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Dewan Pers Sebut Media 
Paling Banyak Beritakan 

Kesembuhan Pasien Covid-19

Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Jakarta, SMN - Ketua 
Dewan Pers Muhammad 
Nuh mengatakan insan me-
dia pers banyak member-
itakan hal positif selama 
pandemi virus corona atau 
Covid-19.

Berdasarkan data yang 
diperolehnya, topik teratas 
yang paling banyak diber-
itakan oleh media terkait 
dengan kesembuhan pasien 
dari Covid-19.

“Topik tentang kesem-
buhan pasien menjadi yang 
teratas, sebanyak 457 pem-

beritaan,” ujar Nuh, da-
lam rapat dengar pendapat 
secara virtual dengan 
Komisi I DPR RI, Senin 
(20/4/2020).

Menurutnya data terse-
but menunjukkan me-
dia-media memiliki andil 
positif kepada masyarakat. 
Karena berusaha member-
ikan kepercayaan diri dan 
optimisme bahwa mas-
yarakat dapat sembuh dari 
virus tersebut.

Bupati Trenggalek Serahkan BLT 
Dana Desa di Desa Durenan

Trenggalek, SMN - Bu-
pati Trenggalek Mochamad 
Nur Arifin didampingi Ketua 
DPRD Trenggalek menyer-
ahkan Bantuan Langsung Tu-
nai (BLT) Dana Desa di Desa 
Durenan Kecamatan Durenan. 
Penyerahan dilakukan se-
cara simbolis kepada 4 orang 
perwakilan masyarakat Desa 
Durenan guna menghindari 
kerumunan di masa pandemi 
corona, Kamis (30/4).
Bersambung di Hal. 11

“Hari ini diterimakan 

beberapa desa salah 

satunya Desa Du-

renan, terus setelah 

ini akan ke Watulimo 

juga di Desa Ngem-

bel dan beberapa 

desa lainnya”

Bupati Trenggalek didampingi Ketua DPRD Trenggalek menyerahkan BLT kepada warga penerima manfaat di Desa Durenan, 
kecamatan Durenan

Bupati Rijanto Kunjungi Posko 
Check Point di Wilayah Blitar Barat

 Blitar, SMN - Bupati Bli-
tar Drs. H. Rijanto, MM did-
ampingi Kapolres Blitar Kota 
dan Kasdim 0808/Blitar serta 
tim gugus tugas Penanganan 
Covid-19 melakukan kunjungan 
Posko Check Point di wilayah 
Blitar bagian barat, Minggu 
(26/04/2020).

Posko Check Point sendiri 
berada di perbatasan wilayah 
Kabupaten Blitar – Tulunga-
gung yang berlokasi di Keca-
matan Wonodadi serta wilayah 
Blitar-Kediri yang berlokasi di 
Kecamatan Udanawu dan Keca

Bupati Rijanto saat cek posko Check Point Bersambung di Hal. 11

Lebaran Kedua, Didi Kempot akan Live 
Streaming Konser Kangen dari Ngawi

Ngawi, SMN – King of the 
Broken Heart, Didi Kempot, 
akan menggelar konser dari 
Ngawi, Jawa Timur, secara 
live streaming. Hal itu disam-
paikan Didi kempot bersama 
tim, pada Bupati Ngawi, Jumat 
(01/05/2020).

Konser Didi Kempot ini ren-
cananya juga akan diramaikan 
oleh Deny Cak Nan, pelantun 
Kartonyono Medhot Janji dan 
sejumlah penyanyi lain.

Namun, konser tersebut tetap 
akan menggunakan prosedur 
Covid-19, dengan menghindari 

Didi Kempot saat berkoordinasi dengan Bupati Ngawi soal 
rencana konser Tombo Kangen, Jumat (01/05/2020)

berkerumun dan tanpa penonton 
langsung.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyo-
no, membenarkan rencana terse-
but. Konser live streaming itu 
temanya tombo kangen, pada 
25 Mei 2020. Konser diadakan 
dengan harapan memghibur 
warga Ngawi dan Jatim yang di 
perantauan dan kini terkendala 
mudik.

“Nanti akan bekerjasama 
juga dengan stasiun televisi dan 
kita harap Sobat Ambyar-nya 

Bersambung di Hal. 11

Kapolda Jatim Tinjau Cek Poin dan Dapur 
Umum di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik

Surabaya, SMN - Kapolda 
Jatim Irjen pol Luki Hermawan 
bersama Pangdam V Brawi-
jaya dan Sekda Propinsi Jatim 
melakukan peninjauan ke tem-
pat tempat Cek Poin dan dapur 

umum dalam rangka pember-
lakuan PSBB(Pembatasan So-
sial Berskala Besar,) Selasa 
dini hari (28/04/2020.)

Sebelum melakukan penin-
jauan Kapolda Jatim melak-

sanakan rapat bersama Mus-
pida Propinsi Jawa timur dan 
tiga Muspida Surabaya raya 
(Surabaya, Sidoarjo, Gresik) 
bertempat di gedung Negara 
Grahadi Surabaya.

Diawali dari perbatasan 
Surabaya Sidoarjo tepatnya 
di bundaran Waru, pengece-
kan kendaraan Yang mau ma-
suk Surabaya, baik dari arah 
Mojokerto maupun Sidoarjo, 
para pengendara roda dua tak 
luput dari pengecekan petugas 
gabungan TNI-POLRI, Dishub 
dan Satpol-PP.

Untuk kendaraan roda dua 
maupun roda empat yang ber-
plat nomor dari luar Surabaya 
akan diberhentikan oleh petu-
gas dan diadakan pengecekan 
lebih intensif.

Petugas gabungan selalu 

menghimbau kepada seluruh 
pengendara untuk selalu 
menggunakan masker, jika ti-
dak jelas keperluannya para 
pengendara dan pengemudi 
roda empat dihimbau untuk 
kembali.

Setelahnya melakukan 
pengecekan di bundaran Waru 
Kapolda Jatim dan rombongan 
menuju area cek poin yang be-
rada di pos lantas Waru, dan 
disambut oleh Kapolresta Si-
doarjo Kombes pol Sumardji 
yang didampingi Kasat lantas.

Selanjutnya rombongan Ka-
polda Jatim beranjak ke per-
batasan Surabaya Gresik dan 
melakukan pengecekan dapur 
umum serta melihat peralatan 
masak dan kesiapan Petugas 

Bersambung di Hal. 11

Kapolda Jatim Irjen pol Luki Hermawan ketika tinjau kesiapan 
dapur umum

Kapolres Lumajang Adewira,  
Buka Dapur Umum Selama Ramadhan

Lumajang, SMN - Bulan 
suci Ramadhan adalah bulan 
yang penuh berkah, bulan Ra-
madhan merupakan waktu yang 

tepat untuk berbagi kepada ses-
ama.

Karena itulah, polres Luma-
jang membuka dapur umum un-

tuk memenuhi kebutuhan mas-
yarakat.

Dapur umum tersebut, 
menyiapkan makanan dan akan 
dibagikan menjelang adzan 
Mahgrib untuk berbuka puasa.

Kapolres Lumajang, AKBP 
Adewira Negara Siregar yang 
ikut memasak di dapur umum, 
di kantin belakang Mapolres 
Lumajang, pada Kamis (30/4) 
menjelaskan, jika

Polres Lumajang meny-
iapkan 50 nasi bungkus yang 
akan diberikan kepada mas-
yarakat.

“Kami menyediakan 50 nasi 
bungkus setiap harinya, yang 
akan kami bagikan kepada war-
ga,” terang Adewira.

Kapolres berharap, dapur 
umum yang dibuka setiap hari 
Bersambung di Hal. 11

Kapolres Lumajang Adewira buka dapur umum selama ramadhan
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Bantuan Peningkatan Rumah Layak Huni
Tulungagung, SMN - “Untuk 

meningkatkan kebutuhan papan 
bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) maka pemerintah 
meluncurkan program sebagai 
stimulan perumahan swadaya.” 
disampaikan Anang Prasetiono 
Kadis Perumahan Dan Kawasan 
Pemukiman saat penyerahan 
bantuan bagi masyarakat di pen-
dopo. Tujuan dari pemberian 
bantuan ini diantaranya adalah 
agar masyarakat mampu mening-
katkan kualitas rumah sehingga 
mereka bisa memiliki rumah 
yang layak yang sehat dan aman.

Program ini sudah berjalan 
sejak tahun 2011 dan mampu 
melaksananan pembangunan 
rumah layak huni sebanyak 
10.433 unit. Untuk tahun 2020 
ini merupakan program tuntas 
kecamatan dan tuntas desa. Ta-
hun ini membantu peningkatan 
kualitas rumah sebanyak 197 unit 
rumah tidak layak huni (RTLH) 
dengan besaran bantuan sebe-
sar 17.500.000 rupiah dengan 

rincian 15 juta untuk pembelian 
bahan dan sisanya untuk upah 
tukang.

Tahun 2020 ini yang mem-
peroleh bantuan adalah desa desa 
yang tersebar di kecamatan Ke-
dungwaru, Ngunut, Kauman dan 
Boyolangu. Peran serta TP PKK 
dalam pelaksanaan program ini 
cukup membantu agar penyam-
paian program ini tepat sasaran.

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM dalam 
sambutannya menyampaikan 
tujuan daru pemberian bantuan 
ini adalah untuk meningkatkan 
kualitas hunian sehingga akan 
melahirkan generasi yang se-
jahtera serta bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Bupa-
ti berharap denfan program ini 
kedepannya di Tulungagung ti-
dak adalagi rumah warga dengan 
katagori rumah tidak layak huni 
(RTLH). Hal ini menunjukan 
keberpihakan pemerintah bagi 
kesejahteraan warganya. (hms/
adv/ed)Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo saat menyerahkan bantuan kepada warga penerima program peningkatan kualitas RTLH

Bupati Trenggalek Kunjungi Nenek Painah yang Hidup Sebatang Kara di Desa Puyung
Trenggalek, SMN - Menyikapi pem-

beritaan salah satu akun di media sosial 
instagram, yang menyebutkan terdapat 
seorang nenek berusia 80 tahun ting-
gal sebatang kara, ditengah perkebunan 
Desa Puyung Kecamatan Pule dengan 
kondisi yang memperihatinkan. Bupa-
ti Trenggalek Mochamad Nur Arifin 
meninjau langsung ke lokasi untuk meli-
hat langsung kondisi salah satu warganya 
tersebut, Rabu (29/4).

Dikonfirmasi usai melihat langsung 
kondisi nenek tersebut, Bupati Nur Ar-
ifin mengucapkan terimakasih kepada 
netizen yang menginformasikan bahwa 
ada warga yang membutuhkan bantuan. 
Akan tetapi Bupati juga meminta sebe-
lum menyebar info, agar menggali lebih 
dalam lagi data dan informasi sebelum 
disebarkan luaskan sehingga tidak me-
nimbulkan persepsi yang kurang tepat di 
masyarakat.

Beberapa informasi di media so-
sial tersebut yang kurang sesuai dengan 

kondisi di lapangan salah satunya ialah 
mengenai nama yang disebutkan sebel-
umnya yakni Patiyah, padahal nama se-
benarnya adalah Painah.

“Saya sebenarnya berterimakasih 
kepada netizen kalau ada info bahwa ada 
orang yang membutuhkan kemudian per-
lu dibantu itu saya terimakasih. Cuman 
sebelum menyebar info research datan-
ya lebih jelas lagi, karena contoh dise-
but namanya mbah Patiyah sebenarnya 
namanya Mbah Painah,” tutur Bupati.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, 
Bupati juga menyebut sebenarnya Nenek 
Painah ini juga menjadi Keluarga Peneri-
ma Manfaat (KPH) yakni penerima ban-
tuan PKH dan juga BPNT.

“Nah ini kartunya atas nama Mbah 
Painah,” jelas Bupati sambil menunjuk-
kan kartu penerima bantuan yang be-
ratasnamakan Painah.

Selain itu pria yang akrab disebut 
Mas Ipin ini mengatakan selama ini 
Nenek Painah memang dibantu oleh 

tetangga sekitar yang tinggal berdeka-
tan. Bahkan sewaktu di Desa Puyung 
ada program bantuan kambing, Nenek 
Painah juga menjadi salah satu penerima 
bantuan tersebut dan kambingnya hingga 
saat ini juga masih ada.

“Cuma mungkin yang sekarang 
perlu kita lakukan rumahnya kita akan 
ubin kemudian ayam masih didalam 
rumah nanti kita minta untuk disiapkan 
kandang. Kemudian kamar mandi untuk 
kecukupan air bersih nanti saya minta 
tetangga sama Pak RT mengecek nanti 
kita ganti galonnya untuk minum se-
hari-hari, untuk masak, kebutuhan air 
bersih,” terangnya.

Dijelaskan Bupati, untuk kebutuhan 
bahan pokok sudah tercukupi dikare-
nakan Nenek Painah juga telah meneri-
ma BPNT. Ditambah lagi dengan adanya 
kiriman makanan dari tetangga berupa 
telur tempe mengingat Mbah Painah saat 
ini juga masih mampu untuk masak.

Kendati demikian, Bupati Nur Arifin 

mengaku tetap merasa kasihan dengan 
kondisi Nenek Painah yang hidup se-
batang kara di usianya yang sudah senja. 
Namun langkah yang akan dilakukan 
selanjutnya oleh Pemerintah adalah akan 
menghubungi keluarga karena sebenarn-
ya Mbah Painah masih punya anak.

“Harapan saya bisa satu KK dengan 
anaknya, ya masak dulu kecil Mbah 
Painah membesarkan anaknya begitu se-
karang anaknya punya kewajiban untuk 
merawat Mbah Painah di usia senjanya 
kok malah kayak begini. Nah itu yang 
kami sayangkan,” ungkapnya.

“Jadi saya kesatu juga terimkasih 
kepada yang memberi kabar, tapi yang 
kedua tolong lain kali kalau sebelum 
share infonya diperjelas sehingga tidak 
terkesan bahwa Pemerintah Desa lalai, 
atau seakan-akan tetangga sekitar tidak 
perduli,” tegas Bupati menambahkan.

Ikut menanggapi pemberitaan di 
media sosial tersebut , Kepala Dinsos 
P3A Trenggalek, dr.Ratna Sulistyowati 

mengatakan bahwa berdasarkan data Di-
nas Sosial, Nenek Painah memang telah 
terdaftar sebagai penerima program PKH 
dan BPNT.

“Nama aslinya Mbah Painah, saat ini 
beliau terdaftar sebagai penerima pro-
gram PKH dan juga BPNT rutin setiap 
bulan beliau bisa mendapatkan itu. Dan 
karena putranya saat ini sudah pisah ru-
mah dan ada di kembangan makanya 
dibantu oleh tetangganya,” jelas dr.Ratna.

dr. Ratna menjelaskan Pemkab 
Trenggalek saat ini memiliki beberapa 
kanal layanan aduan seperti LAPOR dan 
GERTAK. Untuk membantu sesama, 
Masyarakat Trenggalek dapat meman-
faatkan layanan tersebut baik dengan 
sedekah rezeki, sedekah partisipasi, mau-
pun sedekah informasi.

Ka Dinsos ini menyebut sedekah in-
formasi sudah dilakukan oleh beberapa 
komunitas di Kabupaten Trenggalek, se-
hingga dengan adanya kanal layanan ini, 
masyarakat tidak perlu lagi mengunggah 

berbagai postingan yang kurang sesuai 
dengan fakta di lapangan. Cukup mel-
aporkan pada kanal aduan yang dikelola 
oleh Pemerintah dan dengan segera petu-
gas dari Pemkab Trenggalek akan menin-
daklanjuti aduan tersebut.

Sementara itu disaat yang sama, 
Kepala Desa Puyung, Budiono menga-
takan salah satu warganya tersebut hing-
ga saat ini rutin mendapatkan bantuan 
sosial dari Pemerintah.

“Kalau dibilang Mbah Painah itu be-

lum pernah mendapatkan bantuan apap-
un, apalagi yang di medsos itu diunggah 
itu bahwa makanan Mbah Painah itu 
setengah matang itu salah. Sedangkan 
bahan makanan yang dari Pemerintah be-
rupa PKH Mbah Painah sendiri rutin me-
nerima,” kata Budiono Kades Puyung.

“Saya yakin dan saya jamin selaku 
Kepala Desa Puyung selama enam bulan 
kedepan Mbah Painah tidak akan mati 
kelaparan,” tambahnya. (Kominfo/adv/
ed)

Bupati Trenggalek kunjungi nenek Painah

Pemkab Trenggalek Berikan Kartu Indonesia Sehat Bagi Warga 
Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong di Desa Sengon dan Sumurup

Trenggalek, SMN - Pe-
merintah Kabupaten Treng-
galek memberikan Kar-
tu Indonesia Sehat (KIS) 
BPJS Kesehatan kepada 
warga terdampak pemban-
gunan Bendungan Bagong 
di Desa Sumurup dan Desa 
Sengon. Hadir langsung 
untuk membagikan KIS 
secara simbolis kepada 20 
perwakilan warga Sumurup 
dan Sengon, Bupati Treng-
galek H. Mochamad Nur 
Arifin menuturkan pemba-
gian KIS ini sebagai bentuk 
perhatian dari Pemerintah 
terhadap sekitar 478 KK 

yang terdampak pemban-
gunan Bendungan Bagong, 
Rabu (29/4).

“Jadi kartu BPJS ini kita 
berikan sebagai bentuk 
perhatian Pemerintah atas 
warga yang terdampak dari 
Bendungan Bagong yang 
ada di Sumurup dan juga 
Sengon,” ungkap Bupati 
Arifin.

Lebih lanjut, Bupati Ar-
ifin juga menyebut pem-
bagian Kartu BPJS ini 
juga menjadi upaya dari 
Pemkab Trenggalek untuk 
mendukung kesuksesan 
program strategis dari Pe-

merintah Pusat, dalam hal 
ini pembangunan Bendun-
gan Bagong yang berlokasi 
di Kabupaten Trenggalek. 
Dimana dengan adanya 
KIS, warga yang terdampak 
pembangunan bendungan 
bisa memperoleh bantuan 
layanan kesehatan dari Pe-
merintah.

Selain itu pria yang akr-
ab disapa Cak Ipin ini men-
gatakan Bendungan Bagong 
yang akan dibangun memi-
liki berbagai peranan pent-
ing bagi Kabupaten Treng-
galek, diantaranya sebagai 
sumber air baku dan juga 

penanggulangan banjir.
“Jadi sekali lagi kita in-

gin program strategis nasi-
onalnya Pak Jokowi ini bisa 
berjalan dengan lancar dan 
karena nilai penting dari 
Bendungan ini untuk sum-
ber air baku kemudian juga 
penanggulangan banjir,” 
terang Bupati Arifin.

Terkait pembangunan 
bendungan ini, Bupati men-
jelaskan bahwa sebelumn-
ya Pemerintah telah berdi-
skusi dengan warga yang 
terdampak, dari diskusi 
tersebut diperoleh beberapa 
kesepakatan seperti war-

ga terdampak menyatakan 
siap mendukung, dan Pe-
merintah juga memperha-
tikan beberapa aspek lain 
seperti akses layanan kes-
ehatan bagi warganya yang 
terdampak pembangunan 
bendungan.

“Jadi sekarang kita cair-
kan semua yang belum 
pernah terdaftar di BPJS 
kartunya sudah keluar, ha-
nya beberapa yang dulu 
sudah mendaftar mandiri 
masih ada tunggakan dan 
sebagainya nanti kita pi-
lah-pilah lagi,” tutupnya. 
(kominfo/adv/ed)Bupati Trenggalek saat berikan kartu sehat
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Antisipasi Outbreak Covid-19, GTPP Kab. Kediri Siapkan Ruang Isolasi

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Kediri, SMN - Penyebaran 
virus korona belum menun-
jukan angka penurunan. Pe-
merintah pun berupaya keras 
membatasi persebaran virus 
dan menangani masyarakat 

terdampak Covid-19. Untuk 
itu, Bupati Kediri bersama 
Gugus Tugas Percepatan Pen-
anganan Covid-19 Kabupaten 
Kediri mengadakan pertemuan 
dan membahas pemilihan 

tempat sebagai antisipasi apa-
bila sewaktu-waktu terjadi 
outbreak. Pertemuan ini ber-
langsung di Joglo Pemkab 
Kediri, Senin (27/4/20). Ke-
giatan dihadiri Bupati Kediri 

dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Plt. 
Kepala Dinas Kesehatan, dr. 
Bambang Triono Putro, Direk-
tur RSKK, dr. Ibnu, Juru Bicara 
GTPP Kab Kediri , dr. Akhmad 

Khotib, dan Sekretaris GTPP 
Kab. Kediri, Slamet Turmudi.

Dalam rapat yang digelar 
dengan cara physical distanc-
ing tersebut, Bupati Kediri 

meminta agar ada tindak lan-
jut terkait gugus tugas, dimana 
posko Covid-19 di desa agar 
difasilitasi ruang isolasi diri, 
serta sebagai antisipasi terjad-

inya outbreak pasien dalam 
pemantauan di 26 kecamatan 
wilayah Kabupaten Kediri.

Plt. Kepala Dinas Keseha-
tan, dr. Bambang Triono Putro, 
menjelaskan, persiapan ruan-
gan ini penting apabila sewak-
tu-waktu terjadi outbreak. Se-
lama ini bila ada OTG, mereka 
dianjurkan untuk melakukan 
isolasi mandiri. Namun ada be-
berapa kendala bila melakukan 
isolasi mandiri di rumah.

Gedung-gedung dengan 
ruang besar seperti Wisma 
Persedikab, rumah singgah di 
Grogol dan BLK Pare akan 
disurvey, dimana ruangan-ru-
angan ini ditujukan kepada 
orang tanpa gejala baru. Perlu 
dilakukan studi kelayakan den-
gan melihat kebutuhan ruang. 
Idealnya terdapat 2 sampai 3 
ruang agar dapat memisahkan 
antara pasien lama dengan pa-
sien baru.

Pemilihan gedung atau ru-
angan ini diharapkan dapat di-
jangkau oleh fasilitas keseha-
tan agar pemantauannya lebih 
mudah. (Kominfo/adv/kan)

Pemkab Kediri Berikan 
Bantuan 80.000 Ekor Benih Ikan

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri melalui Dinas 
Perikanan memberikan bantuan 
puluhan ribu ekor benih ikan 
ke Sumber Kembangan Desa 
Paron, (28/4/20). Langkah ini 
dilakukan agar masyarakat seki-
tar dapat memperoleh asupan 
gizi dari ikan, serta sebagai salah 
satu cara mengajak masyarakat 
untuk gemar makan ikan. Se-
banyak 80 ribu benih ikan ini 
terdiri dari ikan tombro 40 ribu 
ekor serta benih ikan tawes se-

banyak 40 ribu ekor. Bantuan 
ini disalurkan melalui koperasi 
unit desa yang selanjutnya akan 
dibudidayakan di Sumber Kem-
bangan.

Menurut Santoso, Kabid Per-
ikanan dan Budidaya Ikan Di-
nas Perikanan, dipilihnya tawes 
dan tombro lantaran kedua jenis 
ikan tersebut mempunyai karak-
ter bisa hidup tanpa harus men-
gandalkan pemberian pakan dan 
bisa mencari sendiri dari eko-
sistem setempat.

“Pemberian benih ikan ini 
sebagai bentuk pembinaan Pe-
merintah Kabupaten Kediri 
kepada kelompok masyarakat 
Desa Paron, agar kelak sekitar 
1 tahun mendatang, masyarakat 
bisa menikmati hasil dari ikan 
ini,” katanya.

“Selain itu juga menjadi 
dorongan bagi masyarakat un-
tuk gemar makan ikan. Dengan 
adanya kesadaran masyarakat 
terhadap nilai-nilai gizi yang 
terkandung di dalam ikan, mer-

eka pun bisa membantu menja-
ga dan mengawasi keberadaan 
ikan serta ekosistem yang ada 
di Sumber Kembangan,” lanjut 
Santoso.

Ditambahkannya, pemberian 
bantuan benih ikan seperti ini 
akan terus dilakukan oleh Pe-
merintah Kabupaten Kediri di 
beberapa lokasi, utamanya di lo-
kasi sumber mata air. Agar mas-
yarakat sekitar bisa mendapa-
tkan hasil dan manfaat pasca 
panen. (Kominfo/kan)

Pemkab Kediri berikan bantuan benih ikan

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat rapat

Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Bogor 
Masa Persidangan II Tahun 2020

Laporan Kinerja Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bogor periode bulan Januari sampai 
dengan bulan April 2020, yaitu sebagai 
berikut :
I.  PENDAHULUAN

A.  UMUM 
1. Bahwa dengan telah berakhirnya 

masa persidangan kedua, tahun 
2020 yang dimulai dari bulan Janu
ari sampai dengan April 2020, ber
dasarkan tata tertib DPRD Ka
bupaten Bogor nomor 1 tahun 
2019, 
pimpinan DPRD mempunyai tugas 
untuk menyampaikan laporan kin
erja pimpinan DPRD Masa Persi
dangan II tahun 2020; 

2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari 
program dan kegiatan DPRD, 
pimpinan DPRD menindaklanjuti 
dengan beberapa kebijakan antara 
lain berupa keputusan DPRD, kepu
tusan pimpinan DPRD dan re
komendasi DPRD.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang nomor 9 tahun 

2015 tentang perubahan kedua atas 
undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah;

2. Undang-Undang nomor 17 ta-
hun 2014 tentang majelis permusy-
awaratan rakyat, dewan perwakilan 
rakyat, dewan perwakilan daerah, dan 

dewan perwakilan rakyat daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2004 tentang kedudukan pro-
tokoler dan keuangan pimpinan dan 
anggota DPRD, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 
2007 tentang perubahan ketiga atas 
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 
2004 tentang kedudukan protokoler 
dan keuangan pimpinan dan anggota 
dewan perwakilan rakyat daerah. 

4. Peraturan Daerah kabupaten Bo-
gor nomor 5 tahun 2017 tentang hak 
keuangan dan administratif pimpinan 
dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.

5. Peraturan DPRD Kabupaten Bo-
gor Nomor 1 tahun 2019 tentang peru-
bahan atas peraturan DPRD Kabupat-
en Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
tata tertib (Berita Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2019 Nomor 56);

6. Peraturan Dewan perwakilan 
rakyat daerah kabupaten Bogor Nomor 
1 tahun 2017 tentang tata cara beracara 
Badan Kehormatan DPRD.

II.  MAKSUD DAN TUJUAN 
Untuk menyampaikan laporan 

kinerja pimpinan DPRD Kabupaten 
Bogor selama masa persidangan kedua 
tahun 2020, sebagai realisasi pencapa-
ian dari program dan kegiatan DPRD 
tahun 2020.

 III. KEGIATAN YANG 
TELAH DILAKSANAKAN OLEH 
DPRD KABUPATEN BOGOR 
PADA BULAN JANUARI S.D 
APRIL 2020 ADALAH SEBAGAI 
BERIKUT:

Laporan kinerja pimpinan DPRD 
merupakan rangkaian pelaksanaan 
fungsi pembentukan perda, fung-
si anggaran dan fungsi pengawasan 
yang dilakukan oleh alat kelengkapan 
DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-ra-
pat, kunjungan kerja dan kegiatan lain-
nya.

Selama masa persidangan kedua 
tahun 2020 kegiatan yang telah dilak-
sanakan oleh DPRD kabupaten Bogor 
adalah sebagai berikut :

PELAKSANAAN FUNGSI 

DPRD 
Pelaksanaan fungsi DPRD, yai-

tu pelaksanaan fungsi pembentukan 
Perda, fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan yang meliputi bidang pe-
merintahan dan hukum, ekonomi dan 
keuangan, pembangunan dan lingkun-
gan hidup, kesejahteraan rakyat se-
bagai berikut :

I. PELAKSANAAN FUNGSI 
PEMBENTUKAN PERDA

Fungsi pembentukan perda DPRD 
diwujudkan dalam membentuk pera-
turan daerah bersama dengan bupati, 
pada masa persidangan kedua tahun 
2020, DPRD kabupaten Bogor dan 
Kepala Daerah Kabupaten Bogor telah 
menetapkan persetujuan bersama se-
banyak 3 (tiga) yaitu tentang:

II. PELAKSANAAN FUNGSI 
ANGGARAN  

Pelaksanaan fungsi anggaran 
DPRD kabupaten Bogor melalui 
badan anggaran telah melaksanakan 
kegiatan yaitu :
1. Pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupa

ti Tahun Anggaran 2019

III. PELAKSANAAN FUNGSI 
PENGAWASAN

FUNGSI PENGAWASAN 
DPRD KABUPATEN BOGOR DI-
WUJUDKAN DALAM MENGA-
WASI  PELAKSANAAN PERA-
TURAN DAERAH DAN APBD. 
1. Komisi I (membidangi bidang 

pemerintahan dan hukum, telah 
melaksanakan rapat dan kunjun-

gan 
kerja;

2. Komisi II (membidangi bidang 
ekonomi dan keuangan, telah 
melaksanakan rapat dan kunjun-

gan 
kerja;

3. Komisi III (membidangi bidang
pembangunan dan lingkungan hid
up, telah melaksanakan rapat dan 
kunjungan kerja;

4.  Komisi IV (membidangi bidang 
kesejahteraan rakyat, telah melak
sanakan rapat dan kunjungan ker-

ja;
5. Pelaksanaan kegiatan badan ke

hormatan DPRD kabupaten Bo-
gor, 

telah melaksanakan rapat dan kun
jungan kerja;

IV. BIMBINGAN TEKNIS 
PENINGKATAN KEMAMPUAN 
DAN KAPASITAS BAGI ANGGO-
TA DPRD

Dalam rangka meningkatkan 
kompetensi anggota DPRD kabupaten 
Bogor untuk peningkatan produktivi-

tas dan kerjasama dalam menjalankan 
kewenangan, tugas dan fungsi lemba-
ga DPRD dilakukan melalui kegiatan 
workshop dan kegiatan sinergitas bagi 
pimpinan dan anggota DPRD Kabu-
paten Bogor. 

6. Pelaksanaan kegiatan badan 
pembentukan peraturan daerah 
DPRD kabupaten Bogor, telah 
melaksanakan rapat dan kunjun-

gan 
kerja.
A. KEGIATAN RAPAT-RAPAT 

ALAT KELENGKAPAN  DPRD  :   
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Pemkot Blitar Salurkan Sembako Baznas 

untuk Masyarakat yang Terdampak Covid-19

Blitar , SMN - Dalam rang-
ka membantu masyarakat yang 
terkena dampak pandemi Virus 
Corona (Covid-19) Pemerintah 
Kota Blitar melalui Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas) Kota 
Blitar menyalurkan bantuan 
melalui beberapa Masjid, di Kota 
Blitar, Senin (27/04/2020)

Santoso, Plt.Walikota Blitar 

Plt.Walikota Blitar saat berikan sembako baznas untuk masyakarat

saat dikonfirmasi mengatakan 
terdapat 1.203 paket sembako 
yang dibagikan selama tiga hari 
kedepan, secara bertahap. Hal 
ini dikarenakan jumlah bantuan 
yang cukup banyak sehingga ti-
dak memungkinkan dilakukan 
dalam satu waktu. Hari pertama 
pembagian sembako disalurkan 
di wilayah Kecamatan Sanan-
wetan, melalui Masjid Hasanu-
din Kelurahan Bendogerit dan 
Masjid Al Ikhlas Jalan Nias. 
Dengan sasaran para fakir miskin 
sekitar masjid, guru mengaji dan 
marbot masjid. 

Bantuan sembako ini merupa-
kan kerjasama  Baznas dengan 
pemerintah yang menghimpun 
dana dari para ASN (Aparatur 
Sipil Negara). Sebelumnya, Pe-
merintah Kota Blitar juga meny-

alurkan bantuan sembako ke be-
berapa Kelurahan di Kota Blitar 
sebanyak 13.000 paket sembako. 
Dan masih akan menyalurkan 
bantuan kembali pada bulan Mei 
mendatang, yakni melalui Ras-
trada ( Beras Sejahtera Daerah).

“Paket sembako yang 
dibagikan kemasyarakat dibeber-
apa lingkungan Masjid Wilayah 
Kecamatan Sananwetan Kota 
Blitar sejumlah 1.203 paket, dan 
bantuan ini disalurkan secara ber-
tahap yang diawali dari Wilayah 
Kecamatan Sananwetan,” jelas 
Santoso.

Santoso berharap, pembagian 
sembako ini dapat mengurangi 
beban masyarakat yang terkena 
dampak pandemi Covid-19 seh-
ingga kebutuhan ekonomi dapat 
terpenuhi.(mam)

Aksi Solidaritas Covid-19

Bogor, SMN - Budaya got-
ong royong ternyata belum 
benar-benar hilang dari bang-
sa kita, buktinya dalam setiap 
bencana atau musibah masih 
ada kelompok -kelompok mas-
yarakat yang masih tergugah 
dan kertetuk hatinya untuk 
melakukan aksi / kegiatan mem-
bantu dan meringankan beban 
kesedihan saudara nya. Seperti 
tampak dalam gambar, aksi Ibu-
ibu yang dibantu bapak-bapak 
warga rusun Bicara Cina Jakar-

ta Timur, pada Sabtu 25, April 
2020 untuk membuat dapur 
umum, memasak makanan dan 
melayani siapa saja warga rusun 
yang mau mengambil makanan 
secara cuma-cuma atau gratis. 
Kegiatan ini di sponsori oleh 
koperasi KOBETA (Koperasi 
Benih kita Indonesia). 

Sepanjang pemantauan awak 
SMN aksi ini tergolong luar bi-
asa di tengah kota metropolitan, 
karena masih ada kegiatan got-
ong royong membantu sesama 

Aksi solidaritas Covid-19

seperti ini. 
Selain beras, kentang dan 

sayuran, koperasi KOBETA ini 
memberikan bantuan ikan asin. 
Menurut Dewi (pengurus koper-
asi) ikan asin masuk jenis ikan 
yang tahas lama tidak segera 
membusuk oleh karena itu kami 
cari ikan yang tahan lama dan 
disukai kebanyakan warga mas-
yarakat, imbuhnya. Turun hadir 
dalam penyerahan bantuan ini 
Manager AMAN Indonesia, 
ketua RT dan wakil pemuda se-
tempat. 

Saat diwawancarai salah satu 
warga rusun mengatakan musi-
bah kali benar -benar memukul 
semua kalangan, tidak hanya 
orang miskin, orang yang kaya 
pun kena. Karena apa? Semua 
orang tidak bisa bekerja, be-
rapa sih tabungan mereka bisa 
bertahan? Ujar bapak Amir, 60 
tahunan yang dari awal tam-
pak menemani warga membuat 
dapur umum. Memang benar 
apa yang dikata bapak Amir, 
bencana Covid -19 ini menge-
nai siapa saja (semua kalangan)
(Aris) 

Kisruh Bansos Covid-19: Warga RW Kelurahan Sukahati Demo Lurah

Cibinong, SMN - Maraknya penye-
baran Covid-19 menjadi isu yang banyak 
di perbincangan dimasyarakat luas mu-
lai dari ahli kesehatan, profesional, dan 
masyarakat biasa. Buntut adanya Bansos 
dampak Covid-19 yang dijanjikan pemer-
intah yang tak kunjung sampai ke warga 
menjadi alasan utama masyarakat men-
yampaikan aspirasinya melalui aksi demo,  
hal ini dilakukan oleh puluhan warga yang 
bermukim di kelurahan sukahati keca-
matan cibinong yang tidak jauh dari pusat 
pemerintahan kabupaten Bogor langsung 
mendatangi Lurah Sukahati Bapak Haeru-
din Senin 27/4/2020.

wartawan Suara Media Nasional dan 
beberapa awak media lainnya mendatangi 
kantor Kelurahan Sukahati menemui lu-
rahnya untuk dimintai keterangan, terlihat 
beberapa rekan media hadir dan beberapa 
staf kelurahan, babinsa dan kamtibmas ma-
sih berada dikelurahan sukahati saat kami 
datang menemui lurah Haerudin yang 
berada di depan teras kantor kelurahan 
dikarenakan beliau keburu-buruh ke kantor 
kecamatan, setelah menjawab pertanyaan 
media yang bersangkutan bergegas menu-
ju parkiran berangkat ke kantor kecamatan.
Kamipun merasa penasaran sehingga 
kami langsung mengikuti ke kantor keca-

matan, rupanya beliau tidak ke kecamatan, 
kemudian kami mencoba menanyakan ke 
satpam apakah pak camat ada,  jawabnya 
ada,  kemudian kami disuruh menunggu,  
Selang beberapa menit pak satpam me-
manggil kami naik lantai dua dimana ruang 
kerja pak camat ada, sesampainya dilantai 
dua ternyata diarahkan ke ruang sekcam 
berbincang-bincang dengan sekcam Cib-
inong Bapak Pardi, S. Sos. lagi-lagi pak 
camatpun tidak bisa ditemui tanpa alasan?

Lurah Sukahati menjelasan kepada 
awak media perihal aksi demo yang di 
alamatkan pada dirinya adalah dengan ala-
san bansos tidak sesuai jumlah data yang 
diberikan Rt/Rw dengan yang menerima 
bantuan sehingga warga langsung datang 
menyampaikan tuntutannya agar data yang 
diajukan dapat direalisasikan semua oleh 
Dinas Sosial. 

“Mereka datang memperjuangkan 
warganya untuk mengajukan data yang di-
kumpulkan warga agar direakisasikan oleh 
Dinas Sosial” ucap lurah Sukahati

Lebih lanjut Haerudin selaku lurah 
menjelaskan bahwa akan berusaha men-
perjuangkan warganya mendaoatkan 
semua bantuan dampak covid-19

“kita sudah berusaha ada perwakilan 
Rw datang langsung ke Dinsos,  bahkan 

kita juga memburuh langsung ke Dinsos 
untuk memperjuangkan hak warga untuk 
mendapatkan Bansos dampak covid-19” 
ujarnya. 

Mempertegas pertanyaan awak media 
terkait tuntutan aksi demo dari warga ada-
lah agar data yang sudah di input di kelura-
han direalisasikan semua. 

“Data yang diajukan warga yang sudah 
di input dikelurahan pinginnya di real-
isasikan semua”jawabnya.

Dalam orasinya di hadapan aksi demo,  
Lurah sukahati berjanji akan segera mem-
perjuankan tuntutan warganya ke dinas so-
sial,  jika tidak terealisasi beliaupun dengan 
tegas menyatakan akan mengundurkan diri 
dari jabatannya sebagai lurah jika tuntutan 
warga tidak dipenuhi. 

“Apabila tidak terealisasi saya siap me-
ngundurkan diri dari jabatan saya sebagai 
lurah sukahati”tegasnya.

Haerudin Lurah Sukahati mengakui 
bahwa ada data keluarga penerima man-
faat bantuan yang tidak sinkron dengan 
kenyataan di ‘lapangan’, namun itu terjadi 
bukan di kelurahan tetapi di Dinas Sosial 
Kabupaten Bogor

“Saat ini data keluarga penerima man-
faat bantuan sosial masih diverifikasi ulang 
dan mengenai bantuan sosial yang sudah 
turun sebanyak 442 keluarga itu datanya 
dari pemerintah pusat, mengenai masih ada 
keluarga mampu yang menerima bantuan 
sosial saya juga baru tau dan terus terang 
kaget karena tidak ada kordinasi,” ucap 
Haerudin.

Beberapa hal yang masih perlu di dala-
mi awak media lebih detail Kepada Lurah 
Sukahati namun dengan Buru burunya ka-
tanya di panggil pak camat cibinong. 

Pardi S.sos paparan, lurah sukahati ti-
dak datang dan memang tadi dapat wa dari 
lurah sukahati ada yang demo RT dan RW 

sukahati ,Sekcam Cibonong mengungkap-
kan bahwa memang untuk pengolahan 
data ke Dinsos lalu ke pemprov itu pakai 
data lama maka dalam wawancara exc-
utive Suara media Nasional dan Media 
Rakyat, sekcam cibinong menghimbau 
agar Masyatakat yang terdampak covid-19 
agar bersabar, pemerintah terus perupaya 
agar semua masyarakat mendapatkan ban-
tuan covid-19, kami sedang olah data baru 
untuk kirim ke Pemprov. Ungkap Pardi 
S.sos Sekcam Cibinong.

Dalam pantauan Suara Media Nasion-
al dilapangan berdasarkan informasi yang 
kami dapatkan bahwa penerimaan ban-
sos memamng manuai persoalan, karena 
sistem pengelompokan penerima bantuan 
dampak covid-19 masih dicampur aduk-
kan antara penerima bansos keluarga mi-
skin, yang seyogyanya pembagian bansos 
itu seharusnya merata tanpa ada pengelom-
pokkan karena esensi dari bansos itu ada-
lah karena dampak covid-19, sejak ditetap-
kannya covid-19 sebagai bencana nasional 
non alam sebagai awal dampak covid-19 
dimasyatakat namun sampai saat berita 
ini diturunkan masyarakat baru sebagian 
kecil menerima bansos karena di tenggarai 
adanya persoalan data. Warga baru di data,  
tiba-tiba muncul bansos yang tidak sesuai 
sasaran, bahkan dalam temuan kami ada 
bansos yang dikembalikan kekantor pos 
oleh ojol karena data penerima bermas-
alah, ada yang sudah meninggal masih ma-
suk dalam daftar penerima dan sebagainya. 
Pertanyaannya data kapan digunakan?  Se-
mentara pendataan baru di warga terkesan 
di kejar-kejar, untuk apa kejar-kejar warga 
kumpul data kalau masih pake data lama,  
semestinya data-data baru bisa saja di dinas 
terkait saling kerjasama dalam pengelolaan 
data. (Nimbrod Rungga) 

Warga RW kelurahan sukahat demo lurah

Dinas Perhubungan Kendal Menutup 
Pelabuhan Kendal Guna Cegah Penularan Covid-19

Kendal, SMN - Dalam 
mencegah penularan covid 19 
Dinas Perhubungan Kendal 
melakukan penutupan pelabu-

han dari tiga hari lalu sampai 
pemerintah melakukan peng-
umuman berakhirnya wabah 
covid-19.

Guna Cegah Covid-19 pelabuhan kendal ditutup

Pelabuhan yang terletak di 
Kecamatan Kaliwungu ditut-
up dan tidak melakukan pela-
yaran sama sekali juga tidak 
membuka layanan mudik.

“Kapal yang beroprasi di 
pelabuhan ini hanyalah KM 
Bodri,” jelas Suharjo, Jum’at, 
(1/5/2020.)

Sebelum ada wabah covid 
19 KM Bodri beroperasi dua 
kali dalam sepekan pulang 
dan pergi. Untuk layanan mu-
dik tahun lalu dimulai dari 
H-7sampai H+7,ujar beliau.
(pks)

17 Daerah di Jabar PSBB, H. Marwan : 
Kabupaten Sukabumi PSBB Parsial

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H. Marwan Hamami 
mengikuti rapat daring bersama 
Gubernur Jawa Barat H. Mo-
chamad Ridwan Kamil, Rabu 
(29/4/2020). Rapat melalui video 
yang dilaksanakan di Pendopo 
Sukabumi tersebut, terkait koor-
dinasi persiapan pelaksanaan 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) di Jawa Barat. 

H. Marwan Hamami men-
gatakan, Kabupaten Sukabumi 
akan turut serta melaksanakan 
PSBB seperti daerah lain di Jabar. 
Meskipun, PSBB yang dilakukan 
Pemkab Sukabumi secara par-
sial.”Seluruh Jawa Barat PSBB. 
Meskipun PSBBnya disesuaikan 
dengan kondisi daerah. Di Kabu-
paten Sukabumi PSBB parsial,” 
ujarnya usai rapat daring, Rabu 
(29/4/2020).

Terdapat delapan Kecamatan 
di Kabupaten Sukabumi yang 
akan melaksanakan PSBB par-
sial. Sebanyak enam Kecamatan 
yang berbatasan dengan Kota Su-
kabumi dan dua kecamatan den-
gan Kabupaten Bogor.”Delapan 
Kecamatan itu yang berbatasan 
langsung dengan Kota Sukabumi 

dan Kecamatan yang positifnya 
tinggi seperti Cidahu dan Ci-
curug,” ucapnya 

Pelaksanaan PSBB sendiri 
akan dilaksanakan pada Rabu 
(6/5/2020) mendatang. Hal itu 
sesuai instruksi Gubernur Jawa 
Barat.”Rabu depan mulai berlaku 
PSBB,” ungkapnya

Menurutnya, Kabupaten Suka-
bumi sudah siap sedari dulu melak-
sanakan PSBB. Bahkan sudah se-
jak lama melakukan chek poin di 
perbatasan.”Kabupaten Sukabumi 
sudah siap (PSBB). Bahkan, dari 
awal melaksanakan cek poin dan 
pendataan orang yang datang dari 
zona merah,”ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Sukabumi 
pun sedang mencermati Keca-
matan yang tinggi jumlah pen-
duduknya. Termasuk mencermati 
setiap orang yang mudik.”Kita 
hari ini mencermati Kecamatan 
tinggi penduduknya dan yang 
berbatasan dengan zona mer-
ah,”terangnya

Gubernur Jawa Barat Mo-
chamad Ridwan Kamil menga-
takan, PSBB di Bogor, Depok, 
dan Bekasi, serta Bandung Raya 

Video Conference

dianggap efektif. Terutama dalam 
meminimalisir penyebaran covid 
19.”Sejak PSBB diberlakukan, 
rasio Penambahan kasus stabil. 
Bahkan persentase kecepatan 
yang sembuh lebih tinggi daripada 
orang meninggal,” terangnya. 

Maka dari itu, 17 daerah di 
Jabar akan dilakukan PSBB. 
Apalagi penyebaran covid 19 di 
daerah yang belum PSBB cuk-
up mengkhawatirkan.”Makanya 
akan diusulkan PSBB. Namun 
penerapan di daerah sesuai skala 
masing. Bisa maksimal ataupun 
parsial” paparnya.

Dirinya meyakini covid 19 
akan menurun jika semua daer-

ah di Jabar melakukan PSBB. 
Bahkan di Jabar bisa lebih cepat 
selesai jika PSBB tersebut lancar
.”Juni ini trennya diprediksi turun 
kalau semua disiplin. Namun bisa 
panjang, bahkan sampai akhir ta-
hun kalau tidak disiplin,” jelasnya.

PSBB sendiri akan dilak-
sanakan Rabu. Sebab, persetu-
juan dari Kementerian Kesehatan 
diprediksi turun pada Sabtu men-
datang.”Biasamya Sabtu datang 
persetujuan dari Kemenkes, 
makanya Rabu mulai PSBB. Se-
tiap daerah harus mulai menyo-
sialisasikan PSBB,” pungkasnya. 
(Roby)

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 Disampaikan 
Pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Sukabumi

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H. Marwan Hamami 
menyampaikan LKPJ Akhir Ta-
hun Anggaran 2019 secara ter-
tulis yang dibacakan oleh Wakil 
Bupati H. Adjo Sardjono Pada 
Rapat Paripurna di Ruang Uta-
ma Gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Suk-
abumi, Jajaway Palabuhanratu.
Kamis (30/4/2020.)

Dalam laporan tersebut dit-
erangkan bahwa kebijakan pem-
bangunan daerah Kabupaten 
Sukabumi ditetapkan melalui 
Peraturan Daerah nomor 4 tahun 
2016 tentang Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Daer-
ah Kabupaten Sukabumi tahun 
2016-2021.

Kebijakan jangka menengah 
dijabarkan dalam rencana kerja 
Pemerintah Daerah tahun 2019 
yang ditetapkan melalui Peratur-
an Bupati nomor 34 tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Sukabumi nomor 30 ta-
hun 2018 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sukabumi tahun 2019. pada ta-
hun 2019 Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi menyelenggarakan 
24 urusan wajib, 8 urusan pili-
han, urusan pemerintahan fungsi 
penunjang dan urusan pemerin-
tahan umum yang diimplementa-
sikan melalui 115 program yang 
dilaksanakan oleh 35 Perangkat 
Daerah dan 47 Kecamatan.

Selanjutnya berkenaan den-
gan APBD tahun anggaran 2019, 
disampaikan bahwa APBD Ka-
bupaten Sukabumi tahun ang-
garan 2019 ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah nomor 19 
tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sukabumi tahun ang-
garan 2019 dan dijabarkan den-
gan Peraturan Bupati Sukabumi 
nomor 122 tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Sukabumi tahun anggaran 
2019.

APBD tahun anggaran 2019 
selanjutnya mengalami peru-
bahan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah nomor 9 tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah Peruba-
han Kabupaten Sukabumi tahun 
anggaran 2019 dan dijabarkan 
dengan Peraturan Bupati Suka-
bumi nomor 64 tahun 2019 ten-
tang Penjabaran Perubahan An-
ggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sukabumi 
tahun 2019 dan kemudian diubah 
oleh Peraturan Bupati nomor 95 
tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Sukabumi 
nomor 64 tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan APBD 
Kabupaten Sukabumi tahun an-
ggaran 2019.

Tentang pelaksanaan tugas 
pembantuan, dijelaskan bahwa 
pada tahun 2019 Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi menerima 
dana tugas pembantuan dari Di-
rektorat Jenderal Bina Penempa-
tan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indo-
nesia untuk membiayai program 
penempatan dan pengembangan 
tenaga kerja dengan kegiatan 
berupa pemberdayaan dan pen-
ingkatan perluasan kesempatan 
kerja.

Hasilnya adalah terbentukn-
ya kelompok usaha pengolahan 
makanan Hanjeli Desa Waluran 
Mandiri Kecamatan Waluran, 
Kelompok Usaha Kerajinan 
Bambu Desa Ciengang Keca-
matan Gegerbitung dan Kelom-
pok Usaha Budidaya Ikan Sidat 
Desa Sukasari Kecamatan Cis-
aat. (Roby)

Pemkab Sukabumi Kembali  Menerima Bantuan
Sukabumi, SMN - Pemerin-

tah Kabupaten Sukabumi terus 
mendapatkan bantuan. Kali ini, 
bantuan datang dari Paguyuban 
Niaga Cellular Sukabumi Ber-
satu (Pancasatu) dan PT Indo-
nesia Power PLTU Jawa Barat 
2 Palabuhanratu. Berbagai ban-
tuan tersebut, diterima langsung 
Bupati Sukabumi H. Marwan 
Hamami di Pendopo, Kamis 
(23/4/2020).

Berdasarkan data yang di-
himpun, bantuan yang diserah-

kan ke Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi berupa 8000 liter 
cairan disinfektan, 1100 mask-
er kain, 200 APD medis, 200 
pcs face shield dan boots, serta 
100 pcs jerigen disinfektan dari 
PT Indonesia Power PLTU Jawa 
Barat 2 Palabuhanratu. Semen-
tara dari Pancasatu berupa APD 
medis, hand sanitizer, dan sem-
bako.

Bupati Sukabumi H. Marwan 
Hamami bersyukur atas bantuan 
yang diserahkan ke Pemerintah 

Kabupaten Sukabumi untuk 
penanganan covid 19. Apalagi 
di tengah kondisi seperti saat 
ini. “Terima kasih atas bantuan 
yang telah diberikan. Sumbang-
sih ini diperlukan untuk penan-
ganan covid 19,” ujarnya, Ka-
mis (23/4/2020).

Dalam kesempatan tersebut, 
H. Marwan Hamami meminta 
masyarakat saling mengeduka-
si. Terutama dalam mencegah 
penyebaran covid 19. “Tolong 
bantu juga mengedukasi mas-

yarakat untuk turut serta mence-
gah penyebaran covid 19 den-
gan penggunaan masker, sering 
mencuci tangan, dan menjaga 
jarak,” ucapnya.

Manajer Administrasi PT 
Indonesia Power PLTU Jabar 2 
Palabuhanratu Irwanto menga-
takan, selain bantuan disinfek-
tan dalam jumlah besar, perusa-
han tersebut memberikan dalam 
kemasan jerigen. Hal itu untuk 
memudahkan pendistribusian 
ke daerah yang tidak terjang-

kau mobil pemadam kebakaran. 
“Bantuan dalam bentuk jerigen 
akan didistribusikan ke desa ter-
dekat yang tidak bisa dijangkau 
mobil damkar (pemadam keba-
karan),” ungkapnya.

Dirinya berharap, penyeba-
ran covid 19 tidak masif di Ka-
bupaten Sukabumi. Sehingga 
semua aktivitas bisa berjalan 

normal. “Semoga saja penyeba-
rannya tidak terus meluas. Kalau 
pun meluas, akan mengganggu 
produktifitas listrik. Sebab pega-
wainya harus diisolasi. Ini tidak 
kita harapkan,” terangnya

Ketua Umum Pancasatu, Wa-
hyudin mengatakan, bantuan 
yang diserahkan melalui Pem-
kab Sukabumi ini diutamakan 

untuk tim medis di Puskesmas 
dan Rumah Sakit Umum. Se-
lain itu bagi masyarakatnya ada 
sembako. “Bantuan ini hasil do-
nasi selama tujuh hari dari kon-
ter pulsa seluruh Sukabumi. Di 
mana bantuan berupa APD dan 
hand sanitizer untuk tim medis 
di puskesmas dan rumah sakit. 
Sembako untuk masyarakat ter-
dampak covid 19,” paparnya.

 Selain berdonasi, Panca-
satu pun sejak jauh hari sudah 
mengedukasi masyarakat. Hal 
itu dilakukan dengan membuat 
video dan sosialisasi meng-
hindari covid 19. “Pedagang 
pulsa sudah mengikuti anjuran 
pemerintah. Dimulai dari jaga 
jarak, memakai masker, dan 
setiap konter menyediakan alat 
pencuci tangan,” pungkasnya. 
(Roby)

Bupati Sukabumi saat menerima bantuan

Rapat Paripurna DPRD Kab. Sukabumi
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Bupati dan Wabup Bagikan Sembako 

ke Warga Tak Mampu di Pelosok Desa

Sampang, SMN - Pada kesem-
patan sebelumnya Bupati Sampang 
H. Slamet Junaidi membagikan 
sembako kepada abang tukang 
becak di seputar perkotaan sem-
bil mengendarai mobil truk yang 
dikemudikanya sendiri, kini Bupati 
Sampang H. Slamet Junaidi menga-
jak Wakil Bupati Sampang H. Ab-
dullah Hidayat membagikan semba-
ko kepada warga yang tidak mampu 

yang berada di pelosok desa, Sela-
sa (28/04/2020). Bupati Sampang 
H Slamet Junaidi mengemudikan 
sendiri turk yang membawa semba-
ko sebanyak 250 didampingi wakil-
nya H. Abdullah Hidayat.

Start rombongan dari Pendopo 
Trunojoyo bergerak menuju Keca-
matan Kedungdung dan melanjut-
kan ke Kecamatan Tambelangan 
dengan melewati Desa Bajrasokah, 

Desa Nyeloh dan Desa Banjar. Di 
sepanjang perjalanan jika dirinya 
bertemu kaum dhuafa dan warga 
yang kurang mampu langsung di-
hampiri oleh pria yang akrab disapa 
dengan H. Idi dan H. Ab itu. Walau-
pun kondisi tanah yang saat itu se-
dang becek namun tak menyurutkan 
semangat mereka untuk menyerah-
kan secara langsung bantuan paket 
sembako kepada warga yang sangat 
membutuhkan.

Mangingat saat ini musim pen-
ghujan, Truk yang dikendarai oleh 
H. Slamet Junaidi sempat tersendat 
dengan luapan air dari persawahan 
yang meluber ke jalan raya di Desa 
Bajrasokah. Namun kondisi itu ber-
hasil dilaluinya dengan lancar wa-
laupun kendaraannya melaju den-
gan penuh kehati-hatian di tengah 
luapan air di jalan raya. Tak hanya 
itu, bahkan keduanya rela melaku-

kan buka puasa di tengah jalan 
karena saat adzan maghrib berku-
mandang rombongan tengah berada 
di perjalanan menuju Kecamatan 
Tambelangan, "Alhamdulillah hari 
ini kita bisa blusukan kepada warga 
untuk memberikan sembako secara 
langsung, kita harapkan ini bisa 
membantu mereka di tengah mere-
baknya wabah Covid-19," Ungkap 
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi.

Dengan turun langsung dan 
bersentuhan langsung dengan mas-
yarakat, dirinya menginginkan agar 
bantuan tersebut tersalurkan tepat 
sasaran dan mengetahui kondisi 
masyarakatnya di bawah. "Kita 
berdoa agar wabah Covid-19 ini 
cepat berlalu, banyak masyarakat 
yang terdampak dan kita kedepan-
nya akan terus membantu mereka," 
imbuhnya. setelah membagikan ra-
tusan sembako, rombongan Bupati 
Sampang H. Slamet Junaidi dan 
Wakil Bupati Sampang H. Abdullah 
Hidayat kemudian menyempatkan 
diri meninjau Sub Posko Covid-19 
yang berada di Jembatan Timbang 
Jrengik. (adv/why)

Bupati dan Wabup saat foto bersama disela-sela pembagian sem-
bako.

Walikota Madiun H. Maidi 
Terima Bantuan Paket Sembako dan Masker dari BNI

Madiun, SMN - Donasi untuk 
masyarakat terdampak Covid-19 di 
Kota Madiun, Jawa Timur, seak-
an tak pernah berhenti mengalir. 
Hampir setiap hari, Posko Sembako 
di rumah dinas walikota, ramai di-
datangi para donatur yang menyer-
ahkan sumbangan.

Terbaru, Perwakilan dari Bank 
Negara Indonesia (BNI) Cabang 
Madiun mendatangi rumah dinas 

walikota untuk menyerahkan 100 
paket sembako dan 1000 masker 
untuk masyarakat, melalui Walikota 
Madiun.

Prosesi penyerahan bantuan 
yang berlangsung cepat itu juga 
disaksikan oleh sebagian pimpinan 
OPD di lingkungan Pemkot Madi-
un. Sebelumnya, perwakilan BNI 
beramah tamah dengan walikota di 
dalam ruang tamu rumah dinas.

Pada kesempatan itu, waliko-
ta tak hanya mengucapkan terima 
kasih. Tapi juga mengapresiasi 
kepedulian perbankan di Kota Ma-
diun untuk membantu masyarakat 
di tengah pandemi Covid-19.

Walikota juga mengimbau kepa-
da masyarakat Kota Madiun yang 
terdampak Covid-19 untuk tidak 
khawatir. Sebab, Pemkot Madi-
un menjamin ketersediaan bahan 
makanan agar kebutuhan dasar war-
ga Kota Madiun tetap terpenuhi.

“Bantuan secara bertahap su-
dah kami sampaikan kepada warga. 
Bagi yang terlewat, segera lapor 
ke RT atau lurah. Kalau kepepet 
tidak ada makanan, bisa ke posko 
sembako dengan membawa surat 
berstempel dari RT atau kelurahan 
untuk mendapatkan sembako,” kata 
Walikota Madiun, H. Maidi. (sy)

Walikota Madiun H.Maidi terima bantuan masker dan sembako 
dari Bank BNI Madiun.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami 
Sampaikan LKPJ Tahun 2019

Madiun, SMN - Bupati Madiun, 
Jawa Timur, H. Ahmad Dawami, 
menyampaikan Laporan Keteran-
gan Pertangggungjawaban (LKPJ) 
Tahun Anggaran 2019, dalam si-
dang paripurna di gedung DPRD, 
Kamis 30 April 2020.

Dalam penyampaian LKPJ, H. 
Ahmad Dawami, menjelaskan, 
secara garis besar target yang di-
canangkan dari visi misi RPJMD 
Kabupaten Madiun, telah tercapai.

“Semua indikator dalam visi 
misi mengalami kenaikan. Misi per-
tama, mewujudkan rasa aman bagi 
masyarakat dan ASN. Ini diukur 
dengan indeks rasa aman dengan 
skor 66,97, termasuk dalam kate-
gori aman. Misi kedua, merujud-
kan ASN yang profesional untuk 
meningkatkan pelayanan publik. 
Ini diukur dengan indeks reformasi 
birokrasi, dengan skor 70,45 terma-

suk kategori, baik,” kata H. Ahmad 
Dawami.

Kemudian misi ketiga, mening-
katkan pembangunan ekonomi 
yang mandiri berbasis agribis, argo 
industri dan pariwisata yang berke-
lanjutan dengan angka pertumbuhan 
ekonomi sebesar 5,42 atau mening-
kat 0,32 pin dibanding tahun 2018.

“Indeks kualitas lingkungan hid-
up sebesar 75,94 termasuk kategori 
baik. Misi keempat, meningkatkan 
kesejahteraan yang berkeadilan. Ini 
diukur dengan Indeks Pembangu-
nan Manusia (IPM), sebesar 71,69 
termasuk dalam kategori tinggi dan 
melebihi angka IPM Provinsi Jatim 

yang sebesar 71,50. Misi kelima 
mewujudkan masyarakat yang be-
rakhlak mulia dengan meningkat-
kan kehidupan beragama. Diukur 

indeks kesholehan sosial dengan 
Skor 61,67 termasuk dalam kate-
gori, baik,” paparnya. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami saat menyampaikan LKPJ tahun 
2019 di hadapan DPRD Kabupaten Madiun dalam sidang paripurna.

Asosiasi Jasa Konstruksi 
Serahkan 684 Paket Sembako ke Pemkot Madiun

Madiun, SMN - Bantuan pa-
ket sembako terus berdatangan di 
Posko Logistik Covid-19 yang be-
rada di rumah dinas Walikota Ma-
diun, Jawa Timur. Terbaru, bantuan 
datang dari gabungan asosiasi jasa 
konstruksi Kota Madiun, Rabu 29 
April 2020.

Mereka menyerahkan sebanyak 
684 paket sembako yang berisi ba-
han pangan seperti mie instan, sam-
bel pecel, kecap, dan lain sebagain-
ya. Paket sembako yang diangkut 
menggunakan truk itu, diterima 
langsung oleh Sekda Kota Madun, 
Rusdiyanto.

Rusdiyanto mengapresiasi upa-
ya yang ditunjukkan oleh asosiasi 
jasa konstruksi ini. Dirinya berharap 
bantuan yang diberikan kepada 
masyarakat melalui pemkot mampu 

memberi manfaat bagi masyarakat 
sekitar yang terdampak.

“Pada kondisi saat ini kita me-
mang dituntut untuk bahu mem-
bahu membantu satu sama lain. 
Semoga bantuan yang ada ini bisa 
segera diterima masyarakat yang 
terdampak,” tutur Rusdiyanto.

Pemkot, lanjutnya, bakal me-
mastikan bahwa bantuan-bantuan 

tersebut sampai ke tangan mas-
yarakat. Saat ini pihaknya tengah 
melakukan pendataan lanjutan un-
tuk mengakomodasi seluruh mas-
yarakat yang membutuhkan bantu-
an.

“Prinsipnya seluruh masyarakat 
Kota Madiun yang membutuhkan 
akan pemkot bantu, tidak perlu kha-
watir,” pungkasnya. (sy)

Asosiasi jasa Konstruksi serahkan 684 paket sembako ke Pem-
kot Madiun yang diterima oleh Sekda Kota Madiun Rusdiyanto.Bus Pariwisata di Kendal Terjun Bebas, 

Karena Adanya Covid-19
Kendal, SMN - Pengusaha 

Bus Pariwisata Kendal serta Na-
sib Para Awak Angkutannya yang 
biasa mengangkut para wisatawan 
lokal ke berbagai Destinasi Wisata 
di Negeri ini mulai mengalami ke-
terpurukan yang semakin mempri-
hatinkan dan terjun bebas pendapa-
tannya akibat Wabah Virus Corona 
(Covid 19) yang sedang melanda 

Jawa Tengah.
“Kami saat ini mulai terpuruk, 

karena Wabah Corona yang me-
maksa Armada Kami harus berhenti 
total. Padahal harus terus dirawat 
dan dipanaskan setiap harinya,” 
ungkap Edy Mandor Bis Pusaka 
Wisata.

Edy juga menjelaskan pendapa-
tannya hampir sebulan ini terjun 

bebas ke titik nol, Biasanya sebu-
lan dihari-hari normal bisa untung 
bersih Rp 17 Jutaan. Tapi saat ini 
benar-benar terpuruk tanpa peng-
hasilan. Padahal saya dan keluarga 
harus terus mencukupi kehidupan 
sehari-hari.

“Namun kendati pun demiki-
an, kami selalu berdoa agar Wa-
bah Covid 19 ini segera berakhir 
dan bisa beraktivitas Armadanya 
sebagaimana biasa, dalam situasi 
seperti ini bisanya saya berdoa dan 
tentunya berharap kepada Pemerin-
tah Daerah Kendal juga turut me-
mikirkan nasib Kami yang semakin 
terpuruk dalam waktu yang belum 
pasti berakhirnya,” pungkasnya.

Di tempat terpisah Kepala Di-
nas Perhubungan Kendal, Harjo 
itu telah merespon keluhan atas 
kondisi Para Pengusaha serta awak 
angkutan Bus Pariwisata Kendal ini 
ke Gugus Tugas Covid 19 Kendal. 
Dan memang diakui Harjo dengan 

adanya kebijakan pemerintah untuk 
semua aktivitas dilakukan dirumah, 
pendidikan, kerja dari rumah, pe-
rusahaan dihentikan sementara, 
PSBB, berimbas pada sektor trans-
portasi, maupun sektor lain- lain.

“Tentunya pemerintah pusat/
daerah dalam memberi perhatian 
terhadap sektor terdampak masih 
terbatas. Seperti di pemkab kendal, 
misalnya ada program pasar online, 
pemberian sembako, pendidikan 
dengan by online, Bersama organ-
da, kemarin kita juga mengusulkan 
untuk adanya bantuan untuk para 
awak angkutan, namun blm ada info 
dapat/tidaknya,” ungkapnya.

Dari Pantauan beberapa Awak 
Media Kabupaten Kendal, puluhan 
Armada Bus Pariwisata Kendal 
berbagai perusahaan setiap harin-
ya hanya beraktivitas memanaskan 
mesin Bus agar terjaga perawatann-
ya. Dan diantara Armada Bus Pari-
wisata Kendal yang kini total meng-
hentikan aktivitasnya diantaranya, 
Pangestu Transport, Gumara Trans-
port, Maranantha, Lancar Barokah, 
3D, Viliando dan Pusaka Wisata. 
(Inayati)Kondisi bis yang ‘mangkrak’ akibat dari wabah virus corona.

May Day, Kapolres, Dandim dan Bupati Batang 
Bagikan Ratusan Paket Sembako 

Batang, SMN - Bupati Wihaji, 
Dandim 0736/Batang Letkol Kav. 
Henry RJ Napitupulu dan Kapolres 
Batang AKBP Abdul Waras bersama 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(SPSI) Kabupaten Batang menyer-
ahkan ratusan paket sembako bagi 
buruh pekerja atau karyawan yang 
dirumahkan terdampak Covid-19.

Penyerahan bantuan itu bertepa-
tan dengan peringatan hari buruh in-
ternasional atau May Day, di Kantor 
SPSI setempat, Jumat (1/5/2020).

Bupati Batang Wihaji menga-
takan ditengah keprihatinan ini 
para buruh untuk bersabar karena 
semuanya terdampak. Maka yang 
dibutuhkan sekarang adalah keber-
samaan dan kepedulian masyarakat 
untuk saling membantu. 

"Saya apresiasi Kapolres Batang 
yang menginisiasi kegiatan bakti 
sosial, dengan membagikan paket 
sembako," katanya. 

Setidaknya paket sembako yang 
diterima bagian dari ikthtiar mer-

ingankan beban hidup warga yang 
terdampak yakni kaum buruh. 

Sementara Kapolres Batang 
AKBP Abdul Waras mengatakan 
pekerja merupakan satu diantara 
kita yang terdampak ditengah wa-
bah pandemi Corona, maka untuk 
meringankan beban hidup mereka, 
jajaran Polres, Pemkab dan Kodim 
0376 Batang menyalurkan bantuan 
paket sembako. 

"Ada sekitar 300 paket sem-
bako yang kita siapkan untuk para 
pekerja yang terdampak covid-19," 
katanya.

Ia pun berharap kepada para 
buruh untuk tetap bersabar karena 
semuanya juga terdampak, dengan 
tetap menaati imbauan pemerintah. 

"Saya minta kepada kaum buruh 
untuk tetap menjaga kekompakan 
dan bersabar, dan selesaikan perma-
salahan dengan cara musyawarah 
dengan tripartit," pintanya.

Ia juga berharap kepada mas-
yarakat untuk sementara melak-

sanakan ibadah ramadan seperti 
salat tarawih dilaksanakan dirumah, 
begitu juga dengan salat Jumat. 

"Bukan kita menghalangi tapi 
karena kondisi wilayah kita lagi 
dilanda pandemi Corona, ini demi 
kebaikan semua," harapnya.

Sementara, Ketua DPC KSPI 
Kabupaten Batang Bambang Suhar-
tono mengatakan rasa terima kasih 
atas perhatianya kepada kaum bu-
ruh, karena ditengah pandemi Co-
rona pekerja di Kabupaten Batang 

sudah ada ratusan pekerja yang di-
rumahkan. 

"Sudah sekitar 400 pekerja su-
dah dirumahkan, dan Alhamdulillah 
belum ada yang di PHK," ungkap-
nya.

Ia juga berharap, “Untuk tahun 
depan tidak ada lagi upah mini-
mum, tetapi upah yang benar ses-
uai kemampuan masing - masing 
perusahaan minimal Rp 2.1 juta," 
pintanya. (SAS)

Pembagian Paket Sembako, Jumat (1/5/2020).

Notaris dan PPAT Jateng 
Serahkan Bantuan APD dan Sembako

Kota Semarang, SMN - Ikatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (IP-
PAT) Jawa Tengah dan Ikatan No-
taris Indonesia (INI) memberikan 
bantuan berupa APD dan sembako 
untuk ikut berparsitipasi dalam 
menangani wabah covid 19 di Kota 
Semarang.

"Bantuan tersebut berupa alat 
kesehatan seperti alat pelindung 
diri (APD), masker, hand sanitizer, 
disinfektan, sabun antiseptik dan 
sarung tangan. Sedangkan bantuan 
sembako berupa beras sebanyak 

2,5 ton, minyak goreng 750 liter, 
gula pasir 750 kg dan mie telor 750 
bungkus," ungkap wakil pengurus 
IPPAT Jawa Tengah, Ahmad Nasir.

"Biasanya setiap Ramadhan 
kami selalu melakukan baksos dan 
untuk saat ini kami alihkan untuk 
penanganan wabah covid 19.Meski-
pun tidak banyak, namun bantuan 
itu diharapkan mampu membantu 
pemerintah dalam penanganan wa-
bah Covid-19. Pihaknya menga-
takan bahwa seluruh pengurus daer-
ah IPPAT di 35 kabupaten/kota di 

Jateng juga sudah melakukan bakti 
sosial yang sama," pungkasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar 
Pranowo yang menerima langsung 
bantuan mengucapkan banyak 
terimakasih. Menurutnya, semua 
bantuan dari masyarakat sangat 
membantu percepatan penanganan 
covif-19.

“Mewakili masyarakat Jateng, 
kami ucapkan terimakasi kepada 
seluruh kawan-kawan dari PPAT 
dan notaris ini. Bantuan ini sangat 
membantu, akan segera kami distri-
busikan kepada masyarakat,” kata 
Ganjar.

“Banyak masyarakat yang di 
PHK, perusahaan banyak yang ti-
dak kuat sehingga terpaksa meru-
mahkan karyawan. Ini semua harus 
kita pikirkan bersama-sama dengan 
cara gotong royong. Saya senang, 
gotong royong di Jateng berjalan 
bagus sehingga banyak yang mem-
bantu untuk menyelesaikan masalah 
ini bersama-sama,” tegasnya. (Diah 
Nur Hayati)Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Tim Gugus Tugas Lakukan Patroli 
dan Bagikan Masker ke Pengendara

Batang, SMN - Tim Gugus 
Tugas Kabupaten Batang melak-
sanakan patroli untuk menganti-
sipai kerumunan dalam upayan-
ya mencegah penyebaran virus 
Corona atau Covid-19. Selain 
berpatroli, petugas juga mem-
bagikan masker pada warga atau 
pengendara yang dijumpai tidak 
menggunakan masker, Selasa 
(27/4/2020).

Patroli menyasar ke tem-
pat-tempat keramaian atau ber-
kumpulnya massa, seperti pantai 
Sigandu dan pasar Batang.

"Pihak Kepolisian bersama 
Kodim 0736/Batang dan Satpol 
PP terus bersinergi dalam upaya 
memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19," jelas Kabag Ops Pol-
res Batang AKP Asfauri.

Disamping berpatroli, petugas 

juga mengimbau masyarakat un-
tuk tidak berkerumun dan meng-
gunakan masker saat beraktivitas.

"Tadi kita bagikan 50 masker 
pada masyarakat dan pengendara 
yang kedapatan tidak memakai 
masker, kami imbau masyarakat 

jika tidak penting untuk dirumah 
saja," harapnya.

Ia menambahkan, diharapkan 
masyarakat menaati instruksi pe-
merintah untuk menggunakan 
masker, pola hidup sehat dan 
physical distancing. (SAS)

Tim Gugus Tugas Batang lakukan patroli dan bagikan masker 
ke pengendara.



Edisi 438 / XII / 04 - 10 Mei 20206 Probolinggo
Sidang Paripurna DPRD Kota Probolinggo 

Serahkan Rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2019 

Probolinggo, SMN - Si-
dang Paripurna DPRD Kota 
Probolinggo, dengan agenda 
Penyampaian Keputusan DPRD 
tentang Rekomendasi terha-
dap Laporan Keterangan Per-
tanggung jawaban Wali Kota 
Probolinggo Tahun Anggaran 
2019, di Ruang Sidang Uta-
ma DPRD Kota Probolinggo, 
(28/4).

Hadir dalam Sidang Pari-
purna tersebut Wakil Wali Kota 
Muhammad Soufis Subri, Ketua 
DPRD Abdul Mujib, Wakil Ket-
ua Nasution, Wakil Ketua Fer-
nanda, dan 21 Anggota, Kepala 
OPD, FKPD.

Sidang Paripurna dipimpin 
oleh Wakil Ketua I Nasution dan 
Pripurna ini merupakan amanat 

dari Undang-undang (UU) No-
mor 23 Tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah sebagaima-
na diubah dengan UU No. 9 
Tahun 2015, yang disusun se-
bagai bentuk pertanggungjawa-
ban kepala daerah dalam rangka 
mewujudkan transparansi dan 
tata kelola pemerintahan yang 
baik dan bersih.

Agenda sidang pertama di-
bacakan Rekomendasi DPRD 
tentang LKPJ tahun anggaran 
2019 oleh Ketua DPRD Abdul 
Mujib, “Selain itu, LKPJ itu 
adalah salah satu bahan evalua-
si internal kinerja pembangunan 
pada setiap akhir tahun angga-
ran yang akan menjadi acuan 
perbaikan strategis pembangu-
nan daerah di masa yang akan 

datang,” ucap Abdul Mujib.
Wali Kota Probolinggo se-

laku pimpinan penyelenggara 
pemerintahan di daerah, telah 
menyampaikan laporan kinerja 
pelaksanaan pembangunan ta-
hun 2019 beserta laporan per-
tanggungjawaban anggarannya 
secara makro, beberapa waktu 
lalu.

“Adapun LKPJ dan ang-
garan itu disampaikan DPRD 
dalam bentuk dokumen LKPJ. 
Yang isinya tentang laporan 
arah kebijakan pembangunan, 
pengelolaan keuangan daerah 
secara makro, penyelengga-
raan urusan desentralisasi dan 
penyelenggaraan tugas pem-
bantuan dan penyelenggaraan 
tugas urusan pemerintahan,” 

Penandatanganan dan Penyerahan LKPJ tahun 2019.

terang Abdul Mujib.
Setelah DPRD melakukan 

penelitian, kajian dan anali-
sa terhadap LKPJ Wali Kota 
Probolinggo tahun 2019, rapat 
paripurna yang berlangsung 
selama satu setengah jam itu, 
kemudian menghasilkan re-
komendasi untuk 12 OPD (Or-
ganisasi Perangkat Daerah) di 
lingkungan Pemkot Proboling-
go.

Sidang Paripurna penyam-
paian keputusan rekomenda-
si terhadap LKPJ Wali Kota 
Probolinggo tahun anggaran 
2019.

Wakil Wali kota Muham-
mad Soufis Subri menanggapi 
rekomendasi DPRD tersebut 
mengatakan bahwa Rekomen-
dasi ini merupakan catatan yang 
diberikan, dan menjadi acuan 
bagi pemkot untuk koreksi di-
internal pemkot probolinggo, " 
Semua rekomendasi akan kita 
bahas di internal, dan mana saja 
yang paling Urgent dan ber-
tahap," ujar Subri.

Lebih lanjut Subri menjelas-
kan terkait RSUD dan Pusk-
esmas yang mendapat perha-
tian untuk selalu ditingkatkan 
fungsinya sekaligus SDM-nya. 
(edy)

Wakil Wali Kota Probolinggo 
Lantik Enam Pejabat 

Probolinggo, SMN - Wakil 
Wali Kota Muhammad Soufis 
Subri melantik enam orang pe-
jabat struktural eselon III dan 
IV di lingkungan Pemerintah 
Kota Probolinggo, Selasa (28/4) 
siang. Acara yang berlangsung 
dengan khidmat itu dilak-
sanakan di Puri Manggala Bhak-
ti Kantor Wali Kota Probolinggo 
Selasa dihadiri Sekda drg. Ninik 
Ira Wibawati, para asisten dan 
sejumlah kepala OPD.

Enam orang pejabat struk-
tural eselon III dan IV tersebut 
diantaranya Sudarso yang mer-
upakan Kabid Perhubungan In-
dustrial DPMPTSP dan Naker 
mutasi menjadi Kabid Pemasa-
ran Pariwisata Dinas Kepemu-
daan Olahraga dan Pariwisata, 
Muhammad Sulhan sebelumn-

ya sebagai Kabid Pengendalian 
Pencemaran dan Kemitraan 
Lingkungan Hidup DLH meng-
gantikan posisi Sudarso sebagai 
Kabid Perhubungan Industrial 
DPMPTSP dan Naker.

Selanjutnya, Suciati Ning-
sih sebelumnya sebagai Kabid 
Pemasaran Pariwisata Dinas 
Kepemudaan Olahraga dan 
Pariwisata menggantikan posisi 
Sulhan sebagai Kabid Pengen-
dalian Pencemaran dan Kemi-
traan Lingkungan Hidup DLH. 
Tri Setyo Anggodo sebelum-
nya sebagai Kasi Pengemban-
gan Usaha Mikro pada bidang 
Pemberdayaan Usaha Mikro 
DKUPP bergeser menjadi Kasi 
Pengolahan dan Pelestarian Ba-
han Pustaka pada Bidang Per-
pustakaan Disperpusip.

Kemudian Mas Arik Fajeri 
Zunaedi sebelumnya sebagai 
Kepala UPTD BLK DPMPTSP 
dan Naker bergeser sebagai 
Sekretaris Lurah Kelurahan 
Kedopok. Posisinya digantikan 
Muhammad Rizqi Fauzi yang 
sebelumnya sebagai Analis 
SDM Aparatur pada sub bagian 
TU BKPSDM.

Wakil Wali Kota Muham-
mad Soufis Subri dalam ara-
hannya, menekankan mutasi 
merupakan hal biasa dalam 
pergeseran tugas pokok dan 
fungsi yang menjadi tanggung 
jawab seorang Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Oleh karena itu, 
wawali berharap pada pejabat 
yang dimutasi siang itu untuk 
segera move on. “Saya ucapkan 
selamat kepada Saudara-saudari 
yang ditempatkan di pos baru, 
segera move on dari tempat 
yang lama. Tidak ada tempat 
yang baik, tidak ada tempat 
yang tidak baik, semua itu se-
mata-mata kita mengabdi untuk 
masyarakat. Segera buat peru-
bahan pada dinas baru, karena 
saya percaya, saudara-saudara 
adalah ASN profesional. Sekali 
saya ucapkan selamat, selamat 
bekerja dan berkarya,” kata 
Subri. (edy)

Wakil Wali Kota Muhammad Soufis Subri saat melantik dan 
mengambil sumpah Enam Pejabat.

Wali Kota dan Bupati Probolinggo Gelar Pertemuan 
Probolinggo, SMN - Per-

temuan Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin dan Bupati Puput Tantri-
ana Sari di Pendapa Kabupaten, 
Rabu (29/4) malam. Keduanya 
sepakat untuk transfer data da-
lam menangani covid 19.

Bupati Probolinggo Puput 
Tantriana Sari membuka forum 
diskusi dengan Wali Kota Hadi 
Zainal Abidin, yang juga dihad-
iri Wakil Wali Kota Mocham-
mad Soufis Subri, Forkopimda, 
Sekda serta Tim satgas covid 19 
kota maupun Kabupaten.

Bupati Tantri mengatakan 
dengan adanya perkembangan 
yang ada saat ini penyebaran 
covid 19 perlu sinergitas dua 
belah pihak, "Perkembangan se-
baran covid 19 selalu bertambah 
sehingga membutuhkan kerja 
sama dan sinergitas kedua belah 
pihak. Karena kita menjadi ba-

gian yang tidak bisa dipisahkan. 
Apa yang terjadi di Kabupat-
en juga berdampak di wilayah 
Kota," ujar Bupati Tantri.

Lebih lanjut Bupati Tantri 
mencontohkan, kasus konfir-
masi positif kemarin merupa-
kan warga kota yang bekerja di 
kabupaten. Karena merupakan 
klaster Sukolilo, maka yang 
bersangkutan langsung dikaran-
tina 14 hari dan hasil rapid test 
negatif dua kali. Namun setelah 
pulang ke kota diketahui hasil 
swabnya positif.

"Dampak seperti inilah yang 
membutuhkan kekompakan 
agar bisa sinergi dalam penan-
ganan dan perawatannya. Ter-
masuk kajian bersama jika opsi 
PSBB diberlakukan sebagai 
langkah terakhir. Diperlukan ke-
terbukaan dalam akses data dan 
informasi bagi dua pemerintah-

an," imbuhnya.
Wali Kota Hadi Zainal 

Abidin mengatakan koordinasi 
ini sangat penting karena posisi 
kota berada di tengah kabupaten 
sehingga pasti berimbas.

"Kesepakatan bersama da-
lam menghadapi covid 19 harus 
ada transparansi informasi dan 
data. Begitu positif langsung 
diumumkan supaya masyarakat 
turut mengendalikan," pintanya.

Wali Kota Hadi berkaca dari 
kejadian sebelumnya, sehingga 
dia berharap data warga kota 
yang di karantina diberikan agar 
bisa di tracing keluarganya. Be-
gitu pula sebaliknya pihak kota 
akan menyerahkan data warga 
kabupaten yang kerja di kota 
dan dikarantina.

"Ini harus dilakukan bersa-
ma sehingga bisa melakukan 
kontrol dengan cepat memutus 

mata rantai penyebaran covid 
19. Saya khawatir jika terlambat 
tenaga medis tidak bisa menga-
tasi, karena jumlahnya terbatas. 
Kalau perlu ada grup khusus an-
tara tim satgas covid 19 kota dan 
kabupaten guna mempermudah 
koordinasi," ujar wali kota.

Sedangkan kebijakan lain 
seperti PSBB, perlu ada kaji-
an bersama searah yang tidak 
berdampak ekonomi. Langkah 
yang paling tepat namun tujuan-
nya sama, mirip PSBB. Koor-
dinasi juga diperlukan dengan 
daerah perbatasan lainnya, sep-
erti Kabupaten lumajang dan 
daerah lainnya.

Selanjutnya Forkopimda 
juga diberikan waktu untuk 
analisa dan evaluasi saling 
memberikan masukan. Jika ada 
kelemahan kedua wilayah bisa 
mencarikan solusi lainnya. TNI 
dan Polri siap mendukung apap-
un kebijakan pemerintah daerah 
demi percepatan penanganan 
covid 19 terutama dari sisi pen-
gamanan.

Juru bicara covid 19 kota dr. 
Abrarr HS Kuddah juga me-
minta tim satgas kabupaten un-
tuk duduk bersama membahas 
secara teknis serta berbagi infor-
masi terkait SOP (Standar Op-
erasional Prosedur) yang diber-
lakukan sehingga ada kesamaan 
dalam penanganan. Permintaan 
ini pun disetujui oleh wali kota 
maupun bupati guna saling me-
lengkapi. (edy)Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Bupati Puput Tantriana Sari, Wakil Wali kota Muhammad Soufis 

Subri serta para pejabat lainnya saat mengadakan pertemuan.

Bulan Penuh Berkah, SDN Wage I 
Taman Sidoarjo Peduli Yatim-Piatu

Sidoarjo, SMN - Marhaban 
ya Ramadhan, inilah saat yang 
ditunggu-tunggu oleh umat Is-
lam di seluruh dunia, Ramadhan 
merupakan bulan yang penuh 
keberkahan, bulan yang penuh 
dengan ampunan Allah, maka 
seyogyanya kalau kita sebagai 
umat Islam berlomba-lomba 
untuk mencari pahala, ampunan 
dan keberkahan di dalam bulan 
suci Ramadhan ini.

Seperti yang telah dilakukan 
oleh keluarga besar SDN Wage I 
Taman Sidoarjo, pada bulan Ra-
madhan tahun ini, walau diten-
gah Pandemi Covid-19 Alham-
dulillah masih Peduli dengan 
anak anak yatim-piatu yang ada 
di sekitarnya.

"Memang acara Peduli Ya-
tim-piatu ini diselenggarakan 
tiap tahun oleh keluarga besar 
SDN Wage I Taman Sidoarjo, 
walaupun ditengah Pandemi 
Covid-19 yang melanda Neg-
eri ini, kita tetap mengadakan 
acaranya walau dengan suasana 

yang sangat sederhana sekali, 
karena kegiatan ini sudah men-
jadi agenda tahunan," ujar Ibu 
Nining Nur Laili, S.pd, salah 
satu Guru kelas ketika dikonfir-
masi oleh media ini.

Nining Nurlaili S. pd, 
menambahkan,"Setiap bulan 
Romadhon kita mempunyai be-
berapa agenda kegiatan anak 
anak disekolah dimulai dari 
Pondok Ramadhan, pengumpu-
lan zakat fitrah, dan pembagian 
zakat fitrah kepada murid atau 
wali murid yang berhak meneri-
manya serta ke beberapa warga 
lingkungan sekolah yang berhak 
menerimanya," imbuhnya.

"Namun untuk tahun ini 
kami sangat prihatin sekali den-
gan keadaan yang serba susah 
ditengah Pandemi Covid-19 
ini, kami keluarga besar SDN 
Wage I Taman Sidoarjo melalui 
bimbingan dari kepala sekolah, 
Dewan guru beserta staf meng-
galang dana/iuran secara suka 
rela untuk bisa memberikan ses-

uatu yang bermanfaat bagi anak 
anak yatim-piatu disekitar kita 
melalui momentum bulan suci 
Ramadhan,” jelasnya.

Santunan yang diberikan ke-
pada anak anak Yatim-piatu kali 
ini berupa pemberian sekitar 50 
potong busana muslim baik la-
ki-laki maupun perempuan.

Uniknya, ke 50 anak yatim 
yang berhak menerima santunan 
ini bebas memilih baik, warna, 
corak, ataupun ukuran dengan 
tujuan supaya anak anak merasa 
senang dan puas dengan pilihan-
nya sendiri.

Salah seorang murid kelas 
Vl setelah menerima santunan 
mengucapkan, "Terima kasih 
kepada Bapak dan Ibu guru SDN 
Wage I Taman yang telah mem-
berikan santunan berupa busana 
Muslim, kami sangat senang 
lumayan untuk hari Raya," ka-
tanya dengan nada polos.

Slamet Wahyudi, S.pd, M.pd, 
selaku Kepala sekolah SDN 
Wage I Taman Sidoarjo men-
gucapkan “Syukur Alhamdulil-
lah ditahun ini walau ditengah 
Pandemi Covid-19 yang penuh 
dengan keprihatinan kita masih 
bisa memberikan sesuatu yang 
mungkin sangat bermanfaat 
bagi mereka terutama anak anak 
yatim piatu," katanya.

"Bantuan kami memang jum-
lahnya tidak seberapa tapi niat 
baik dan keikhlasan kami yang 
diutamakan, Semoga keikhla-
san dari hati kami yang paling 
dalam terbersit keceriaan di hati 
anak anak Yatim-piatu....Aami-
in," pungkasnya. (Bry)

Kepala Sekolah SDN Wage I Taman Sidoarjo saat berikan san-
tunan kepada anak anak Yatim-piatu.

Polda Jatim, Bekerjasama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi 
Salurkan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid-19

Surabaya, SMN - Bertem-
pat di halaman Gedung Tribra-
ta Mapolda Jatim, Wakapolda 
Jawa Timur Brigjen pol Dja-
maludin memimpin pelaksa-
naan Apel pemberangkatan tim 
penyaluran paket bantuan sem-
bako kepada warga terdampak 

Covid-19, Rabu 29/04/2020.
Penyaluran paket sembako 

ini merupakan kerja sama Polda 
Jatim, TNI dan yayasan Buddha 
Tzu Chi.

Polda Jawa Timur bersiner-
gi dengan TNI melalui personil 
Bhabinkamtibmas, Polwan dan 

Bhabinsa serta bekerja sama 
dengan yayasan Buddha Tzu 
Chi laksanakan pembagian sem-
bako kepada warga terdampak 
Covid-19.

Ada sekitar 3000 paket sem-
bako yang akan dibagikan ke-
pada masyarakat terdampak 
Covid-19.

Masyarakat yang mendapat 
bantuan tersebut ada di tiga 
wilayah di provinsi Jawa Timur 
yang menerapkan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) 
antara lain, Surabaya, Sidoarjo 
dan Gresik.

Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko mengatakan,"Tadi pagi 
sudah diberangkatkan oleh Ba-
pak Wakapolda Jatim personil 
yang diberi tugas mendistri-
busikan bantuan paket sembako 
untuk masyarakat yang ada di 
Gresik, Surabaya dan Sidoarjo," 
katanya.

"Bantuan dari Yayasan Bud-
dha Tzu Chi disalurkan oleh 
Polda Jatim untuk tiga wilayah 
yang sedang melakukan Pem-
batasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB)," pungkasnya. (Bry)

Wakapolda Jatim Brigjend pol Djamaludin lakukan start penyal-
uran bantuan sembako terdampak Covid-19.
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Plt. Gubernur H. Isdianto: Ribuan APD 
dan Rapid Test Sudah Didistribusikan

Plt. Gubernur H. Isdianto. menyerahkan APD dan Rapid Test.

Tanjungpinang, SMN - Ket-
ua Tim Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid19 Kepri H,Is-
dianto mengatakan upaya perce-
patan mencegah sebaran korona 
terus dilakukan dengan memper-
cepat distribusi alat pendukung 
ke seluruh Kepri. Sampai akhir 
April ini, 16.800 APD Coverall, 
940 APD Lengkap dan 4.140 
rapid test telah didistribusikan ke 
kabupaten kota.

“Perlengkapan yang ada kita 
distribusikan secepatnya. Kare-
na APD ini sangat penting bagi 
dokter dan tenaga medis untuk 
menangani pasien. Kita tak in-
gin mendengar adanya keku-
rangan APD, karena itu kita 
distribusikan secepatnya,” kata 
Isdianto di Dataran Engku Putri, 

Batam, Selasa (28/4).
Isdianto terus menegaskan 

kepada Tim Gugus Tugas untuk 
memastikan tak adalagi kekuran-
gan Alat Pelindung Diri (APD). 
Selain APD, berbagai kebutuhan 
untuk penanganan juga didis-
tribusikan secepatnya. Apalagi, 
perlengkapan terkait penanga-
nam covid19 ini menjadi “rebu-
tan” seluruh dunia.

Perlengkapan itu sejak Ma-
ret lalu sudah didistribusikan ke 
seluruh kabupaten kota. Untuk 
Tanjungpinang, sudah didistri-
busikan 3.025 APD Coverall dan 
201 APD Lengkap. 27.500 mask-
er dan 265 masker N95 juga su-
dah didistribusikan. Untuk rapid 
test, Tanjungpinang sudah didis-
tribusikan 1.400. Demikian juga 

dengan 3.100 obat-obatan yang 
terdiri dari oseltamivir, vitamin 
C, klorokuin, dan azitromisin. 
Tanjungpinang juga mendapat 
125 gown, 900 sarung tangan 
xl, 20 kacamata google dan 800 
VTM.

Untuk Anambas sudah didis-
tribusikan 1.200 APD Coverall, 
90 APD Lengkap, 100 rapid test, 
10 gown dan lima kacamata goo-
gle.

Ke Kabupaten Natuna, juga 
sudah didistibusikan 1.300 APD 
Coverall, 60 APD lengkap, 100 
rapid test dan 41.000 masker. 
Sementara Kabupaten Lingga, 
didistribusikan 700 APD Cover-
all, 100 masker, 100 rapid test, 10 
gown, 100 sarung tangan XL dan 
10 kacamata google.

Kabupaten Karimun juga di-
distribusikan 1.600 APD Cov-
erall dan 130 APD Lengkap. 
28.250 masker fan 80 masker 
N95 bersama 1.000 obat-obatan, 
1.220 rapid test, 100 gown, dan 
20 VTM juga sudah didistri-
busikan.

Kota Batam juga sudah didis-
tribusikan 7.675 APD Coverall, 
539 APD Lengkap, 44.150 mask-
er, 7.250 obat-obatan, 820 rapid 
test, 430 gown, 1.500 sarung tan-

gan XL, 30 kacamata google, 420 
masker N95, dan 400 VTM.

Kemudian Kabupaten Bintan 
juga sudah didistribusikan 1.300 
APD Coverall, 70 APD Lengkap, 
4.450 masker, 400 rapid test, 120 
gown, 900 sarung tangan XL, 15 
kacamata google, 100 masker 
N95, dan 30 VTM.

Selain dari Tim Gugus Tugas, 
sejumlah kelompok masyarakat 
juga ikut membantu memberi-
kan APD kepada beberapa rumah 
sakit. Isdianto berterimakasih 
atas kebersamaan semua kom-
ponen dalam upaya penanga-
nan dan menuntaskan sebaran 
covid19 di Kepri.

Plt. Gubernur Kepri, H.Isdi-
anto pun kembali mengajak un-
tuk lebih patuh dan disiplin den-
gan imbauan pemerintah guna 
mempercepat memutuskan mata 
rantai sebaran covid19. Imbauan 
menjaga jarak, mencuci tangan, 
tetap di rumah dan menggunakan 
masker saat keluar harus dipatuhi 
dengan kesadaran dan disiplin 
yang kuat.

“Kita harapkan semua ini ce-
pat berakhir dan kita bisa berak-
tivitas seperti sebelumnya,” kata 
Plt. Gubernur Kepri ini. (sumber 
hms kepri/prl)

Plt. Gubernur Prov. Kepri H. Isdianto:
” Saya Sangat Kehilangan”

Dompak Tanjungpinang, 
SMN - Ketua Tim Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan 
Covid19. H. Isdianto menyam-
paikan rasa duka cita sedalam-da-
lamnya atas wafatnya Wali Kota 
Tanjungpinang, H. Syahrul. Dia 
mengajak seluruh masyarakat 
Tanjungpinang dan Kepulauan 
Riau mendoakan almarhum Ayah 
Syahrul.

“Innalillahiwainnailahi rojiun. 
Turut berduka cita atas berpulan-
gnya ke Rahmatullah, Wali Kota 
Tanjungpinang, orang tua kita 
Ayah Syahrul. Insya Allah hus-
nul khotimah,” kata Isdianto di 
Gedung Daerah Tanjungpinang, 
Selasa (28/4) petang.

Tiba-tiba menitik air mata 
Isdianto setelah menerima ka-
bar wafatnya Ayah Syahrul dari 
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, 
Tjetjep Yudiana. Dari bibirnya 
terlantun doa Allahhummaghfir-
lahu warhamhu waafihi wa’fuan-
hu.

Isdianto merasa sangat ke-
hilangan. Menurutnya, Ayah 
Syahrul merupakan orang yang 

sangat baik. Terlebih ketika 
berkoordinasi tentang pemban-
gunan di Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang ini, 
sangat mudah dalam berkoor-
dinasi. Kegiatan pembangunan 
untuk memajukan kota dan ber-
muara bagi kesejahteraan mas-
yarakat selalu mendapat dukun-
gan penuh dari Ayah Syahrul.

“Beliau orang yang sangat 
baik. Saya sangat kehilangan. 
Sekali lagi mari kita doakan al-
marhum Ayah Syahrul,” ajak Is-
dianto.

Menurut Isdianto, selalu ada 

diskusi tentang pemerintah dan 
pembangunan dengan Syahrul. 
Terakhir Isdianto dan Syahrul 
hadir dalam acara bersama saat 
penyerahan bantuan kepada Pe-
merintah Kota Tanjungpinang 
dalam rangka penanganan penye-
baran virus corona di Gedung 
Daerah Tanjungpinang pada 31 
Maret 2020.

 Atas nama Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau, Prib-
adi dan Keluarga. Turut berdu-
kacita atas wafatnya salah satu 
putra terbaik Provinsi Kepri, 
kerabat kami sahabat kami bapak 
kami Walikota TanjungPinang H. 
Syahrul SPd.

Semoga segala karya amal 
dan ibadah Almarhum di terima 
disisi Allah SWT. Dilapangkan 
kuburnya dan ditempatkan di 
tempat yang terbaik disisi-Nya 
serta diberi kekuatan kesabaran 
dan ketabahan buat keluarga 
yang ditinggalkan.

Selamat jalan bapak segala 
kebaikan karya dan jasamu akan 
kami kenang selalu. (hmskepri/
prl)

Wali Kota Tanjungpinang 
Berpulang.

Plt. Gubernur Prov. Kepri H. Isdianto 
Buka Musrenbang dan RKPD 2021 

Tanjungpinang, SMN - Plt. Guber-
nur Kepri, H. Isdianto membuka secara 
resmi Forum Perencanaan Musrenbang 
2020 RKPD 2021 Provinsi Kepulau-
an Riau melalui Video Conference di 
Rupatama kantor Gubernur, Dompak, 
Tanjungpinang, Rabu (29/4).

Mengawali arahannya, Isdianto 
mengatakan bahwa RKPD merupakan 
dokumen perencanaan yang disusun 
oleh setiap pemerintah daerah yang 
mana harus berpedoman dengan RP-
JMD dengan memuat target dan capaian 
sesuai visi dan misi di daerah.

Untuk itu, Pemprov Kepri kata Is-
dianto juga terus mengupayakan agar 
keseluruhan program dan kegiatan yang 
disusun dalam RKPD dapat mengarah 
kepada kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu kita berharap apa yang 
dilakukan dapat memulihkan perekono-
mian Kepri, serta pemulihan sektor lain-
nya yang terdampak covid-19.”

Tahun 2020 ini, bahwa dunia sedang 
mengalami bencana pandemi covid-19 
yang menyebar dengan cepat yang ber-
dampak tidak hanya kepada kesehatan 
namun juga sektor-sektor penting lain-
nya.

“Untuk itu, terkait RKPD 2021 saat 
ini terdapat masa pandemi covid-19 
telah turun surat dari Kementerian agar 
melakukan penyesuaian situasi dengan 
mengoptimalkan teknologi agar pelak-
sanaan Musrenbang tetap berjalan,” lan-
jut Isdianto.

Pelaksanaan Musrenbang ini dihara-
pkan Isdianto agar semua pemangku 
kepentingan dapat benar-benar menu-
angkan aspirasinya. Termasuk dari Mus-
renbang ini didapat kesimpulan yang 
terbaik bagi perencanaan pembangunan 
di Kepri.

Terakhir, tak lupa Isdianto mengu-
capkan selamat menjalankan ibadah 
puasa di bulan Ramadan ini sembari 
meminta kepada semua peserta Mus-
renbang untuk membacakan Al Fatihah 
yang di tujukan kepada Wali kota Tan-
jungpinang H. Syahrul yang telah ber-
pulang ke Rahmatullah.

“Kepri kehilangan putra terbaiknya, 
Wali kota Tanjungpinang Bapak Syahrul 
berpulang. Sekali lagi, mari kita doakan 
beliau, Alfatihah,” kata Isdianto yang 
didampingi Sekda, H.TS. Arif Fadillah 
dan Kepala Barenlitbang Naharuddin 
MTP.

Dalam pada itu mewakili Menteri 
Dalam Negeri, Plt. Sekjen Kemendagri 
Muhammad Hudori dalam arahannya 
menjelaskan salah satu dari pembagian 
urusan pemerintahan di daerah adalah 
konkruen. Konkruen dilakukan merupa-
kan dasar pelaksanaan desentralisasi.

“Sebagaimana diatur dalam UU, 
intinya dalam melaksanakan pemban-
gunan terdapat 5 hal yakni: Peningkatan 
dan pemerataan pendapatan masyarakat, 

Kesempatan kerja, Lapangan usaha, 
Meningkatkan akses kualitas pelayanan 
publik dan daya saing daerah,” kata Hu-
dori.

Hudori melanjutkan, ada lima ar-
ahan utama dari Presiden, antara lain: 
Pembangunan SDM; Pembangunan In-
frastruktur; Penyederhanaan Regulasi; 
Penyederhanaan Birokrasi; Transforma-
si Ekonomi.

“Dari arahan utama Presiden terse-
but, Kemendagri memiliki tugas untuk 
mendorong Pemerintah daerah dengan 
pembinaan dan pengawasan,” lanjutnya.

Sedangkan terkait RKP Tahun 2021 
yang temanya mengalami perubah-
an sejak Pandemi Covid-19 menjadi 
“Mempercepat Pemulihan Ketahanan 
Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat 
dengan Fokus pada Industri Pariwisata, 
Investasi dan Penggiatan Sistem Kese-
hatan Nasional”.

“Sehingga kami himbau agar RKPD 
Kepri harus dilakukan penyesuaian juga 
dengan berpedoman kepada tema RKP 
tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sa-
rana dan Prasarana Kementerian PPN/
Bappenas Kennedy Simanjuntak usai 
menyampaikan pokok-pokok RKP 
2021, memberikan rekomendasi arah 
kebijakan pembangunan Provinsi Ke-
pri, antara lain: Mendorong percepatan 
pertumbuhan dan transformasi ekonomi 
wilayah menjadi manufaktur dan pari-
wisata berskala global; Mempercepat 
pembangunan SDM unggul dan ber-
daya saing global; Meningkatkan pem-
berdayaan usaha rakyat dan UMKM 
khususnya di sektor perikanan; Mem-
perkuat ketahanan dan kesiapan sistem 
kesehatan daerah; Memperkuat kapasi-
tas pemerintah daerah dan desa dalam 
pengembangan ekonomi lokal dan pen-
gelolaan dana desa.

Kemudian, Jumaga Nadeak selaku 
Ketua DPRD Prov.Kepri saat menjabar-
kan Pokok-pokok Pikiran mengatakan 
bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun 
ini diharapkan menjadi momentum agar 
menyusun sesuai kebutuhan masyarakat 
sehingga tercapai kemajuan daerah.

Jumaga menjelaskan beberapa hal 
yang mesti diperhatikan dalam penyusu-
nan Musrenbang tahun ini, apalagi saat 
ini sedang terjadi pandemi covid-19, 
Pemda harus melakukan langkah cepat 
sebagaimana di instruksikan oleh pe-
merintah pusat.

“Pemda harus menyusun perencaan 
dalam upaya percepatan dari segala sek-
tor, tidak hanya kesehatan tapi ekonomi 
dan sosial.”

Dalam kondisi darurat ini juga perlu 
dilakukan pengawasan ketat terhadap 
harga kebutuhan pokok di pasar serta 
lakukan Penanganan khusus sebelum 
dan sesuah pandemi covid-19 yang ha-
rus dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, Pemerintah Daerah harus 
melakukan inovasi dengan mengopti-
malkan teknologi informasi sehingga 
roda pelayanan publik dapat terlaksana 
dengan lancar.

Terkait Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Pemerintah Daerah harus beker-
ja keras meningkatkan sektor-sektor lain 
agar PAD dapat terus tumbuh, sebagai 
contoh adalah Sektor Labuh Jangkar dan 
Sektor Pertambangan, Sektor Reklamasi 
Pantai.

“Untuk itu, perlu kajian yang 
komperhensif dan berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan sehing-
ga dampaknya akan dirasakan langsung 
oleh masyarakat serta tumbuhnya pere-
konomian Kepri,” pungkasnya.

Terakhir, Kepala Barenlitbang Na-
haruddin selaku Ketua Penyelenggara 
dalam laporannya mengatakan bahwa 
dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, 
Musrenbang merupakan salah satu taha-
pan perencanaan di daerah yang harus 
tetap terlaksana dengan memanfaatkan 
teknologi informasi seoptimal mungkin.

“Pelaksanaan musrenbang mer-
upakan kegiatan wajib berjenjang yang 
dilaksanakan sesuai amanat UU,” kata 
Nahar.

Adapun tujuan pelaksanaan Mus-
renbang lanjut Nahar adalah untuk 
mendapatkan masukan dan saran dari 

seluruh pemangku kepentingan, se-
dangkan sasaran yang ingin di capai 
adalah terciptanya sinkroniasi dan sin-
ergitas serta konsistennya dokumen 
perencanaan yang datang dari usulan 
masyarakat, sehingga tercapai efektivi-
tas antara perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan dalam pembangunan.

“Terhadap seluruh usulan musren-
bang tingkat kabupaten dan kota yang 
akan disampaikan akan dilakukan pem-
bahasan secara cermat dan teliti den-
gan memperhatikan skala kewenangan 
provinsi dan kekuatan anggaran,” lanjut 
Nahar.

Terakhir, dalam menyusun Musren-
bang ini kata Nahar mengacu kepada 
Visi dan Misi Pemprov Kepri yakni: 
Perwujudan Kepri sebagai Bunda Tanah 
Melayu yang Sejahtera, Berakhlak 
Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul 
di Bidang Maritim.

Dengan fokus kepada: 1. Pemanta-
pan Kepri sebagai bunda tanah melayu; 
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas 
hidup masyarakat; 3. Pemerataan infra-
struktur dan lingkungan berkualitas; 4. 
Peningkatan keunggulan dibidang ke-
maritiman; 5. Peningkatan tata kelola 
pemerintahan.

Sedangkan dalam pembahasannya, 
akan di bagi kedalam enam kelompok, 
yakni: 1. Budaya dan Pembangunan 
Manusia; 2. Perekonomian; 3. Keseha-
tan dan Sosial Kemasyarakatan; 4. In-
frastruktur dan Kewilayahan; 5. Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 6. 
Tata Kelola Pemerintahan. (hmskepri/
prl)

 Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto membuka secara resmi Forum 
Perencanaan Musrenbang 2020 RKPD 2021 Provinsi Kepulau-

an Riau.

Kapolres Kendal Bagikan Ratusan Masker dan APD 
untuk Petugas Jaga Ops Ketupat Candi 2020

Kendal, SMN - Guna 
menunjang kinerja para pers-
onel dan juga memutus mata 
rantai penularan Covid-19, Ka-
polres Kendal AKBP Ali Ward-
ana, S.I.K., M.M. membagikan 
ratusan masker dan juga APD 
lainnya kepada seluruh anggo-
ta yang berjaga di pos terpadu, 
pos pengamanan, pos pelayanan 
maupun pos pantau Ops Ket-
upat Candi 2020. APD-APD 
itu diberikan secara langsung 
oleh Kapolres Kendal di pos-

pos Ops Ketupat Candi, Selasa 
(28/04/2020).

 “Pemberian masker dan juga 
APD kepada seluruh personel 
jaga Ops Ketupat Candi 2020 
baik dari Polri, TNI, Dinkes dan 
instansi terkait lainnya ini mer-
upakan salah satu bentuk upaya 
untuk menunjang pelaksanaan 
tugas anggota di lapangan da-
lam mencegah penularan atau-
pun penyebaran virus Covid-19 
saat melaksanakan tugas jaga,” 
terang Kapolres Kendal.

 Hal ini selaras dengan an-
juran dari WHO dan pemerin-
tah tentang penggunaan masker 
oleh semua orang saat berada di 
area publik untuk menghindari 
paparan virus corona.

 Kapolres Kendal menjelas-
kan, dalam Ops Ketupat Candi 
2020 pihaknya mendirikan se-
jumlah 9 pos untuk pengamanan 
Lebaran 1441 H tahun ini. Pos-
pos tersebut diantaranya Pos 
Terpadu Alun-Alun Polres Ken-
dal, Pos Pantau Bunderan Suko-
rejo, Pos Pantau Terminal Boja, 
Pos Pantau Weleri, Pos Check 
Point Exit Tol Weleri, Pos Ceck 
Point Exit Tol Kaliwungu, Pos 
Pengamanan Kaliwungu, Pos 
Pengamanan Cepiring dan Pos 
Anti Kejahatan di Polres Ken-
dal. 

“Ops Ketupat Candi 2020 
akan dilaksanakan selama 37 
teritung mulai tanggal 24 April 
hingga 30 Mei 2020 nanti,” 
pungkas Kapolres. (SAS)

Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana memberikan masker dan 
APD kepada anggota yang berjaga di pos Operasi Ketupat Can-

di 2020, Selasa (28/04/2020).

Merubah Kendang Kempul 'Kental', 
Menjadi Genre 'Milenial'

Banyuwangi, SMN - Begitu 
membanggakannya apabila di 
sebuah kota memiliki penyanyi 
yang multitalent. Banyuwangi 
contohnya, bisa melahirkan pu-
luhan penyanyi yang sangat luar 
biasa. Malam ini Kepala Biro 
Suara Media Nasional PON-
INGSIH SUTIONO bersama 
Team mendatangi dan 'njagong' 
di kediaman salah satu penyanyi 
muda, multitalent dan mem-
punyai pemikiran modern dan 
mampu merubah musik Kend-
ang Kempul Asli, menjadi Ken-
dang Kempul Milenial.

Ainur Rofik Wandra Restusi-

yan SM, sosok pemuda yang se-
jak lahir tidak pernah jauh dari 
musik ini sangat bersemangat 
sejak duduk di bangku Seko-
lah Taman Kanak-Kanak (TK). 
Wandra Restusian biasa dike-
nal, penyanyi kendang Kempul 
Banyuwangi yang memiliki 
Suara khas yang lahir di Kota 
Banyuwangi 15 Juni 1995 san-
gat peduli dengan pemerhati 
dan 'Penikmat' musik kendang 
kempul yang ada di daerahnya 
sendiri ini.

Walau tergolong usia yang 
masih muda yang membuat 
Wandra Sebagai 'PIONER' 

menjadi penyanyi yang tera-
mat sangat peduli dengan Lagu 
Banyuwangi. Kepala Biro Suara 
Media Nasional Banyuwangi

PONINGSIH SUTIONO 
(Oni) bersama Team, dengan 
Sengaja 'Janjian' dan meluang-
kan waktu duduk bareng sambil 
ngopi bersama Penyanyi Multi-
talent ini setelah Sholat Taraw-
ih, Jum' at (01/05/20).

"Karena anak anak muda 
dulu itu enggan mendengarkan 
dan menyanyikan lagu bahkan 
jarang menyanyikan lagu Kend-
ang Kempul Asli Banyuwangi," 
Jelas Wandra dengan nada san-
tai dan tersenyum lepas kepada 
Kepala Biro SMN Banyuwangi.

Dengan berprinsip yang kuat 
dan melihat fakta di lapangan, 
Akhirnya dengan adanya dan 
munculnya Wandra sebagai 
penyanyi muda yang berani 
merubah Genre Musik Kendang 
Kempul Asli menjadi konsep 
Kendang Kempul Pop Modern 
yang sangat di minati para kau-
la muda di Banyuwangi.

Ini suatu pencapaian yang 
sangat luar biasa bagi Wandra 
yang dapat merubah mindset 
generasi milenial pada saat itu.

Perlu diketahui bahwa, Wan-
dra Restusian bukan hanya pen-
yanyi saja, akan tetapi Wandra 
juga sebagai Arranger Musik, 
Song Writer, Musician, karena 
sejak awal Wandra bukan seo-
rang penyanyi melainkan Seo-
rang Keyboardis (Musisi). Den-
gan adanya bakat yang sangat 
menunjang itu Wandra mampu 
Meng-aransemen musiknya 
sendiri, membuat lagu sendiri, 
bahkan memiliki Perusahaan 
Rekaman Sendiri 'One Nada 
Record' dan Wandra sendiri se-
bagai Produser dan Owner pe-
rusahaan tersebut.

Tidak hanya itu saja, Wan-
dra bercerita Kepada Team 

SMN Banyuwangi, Wandra 
juga memiliki Sekolah Musik 
untuk Generasi Milenial yang 
mungkin perlu di bina untuk 
mengasah bernyanyi dan ber-
musiknya.

Kegigihan dan kerja kerasn-
ya sangat di rasakan dengan ke-
suksesan yang di capai saat ini. 
Meskipun Wandra hanya pen-
yanyi lokal dan hanya menyan-
yikan lagu daerah, tapi Wandra 
sering tampil dan di undang 
menjadi bintang tamu di Televi-
si Nasional.

Hingga sejak seringnya ia 
tampil di Televisi Nasional, 
Wandra dikenal sebagai Pen-
yanyi Kendang Kempul Kon-
tenporer, karena kepiawaiannya 
dalam memasukkan beberapa 
unsur genre ke dalam musik 
kendang kempul, sehingga 
Lagu Osing naik level Nasional. 
Tak heran kalau karya lagu lagu 
Wandra sering di nyanyikan di 
Televisi Nasional. Lagu yang 
paling Hits dan Booming dari 
Wandra Restusiyan adalah 'Ke-
langan' di bawah naungan lebel 
One Nada Record.

"Dulu saya sering di undang 
sebagai bintang tamu di beber-
apa Chanel Televisi Nasional, 
saya menyanyikan lagu yang 
paling Booming yaitu Kelan-

gan, sangat bangga sekali, kare-
na bisa membawa nama Banyu-
wangi melalui Musik Kendang 
Kempul Pop saya sampai di 
tingkat Nasional bahkan inter-
nasional," ujar Wandra sambil 
tersenyum manis dan ramah.

Prestasi demi prestasi yang 
di kumpulkan Wandra, dari ha-
sil kerja kerasnya 'Menyabet' 
beberapa penghargaan di an-
taranya:

1. Musisi Osing Muda 
Berbakat.

2. Juara 1 Solo Vocal 
(FLS2N Se Banyuwangi).

3. Juara 1 Solo Vocal 
(FLS2N Se Kawa Timur).

4. The Best Drummer Se 
Jawa Timur.

5. P e n g h a r g a a n 
ADHIKARI Oleh salah satu 
University.

Masih banyak lagi penghar-
gaan yang di capai Oleh Wan-
dra yang ditunjukkan kepada 
Oni selaku

Kepala Biro SMN Banyu-
wangi. Kedepannya Wandra 
Restusiyan akan terus berkarya 
untuk dapat mempertahank-
an Eksistensinya di Belantika 
Musik Lokal Banyuwangi dan 
bahkan di Belantika Musik Na-
sional dan internasional. (Team 
SMN Banyuwangi)

Penyanyi Muda Kontemporer AINUR ROFIK WANDRA RESTU-
SIYAN SM, Bersama Biro Suara Media Nasional Banyuwangi 

PONINGSIH SUTIONO.
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Jangan biarkan diri terpancing dengan isu–isu murahan atas terror maling, tetap waspada.

Ketika ‘Maling’ Sembunyi di Balik ‘Dinding’
Banyuwangi, SMN - Kepan-

ikan soal teror Coronavirus saja 
belum reda dan entah hingga 
kapan tanda–tanda itu akan be-
rakhir, justru kini muncul kepan-
ikan dan kegaduhan baru soal 
‘berita’ teror maling yang berak-
si di malam hari. Dan, dampak 
langsung atas semua itu pasti 
mengusik ketenangan dan keda-
maian seluruh warga.

Teror pencuri yang mencip-
takan kepanikan warga itu benar–
benar terjadi setiap waktu beran-
jak malam di seluruh sudut–sudut 
desa di kabupaten Banyuwangi, 
Jawa Timur. Apakah peristi-
wa teror tersebut juga terjadi di 
wilayah kabupaten lain?

Adakah korelasi langsung an-

tara teror Coronavirus itu dengan 
kegaduhan sosial yang semakin 
diperkeruh dengan kabar ‘tak 
jelas’ soal maling yang kabarnya 
semakin belusukan di kampung–
kampung di hampir seluruh sudut 
desa se-Banyuwangi, itu?

Kenapa hampir setiap malam 
kampung kami selalu bersiaga 
satu dan warganya berhunus sen-
jata tajam juga menggenggam 
pentungan? Bukankah sebagai 
rakyat di negeri ini harus dijaga 
keselamatan, ketentraman, dan 
kedamaiannya sepanjang malam 
oleh para petugas Negara agar 
bisa pulas nyenyak tertidur sem-
bari ngeloni guling?

Kenapa malam-malam milik 
kami yang selama ini adem ayem 

tiba-tiba berubah gaduh dan war-
ganya saling curiga antar sesama 
warga gara-gara terror maling 
yang sesungguhnya tidak pernah 
tertangkap siapa maling sesung-
guhnya itu? Dan, ketika maling 
itu berhasil ditangkap basah oleh 
keberingasan warga, kenapa ma-
ling itu menjadi ‘orang gila’ keti-
ka diinterogasi?

Benarkah terror maling yang 
menghantui warga di kampung 
– kampung itu akibat langsung 
atau tak langsung atas ‘dijeboln-
ya’ kerangkeng besi penjara atas 
ratusan ribu nara pidana tersebut 
agar mereka tidak menjadi epis-
entrum sebaran wabah Coronavi-
rus di negeri ini?

Pastikan bahwa warga di kam-

Bupati Apresiasi Pemdes yang Mempublikasikan 
Nama Penerima BantuanLumajang, SMN - Bupati 

Lumajang, Thoriqul Haq, ber-
harap agar ada transparansi da-
lam penyaluran bantuan, agar 
tepat sasaran.

Karena itu bupati berikan 
apresiasi kepada Pemerintah 
Desa (Pemdes) dan masyarakat 
yang mempublikasikan data 
nama penerima bantuan seka-
ligus mempublikasikan pelaksa-
naan pembagian bantuan kepada 
masyarakat.

Cak Thoriq sapaan bupa-
ti lumajang ini, meminta agar 
semua bisa memantau dan bisa 
melakukan evaluasi terhadap 
para penerima bantuan.

"Ayo semua memantau, agar 
bantuan ini tidak tumpang tindih 
dan tepat sasaran," pintanya.

Cak Thoriq, juga sangat 
berterima kasih kepada Badan 
Amil Zakat (Baznas) Kabupaten 
Lumajang, yang sudah melaku-

kan realokasikan anggaran Rp. 
1 miliar untuk pembelian beras, 
guna dibagikan kepada mas-
yarakat.

"Masih ada Rp. 1 miliar leb-
ih dari bantuan ASN/PNS yang 
saat ini dalam proses pembelian 
beras," tambahnya lagi.

Cak Thoriq mengajak 

seluruh masyarakat untuk ikut 
partisipasi melakukan kontrol 
terhadap transparansi bantuan 
di desa/kelurahan masing-mas-
ing. Sehingga semua pihak bisa 
terus melakukan evaluasi untuk 
segera di tindak lanjut dengan 
perbaikan kinerja.

Sebelumnya, diketahui ada 

pembagian beras secara seren-
tak di Desa se-Kecamatan Pro-
nojiwo. Hal ini dalam rangka 
merealisasikan beras 5 kg ke 
warga miskin yang terdampak 
Covid-19.

Adapun sejumlah desa di Ke-
camatan Pronojiwo yang sudah 
membagikan beras, diantaranya: 
Desa Pronojiwo ada 340 SAK. 
Desa Sidomulyo ada 288 SAK. 
Desa Tamanayu ada 342 SAK. 
Desa Sumberurip ada 308 SAK. 
Desa Oro-Oro Ombo ada 258 
SAK. Dan Desa Supiturang 334 
ada SAK.

Pemerintah berharap, agar 
wabah covid-19 segera berakhir, 
sehingga masyarakat bisa beker-
ja secara normal, tanpa rasa ta-
kut, anak anak bisa sekolah dan 
lain sebagainya. Hal ini harus di 
barengi dengan kesadaran war-
ga untuk memakai masker, cuci 
tangan dan jaga jarak. (Tik)

Proses pengambilan bantuan/sembako di salah satu desa Kab. 
Lumajang.

Polres Lumajang Berjemur 
untuk Memenuhi Kebutuhan Vitamin D

Lumajang, SMN - Diten-
gah merebaknya wabah covid 
19, kebutuhan vitamin san-
gat penting, Hal ini dipapar-
kan oleh Konsultan Alergi dan 
Imunologi Anak, Prof. DR. Dr. 
Budi Setiabudiawan, Sp.A(K), 
M.Kes. Yang menurutnya, untuk 
mendapatkan Vitamin D, diper-
lukan paparan sinar ultraviolet 
B yang muncul antara pukul 
09.30 - 14.30 WIB.

Dalam kondisi pandemi 
Covid-19 di dunia ini, berjemur 
memang dianjurkan guna mem-
berikan energi vitamin D. Hal 
ini seperti yang dilakukan oleh 
Polres Lumajang secara rutin 
melakukan giat berjemur pada 
pukul 10.00 WIB setiap harinya.

Kapolres Lumajang, AKBP 
Adewira Negara Siregar menga-
takan, bahwa rutinitas berjemur 
bisa menjaga stimulan tubuh 
akan vitamin D yang sangat dib-
utuhkan oleh tubuh manusia.

"Vitamin D ini sangat baik 
untuk kekebalan tubuh manusia, 
dan yang efektif antara jam 9-10 
pagi atau jam 2-3 sore," paparn-
ya.

Namun, beberapa waktu ter-
akhir, setelah muncul pandemi 
Covid-19, jam terbaik berjemur 
matahari kembali menjadi per-
debatan.

Berjemur penting dilakukan 
di tengah pandemi, selain untuk 
mengoptimalkan pertumbuhan 
tulang, Vitamin D juga pent-
ing untuk meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh seseorang.

Dengan adanya Vitamin D, 
sel-sel kekebalan tubuh akan 
lebih aktif dalam melawan ben-
da asing yang masuk ke tubuh, 
termasuk virus corona.

"Ketika kuman atau virus 
masuk ke dalam tubuh, yang 
pertama melawan adalah sel-sel 
sistem imun. Dengan adanya 
Vitamin D, fungsi sel imun akan 

meningkat, sehingga virus akan 
ditangkap dan dimatikan," ung-
kapnya.

Bagi orang yang masih sehat, 
berjemur bisa menjadi salah satu 
cara mencegah penularan virus 
corona.

Sementara bagi yang sudah 
terpapar, konsumsi Vitamin D 
juga bisa membantu memperce-
pat pemulihan.

Hanya saja, jika berjemur ti-
dak memungkinkan bagi pasien 
corona, mereka bisa mengon-
sumsi Vitamin D melalui suple-
men.

Tapi selama bisa dengan sinar 
matahari, lebih bagus sinar ma-
tahari, karena gratis, tidak usah 
bayar asal sesuai kebutuhan. 
Dan (sinar matahari) bertahan 
lebih lama daripada suplemen.

Durasi berjemur disesuaikan 
kembali dengan beberapa fak-
tor, salah satunya jenis kulit. 
Bagi orang Indonesia, yang ke-
banyakan berkulit sawo matang, 
dianjurkan berjemur selama 15-
20 menit.

Kapolres berharap agar 
seluruh anggota dan staf dipol-
res, mengikuti kegiatan ber-
jemur setiap hari, agar kebutu-
han vitamin D tercukupi.

"Kita usahakan untuk ber-
jemur setiap hari pada pukul 10, 
agar terhindar dari covid-19," 
pungkasnya. (Tik) 

Polres Lumajang saat berjemur.

Lumajang Semakin Memerah,
yang Positif Terus Bertambah
Lumajang, SMN - Luma-

jang terus menunjukkan ke-
naikan pasien yang positif, pada 
Jumat (1/5) petang, bertambah 
lagi 2 orang. Jadi total keseluru-
han positif Covid 19 di Luma-
jang menjadi 23 orang, dari se-
belumnya 21 orang.

Hal itu disampaikan Sek-
retaris Daerah (Sekda) Kabu-
paten Lumajang, Agus Triyono 
dalam konferensi pers di Lobi 
Kantor Bupati Lumajang, pada 
Jumat (1/5) malam.

"Ada penambahan 2 orang 
yang dikonfirmasi positif 
Covid-19. Keduanya berasal 
dari Kecamatan yang sama yai-
tu dari Kedungjajang. Namun, 
yang satu orang, sudah mening-
gal dunia pada 22 April 2020 
yang lalu, sebelum hasil uji 
swabnya turun,” ungkap Agus.

Sedangkan yang satu orang, 
saat ini tengah menjalani per-
awatan di sebuah Rumah Sakit 
di Surabaya, karena memang 
yang bersangkutan bekerja di 
Surabaya.

Agus menambahkan, soal 
perkembangan dan data untuk 
warga yang berstatus sebagai 
ODP (Orang Dalam Penantau-
an) juga bertambah 1 orang, se-
hingga total menjadi 340 orang.

Demikian juga warga yang 
berstatus PDP (Pasien Dalam 
Pengawasan), kini bertambah 2 
orang, sehingga total menjadi 52 
orang.

Agus berpesan, agar sela-
lu waspada sekitar kawasan 
jalur utama antara Kecamatan 
Ranuyoso, Klakah Kedung-
jajang, Sukodono, Lumajang, 
Sumbersuko, Tempeh, Pasirian, 
Candipuro dan Pronojiwo.

“Banyak pengendara yang 
beristirahat untuk menunaikan 
shalat di sejumlah masjid di 
sepanjang jalur utama seperti di 
antaranya Kecamatan Ranuyo-
so hingga jalur selatan Pasirian 

Malang," imbuhnya.
Sekda juga berharap kepada 

keluarga pasien Covif-19 yang 
meninggal dunia, agar mengerti 
dengan protokol kesehatan.

"Kami minta pengertian kel-
uarga pasien, karena jenazah 
diperlakukan khusus, sesuai 
protokol kesehatan yang ber-
laku, dan sudah di anjurkan pe-
merintah," pintanya

Pemerintah berharap agar 
pasien yang positif tidak ber-
tambah lagi, bahkan kalau bisa 
segera sembuh, agar masyarakat 
bisa hidup normal seperti sebe-
lum ada wabah covid-19. (Tik)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono 
menyampaikan adanya kenaikan pasien positif corona.

Polda Jateng dan Polres Kendal Bagikan Sembako 
ke Puluhan Buruh Terkena Dampak Covid 19

Kendal, SMN - Jum'at 
(1/5/2020) Puluhan buruh yang 
baru saja terkena PHK peru-
sahaan dampak dari pandemi 
Covid-19 mendapatkan bantuan 
dari Polres Kendal bersama Pol-

da Jateng. Pembagian bantuan 
berupa sembako ini diberikan 
langsung oleh Karolog Polda 
Jateng Kombes Pol Gustav Leo, 
S.I.Kom, M.Si. dan rombongan 
dari Polda Jateng serta Kapol-

res Kendal AKBP Ali Wardana, 
S.H., S.I.K., M.M. di lingkun-
gan Kawasan Industri Kendal 
(KIK).

Polri Peduli Buruh melaku-
kan Baksos, Karolog Polda 
Jateng Kombes Gustav mengu-
capkan selamat hari buruh dan 
menyampaikan semoga bantuan 
dari Polres Kendal bersama Pol-
da Jateng ini dapat sedikit mem-
bantu memenuhi kebutuhan 
pokok harian ditengah kesulitan 
menghadapi situasi pandemi 
covid-19.

"Ini sebagai bentuk 
kepedulian dari Polri kepada 
rekan-rekan buruh yang ter-
dampak Covid-19 terutama 
yang terkena PHK oleh perusa-

haan,” ungkap Karolog.
Sementara itu Kapolres Ken-

dal AKBP Ali Wardana menga-
jak seluruh buruh untuk bersatu 
melawan corona dengan mengi-
kuti himbauan-himbauan pence-
gahan covid-19 agar pandemi 
corona segera berakhir.

Tidak hanya kepada buruh, 
dalam bakti sosial kali ini Polres 
Kendal juga memberikan bantu-
an kepada para marbot Masjid di 
sekitaran Kota Kendal dan juga 
tukang ojek pangkalan yang ada 
di wilayah Kecamatan Boja. Se-
dikitnya 150 paket sembako be-
rupa beras dan mi instan tersal-
urkan dalam bakti sosial Polres 
Kendal siang ini. (pks)

Polda Jateng bersama Polres Kendal membagikan sembako ke 
puluhan buruh yang terkena dampak covid-19.

Kisah Guru di Kalbar, Pakai Radio 
Jangkau Siswa Belajar dari Rumah Jakarta, SMN - Kementeri-

an Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) mengeluarkan 
kebijakan belajar dari rumah 
imbas pandemi Corona. Pembe-
lajaran daring tersebut menjadi 
tantangan bagi para guru di daer-
ah pelosok yang akses internetn-
ya masih terbatas, salah satunya 
di Kalimantan Barat (Kalbar).

"Di Sanggau ini letak 
geografisnya beragam. Tidak 
semua daerah memilki jaringan 
internet. Banyak sekali blank 
spot di daerah Sanggau tidak 
bisa mengakses internet sehing-
ga pembelajaran secara daring 
itu tidak bisa dilaksanakan," kata 
seorang guru sekolah dasar (SD) 
di Sanggau, Kalbar, Titis Kar-
tikawati dalam konferensi pers 
virtual di akun YouTube BNPB, 
Sabtu (2/5/2020).

Menyiasati kondisi itu, Ti-
tis mengatakan dan dan guru 
lainnya menggunakan siaran 

radio dalam memberikan ma-
teri pelajaran kepada siswa. Dia 
menyebutkan sudah ada kerja 
sama dengan RRI Sanggau da-
lam menyampaikan materi terse-
but.

"Nah kami di Sanggau bisa 
berkolaborasi dengan RRI Sang-
gau dan Komunitas Guru Belajar 
mengadakan program belajar di 
RRI selama satu jam. Jadi dari 
Senin sampai Jumat kita bergan-
tian, semua guru dapat member-
ikan materi sesuai dengan apa 
yang mereka kuasai. Jadi tidak 
harus mengejar materi yang ada 
di kurikulum banget," tutur Titis.

Titis mengaku program be-
lajar lewat siaran RRI tersebut 
bisa menjangkau seluruh daerah 
di Sanggau, bahkan kepada mu-
rid-murid yang berada di daerah 
blank spot.

"Keuntungan dari program 
ini adalah RRI itu bisa menjang-
kau di semua daerah. RRI ini 

bisa menjangkau empat kabu-
paten. Jadi itu di-relay sama RRI 
Sanggau Entikong, Entikong 
itu perbatasan langsung dengan 
Malaysia. Jadi murid-murid 
yang berada di wilayah blank 
spot bisa juga ikut mendengar-
kan materi yang kami berikan," 
ujarnya.

Lebih lanjut, Titis menga-
takan program belajar lewat 
siaran radio tersebut tentu bisa 
menghemat pengeluaran biaya 
kuota internet para siswanya. 
Dia menyebutkan, di daerah 
Sanggau masih banyak orang tua 
murid yang berprofesi sebagai 
petani dan keterbatasan secara 
ekonomi.

"Karena di sini banyak orang 
tuanya yang bekerja sebagai bu-
ruh tani, pedagang sayur. Jadi 
kalau menggunakan internet 
bisa makan banyak biayanya. 
Makanya program ini bisa irit 
biayanya," pungkasnya. (dtk)Titis Kartikawati, guru SD di Sanggau, Kalbar. 

pung–kampung yang kini mripat 
mereka mendelik semalaman 
demi defensifitas menjaga kea-
manan lingkungan itu tidak bu-
tuh analisa dan sebab akibat atas 
kenapa situasi dan kondisi negeri 
ini semakin malam semakin tidak 
aman karena isu maling yang 
menyusup dan telah mengeruh-
kan sekaligus mengacak-acak 
kedamaian itu.

Intinya, kini warga se-Banyu-
wangi, itu hanya butuh keda-
maian, dan ketentraman kepada 
para pengelola di kabupaten, ini. 
Warga jangan dibiarkan terpanc-
ing dengan isu – isu murahan 
atas terror maling setiap malam 
itu. Warga jangan dilepas ber-
tindak sendiri dengan aksi over 
protective dan over defensive 
yang ujung–ujungnya bisa men-
jadi boomerang atas sesuatu yang 
tidak jelas bongkot–pucuk atau 
ujung pangkalnya, itu.

Sekali lagi, para pengelola di 
kabupaten ini jangan hanya ‘di 
rumah aja’ ketika jutaan wargan-
ya tengah panic soal COVID-19, 
dan kemudian ditambah dengan 
kepanikan baru, teror maling.

Jika kau memang benar–be-
nar maling semaling–malingn-
ya yang telah mengusik warga 
sekampung, tunjukkan batang 
hidungmu. Jangan sembunyi 
di balik dinding. Adakah yang 
‘menciptakan’ dinding–dinding’ 
itu? (Oni/ Roy Enhaer/ Oma).
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Alami Lonjakan, Kematian Corona 

di Inggris Kini Tertinggi Ketiga di Dunia

Ilustrasi.

London, SMN - Jumlah 
korban meninggal akibat virus 
Corona (COVID-19) di Ing-
gris melonjak ke angka 26.097 
orang. Angka ini tercatat se-
bagai angka kematian tertinggi 
ketiga di dunia, setelah Amerika 
Serikat (AS) dan Italia.

Seperti dilansir AFP dan 
Reuters, Kamis (30/4/2020), di 
kawasan Eropa, angka tersebut 
tercatat sebagai angka kematian 
tertinggi kedua setelah Italia, 
yang kini melaporkan lebih dari 
27 ribu kematian. Sementara AS 
diketahui melaporkan lebih dari 
60 ribu kematian -- angka tert-
inggi di dunia.

Lonjakan jumlah korban 
meninggal di Inggris ini terjadi 
setelah otoritas setempat mema-
sukkan jumlah kematian akibat 
virus Corona yang terjadi di luar 
rumah sakit, termasuk panti-
panti jompo, untuk pertama ka-
linya.

Diketahui bahwa selama 
ini, Inggris hanya melaporkan 
kematian pasien virus Corona 
di rumah-rumah sakit. Hal ini 
memicu kekhawatiran soal ban-
yaknya jumlah korban mening-
gal yang belum dilaporkan se-

cara luas di tengah masyarakat.
Otoritas Kesehatan Publik 

Inggris (PHE) mengumumkan 
pada Rabu (29/4) waktu setem-
pat, bahwa total 26.097 orang 
meninggal dunia setelah din-
yatakan positif virus Corona 
di Inggris hingga Selasa (28/4) 
waktu setempat.

Ini berarti Inggris memili-
ki jumlah kematian lebih ban-
yak dibandingkan Spanyol dan 
Prancis, yang kini sama-sama 

melaporkan lebih dari 24 ribu 
kematian.

"Data yang lebih lengkap 
ini akan memberikan kita gam-
baran yang lebih lengkap dan 
lebih terkini di Inggris dan akan 
menginformasikan pendekatan 
pemerintah saat kami terus me-
lindungi publik," ucap Direktur 
Medis PHE, Yvonne Doyle, da-
lam pernyataannya.

Secara terpisah, Menteri Luar 
Negeri Inggris, Dominic Raab  

yang menjadi wakil sementara 
Perdana Menteri Inggris Boris 
Johnson, menyebut adanya tam-
bahan 3.811 kematian dalam 24 
jam terakhir. "Angka ini tidak 
mewakili lonjakan tiba-tiba da-
lam jumlah kematian," sebutn-
ya.

Data penghitungan terba-
ru Johns Hopkins University 
(JHU) menyebut total kasus 
virus Corona di Inggris saat ini 
melebihi 166 ribu kasus. (dtk)

Gugus Tugas Butuh Lebih Banyak 
Relawan Medis untuk Tangani Covid-19

Jakarta, SMN - Gugus Tu-
gas Percepatan Penanganan 
Covid-19 mencatat hingga Rabu 
(29/4/2020) sudah ada 28.900 
orang mendaftar bergabung 
dengan tim relawan.

"Sejak kita buka pendaftaran 
empat minggu lalu, per hari ini 
sudah ada 28.900 yang terdaftar. 
5.500 relawan medis dan sisan-
ya non-medis," ujar Koordinator 
Tim Relawan Andre Rahardian, 
Rabu.

Andre menyebutkan, bah-
wa para relawan itu tidak han-
ya datang dari Jakarta tapi dari 
seluruh provinsi di Indonesia. 
Para relawan yang mendaft-
ar tersebut lebih banyak dari 
non-medis dan bertugas men-
gurus logistik dan administrasi 
umum untuk menyebarkan ban-
tuan yang ada.

Andre mengaku tim rela-
wan masih membutuhkan lebih 
banyak relawan medis. Karena 
tidak semua dari 5.500 rela-
wan medis yang mendaftar siap 
diterjunkan ke fasilitas keseha-
tan seperti Rumah Sakit Darurat 
Wisma Atlet.

"Tetap karena pandemi me-
mang yang dibutuhkan lebih 
banyak tenaga medis. Dari 5.500 
yang sudah ada setelah kita sisir 

dan seleksi mungkin yang siap 
ada 2.500 sampai 3.000," ung-
kap dia.

Kata Andre, relawan yang 
siap itu sudah memenuhi semua 
syarat seperti surat tanda regis-
trasi dan surat persetujuan dari 
keluarga serta pemeriksaan kes-
ehatan.

Setelah lulus dari persyaratan 
administrasi dan pemeriksaan 
kesehatan khusus untuk relawan 
non-medis, kata Andre harus 

menjalani pelatihan sebelum di-
tempatkan di pos masing-mas-
ing. Namun, untuk sementara 
pendaftaran relawan non-medis 
ditutup untuk sementara untuk 
dilakukan klasifikasi ulang, kata 
Andre.

"Pendaftaran relawan 
non-medis Gugus Tugas Per-
cepatan Penanganan Covid-19 
baru akan dibuka kembali pada 
Senin pekan depan," paparnya. 
(lp6)

Potret Perjuangan Tenaga Medis saat Rawat Pasien, APD 
Hingga Basah Kuyup 

Kapolri Keluarkan Surat Telegram untuk 
Hidupkan Siskamling di Masa Pandemi Corona

Jakarta, SMN - Kapolri Jen-
deral Polisi Idham Aziz kembali 
mengeluarkan Surat Telegram 
terkait pemantapan pemeli-
haraan keamanan dan ketertiban 
masyarakat (harkamtibmas) ser-
ta antisipasi gangguan kamtib-
mas di masa pandemi Corona 
Covid-19 ini.

Surat yang ditandatangani 
Kabaharkam Polri Komjen Pol 
Agus Andrianto, dengan nomor 
ST/1336/IV/OPS.2/2020, ber-
isikan perintah Kapolri untuk 
mengoptimalkan pencegahanan 
gangguan kamtibmas. Caranya 
dengan mengoptimalkan peran 
Bhabinkamtibmas dan pengak-

tifan siskamling.
"Bhabinkamtibmas itu kan 

ujung tombak kepolisian di 
masyakarat, paling dekat den-
gan masyarakat," kata Agus 
dalam keterangannya, Kamis 
(30/4/2020).

Dia menegaskan, 
Bhabinkamtibmas harus mam-

pu membangun kesadaran 
masyarakat akan bahaya Coro-
na Covid-19. Selain itu, harus 
bisa bersinergi dengan semua 
stakeholder di daerah, sehingga 
penyebab timbulnya gangguan 
kamtibmas dapat diredam sejak 
dini.

"Pengaktifan siskamling juga 
penting saat ini, karena siska-
mling mempunyai daya cegah, 
daya tangkal dan daya lawan 
terhadap segala bentuk gang-
guan kamtibmas ditengah mas-
yarakat," jelas Agus.

Tugas Polisi Makin Berat
Dia menyadari, tantangan 

kepolisian yang dihadapi hari 
ini sangat berat, tapi tanggung 
jawab di saat seperti ini, adalah 
bentuk amanah yang luar biasa.

"Saat ramadan sekarang ini 
tentu tugas kepolisan akan se-
makin berat, tapi percayalah 
tanggung jawab memelihara 
kamtibmas di masyarakat ada-
lah amanah yang luar biasa un-
tuk mengabdi kepada bangsa 
dan negara, Insya Allah bernilai 
Ibadah," tukasnya. (lp6)

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz.

Klaim Jokowi dan Keterbukaan 
Data Corona yang Rapuh

Jakarta, SMN -- Presiden 
Jokowi mulanya mengklaim 
semua data korban virus corona 
di Indonesia dipaparkan secara 
terbuka, tidak ada yang ditut-
upi. Jumlah korban terinfeksi, 
meninggal dan sembuh yang 
diumumkan merupakan realitas 
utuh di lapangan.

"Tidak ada sejak awal kita 
menutup-nutupi masalah yang 
ada (soal corona)," kata Jokowi,  
Senin (20/4).

Reuters, kemarin, dalam 
laporan bertajuk 'Exclusive: 
More than 2,200 Indonesians 
have died with coronavirus 
symptoms, data shows' men-
gungkap data bahwa lebih dari 2 
ribu orang di Indonesia mening-
gal dengan gejala corona. Bah-
kan, data itu diambil dari hanya 
16 dari total 34 provinsi di In-
donesia yang terinfeksi corona.

Pemerintah tak membantah 
mengenai laporan itu. Pemerin-
tah menyebut kematian tersebut 
dimungkinkan bagi warga ber-
kategori pasien dalam penga-
wasan (PDP) dan orang dalam 
pemantauan (ODP) terkait co-
rona.

Ketua Pakar Tim Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Wiku Adisasmito 
mengakui ada 19.897 orang 
yang diduga terjangkit corona di 
Indonesia belum diuji. Alasann-
ya, antrean panjang spesimen 
yang menunggu diproses di lab-
oratorium yang kekurangan staf. 
Beberapa orang, kata dia, telah 
meninggal sebelum sampel mer-
eka dianalisis.

"Jika mereka (laboratorium) 
memiliki ribuan atau ratusan 
sampel yang perlu mereka uji, 
mana yang akan mereka berikan 
prioritas? Mereka memberikan 
prioritas kepada orang-orang 
yang masih hidup," katanya.

Berdasarkan olah data man-
ual yang dilakukan Media per 
Selasa (28/4), tercatat hanya 11 
provinsi yang memberikan in-
formasi mengenai angka kema-
tian PDP di daerahnya.

Sementara itu, hanya tiga 
provinsi yang mengungkap an-
gka kematian berdasarkan kate-
gori ODP.

Kemudian tak semua provin-
si memiliki situs Covid-19 yang 

bisa diakses untuk masyarakat 
memantau perkembangan. Ter-
catat Sulteng, Kalbar, Kaltara, 
Papua Barat, Papua dan NTT tak 
memiliki situs pantau Covid-19.

Dari data yang dihimpun, to-
tal angka kematian dari kategori 
PDP mencapai 616 orang. Terse-
bar di Banten (144 orang), Yog-
yakarta (7 orang), Jawa Timur 
(235 orang), Riau (75 orang), 
Bengkulu (9 orang), Lampung 
(13 orang), Aceh (1 orang), Sul-
sel (81 orang), Sulbar (4 orang), 
Kalbar (42 orang), dan Papua 
Barat (5 orang).

Sementara itu, hanya tiga 
provinsi yang mengunggah in-
formasi soal kematian seseorang 
dalam kategori ODP dengan 
angka kematian mencapai 55 
orang. Tercatat di Jawa Timur 
53 orang dan masing-masing 
satu orang di Bengkulu dan 
Lampung.

Dewan Pakar Ikatan Ahli 
Kesehatan Masyarakat Indone-
sia (IAKMI), Hermawan Sa-
putra mengatakan pemerintah 
mesti terbuka menyikapi laju 
angka kematian individu baik 
berstatus ODP maupun PDP co-
rona.

Pemeriksaan status PDP dan 
ODP yang meninggal, kata dia, 
pun harus ada pembuktian.

"Sebab PDP pasti sudah 
diambil swab tenggorokannya. 
Maka ketika dia positif harus 
dinaikkan sebagai kasus posi-
tif, hanya saja statusnya sudah 
meninggal dunia, kan gitu," ujar 
Hermawan kepada Media, Rabu 
(29/4).

Bahkan menurutnya, ke-
tika ada orang yang mulanya 
ODP, kemudian dia diperiksa 
swab tenggorokan namun lebih 
dulu meninggal, maka semes-
tinya statusnya naik sebagai 
Covid-19.

"Jadi harus tetap diperhitung-
kan dan harus fair," tegas dia.

"Dan memang harus diu-
mumkan. Sekarang kan sudah 
ada dasar hukumnya, ada in-
struksi presiden bahwa kasus 
ODP dan PDP juga harus dibuka 
ke ruang publik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum 
Ikatan Sarjana Komunikasi In-
donesia (ISKI), Dadang Rah-
mat Hidayat mengatakan pola 

komunikasi yang dilakukan 
pemerintah merupakan sebuah 
pilihan. Belum mengarah pada 
dugaan untuk menutupi fakta 
yang sebenanya.

Lagipula, kata dia, bukan hal 
yang salah ketika pemerintah 
memprioritaskan memberi ke-
pastian terhadap pasien-pasien 
yang masih hidup. Dadang juga 
menyoroti ada upaya positif pe-
merintah menekan kecemasan 
di masyarakat.

"Pemerintah telah bera-
ni mengakui mengenai lapo-
ran tentang 2.000 orang yang 
meninggal, itu hal yang baik. 
Dalam situasi ini, adalah sebuah 
pilihan yang diambil pemerin-
tah," ujar Dadang kepada Me-
dia, Rabu (29/4).

Bisa jadi, kata Dadang, pili-
han tersebut diambil di tengah 
ketidakmampuan dan keter-
batasan sistem kesehatan nasi-
onal, dibandingkan banyaknya 
penularan Covid-19 di Indone-
sia.

Namun demikian, Dadang 
menegaskan pilihan pemerin-
tah tersebut bukan tanpa ekses 
negatif. Salah satunya, mas-
yarakat akan menjadi abai dan 
menganggap virus corona be-
lum massif di Indonesia.

Dadang juga menambahkan, 
justru akan menjadi sebuah ke-
jahatan komunikasi, ketika da-
lam kondisi pemerintah mam-
pu mendeteksi para PDP-ODP 
yang meninggal, namun itu tak 
dilakukan.

"Kejahatan komunikasi kare-
na berupaya menutupi infor-
masi," tegas Dadang yang juga 
Dekan Fakultas Ilmu Komu-
nikasi Universitas Padjajaran 
tersebut.

Per Selasa (28/4), Jubir Pen-
anganan Covid-19, Achmad 
Yurianto menyebut sebanyak 
213.644 ODP dan 20.428 se-
bagai PDP. Paparan Yuri hanya 
sebatas berapa banyak orang 
yang selesai pantau dan di-
awasi--bukan yang meninggal 
dunia.

"Kalau meninggal enggak 
pasti covid apa saya harus se-
but?," ujar Yurianto, saat dikon-
firmasi Media, Rabu (29/4).

Meski tak mengungkap 
datanya, namun Yuri mengklaim 
bahwa pemerintah tetap melaku-
kan rekap mengenai perkemban-
gan kematian individu berstatus 
PDP dan ODP di masing-masing 
daerah.

"Saya enggak bawa datan-
ya," ujar dia.

Terpisah, Kepala Pusat Data 
dan Informasi Kementerian 
Kesehatan Didik Budijanto me-
nolak berkomentar mengenai 
temuan lebih dari 2.000 orang 
tersebut.

"Berita itu terus terang saya 
belum tau, tapi yang jelas bahwa 
PDP-ODP itu datanya dari daer-
ah kita ambil Dinkes di daerah, 
dan update terus," ujar dia. (cnn)

Ilustrasi. Pemakaman dengan prosedur Covid-19 di Indonesia. 

Tolak 500 TKA China, 
Ketua DPRD Sultra Bakal Pimpin Demo

Jakarta, SMN -- Ketua De-
wan Perwakilan Rakyat Daer-
ah (DPRD) Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Sultra) Abdurrahman 
Saleh bakal memimpin demon-
strasi menolak kedatangan 500 
tenaga kerja asing (TKA) dari 
China. Itu akan dilakukannya 
jika pemerintah pusat benar-be-
nar mendatangkan TKA Chinadi 
tengah wabah corona.

"Kalau ini tetap dipaksakan 
datang (500 TKA), intelijen kita 
bisa mengawasi kapan datan-
gnya. Saya akan memimpin 
langsung demonstrasi, semoga 
ini bisa menjadi sejarah, ini bisa 
dikenang sampai 2024," kata 
Abdurrahman mengutip Antara, 
Kamis (30/1).

Abdurrahman menegaskan 
bahwa saat ini Indonesia ten-
gah dilanda wabah virus co-

rona (Covid-19). Termasuk di 
wilayah Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu, kata Abdu-
rrahman, lebih baik tidak men-
datangkan ratusan TKA China 
karena berpotensi membawa 
virus corona baru.

Abdurrahman mengatakan 
masyarakat juga akan cemas 
dan bisa menimbulkan gejolak 
sosial di Sulawesi Tenggara jika 
500 TKA asal China benar-be-
nar didatangkan.

"DPRD bukan antiasing, kita 
komitmen bahwa investasi dibu-
tuhkan dan regulasinya harus di-
patuhi, namun hari ini dunia se-
dang pandemik Covid-19, untuk 
itu mewakili fraksi kita tolak. Di 
satu sisi aturan regulasi benar 
tapi dampak kedepannya dan 
dampak sosialnya," ucapnya.

Anggota Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Mu-
hammad Poli juga mengkritik 
rencana pemerintah mendatang-
kan 500 TKA asal China di ten-
gah pandemi corona.

Dia mengingatkan bahwa su-
dah banyak masyarakat setem-
pat yang dirumahkan lantaran 
perusahaan tempatnya bekerja 
terdampak virus corona. Maka 
dari itu, akan timbul kesen-
jangan jika pemerintah pusat 
memberi pekerjaan kepada TKA 
asing.

"Apabila tetap berkeras men-
datangkan 500 TKA tersebut 
fraksi PKS akan mengajak frak-
si PKS yang ada di DRPD Kota 
Kendari, DPRD Kabupaten 
Konawe dan DRPD Kabupaten 
Konawe Selatan (Konsel) un-
tuk turun langsung demonstrasi 
di Bandara Haluoleo Kendari," 

ujarnya menegaskan.
Diketahui, pemerintah pu-

sat berencana mendatangkan 
500 TKA asal China. Mereka 
akan ditempatkan di perusahaan 
pemurnian nikel (smelter) PT 
VDNI (Virtue Dragon Nickel 
Industry) di Morosi, Kabupaten 
Konawe.

Pemprov dan DPRD Sultra 
menolak meski pemerintah pu-
sat menerapkan protokol kese-
hatan.

"Meskipun rencana kedatan-
gan TKA tersebut merupakan 
kebijakan pemerintah pusat dan 
sudah melalui mekanisme pro-
tokol COVID-19, namun sua-
sana kebatinan masyarakat di 
daerah belum ingin menerima 
kedatangan TKA," ujar Guber-
nur Sultra Ali Mazi mengutip 
Antara, Rabu (29/4). (cnn)

 Ilustrasi Razia Tenaga Kerja Asing.
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75 Tahun MotoGP Belanda

Assen, SMN - Penyelenggara 
MotoGP Belanda mengutarakan 
penyesalan besar setelah kehil-
angan rekor sebagai satu-satun-
ya ajang yang selalu hadir pada 
kejuaraan dunia. Namun, mere-
ka bisa menerima karena kesuli-
tan yang dihadapi dunia.

Bersama seri Jerman dan 
Finlandia, Belanda tidak akan 
menggelar balapan MotoGP 
musim ini karena pandemi virus 
Corona.

Operator kompetisi memu-
tuskan membatalkan tiga ajang 
itu, menyusul keputusan sebel-
umnya terkait Qatar, karena kes-
ulitan menentukan waktu.

Masih ada rencana 12 bala-
pan untuk MotoGP 2020, plus 
empat yang belum ditentukan 
waktunya yakni di Spanyol, 
Prancis, Italia, dan Catalunya.

Musim 2020 seharusnya 
menjadi perayaan 90 kali penye-
lenggaraan balapan di Belan-
da. Pertama kali digelar sejak 
1925, Sirkuit Assen hanya absen 
menggelar balapan ketika terja-
di Perang Dunia II (1939-1945).

Assen juga sebelumnya ter-
catat selalu masuk kalender ke-
juaraan dunia balap motor sejak 
1949.

'Sayangnya, karena perkem-
bangan terakhir dan konsekuen-
si dari krisis Corona, balapan 

Assen ke-90 akan ditunda hing-
ga Juni 2021. Tentu saja, penye-
lengggara Sircuit Assen sangat 
kecewa, tetapi itu adalah kepu-
tusan yang masuk akal selama 
masa-masa yang tidak pasti ini.'

'Kesehatan para penggemar 
dan semua pihak lain yang terli-
bat adalah prioritas utama kami. 
Kami melihat ke masa depan 
dengan harapan menjadikan 
balapan 2021 lebih spektakuler 
dan belum terjadi sebelumnya. 
Tiket yang sudah dibeli akan 
tetap berlaku.'

'Memindahkan ajang juga 
berarti balapan ke-90 tidak akan 
terjadi pada tanggal yang diren-
canakan untuk pertama kalinya 
dalam 75 tahun.'

'Sejak 1925, dengan pengec-
ualian Perang Dunia, balapan di 
Belanda selalu ada di kalender. 
Tidak memiliki balapan pada ta-
hun 2020 adalah jeda menyedih-
kan dalam sejarah panjang kami 
yang indah dan mashyur. Situasi 
ini tidak terbayangkan beberapa 
bulan lalu.'

'Balapan Assen adalah 
satu-satunya Grand Prix yang 
selalu ada di kejuaraan dunia. 
Tahun lalu sebanyak 165 ribu 
penggemar motorsport mer-
ayakan ajang selama tiga hari 
berturut-turut. Dengan 105 ribu 
pengunjung pada hari balapan, 

kami menjadi balapan terbesar 
di dunia tahun lalu. Namun kini 
Assen tidak ada di kalender ta-
hun ini.'

'Dalam beberapa hari terakh-
ir, kami telah menerima banyak 
reaksi yang menghangatkan hati 
dari penggemar, dari Belan-
da dan luar negeri. Itu sangat 
memotivasi kami. Sungguh luar 
biasa melihat dan mendengar 
betapa dalamnya balapan Be-
landa berada di hati penggemar 
motorsport. Penggemar dari 
seluruh dunia, tua dan muda, 
dari tribun utama ke Taluds, dari 
Groningen ke Maastricht, dari 
hewan pesta hingga pakar nya-
ta olahraga, dari Rossi hingga 
Marquez.'

'Satu hal yang pasti: sejarah 
selalu dibuat di balapan Assen. 
‘Merasa Bebas di Assen’ tertulis 
di poster dan video kami. Kebe-
basan ini diambil dari kita tahun 
ini oleh krisis Corona. Tapi kami 
akan kembali! Gambar mon-
umen di Assen menunjukkan 
hal ini dengan jelas: kalaupun 
keadaan gelap, cahaya pasti se-
lalu datang lagi.'

"Kami akan membuat sejarah 
lagi pada tahun 2021. Dan kami 
akan melakukannya dengan 
Anda! Sampai jumpa di Assen!' 
(lp6)

Selebrasi Maverick Vinales (kiri) dan Fabio Quartararo setelah meraih podium pada MotoGP 
Belanda 2019. MotoGP Belanda tidak akan berlangsung tahun ini. 

Kiper MU Bantu Istri Jualan Takjil
Jakarta, SMN - Kiper Mad-

ura United, Muhammad Ridho 
memiliki kesibukan baru untuk 
mengisi waktu luangnya sela-
ma kompetisi Liga 1 Indonesia 
2020 dihentikan untuk semen-
tara waktu. Mulai hari pertama 
Ramadan, kiper dengan nomor 
punggung 20 itu berjualan takjil 
di depan Madura United Store di 
Bangkalan. Ridho tak sendirian.

Ia berjualan takjil bersama 
istrinya, Teny Farlish, dia men-
jajakan kudapan khas berbuka 
puasa seperti risoles dan es cin-
cau.

"Itu semua ide dari istri 
saya. Saya ya setuju saja untuk 
mengisi kegiatan di bulan Ra-
madan ini," ucap kiper timnas 
Indonesia itu, seperti dilansir 
laman Jawa Pos.

Menggeluti usaha kuliner 
memang bukan hal baru Teny 
Farlish. Usaha tersebut bahkan 
sudah dijalankannya sejak ma-

Kiper Madura United, M. Ridho/foto dok MU.

Kiper Madura United M Ridho Djazulie saat membantu istrinya 
menggoreng risoles.

sih tinggal di Samarinda. Me-
lihat peluang bisnis, M. Ridho 
pun mendukung sang istri kem-
bali meneruskan bisnis kulin-

ernya itu ketika dirinya memilih 
hengkang ke Madura United.

"Iya, dulu waktu tahun lalu 
jualan juga di Samarinda. Al-
hamdulillah laris. Dan nggak 
ada salahnya mencoba di sini. 
Insya Allah sampai puasa hari 
terakhir akan jualan takjil," im-
buhnya.

Tahun ini Ridho memang 
memilih tidak mudik saat Leb-
aran. Meski keinginan untuk 
pulang pasti ada. Apalagi saat 
momen Idul Fitri. Tetapi, karena 
pertimbangan kesehatan, Ridho 
memilih menetap di Bangkalan. 
Hal itu juga sesuai dengan anju-
ran pemerintah yang melarang 

warga mudik untuk memutus 
mata rantai penyebaran virus 
Corona.

"Iya, saya di Madura saja. 
Apalagi, tahun ini pemerintah 
melarang mudik," kata mantan 
penjaga gawang Borneo FC itu.

Selain membantu istri ber-
jualan takjil, M. Ridho juga ti-
dak lupa menjaga fisiknya kare-
na sesuai arahan tim pelatih, 
masing-masing pemain diharus-
kan untuk tetap berlatih mandiri 
di rumah agar kondisi mereka 
tidak terlalu drop ketika nanti 
kembali dikumpulkan dan kem-
bali berlatih bersama pemain 
lain. (liga)

Mike Tyson Selalu Takut 
Sebelum Naik Ring

Jakarta, SMN -- Lawan 
latih tanding Mike Tyson men-
gungkapkan petinju berjuluk Si 
Leher Beton itu memiliki rasa 
takut sebelum naik ring, sama 
seperti petinju-petinju lain.

Tyson yang pernah disebut 
sebagai petinju paling beringas 
tak ubahnya seperti manusia 
lain. Joe Egan, mantan sparring 
partner Tyson menyebut mantan 
juara dunia tinju kelas berat itu 
memiliki rasa gentar dan geli-
sah.

"Ada emosi ketakutan yang 
menyelimuti Mike di ruang gan-
ti. Seperti Cus [D'Amato, man-
tan pelatih Tyson] pernah ka-
takan, 'Ada garis tipis di antara 
pengecut dan pahlawan,'" kata 

Egan dikutip dari Daily Mail.
"Saat berjalan ke ring dan 

saat menunggu naik ring adalah 
momen menakutkan bagi peta-
rung manapun. Saya beri tahu 
saja. Dan emosi yang melintas 
di kepala Mike sama dengan 
Anda. Setelah pertarungan dia 
akan berkata, 'Apakah saya su-
dah melakukan dengan baik? 
Apakah itu cukup? Apakah 
lawan saya melakukan lebih 
baik?'" sambungnya.

Egan menilai Tyson memiliki 
kemampuan yang bagus dalam 
mengubah rasa takut sebelum 
naik ring menjadi bahan bakar 
dalam pertarungan sehingga 
memiliki dampak positif pada 
karier bertinju.

Dalam perjalanan dari ruang 
ganti menuju ring, Tyson kerap 
memperlihatkan ekspresi datar 
dan tidak memperlihatkan terin-
timidasi atau terancam.

"Mike adalah manusia, dia 
bukan mesin. Dia memiliki 
emosi sama dengan yang lawan 
punya. Keunggulan Mike atas 
lawannya adalah rasa ketaku-
tan karena dia membawa rasa 
tidak terkalahkan dengan segala 
kekuatannya," kata Egan.

Setelah pensiun hampir 16 
tahun lalu, Tyson masih disebut 
sebagai salah satu legenda dun-
ia adu jotos terbaik meskipun 
dari 58 kali penampilan dinodai 
enam kekalahan. (cnn)

Mike Tyson (kanan) disebut memiliki rasa takut sebelum bertarung

MotoGP Belanda Absen untuk 
Kali Pertama Sepanjang Sejarah

Jakarta, SMN -- Pandemi 
virus corona membuat MotoGP 
Belanda 2020 gagal terlaksana, 
padahal adu kebut di Sirkuit As-
sen selalu menjadi bagian dari 
kejuaraan dunia balap motor se-
jak musim pertama pada 1949.

MotoGP Belanda adalah ba-
gian dari sejarah unik penye-
lenggaraan balap motor Mo-
toGP karena tak pernah absen 
menjadi tuan rumah selama 71 
tahun.

Pihak penyelenggara sebel-
umnya berencana menggelar 
acara perayaan karena MotoGP 
Belanda tahun ini bertepatan 
dengan 90 tahun balap motor di 
Belanda.

Kali terakhir balapan di 
Assen dibatalkan ketika Nazi 
menginvasi Belanda sekitar 
1940-1945.

Kegagalan menggelar bala-
pan MotoGP berarti Sirkuit As-
sen kehilangan sebagian besar 
pendapatan. Biasanya hampir 
separuh pemasukan datang dari 
ajang MotoGP

Lantaran durasi yang pan-
jang dalam menggelar balapan, 
Sirkuit Assen tak ubahnya se-
bagai saksi bisu kemenangan 

para pebalap-pebalap motor pa-
pan atas dari masa ke masa. Dari 
era Geoff Duke dan John Surtees 
pada awal '50-an yang berlanjut 
ke masa Mike Hailwood dan 
Giacomo Agostini hingga ke 
zaman Mick Doohan serta saat 
kejayaan Valentino Rossi.

Pebalap yang paling sering 
menang di Assen adalah Angel 
Nieto. Dari 15 gelar, sembilan 
di antaranya dibukukan di kelas 
125 cc dan enam lainnya di ke-

las 50cc.
Nieto punya satu gelar lebih 

banyak ketimbang Agostini, se-
mentara Rossi sudah mengum-
pulkan 10 trofi di Assen.

Sirkuit Assen yang ada saat 
ini merupakan hasil modifika-
si dari trek asli yang merupa-
kan sirkuit jalan raya dengan 
panjang 28,57 kilometer. Pada 
1955, sirkuit permanen sepan-
jang 7,7 kilometer menjadi 
pengganti sirkuit lama.

Panjang sirkuit sempat be-
rubah menjadi 4,75 kilometer 
pada 2006 dan kembali dipang-
kas menjadi 4,55 kilometer pada 
2010.

Balap MotoGP Belanda pun 
memiliki ciri tersendiri, yakni 
dilangsungkan pada Sabtu. Baru 
pada 2016 MotoGP Belanda 
ikut kelaziman penyelenggaraan 
yang dilaksanakan hari Minggu. 
(cnn)

  MotoGP Belanda menjadi salah satu lokasi Valentino Rossi menorehkan kesuksesan. 

Sepak Bola Indonesia Terhenti, Abduh Lestaluhu 
Jadi Sering Antar Ibu ke Pasar di Ternate

Jakarta, SMN - Abduh 
Lestaluhu termasuk satu dari 
sekian banyak pesepak bola 
tanah air yang pulang kampung 
saat Shopee Liga 1 2020 dihen-
tikan. Bek Persikabo ini pulang 
ke Ternate.

Saat ini, bek langganan Tim-
nas Indonesia itu sudah bera-
da di Ternate, Maluku Utara. 
Selama di kampung halaman-
nya, Abduh Lestaluhu harus 
melakoni working from home 

(WFH) seperti para pemain Tira 
Persikabo lainnya.

Lantas, apa saja kegiatan Ab-
duh selama WFH?

"Pastilah kegiatan utama la-
tihan mandiri. Selain Berlatih 
fisik dan olah, saya juga banyak 
menghabiskan waktu bersama 
keluarga di rumah," ujar Abduh 
Lestaluhu.

"Sekarang-sekarang saya 
juga sering mengantar ibu ke 
pasar dan ke kantor. Di libur 

kompetisi ini saya lebih banyak 
latihan di rumah, seperti latihan 
penguatan, ada latihan kecil juga 
di halaman rumah," kata pese-
pak bola kelahiran 16 Oktober 
1993 itu.

 Abduh lantas mengungkap-
kan kondisi Ternate pasca virus 
corona mewabah di Tanah Air. Ia 
menegaskan, situasi di kampung 
halamannya tak jauh berbeda 
dengan daerah lain di Indonesia.

"Kita semua tahu di setiap 

provinsi melakukan penutupan 
dan setiap orang yang datang ke 
Ternate akan melakukan isolasi 
mandiri di rumah masing-mas-
ing selama 14 hari. Sama den-
gan tempat-tempat lain," tutur 
Abduh.

"Tapi saya tetap menjalank-
an latihan di lapangan-lapangan 
yang dekat dengan rumah, sam-
bil pakai masker tentunya biar 
aman," imbuh bek berusia 27 
tahun ini. (lp6)

Tira Persikabo resmi memperkenalkan Abduh Lestaluhu sebagai bagian dari skuat untuk Liga 1 2020. 
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Di Desa Durenan bantuan 
senilai Rp.600.000 per bulan 
selama 3 bulan akan disalur-
kan kepada 25 KK yang sudah 
ditetapkan sebagai sasaran 
penerima BLT Dana Desa. Da-
lam kesempatan tersebut, Bu-
pati Nur Arifin mengapresiasi 
desa-desa yang sudah bergerak 
cepat melakukan realokasi an-
ggaran dimasa pandemi covid 
seperti saat ini.

“Saya mengapresiasi de-
sa-desa yang telah melakukan 
musyawarah desa khusus su-
dah penetapan sasaran peneri-
ma BLT Desa, sasaran pener-
ima BLT desa terus kemudian 
mengalokasikan atau mereal-
okasi anggaran APBDesnya,” 
tutur Bupati.

“Dan hari ini diterimakan 
beberapa desa salah satunya 
Desa Durenan, terus setelah 
ini akan ke Watulimo juga di 

Desa Ngembel dan beberapa 
desa hampir semuanya juga 
sudah melakukan musyawarah 
desa khusus dan siap untuk pe-
luncuran BLT Dana Desa ini,” 
imbuhnya melengkapi.

Disaat yang sama, Bupati 
muda ini juga menuturkan bah-
wa Pemerintah Republik In-
donesia sangat konsen terkait 
dengan penanganan penyeb-
aran virus corona. 2 hal yang 
sudah dilakukan adalah perta-
ma mengatasi penyebaran vi-
rus dan yang kedua mengatasi 
dampak sosial ekonomi.

Untuk penanganan dampak 
sosial ekonomi dimasa pan-
demi ini, selain kebijakan 
pemberian insentif terhadap 
pelaku usaha, UMKM, kemu-
dian restrukturisasi kredit, dan 
selanjutnya adalah diberikann-
ya bantuan sosial.

Dijelaskan oleh Bupati ban-

tuan sosial yang disalurkan un-
tuk meringankan beban mas-
yarakat berasal dari beberapa 
sumber baik yang bersumber 
dari APBN, APBD Provinsi, 
maupun APBD Kabupaten/
Kota.

Untuk bantuan yang beras-
al dari APBN meliputi PKH 
yang diterimakan setiap bulan, 
kemudian BPNT yang peneri-
manya diperluas dan jumlah 
yang diberikan biasanya se-
jumlah 150 ribu menjadi 200 
ribu rupiah. Kemudian juga 
ada BLT Kementerian Sosial 
yang jumlahnya 600 ribu rupi-
ah selama 3 bulan.

Sedangkan untuk bantu-
an yang berasal dari APBD 
Provinsi, Gubernur Jatim su-
dah mengirim surat akan mem-
berikan top up BPNT sejumlah 
100 ribu rupiah untuk kelura-
han. Mengingat berdasarkan 

data di Provinsi sektor yang 
paling terdampak adalah sek-
tor non agro sehingga arahnya 
di wilayah perkotaan. Untuk 
desa, provinsi juga member-
ikan bantuan pangan berupa 
paket sembako yang juga dis-
alurkan ke desa-desa.

Untuk bantuan yang ber-
sumber dari APBD Kabupaten 
Trenggalek, di Bulan April ini 
dari donasi masyarakat dan 
APBD yang dikelola Baznas 
ada sebanyak 5 ribu Kartu Pen-
yangga Ekonomi (KPE). Dan 
Bulan Mei mendatang ditarget-
kan 20 ribu lagi sehingga total 
KK penerima KPE menjadi 25 
ribu. Selanjutnya adalah ban-
tuan yang bersumber dari Dana 
Desa berupa BLT senilai 600 
ribu rupiah yang diterimakan 
setiap bulan selama 3 bulan. 
(kominfo/adv/ed)

matan Ponggok.
Masyarakat yang akan melin-

tas ke wilayah Kabupaten Blitar 

diwajibkan untuk diperiksa kes-
ehatannya guna mengantisipasi 
penyebaran Covid-19.

Tidak hanya mengunjun-
gi Posko, Bupati Rijanto juga 
memberikan bantuan logistik 

untuk para tim yang bertugas di 
Posko Check Point perbatasan.
(mam)

dapur umum.
Dalam tinjauan di per-

batasan Surabaya Gresik Ka-
polda Jatim disambut langsung 

oleh Kapolres Gresik dan Dan-
dim Gresik, yang kemudian 
dilanjutkan meninjau dapur 
umum yang berada di area Ko-

dim Gresik.
Kapolda Jatim beserta rom-

bongan selanjutnya bergeser 
menuju dapur umum milik 

Propinsi Jawa timur yang be-
rada di Kawasan Makodam V 
Brawijaya.(Bry)

selama bulan suci ramad-
han ini bisa mengurangi beban 
hidup warga ditengah pandemi 
Covid-19.

“Menu andalan dari dapur 
umum Polres Lumajang ada-
lah masakan Anyang. Yaitu, 
masakan yang berbahan dasar 

kacang panjang atau pakis,” im-
buhnya.

Masakan Anyang sejenis os-
eng-oseng, namun selain any-
ang, menu masakan ini setiap 
hari juga berganti-ganti.

Sementara itu, Kasat Lantas 
Polres Lumajang, AKP I Putu 

Angga Feriyana, menjelaskan 
jika masakan kesukaannya ada-
lah masakan plecing kangkung.

“Karena saya berasal dari 
bali, masakan favorit saya ada-
lah plecing kangkung dengan 
rasa pedas,” ujar nya.

Ditengah wawancara terlihat 

Kapolres bersama Kasat Lantas 
dan Kabag Ops ikut mengupas 
bawang, dan memotong kacang 
panjang sambil bersenda gurau. 
Mereka turun langsung di dapur 
umum demi memasak untuk 
masyarakat.(Tik) 

Mas Didi Kempot, bisa tero-
bati kangennya,” ungkap Kanang, 
sapaan akrab Bupati Ngawi ini.

Selain direncanakan menggan-
deng televisi, konser untuk Jawa 
Timur ini juga akan membuka 

dompet amal untuk disumbang-
kan bagi penanganan Covid-19. 
(ari)

Pemdes Selorejo Kecamatan Dau akan 
Berlakukan PSBB Tingkat Desa

Malang, SMN - Jumlah 
pasien terpapar covit - 19 di 
kabupaten Malang tiap harin-
ya semakin bertambah. seper-
ti halnya yang terjadi di desa 
Selorejo kecamatan dau. Hal 
ini dibenarkan oleh kepala desa 
Bambang Soponyo saat ditemui 
dikantornya, Kamis (30/4). Ada 
salah satu warganya yang posi-
tif covit - 19. Yang saat ini su-

dah dilakukan upaya evakuasi 
terhadap pasien tersebut. Ada-
pun jenis kelaminnya perem-
puan usia 62 tahun.

Untuk memutus mata rantai 
virus corona, pihaknya langsung 
mengambil langkah tegas jika 
memang perlu akan diberlaku-
kan Pembatasan Social Berska-
la Besar (PSBB). Nanti malam 
kita akan rapat bersama BPD, 

tokoh masyarakat, tokoh agama 
dan seluruh perwakilan element 
masyarakat guna membahas 
langkah langkah yang harus 
kita lakukan guna menekan laju 
perkembangan virus corona 
khususnya di desa selorejo.

Sebelum ada warga yang 
dinyatakan positif pemerintah 
desa sebenarnya sudah melaku-
kan langkah langkah prefentif 
dengan melakukan penyempro-
tan di tiap tiap lingkungan dan 
menjaga pintu masuk utama 
serta memberlakukan buka tu-
tup di pintu masuk yang lain, 
mengingat ada 3 akses jalan un-
tuk bisa masuk ke desa selorejo.
Namun setelah ada warga yang 
terpapar covit - 19 pihaknya 
akan berlakukan satu pintu dan 
akan menutup total dua akses 
pintu masuk. 

Teknisnya dengan menutup 
pintu - pintu masuk dan hanya 
menggunakan satu pintu masuk 

utama desa selorejo diharapkan 
bisa lebih terkontrol. Bagi war-
ga yang akan keluar desa harus 
memakai masker, sarung tangan 
dan wajib cuci serta diukur suhu 
tubuhnya dengan alat yang su-
dah kita siapkan. Dan bagi tamu 
yang akan masuk ke desa apa-
bila tidak ada keperluan yang 
penting akan disuruh balik, te-
gas Bambang Soponyono.

Pada hari ini jumat tanggal 
1 mei dilaksanakan penyem-
protan serentak di desa sebagai 
langkah antisipasi. Titik kumpul 
dipusatkan dikantor desa selore-
jo ada 8 mobil yang membawa 
alat semprot untuk ditugaskan 
menyemprot ke rumah - rumah 
warga. 

Bamabang juga berharap 
semoga virus corona ini bisa 
segera hilang dan masyarakat 
bisa beraktifitas seperti biasa.
(jun)

Samangat para relawan saat melakukan penyemperotan 
kerumah rumah warga

Cegat Pengguna Jalan, Kodim 
Batang Bagikan Nasi Kotak 

Terdampak Pandemi Covid-19

Batang, SMN - Memasuki 
hari ke tujuh puasa ramadhan di 
tengah pandemi Covid-19, Ko-
dim 0736/Batang membagikan 
nasi kotak kepada pengguna jalan 
yang melintas di depan Makod-
im, di Jalan Jenderal Sudirman 
no. 41 Kesepuhan Batang. Kamis 
(30/4/20) Sore

Pembagian nasi kotak yang 
disiapkan untuk berbuka puasa 
dan dibagikan kepada pengguna 
jalan seperti tukang becak, tukang 
panggul, pedagang asongan serta 
karantina Covid-19 di gedung pra-
muka kwarcab Batang. 

 Nasi kotak merupakan ha-
sil masakan posko dapur umum 
Sinergitas TNI-Polri - Pemda, 

di Stadion mohammad Sarengat 
wilayah Kodim 0736/Batang, 
yang didirikan untuk mengatasi 
dampak pandemik Covid-19.

Komandan Kodim Batang 
melalui Kasdim Mayor Inf. Raji, 
‘’Dalam rangka turut peduli me-
ringankan sesama kepada war-
ga terdampak pandemi Covid 
-19, Kodim 0736/Batang turut 
mengambil peran membantu da-
lam proses memasak dan mem-
bungkus makanan di dapur umum 
gugus tugas Covid-19, Kabupaten 
Batang yang diinisiasi oleh Kodim 
0736/Batang bersama Polres dan 
Pemda,’’ terangnya.

Lanjutnya, ‘’Kami rela meno-
long dan siap untuk membantu 

Kodim Batang bagikan nasi kotak

sesama, khususnya warga kurang 
mampu yang terdampak pandemi 
Covid-19, supaya dapat merin-
gankan beban hidup mereka,” 
ucapnya.

‘’Kami dari Kodim 0736/
Batang tentunya akan selalu be-
rupaya dalam kegiatan bhakti ke-
manusiaan seperti ini, terutama 
untuk membantu masyarakat yang 
kurang mampu,

mudah-mudahan selain dapat 
bermanfaat untuk sesama, semoga 
kegiatan kami juga mendapatkan 
pahala dari Allah SWT,’’ tutur 
Kasdim.

Sementara Sahnyoto (61th), 
‘’Saya sangat berterimakasih ke-
pada bapak TNI yang telah bar-
bagi nasik kotak, karena kami 
sebagai rakyat tidak mampu 
merasa terbantu apalagi di tengah 
pandemi Corona ini, penghasilan 
kami menurun, kadang sehari saya 
cuma dapat penghasilan dua puluh 
ribu, jadi kami berharap kepada 
Bapak TNI agar sering sering ada 
pembagian nasi kotak seperti ini, 
sekali lagi kami ucapkan banyak 
terimakasih kepada pak TNI se-
moga Alloh SWT selalu melind-
ungi dan membalas atas kebaikan-
nya.’’ ucapnya.(Santoso)

Kodim Batang Bersama Forkopimda Siapkan 
Nasi Kotak Buat Warga Terdampak Covid -19

Batang, SMN - Komandan 
Kodim 0736/Batang Letkol Kav 
Henry R. J Napitupulu, Kapolres 
Batang AKBP Abdul Waras, dan 
Bupati Batang H. Wihaji, melaku-
kan upaya dengan tindakan nyata 
yakni meninjau langsung kegiatan 
didapur umum TNI-Polri dan Pem-
da peduli Covid -19 wilayah Kab. 
Batang bertempat di GOR Sarengat 
Batang, kamis ( 30/04/20 ).

Peninjauan ini untuk melihat 
secara langsung proses kegiatan 
memasak karena makanan tersebut 
nantinya akan di bagikan kepada 
masyarakat yang terdampak Covid 
19. 

Dandim Batang Letkol Kav 
Henry R. J Napitupulu saat di-
wawancarai mengatakan” ini ada-
lah dapur umum TNI - Polri dan 
Pemda ini adalah bukti Sinergitas 
kami untuk bersama- sama mem-
bantu masyarakat yang terdampak 
Covid 19 dan yang memasak juga 
gabungan dari anggota TNI - Polri 
dan Pemda.

Sasaran yang akan mendapat-
kan bantuan nasi kotak ini adalah 
warga yang benar-benar terdampak 
Covid 19,” ungkapnya.

Dan kami bergerak sesuai den-
gan arahan dari Bapak Bupati/Pem-
da agar bisa tepat sasaran bantuan 
yang akan diberikan.”tambahnya. 

Pembagian menu berbuka akan 
dibagikan secara periodik bersama 
jajaran Kodim dan Pemda, untuk 
bisa memberikan bantuan kepada 
masyarakat,” kata Kapolres.

AKBP Abdul Waras mengim-
bau, agar warga Kabupaten Batang 
dapat meningkatkan kesabaran di 
bulan suci Ramadan dalam meng-
hadapi pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan dengan 
seluruh warga mematuhi imbauan 
dari pemerintah, wabah Corona 
ini cepat berlalu,” harap Kapolres 
Batang AKBP Abdul Waras.

Sementara bupati Batang Wihaji 
mengucapkan terimakasih kepada 
TNI Polri yang selalu mendukung 
secara total dan terdepan bersama 

pemda dalam pencegahan maupun 
dampak ekonomi.

“Hari ini adalah giat dapur 
umum dari TNI Polri bersama 
Pemda , yang akan di prioritaskan 
kepada warga yang membutuh-
kan,” tutur bupati

Wihaji juga menambahkan, ter-
kait bantuan sosial bagi terdampak 
Covid- 19, akan menunggu kebi-
jakan dari pemerintah pusat yang 
sebagian telah di bagikan, namun 
secara keseluruhan akan dibagikan 
secara serentak. 

Kita akan berikan bersama an-
tara lain bantuan dari Provinsi Jawa 
Tengah, Pemkab Batang, Dana 
Desa dan Pemerintah Pusat yang 
saat ini sedang dikalkulasi agar te-
pat sasaran, tidak tumpang tindih 
dan tidak melanggar aturan,” terang 
Bupati.

TNI-Polri dan Pemda terlihat 
memasak guna menyiapkan nasi 
kotak siap saji untuk di bagikan 
kepada masyarakat yang membu-
tuhkan.

Pembagian nasi kotak ini akan 
di bagikan kepada 750 warga yang 
membutuhkan di seputaran wilayah 
Kecamatan Batang.

Diantaranya para tukang becak 
yang mangkal disekitaran Alun-
alun Batang dan Pasar Batang, 
warga kurang mampu yang ber-
domisili disekitar kantor Makodim 
dan Mapolres Batang, warga yang 
sedang karantina di Gedung Pra-
muka dan di Kel. Kasepuhan serta 
warga yang kurang mampu di Kel. 
Karangasem Utara.” pungkasnya.
(Santoso)

Kodim Batang bersama Forkopimda siapkan nasi kotak

Polres Kendal Gandeng Dinkes Adakan
 Sosialisasi ke Pedagang Jamu di Pegandon Kendal

Kendal, SMN – Polres 
kendal bekerja sama dengan 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
melaksanakan sosislisasi, 
himbauan dan pengecekan 
kesehatan kepada para ped-
agang jamu atau warga yang 
kontrak rumah di Rt 01 Rw 
02 Desa Pegandon, Senin 
(27/04/2020). 

Acara sosialisasi dihad-
iri oleh Kapolsek Pegan-
don, Bidan Desa Pegandon, 
Perangkat desa, Babinkam-
tibmas Aiptu Agus P, Babinsa 
Sertu Suroso, Ketua Rt dan 
Ketua Rw. Babinkamtibmas 
menyampaikan, maklumat 

Kapolri tentang Kepatuhan 
terhadap kebijaksaan Pe-
merintah dalam penanganan 
penyebaran virus Corona 
(Covid-19), masyarakat ha-
rus melaksanakan Pola hidup 
bersih dan sehat di lingkun-
gan keluarga, hindari kontak 
langsung dengan masyarakat 
(social distancing), hindari 
kerumunan massa di tempat 
hiburan, jangan mengada-
kan giat yang mengumpulkan 
masyarakat seperti resepsi pe-
nikahan, cuci tangan sesering 
mungkin menggunakan hand 
sanitizer maupun sabun anti-
septic.(sas)Polres Kendal gandeng Dinkes adakan sosialisasi ke pedagang

“Untuk memberi optimisme 
kepada masyarakat, bahwa ini 
bisa disembuhkan. Tapi seka-
ligus juga tidak boleh mereme-
hkan,” jelasnya.

Selain itu, ada sejumlah 
topik lain yang juga diangkat 
media. Antara lain lockdown, 
penerapan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), laran-
gan mudik, ibadah di rumah, 
aturan ojek online, penganggu-
ran/pemutusan hubungan kerja 

(PHK), ujian nasional/belajar 
di rumah, serta Kartu Prakerja.

Di sisi lain, Nuh mengatakan 
berita negatif atau cenderung 
ke arah kritik yang diberitakan 
media tidak dapat disalahkan.

Terutama bila objek yang 
diberitakan memang terdapat 
kelemahan atau kekurangan 
yang perlu dikritik. Apalagi 
yang diarahkan kepada pemer-
intah dalam situasi seperti saat 
ini.

Namun, media tetap diminta 
memberitakan segala sesuatu 
dalam koridor kode etik jurnal-
istik dan UU Pers No.40/1999.

“Tugas pers profesional me-
mang menjalankan fungsi kritik 
terhadap penyelenggaraan pe-
merintahan dan pelayanan pub-
lik. Kritik pers adalah energizer 
agar pemerintah lebih serius 
dan seksama dalam menangani 
keadaan pandemi Covid-19,” 
katanya.(trbnews)
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Gubernur Khofifah Ingatkan Mulai 

Tanggal 1 Mei Dilakukan 
Teguran dan Penindakan di Daerah PSBB

Surabaya, SMN - Wabah vi-
rus corona semakin meluas, hari 
ini sudah melewati angka 1.000 
kasus di Jawa Timur. Tepatnya 
1031 yang terkonfirmasi positif 
covid - 19. Situasi ini semakin 
mengkhawatirkan jika tidak dii-
kuti kewaspadaan, kedisiplinan 
dan kepatuhan secara kompre-
hensif, apalagi beberapa klaster 
baru penularan Covid-19 mulai 
bermunculan. 

Terakhir adalah klaster baru 
sebuah perusahaan di Surabaya 
yang berujung pada penghen-
tian kegiatan produksi setelah 
dua orang karyawannya posi-
tif terjangkit Covid-19 dan 
meninggal dunia.

Hingga Jum’at (1/5) jumlah 
pasien positif Covid-19 di Jawa 
Timur berjumlah 1031 kasus. 
Sementara jumlah pasien dalam 
pengawasan (PDP) berjumlah 
3131 orang dan orang dalam 
pemantauan (ODP) berjumlah 
sebanyak 19.585 orang. 

Adapun jumlah pasien sem-
buh mencapai 165 orang atau 

sebanyak 16 persen. Sementa-
ra korban meninggal mencapai 
107 orang atau sebanyak 10,38 
persen.

“Dari 38 kabupaten/kota, 37 
diantaranya telah berstatus zona 
merah, termasuk Ngawi yang 
baru hari kamis (30/4) menjadi 
zona merah. Hanya tersisa satu 
kabupaten yang berstatus zona 
hijau yakni Sampang, ungkap 
Gubernur Jatim, Khofifah Indar 
Parawansa di Gedung Negara 
Grahadi, Jum’at malam (01/5).

“Kota Surabaya menjadi 
episentrum penularan Covid-19 
di Jatim dengan jumlah pasien 
positif terbanyak, yaitu 496 dari 
1031 kasus positif atau setara 
dengan 48,1 persen ,” tambah 
dia. 

Menurut Khofifah, terus 
meningkatnya kasus Covid-19 
di Jatim akibat transmisi lokal 
atau antar warga, meskipun 
tanpa ada riwayat perjalanan 
ke luar daerah. Namun, perlu 
diketahui juga bahwa pengu-
muman hasil kasus positif hari 

ini adalah merupakan hasil dari 
pemeriksaan sampel 3-5 hari 
yang lalu, artinya kasus posi-
tif hari ini lebih tepat untuk 
menggambarkan 3-5 hari yang 
lalu. Oleh karena itu, penamba-
han kasus ODP dan PDP dapat 
dipertimbangkan sebagai ind-
ikator pelaksanaan dalam PSBB 
, hal ini karena datanya bersifat 
real-time tanpa harus menunggu 
hasil laboratorium. 

Hari ini penambahan kasus 
PDP di Surabaya 43 orang, 
dua hari sebelumnya PDP ber-
tambah 66 orang. Sedangkan 
penambahan kasus ODP di 
Surabaya kemarin 53 sekarang 
tambah 102 orang. Tren yang 
agak menggembirakan dapat di-
lihat pada Sidoarjo dan Gresik, 
kemarin tidak ada penambah-
an sama sekali kasus PDP dari 
Sidoarjo dan Gresik , padahal 
sehari sebelumnya PDP ber-
tambah sebanyak 21 orang di 
Sidoarjo dan 4 orang di Gresik. 
Selain itu, ODP di Sidoarjo hari 
ini bertambah 10 orang pada-

hal sehari yang lalu bertambah 
12 orang. Sedangkan ODP di 
Gresik hari ini bertambah 7 
orang, dan sehari sebelumnya 
bertambah 2. 

Kita tidak boleh lengah, 
Khofifah berharap masyarakat 
untuk patuh dan disiplin selama 
14 hari pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Khofifah meminta masyarakat 
untuk berkegiatan di rumah, 
dan mengurangi bahkan menia-
dakan kegiatan di luar rumah 
dalam upaya memangkas mata 
rantai penularan COVID-19.

“Manfaatkan PSBB ini un-
tuk kebersamaan dengan kel-
uarga. Jangan sampai karena 
alasan bosan di rumah akhirnya 
malah membawa virus ke ru-
mah dan menularkannya kepada 
keluarga, saudara, tetangga, dan 
sebagainya,” terangnya.

“Saya yakin Jatim mampu 
melewati ini semua. Kuncinya 
satu, disiplin. Jangan sampai 
PSBB ini diperpanjang,” lanjut 
Khofifah.(*)

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim memberikan paparan terkait perkembangan penanganan virus Covid-19 Provinsi Jatim 
di gedung Negara Grahadi Surabaya

Pabrik Rokok Semanggi 
Sambut Hari Buruh, Antara 

Corona Tidak Ada PHK

Tulungagung, SMN – Hari 
Buruh atau May Day yang dipe-
ringati pada 1 Mei besok, harus 
terlaksana dalam kondisi pan-
demi virus corona (Covid-19). 
Kendati begitu salah satu pabrik 
rokok di Jalan Pahlawan Desa 
Rejoagung Kecamatan Kedung-
waru diterjang kembang kempis 
Produksi, Kamis (30/4).

Demi mencegah penyeba-
ran virus corona, salah satunya 
pabrik rokok semanggi men-
erapkan protokol kesehatan. 
sebelum masuk para karyawan 
melakukan pengecekan suhu 

tubuh oleh petugas. Memakai 
masker saat bekerja, mencu-
ci tangan dan tak ketinggalan 
menggunakan hand sanitizer.

Karyawan pabrik rokok 
tersebut didominasi oleh kaum 
hawa yang kebanyakan ada-
lah ibu rumah tangga. Ada tiga 
bagian pekerjaan yang mereka 
lakukan yaitu giling, packing 
dan SKM. Dengan duduk berja-
jar, para karyawan menerapkan 
physical distancing (menjaga 
jarak) satu sama lain.

Pimpinan Pabrik Rokok 
Semanggi Cholid Juhani men-

gatakan, “Dengan kondisi sep-
erti ini, produksi menurun dan 
kurang stabil. Berujung pada 
karyawan terkadang masuk ter-
kadang tidak. Nyaris tidak ada 
peningkatan perekonomian. 
Semua Tergantung orderan dan 
melihat situasi pasar. Kita beru-
saha bagaimana cara agar tidak 
merumahkan atau mem-PHK 
karyawan.”

“Pemasaran rokok ke 
wilayah Jawa Timur, Jawa Ten-
gah sampai menembus luar jawa 
saat ini terhambat tidak bisa 
mengirim. Semua transportasi 
berhenti, kita kesulitan mencari 
celah, hampir semua wilayah 
melaksanakan lockdown.”

“THR karyawan menjelang 
hari raya diusahakan semua 
ada. Kasihan mereka, seman-
gat bekerja dan pulang sore 
hari, demi menghidupi kelu-
arga. Pabrik Mensejahterakan 
karyawan dengan upah kerja 
sesuai itu harapan kita.”

“Di hari besar buruh, semoga 
semua karyawan di pabrik bisa 
bekerja dengan maksimal dan 
optimal. Pandemi virus corona 
telah memukul perekonomian, 
tetapi kita berjuang demi ibu- 
ibu,” ungkap Cholid Juhani. 
(Gusty Indh)

Pimpinan perusahaan rokok semanggi Cholid Juhani

Penerima Bantuan Terdampak Covid-19 
Dinas Sosial, Jangan Salah Sasaran

Tulungagung, SMN – Di 
tengah pandemi Covid-19, tentu 
berdampak pada kehidupan di 
masyarakat. Kementrian pusat 
melalui Dinas Sosial Keluarga 

Berencana dan Perlindungan 
Perempuan (KB PP) Kabupat-
en Tulungagung, melaksanakan 
kebijakan bantuan sosial, Rabu 
(29/4.)

Kepala dinas sosial Keluar-
ga Berencana dan Perlindun-
gan Perempuan Suparni MM, 
melalui Kasi Asistensi Jaminan 
Sosial Tofik Priyadi mengatakan, 
“Untuk bantuan Covid-19, dari 
jumlah data 110.040 penerima 
terbagi PKH, BPNT dan PKM 
ada Bantuan Langsung Tunai 
(BLT). Data yang masuk dan 
sudah terverifikasi sebanyak 
Rp. 31.558 ribu KPM, dan si-
sanya masih tahap verifikasi 
oleh Bappeda. Nanti akan ada 
tambahan yang di usulkan oleh 
desa ke dinas terkait dengan 
pagu sekitar Rp. 28.338 ribu dan 
itupun bisa bertambah. Sampai 
hari ini positif valid masih Rp. 
23.061 ribu. Saat ini masih pros-
es penampungan usulan penen-
tu pengantar dari desa maupun 
kelurahan.”

“Yang diberikan nanti adalah 
berupa sembako, dengan nomi-
nal jika dihitung nilai bantuan 
sebesar Rp. 200 ribu per paket 
selama 9 bulan.”

“Bantuan ini jangan sam-
pai salah sasaran. yang mampu 
jangan diberi bantuan dan yang 
mampu jangan meminta bantu-
an. Banyak warga masyarakat 
Tulungagung yang tidak mampu 
berhak menerima bantuan. Dan 
ini harus benar-benar teralo-
kasikan,” kata Tofik Priyadi.

Desa maupun Kelurahan ter-
dampak menjadi prioritas dari 
segi pendataan serta penyalu-
ran. Dalam hal ini Dinas Sosial 
Kabupaten Tulungagung segera 
menyalurkan penerima manfaat, 
terutama bagi keluarga miskin 
terdampak Covid-19. (Gusty 
Indh)

Kasi Asistensi Jaminan Sosial Tofik Priyadi saat di ruang kerja

Paripurna Virtual LKPJ 2019, 
Penurunan Angka Kemiskinan dan 

Peningkatan IPM Masih Jadi Sorotan

Ngawi, SMN – Rapat Pari-
purna digelar DPRD Ngawi se-
cara virtual, Rabu (29/04/2020). 
Paripurna itu juga diterapkan 
standar penanganan Covid-19, 
dengan menjaga jarak, ber-
masker dan hanya dihadiri be-
berapa anggota.

Paripurna dengan agenda 
pembacaan Nota Pengantar 
Laporan Keterangan Pertang-
gungjawaban (LKPJ) terse-
but dilakukan secara online, 
dengan hanya dihadiri bupati, 
wabup dan sekda. Sedangkan 
dari dewan hadir Ketua dan 
Wakil Ketua DPRD, juru bicara 
Pansus LKPJ, perwakilan frak-

si dan komisi.
Bupati Ngawi, Budi 

Sulistyono, dalam nota pen-
gantarnya menyampaikan, ta-
hun 2019 lalu, kekuatan APBD 
Ngawi lebih dari Rp 2,188 tri-
liun, sudah dilaksanakan dalam 
sejumlah program.pembangu-
nan.

Namun demikian, bupati 
yang akrab disapa Kanang ini 
menyatakan, kendala terberat di 
tahun 2019 adalah penanganan 
proyek fisik, termasuk masih 
adanya proyek putus kontrak.

“Secara keseluruhan tidak 
terlalu ada kendala, kecua-
li karena masih adanya soal 

proyek fisik yang putus kon-
trak,” ujar Kanang.

Kanang menegaskan Pem-
kab selalu bersinergi dengan 
DPRD dalam menyelenggara-
kan pemerintahan daerah. Pi-
haknya juga akan mengindah-
kan semua rekomendasi yang 
diberikan DPRD agar lebih 
baik di masa mendatang.

Sedangkan Ketua DPRD 
Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, 
mengapresiasi positif LKPJ 
Bupati tahun 2019. Namun, be-
berapa kritik disampaikan pria 
yang acap disapa Antok ini.

Kritik tersebut mencakup 
tentang penurunan angka ke-
miskinan, peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia dan ke-
wajaran dalam capaian kinerja.

“DPRD juga melihat tugas 
pembantuan pemkab sudah 
dilakukan dengan baik, IPM 
dan penurunan angka kemi-
skinan jadi catatan dan capaian 
kinerja ada yang perlu diperbai-
ki,” ungkap Antok.

Berbagai sumber menyebut, 
sampai tahun 2019, angka ke-
miskinan di Ngawi masih cuk-
up tinggi, selan itu IPM juga 
masih di bawah rata-rata Jatim 
sedangkan capaian kinerja ada 
yang melampaui kewajaran.
(ari)

Penyerahan LKPJ Bupati tahun 2019 kepada Ketua DPRD 
dalam rapat paripurna virtual, Rabu (29/04/2020)

Polsek Banjar Agung Dibantu Warga 
Berhasil Menangkap Pelaku Penculikan Balita

Polsek Banjar Agung dibantu warga berhasil menangkap 
pelaku penculikan

Tulang Bawang, SMN - Pol-
sek Banjar Agung di bantu war-

ga berhasil menangkap pelaku 
tindak pidana penculikan ter-

hadap bayi bawah lima tahun 
(balita) yang terjadi di wilayah 
hukumnya.

Kapolsek Banjar Agung 
Rahmin mengatakan, tindak 
pidana penculikan terhadap 
balita tersebut terjadi hari Ka-
mis (30/04/2020), sekira pukul 
10.30 WIB, di dalam rumah 
korban.

“Pelapor Maman Sudarman-
to (30), berprofesi wiraswasta, 
warga Kampung Balai Murni 
Jaya, Kecamatan Banjar Baru, 
Kabupaten Tulang Bawang,” 
ujar Rahmin.

Kapolsek menjelaskan, saat 
anak kandung pelapor berini-
sial AV (4), sedang bermain di 
dalam rumah, tiba-tiba pelaku 
mengambil dan menggendong 
balita tersebut ke arah SDN 1 

Balai Murni Jaya. Aksi pelaku 
ini di lihat oleh Saksi Rohmat-
ulloh Solehudin (40), saksi 
langsung memberitahu pelapor 
yang saat itu sedang bekerja di 
Balai Kampung Balai Murni 
Jaya.

“Itu anak mu di bawa siapa ? 
di gendong,” ujar saksi kepada 
pelapor, kemudian saksi dan pel-
apor langsung mengejar pelaku. 
Setelah bertemu dengan pelaku, 
pelapor langsung meminta anak-
nya agar dikembalikan tetapi 
pelaku menolak sehingga terjadi 
perebutan antara pelaku dengan 
pelapor, akhirnya balita tersebut 
berhasil direbut oleh pelapor 
dan pelaku langsung melarikan 
diri.

“Warga yang mengetahui 
kejadian penculikan balita ini 

langsung mengejar pelaku, akh-
irnya pelaku berhasil ditangkap 
dan sempat dihakimi oleh warga. 
Pelaku kemudian dibawa oleh 
aparatur Kampung ke Mapolsek 
Banjar Agung,” terang Rahmin.

Lanjutnya, saat tiba di 
Mapolsek Banjar Agung, pelaku 
ini langsung kami bawa ke 
Puskesmas Tulang Bawang I un-
tuk di lakukan pengobatan kare-
na kondisinya luka-luka akibat 
di hakimi massa.

Kapolsek menambahkan, 
pelaku yang memiliki tato di 

tubuhnya ini mengaku bernama 
IG (35), berstatus penganggu-
ran, warga Prabumulih, Provinsi 
Sumatera Selatan.

“Saat di interogasi oleh 
petugas kami, pelaku ini mem-
berikan keterangan yang beru-
bah-ubah dan terindikasi men-
galami gangguan jiwa. Untuk 
itu petugas kami langsung mem-
bawa pelaku tersebut ke Rumah 
Sakit Jiwa (RSJ) Kurungan 
Nyawa guna dilakukan pemer-
iksaan secara intensif,” ungkap 
Kapolsek Banjar Agung.

Apabila nanti hasil pemerik-
saan pelaku ini dinyatakan sehat, 
pelaku akan di jerat dengan Pas-
al 83 Jo Pasal 76F Undang-Un-
dang Republik Indonesia Nomor 
35 tahun 2014 tentang Perubah-
an Atas Undang-undang Nomor 
23 tahun 2002 tentang Perlind-
ungan Anak.

Di pidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 tahun 
dan paling lama 15 tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 60 Juta 
dan paling banyak Rp. 300 Juta.
(Hrd)


