Brazil: 1 kasus 43. Kam-
boja: 1 kasus 44. Denmark: 1 
kasus 45. Mesir: 1 kasus 46. 
Estonia: 1 kasus 47. Lithuania: 

China menemukan salah satu cara menyembuhkan infeksi virus corona, yakni dengan plasma 
darah bekas penderitanya.

Hari Pers Nasional Ke 74Th, Persatuan Wartawan
 Sritanjung Adakan Giat Diskusi Investasi Banyuwangi

 Berlangsungnya Kegiatan Diskusi Investasi Banyuwangi dalam 
rangka tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) ke 74, di Rumah 

Apung Bangsring, Selasa (25/2/2020).

1 kasus 48. Macedonia Utara: 
1 kasus 49. Nepal: 1 kasus 50. 
Selandia Baru: 1 kasus 51. Ni-
geria: 1 kasus 52. Romania: 1 

kasus 53. San Marino: 1 ka-
sus 54. Sri Lanka: 1 kasus 55. 
Azerbaijan: 1 kasus. (kpms)
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Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

Bupati Hj.P.Tantriana Sari Saat memimpin Rakord Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan.

Probolinggo, SMN - Dalam 
Upaya pengentasan kemiskinan 
di Kabupaten Probolinggo 
menunjukkan keberhasilan gem-
ilang. Adanya trend penurunan 
tingkat kemiskinan sejak tahun 
2013 yang lalu yang kini ma-
sih menyisakan angka 17,76% 
di tahun 2019 atau sebanyak 
207.220 jiwa dari seluruh jum-
lah penduduk di Kabupaten 
Probolinggo.

Hal ini disampaikan Bupa-
ti Probolinggo Hj. P. Tantri-
ana Sari, saat memimpin rapat 
koordinasi (rakor) dan sinergi 
percepatan penanggulangan 
kemiskinan berbasis mas-
yarakat desa/kelurahan, Kamis 
(27/2/2020) siang di ruang per-
temuan Tengger Kantor Bupati 
Probolinggo.

Bupati Tantri memaparkan 
tingkat pengurangan angka ke-
miskinan tersebut secara sig-
nifikan terjadi sejak tahun 2017 
khususnya pada dua tahun tera-
khir. Dimana jumlah penduduk 
pra sejahtera di Kabupaten 
Probolinggo berkurang seban-
yak 29.500 jiwa yakni pada ta-
hun 2018 sebesar 1,81% (19.660 
jiwa) serta pada tahun 2019 se-
besar 0.95% (9.840 jiwa).

“Tentu capaian angka 
penurunan ini merupakan ha-
sil kerja keras seluruh Kepala 

Desa (Kades) di Kabupaten 
Probolinggo. Hal ini sangat pa-
tut kita syukuri terutama jika 
kita melihat angka kemiskinan 
pada tahun 2013 yang lalu sebe-
sar 21,12%,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri 
menjelaskan bahwa dasar bagi 
Badan Pusat Statistik (BPS) 
dalam memotret kondisi pen-
duduk Kabupaten Probolinggo 
selama ini adalah dari angka 
garis kemiskinan. Yakni jumlah 
uang per kapita per bulan yang 
secara normal di keluarkan oleh 
suatu keluarga untuk memenuhi 
segala kebutuhannya berupa 
makanan maupun non makanan.

Bupati Tantri juga mengemu-
kakan masih banyaknya fakta 
ditemukan bahwa warga cend-
erung memilih mengaku miskin 
pada saat didatangi surveyor 
BPS. Salah satu penyebabnya 
adalah adanya asumsi yang keli-
ru bahwa survey tersebut adalah 
untuk mendata penerima bantu-
an.

“Berikutnya adalah bebera-
pa potret pada saat pelaksanaan 
program penempelan stiker kel-
uarga pra sejahtera, meskipun 
warga tersebut dengan tergolong 
mampu namun masih mau di-
tempeli stiker. Inilah PR besar 
kita bersama untuk bisa meru-
bah mindset keliru ini,” tegas 

Bupati Tantri.
Ditempat terpisah Kepala Di-

nas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Kabupaten 
Probolinggo Edy Suryanto me-
nuturkan rakor sinergi bersama 
Forkopimda tersebut adalah 
merupakan salah satu upaya Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo untuk mengawal 
kesiapan pemerintah desa da-
lam pengalokasian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) tahun 2020.

Edy juga menuturkan salah 
satu strategi dalam upaya perce-
patan pengentasan kemiskinan 
adalah melalui harmonisasi pe-
rencanaan antara desa dan daer-
ah. Harapannya adalah nantinya 
tidak ada desa yang membuat 
perencanaan diluar visi misi Bu-
pati selaku kepala daerah.

“Sangat diperlukan harmon-
isasi antara RPJMDes dan RP-
JMD sekaligus monitoring dan 
evaluasi APBDes sejak di awal 
perencanaan, penganggaran 
serta pelaksanaannya. Adanya 
pengalokasian dana APBN yang 
cukup besar di desa juga dihara-
pkan dapat memberikan dampak 
signifikan dalam upaya pengen-
tasan kemiskinan,” pungkasnya.

Selain Bupati Tantri, kegia-
tan yang diikuti oleh Kepala 
OPD, Camat dan Kepala Desa 
se-Kabupaten Probolinggo ini 
juga dihadiri oleh Wakil Bupa-
ti Probolinggo Drs. HA. Tim-
bul Prihanjoko, perwakilan 
Forkopimda dan anggota DPRD 
Kabupaten Probolinggo serta 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Probolinggo H. Soeparwiyono. 
(edy)

DLH Kota Probolinggo Peringati 
HPSN Tahun 2020

Probolinggo, SMN - Pemer-
intah Kota Probolinggo yang 
dalam hal ini Dinas Lingkun-
gan Hidup (DLH)memperingati 
Hari Peduli Sampah Nasional 
( HPSN) tahun 2020 yang bdi-
tempatkan di TPA Bestari jumat 
(28/2).

Wakil Wali Kota Muhammad 
Soufis Subri dalam sambutan-
nya berharap Dengan terbitnya 
Perwali 79 tahun 2019 ten-
tang pengurangan penggunaan 
kantong plastik dan instruksi 
Wali Kota nomor 188.55/1/
inst.425.012/2019, tentang pen-
anganan sampah di wilayah 
permukiman. "Saya ada aksi 
nyata sebagaimana amanat per-
da kota probolinggo nomor 5 
tahun 2010 tentang pengelolaan 
sampah, dimana Pemerintah 
Daerah melalui dinas terkait 
bertanggung jawab terhadap ke-
beradaan sampah di TPS diang-
kut ke TPA." harapnya.

Hadir pula dalam kegia-
tan tersebut Sekda Ninik Ira 
Wibawanti, Asisten, Kepala 
OPD, Camat, Lurah dan para 
stakeholder peduli lingkun-
gan. Secara simbolis, Wawali 
menyerahkan helm kepada staf 
DLH sebagai tanda dilaunch-
ing program bike to work, mu-
lai Jum’at (6/3) mendatang. 
Pemberlakuan ini setiap Jum’at 
minggu I, bagi semua pegawai 
pemkot yang jarak dari rumah 
ke kantor kurang dari 4 km.

Dalam kesempatan itu juga 
digelar demo penggunaan kan-
tong singkong ramah lingkun-
gan sebagai pengganti kantong 
plastik. Disebut kantong sing-
kong karena memang terbuat 
dari tepung singkong yang dio-
lah berbentuk seperti tas kresek, 
namun lebih halus dan lembut. 
Kantong singkong ini aman 
karena apabila tidak digunakan 

bisa dibuang di tanah dan terurai 
menjadi kompos dalam waktu 3 
bulan.

Demo oleh Agit Punto Yuwo-
no, dari PT Inter Lestari Jakarta 
tentang kantong singkong dim-
ulai dari cara membuatnya serta 
pembuktian jika berbeda dengan 
plastik/kresek biasa. Mulai dari 
dibakar, disterika hinggadima-
sukkan dalam air panas, kantong 
singkong tetap aman digunakan.

Wakil Wali kota M.Subri 
juga berkeinginan, agar peng-
gunaan kantong singkong ini 
bisa diimplementasikan di Kota 
Probolinggo untuk mengurangi 
sampah plastik. Dengan begitu 
masalah sampah sudah bisa ter-
tangani di tingkat rumah tangga.

“Penyadaran bagi mas-
yarakat hendaknya terus dilak-
sanakan, sehingga masyarakat 
mengerti akan pengelolaan 
lingkungan utamanya pengelo-
laan sampah secara benar dan 
baik. Kami berharap lembaga 
pendidikan dan mitra DLH ikut 
berperan aktif, sebagai motiva-
tor dan fasilisator penggerak 
lingkungan dalam pengelolaan 
sampah,” pintanya.

Lebih lanjut Wakil Wali kota 

Subri mengatakan diperlukan 
pembinaan dan peningkatan 
kinerja pada Dinas lingkungan 
Hidup untuk mewujudkan ino-
vasi baru tentang pengelolaan 
sampah menjadi bernilai ekon-
omis. Kemudian dilanjutkan 
dengan penandatanganan Pakta 
Integritas peduli lingkungan 
antara Wakil Wali kota, Setda, 
Kepala OPD, dan Camat se-ko-
ta.

Selanjutnya Wakil Wali Kota 
didampingi Kepala DLH Rach-
ma Deta Antariksa berkenan 
juga meninjau stand pamer-
an daur ulang dari perwakilan 
sekolah adiwiyata (SMKN 3, 
MAN I, SMKN 1, MAN 2), fo-
rum masyarakat peduli sungai 
(Formalis), Papesa, Komunitas 
peduli lingkungan, kampung 
daur ulang re, re, re.

Kegiatan tersebut diakhi-
ri dengan menyaksikan demo 
penggunaan alat penyapu jalan 
elektrik guna mempermudah 
menyedot sampah yang sulit 
dijangkau dan Wakil Wali kota 
Subri juga berkenan mencoba 
langsung cara kerja alat terse-
but. (edy)

Wakil Wali Kota Muhammad Soufis Subri didampingi Kepala 
DLH Rachma Deta Antariksa serta para pejabat sedang menco-

ba alat penyapu Elektrik.

Pemkot Probolinggo Sosialisasikan 
Tanda Tangan Elektronik 

Probolinggo, SMN - 
Perkembangan teknologi cang-
gih saat ini semakin memu-
dahkan masyarakat dalam 
melakukan aktivitas sehari-hari, 
bahkan transaksi keuangan pun 
dapat dilakukan dengan meng-
gunakan smartphone. Tak ayal, 
pemerintah juga harus men-
jawab tantangan ini, member-
ikan pelayanan terbaik dengan 
sistem birokrasi yang mudah 
dan cepat.

Hal ini pun telah dijelaskan 
dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik (PSTE). 
Penerapan PSTE, termasuk 
sistem tanda tangan elektronik, 
diharapkan mampu mening-
katkan kecepatan dan efisien-
si kerja. Salah satu yang bisa 
dirasakan adalah meningkatnya 
kecepatan pelayanan kepada 
masyarakat.

“Pemkot Probolinggo melak-
sanakan upaya sistem tanda tan-
gan elektronik, untuk menyele-
saikan persoalan masyarakat 
dengan menggunakan solusi 
inovatif, terintegrasi, dan berke-
lanjutan melalui penyediaan 
infrastruktur dan layanan yang 
meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat,” kata Wakil Wali 
Kota Probolinggo Mochammad 

Soufis Subri, saat membuka So-
sialisasi dan Bimbingan Teknis 
Pemanfaatan Sertifikat Elek-
tronik di lingkungan Pemkot 
Probolinggo, Selasa (25/2) pagi.

Wakil Wali kota Subri men-
gatakan layanan tersebut hadir 
karena sistem layanan elek-
tronik sangat rawan terhadap 
pemalsuan dokumen dan tran-
saksi elektronik. Dengan had-
irnya penggunaan tanda tangan 
elektronik dalam layanan ini, di-
harapkan penggunaannya dalam 
kegiatan sehari-hari, dapat ter-
bantu. Apalagi, selain transaksi 
elektronik, tanda tangan elek-
tronik juga mampu membantu 
layanan masyarakat. Sebab saat 
ini Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dapat bekerja di mana saja dan 
kapan saja.

"Layanan tersebut untuk 
menjamin ekonomi digital yang 
sedang dibangun agar terhindar 
dari pemalsuan dokumen dan 
akses yang tidak bertanggung 
jawab. Sebelumnya juga banyak 
diketahui pejabat pemerintah 
tidak dapat menandatangani do-
kumen karena sedang berada di 
luar kota, namun sekarang tidak 
lagi (dengan adanya tanda tan-
gan elektronik ini)," katanya.

 Kepala Diskominfo Kota 
Probolinggo Aman Suryaman 
selaku penyelenggara kegiatan 

tersebut menyampaikan tujuan 
dari penyelenggaraan bimtek 
tersebut adalah upaya tindak 
lanjut dari perjanjian kerjasa-
ma dengan Balai Sertifikasi 
Elektronik (BSrE) di tahun 
2019 lalu. BSrE ditunjuk untuk 
memberikan pemahaman dan 
peningkatan akan pentingnya 
penerapan tanda tangan digital 
di pemerintahan.

Kegiatan tersebut juga di-
maksudkan untuk memberikan 
pemahaman kepada perangkat 
Pemkot tentang pengajuan dan 
penerbitan tanda tangan digital 
pada sistem elektronik. Ser-
ta mampu memanfaatkan dan 
menggunakan tanda tangan 
elektronik yang nantinya akan 
diterbitkan oleh BSrE.

Seperti diketahui, tanda tan-
gan elektronik digunakan un-
tuk menandatangani dokumen 
digital yang menjamin keaslian 
dokumen, keutuhan dan nir-pen-
yangkalan. BSrE memberikan 
layanan keamanan transaksi 
elektronik melalui penerbitan 
dan pengelolaan Sertifikat Elek-
tronik. Sertifikasi Elektronik 
dapat dianalogikan sebagai 
identitas yang merupakan alat 
verifikasi identitas dalam do-
main elektronik.

Eko Yon Handri dan Rach-
madiar Prima Sastyo, dari 
Badan Siber dan Sandi Negara, 
selaku narasumber pada kegia-
tan ini mendiskusikan praktik 
terbaik dan pemanfaatan digital 
signature untuk mewujudkan 
penerapannya pada sistem elek-
tronik dan layanan sertifikat 
elektronik, bersama 100 orang 
perwakilan OPD, camat dan 
lurah di lingkungan Pemkot 
Probolinggo. (edy)

Wakil Wali Kota Muhammad Soufis Subri dan Kepala Diskomin-
fo Aman Suryaman dalam kegiatan Sosialisasi Tanda Tangan 

Elektronik.

Pemkot Probolinggo Gelar Rakord 
Pencegahan Penanganan Konflik Sosial 

Probolinggo, SMN - Pem-
kot Probolinggo melalui Bakes-
bangpol menggelar Rapat 
Koordinasi Pencegahan dan 
Penanganan Konflik Sosial, 
Senin (24/2) di Aula Bakes-
bangpol.

Hadir dalam kegiatan terse-
but perwakilan Forkopimda 
dari Polresta Probolinggo Kota, 
Dandim 0820, Kejaksaan Neg-
eri, Pengadilan Negeri dan OPD 
terkait seperti Bappeda Litbang, 
Dinas Perhubungan, Dinas So-
sial, Dinas Kesehatan P2KB, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
PU PR, BPBD, SatPol PP, Ba-
gian Hukum Setda Kota, Camat 
dan dinas lintas sektoral seperti 
PDAM.

Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin Dalam kesempatan 
tersebut menyikapi situasi yang 
berkembang akhir akhir ini ter-
kait sinergitas dan rencana kapal 

pesiar yang akan masuk kota 
probolinggo. “Mudah-muda-
han sinergi yang baik ini dapat 
membawa Kota Probolinggo 
lebih baik lagi. Menyikapi ren-
cana kapal pesiar yang akan 
bersandar di Kota Proboling-
go, saya beserta Forkopimda 
membuat keputusan menunda 
kedatangannya sambil menung-
gu informasi dari World Health 
Organization (WHO). Sampai 
masalah kedaruratan (virus co-
rona) itu aman, baru kita bisa 
menerima (kapal pesiar) lagi,” 
ungkap Wali Kota Hadi.

Wali kota Hadi juga men-
jelaskan beberapa daerah juga 
melakukan hal serupa seperti 
Kota Sabang, Jakarta Utara, 
Semarang dan Kota Proboling-
go sendiri. Ya, tentu hal ini 
dilakukan untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan 
dan pihaknya telah memerin-

tahkan pelibatan KKP, Pelindo, 
KAI untuk menunda peneri-
maan wisatawan asing itu.

Selain itu, Wali Kota Habib 
Hadi juga mengingatkan pada 
DPU PR, DLH, dan Dinkes 
P2KB untuk terus membersi-
hkan sampah-sampah yang 
menyumbat dam-dam aliran 
sungai untuk mencegah banjir. 
Ia juga memerintahkan RSUD, 
Dinkes P2KB, camat dan lurah 
untuk menggalakkan Pember-
antasan Sarang Nyamuk untuk 
mencegah merebaknya demam 
berdarah.

Langkah ini didukung TNI/
Polri dan jajarannya untuk dapat 
mengoordinasikan di wilayah 
kerjanya. “Menyamakan lang-
kah agar terpadu sejalan dengan 
wali kota, kami dari jajaran Pol-
resta Probolinggo Kota peduli 
atas permasalahan dan penan-
ganan konflik sosial yang terjadi 
di Kota Probolinggo. Penundaan 
bersandarnya kapal pesiar, pe-
mantauan HaTi (Haalaqoh Taro-
rrub ilallah) di Jalan Mastrip 
(eks-HTI), kelangkaan BBM 
jenis premium, perkembangan 
ekonomi kebutuhan pokok sta-
bil, antisipasi aksi penculikan 
anak dan curanmor,” ujar Kabag 
Operasi Kompol Hermawanto 
Tjahyono mewakili Kapolresta 
Probolinggo Kota yang berha-
langan hadir siang itu.

Dandim 0820 yang diwakili 
oleh Perwira Penghubung Dim 
0820 Mayor Puguh, pihakn-

ya menekankan pada masalah 
ipoleksosbudhankam. Sudah 
menjadi tanggung jawab kesat-
uannya mengantisipasi masalah 
ipoleksosbudhankam, seperti 
dampak bencana alam karena 
keadaan cuaca ekstrim, antrian 
BBM, mahalnya harga-harga 
kebutuhan masyarakat, kasus 
narkoba, ajaran aliran syiah 
pada ibu-ibu, hingga kelangkaan 
masker karena isu penyebaran 
virus.

Kasi Intel Kejari Benny Bry-
andono mengungkapkan pihak-
nya siap mendukung apa yang 
menjadi langkah Wali Kota 
Habib Hadi, termasuk mem-
berikan pendampingan hukum 
atas gugatan Mulyono kepada 
Pemerintah Kota Probolinggo 
atas kerugian materiil maupun 
imateriil yang diakibatkan oleh 
krisis air bersih beberapa wak-
tu lalu. Dan juga gugatan DPU 
PR oleh salah satu kontraktor 
Kota Probolinggo yang dipu-
tus kontraknya. “Kejari akan 
melakukan pendampingan bagi 
pemkot atas gugatan-gugatan 
hukum yang diajukan oleh mas-
yarakat,” terang Benny.

Ketua Pengadilan Negeri 
Kota Probolinggo Darwanto, 
terkait kebijakan Wali Kota 
menunda bersandarnya kapal 
pesiar dan dirinya memberi-
kan wawasan tentang gugatan 
class action yang diajukan mas-
yarakat kepada pemkot. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan para Pejabat saat melak-
sanakan Rakord Pencegahan Penanganan Konflik Sosial.

Lagi Booming Test Urine Mendadak, 
Kali ini BNNK Melakukan Kepada para Kades

Lumajang, SMN - Dalam 
kegiatan rapat kerja pember-
dayaan masyarakat anti narko-
ba, BNNK Lumajang mengun-
dang Kepala Desa dan Ketua 
BPD dari beberapa desa yang 
terpilih untuk dijadikan Pilot 
Project Desa Bersih Narkoba 
(Desa Bersinar) di Kabupaten 
Lumajang.

Ke 15 desa tersebut antara 
lain :

Desa Sidorejo (Kecamatan 
Rowokangkung, Desa Puwoso-
no (Kecamatan Sumbersuko), 
Desa Wonokerto (Kecamatan 
Tekung), Desa Karangsari dan 
Kebon Agung (Kecamatan Su-
kodono), Desa Tumpeng, Klo-
posawit, Tambahrejo, Sumber 
Mujur, Penanggal (Kecamatan 
Candipuro), Desa Pasrujambe 
(Kecamatan Pasrujambe), Desa 
Gesang (Kecamatan Tempeh), 
Desa Pasirian (Kecamatan Pa-
sirian) dan Desa Sidomulyo 
(Kecamatan Pronojiwo)

"Ini adalah Program Nasi-
onal, sebagai tindak lanjut dari 
Instruksi Presiden Nomor 06 Ta-
hun 2018 tentang Rencana Aksi 
Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba (P4GN),"kata 
Kepala BNNK Lumajang AKBP 
Indra Brahmana pada Selasa 
(26/2)

Dalam rapat tersebut, BNNK 
menghadirkan narasumber :

Wakapolres Lumajang, 
KOMPOL HENDRY SOE-
LISTYAWAN, S.E. Kasat Nar-
koba Polres Lumajang,  AKP 
ERNOWO

dan Kabid Bina Pemerin-
tahan Desa DPMD Lumajang, 
Dadang Efendi.

Indra menegaskan, ancaman 
narkoba tidak hanya menyerang 
perkotaan tapi sudah merambah 
ke pedesaan. Upaya pemban-
gunan desa bersih dari narkoba 
merupakan langkah strategis 
yang harus direalisasikan dalam 
rangka melindungi desa dari an-
caman narkoba. 

"Narkoba juga mengincar 
desa yang makmur, karena 
dengan tingkat pendapatan dan 
daya beli yang tinggi maka ban-
dar bisa masuk mencari celah 
dan memasok narkoba. Bahkan 
sindikat narkoba telah mampu 
mengendalikan oknum aparat 

desa untuk membantu pereda-
ran narkoba. Kehancuran akibat 
narkoba sangat luar biasa," te-
gas Indra.

Dengan fakta seperti ini, 
ketahanan desa sangat dibutuh-
kan oleh sebuah daerah, agar 
bersih dari penyalahgunaan 
dan peredaran narkoba. Se-
bagai langkah antisipasi, Kepala 
BNNK Lumajang mengatakan 
masyarakat desa harus diber-
ikan pemahaman tentang ba-
haya narkoba. Selain itu, BNN 
juga mengajak berbagai sektor 
terkait, untuk memberikan pen-
gawasan yang lebih ketat pada 

pelabuhan tikus yang ada di ka-
wasan pesisir.

Kegiatan rapat kerja tersebut 
juga diikuti oleh Ketua dan Sek-
jen Asosiasi Kepala Desa Kabu-
paten Lumajang. Peserta rapat 
menegaskan bahwa masyarakat 
memang membutuhkan tau-
ladan dari para pemimpinnya, 
untuk itu para Kepala Desa dan 
Ketua BPD yang hadir dalam ra-
pat itu menyatakan siap menjal-
ani tes urine dan akan melaku-
kan tes urine kepada perangkat 
di desanya masing-masing. 
"Kita membutuhkan Duplikasi 
Positif, agar masyarakat mema-

hami bahwa kita semua tidak 
hanya ngomong tapi benar-be-
nar bersih Narkoba, dimulai dari 
kita semua yang menjadi pemi-
mpin di desa," kata salah seo-
rang Kepala Desa yang menjadi 
peserta rapat.

Menindaklanjuti apa yang 
disampaikan para peserta ra-
pat, Kepala BNNK Lumajang 
langsung memerintahkan staf-
nya untuk menyiapkan alat tes 
urine bagi seluruh peserta rapat.

"Alhamdulillah semuanya 
negatif narkoba. Ini tes urine 
mendadak, semua peserta men-
jalani, kecuali tadi Kepala Desa 
Karangbendo dan Pasirian ijin 

terlebih dahulu sebelum rapat 
selesai karena harus menyele-
saikan urusan dengan kantor pa-
jak," kata Indra.

Indra menyatakan apresi-
asi setinggi-tingginya kepa-
da semua pihak yang melak-
sanakan tes urine di instansi 
masing-masing.

Sekarang Kepala Desa dan 
Ketua BPD yang hadir dalam 
rapat ini juga melaksanakan. 
Semoga yang lain, yang belum 
melaksanakan atau belum mau 
melaksanakan akhirnya juga 
melaksanakan. Instruksi Presi-
den sudah jelas. "Sampeyan pun 
tidak perlu takut tes urine, kalau 

sampeyan bukan pemakai atau 
pecandu narkoba la opo wedi. 
Kalau pemakai atau pecandu, 
segera lapor diri ke BNN atau 
Polri, nanti dibantu rehabnya. 
Jangan ngenteni ditangkep yo. 
Jangan sampai sudah kena mas-
alah atau ketangkep baru njaluk 
rehab cekno gak diukum, iku 
jenenge karepe dibik, urusane 
bedo lah, kalau sudah terkait ka-
sus, apalagi tertangkap, proses 
hukum jalan terus, kecuali bagi 
yang benar-benar hanya peng-
guna, dan tidak masuk kategori 
pengedar atau bandar," canda 
Indra kepada media. (Tik) 

Berlangsungnya kegiatan rapat kerja pemberdayaan mas-
yarakat anti narkoba.
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Doa Bersama dan Potong Tumpeng, 

Pemain Persela Dilaunching

CEO Persela Lamongan Yuhronur Efendi saat memberikan 
potongan tumpeng kepada pemain Persela.

Lamongan, SMN - Persela 
Lamongan melaunching pemain 
dengan menggelar acara berdoa 
bersama dan potong tumpeng.  
Acara yang digelar sederhana di 
Mes pemain Persela Lamongan 
di Jalan Wahidin Sudiro Huso-
do tersebut untuk menyambut 
kompitisi Liga 1 2020, Rabu 

(26/02) malam.
Acara sederhana tersebut 

dihadiri CEO Persela Yuhro-
nur Efendi dan menejer Persela 
Yunan Ahmadi dan tim pelatih 
pemain serta seluruh pemain 
Persela . Dan juga dihadiri per-
wakilan dari suporter Lamon-
gan LA Mania dan Curva Boys. 

Hanya saja pelatih kepala Nil 
Maizae nampak tidak hadir, ia 
berhalangan hadir karena masih 
menjalankan ibadah umroh.

Yuhronur Efendi berharap 
para pemain Persela Lamon-
gan menunjukan permainan 
terbaiknya untuk mengangkat 
prestasi Persela tim kebanggaan 
warga masyarakat Lamongan. 
Menurutnya para pemain yang 
bergabung dengan tim  laskar 
Joko Tingkir julukan Persela 
Lamongan merupakan pemain 
terbaik pilihan pelatih. "Dengan 
acara sederhana ini diharapkan 
seluruh elemen Persela bisa ber-
satu untuk bersama - sama men-
garungi ketatnya kompitisi Liga 
1 musim 2020," pintanya

Usia doa bersama CEO 
Persela Lamongan Yuronur 
Efendi memberikan potongan 
tumpeng kepada pemain dan 
pelatih Persela Lamongan . Aca-
ra kemudian dilanjutkan dengan 
bakar sate bersama - sama di 
belakang Mes Pemain Persela 
Lamongan.(prap)

Roud Show Polisi Sahabat Santri Polres Lamongan 
di PP Matholi’ul Anwar Simo

Lamongan, SMN - Ribuan 
santri Pondok Pesantren Matho-
li’ul Anwar mendapatkan tam-
bahan ilmu dari jaran Polres 
Lamongan melalui kegiatan 
Polisi Sahabat Santri yang di-
adakan di lingkungan Pondok 
Pesantren Matholi’ul Anwar 
Dusun Simo, Desa Sungele-
bak, Kecamatan Karanggeneng, 
Kabupaten Lamongan, Kamis 
(27/02).

Sebelumnya Program Polisi 
Sahabat Santri Polres Lamongan 
tersebut pertama kali diadakan 
di Pondok Pesantren (Ponpes) 
Sunan Drajat, Desa Banjaran-
yar, Kecamatan Paciran, pada 
bulan Januari bertujuan untuk 
mendekatkan Polisi dengan Kiai 
beserta para santrinya. Kegiatan 
tersebut juga diisi dengan prak-
tek ujian dalam pembuatan SIM, 
sosialisasi narkoba.

Kegiatan tersebut semakin 
semarak saat Kanit Dikyasa, 
Ipda Fatkur mensosialisasikan 
UU No. 22 Tahun 2002 ten-
tang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Pria yang berkumis te-
bal mirip polisi India Ladusing 
salah satu Inspektur Polisi dari 
Kota Vedas, India dalam serial 
film kartun Shiva yang pernah 
tayang di salah satu TV swasta 
nasional membuat ribuan sant-
ri semakin menikmati kegiatan 

yang digelar di halaman pondok 
pesantren Matholi’ul Anwar itu.

Antusias para santri terlihat 
saat mereka disuguhi pertanyaan 
dan diberi kesempatan mem-
praktekkan beberapa materi 
tentang kelalulintasan, bahkan 
para santri juga bisa mencoba 
mengendarai motor yang biasa 
digunakan oleh anggota Polres 
Lamongan saat mengadakan 
pengamanan di jalan raya.

Zuhara, salah satu santri men-
gatakan selama ini mereka san-
gat takut apabila melihat polisi. 
Mereka menganggap polisi itu 
menakutkan, akan tetapi setelah 
mengikuti kegiatan ini ternyata 
polisi itu baik dan menarik dan 
juga baik hati. "Mulanya takut 
kalau ada Polisi, tapi kalau meli-
hat bu Ferra (Waka Polres Lam-
ongan ) dan Pak Ladusing (Ipda 
Fatkur), ya gak lah,” ucapnya 
sembari tersenyum.

Sementara dalam sambutan 
Kapolres Lamongan AKBP Ha-
run yang diwakili Waka Polres 
Lamongan, Kompol Dies Ferra 
Ningtyas, SIK,  meminta maaf 
atas ketidakhadiran Kapolres 
Lamongan karena ada kegiatan 
mendadak di tempat lain. Selain 
itu, mantan Kasie STNK Polda 
Jatim tersebut juga memberikan 
pengarahan kepada para santri 
yang mengendarai kendaraan 

bermotor harus mematuhi pera-
turan lalu lintas yang sudah di-
tentukan.

“Mematuhi peraturan Lalu 
Lintas itu jangan hanya takut 
sama Polisi saja, namun pera-
turan itu dihadirkan untuk ket-
ertiban dan yang paling utama 
adalah demi keselamatan kita 
saat di jalan raya,” terang Ferra.

Lebih lanjut, Polwan yang 
pernah menjabat sebagai Ka-
polsek Bubutan, Polrestabes 
Surabaya tersebut memberi-
kan motivasi kepada para san-
triwati untuk juga bisa menjadi 
penerusnya sebagai seorang 
polisi. "Apalagi Kapolda Jawa 
Timur sudah memberikan prior-
itas kepada para santri yang bisa 

menghafal Al-qur’an untuk bisa 
menjadi anggota polisi," ujarn-
ya.

Ditempat sama pula KH. 
Ahmad Taufik, pengasuh PP. 
Matholi’ul Anwar Simo men-
gucapkan terima kasih kepada 
Polres Lamongan yang melak-
sanakan kegiatan Polisi Sahabat 
Santri di PP. Matholi’ul Anwar 
ini. "Kami merasa dibantu oleh 
Polres Lamongan untuk bisa 
memberikan pemahaman kepa-
da sekitar 4 ribu santri yang ber-
naung di lembaga pendidikan 
umum dan agama di lingkungan 
PP. Matholi’ul Anwar tentang 
berlalu lintas yang sesuai den-
gan aturan,” ungkap Kyai Tau-
fik.(ato)

Waka Polres Lamongan Kompol Dies Ferra Ningtyas, SIK, 
didampingi Kapolsek Karanggeneng AKP Sunaryono dan Kasat 

Lantas AKP Danu Anindito Kuncoro Putro saat memberikan 
pertanyaan kepada santri.(ist)

Sempat Viral, Polisi Damaikan 
Pertengkaran Murid dan Guru

Lamongan, SMN - Perse-
lisihan salah faham hingga sa-
ling cekcok antara guru dan 
murid di ruangan kelas di SMA 
Negeri Paciran yang sempat 
viral di media sosial akhirnya 
dimediasi di Polres Lamongan, 
Rabu (26/02) sore.

Kasat Reskrim Polres Lam-
ongan David Manurung men-
gungkapkan, kejadian bermula 
ketika murid kelas XII SMAN 
Paciran dengan inisial PI dite-
gur oleh gurunya berinisial AK 
karena salah masuk kelas pada 
Selasa (25/02) saat jam pelaja-
ran sekolah sekira pukul 14.00 
WIB.

"Karena terjadi perselisihan, 
akibatnya guru dengan inisial 
AK sempat terpancing emosi 
dan muridnya (PI) juga melaku-
kan perlawanan dengan saling 
bantah-bantahan atau cekcok 
diantara mereka," jelasnya.

AKP David menambahkan, 
setelah dilakukan pendalaman 
terhadap para pihak. Mereka 
menyadari kesalahannya, baik 
guru maupun murid. "Dengan 
menghadirkan guru, murid, 

Kepala Sekolah dan orang tua 
wali murid di Mapolres Lamon-
gan mereka sepakat tidak akan 
membawa permasalahan ini 
lebih jauh, lebih luas dan sudah 
membuat surat pernyataan per-
damaian”, ujarnya.

Tak hanya itu saja, sam-
bung Davit, pihak sekolah 
juga menyadari dan mengakui 
bahwasanya akan lebih bijak 
dalam hal mendidik muridnya 
menenangkan situasi pada saat 

proses pembelajaran di sekolah.
“Memang kejadian saat itu 

di dalam kelas. Sehingga salah 
satu temannya merekam dan 
dibuat status dimedia sosial se-
hingga video itu tersebar. Jadi 
kedepan kami menghimbau 
agar tidak terulang lagi, kiranya 
bijaklah menggunakan medsos 
(media sosial). Supaya sewaktu 
kejadian, tidak simpang siur ter-
kait apa sebenarnya yang terja-
di”, pungkasnya.(ato)

Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP David Manurung dan 
para murid dan guru serta kepala sekolah ketika dimediasi di 

Mapolres Lamongan.(Foto Suprapto).

Pentingnya Penghijauan Agar 
Terhindar dari Banjir

Lumajang, SMN - Penghi-
jauan, sangat banyak dampak 
dan manfaatnya bagi lingkun-
gan.

Dengan banyak menanam 
pohon, pemerintah berharap 
bisa mengantisipasi banjir dan 
longsor yang akhir-akhir ini 
banyak terjadi di berbagai tem-
pat karena berkurangnya tum-
buhan.

Berkurangnya pepohonan di 
hutan akan menyebabkan cadan-
gan air tanah juga menurun. 
Karena pohon merupakan peny-
impan cadangan air tanah untuk 
musim kemarau, terutama yang 
berasal dari air hujan.

Pemerintah Kabupaten 
Lumajang akhirnya kembali 
melakukan upaya pelestarian 
lingkungan. Kali ini dengan 
melibatkan masyarakat sekitar, 
kegiatan pelestarian lingkungan 
dilaksanakan disekitar sumber 
mata air "Sumber Kembang" 
Desa Sawaran Lor, Kecamatan 
Klakah, pada Jumat (28/2).

Kegiatan yang  bekerjasama 
dengan jajaran TNI-POLRI, 
Perhutani, Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) dan Pro-
gram Nasional Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi Berba-
sis Masyarakat (PAMSIMAS) 
dilakukan dengan penanaman 
bibit 10.000 polybag  tanaman 
Sengon, Alpukat, Sirsak Nang-
ka, Akasia, Asem, Durian dan 
Rumput Vetiver.

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq yang turut melakukan 
penanaman pohon menyam-
paikan, bahwa kegiatan pele-
starian lingkungan merupakan 
salah satu program pemerintah. 
Oleh karena itu, sudah menja-
di suatu keharusan tidak hanya 
pemerintah, namun juga seluruh 
masyarakat memiliki kewajiban 
melestarikan lingkungan.

"Itu adalah bagian dari pro-
gram kita bersama untuk mele-
starikan lingkungan, kegiatan 
ini sudah benar menanam po-
hon, supaya kita tetap hidup," 
ujar Cak Thoriq .

Sementara Komandan Kod-
im 0821 Lumajang, Letkol. Inf. 
Ahmad Fauzi yang juga turut 
serta dalam kegiatan tersebut 
mengungkapkan bahwa ia pena-
naman pohon sangat bermanfaat 
untuk kehidupan generasi selan-
jutnya.

"Menanam pohon itu sangat 
baik, mungkin yang kita tanam 
sekarang bukan kita yang me-
nikmati, tapi generasi kita selan-
jutnya, harus kita jaga, pagi ini 
saya sangat senang semua ber-
sama-sama terlibat," terangnya.

Kapolres Lumajang, AKBP 
Adewira Siregar berharap pena-
naman pohon yang dilaksanakan 
secara serentak oleh seluruh 
masyarakat juga mendapatkan 
perhatian dan konsistensi da-
lam upaya menjaga kelestarian 
lingkungan.

"Ayo sama-sama apabila su-
dah dicanangkan, yang harus 
kita laksanakan konsistensi dan 
merawat dan menjaganya, jan-
gan menanam benih benih krim-
inalitas," imbuhnya.

Sementara Camat Klakah, 
Yoga Pratomo melaporkan ke-
giatan tersebut untuk menja-
ga kelestarian alam utamanya 
sumber mata air kembang yang 
diperkirakan debit airnya men-
capai 50 liter/detik. Saat ini, 
sumber mata air tersebut sudah 
di manfaatkan masyarakat Desa 
Sawaran Lor dan Tegal Ciut.

"Ini langkah awal, semoga 
lebih lanjut kita lebih mengger-
akkan masyarakat untuk cinta 
lingkungan," pungkasnya. (Tik) 

Pemerintah Kabupaten Lumajang saat melakukan upaya pele-
starian lingkungan dengan melakukan penghijauan.

Ditresnarkoba Polda Jatim, Gerebek Home 
Industri Produksi Jamu dan Obat Kuat Ilegal

Surabaya, SMN - Ditres-
narkoba Polda Jatim Ungkap 
Kasus produksi Obat kuat dan 
memasarkan sediaan Farmasi 
secara Ilegal, bertempat di peru-
mahan Babadan Pilang Blok G1 
No 11 Wiyung Surabaya. Senin 
24/02/2020 pukul 14.30 WIB.

Turut hadir dalam konfrensi 
pers terkait ungkap kasus terse-
but Dirresnarkoba Polda Jatim 
Kombes pol Cornelis M. Siman-
juntak, Wadir Reskoba Polda Ja-
tim AKBP Nasriadi dan Kabid-
humas Polda Jatim Kombes pol 
Trunoyudho Wisnu Andiko.

Dalam penggerebekan 
tersebut petugas berhasil men-
gamankan seorang laki-laki ber-
inisial C yang diduga sebagai 
pemiliknya.

Dirresnarkoba Polda Jatim, 
Kombes pol Cornelis Siman-
juntak menjelaskan," dalam 
penggerebekan ini ditemukan 
dua tempat, diantaranya digu-

nakan sebagai tempat produksi 
dan satu tempat lagi digunakan 
sebagai gudang penyimpanan 
jamu dan obat kuat ilegal siap 
edar.

"Hasil dari penyidikan ter-
hadap tersangka C, tersangka 

mengakui bahwa produksi jamu 
dan obat kuat ilegal ini sudah 
berlangsung kurang lebih dua 
tahun, setelah kami cek ternyata 
benar dan ini merupakan home 
industri,"ungkap Cornelis.

Diketahui dalam satu kar-

dus berisi 30 kotak jamu dan 
dalam satu kotak jamu tersebut 
oleh pelaku dijual seharga Rp 3 
juta, sedangkan hasil dari pen-
jualan obat perbulan, Pelaku C 
mendapatkan keuntungan Rp 10 
hingga Rp 15 juta.

Lebih lanjut Cornelis men-
jelaskan, tersangka C ini mem-
buat merk obat kuat sendiri ada 
merk Gatotkaca, merk King 
Cobra dan menurut keterangan 
tersangka, produk jamu tersebut 
dicampur dengan zat Bennefil 
yang digunakan sebagai obat 
kuat.

Dalam penggerebekan terse-
but polisi berhasil mengamank-
an barang bukti berupa puluhan 
karton ukuran besar yang ber-
isikan jamu dan obat kuat.

Atas perbuatannya, tersang-
ka C tersebut diduga melanggar 
pasal 136, 197 UU No 36 tahun 
2009 dengan ancaman pidana 
paling lama 10 tahun.(Bry)

Ditresnarkoba Polda Jatim menggerebek produsen obat kuat 
ilegal di Perumahan Babatan Pilang, Wiyung, Surabaya.

Wali Kota Risma Resmikan Jogging Track dan 
Media Center di Kebun Binatang Surabaya

Surabaya, SMN - Peru-
sahaan Daerah Taman Satwa 
(PDTS) Kebun Binatang Sura-
baya (KBS) terus berbenah di 
tahun 2020 ini. Yang terbaru, 
kini KBS sudah dilengkapi 
jogging track dan Media Cen-
ter. Kedua fasilitas itu diresmi-
kan langsung oleh Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini pada 
Minggu (23/20/2020). Bahkan, 
ia pun mencoba menelusuri jog-
ging track itu dan memasuki ru-
angan media center.

Wali Kota Risma memasti-
kan bahwa saat ini KBS terus 
berbenah, sehingga semakin 
hari semakin bagus dan semakin 
baik. Oleh karena itu, ia memas-
tikan bahwa KBS saat ini tidak 
hanya layak bagi warga menen-
gah ke bawah, tapi juga sangat 
layak untuk warga menengah 
dan warga menengah ke atas.

“Menurut saya ini warga me-
nengah sudah layak berkunjung 
ke sini karena sudah bersih dan 
binatangnya juga sudah sehat. 
Apalagi ini sudah ditambah 
fasilitas jogging track dan media 
center,” kata Wali Kota Risma.

Wali kota perempuan per-

tama di Kota Surabaya itu 
juga memastikan bahwa ke-
beradaan KBS sangat memban-
tu bagi Kota Surabaya. Selain 
meningkatkan kualitas udara, 
keberadaan KBS itu juga bisa 
menjadi tempat pembelajaran 
bagi anak-anak untuk mengenal 
binatang.

“Di Surabaya itu juga ban-
yak perguruan tinggi kedokter-
an hewan. Nah, kalau tidak ada 
KBS, terus mereka mau praktek 
dimana? Makanya ini sangat 
membantu bagi Surabaya. Ti-
dak hanya Unair, tapi juga ada 
kampus lain yang ada jurusan 
kedokteran hewannya,” ujarnya.

Wali Kota Risma juga ber-
harap berbagai pembenahan 
yang ada di KBS, termasuk 
penambahan jogging track dan 
media center, bisa menjadikan 
KBS sebagai salah satu tempat 
yang menyehatkan bagi warga 
Kota Surabaya. Sebab, bagia-
mana pun juga, sehat itu sangat 
mahal harganya. “Karena itu, 
saya sangat berterimakasih ke-
pada jajaran manajemen KBS 
saat ini yang terus berbenah 
memperbaiki KBS,” katanya.

Ke depannya, Pemkot Sura-
baya akan terus mendukung 
perkembangan dan pembenahan 
KBS. Salah satu caranya dengan 
membangunkan jalan bawah 
tanah yang akan menghubung-
kan Terminal Intermoda Joyo-
boyo dengan KBS. “Insyallah 
tahun ini akan kita bangunkan,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Uta-
ma (Dirut) Kebun Binatang 
Surabaya (KBS) Jawa Timur, 
Khoirul Anwar menjelaskan 
bahwa KBS selangkah demi 
selangkah terus berbenah untuk 

melayani masyarakat dan mem-
berikan pelayanan kepada pen-
gunjung.

“Jogging track ini akan mem-
berikan nuansa baru bari para 
pengunjung, apalagi ini nanti 
akan dibuka pagi-pagi banget, 
sehingga bisa menikmati pagi di 
KBS ini,” kata dia.

Menurut Khoirul, yang pal-
ing menarik berolahraga di 
Jogging track ini adalah bisa 
menikmati pemandangan ting-
kah polah lucu para satwa, sep-
erti Siamang, Burung Pelikan, 
Angsa, Burung Bilbong, Bu-
rung Kepodang dan Manugaga. 
Selain itu, track sepanjang 205 
meter itu juga dipenuhi lukisan 
bergambang ikan koi dan ter-
atai, sehingga membuat jogging 
track ini semakin asyik untuk 
dilewati. 

“Kami ucapkan terimakasih 
kepada Ibu Wali Kota yang sela-
ma ini banyak memberikan sup-
port kepada KBS, dimana saat 
ini KBS terus berbenah menjadi 
lebih baik,” pungkasnya. (Bry/
Yud)

Wali Kota Risma Resmikan Jogging Track dan Media Center di 
KBS
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Pemkab Gresik Bersama PT. Matahari Sakti 
Tanam 10 Ribu Mangrove di Mengare

Gresik, SMN - Wakil Bupati 
Gresik, Moh. Qosim, bersama 
PT. Matahari Sakti dan Lions 
Club Surabaya Shining tanam 
10 ribu mangrove  di kawasan 
Pusat Restorasi & Pendidikan 
Mangrove, di Tanjung Widoro, 
Mengare, Selasa pagi (25/02). 
Hal tersebut merupakan upaya 
untuk menjaga kelestarian alam. 

Wabup Qosim dalam ket-
erangannya mengatakan bahwa 
kegiatan penanaman mangrove 
itu, bukan hanya ajang seremo-
nial belaka. Dirinya juga men-
gapresiasi upaya PT. Matahari 
sakti dan pihak terkait untuk 
menjalin sinergitas bersama Pe-
merintah Kabupaten Gresik un-
tuk bersama-sama menjaga ke-
lestarian alam melalui kegiatan 
penanaman mangrove tersebut.

"Atas upaya sinergitas ini, 

saya mewakili Pemerintah Ka-
bupaten Gresik mengucapkan 
terima kasih dan mengapresiasi 
upaya menjaga kelestarian alam 
yang diwujudkan dengan pena-
naman 10 ribu pohon mangrove 
di tempat ini," kata wabup

Dalam perkembangannya 
nanti, kata dia, masyarakat juga 
harus dapat bersinergi bersama 
pemerintah untuk dapat menja-
ga kelestarian mangrove yang 
ada saat ini.

"Menanam mangrove mer-
upakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kelestarian alam, 
karena kita ketahui semua fung-
si mangrove bukan hanya untuk 
menghindari erosi dan abrasi, 
namun penting bagi kelangsun-
gan hidup habitat satwa bawah 
laut," ungkap Wabup Qosim.

Dengan adanya kegiatan ini, 

Wabup M.Qosim dua dari kanan bersama perwakilan PT. Ma-
tahari Sakti menanam tanaman bakau.

kata Wabup, dapat menambah 
tempat wisata baru di Kabupat-
en Gresik, tentu dengan nuansa 
alam dan edukatif.

"Sebab seperti nama lo-
kasinya, yakni Pusat Restorasi 

dan Pembelajaran Mangrove 
(PRPM), saya berharap dapat 
menjadi tempat wisata yang 
edukatif dan masyarakat juga 
turut menjaga kelestariannya," 
pungkas Wabup Qosim. (rud)

Gubernur Kaltara Tawarkan Investasi Energi 
dan Pelabuhan ke Australia

Tanjung Selor, SMN - Tat-
ap muka sekaligus diskusi an-
tara Pemprov Kaltara dengan 
Kedubes Australia berlangsung 
kurang lebih satu jam di ruang 
rapat Sekprov Kaltara, Selasa 
(25/2). Kesempatan ini diman-
faatkan Kepala Dinas Penana-
man Modal dan Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu (DPM PTSP) 
Provinsi Kaltara memberikan 
informasi kepada Sekretaris 
Dua Bidang Ekonomi Kedubes 
Autralia, Peter Simojoki.

Di era kepemimpinan Presi-
den Joko Widodo dan Gubernur 
Kaltara Irianto Lambrie, kata 
Risdianto, telah dilakukan lang-
kah fundamental dalam rangka 
mempermudah proses investa-
si di Tanah Air dan di Kaltara. 
Salah satu instrumennya adalah 
mempermudah proses perizin-
an.

Dan, Provinsi Kaltara me-
mang diharapkan jadi sentral 
pertumbuhan di wilayah Kali-
mantan. Apalagi, sejalan kebija-
kan nasional ditunjuknya Kali-
mantan Timur sebagai Ibu Kota 

Negara (IKN). “Sehingga secara 
tidak langsung Kaltara sebagai 
daerah penyangga. Salah satun-
ya penyangga di bidang energi. 
Kita ada rencana besar memba-
ngun PLTA oleh beberapa peru-
sahaan yang telah menyatakan 
minat dan memproses adminis-
trasinya. Karena sesungguhnya 
provinsi ini memiliki potensi 
dan peluang hidrologi diban-
gunnya PLTA,” tutur Risdianto.

Berkenaan kunjungan tim 
Kedubes Australia ke empat 
sungai besar di Kaltara, Risdi-
anto mengungkapkan rencana 
pengembangan bidang energin-
ya. Sungai Kayan akan digarap 
PLTA berkapasitas 9.000 MW 
oleh PT Kayan Hidro Energy, 
Sungai Sembakung 500 MW 
oleh PT Hannergy, Sungai Men-
tarang 1.775 oleh PT Sarawak 
Energy Berhad dan PT Kayan 
Patria, serta sungai-sungai lain-
nya.

Sekaitan dengan pembangu-
nan pembangkit tersebut, tengah 
berproses pula Proyek Strategis 
Nasional (PSN) Kawasan Indus-

tri dan Pelabuhan Internasional 
(KIPI) Tanah Kuning-Mangk-
upadi seluas 10.100 hektare. 
“Karena Kaltara masuk pada 
ALKI (Alur Laut Kepulauan 
Indonesia) II sehingga lebih 
dekat ke Asia Pasifik. Kita akan 
membangun KIPI seluas 10.100 
hektare. Dan saat ini sudah ada 
7 perusahaan yang meminta se-
bagai pengelola,” ujarnya.

Risdianto menyimpulkan, 
suplai energi dari PLTA yang 
akan dibangun akan terinte-
grasi dengan KIPI Tanah Kun-
ing-Mangkupadi. Selain itu, 
PLTA akan memberi kontribusi 
bagi IKN baru di Kalimantan 
Timur.  Pada KIPI Tanah Kun-
ing-Mangkupadi juga akan 
dibangun pelabuhan internasi-
onal. Pembangunan pelabuhan 
samudera di KIPI tersebut sudah 
diminati oleh investor asal Ko-
rea Selatan. “Tetapi tidak tertu-
tup kemungkinan investor dari 
Australia juga bisa ikut. Peluang 
itu ada. Termasuk dalam in-
vestasi hidro power juga berpe-
luang. Karena semuanya masih 
berproses administrasi, belum 
bersifat final,” pungkasnya.

Sementara itu, sebagai ke-
lanjutan survei awal tim Forte-
scue Metals Group (FMG) Ltd, 
perusahaan asal Australia yang 
bergerak di bidang pengem-
bangan energi dan lainnya yang 
dimiliki konglomerat Australia, 
Mr. John Andrew Henry For-
rest AO, Rabu (26/2) digelar 
pertemuan yang dipimpin Gu-
bernur Kaltara dengan dihadiri 
seluruh kepala OPD di lingkup 
Pemprov Kaltara di ruang per-
temuan lantai 1 Kantor Guber-
nur Kaltara, Tanjung Selor, Ka-
bupaten Bulungan.

Diungkapkan Irianto, FMG 
Ltd sendiri menaruh minat be-
sar kepada pengembangan us-
ahanya ke Kaltara, utamanya 
di bidang pengembangan en-
ergi ramah lingkungan dan pro 
masyarakat juga industrialisasi. 
Dan, hal ini sudah menjadi ke-
bijakan utama Pemprov Kaltara 
dalam upayanya membangun 
Kaltara dan mensejahterakan 
masyarakatnya melalui realisasi 
investasi bidang energi dan hil-
irisasi industri.

“Menyambut minat itu, Pem-
prov Kaltara menawarkan se-
jumlah peluang investasi kepa-
da FMG Ltd. Dua diantaranya, 
adalah PLTA Kayan dan KIPI 
Tanah Kuning-Mangkupadi. 
Juga ada, PLTA Mentarang, Ba-
hau dan Sembakung. Dan, yang 
jelas, dalam pengembangan 
PLTA maupun industri tersebut, 
Pemprov mempertimbangkan 
kelestarian alam juga kelanju-
tan kehidupan masyarakat di 
sekitarnya. Ini untuk menjaga 
keseimbangan ekosistem juga 
daur hidrologi di sejumlah sun-
gai yang ada di Kaltara,” kata 
Gubernur.

Pada intinya, jelas Irianto, 
Pemprov Kaltara mendukung ni-
atan FMG Ltd. untuk mengem-
bangkan usahanya di Kaltara. 
Bentuk dukungan Pemprov 
Kaltara akan direalisasikan ses-
uai kewenangan yang ada. Yang 
pasti, dukungan ini akan dilaku-
kan untuk mempercepat rencana 
investasi dari FMG Ltd. “Saat 
ini, Pemprov menunggu hasil 
pra survei dari tim ahli FMG 
Ltd. Setelah itu akan dilakukan 
pertemuan lanjutan pada lokasi 
yang akan ditentukan selanjutn-
ya,” tutupnya.(hms/syah)

  DUKUNGAN: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menyer-
ahkan cinderamata kepada perwakilan tim pra survei FMG Ltd., 

Rabu (26/2). 

Kenaikan Kuota Batubara 
Bangkitkan Gairah Ekonomi 2020, 

Tanjung Selor, SMN - Provin-
si Kaltara ditarget pemerintah 
memproduksi batu bara sebesar 
10,5 juta ton tahun 2020 ini. Kuo-
ta produksi ini jauh meningkat 
dibanding kuota produksi tahun 
2019, sebesar 6,2 juta ton.

Gubernur Kaltara Dr H Irian-
to Lambrie mengungkapkan, ke-
naikan kuota tersebut sepenuhnya 
menjadi kebijakan pemerintah. 
Walau sejatinya, Pemprov Kaltara 
sempat mengusulkan penambahan 
kuota produksi sebesar 13 juta ton 
di akhir tahun 2019.

“Berapa pun kuota yang diber-
ikan kita syukuri. Dalam hal ini, 

dari usulan, kita diberi 10,5 juta 
ton. Ini sudah jauh lebih besar 
dibandingkan tahun lalu,” ujarnya, 
Senin (24/2). 

Kuota 10,5 juta ton tersebut, 
jelas Irianto yang didampingi 
Kepala Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Kaltara 
Ferdy Manurun Tanduklangi, akan 
diberikan kepada 13 perusahaan 
pemegang Izin Usaha Pertamban-
gan (IUP) yang ada di Kaltara. 
Dengan rincian, 4 perusahaan di 
Bulungan, 3 perusahaan di Ma-
linau, 4 perusahaan di Nunukan, 
dan 2 perusahaan di Tana Tidung. 
(selengkapnya lihat grafis).

Sementara itu, ditambahkan 
Irianto, sesuai laporan Seksi Kon-
servasi dan Produksi Mineral 
Dinas ESDM Provinsi Kaltara, 
produksi batu bara sejak tahun 
2017-2019 selalu melampaui kuo-
ta atau target, yaitu di atas 10 juta 
ton per tahun.

“Misal, pada tahun 2019 
Kaltara mendapatkan kuota 6,25 
juta ton. Sedangkan produksi kita 
mencapai 11.494 juta ton,” tuturn-
ya.

Gubernur pun mengingatkan 
13 perusahaan yang kebagian 
kuota, memenuhi target yang 
telah ditetapkan kepadanya mas-
ing-masing. Jika tidak, maka akan 
diberi sanksi oleh pemprov se-
bagai pengawas di daerah.

Gubernur berharap kenaikan 
kuota batu bara tahun ini makin 
menggairahkan pertumbuhan 
ekonomi Kaltara. Sebab sektor 
pertambangan, khususnya batu 
bara menjadi penyumbang terbe-
sar dalam struktur pertumbuhan 
ekonomi provinsi ini. Sellain itu, 
kenaikan produksi, tutur Gu-
bernur berkolerasi dengan nasib 
karyawan, penjualan, dan sektor 
pendukung lainnya.

Kenaikan produksi juga diyaki-
ni Irianto bisa menjadi momentum 
untuk merebut kembali keper-
cayaan buyer di luar negeri, khu-
susnya di negara-negara ASEAN 
dan ASIA Timur. “Kalau ke Tiong-
kok, kecenderungannya akan 
menurun karena wabah Coronavi-
rus,” tuturnya. (hms/syah)Infografis

Bantu Kesejahteraan Petani 
dengan Kartu Tani

Tanjung Selor, SMN – Un-
tuk memudahkan penyaluran 
subsidi ke seluruh petani di 
Kalimantan Utara (Kaltara), 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Kaltara melalui Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan (DPKP) 
mulai menerapkan Kartu Tani 
pada tahun ini.

Program ini, dalam pelak-
sanaannya bekerjasama den-
gan PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk yang diafiliasikan 
dengan aplikasi Sistem Informa-
si Pertanian Indonesia (SINPI), 
untuk penebusan dan pemba-
yaran pupuk bersubsidi meng-
gunakan Kartu Tani.

Dikatakan Kepala DPKP 
Kaltara Andi Santiaji Pananran-
gi, Kartu Tani merupakan kartu 
debit seperti kartu Anjungan Tu-
nai Mandiri (ATM) yang bisa di-
gunakan para petani untuk berb-
agai kebutuhan dan memenuhi 
keperluan pertaniannya. “Kartu 
Tani ini nantinya tidak hanya 
digunakan untuk menyalurkan 
kebutuhan akan pupuk bersub-
sidi, tapi diharapkan juga dapat 
menjadi akses layanan perbank-
an terintegras yang berfungsi 
sebagai simpanan, transaksi, 
penyaluran pinjaman hingga 
kartu subsidi (e-Wallet). Dengan 
kata lain, Kartu Tani diharapkan 

menjadi era baru untuk mense-
jahterakan petani Kaltara,” 
urainya.

Lebih jauh, pada tahun ini 
baru sekitar 1.786 data yang 
diinput ke SINPI oleh BRI dari 
total 6.300 petani yang terda-
ta oleh DPKP. “Kami berharap 
pada tahun ini, penyaluran Kar-
tu Tani dapat 100 persen. Me-
mang saat ini belum tercover 
semua, karena data yang diinput 
baru data 2019,” paparnya.

Santiaji menjelaskan, un-
tuk mendapatkan Kartu Tani, 
seorang petani harus tergabung 
dalam kelompok tani (Poktan). 
Apabila sudah memiliki Poktan 
yang sudah terdaftar, petani ha-
rus melengkapi berkas fotokopi 
e-KTP dan tanda kepemilikan 
tanah.

Kemudian verifikasi di 
Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok (RDKK), petu-
gas penyuluh lapangan (PPL) 
melakukan pendataan dan ver-
ifikasidata ke lapangan (NIK, 
luas lahan, komoditas, dan je-
nis pupuk) yang kemudian PPL 
meng-upload data petani ke 
dalam SINPI. Lalu PPL melaku-
kan upload data RDKK dan up-
load alokasi pupuk bersubsidi, 
serta petani harus hadir di bank 
yang telah ditentukan. “Setelah 
selesai, petugas bank akan 
menyerahkan Kartu Tani dan 
buku tabungan kepada petani 
untuk melakukan pembelian pu-
puk bersubsidi,” tutupnya.(hms/
syah)  Infografis

Kapolda dan Gubernur Jatim Berikan 
Pembekalan Kepada Siswa Diktukba Polri

Surabaya, SMN - Bertem-
pat di Gedung SPN Polda Jatim, 
Kapolda Jatim Irjen pol Luki 
Hermawan berikan pembeka-
lan kepada siswa Diktuk  Bin-
tara Polri TA 2019.pada Rabu 
26/02/2020.pukul 14.00 WIB.

Gubernur Jatim Hj Khofifah 
Indar parawansa hadir dan turut 
memberikan pembekalan ke-
pada 685 siswa Diktuk Bintara 
Polri TA 2019 SPN Polda Jatim.

Dalam kegiatan kali ini ada 
hal yang cukup menarik dan ini 
adalah suatu sejarah, dengan 
kehadiran Gubernur Jatim dan 
turut memberikan pembekalan 
kepada Para siswa Diktub Bin-
tara Polri.

Kapolda dan Gubernur Jatim, 
dalam pembekalannya men-
yampaikan terkait penguatan 

sinergitas tiga pilar mencakup 
pemerintahan daerah, Polri serta 
TNI.

Dimana dari ketiga pilar 
tersebut merupakan instrumen 
terpenting dalam terselengga-
ranya kondusifitas dalam suatu 
wilayah.

Lebih lanjut, Kapolda Ja-
tim Irjen pol Luki Hermawan 
mengucapkan terima kasih 
atas kehadiran Gubernur Jatim 
Hj Khofifah Indar parawansa 
beserta jajaran Forkopimda Ja-
tim yang telah memberikan per-
hatian kepada Polda Jatim.

Bukan itu saja, Pemberi-
an pembekalan kepada siswa 
Diktuk Bintara Polri TA 2019 
di SPN Polda Jatim kali ini," 
merupakan yang pertama kali 
dan akan menjadi suatu sejar-

Kapolda Jatim Irjen pol Luki Hermawan 

ah, bahwa pembekalan kali ini 
diberikan langsung oleh Guber-

nur Jatim," pungkas Irjen pol 
Luki Hermawan.(Bry)

Kapolda Jatim, Tinjau Gedung 
Dihtati Baru Mapolda Jatim

Surabaya, SMN - Kapolda 
Jatim Irjen pol Luki Hermawan, 
didampingi Dirkrimsus Polda 
Jatim Kombes Pol Gidion Arif 
Setiawan dan Kabidhumas Pol-
da Jatim Kombes Pol Trunoyu-
do Wisnu Andiko melakukan 
peninjauan terhadap Gedung 
Dihtati baru yang telah rampung 
pembangunannya.pada Jumat 
28/02/2020.

Sebelum melakukan penin-

jauan,  Kapolda Jatim Irjen pol 
Luki Hermawan menjelaskan 
tentang perkembangan  kasus 
ilegal akses (carding) dengan 
menggunakan data kartu kredit 
orang lain.

Petugas telah menetapkan  
lagi satu tersangka yang ber-
peran sebagai agen travel dan 
beberapa artis yang dipanggil 
penyidik hari ini.

Karena ada keperluan shoot-

ing sinetron publik figur (GA)  
tersebut  telah mengkonfirmasi 
dan akan memenuhi panggilan 
penyidik pada hari Kamis Ming-
gu depan.

Giat Kapolda dilanjutkan 
dengan peninjauan ke ruang 
Rutan Polda Jatim yang baru, 
selesai melakukan peninjauan 
Rutan, Kapolda Jatim menjelas-
kan bahwa kapasitas Rutan Saat 
ini bisa menampung 320 orang 
tahanan yang saat ini baru di-
huni 200 tahanan.

"Kami akan melakukan per-
baikan kondisi Rutan tersebut, 
mungkin fentilasinya ataupun 
yang lainnya, sehingga para tah-
anan merasa lebih nyaman,"Im-
buhnya.

"Di Rutan tersebut, nantin-
ya  juga akan disediakan ruang 
menyusui, ruang untuk anak 
anak dan bahkan akan dise-
diakan ruang untuk konsultasi," 
pungkasnya.(Bry)Kapolda Jatim Irjen pol Luki Hermawan 

Kaltara Dapat Kuota Produksi 10,5 Juta Ton
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Aan Bocah SD Buruh Batu-bata di 

Sidrap Sulsel Dapat Bantuan Jokowi

Aan Bocah SD Buruh Batu-bata di Sidrap Sulsel Dapat Bantuan

Makassar, SMN - Aan Nur 
Pratama, seorang bocah kelas 
5 SD asal Desa Bapangi, Ke-
camatan Panca Lautang, Kabu-
paten Sidrap, Sulawesi Selatan 
(Sulsel) harus bekerja sebagai 
buruh batu-bata untuk mem-
biayai sekolah dan membantu 

orang tuanya. Kini Aan dapat 
bantuan uang tunai dari Presi-
den Joko Widodo (Jokowi).

Camat Panca Lautang, Mu-
hammad Basri, mengatakan 
warganya yang berusia 12 tahun 
itu mendapat bantuan uang tunai 
Rp 15 juta dari Jokowi. Pembe-

rian bantuan dilakukan setelah 
staf Istana Kepresidenan meng-
hunungi Basri secara langsung.

"Awalnya ada staf kepres-
idenan minta nomor ke kami, 
kemudian diminta berkas data 
dari Aan. Jadi saya kirimkan 
KK-nya dan KTP orang tua. 

Jadi besoknya langsung terkirim 
Rp 15 juta," kata Basri kepada 
detikcom, Jumat (28/2/2020).

Pihak Istana mengirim ban-
tuan Jokowi langsung ke reken-
ing Aan. "Bantuannya ditransfer 
langsung ke rekening atas nama 
Aan, Rp 15 juta. Untuk biaya 
pendidikan," ujar Basri.

Basri mengungkapkan, Aan 
tampak sangat ceria saat men-
getahui mendapat bantuan dari 
orang nomor 1 di Indonesia. 
Terlebih, Aan yang kesehariann-
ya menjadi buruh batu-bata usai 
pulang sekolah memang sangat 
membutuhkan uang tersebut.

"Alhamdulillah senang seka-
li. Iya memang anak ini butuh 
bantuan ini, dia sangat senang 
sekali," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Aan 
yang masih usia 12 tahun sudah 
harus menjadi tulang punggung 
keluarga dengan menjadi buruh 
batu-bata. Hal ini karena Aan 
harus menggantikan ayahnya 
yang terbaring sakit akibat ke-
celakaan kerja.

Tak hanya itu, sang Ibu juga 
meninggalkannya karena ayahn-
ya mengalami lumpuh, Aan pun 
juga harus merawat ayah dan 
neneknya.

"Saya mau (sendiri untuk 
bekerja untuk biaya orang tua). 
Dia sakit (orang tuaku) sudah 
6 tahun. Pulang dari sini (tem-
pat kerja batu bata) langsung 
rawat orang tua lagi," kata Aan 
saat ditemui detikcom beberapa 
waktu lalu. (dtk)

BNPB: Fasilitas Observasi di Pulau 
Sebaru Lebih Lengkap dari Natuna

Jakarta, SMN - Direktur 
Pengelolaan Logistik dan 
Perencanaan Badan Nasion-
al Penanggulangan Bencana 
(BNPB), Rustian menye-
but, fasilitas observasi un-
tuk WNI yang tersedia di 
Pulau Sebaru Kecil, Kepu-
lauan Seribu, lebih lengkap 
dibanding dengan yang ada 
di Natuna. Rustian menyebut 
persiapan yang dilakukan di 
Pulau Sebaru Kecil juga leb-
ih baik.

"InshaAllah persiapan di 
Pulau Sebaru ini lebih baik 
dan juga fasilitas jauh lebih 
lengkap dibanding Natuna," 
ujar Rustian di Pulau Sebaru 

Kecil, Kepulauan Seribu, Ja-
karta, Kamis (27/2/2020).

Rustian mengatakan un-
tuk observasi itu, disediakan 
kamar tidur dan ranjang. Se-
hingga 188 WNI yang diob-
servasi merasa lebih nyaman.

"Kalau sekarang ini tem-
pat tidur ya kan. Jadi jauh 
lebih nyaman dibandingkan 
dengan Natuna dan juga ini 
kamar-kamar yang sudah 
tersekat-sekat," ucap dia.

Dari pantauan detikcom 
di lokasi, ada empat gedung 
yang digunakan sebagai ka-
mar tidur 188 WNI ABK 
World Dream. Tiga gedung 
digunakan untuk laki-laki 

dan satu untuk perempuan.
Kamar-kamar yang nan-

tinya akan digunakan oleh 
WNI ABK World Dream 
juga sudah diberi nama mas-
ing-masing WNI. Sehingga, 
ketika datang mereka bisa 
langsung menempatinya.

Selain itu, fasilitas inter-
net dan jaringan WiFi juga 
akan dipasang untuk menun-
jang komunikasi di Pulau 
Sebaru.

"Kita mau pasang BTS 
Telkomsel dan juga WiFi. 
Jadi nanti semua yang dipa-
kai ini akan bisa memakan 
fasilitas WiFi," kata dia. 
(dtk)

Suasana Pulau Sebaru 

Menko PMK Ungkap Alasan 2 WNI di 
Diamond Princess Menolak Dievakuasi

Jakarta, SMN - Menteri 
Koordinator Bidang Pembangu-
nan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) mengatakan 
dua Warga Negara Indonesia 
(WNI) kru Diamond Princess 
memilih untuk tetap bekerja di 
Jepang. Keduanya pun tak mau 
dievakuasi bersama 68 WNI di 
Diamond Princess.

"Menurut informasi awal, 
mereka (2 WNI) ingin tetap 
bekerja (di Jepang)," ujar Mu-
hadjir saat dikonfirmasi Lipu-
tan6.com, Jumat (28/2/2020).

Pemerintah pun tidak bisa 
memaksakan keinginan mereka 

yang memilih tetap tinggal di 
Jepang, meski ada wabah virus 
corona. Sebab, evakuasi ini ber-
sifat sukarela.

Kendati begitu, kedua WNI 
tersebut dipastikan sehat dan 
negatif virus corona. Mereka se-
belumnya juga telah menjalani 
observasi bersama 68 WNI lain-
nya di Diamond Princess.

"Alasannya, dia sehat (tapi) 
dia ndak mau (dievakuasi). 
Ini nanti tolong ditanyakan ke 
Kemlu karena memang (2 WNI) 
tidak mau," jelas Menteri Kese-
hatan Terawan Agus Putranto di 
Kompleks Istana Kepresidena-

na Jakarta, Kamis 27 Februari 
2020.

Segera Dievakuasi
Sebelumnya, pemerintah 

memutuskan segera menge-
vakuasi 68 WNI yang menja-
di anak buah kapal Diamond 
Princess ke Tanah Air dengan 
menggunakan pesawat. Proses 
evakuasi akan dilakukan paling 
lambat dua hari ke depan.

Pemerintah Indonesia ma-
sih berkoordinasi dengan pihak 
Jepang guna rencana tersebut. 
Para ABK yang dievakuasi nan-
tinya akan ditempatkan di Pulau 
Sebaru Kecil, Kepulauan Seri-

Kru berdiri di geladak kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina di Yokohama, Jepang, 
Jumat (21/2/2020). 

bu.
Menlu Retno Marsudi men-

gatakan, memang total ada 78 
WNI di kapal Diamond Prin-
cess. Namun, delapan di antara-
nya dinyatakan positif Corona-
virus atau Covid-19.

"Jadi jumlahnya 78 dari 
sembilan sampai kemarin din-
yatakan positif. Kemudian satu 
sudah dinyatakan negatif jadi 
yang positif ada delapan," ung-
kap Retno di Kantor Kemenko 
PMK Jakarta, Kamis. (lp6)

Bumil Tewas Ditabrak di Palmerah, 
Ini Pesan Polisi soal Belajar Nyetir

Jakarta, SMN - Seorang 
ibu hamil berinisial SR (26) 
tewas bersama janin di kand-
ungannya setelah ditabrak mo-
bil di Palmerah, Jakarta Barat. 
Pengemudi mobil seorang wan-
ita berinisial FMS disebut-sebut 
sedang belajar nyetir di lokasi 
tersebut.

Belajar dari kasus kecelakaan 
tersebut, Kasubdit Gakkum Dit-
lantas Polda Metro Jaya AKBP 
Fahri Siregar mengimbau agar 
pengemudi didampingi instruk-
tur yang berkompetensi ketika 
sedang belajar nyetir.

"Kalau belajar di jalan wajib 
didampingi instruktur atau pen-
guji," kata Fahri dalam keteran-
gan kepada wartawan, Jumat 
(28/2/2020).

Sehingga, ketika terjadi ke-
celakaan dalam proses belajar 

mengemudi, hal tersebut men-
jadi tanggung jawab instruktur 
atau penguji.

"Dan penguji atau instruk-
tur tersebut yang bertanggung 
jawab atas pelanggaran atau ke-
celakaan yang diakibatkan oleh 
calon pengemudi saat melak-
sanakan ujian di jalan," tuturn-
ya.

Selain itu, masyarakat diim-
bau untuk belajar menyetir di 
tempat kursus mengemudi yang 
tersertifikasi.

Seperti diketahui, ke-
celakaan maut terjadi di Jl 
Palmerah Utara IV IV, RT 13 
RW 06 Palmerah, Jakarta Barat, 
Sabtu (22/2/2020). Saat itu kor-
ban baru pulang bekerja di se-
buah bengkel yang tak jauh dari 
lokasi kejadian.

Korban kemudian berjalan 

menyeberang ke arah mobil. 
Korban hendak menemui sua-
minya yang menjemputnya dan 
sedang menunggunya di dekat 
mobil tersebut.

Beberapa meter setelah kor-
ban berjalan di depan mobil, ti-
ba-tiba mobil berjalan perlahan. 
Namun tiba-tiba mobil tersebut 
melaju kencang dan menyer-
uduk korban.

Korban terseret beberapa 
meter hingga tubuhnya terjepit 
di antara mobil dan tiang listr-
ik. Sedangkan sang suami yang 
ikut tertabrak, terpental dari atas 
motor.

Korban sempat dilarikan ke 
rumah sakit. Sayangnya, korban 
meninggal dunia bersama janin 
di kandungannya yang berusia 5 
bulan. (dtk)

TKP Ibu Hamil ditabrak hingga tewas 

Puluhan Jemaah Asal Palembang Batal 
Umroh Kembali Usai Tertahan di Malaysia

Palembang, SMN - Pulu-
han calon jemaah umroh yang 
berangkat dari Palembang, Su-
matera Selatan (Sumsel), gagal 
terbang ke Madinah, Arab Sau-
di. Batal ibadah di Tanah Suci, 
mereka pun kembali ke Kota 
Pempek.

"Kami keberangkatan 
Palembang transit di Malaysia 
kemarin untuk umroh. Sesam-
pai di Malaysia kami dapat in-
formasi dari Arab Saudi tidak 
menerima kunjungan lagi," kata 
calon jemaah, Joni Pedial, keti-
ka ditemui di Bandara Palem-
bang, Jumat (28/2/2020).

Dikatakan Joni, mereka ber-
encana terbang ke Madinah dari 
Malaysia malam tadi. Namun 
penerbangan batal karena hing-
ga pukul 11.00 waktu setempat 
tidak mendapatkan kepastian 
bisa masuk ke Madinah.

"Sampai jam 11.00 kemarin 
informasi masih tidak mener-
ima kunjungan dari negara di 
luar Arab Saudi, sudah batal. 
Kami semua nginap di Malay-
sia satu malam, semuanya di-
tanggung pihak travel," imbuh 
Joni yang diketahui berasal dari 
Lampung.

Tidak banyak yang disam-
paikan Joni dan calon jemaah 
lain. Mereka hanya pasrah dan 
kini menunggu jadwal ulang 
dari pihak travel yang mem-
berangkatkan.

"Ini semua adalah cobaan, 
semua ini ada berkahnya dan 
Allah punya rencana baik. Tak 
ada yang dapat disalahkan," ka-
tanya.

Sementara pemilik Trav-
el Bilal Tour, Bilal Tribudi, 
menyebut jemaahnya berangkat 
pada Kamis (27/2) dengan mas-

kapai Air Asia. Mereka transit 
di Malaysia dan telah dijadwal-
kan terbang ke Jeddah.

"Jumlah jamaahnya ada 23, 
itu dua orang dari Palembang, 
lima orang dari Lampung dan 
sisanya dari kota Prabumu-
lih. Rute kita seharusnya dari 
Palembang-Kuala Lumpur-Jed-
dah," kata Bilal.

Bilal mengatakan mereka 
transit di Kuala Lumpur untuk 
menunggu kepastian. Namun 
hingga jadwal keberangkatan 
belum ada informasi jemaah 
dapat masuk ke Madinah.

"Itu hanya transit dan itu 
diizinkan kemarin. Jadi kare-
na ini umroh plus Kairo, dari 
Jeddah kita langsung ke Kairo. 
Memakan waktu 2 jam, hanya 
saja kami begitu di Kairo 3 hari 
tidak ada jaminan untuk masuk 
ke Jeddah," katanya.

Mengingat tidak ada jami-
nan bisa masuk ke Jeddah 3 hari 
kemudian, rombongan akhirnya 
memutuskan kembali dan batal 
ke Tanah Suci.

"Tidak ada yang berani dan 
akhirnya Saudi Airline mem-
batalkan. Semua penerbangan 
dari pagi sampai malam di Kua-
la Lumpur tidak ada penerban-
gan sama sekali, batal semua," 
katanya.

"Ke depan kami akan men-
jadwalkan ulang jamaah, kare-
na apa yang kami lakukan ini 
rasanya yang terbaik untuk ja-
maah. Untuk tiket kami resched-
ule bukan di-refund dan dengan 
pesawat yang sama, hotel su-
dah terbayar, visa juga melalui 
provider dapat diperpanjang 1 
bulan kita bisa perpanjang kare-
na semua ini di luar kekuasaan 
kami," tutup Bilal. (dtk)

Jemaah umroh asal Palembang saat tiba di Bandara SMB II Palembang pagi ini karena Saudi batalkan umroh 
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Bergabung dengan Arema FC, Feby Eka 
Putra Makin Dekat Kampung Halaman

Malang, SMN - Bergabung 
dengan Arema FC untuk Shop-
ee Liga 1 2020, Feby Eka Putra 
mengaku bangga meski status-
nya hanya pemain pinjaman. 
Pemain yang berposisi sebagai 
penyerang sayap itu sudah terli-
hat mengikuti pemusatan latihan 
bersama Arema FC di Kusuma 
Argowisata, Kota Batu, Rabu 
(26/2) pagi.

Sebelumnya, Feby merupa-
kan pemain yang memperkuat 
Persija Jakarta pada musim lalu. 
Selain Feby, nama Heri Susan-
to juga disebut-sebut sebagai 
rekrutan anyar Arema FC yang 
dipinjamkan oleh Persija. Na-
mun, Hersus panggilan akrab 
Heri kabarnya tidak jadi dilepas 

oleh manajemen klubnya.
 “Saya senang bisa bergabung 

dengan Arema, sebagai pemain 
tentu saya bangga. Sebab, Are-
ma juga tim besar, sama seperti 
Persija juga,” kata Feby melalui 
wearemania.net.

Feby menjelaskan bahwa 
dirinya dikontrak Persija hing-
ga dua musim kedepan. Tapi, 
mantan pemain Timnas Indo-
nesia U-19 itu mengaku mau 
dipinjamkan ke Arema dengan 
sejumlah pertimbangan.

Salah satu alasan Feby in-
gin membela Arema FC adalah, 
dekatnya jarak kandang Singo 
Edan dengan kampung hala-
mannya di Mojokerto.

“Kontrak di Persija masih 

Gelandang Persija Jakarta, Feby Eka Putra, saat melawan PSIS Semarang pada laga Liga 1 di 
Stadion Patriot, Bekasi, Minggu (15/9). Persija menang 2-1 atas PSIS. 

dua tahun, tahun depan mungkin 
kembali lagi. Saya yang me-
minta dipinjamkan, karena ingin 
mencari pengalaman bermain 

baru. Apalagi, tahun ini ada ban-
yak acara keluarga di rumah, 
biar lebih dekat dengan keluarga 
jika bermain di Malang,” pung-
kas Feby.

Di Sanjung Mario Gomez
 Baru bergabung latihan den-

gan Arema FC, Feby langsung 
mendapat pujian dari Mario Go-
mez. Pelatih asal Argentina itu 
menilai, Feby memiliki kemam-
puan yang komplet.

Dalam sesi game, pemain 
berusia 21 tahun itu tampak ber-
main bagus pada posisi sayap 
kiri. Namun, Gomez mengis-
yaratkan kaki kanan dan kaki 
kiri Feby sama-sama bisa di-
manfaatkan dengan baik di lapa-
ngan.

“Feby juga merupakan pe-
main yang serbabisa. Dia bisa 
bermain di posisi sayap kiri den-
gan baik, dan juga bisa bermain 
di kanan sama baiknya,” tegas 
Gomez.(dtk)

Febby Eka Putra

Hasil Uji Pengaspalan Formula E 
Jakarta Memuaskan

Jakarta, SMN - Deputi 
Bidang Teknis Organizing Com-
mittee (OC) Formula E Jakarta, 
Wisnu Wardhana, mengklaim 
hasil uji coba pengaspalan untuk 
lintasan Formula E di kawasan 
Monumen Nasional (Monas) 
memuaskan. 

"Secara umum, hasil uji coba 
pengaspalan memuaskan. Ada-
pun keputusan akhir apakah geo-
textile atau sandsheet yang dipilih 
untuk pengaspalan laga Formula 
E, belum dapat dipastikan. Kami 
perlu waktu untuk rapat berikut-
nya," kata Wisnu dalam siaran 
persnya, Kamis (27/2/20).

Ia menjelaskan waktu 
pengelupasan dianggap tel-
ah cukup umur dengan rincian 
Jumat (21/2/2020) persiapan 
pengaspalan, Sabtu (22/2/2020) 
pengaspalan dilakukan di atas 
area seluas 60 meter per segi. 

Material yang digunakan yakni 
menggunakan lapisan sandsheet 
dan 5m x 4m memakai geotex-
tile.

Pada Selasa (25/2/2020), 
pembongkaran dilakukan den-
gan tahapan uji geser menggu-
nakan dump truck, pengelupasan 
memakai cold milling machine, 
pembersihan untuk melihat efek 
pelapisan terhadap cobblestone. 
Cobblestone di kawasan Monas 
kembali ke bentuk semula.

"Masa pelapisan sudah cukup 
waktu untuk mengevaluasi ha-
sil,” ujarnya.

Formula E Jakarta dijadwal-
kan berlangsung pada 6 Juni. 
Pemilihan lokasi balapan yakni 
kawasan Monas hingga kini ma-
sih menjadi kontroversi.

 Klaim Komisi Pengarah
Sebelumnya, tim asisten-

si Komisi Pengarah (Komrah) 

meninjau sekaligus mengambil 
sampel sisa aspal untuk lintasan 
Formula E di kawasan Monas. 
Hasilnya, tim menilai adanya 
dampak terhadap cobblestone 
yang sempat diaspal.

"Ini masih membekas dan ini 
salah satu bentuk bahwa ada dis-
turbance terhadap cobblestone 
di sini," ujar anggota tim asisten 
komra Bambang Hero.

Bambang menambahkan, 
pernyataan tidak adanya dampak 
kerusakan terhadap cobblestone 
tidak selaras dengan temuan di 
lapangan. Untuk itu, kata dia, 
sampel aspal akan diuji ke lab-
oratorium Indonesian Center for 
Biodiversity and Biotechnolo-
gy (ICBB) untuk mengetahui 
dampak pengaspalan tersebut.

"Enggak, cuma klaim (mu-
lus). Kita uji lab saja," tukasnya. 
(lp6)

Pengunjung melihat contoh aspal lintasan Formula E di kawasan Monas, Jakarta, Minggu 
(23/2/2020). 

PBSI Tanggapi Wacana Pembatalan 
Olimpiade Tokyo 2020

Jakarta, SMN - Kepala 
Bidang Pembinaan dan Presta-
si PBSI, Susy Susanti, men-

gatakan PBSI akan mengikuti 
saja semua aturan yang berlaku 
terkait virus corona. PBSI akan 

mengikuti sepenuhnya arahan 
dari pemerintah Indonesia dan 
BWF, termasuk terkait pelaksa-

naan Olimpiade Tokyo 2020. 
Seperti diketahui, wabah vi-

rus corona saat ini makin mel-

uas, bukan hanya di wilayah 
China dan sekitarnya. Beberapa 
negara mengalami ledakan ka-
sus virus corona, seperti Korea 
Selatan, Iran dan Italia. 

Beberapa turnamen olahrga 
juga sudah ditunda atau dibatal-
kan. Terbaru, turnamen Jerman 
Terbuka 2020 dan Polandia Ter-
buka 2020 resmi ditunda oleh 
BWF. 

Jepang juga baru saja meng-
umumkan meliburkan semua 
sekolah hingga akhir Maret un-
tuk mengantisipasi penyebaran 
virus corona. 

"Situasi di dunia memang 
sedang tidak kondusif seperti 
ini. Jadi, PBSI akan mengiku-
ti aturan saja. Kami juga akan 
selalu mengikuti arahan BWF 
dan pemerintah," kata Susy, saat 
dihubungi Bola.com, Kamis 
(27/2/2020). 

"Saat ini saja sudah ada be-
berapa turnamen yang ditun-
da, termasuk Jerman Terbuka 
dan Polandia Terbuka. Untuk 
All England sejauh ini belum 

ada perubahan apa pun, masih 
berjalan sesuai jadwal," imbuh 
peraih medali emas Olimpiade 
1992 tersebut. 

Tetap Mempersiapkan Diri
Susy mengatakan bagi PBSI 

keselamatan dan kesehatan atlet 
adalah prioritas utama. Apalagi, 
penundaan berbagai turnamen, 
termasuk jika sampai Olimpiade 
juga batal, tak hanya dirasakan 
Indonesia, tapi juga negara-neg-
ara lain. 

Menurut Susy, PBSI akan 
terus memantau perkembangan 
wabah virus corona dan efeknya 
terhadap kejuaraan-kejuaraan 
bulutangkis. 

"Atlet tetap mempersiapkan 
diri dan berlatih seperti bia-
sa. Intinya, pembatalan atau 
penundaan turnamen itu diala-
mi semua negara, bukan hanya 
Indonesia. Jadi kami mengikuti 
aturan saja," imbuh Susy. 

Susy mengatakan demi men-
jaga atlet dari ancaman virus 
corona, PBSI terus memberikan 
arahan-arahan terkait cara men-

jaga kesehatan. 
"Atlet-atlet dibawakan hand 

sanitizer, masker, dan juga 
diberikan penjelasan tentang 
corona. Mereka juga diberi tahu 
juga cara menjaga kesehatan, 
menjaga stamina, minum vita-
min dan lain-lain," imbuh Susy. 

Sejauh ini, tim bulutangkis 
Indonesia punya kans mengi-
rim banyak atlet ke Olimpiade. 
Dua wakil yang sudah menyegel 
tiket ke Olimpiade adalah ganda 
putra Kevin Sanjaya Sukamul-
jo/Marcus Fernaldi Gideon dan 
Mohammad Ahsan/Hendra Se-
tiawan. 

Tunggal putra punya kesem-
patan mengirim dua wakil yaitu 
Anthony Sinisuka Ginting dan 
Jonatan Christie, ganda cam-
puran juga dua, yaitu Praveen 
Jordan/Melati Daeva Oktavianti 
dan Hafiz Faizal/Gloria Emanu-
elle Widjaja. Adapun dari ganda 
putri hanya Greysia Polii/Apri-
yani Rahayu yang punya kans 
mengamankan tiket Olimpiade. 
(lp6)

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti, saat ditemui di Pelatnas Bulutangkis, Cipayung, Jakarta Timur, 
Senin (7/5/2018).

Marc Marquez: Alex Mesti 
Perjuangkan Kontraknya Sendiri

Jakarta, SMN - Marc Mar-
quez memastikan tak akan cam-
pur tangan dengan karier adi-

knya, Alex Marquez, di Repsol 
Honda. Bahkan soal kontrak, 
Alex mesti berjuang sendiri.

Repsol Honda musim ini 
merekrut Alex untuk mengisi 
posisi yang ditinggalkan Jorge 

Marc Marquez pastikan Alex akan upayakan sendiri kontraknya di Repsol Honda. 

PSS Sleman Punya Misi Berat 
Curi Poin dari PSM Makassar

Sleman, SMN - PSS Sle-
man menyambangi kandang 
PSM Makassar di pekan perta-
ma Shopee Liga 1 2020. Super 
Elang Jawa berangkat masih di-
belit masalah internal.

Lorenzo. Alex dikontrak selama 
semusim saja.

Sementara itu, Marc belum 
lama ini meneken kontrak baru 
berdurasi empat tahun alias 
hingga 2024 mendatang. Nah, 
diperkirakan Alex juga akan 
mendapatkan pembaruan meski 
durasinya tak akan sepanjang 
Marc.

Marc pribadi menjamin ia tak 
akan ikut campur dengan urusan 
Alex. Alex disebutnya mesti 
berusaha sendiri meyakinkan 
Honda untuk memperpanjang 
kontraknya.

"Tidak ada titik di mana kon-
trak menyentuh subyek rekan 
setim. Saya tak perneh memve-
to siapapun. Saya tak memveto 
kedatangan Jorge Lorenzo tahun 
lalu, juga tak akan melakukan-
nya pada rekan setim saya atau 
siapapun," ungkap Marc dikutip 
Autosport.

"Kalau Alex ingin bertahan di 
Honda, dia akan perlu mendapa-
tkannya sendiri. Kalau dia tidak 
bisa, rekan setim lainnya akan 
masuk ke tim. Alex sudah cuk-
up dewasa untuk membangun 
kariernya sendiri. Saya fokus ke 
karier saya," imbuhnya. (dtk)

Kendati demikian, asisten 
pelatih PSS Danilo Fernando, 
berharap permasalahan yang 
ada di tubuh Laskar Sembada ti-
dak akan memengaruhi pemain. 
Dia tetap optimis bisa mencuri 
satu poin di Makassar.

"Tentunya kami berharap 
masalah-masalah selama ini 
yang ada di PSS jangan sampai 
memengaruhi pemain. Semoga 
kami bisa curi satu poin di sana. 
Meskipun itu berat tapi kami 
akan berusaha," kata Danilo di 
Sleman, Jumat (28/2/2020).

Danilo memprediksi laga 
akan berlangsung ketat. Dia pun 
menilai sebelas pemain yang 
diturunkan oleh PSM Makassar 
perlu diwaspadai.

"Satu tim kami waspadai. 

Semua satu tim. Saya tidak per-
nah menilai suatu tim itu bin-
tang. Kalo di lapangan yang ada 
11 lawan 11," dia menegaskan.

Danilo yakin hasil maksimal 
akan didapatkan jika para pe-
main mengeluarkan seluruh po-
tensinya di atas lapangan.

"Siapa yang berusaha keras 
dan maksimal punya motivasi 
dan kemauan maka tim itu pun-
ya peluang untuk memenangkan 
pertandingan. Hasilnya kita pas-
rah pada yang di atas," ucapnya.

Bertandang ke Stadion Andi 
Mattalata di Shopee Liga 1 
2020, Minggu (1/3/2020), Super 
Elang Jawa dipastikan hanya 
membawa 20 pemain. PSS ber-
tolak ke Makassar, Jumat (28/2) 
sore WIB. (dtk)

Danilo Fernando yakin PSS Sleman bisa mencuri poin di Makassar. 
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Bupati Melantik. . .
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Dewan Pers. . .
Sambungan dari hal. 1

Polres Berantas  . . .
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Bupati Ipong  . . .
Sambungan dari hal. 1

Kegiatan ini di awali dengan 
tari reog kendang Tulungagung 
dan dihadiri kepala OPD Pem-
kab Tulungagung, Dekranasda 
Kediri, Blitar dan tamu undan-
gan lain serta para pelaku usaha 
industri  batik, minuman dan 
makanan, marmer, kerajinan 
bambu dll.

Ketua Dekranasda Tulun-
gagung Ny. Siyuk Maryoto 
Birowo dalam sambutanya 
mengatakan di wilayah Selatan 
kabupaten Tulungagung yang 
memiliki potensi sebagai peng-
hasil marmer sebanyak 11 peru-
sahaan dengan berbagai variasi 
produk marmer dan onik yang 
telah memasuki pasar ekspor di 
kawasan Asia dan Eropa.

Batik kabupaten Tulunga-
gung yang sudah merambah 
sampai ke Asia tenggara di an-
taranya ada 34 batik tulis seper-
ti batik tulis gajah Mada, batik 
tulis Satrio manah batik tulis 
barong gung dan masih banyak 
lagi .

 "Untuk selanjutnya yaitu 
kaitanya dengan konveksi dike-
nal sebagai penghasil industri 
konveksi antara lain mukena, 
baju kok,o busana muslim yang 
tidak kalah nya dengan produk-
si produksi yang ada di kota 
lain karena produksi konvek-
si kabupaten Tulungagung ini 
sudah merambah di kota Saudi 
Arabia, yang merupakan per-
lengkapan bagi bapak ibu yang 
menunaikan ibadah haji juga 
sebagai souvenir" , Ungkap Bu 
Siyuk.

Bu Siyuk mohon kepada 

ketua  Ibu ketua dekranas-
da provinsi Jawa timur untuk 
memberikan bimbingan kepada 
para pengurus dekranasda Tu-
lungagung agar dapat  melak-
sanakan program-program nya 
dengan lancar dan sukses. 

Sementara itu, Bupati Tu-
lungagung Drs. Maryoto Bi-
rowo, MM dalam sambutanya 
mengungkapkan banyak pro-
duk produk asli Tulungagung 
seperti konveksi bordir sprei 
sarung bantal bahkan pakaian 
anak, mukena topi-topi muslim 
merupakan  buatan Tulunga-
gung dengan merk pinka. 

"Pada kesempatan ini saya 
ucapkan terima kasih kepada 
dekranasda kabupaten Tulun-
gagung yang secara terus-me-
nerus melakukan upaya-upaya 
untuk mengembangkan industri 
kreatif", Ucap Bupati Maryoto.

Bupati berharap agar pen-
gurus dekranasda  semakin 
bisa mengembangkan kreativi-
tas dan sekaligus mengadakan 
pembinaan baik kepada UKM 
maupun UMKM yang ada di 
kabupaten Tulungagung  yang 
memasuki  zaman revolusi in-
dustri four point Zero. 

Para pengusaha di Tulun-
gagung yang akan mengurus  
perizinan tidak sulit sekarang, 
perizinan akan dipermudah.

"Bapak Ibu yang ingin men-
gurus   perizinan sekarang tidak 
sulit, perizinan akan dipermu-
dah jadi bagi bapak ibu silakan 
membuat usaha dengan proses 
ijin yang mudah",pinta Bupati. 

Pada  kesempatan itu, ketua 

Dekranasda (Dewan Keraji-
nan Nasional Daerah) Provinsi 
Jawa Timur Ny. Arumi Bachsin 
Emil Dardak merasa sangat 
bangga dan disitulah sebetuln-
ya bukti nyata kenapa UMKM 
sekarang menjadi andalan di 
Indonesia dan khususnya di 
Jawa Timur karena Jawa Timur 
Tulang punggung perekonomi-
an.

"disini saya selaku ket-
ua dekranasda Provinsi Jawa 
Timur merasa bangga sebet-
ulnya karena dekranasda itu 
dibangun didirikan itu dari usia 
40 tahun yang lalu berarti dulu 
yang mendirikan pertama kali 
sudah bisa menebak zaman 
sekarang menggiring memban-
gun mendampingi UMKM per-
ajin mempertahankan budaya 
lokal dan ternyata itulah senjata 
kita'',ungkap Ibu arumi 

Ny. Arumi yakin  melalui 
UMKM banyak sekali man-
faatnya dari manfaat ekonomi, 
manfaat Psychosocial khususn-
ya untuk perempuan.

pelantikan pengurus Dekra-
nasda  juga di tampilkan per-
agaan busana batik khas Tu-
lungagung yang di peragakan 
oleh para model profesional 
dan tampak gadis manis men-
genakan batik dengan kain war-
na merah, ternyata dia adalah 
A. Livia Azzahra Rihagian dan 
selanjutnya Ketua Dekranas-
da provinsi di dampingi ketua 
Dekranasda Tulungagung ber-
sama pengurus dan tamu un-
dangan meninjau lokasi pamer-
an UMKM. (hms/adv/ed)

ry yang selama 20 tahun ini 
dijalankan masyarakat pers," 
kata dia saat dihubungi kump-
aran, Selasa (18/2).

Arif mengatakan, dalam 
membuat usulan tersebut di 
Omnibus Law, pemerintah tak 
mengajak Dewan Pers. Padahal, 
perubahan UU Pers harus meli-
batkan komunitas pers dan tak 
melanggar prinsip self regulato-
ry.

"Prinsip ini yang membuat 
pers bebas," ucapnya.

Berbeda dengan Dewan Pers, 
Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) 
justru berpendapat masuknya 
investasi asing ke industri me-
dia nasional bukan sesuatu yang 
harus ditakuti. Ketua AJI, Abdul 
Manan mengatakan, tak keber-
atan dengan usulan pemerintah. 
Menurutnya, perusahaan media 
seharusnya tak alergi dengan 
masuknya modal asing dalam 
industri media.

"Selama ini, modal asing da-

lam praktiknya juga bisa masuk 
melalui pasar modal selama ini. 
Dan kalau lihat dari jenis usa-
ha yang dikeluarkan dari DNI 
(Daftar Negatif Investasi) tahun 
2018, bidang media sepertin-
ya tidak termasuk dalam sektor 
yang bisa dimiliki asing 100 
persen," katanya saat dihubungi 
kumparan.

Kata dia, selama masa Orde 
Baru berlangsung, yang menjadi 
dalih untuk menolak masukn-
ya modal asing, apalagi kalau 
sampai mayoritas, kan memakai 
slogan nasionalisme. Menurut 
Abdul, pendekatan tersebut ti-
dak pas lagi dipakai sekarang di 
industri media saat ini.

Sebagai media, pers punya 
instrumen yang bisa mengawal 
agar bisa bekerja sesuai fitrahn-
ya yakni menjalankan fungsi 
mendidik, kontrol sosial, dan 
menghibur, selain menjalankan 
fungsi lembaga ekonomi.

Menurutnya, UU Pers, De-

wan Pers, dan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) bisa menjadi pa-
gar pengawasan regulasi. Den-
gan regulasi yang ada sekarang 
ini, modal asing boleh tapi tidak 
dominan.

"Kita sih berharap modal 
asing itu bisa mendorong per-
baikan ekonomi media dan 
kesejahteraan jurnalis, karena 
itu merupakan salah satu faktor 
penting bagi lahirnya karya jur-
nalistik yang berkualitas," ucap 
dia.

Pelaksana Tugas Deputi 
Bidang Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal Badan 
Koordinator Penanaman Modal 
(BKPM), Yuliot mengatakan, 
karpet merah bagi investasi as-
ing di industri media bertujuan 
agar berdampak pada perekono-
mian nasional.

"Kalau ada pembatasan itu, 
manfaat ekonominya tidak 
dapat. (Kalau asing masuk) lapa-
ngan cipta kerja terbuka, peru-

sahaan bayar pajak. Jadi ini un-
tuk kepentingan nasional," kata 
Yuliot saat dihubungi kumparan.

Saat ini, kata dia, pemerintah 
memperbolehkan asing memi-
liki saham 20 persen dalam se-
buah perusahaan media. Itu pun 
investasi yang dibuka pemilik 
perusahaan saat medianya sudah 
beroperasi.

Sementara modal awal da-
lam pendirian media berasal dari 
dalam negeri atau Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN).

Diakuinya, dalam draf Om-
nibus Law Cika memang belum 
ditentukan berapa besar porsi 
asing boleh masuk. Kalau pun 
jadi, kata Yuliot, mungkin saja 
di atas 20 persen, belum tentu 
dominan. Menurutnya, usulan 
perubahan UU Pers ini masih 
akan dibahas oleh pemilik media 
dan perwakilannya serta DPR 
RI, termasuk tentang indepen-
densi media jika dipegang asing.
(kumparan)

an dan Kesejahteraan Rakyat, 
Sekretariat Daerah Kota Blitar 
saat ditemui di Kantor Satpol 
PP, mengatakan, Pemkot Blitar 
melalui Satpol PP ingin mem-
buka wawasan ke seluruh ped-

agang kaki lima terkait aturan 
yang diperbolehkan dan dila-
rang ketika mereka berjualan. 
Selain itu juga agar secara prib-
adi, masing - masing pedagang 
kaki lima mau mendukung upa-

ya Pemkot Blitar dalam mejaga 
ketertiban, sehingga Kota Blitar 
jauh dari kesan kumuh dan es-
tetika kota lebih indah dan rapi.

“Kita ingin berkomunika-
si dengan seluruh PKL, terkait 

komitmen untuk mentaati atur-
an dan ketentuan yang ada, jadi 
ada simbiosis mutualisme an-
tara Pemkot dengan PKL. ” Ujar 
Hermansyah.(mam)

juta.
Korban bernama Iwan Su-

giono, warga Dusun Krajan RT/
RW 03/01, Desa Wonorejo, Ke-
camatan Kedungjajang.

"Kami sudah memberantas 
satu sindikat, mulai dari yang 
menjual, pembeli dan tukang 
jagal,  selanjutnya akan kita 
tindak semua, sesuai prosedur," 
tambahnya.

Ternyata Yogi adalah DPO 
Polres Bondowoso dan Jember.

Pihak Polres, akan melaku-
kan razia ke bengkel-bengkel 
yang sudah memutiladi

mesin kendaraan bermotor.
Sementara itu, Kasat Re-

skrim Polres Lumajang, AKP 
Masykur, menyampaikan kalau 
dalam pengembangan perkara, 
tersangka juga mengakui telah 
melaksanakan tindak pidana, 
tipu gelap 1 kijang warna hi-
jau, yang kejadiannya sekitar 8 
bulan lalu, dan tempat kejadian 
perkara (TKP) daerah Klabang, 
Kabupaten Bondowoso.

Ternyata mobilnya sudah di-
gadaikan sebesar Rp. 6 juta ke-
pada Widodo, warga Kecamatan 
Licin, Kabupaten Banyuwangi.

"Ada juga tipu gelap Suzuki 
Carry warna merah, yang kejad-
iannya sekitar 6 bulan lalu. TKP 
Daerah Sempolan, Kabupaten 
Jember," beber Masykur.

Menurut Kasat Reskrim, Mo-
bil Cary tersebut digadaikan dua 
juta rupiah kepada Tomo, pen-
gusaha besi tua yang beralamat 
di daerah Jajag, Kabupaten 
Banyuwangi.

Tersangka Yogi  ini ternyata 
sudah sering kali melakukan hal 
yang sama sebanyak 10 kali. ( 
Tik)

dan bukan Pasar Legi Song-
golangit.

Dikatakan Bupat Ipong, ses-
uai perencanaan, pembangunan 
Pasar Legi mampu menampun 
4 ribu smapai 6 ribu pedagang. 
Seusai urutan, prioritas ped-
agang yang akan menempati 
gedung baru Pasar Legi adalaj 
pedagang lama Pasar Legi, ped-
agang Pasar eks-Pengadilan, 
pedagang eks-Pasar Lanang, 
Pedagang eks-Stasiun, dan ped-
agang pendatang baru.

Kepala Balai Prasarana 
Pemukiman Wilayah Jawa 
Timur-Kementerian PUPR Dar-
jat Wijunarso memastikan pem-
bangunan pasar dapat selesai 
sesuai target akhir 2020 dengan 
sejumlah langkah percepatan. 
Luas bangunan totalnya ada-
lah 32.175 meter persegi untuk 
empat lantai dengan tiga lantai 
parkir.

“Kalau kondisi lapangan 
mengharuskian kita bekerja 24 
jam ya kita lakukan namun den-

gan mempertimbangkan faktor 
keselamatan dan lingkungan. 
Kami optimis dengan sejumlah 
langkah percepatan, diantaran-
ya kita segera selesaikan tiang 
pancangnya, ada 1300 lebih 
tiang pancang.Bulan Mei 2020 
lantai satu sudah naik semua,” 
kata Darjat. Di lantai paling atas 
akan ada masjid megah dengan 
kapasitas 500 orang jemaah. ( 
Wied)

Peresmian Pudak Galeri 
Tepat Di HUT Pemkab Gresik Ke 46

Gresik, SMN - Setelah 
sehari sebelumnya, Bupati 
Gresik terkesan tidak puas saat 
melakukan sidak terkait kes-
iapan gedung Pudak Galeri. 
Namun akhirnya, gedung terse-
but diresmikan pada Kamis 
(27/2/2020). Dengan penggu-
ntingan pita oleh Isteri Bupati 
yang juga ketua TP PKK Maria 
Ulfa Sambari, lalu dilanjutkan 
oleh  Bupati Gresik Sambari 
Halim Radianto dengan menan-
datangani prasasti peresmian 
PUDAK Galery (Produk Un-
ggulan dan Aneka Kuliner) 
Gresik. Peresmiannya berte-

patan dengan HUT Pemkab 
Gresik ke 46

Bangunan Pudak Galery 
ini berada di Terminal Malik 
Ibrahim yang letaknya di Jalan 
Pahlawan Gresik. Menurut Bu-
pati, tempat ini adalah yang di-
anggap paling strategis.

“Terminal Malik Ibrahim 
dikunjungi orang mulai dari 
seluruh Jawa maupun seluruh 
Indonesia. Bahkan pengunjung 
luar negeri ada yang berziar-
ah ke Makam Malik Ibrahim,” 
tandas Sambari melalui Kepa-
la Bagian Humas dan Protokol 
Pemkab Gresik, Reza Pahlevi 

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto saat menandatangi 
prasasti peresmian Pudak Galeri

usai peresmian.
Tampak mendampingi 

Bupati adalah Wakil Bupati 
Gresik Dr. Mohammad Qo-
sim dan Mantan Bupati Gresik 
KH. Robbach Ma’sum. Di kursi 
undangan tampak hadir ang-
gota Forkopimda beserta mas-
yarakat Gresik.

Lalu Bupati mengajak un-
dangan berkeliling untuk men-
yaksikan stand-stand yang 
semuanya telah dibuka dan 
menjajakan dagangannya. 

Bangunan Pudak Galery 
Gresik berlantai tiga, mas-
ing-masing lantai peruntukann-
ya berbeda. Untuk lantai I dipe-
runtukkan produk unggulan, 
souvenir dan produk kerajinan 
khas Gresik, seperti kain batik, 
anyaman rotan dan anyaman 
pelepah pisang, kerajinan dari 
tikar khas Bawean.

Sedangkan lantai 2 yang 
diprediksi akan menyedot ani-
mo masyarakat pecinta kuliner 
Gresik adalah aneka kuliner 
khas Gresik. Ada 16 stand yang 
berkonsep seperti food court 
yang akan menjual aneka kulin-
er terkenal dari 16 kecamatan di 
Gresik.

Misalnya saja, stand Keca-
matan Kebomas akan menjual 

roti maryam, gule ubus, dan 
nasi kebuli. Stand kecamatan 
Sidayu akan menjual sate lal-
er, Stand Kecamatan Menganti 
akan menjual bakso kikil, stand 
Kecamatan Kedamean akan 
menjual kare kambing slem-
pit, stand Kecamatan Bungah 
akan menjual sembilang men-
gare, manyung, bandeng bakar 
dan seafood. Stand kecamatan 
Manyar akan menjual sego roo-
mo dan iwak manuk.

Kecamatan Ujungpangkah 
menjual Kare kepiting dan baby 
crape, Kecamatan Dukun Bot-
ok’an Jendil. Kecamatan Ben-
jeng menjual Penyetan Sambel 
Jowo, Kecamatan Cerme men-
jual sate kerrang, Kecamatan 
Wringinanom menjual tahu 
lontong, Kecamatan Panceng 
menjual olahan ikan salem, dan 
Kecamatan Gresik memboyong 
Rawon balungan Pak Di yang 
melegenda.

Untuk lantai 2 tersambung 
dengan hall 2 lantai. Hall ini 
bisa digunakan untuk rapat, 
dan resepsi pernikahan.  Segala 
fasilitas sudah disiapkan mu-
lai dari listrik yang memadai, 
pengaturan udara dengan Air 
Conditioner (AC), toilet parkir 
yang memadai. (rud)

Pesan Kepala UPTD Disduk Capil Wil 
Cicurug terkait 250 blanko KTP

Sukabumi, SMN - Kepala 
Unit Pelayanan Teknis Daerah 
(UPTD) Dinas Kependudu-
kan dan Catatan Sipil Wilayah 
Cicurug, Kabupaten Sukabu-
mi, Sobari, S.Ip berpesan ke-

pada masyarakat yang telah 
mendaftarkan diri dalam pem-
buatan Kartu Tanda Penduduk  
Elektronik (KTP-El) pada ta-
hun 2019 agar segera datang 
ke kantornya.  Pasalnya, seki-

tar 250 E-KTP yang telah sele-
sai dicetak, hingga kini belum 
diambil pemiliknya.

Dia mengatakan 250 KTP 
tersebut milik masyarakat 
yang mendaftar pada bulan 
April hingga Desember tahun 
lalu.

"Tahun 2019, karena ket-
erbatasan blanko E-KTP pada 
saat itu kami tidak bisa mence-
tak semuanya," ucap Sobari 
saat di temui di ruang kerjanya 
beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah di tahun 
ini masuarakat yang telah 
mendaftarkan diri pengajuan 
E-KTP tahun 2019 sudah bisa 
di cetak dan bisa datang ke 
kantor UPTD Kependudukan 
Cicurug," ucapnya.

Dia berharap masyarakat 
memahami semua prosedur 
dan proses pencetakan E-KTP 
terutama dalam hal skala pri-

oritas saat kekurangan blang-
ko, hal tersebut sesuai arahan 
dari Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Suk-
abumi.

"masyarakat harus paham 
terkait prosedur pembuatan 
atau pencetakan E-KTP, yang 
menjadi skala prioritas kami 
dalam pencetakan E-KTP 
adalah masyarakat yang Su-
rat Keterangan (Suket) atau 
domisili sementaranya sudah 
tidak berlaku," ujarnya.

Hal itu menegaskan bah-
wa dalam kondisi kekurangan 
blangko, masyarakat yang baru 
melalui tahap rekaman harus 
bersabar E-KTP -nya tidak 
bisa langsung dicetak kurang 
lebih selama 6 bulan.

Sobari pun menyampaikan, 
yang di utamakan pencetakan 
itu adalah yang telah mendaft-
arkan diri terlebih dulu. (Roby)

Kepala UPTD Wil Cicurug Kabupaten Sukabumi Sobari, S.Ip

Serahkan SKEP TAT, Sekda 
"Narkoba Musuh Kita Bersama"

Sukabumi, SMN - Sekretar-
is Daerah Kabupaten Sukabu-
mi H. Iyos Somantri serahkan 
SKEP TAT ( Tim Asesmen 
Terpadu) Badan Narkotika Na-
sional Kabupaten Sukabumi 
kepada tujuh orang anggota tim 
Asesmen Kabupaten Sukabumi. 
di Hotel Pangrango Sukabumi. 
Selasa (25/02/20)

Tampak hadir pada kesem-
patan itu, Kepala BNN Kabu-
paten Sukabumi, Asda I Kota 
Sukabumi, Unsur TNI, Unsur 
POLRI dan tamu undangan 
lainnya.

Tim Asesmen Terpadu diben-
tuk untuk mendukung program 
pencegahan dan pemberantasan 
terhadap penyalahgunaan serta 
peredaran gelap narkotika.

" Narkoba adalah musuh 
bersama yang harus kita be-
rantas dari "hulu sampai hilir", 
wilayah hukum Kota dan Ka-
bupaten perlu koordinasi dan 
sinergitas yang kuat dalam up-
aya pemberantasan Narkoba" 
terang Sekda

Menurutnya, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sukabumi 
selalu siap bekerja sama dan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri 
serahkan SKEP TAT

dengan Pemerintah Kota, ber-
padu dengan semua pihak ter-
masuk masyarakat untuk memi-
nimlaisir dampak barang haram 
tersebut

" Pemkab Sukabumi sedang 
dalam tahap penyusunan Rap-
erda tentang penanganan nar-
kobs, payung hukum itu untuk 
melakukan langkah langkah 
antisipasi,Prepentif atau Kuratif 
Lainnya". Terangnya

Sekda berharap dengan koor-
dinasi semua bisa saling mem-
berikan Informasi dan pandan-
gan serta menghasilkan sesuatu 
yang bermanfaat bagi kepentin-
gan pemberantasan Narkoba di 
Kab/Kota Sukabumi.

" perlu sinergitas yang kuat, 
kesungguhan Hati serta komint-
ment dari seluruh lapisan, dari 
level pimpinan sampai mas-
yarakat harus satu gerak satu 
tujuan dalam memusnahkan 
Narkoba di Sukabumi khusus-
nya Umumnya Republik Indo-
nesia".

Memberantas Narkoba ini 
sangat sulit kalau di lakukan 
oleh sebuah lembaga atau per-
orangan, perlu kerjasama dan 
penguatan peranserta mas-
yarakat. (Roby)



Edisi 429 / XII / 02 - 08 Maret  202012 Jawa Timur
Gubernur Khofifah Buka Latpimnas II

Surabaya, SMN - Pelaksa-
naan Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional (Latpimnas) II Ang-
katan II Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2020 ini ber-
langsung istimewa. Pasalnya, 
pelatihan yang diikuti sebanyak 
60 orang tersebut secara resmi 
dibuka oleh Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawan-
sa di Gedung Negara Grahadi 
Surabaya, Selasa (25/2).

Sebagaimana diketahui bah-
wa pelaksanaan Latpimnas atau 
yang dulu dikenal sebagai Diklat 
PIM biasa dibuka dan ditutup di 
Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BPSDM) Prov. 
Jatim. 

Dengan dibukanya Latpim-
nas di Gedung Negara Grahadi 
Surabaya, Gubernur Khofifah 
ingin membangkitkan semangat 
(spirit) Majapahit bagi para pe-
serta pelatihan. 

“Saya memang minta kepada 
Kepala BPSDM, untuk pelaksa-
naan latpimnas ini dibuka atau 
ditutup di Grahadi. Pesan saya 
adalah pesan Majapahit,” ujarn-
ya.

Harapannya, dengan melihat 
Grahadi, para peserta bisa meli-
hat semangat Bumi Majapahit. 
Dari Bumi Majapahit ini, Mer-
ah Putih dikenalkan. Kemudian 
dikibarkan dan dikenal sebagai 
bendera nasional Republik In-
donesia.

“Dari Bumi Majapahit inilah, 
Bhinneka Tunggal Ika diperke-
nalkan. Akhirnya diadopsi se-
cara nasional. Posisi-posisi sep-
erti itu kan banyak yang sudah 
terlupakan. Sejarah bagaimana 
lahirnya merah putih dan Bhin-
neka Tunggal Ika,” kata orang 
nomor satu di Jatim.

Dikarenakan banyak peserta 
dari luar Jatim, lanjutnya, mer-

eka perlu kita ingatkan kembali 
ada Bumi Majapahit yang sen-
tralnya di Jatim. Melihat seman-
gat Majapahit, maka para pemi-
mpin saat ini harus open mind. 
Karena mereka adalah pemimp-
in bangsa bukan hanya sebagai 
kepala dinas atau kepala OPD 
kabupaten/kota masing-masing. 

“Kalau kita merasa satu 
kesatuan, maka penugasan di-
manapun mereka pada posisi 
apapun tetap harus satu nafas. 
Nafas Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia,” tegasnya.

Ingatkan Pentingnya Kreati-
vitas dan Inovasi

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Khofifah mengingat-
kan pentingnya kreativitas dan 
inovasi dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Tanpa kreativi-
tas dan inovasi kita tidak bisa 
meningkatkan kinerja secara 
signifikan.

“Tema besarnya bagaimana 
meningkatkan ekonomi  kreatif 
disaat terjadi koreksi pertum-
buhan ekonomi dunia, nasion-
al maupun regional.  Karena 
hari ini tanpa kreativitas tanpa 
inovasi, bisa tertinggal semua 
. Kita lari, yang lain lompat. 
Kita lompat, yang lain menggu-
nakan digital IT. Inilah perlunya 
kreativitas dan inovasi agar ter-
us  dikembangkan,” jelasnya.

Menurutnya, di era seperti 
saat ini, bekerja keras dan ce-
pat saja tidak cukup. Perlu ada 
tingkat akurasi dan presisi yang 
harus dihitung.

“Kalau Pak Jokowi sering 
menyebut, hari ini kita bekerja 
lebih baik dari kemarin saja ti-
dak cukup. Hari ini kita harus 
bekerja lebih baik dari negara 
lain. Kita bisa melihat nega-
ra tetangga kita Malaysia dan 
Singapura, penggunaan digital 

Gubernur Khofifah kalungkan tanda peserta kepada Ibu Ari Wijayanti, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Selaku Perwakilan 
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Prov Jatim Tahun 2020 di Gedung Negara Grahadi

IT nya sudah sangat canggih.  
Maka bekerja cepat, akurat, 
penuh kreativitas dan inovasi 
harus ditopang oleh digital IT,” 
pungkasnya.

Dengan kreativitas dan ino-
vasi serta berbasis   digital IT, 
jelasnya, layanan bisa diperce-
pat, transparansi bisa dilakukan 
melalui digitalisasi perencanaan 
anggaran, quick response dian-
tara aparat sipil negara terha-
dap apa yang terjadi pada mas-
yarakat juga bisa dilakukan.

Sementara itu, Kepala Lem-
baga Administrasi Negara 
(LAN) RI Adi Suryanto men-
gatakan, Latpimnas ini terus 
dilakukan review. Tujuannya 
agar bisa mewujudkan Aparatur 
Sipil Negara (ASN) unggul dan 

world class government pada ta-
hun 2024.

“World class government itu 
kuncinya  ada pada SDM dan 
pemimpin. Kalau pemimpin-
nya mengajak perubahan dan 
melakukan inovasi, maka semua 
ikut,” ujarnya.

Karena itu, Adi berharap se-
tiap peserta diharapkan mampu 
berkreasi dan berinovasi, serta 
melakukan perubahan.

Pada kesempatan yang 
sama, Kepala Badan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia 
(BPSDM) Prov. Jatim Aries 
Agung Paewai mengatakan, 
Latpimnas II Angkatan II diikuti 
sebanyak 60 orang. Terdiri dari 
berbagai instansi baik instansi 
pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi maupun pemerintah 
kabupaten/kota. Misalnya Ke-
jaksaan Agung, BPS, Kemente-
rian Desa, PDT dan Transmigra-
si, Kota Kupang, Kota Ternate, 
Kab. Sorong, Kab Flores Timur.

Pelatihan yang dilaksanakan 
selama 101 hari ini, lanjutnya, 
mengangkat tema “Pengemban-
gan Ekonomi Kreatif melalui 
Kerjasama Antar Daerah Untuk 
Meningkatkan Kesejahteraan 
Rakyat”. 

Aries juga berharap, BPSDM 
Provinsi Jatim menjadi kiblat 
BPSDM nasional yang mampu 
mencetak pimpinan-pimpinan 
birokrasi yang cepat, efektif 
efisen, tanggap, transparan, dan 
responsif (*)

Gubernur Khofifah Berikan Sambutan Pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Ting-
kat II Angkatan II Prov Jatim Tahun 2020 di Gedung Negara Grahadi

Gubernur Khofifah Bersama Kepala LAN RI dan Kepala BPSDM Jatim Berfoto Bersama Para 
Peserta Pelatihan

Gubernur Khofifah 
Ingatkan Pentingnya Literasi Digital dan Media Bagi  Masyarakat

Surabaya, SMN - Gu-
bernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa kem-
bali mengingatkan akan 
pentingnya Literasi Digi-
tal dan  Media bagi mas-
yarakat. Literasi media di 
era digitalisasi saat ini, 
menurut Gubernur Khofi-
fah tak hanya akan ber-
dampak pada media atau 
pemberitaan saja, namun 
juga ke berbagai aspek ke-
hidupan masyarakat baik 
sosial, ekonomi, budaya 
maupun politik.. 

“Semua orang, siapa 
saja bisa memviralkan apa 
saja, dimana saja tanpa 
menghitung dampak yang 
ditimbulkan. Oleh karena 
itu literasi media menjadi 
penting agar kita pastikan 
yang kita share sesuatu 
yang produktif dan kon-
struktif,” ungkap Guber-
nur Khofifah saat mengisi 
Talkshow  pada gelaran 
Grand Launching Clicks.
id di Auditorium Lt.9 Uni-
versitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya (Unusa), Kamis 
(27/2) siang. 

Digitalisasi dijelaskan 
Gubernur Khofifah telah 
merambah hampir semua 
bidang. Di Jatim sendiri 
hampir semua desa su-
dah tetakses 4G. Khusus 
dalam bidang perekono-
mian, dirinya mencon-
tohkan bagaimana digi-
talisasi berpengaruh pada 
penurunan penggunaan 
tenaga kerja  manusia 
pada industri. Banyak 
sekali pabrik-pabrik yang 
mengganti peran buruh 
dengan mesin  otomatis. 
Oleh sebab itu, literasi 
digital juga sangat pent-
ing untuk melakukan kon-
firmasi terhadap dinamika 

yang berkembang ,  salah 
satunya melalui peran me-
dia.

“Era digital bukan 
hanya soal media atau 
transformasi ekonomi, 
tapi juga ada disrupsi di 
bidang ekonomi, budaya, 
sosial dan lainnya. Oleh 
sebab itu, saya berharap 
proses literasi ini juga 
akan berseiring dengan 
yang akan dilakukan oleh 
teman-teman  media. Dig-
italisasi yang berjalan ber-
seiring dengan penguatan 
pondasi karakter bangsa, 
nilai kegotong royongan 
serta saling menghorma-
ti,” tambahnya.

Ditambahkan Gubernur 
Khofifah, peran media 
untuk bisa memberikan 
berita yang  bisa diper-
tanggungjawabkan menja-
di kebutuhan saat ini. Hal 
itu tak lain juga untuk me-
lindungi masyarakat terh-
adap segala bentuk pem-
beritaan yang tidak benar.

“Produk media dipas-
tikan ada yang memper-
tanggungjawabkan, se-
hingga jika ada sesuatu 
yang menyegaja tidak se-
suai fakta  maka ada  kon-
sekuensinya. Ini penting 
untuk jadi literasi mas-
yarakat sebagai pembe-
da dengan media sosial 
yang bisa memviralkan 
hal yang mungkin  fiktif 
seolah sebuah kebenaran 
viral secara luas tanpa 
lembaga pengawasan se-
rupa Dewan Pers. ,” ung-
kap Gubernur perempuan 
pertama di Jatim itu.

Seiring dengan digital-
isasi itu sendiri, Khofi-
fah juga berpesan kepada 
audience yang mayoritas 
adalah mahasiswa, untuk 

bisa beradaptasi dengan 
baik. Dirinya yakin, mas-
yarakat khususnya anak 
muda bisa membuat be-
ragam inisiasi, inovasi 
dan kreasi  yang bisa ber-
manfaat bagi diri sendiri 
dan lainnya.

"Dunia digitalisasi 
berkembang cepat dan 
pesat. Jadi kita mesti be-
radaptasi dan update  dan 
gunakan sebaik mungkin," 
pesan Khofifah kepada ra-
tusan mahasiswa Unusa 
yang hadir siang itu.

Sehubungan dengan 
peluncuran portal me-
dia clicks.id, Gubernur 
Khofifah menyambut baik 
dan mengaku sangat sen-
ang. Dengan head quar-
ter yang berada di Jawa 
Timur, khususnya di Sura-
baya, dirinya berharap 
portal media tersebut bisa 
tumbuh secara nasion-
al, sehingga secara tidak 
langsung bisa menjadi 
sarana Jawa Timur untuk 
bisa berkembang dikenal  
lebih luas ke depannya.

“Bahagia sekali kalau 
portal ini akan disiapkan 
sebagai mega portal. 
Karena banyak sekali 
yang belum bisa melihat 
bagaimana Jawa Timur se-
cara kaffah (menyeluruh). 
Apalagi kantor pusatnya 
di Surabaya, tentu akan 
membawa transfer of tech-
nology, transfer of human 
resources dan sebagainya 
,” ujar Gubernur perem-
puan pertama di Jatim itu. 

Khofifah menambah-
kan, seiring dengan ren-
cana pemerintah pusat 
yang akan memindahkan 
ibukota negara di Kali-
mantan Timur tentunya, 
Jatim dirasa akan sema-

kin bersinar sebagai salah 
satu pusat pemerintahan 
dan perekonomian di In-
donesia. Dirinya menye-
but, jika intervensi yang 
diberikan ke Jatim, otom-
atis akan mengintervensi 
16 provinsi lainnya khu-
susnya  di Indonesia ba-
goan Timur,  karena Jawa 
Timur adalah pemasok 
utama bagi kebutuhan lo-
gistiknya.

Sejalan dengan arahan 
Gubernur Khofifah, CEO 
Media Grup, M. Mird-
al Akib, pemilihan Jawa 
Timur sebagai pusat por-
tal clicks.id tak lain kare-
na Jatim adalah lumbung 
informasi. Jawa Timur 
dirasa kaya akan informa-
si baik dari segi budaya, 
kemasyarakatan, poli-
tik hingga perekonomian 
yang telah menjadi pilar 
maupun tren bagi wilayah 
lain di Indonesia. Oleh se-
bab itu, dirinya juga men-
yatakan bahwa kehadiran 
portal berita baru ini tidak 
akan terbawa arus untuk 
memberi informasi yang 
tidak bisa dipertanggung-
jawabkan isinya. 

“Kita hadir memberikan 
literasi, bagaimana kemu-
dian sebuah produk yang 
dihadirkan bisa konsisten. 
Oleh sebab itu, clicks.id 
siap untuk menjadi lemba-
ga konfirmasi khususnya 
untuk berita-berita hoax,” 
ujar Mirdal Akib. 

Turut hadir dalam aca-
ra tersebut CEO Medcom.
id Kania Sutisnawinata, 
Wakil Rektor I UNUSA, 
Prof. Kacung Maridjan, 
Ph.D, Host I'm Possible 
Merry Riana, serta ratusan 
mahasiswa Unusa.(*)

Gubernur Khofifah Peringati Hari Kanker Sedunia bersama YKI
Surabaya, SMN - Perin-

gatan Hari Kanker Sedun-
ia 2020 diperingati oleh 
Yayasan Kanker Indonesia 
Cabang Jawa Timur bersa-
ma  jajaran Pemprov Jatim. 
Acara peringatan yang ber-
tajuk Penguatan Jejaring 
Penanggulangan Kanker itu 
digelar di Kantor Gubernur 
jl. Pahlawan No. 110 Sura-
baya, Rabu (26/2) pagi.

Hadir diacara tersebut 
Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa, Wakil Ketua 
Umum Yayasan Kanker In-
donesia (YKI) Pusat Mur-
niati Widodo AS, Ketua TP 
PKK Prov. Jatim Arumi Emil 
Elestianto Dardak, Ketua 
Yayasan Kanker Indonesia 
(YKI) Jatim Nina Kirana 
Soekarwo, Ketua Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) Ja-
tim Gardjati Heru Tjahjono, 
pengurus YKI Jatim, pengu-
rus DWP Jatim serta Pengu-
rus TP PKK Jatim.

Di kesempatan tersebut, 
Gubernur Jatim Khofifah 
Indar Parawansa pun men-
awarkan layanan Paliatif 
berbasis pesantren sebagai 
salah satu layanan bagi pen-
derita kanker. Khususnya 
yang stadium lanjut.

“Menurut saya potensi 
Jawa Timur cukup besar un-
tuk menyiapkan perawatan  
paliatif berbasis pesantren,” 
kata Khofifah.

Orang nomor satu di Ja-
tim itu pun menyebutkan, 
layanan paliatif berbasis 
pesantren dapat dilaku-
kan melalui kerjasama dan 
koordinasi berbagai pihak. 
Yakni, Pemerintah Provin-
si Jawa Timur ataupun YKI 
dengan Fakultas Kedokter-
an dan pesantren-pesantren 
yang ada di Jawa Timur. 

“Ketika KKN maha-
siswanya bisa diarahkan un-
tuk  memberikan pelayanan 

di perawatan paliatif berba-
sis pesantren,” sebut Khofi-
fah.

Dirinya menuturkan, 
salah satu keuntungan yang 
bisa didapatkan dari layanan 
paliatif berbasis pesantren 
adalah tidak perlu mendiri-
kan bangunan baru. Hanya 
saja perlu melakukan rehab 
di pesantren yang nantinya 
ditetapkan sebagai sarana 
untuk layanan paliatif ber-
basis pesantren. 

Selain itu, jika layanan 
tersebut dijalankan, maka 
penderita kanker tidak ha-
nya mendapatkan layanan 
medis saja. Tetapi juga seka-
ligus mendapatkan siraman 
spiritual dari pengasuh pe-
santren. 

“Jadi nggak perlu bikin 
bangunan baru, paling rehab 
sedikit dan bisa mendapa-
tkan penguatan spiritual 
dari pesantren kemudian 
bisa kunjungan para dokter. 
YKI punya fungsi preven-
tif, promotif dan supportif. 
Pesantren memiliki kemam-
puan support yang luar bia-
sa, khususnya membangun 
ketenangan hati melalui 
dzikir dan sebagainya ,” tu-
turnya. 

Lebih lanjut, Khofifah 
menjelaskan, pendekatan pa-
liatif yang menitikberatkan 
pada peningkatkan kualitas 
hidup pasien dan keluargan-
ya, merupakan kebutuhan 
penting bagi penderita kank-
er. Hal ini dikarenakan ser-
ing kali ketika seseorang 
mendapatkan vonis dari 
dokter, maka mereka kehi-
langan semangat hidup dan 
cenderung berputus asa.

“Paliatif itu menurut 
saya adalah sebuah kebu-
tuhan apalagi kalau mere-
ka yang sudah divonis oleh 
dokter tinggal berapa bulan 
misalnya,   biasanya sudah 

hopeless,  semangat hidup 
mereka yang harus dibangk-
itkan,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya men-
gusulkan adanya perluasaan 
YKI di Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur. Karena, di Ja-
tim masih belum semuanya 
terdapat YKI. 

“Saya berharap bahwa 
akan bisa diluaskan cabang 
kabupaten/kotanya,” usuln-
ya.

Oleh karena itu,  dirinya 
mengharapkan adanya peran 
dari PKK dan Dharma Wani-
ta agar melakukan sosialisa-
si pada masyarakat sekitar 
terkait kanker. Utamanya 
kanker payudara dan kanker 
servik yang menjadi penye-
bab tertinggi kematian wan-
ita di Indonesia. 

“Nah sekarang PKK nya 
sudah harus mengkomuni-
kasikan tentang breast can-
cer dan servik ini terutama 
sampai posyandu kalau bisa 
dasa wisma, sehingga lang-
kah-langkah preventif bisa 
dilakukan secara lebih kom-
prehensif,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua YKI 
Jatim, Nina Kirana Soekar-
wo menyampaikan kepada 
semua pihak untuk peduli 
terhadap persoalan kanker di 
tengah-tengah masyarakat. 
Dirinya mengingatkan agar 
semua berupaya untuk ce-
gah kanker melalui pola hid-
up sehat dengan kata kunci 
cerdik. Yaitu, Cek Keseha-
tan Secara Rutin, Enyahkan 
Asap Rokok, Rajin Olahra-
ga, Diet Seimbang, Istirahat 
Cukup dan Kelola Stres. 

“Ibu-ibu tentu masih in-
gat kata kunci cegah kanker 
dengan berpola hidup sehat 
dengan kata kunci cerdik,” 
kata Nina Soekarwo yang 
sering disapa Bude Karwo 
itu. (*)


