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World Press Freedom Day, 
Dewan Pers Ingatkan Soal 

Empati Terkait Corona

Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Jakarta, SMN -  Dalam 
memperingati World Press 
Freedom Day 3 Mei 2020, 
Dewan Pers menegaskan 
insan pers harus menum-
buhkan sikap empati dan 
kedisiplinan publik dalam 
menghadapi wabah virus 
Corona. Jika tidak, maka 
penanganan Corona di In-
donesia akan memerlukan 
waktu yang amat lama.

“Keberhasilan penanga-
nan COVID-19 ini sangat 
ditentukan oleh kemam-
puan dalam menumbuhkan 

empati dan kedisiplinan 
publik serta memobilisasi 
sumber daya bangsa dan 
negara dengan pendekatan 
sistemik dan sistematik. 
Tanpa itu, dikhawatirkan 
penanganan COVID-19 
akan memerlukan waktu 
lama, tingkat mortalitas 
yang tinggi, menambah 
persoalan turunan (ikutan) 
dan biaya sosial-ekonomi 
semakin tinggi,” kata Ket-
ua Dewan Pers, Moham-
mad Nuh, dalam ket

 Bupati Tulungagung Adakan Rapat 
Terbatas Penanganan Covid-19

Tulungagung, SMN - Ber-
tempat Di Pendopo Kongas 
Arum Kusumaning Bongso 
Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo MM, men-
gadakan rapat terbatas ter-
kait Percepatan penanganan 
Covid 19, Yang di hadiri juga 
Sekretaris Daerah Kab. Tu-
lungagung, Wakapolres Tu-
lungagung, Kasdim 0807 Tu-

Bersambung di Hal. 11 Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM. saat rapat terbatas penanganan Covid-19

“Untuk pekerja mi-

gran dan pemudik 

yang pulang ke daerah 

masing-masing mem-

punyai klinis sakit 

dengan kondisi sere-

monia berat/ambekan 

berat harus di rawat di 

salah satu rumah sakit 

rujukan”

Pembangunan Rehab Gedung Olah Raga dan Penanganan 
Covid-19 Melalui Dana Desa di Desa Jatilengger

Blitar, SMN - Peng-
gunaan Dana Desa Tahun 
2020 Pemerintah Desa 
Jatilengger, Kecamatan 
Ponggok dipergunakan un-
tuk pembangunan rehab ge-
dung olah raga atau gedung 

pertemuan kantor desa, 
yang kedua pengerasan 
jalan berupa rabat beton, 
akan tetapi dengan adan-
ya pandemi Covid-19 ini 
ahirnya yang di bangun di 
Desa Jatilengger hanya re-

hab gedung olah raga saja 
dan untuk yang lainnya di 
gunakan untuk kegiatan 
pencegahan Covid-19.

Jadi untuk APBDES ta-
hun 2020 yang direncakan 
untuk pembangunan fisik 

hanyalah rehab gedung 
olah raga saja, mengingat 
ini adalah mengadopsi usu-
lan dari masyarakat karena 
dulunya Pemerintah Desa 
Jatilengger ini pernah pu-
nya gedung olah raga di Bersambung di Hal. 11

Rehab Gedung Olahraga di Desa Jatilengger, Kecamatan 
Ponggok, Kabupaten Blitar

dekat pabrik tiwul, karena 
sudah di gunakan untuk 
pembangunan pabrik tiwul 
ahirnya masyarakat ingin 
agar   Pemerintah   Jatileng- 

Tasyakuran Peringatan Hari Jadi Kab. Mojokerto 
ke-727 dan Grand Launching Command Center Kab. Mojokerto

Mojokerto, SMN - Mimpi 
mewujudkan pemerintahan ber-
basis i-Government (Integrated 
Government) sudah di depan mata. 
Pemerintah Kabupaten Mojokerto 
merealisasikan hal tersebut, dengan 
membentuk dan mendirikan pusat 
informasi berbasis digital terpa-
du atau Command Center. Grand 
launching dan peresmiannya dilaku-
kan bertepatan pada Tasyakuran 
Peringatan Hari Jadi Kabupaten 
Mojokerto ke-727 tahun 2020, Sab-
tu (9/5) sore oleh Bupati Mojokerto 
Pungkasiadi di Griya Wira Bhakti 
Praja Rumdin Bupati Mojokerto. 

Bupati Pungkasiadi mengaku 
bangga dengan keberhasilan Pemer-
intah Kabupaten Mojokerto, dalam 
mewujudkan berdirinya Command 
Center. Command Center Kabupat-
en Mojokerto akan difungsikan se-
bagai tempat teleconference untuk 
rapat, dengan instansi vertikal mau-
pun horizontal. Command Center 
Kabupaten Mojokerto telah dileng-

kapi dengan peralatan mutakhir 
yang bisa melayani video confer-
ence dengan baik dan nyaman.

Di samping itu, hadirnya Com-
mand Center juga bersandar pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Ta-
hun 2018 tentang Sistem pemerin-
tahan Berbasis Elektronik (disingkat 
SPBE), yang merupakan tonggak 
transformasi dari era e-Government 
(Electronic Government) menuju 
i-Government. 

“Dalam i-Government sendiri, 
tentu diperlukan sebuah tempat di-
mana pengambil keputusan dapat 
memantau segala hal dan mendapa-
tkan data yang akurat secara real-
time, apalagi dalam situasi gawat 
darurat Covid-19 seperti saat ini. 
Untuk itulah kita bangun dan hari 
ini mulai kita jalankan Command 
Center Kabupaten Mojokerto,” kata 
Bupati Pungkasiadi dalam prosesi 
launching.

Meski masih banyak PR yang 
harus diselesaikan, namun Bupa-

ti Pungkasiadi optimis Command 
Center Kabupaten Mojokerto akan 
mampu menumbuhkan kultur digi-
tal di masyarakat. 

“Masih banyak tugas kita. Saat 
ini kita sedang membangun jarin-
gan fiber optik yang menjangkau 
seluruh Perangkat Daerah di Kabu-
paten Mojokerto. Jaringan ini, yang 
dalam SPBE dikenal sebagai “Jar-
ingan Intra Pemerintah”, akan kita 
fasilitasi dengan Bandwidth Internet 
1.000 Megabit atau 1 Gigabit. Jadi, 
Kabupaten Mojokerto sudah me-
masuki era Giga, sudah tidak Mega 
lagi,” tambah bupati. 

Selain PR tersebut, tahun depan 
Pemerintah Kabupaten Mojokerto 
juga akan membangun Co-Working 
Space di Pusat Informasi Perdagan-
gan Sooko. Ini juga untuk memfasil-
itasi pesatnya pertumbuhan start-up 
di Kabupaten Mojokerto. Selain itu 
juga, Pemerintah Kabupaten Mo-
jokerto akan mensertifikasi Data 
Center yang dikelola Diskominfo 

sehingga dapat diakui kehandalan 
dan keamanannya baik nasional 
maupun internasional.

Tasyakuran Peringatan Hari Jadi 
Kabupaten Mojokerto ke-727 yang 
mengangkat tema “Dengan Peringa-
tan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto 
ke-727 Tahun 2020, Mari Bersatu 
Padu Lawan Covid-19 Demi Kes-
ehatan Masyarakat dan Pembangu-
nan Kabupaten Mojokerto” dilak-
sanakan secara sangat sederhana 
dengan tetap memperhatikan upaya 
pencegahan Covid 19. Tanpa men-
gurangi rasa khidmat, dilaksanakan 
juga istighosah dan ceramah agama 
oleh Kyai Adhim. 

Pemerintah Kabupaten Mojok-
erto sendiri telah matang meny-
iapkan anggaran dalam rangka 
mencegah penyebaran dan menan-
gani Covid-19, dengan melakukan 
refocusing dan realokasi belanja 
barang dan jasa, belanja modal, 
perjalanan dinas dan pembangunan 
fisik, dan lain-lain. Anggaran terse-

but digunakan untuk 3 program yai-
tu pertama untuk pencegahan dan 
penanggulangan Covid-19 khusun-
ya bidang kesehatan, kedua untuk 
pemberian bantuan sosial dan ketiga 
untuk menstabilkan ekonomi mas-
yarakat.

“Semua kegiatan Peringatan 
Hari Jadi yang bersifat selebrasi, 

memang kita lepas. Karena situasi 
Covid-19 saat ini sangat serius, kita 
ingin fokus menanggulangi itu. Hal 
ini juga sudah sesuai instruksi pusat 
terkait refocusing dan realokasi an-
ggaran,” tandas bupati dilanjutkan 
acara potong tumpeng.

Hadir pula dalam acara ini Ketua 
DPRD Ayni Zuroh, Dandim 0815 

Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, 
Kapolres Mojokerto AKBP Feby 
DP Hutagalung, Kapolresta Mojok-
erto AKBP Bogiek Sugiyarto, Ka-
jari Kab Mojokerto Hari Wahyudi, 
Sekdakab Herry Suwito, Ketua TP 
PKK Kabupaten Mojokerto Yayuk 
Pungkasiadi serta para Kepala OPD. 
(hms/adv/sl)

Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat tasyakuran peringatan hari jadi Kab. Mojokerto
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Tokoh Agama dan Bupati Rapat Hadapi Bulan Ramadhan
Tulungaugng, SMN - 

Bupati Tulungagung Drs 
Maryoto Birowo MM, 
melakukan rapat persia-
pan ramadhan 2020 bersa-
ma tokoh Agama dengan 
Forkopimda di pendo-
po Kongas Arum Kusu-
maning Bangsa, Kamis 
(23/4/2020).

kegiatan ini di hadiri  
Kalandri, ketua DPRD, 
Kapolres, MUI, Pimpinan 
NU, Muhammadiyah, Ba-
znas, tokoh-tokoh agama 
dan dinas instansi terkait.

Bupati Tulungagung 
Drs Maryoto Birowo 
MM mengatakan dalam 
rangka menghadapi Bu-
lan Ramdhan besuk , ada 
Surat edaran Dari menteri 
agama No 6 Tahun 2020 

, dalam rangka melak-
sanakan ibadah ditengah 
pandemi virus Corona, 
Salah satu panduan yang 
dikeluarkan Kemenag 
yaitu, mengajak kegiatan 
solat tarawih agar dilaku-
kan secara individual atau 
berjemaah bersama kelu-
arga inti di rumah.

Maryoto menjelaskan, 
keputusan yang diambil 
ini merupakan salah satu 
upaya yang dilakukan un-
tuk menekan penularan 
Virus Corona.

“Karna di kondisi seka-
rang kita tidak tahu siapa 
yang terpapar,” ujarnya.

Selain menghimbau 
agar masyarakat tidak 
melakukan salat tarawih 
berjamaah di Masjid, su-

rat edaran tersebut juga 
berisi agar masyarakat 
melakukan ibadah sep-
erti tadarus dan Nuzulul 
Quran di rumah. Serta ti-
dak mengadakan kegiatan 
buka bersama yang dapat 
mengumpulkan orang 
banyak.

“Mari kita bahas Surat 
Edaran ini untuk pelaksa-
naan di Tulungagung, mo-
hon saran dan tanggapan 
nya,”ajak Bupati.

MUI Tulungagung H. 
Muhaji pada saat itu, 
membacakan Taushiyah 
(seruan moral dan him-
bauhan) untuk  menja-
dikan ramadhan Tahun 
ini sebagai momentum 
meningkatkan keiman-
an dan ketaqwaan serta 

beribadah secara khusuk, 
berzikir, memperban-
yak membaca al qur’an 
dan berdo’a kepada Al-
lah SWT agar pandemik 
Covid-19 dan wabah lain-
nya segera diangkat dan 
dihilangkat dari tercinta 
Indonesia.

Sementara itu Ketua 
PCNU Tulungagung, KH 
Abdul Hakim Musthofa, 
menyampaikan pada prin-
sipnya  akan patuh terha-
dap kebijakan pemerintah

BAZNAS akan meny-
alurkan Zakat langsung 
kepada orang yang berhak 
menerima agar tidak ada 
kerumunan untuk mengh-
indari penularan covid 19. 
(hms/adv/ed)

Suasana rapat persiapan ramadhan 2020

Bupati Tulungagung Terima Bantuan dari Komunitas Pengusaha Tulungagung
Tulungagung, SMN - Bupati 

Tulungagung Drs. Maryoto Bi-
rowo, MM Senin, 27/04/2020, 
sekitar pukul 09.00 Wib mener-
ima bantuan alat kesehatan ( Al-
kes )  bagi  para medis dari Ko-
munitas Pengusaha Tulungagung 
Peduli di Pendopo Kongas arum 
Kusumaning Bongso. Dalam 
penerimaan bantuan Komunitas 
Pengusaha Tulungagung Pedu-
li yang dilakukan oleh Sugiyo 
Utomo tersebut Bupati didapingi 
oleh Kepala OPD terkait lingkup 
Pemkab Tulungagung.

Menurut perwakilan Komu-
nitas Pengusaha Tulungagung 
Peduli Sugio Utomo pemberian 
bantuan ini dimaksudkan  untuk 
membantu pemkab Tulungagung 
dalam penanganan Covid -19 di 
wilayah Kabupaten tulunga-
gung. 

Sugiyo juga mengatakan 
bahwa bantuan yang diberikan 
kepada Pemkab Kali ini berupa 
alat Kesehatan APD yang terdiri 
dari Baju Hazmad sekitar 1.058 
buah, 1.100 pasang Sarung Tan-

gan, Masker sekitar 2.500 pics , 
dan cairan Handzanitizer seban-
yak 10 L.Sugiyo melanjutkan 
bahwa selain memberikan ban-
tuan alat kesehatan kepada Pem-
kab Tulungagung Komunitas 
Pengusaha Tulungagung Peduli 
juga memberikan bantuan beru-
pa nasi bungkus sebanyak 400 
kotak setiap harinya kepada war-
ga terdampak Covid di wilayah 
Tulungagung dengan tempat  di 
Klenteng Tri Darma Tulunga-
gung. 

Sugiyo juga berharap dengan 
adanya niat baik yang dilakukan 
oleh Komunitas Pengusaha Tu-
lungagung Peduli ini bisa mem-
berikan manfat kepada warga 
dan APD yang diberikan juga 
bisa digunakan sebaik - baiknya .

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM usai 
menerima bantuan APD dari 
Komunitas Pengusaha Tulun-
gagung Peduli mengucapkan 
terima kasih yang sebesar - be-
sarnya kepada para pengusaha 
Tulungagung yang tergabung 

dalam Komunitas Pengusaha 
Tulungagung Peduli atas ban-
tuan yang diberikan tersebut , 
“perlu disampaikan bahwa ban-
tuan yang diberikan berupa alat 
Kesehatan APD yang terdiri dari 
Baju Hazmad, Sarung Tangan, 
Masker, dan cairan Handzanitiz-
er oleh Komunitas Pengusaha 
Tulungagung Peduli ini adalah 
merupakan bantuan yang kedua, 
yang pertama dulu juga telah 
melakukan bantuan serupa, dan 
sesuai dengan rencana nanti juga 
akan diberikan semabko kepada 
warga Tulungagung untuk itu 
saya mengucapkan terimakasih 
yang sebesar - besarnya kepada 
para pengusaha Tulungagung 
yang tergabung dalam  Komu-
nitas Pengusaha Tulungagung 
Peduli karena telah peduli den-
gan sesama dengan memberikan 
bantuan tersebut, sekali lagi saya 
mengucapkan terimakasih yang 
sebesar besarnya atas bantuan 
yang diberikan ini dan semoga 
bermanfaat untuk kita semua “ . 
kata Bupati.(hms/adv/ed) Bupati Tulungagung terima bantuan dari komunitas pengusaha Tulungagung

Pemkab Trenggalek Terima Bantuan APD 
Dari Paguyuban Kakang Mbakyu dan Insan Genre Trenggalek

Trenggalek, SMN - 
Pemerintah Kabupaten 
Trenggalek terima bantuan 
Alat Pelindung Diri (APD) 
dari Paguyuban Kakang 
Mbakyu dan Insan Gen-
erasi Berencana (Genre) 
Trenggalek. Bantuan APD 
berupa pelindung wajah 
(face shield) sebanyak 
100 buah tersebut diteri-
ma langsung oleh Bupati 
Trenggalek Mochamad Nur 
Arifin, Selasa (5/4).

Bantuan yang diserah-
kan ini nantinya akan di-
distribusikan kepada tim 
gugus tugas covid-19 khu-

susnya guna mendukung 
para petugas yang ada di 
garda depan penanganan 
virus corona.

“Saya ucapkan terima 
kasih buat teman-teman 
sekalian dan semoga ini 
akan kita manfaatkan oleh 
tim gugus tugas untuk 
membekali mereka yang 
ada di garda terdepan,” tu-
tur Bupati selepas meneri-
ma bantuan tersebut.

Sementara itu per-
wakilan Iis yang Insan 
Genre Trenggalek men-
gatakan bantuan ini mer-
upakan bentuk kepedulian 

dari paguyuban Kakang 
Mbakyu Trenggalek dan 
Insan Genre untuk petugas 
medis yang sedang ber-
juang menangani covid-19.

“Kita juga peduli untuk 
tenaga medis. Jadi mun-
gkin bantuan ini bisa di-
gunakan untuk APD yang 
nanti puskesmas maupun di 
rumah sakit,” jelas Iis.

“Harapannya dengan 
adanya bantuan ini kita in-
gin semua garda terdepan 
ini terlindungi,” tutupnya. 
(kominfo/adv/trenggalek)

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Paguyuban Kakang Mbakyu dan Insan Generasi 
Berencana (Genre) Trenggalek
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Pemkab Kediri Salurkan Bansos Beras 
untuk Masyarakat Kecamatan Mojo

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri kembali men-
yalurkan bantuan sembako ke-
pada masyarakat kurang mam-
pu yang terdampak Covid-19. 
Melalui BPBD bersama Dinas 
Sosial, bantuan tersebut didis-
tribusikan bagi masyarakat ter-
dampak Covid-19 di wilayah 
Kecamatan Mojo, (8/5).

Sebanyak 30.760 Kg ber-
as ini diambil dari gudang di 
wilayah Kecamatan Grogol 
kemudian diturunkan di kantor 

Kecamatan Mojo. Bantuan ini 
diperuntukkan kepada warga 
Kecamatan Mojo yang tersebar 
pada 20 desa.

Bantuan jaring pengaman 
sosial bagi warga terdampak 
pandemi secara ekonomi ini 
merupakan distribusi untuk 
gelombang kedua. Karena 
sebelumnya Pemkab Kedi-
ri telah menyalurkan bantuan 
yang sama kepada masyarakat 
melalui peran serta pihak keca-
matan dan pemerintah desa.

Usai menerima penyerahan 
beras, Camat Mojo, Sukemi 
menyatakan rasa terima kasihn-
ya kepada Pemkab Kediri. 
Bantuan tersebut sangat mem-
bantu masyarakat terdampak 
Covid-19 dan bisa meringank-
an beban ekonomi mereka. 
Mengingat adanya anjuran 
tetap berada di rumah dan phys-
ical distancing selama wabah 
berlangsung, membuat warga 
dengan taraf ekonomi menen-
gah kebawah kesulitan mencari 

nafkah.
“Untuk distribusi ke 20 desa 

akan kami laksanakan besok 
hari Sabtu dengan pengawalan 
tiga pilar keamanan, yaitu dari 
unsur TNI, Polri dan perangkat 
desa. Nantinya setiap KK akan 
mendapat 10Kg. Mudah-mu-
dahan bantuan ini bermanfaat 
bagi masyarakat dan dapat 
membantu mereka di tengah 
pandemi ini,” pungkas Sukemi.
(kominfo/kan)

Pemkab Kediri salurkan bantuan beras

Penyaluran Bantuan di 3 
Kecamatan Berjalan Lancar

Kediri, SMN - Penyaluran 
bantuan beras kepada warga 
terdampak pandemi Covid-19 
kembali dilakukan oleh Pemer-
intah Kabupaten Kediri. Hari ini 
ada 3 kecamatan yang mendapat 
bantuan beras, yaitu Kecamatan 
Plemahan, Kecamatan Gamp-
engrejo dan Kecamatan Puncu, 
(7/5).

Jumlah beras yang didistri-
busikan ke Kecamatan Plema-
han sebanyak 11.370 kg, Keca-
matan Gampengrejo 10.380 kg, 
dan Kecamatan Puncu 11.160 
kg, dengan jumlah total 32.910 
kg sesuai dengan data yang tel-
ah diverifikasi oleh Dinas So-
sial. Sekretaris GTPP Covid-19 
Kabupaten Kediri Slamet Tur-
mudi, S.Sos. mengatakan, sejak 
kemarin Pemerintah Kab. Kedi-

ri telah mendistribusikan bantu-
an beras kepada masyarakat ter-
dampak Covid-19 tahap kedua.

“Untuk tahap pertama sudah 
kami droping bulan kemarin 
sebesar 182 ton. Sedangkan 
untuk tahap kedua, kemarin 
didistribusikan 75 ton untuk 4 
kecamatan, ditambah hari ini 
kurang lebih 33 ton untuk 3 ke-
camatan,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk 
tahap 1 per KK menerima 5 kg, 
di tahap 2 ini menjadi 10 kg/
KK. Sehingga persiapan ban-
tuan beras untuk tahap kedua 
ini sejumlah 500 ton. Untuk 
teknisnya, Gugus Tugas Ka-
bupaten mendistribusikan ke 
kecamatan, kemudian gugus tu-
gas penanganan Covid-19 desa 
mengambil di kecamatan dan 

mendistribusikan ke penerima 
yang sudah terdata di Dinas So-
sial.

“Harapan kami bantuan 
ini dapat meringankan beban 
masyarakat terutama yang ter-
dampak pandemi Covid-19. 
Pemerintah Kabupaten Kediri 
akan terus mendistribusikan 
bantuan beras sampai pandemi 
ini berakhir,” tambah Slamet.

Ia pun berpesan kepada mas-
yarakat yang sudah terdata un-
tuk bersabar dan tetap di rumah 
menunggu bantuan ini tersalur-
kan. “Jangan sampai bantuan ini 
diambil di desa karena akan me-
nimbulkan kerumunan massa. 
Biarlah gugus tugas desa yang 
mengirim sampai ke rumah,” 
pungkasnya. (Kominfo/kan)

Beras

Resmi Berlakukan PSBB,
 ini yang Dilakukan Pemdes Selorejo

Malang, SMN - Meski pe-
merintah kabupaten malang 
belum melakukan Pembatasan 
Sosial Bersekala Besar (PSBB), 
karena harus menunggu keputu-
san gubernur jawa timur, namun 
lain halnya yang dilakukan oleh 
pemerintah desa Selorejo keca-
matan Dau sudah memberlaku-
kan PSBB tingkat desa. Hal ini 
diungkapkan kepala desa Sel-
orejo Bambang Soponyo usai 
sosialisasi pencegahan covit - 
19 di balai desa mingg (3/5).

Setelah dipastikan ada satu 

warganya yang positif covit 
-19 Pemdes Selorejo langsung 
mengambil langkah tegas den-
gan melakukan PSBB mandiri 
mulai hari senin tanggal 4 mei 
sampai 17 mei atau selama 14 
hari kedepan. Hal ini dilakukan 
untuk memutus mata rantai vi-
rus corona.

Bambang menghimbau se-
lama PSBB berlangsung, bagi 
warga masyarakat yang melaku-
kan ibadah sholat berjama’ah di 
mushola atau masjid harus tetap 
jaga jarak, harus tetap menggu-

nakan masker dan sarung tan-
gan. Bagi warga yang mengi-
rim buah jeruk keluar desa/kota 
pengiriman harus tetap meng-
gunakan masker dan sarung 
tangan, membawa handsanitizer 
atau sabun cair. Jika menggu-
nakan mobil/sopir dari luar desa 
maka sopir harus menunggu di 
depan gerbang atau pintu masuk 
dan mobil diambil alih oleh ped-
agang untuk diisi muatan dan di-
antar lagi ke pintu gerbang. Bagi 
warga yang bukan warga desa 
selorejo yang bekerja di dalam 
lingkungan desa Selorejo untuk 
sementara selama 14 hari mas-
sa PSBB tetap tinggal ditempat 
kerja (tidak pulang) atau libur.

Disamping memberikan him-
bauan kepada warga masyarakat 
pihaknya juga memberi arahan 
agar dalam pelaksanaan PSBB 
dapat berjalan sesuai harapan 
dan covit -19 / virus corona bisa 
musnah di desa Selorejo, kabu-
paten Malang dan negara repub-
lik Indonesia pada umumnya. 

Sehubungan dengan diber-
lakukannya PSBB mandiri ini, 
pihaknya sudah menyiapkan 
jaring pengaman sosial bagi 
warga yang terdampak vovid - 
19. Pemerintah desa (PEMDES) 
sudah menyiapkan bantuan so-
sial kepada masyarakat kurang 
mampu yang terdampak yang 
bersumber dari pendapatan asli 

desa ( PAD), dengan rincian 
bantuan yang diberikan berupa 
sembako berupa beras 10kg/
KK dengan jumlah penerima se-
banyak 500KK, jadi kami sudah 
siapkan 5 ton beras.

Tidak hanya bantuan berupa 
sembako saja, melalui Bumdes 
warga juga di geratiskan mem-
bayar iuran air minum (Hipam) 
selama tiga bulan mulai bu-
lan april, mei, dan juni kepa-
da seluruh warga masyarakat 
selorejo. Bahkan kepada war-
ga yang memiliki tagihan pa-
jak bumi dan bangunan luasan 
dibawah 5000M2 atau 1/2ha 
untuk tahun ini pembayaran pa-
jak akan ditanggung pemerintah 
desa.

Bambang menegaskan ban-
tuan yang diberikan oleh Pem-
des Selorejo ini sifatnya sebagai 
suplemen atau tambahan, sebab 
500 KK yang diajukan desa ini 
sebelumnya juga mendapatkan 
bantuan dari pemerintah pusat, 
propinsi, dan pemkab Malang. 
Kami rasa skenario ini sudah 
matang dan warga insyaallah su-
dah sangat siap dengan adanya 
PSBB dan semoga bisa berjalan 
dengan lancar sehingga besar 
harapannya adalah virus corona 
bisa segera musnah masyarakat 
bisa beraktifitas seperti biasa.
(Jun)

Perketat penjagaan di gapura pintu masuk desa Selorejo, tam-
pak petugas di bantu warga mengecek setiap orang yang akan 

masuk dan keluar desa

 LSM Rebung Cendani, Menginisasi 
Gerakan Menanam Singkong Demi 

Memperkuat Ketahanan Pangan

Cibinong Bogor, SMN - Seburuk 
apapun kejadian atau wabah penyakit, 
pasti ada hikmah dibaliknya yang ter-
kadang kita abai /lalai. Seperti wabah 
pendemi virus corona (Covid-19). 
Hikmah yang pertama adalah langit 
tampak membiru, cerah dan bersih. 
Langit bersih dan segar itu pasti 
dampak tidak langsung dari pandemi 
ini, polusi udara dari cerobong pabrik 
dan kendaraan jauh berkurang. 

Hutan gunung yang selama ini 
tidak kelihatan walau dekat, tertutup 
awan polusi menjadi terlihat. Seperti 
hutan gunung Salak Bogor.

Jangankan gunung Salak yang 
besar itu terlihat dari ibu kota yang 
jaraknya tidak terlalu jauh ( melewa-
ti satu kota kabupaten), dari Bogor 
sendiri saja, gunung Salak yang men-
jadi Ikon kabupaten Bogor itu tidak 
terlihat, saking banyaknya polusi 
udara di awan Bogor. Kedua adalah, 
semangat menanam warga kota men-
jadi tumbuh. Adalah akibat virus co-
rona ini, pedagang makanan, khusun-

ya sayuran menjadi tutup, tidak buka 
karena aturan yang melarangnya. Ba-
han makanan khususnya sayuran su-
dah menjadi kebutuhan warga setiap 
hari. Oleh karena itu mananam adalah 
jawaban yang paling realistis, se-
lain tanah sangat terbatas, menanam 
adalah kegiatan yang hampir tidak 
terpikirkan oleh warga kota. Kali ini 
dengan adanya wabah corona warga 
semangat menanam minimal untuk 
kebutuhan sendiri. Pandemi ini juga 
membuat beberapa LSM lingkungan 
kembali berteriak untuk menggiatkan 
ketahanan pangan. Karena pandemi 
corona ini sampai kapan berakhirn-
ya belum bisa di prediksi. Salah satu 
aktivis lingkungan yang cukup berani 
menganjurkan menanam adalah Ester 
Yusuf, dari LSM Rebung Cendani. 
Dengan dibantu kawan-kawan beliau 
mempelopori menanam singkong dan 
tumbuhan pangan lain, yang bibitnya 
di datangkan dari Semarang.

Saat ditemui awak SMN di base 
campnya, dikompleks vila  Cinere 

mas Depok, minggu 3 mei. Ia menga-
takan singgkong perawatannya cukup 
mudah. 

“Menanam singkong itu sangat 
mudah perawatannya”ujarnya

Ketahanan pengan adalah ket-
ersediaan pangan dan kemampuan 
seseorang mengaksesnya, sebuah ru-
mahtangga dikatakan memiliki ketah-
anan pangan jika penghuninya tidak 
berada dalam kondisi kelaparan atau 
dihantui ancaman kelaparan. Seperti 
saat ini banyak keluarga miskin sudah 
masuk pada tahap krisis dan terhantui 
hilangnya bahan pangan. Dan konsep 
ketahanan pangan ini bisa menjadi 
salah satu solusi pengentasan kemi-
skinan. Oleh karena itu kita semboy-
ankan bersama.

 “ Ayo menanam untuk kemandi-
rian masa depan”.harapnya

Suara Media Nasional sangat 
mengapresiasi adanya gerakan ini,  
bahwa semangat yang diberikan oleh 
LSM rebung Cendani kepada para 
petani untuk menumbuhkan daya 
ketahanan pangan melalui gerakan 
bertani “Gerakan Menanam sing-
kong” yang tidak hanya menjadi ba-
han pokok kebutuhan rumah tangga 
namun juga menjadi bahan industri 
olahan,  sehingga dengan adanya se-
mangat yang ditularkan rekan-rekan 
LSM Rebung Cendani untuk Mengi-
nisasi Gerakan Menanam Singkong 
Demi Memperkuat Ketahanan Pan-
gan di masyarakat menjadi contoh 
bagi organisasi masyarakat lainnya 
untuk bersama-sama turun ke masya-
takat memberikan pendampingan ke-
pada masyarakat untuk meningkatkan 
kemandirian ekonomi masyarakat 
khususnya di bidang pertanian yang 
belum sepenuhnya mendapatkan per-
hatian pemerintah. (Rizal Aris/Nr)

LSM Rebung Cendani, menginisasi gerakan menanam singkong

Peran Aktif Para Politisi Asal Tegar Beriman Cibinong Seperti yang Dilakukan 
Elly Racmat Yasin Hadir Memberikan Dukungan di Tengah Pandemi Covid-19

Cibinong, SMN - Politisi Asal 
Tegar  Beriman, Anggota DPR RI dari 
Partai PPP Elly Rachmat Yasin dari 
Wilayah Pemilihan Kabupaten Bogor 
menyalurkan bantuan Alat Pelindung 
Diri (APD) untuk tenaga medis di Ru-
mah Sakit Umum Daerah RSUD Cib-
inong dan RSUD Ciawi, Pada Selasa 
(5/5/20).

Setelah memberikan bantuan ribuan 
paket sembako untuk masyarakat Kabu-

paten Bogor, Elly Rachmat Yasin kem-
bali melakulan aksi untuk memerangi 
pandemi wabah virus Corona di Dapil-
nya yakni Kabupaten Bogor.

Penyaluran ribuan APD diberikan 
Elly secara simbolis kepada Ketua Gu-
gus Covid-19 Kabupaten Bogor seka-
ligus Bupati Bogor, Ade Yasin.

Elly mengatakan, bantuan senilai 
Rp500 juta yang bersumber dari salah 
satu BUMN yakni Bank Mandiri itu be-

rupa seperangkat pakaian alat pelindung 
diri (APD), masker, hand sanitizer, we-
stafel portable, dan lainnya.

“Bantuan seperangkat APD dan 
lainnya kepada petugas kesehatan di 
RSUD Cibinong dan RSUD Ciawi se-
bagai bentuk keprihatinan dan apresiasi, 
karena mereka telah berjuang dalam 
merawat pasien positif Covid-19,” ujar 
Elly kepada wartawan, Selasa (5/5/20).

Anggota Komisi VI DPR RI ini 
mengungkapkan, dipilihnya RSUD 
Cibinong dan RSUD Ciawi sebagai 
penerima bantuan karena 2 rumah sakit 
ini merupakan rujukan untuk merawat 
pasien positif Covid-19.

“Dari 135 pasien positif virus coro-
na selain dirawat di Rumah Sakit Daru-
rat Covid-19 Wisma Atlet DKI Jakarta, 
juga banyak yang dirawat di RSUD 
Cibinong dan RSUD Ciawi. Namun 
teman-teman anggota Komisi VI DPR 
RI lainnya asal Kabupaten Bogor lain-
nya juga ada yang menyumbang ke ru-
mah sakit lainnya baik milik pemerintah 
maupun swasta,” tegas Politisi Partai 
Persatuan Pembangunan.

Ibu tiga orang puteri ini menerang-
kan, bantuan perangkat APD ini sangat 

diperlukan petugas kesehatan dikare-
nakan selain langka harganya juga 
cukup melambung tinggi hingga perlu 
mendapatkan bantuan semua pihak.

“Perangkat APD seperti pakaian 
maupun masker N95 ini kan langka 
dan cukup melambung tinggi harganya, 
hingga kami menghimbau agar semua 
pihak yang mampu untuk memberikan 
bantuan kepada para petugas keseha-
tan,” ujarnyanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade 
Yasin mengucapkan terima kasih kepa-
da Komisi VI DPR dan Bank Mandiri 
yang peduli dan memberikan bantuan 
kepada para petugas kesehatan.

“Terima kasih kepada Elly Yasin, 
anggota Komisi VI DPR RI dan Bank 
Mandiri atas pemberian perangkat APD 
dan lainnya, kita bersyukur mereka 
peduli kepada para tenaga kesehatan di 
Bumi Tegar Beriman,” kata Ade.

Senada, Direktur RSUD Cibinong  
dr.Wahyu Eko Widiarso, Sp.OT, MARS, 
saat di konfirmasi melalui sambungan 
wastapp 9/5/2020, membenarkan adan-
ya bantuan APD dari anggota DPR RI 
politisi Partai Persatuan Pembangunan 
asal pemilihan wilayah Kabupaten Bo-

gor, tegar beriman mengungkapkan rasa 
syukur karena telah mendapatkan ban-
tuan perangkat APD sebagi bentuk tang-
gug jawab dan kepedulian beliau dalam 
memperjungkan hak-hak Konstituenya 

khusunya terhadap keselamatan para 
tenaga medis dalam menangani pa-
sien-pasien Corona. 

“Benar. Alhamdulillah Kami diban-
tu, Kami diperhatikan Sehingga kami 

tambah semangat membantu kesembu-
han pasien corona. Semoga semuanya 
cepet sembuh dan kami tetap sehat.
Harap Dirut RSUD Cibinong. (Nim-
brod Rungga) 

Bupati Bogor Menerima Bantuan secara simbolis dari Aggota DPR 
RI Komisi VI dari Partai PPP Elly Rachmat Yasin Wilayah Pemilihan 

Kabupaten Bogor berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis 
RSUD Cibinong
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Ngawi Gencar Cegah Peredaran Rokok Ilegal

Ngawi, SMN – Pere-
daran rokok ilegal men-
jadikan negara mer-
ugi karena turunnya 
pendapatan atas pajak 
cukai. Pemkab Ngawi 
juga turut gencar mence-
gah dan memberantas 
peredaran cukai rokok 
ilegal dengan bekerjasa-
ma dengan berbagai pi-
hak terkait.

Ketentuan tentang 
cukai rokok ini diatur 
dalam UU 39/2007 dan 
bagi pelanggar, teran-
cam hukuman penjara 
sekurangnya 1 tahun 
dan selama-lamanya 5 
tahun. Selain itu juga 
didenda sedikitnya dua 
kali dan sebanyak-ban-
yaknya 10 kali dari nilai 
cukai yang seharusnya 
dibayar.

“Karena menyerah-
kan, menjual, mengedar-
kan dan menyediakan 
barang yang seharusnya 
kena cukai namun tidak 
dilekati cukai, dapat di-
ancam hukuman penja-
ra dan denda. Ini harus 
diketahui masyarakat,” 
ungkap Aries Dewanto, 
Kepala Bagian Admin-
istrasi Perekonomian 

Pemkab Ngawi.
Adanya rokok ile-

gal tanpa dilekati pita 
cukai yang sah, akan 
dapat merugikan pe-
masukan uang negara 
dan berpengaruh pula 
pada daerah-daerah. Hal 
ini karena adanya Daa 
Bagi Hasil Cukai Tem-
bakau DBHCHT) yang 
dibagikan lagi ke daer-
ah.

Tahun ini, Pemkab 
Ngawi diproyeksi akan 
menerima DBHCHT 
sekitar Rp 21, 055 M 
yang akan dialokasikan 
untuk beberaapa organ-
isasi perangkat daerah 
(OPD). Sejumlah OPD 
penerima DBHCHT an-
tara lain Dinas Pertanian 
(Rp 2,966 M), DPPTK 
( Rp 800 juta), Dinas 
Kesehatan (Rp 11,15 
M), Dinas Lingkungan 
Hidup ( Rp 2,595 M), 
Dinas Pangan dan Per-
ikanan (Rp 1,170 M) 
dan bagian Administrasi 
Perekonomian (Rp 300, 
524 juta). (adv Bagian 
Administrasi Perekono-
mian Pemkab Ngawi/
ari)

Penandatanganan MoU Pendampingan Penanganan 
Covid-19 Antara Pemkot Blitar dengan Polres Blitar Kota

Blitar, SMN - Pe-
merintah Kota Blitar 
menggandeng Polres 
Blitar Kota untuk men-
gawasi dana penan-
ganan Covid-19. Hal 
itu dituangkan dalam 
penandatanganan nota 
kesepahaman atau 
MoU antara Pemkot 
Blitar dengan Polres 
Blitar Kota di ruang 
Sasana Praja Kantor 
Wali Kota Blitar, Rabu 
(06/05/2020).

Plt Wali Kota Blitar 
Santoso mengatakan, 
penandatanganan MoU 
ini sebagai bukti bah-
wa Pemkot Blitar ti-
dak main-main dalam 
pelaksanaan pencega-
han dan penanganan 
Covid-19 yang menggu-
nakan dana dari APBD, 
dengan menjalin kerja 
sama dengan kepolisian 

ini, Ia berharap pelak-
sanaan pengalokasian 
anggaran untuk penan-
ganan Covid-19 ini bisa 
terhindar dari tindak pi-
dana korupsi.

“Harapannya pelak-
sanaan pengalokasian 
dana untuk penanga-
nan Covid-19 tidak 
bertentangan dengan 
hukum. Oleh karena 
itu, komitmen kami 
agar pengalokasian 
dan pelaksanaannya di 
lapangan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku,” 
jelas Santoso.

Santoso menambah-
kan kerjasama dengan 
Polres Blitar Kota itu 
dalam bentuk pendamp-
ingan bidang inspek-
torat di tiga kegiatan. 
Yakni refocusing kegia-
tan, realokasi anggaran 
dan pengadaan barang 

dan jasa khusus untuk 
menangani pandemi 
Covid-19.

“semoga sinergitas 
dari sisi hukum pen-
anganan Covid-19 ini 
berjalan baik. Karena 
kondisi saat ini sulit. 
Di satu sisi kita harus 
membantu, sedang sisi 
pendapatan menurun 
karena pajak – pajak 
juga kita bebaskan. 
Dengan refocusing ini 
bermaksud agar pen-
galokasian anggaran 
ini bisa menyeimbang-
kan kondisi ekonomi 
yang tidak seimbang. 
Jadi prinsipnya serupi-
ah pun uang yang kita 
keluarkan, pemerintah 
daerah harus transparan 
dan bisa dipertanggung-
jawabkan.”terangnya.
(mam/adv/hms)

Mou Pendampingan Penanganan Covid-19 oleh Pemkot Blitar bersama Polres Blitar Kota

Bentuk Gugus Tugas dan Relawan, 
Upaya Pemerintah Desa Tulungrejo 

Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Blitar, SMN - Untuk memu-
tus mata rantai penularan 
COVID-19, Pemerintah Desa 
Tulungrejo, Kecamatan Wates 
membentuk gugus tugas serta 
relawan dan yang kedua meng-
himbau kepada seluruh warga 
masyarakat Desa Tulungrejo 
agar selalu menggunakan mask-
er apabila keluar rumah dan 
mencuci tangan sebelum berak-
tivitas, dan untuk pendatang dari 
luar kota akan di data, nantinya  

akan di wajibkan isolasi mandiri 
selama 14 hari.

Sekretaris Desa Tulungre-
jo Sunaryanto menyampaikan 
untuk tempat umum akan dise-
diakan tempat untuk mencuci 
tangan, untuk kegiatan penyem-
protan cairan disinfektan di laku-
kan setiap satu minggu sekali 
yaitu setiap hari jum’at, hal ini di 
lakukan guna mencegah penular-
an virus korona, yang mana saat 
ini sudah di nyatakan pandemi. 

Sehingga dengan dilakukann-
ya kegiatan tersebut setidaknya 
bisa membunuh virus yang ada,  
Rabu, (06/05). 

“Untuk belanja pembelian 
cairan disinfektan sebelum pe-
rubahan Pemerintah Desa Tu-
lungrejo menganggarkan sebesar 
Rp.51.600.000 dan kita tambah 
untuk mengantisipasi kedepan-
nya sehingga anggaran menjadi 
Rp.94.250.000.”terangnya. 

Selain melakukan pencegah-
an penularan Covid-19, Pemer-
intah Desa Tulungrejo juga akan 
memberikan bantuan kepada 
warganya yang terdampak oleh 
Covid-19 ini, yaitu dengan mem-
berikan Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) dari Dana Desa yang akan 
di berikan kepada 114 orang den-
gan nominal sebesar Rp.600.000 
selama 3 bulan. 

Sunaryanto juga menjelaskan 
untuk mengantisipasi pendatang 
dari luar wilayah, Pemerintah 
Desa Tulungrejo juga mendiri-
kan Check Point guna mengan-
tisipasi apabila ada pendatang 
yang masuk ke Desa Tulungrejo, 
mengingat saat ini mendekati 
hari raya idul fitri, di khawatir-
kan akan banyak para pemudik 

yang yang pulang terutama yang 
dari zona merah. Check point di 
Desa Tulungrejo di pusatkan di 
perbatasan Desa Tulungrejo dan 
Desa Sumberarum, yang mana 
untuk check point ini di laku-
kan penjagaan sampai jam 22.00 
WIB, untuk relawan sendiri juga 
bergiliran waktu berjaga di check 
poin ini, untuk jumlah relawan 
penanganan Covid-19 di Desa 
Tulungrejo sebanyak 115 orang 
yang terdiri dari berbagai unsur, 
mulai dari perengkat, anggota 
BPD, RT/RW, Linmas serta dari 
berbagai organisasi yang ada di 
Desa Tulungrejo.

Diharapkan dengan adanya 
tim gugus tugas dan relawan di 
Desa Tulungrejo ini bisa mem-
bantu pemerintah untuk bersa-
ma-sama memutus mata rantai 
penularan Covid-19, apalagi 
dengan adanya check point ini 
sangat membantu untuk mem-
perketat pendatang yang akan 
masuk ke wilayah Desa Tu-
lungrejo, sehingga penyebaran 
Covid-19 ini tidak akan sampai 
menular ke warga masyarakat 
Desa Tulungrejo.”terangnya.
(mam)

Tim gugus tugas dan relawan Desa Tulungrejo Kecamatan 
Wates

Pemerintah Desa Purworejo Membantu 
Warganya di Tengah Pandemi Covid-19

Blitar, SMN - Penanganan 
Covid-19 di Desa Purworejo Keca-
matan Sanankulon melalui beber-
apa tahapan sesuai dengan Surat 
Edaran dari KEMENDES, Surat 
Edaran Gubernur Jawa Timur dan 
Surat Edaran Bupati Blitar serta 
pembentukan tim gugus tugas se-
suai dengan aturan dan perintah 
dari pemerintah pusat dan selan-
jutnya membentuk tim relawan 
posko dan posko siaga covid-19 
serta membuat rumah isolasi desa, 
ternyata rumah isolasi yang ada di 
desa ini membuat ketakutan warga 
sehingga ahirnya Pemerintah Desa 
Purworejo mengubahnya menja-
di rumah singgah sementara, kata 
Kalinggo Purnomo selaku Kepala 
Desa Purworejo saat di temui di 
kantor desa, senin( 04/05).

Untuk kegiatan-kegiatan pence-
gahan Covid-19 Pemerintah Desa 
Purworejo juga melakukan kegia-
tan penyemprotan cairan disinfek-
tan setiap satu minggu sekali untuk 
40 RT yang ada di Desa Purwore-
jo dan untuk pembagian masker 

belum secara seporadis dilakukan 
kepada masyarakat, akan tetapi 
kepada masyarakat yang baru saja 
pulang dari luar kota ataupun warga 
masyarakatyang mempunyai gejala 
klinis akan di berikan masker untuk 
anggota keluarganya dan tetang-
ganya, untuk konsep menjelang 
hari raya Kalinggo Purnomo juga 
menyampaikan akan membagikan 
masker kepada seluruh warga 
masyarakat Desa Purworejo yang 
sejumlah 7.982 jiwa sesuai dengan 
data yang ada, sehingga nantinya 
Pemerintah Desa Purworejo akan 
mempersiapkan masker sebanyak 
12.000, diharapkan nantinya bisa 
mencukupi untuk warga Desa Pur-
worejo.”jelasnya.

Terkait dengan kegiatan akh-
ir-akhir ini Kalinggo menyam-
paikan, akan melakukan keliling 
pada malam hari, karena selain 
mencegah penyebaran Covid-19 
pihaknya juga mengantisipasi kea-
manan, yang mana keamanan ini 
dikarenakan adanya asimilasi dari 
pembebasan narapidana yang tel-

ah terjadi beberapa saat yang lalu, 
bahkan beberapa hari yang lalu di 
Desa Purworejo ini ada pencurian 
kotak amal di  mushola dan alat un-
tuk salat, Sehingga dengan adanya 
kejadian ini perlu ditingkatkan ke-
waspadaan, maka dari itu perlu di 
buat beberapa check poin untuk 
keamanan dari sisi Kamtibmas 
dan untuk mencegah penyebaran 
Covid-19.

Kalinggo Purnomo juga men-
jelaskan untuk Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) Dana Desa di Desa 
Puworejo akan di konsep sebaik 
mungkin agar yang menerima 
nantinya betul-betul klaster mas-
yarakat yang paling bawah yang 
belum menerima bantuan apap-
un, sampai saat ini sudah mulai 
pendataan sejumlah kurang lebih 
30 % sebanyak 140 jiwa, dikare-
nakan dari sekian banyak mas-
yarakat Desa Purworejo ini ternya-
ta banyak yang belum tersentuh 
bantuan apapun baik PKH atau 
BPNT.”terangnya.

Beliau juga menghimbau ke-
pada masyarakat Desa Purworejo 
tetap menjaga kesehatan dan selalu 
menerapkan social distancing, ser-
ta ikuti himbauan dari pemerintah 
tentang pencegahan Covid-19,agar 
selalu mencuci tangan dengan 
sabun, memakai masker saat be-
rada di luar rumah. Karena saat ini 
kita pasti akan kedatangan banyak 
tamu yang mudik dari luar kota, 
luar negeri maupun aktifitas sauda-
ra kita yang masih berjalan seperti 
temen-temen sopir yang masih ha-
rus ada kegiatan diluar kota,  yang 
mana kita tidak boleh mengucilkan 
dan harus tetap memberikan saran 
serta masukan untuk tetap waspa-
da agar kita semua terbebas dari 
Covid-19.(mam)

Kepala Desa Purworejo bersama perangkat dan warga 
masyarakat
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Bupati Trenggalek Tegaskan Gotong Royong 

Jadi Kunci Perangi Covid-19, Bukan Saling Menyalahkan

Trenggalek, SMN - Pandemi 
covid-19 yang melanda hampir 
seluruh wilayah di Indonesia me-
merlukan sebuah upaya gotong roy-
ong demi menekan dampak sosial 
ekonomi yang ditimbulkan. Bupati 
Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat 
turun langsung meninjau penyaluran 
BLT Dana Desa di Desa Dawuhan Ke-
camatan Trenggalek menegaskan hal 
serupa, Kamis (7/5).

Terkait mekanisme penyaluran 
bantuan sosial dimasa pandemi, Bu-
pati muda ini menuturkan seluruh 
pihak mulai ditingkat Pemerintah Pu-
sat, Provinsi, Kabupaten, hingga ke 
tingkat desa tengah bergerak bekerja 
keras agar masyarakat terdampak bisa 
segera terbantu secara menyeluruh.

"Jadi tidak ada namanya Kepala 
Desa ataupun perangkat yang tidak 
bekerja untuk hari ini," tutur Bupati 
Arifin.

 Bupati Nur Arifin juga menyebut 
gotong royong menjadi kunci agar 
dampak akibat wabah ini bisa ditang-
gulangi semaksimal mungkin. Selain 
itu Bupati meminta masyarakat agar 
tidak perlu lagi khawatir apalagi men-
yalahkan satu sama lain terkait me-
kanisme penyaluran bantuan sosial ini.

 "Ingat covid ini perang, perang 
kita bersama. Jadi jangan sampai kita 
malah berperang dengan saudara kita 
sendiri," tegasnya.

"Harusnya coronanya yang kita 
perangi, malah kita saling menyalah-
kan. Menyalahkan Pak Presiden lah, 
Pak Menteri lah, sampai Gubernur 
Bupati, Kepala Desa, sudah jangan 
begitu," lanjutnya.

 Lebih lanjut, Bupati menjelaskan 
masyarakat juga bisa ikut membantu 
Pemerintah dengan bersedekah infor-
masi melalui kanal pengaduan resmi 
yang sudah disediakan.

 "Kalau ada informasi yang tidak 
benar bisa disedekahkan. Kasih tahu 
pak ini lho kok masih ada yang belum 
menerima, tolong di data kemudian 
diprogramkan," terangnya.

"Jadi silahkan ke kolom pengad-
uan biar itu nanti bisa kita proses lebih 
lanjut," sambungnya.

Selanjutnya adalah sedekah par-
tisipasi, dimana bagi siapa saja yang 
mempunyai tenaga bisa ikut bergot-
ong royong menjadi relawan seperti 
yang ada di satgas tingkat desa. Yang 
ketiga adalah bagi masyarakat yang 
lebih secara materi juga bisa ikut 
membantu menangani dampak ini 

melalui sedekah rezeki.
Sudah itu cara kita untuk perang 

melawan corona, “Mari kita perangi 
virusnya bukan orangnya," ungkap 
Bupati Arifin.

Desa Dawuhan merupakan satu 
dari sekian desa yang penyaluran 
BLT nya ditijau langsung oleh Bupati 
Trenggalek. Di desa Dawuhan sedikit-
nya ada 116 KK yang menjadi pener-
ima manfaat dimasa pandemi seperti 
saat ini.

Sebagian besar penerimanya ada 
beberapa yang sudah sakit menahun, 
ada yang miskin tapi belum terdata 
DTKS. Kemudian juga masyarakat 
yang belum sempat terdata karena ter-
kendala untuk mendapatkan NIK.

"Jadi karena belum mendapat NIK 
selama ini belum bisa mengakses pro-
gram-program kesejahteraan sosial," 
jelas Bupati Arifin.

Adapun jika kemudian menemu-
kan masyarakat yang memang berhak 
tapi belum terdata, Bupati meminta 
agar masyarakat bisa ikut menyalur-
kan pengaduan melalui kanal SMS 
1708 dan Whatsapp LAPOR di nomor 
082233343800 atau langsung datang 
ke kantor desa masing-masing. Meng-
ingat data penerima merupakan usulan 
dari desa yang sudah melalui pemba-
hasan di tahap musyawarah desa.

Pemkab Trenggalek saat ini juga 
sudah melakukan penyisiran angga-
ran sesuai dengan arahan Presiden. 
Bagi masyarakat miskin terdampak 
yang belum masuk dalam Bantuan 
Sosial Tunai (BST) Kemensos su-
dah dicover oleh Pemkab Trenggalek 
melalui APBD berupa Kartu Penyang-
ga Ekonomi yang jumlahnya juga 
akan diperluas hingga 25 ribu kartu. 
(Kominfo Trenggalek/Ed)

Bupati Trenggalek Muchamad Nur Arifin saat menghadiri pem-
bagian BLT dana Desa di Desa Dawuhan Kec. Trenggalek.

Pemkot Madiun Gelar Razia Serentak 
untuk Bubarkan Kerumuman

Madiun, SMN - Rencana pen-
getatan pemakaian masker dan 
sosial distancing usai adanya satu 
kasus positif di Kota Madiun, Jawa 
Timur, bukan isapan jempol belaka.

Pasalnya, Tim Gugus Tugas Per-
cepatan Penanggulangan Covid-19 
Kota Madiun kembali melakukan 
razia, Kamis 7 Mei 2020, malam.

Bukan hanya sosialisasi, tim 
juga melakukan penyemprotan di 
tempat kerumunan sebagai shock 
therapy. 

“Kita harus semakin waspada, 
semakin berhati-hati. Selain sudah 
ada satu kasus (positif), pemudik 
juga terus datang walaupun sudah 
kita larang,” kata Walikota Madi-
un, H. Maidi.

Bahkan dalam razia kali ini, 

tim langsung dibagi menjadi 
tiga kelompok untuk beroperasi 
di tiga kecamatan. Yakni, Keca-
matan Kartoharjo, Manguharjo, 
dan Taman. Hal itu dilakukan agar 
razia semakin efektif. Penyem-
protan dilakukan disejumlah tit-
ik. Salah satunya, di trotoar Jalan 
Abdurahman Saleh. Kawasan 
tersebut memang kerap dijadikan 
tempat nongkrong. Mereka yang 
nongkrong langsung diminta 
bubar. Sedang, tempat nongkrong-
nya langsung disemprot agar tidak 
digunakan kembali.

“Kalau ada yang dihimbau teta-
pi tidak manut, saya instruksikan 
untuk disemprot saja sekalian 
sama orangnya. Ini penting untuk 
menjaga kota kita,” imbuhnya.

Penyemprotan juga dilaku-
kan di seputar Bundaran Taman, 
Lapangan Olahraga Gulun, Pas-
ar Kotak, dan lain sebagainya. 
Penyemprotan dinilai efektif agar 
masyarakat tidak nongkrong dan 
berkerumun. Petugas juga mem-
berikan hukuman ditempat kepada 
mereka yang masih nongkrong 
dan tidak pakai masker. Pelang-
gar kebanyakan usia remaja itu 
diminta untuk push-up.

Razia juga ditujukan untuk 
warung dan pedagang kaki lima. 
Pemerintah Kota Madiun sejatin-
ya tidak melarang pedagang un-
tuk berjualan. Hanya, waktunya 
dibatasi. Aktivitas jual-beli hanya 
diperbolehkan sampai pukul 21.00 
dengan tidak memberikan layanan 
meja-kursi dan tikar untuk duduk. 
Makanan atau minuman yang di-
beli harus dibungkus untuk diba-
wa pulang. Kebijakan itu sejatinya 
sudah sejak beberapa minggu ke-
marin dan sering disosialisasikan. 
Namun nyatanya, masih ada saja 
yang melanggar. Petugas terpaksa 
menahan alas tempat duduk untuk 
memberikan efek jera.

“Operasi semacam ini akan 
kita tingkatkan ke depan secara 
acak. Kalau masih ada warung 
yang melanggar terpaksa kita tut-
up sementara,” tegasnya. (sy)

Pemkot Madiun gelar razia bubarkan kerumunan dengan meng-
gunakan mobil pemadam kebakaran.

Satu Warga Pandean Kota Madiun, 
Dinyatakan Positif Covid-19

Madiun, SMN - Pemkot Ma-
diun, Jawa Timur, melalui Gu-
gus Tugas Percepatan Penanga-
nan Covid-19, telah sekian lama 
bekerja keras untuk membend-
ung Covid-19 agar tidak masuk 
ke Kota Madiun.

Sayangnya, predikat zero 
yang bertahan sekian lama, akh-
irnya jebol juga. Pasalnya, satu 
warga Kota Madiun, dinyatakan 
positif Covid-19.

Menurut Walikota Madiun, 
H. Maidi, satu orang yang dinya-
takan positif Covid-19, merupa-
kan warga Kelurahan Pandean, 
Kecamatan Taman.

“Malam hari ini ada berita, 
Kota Madiun yang sampai ke-
marin zero, untuk malam hari 
ini ada hasil test klaster Temboro 
(Magetan, Jawa Timur), positif. 
Rumahnya Pandean. Test perta-
ma negatif, tapi pada test kedua 
dinyatakan positif oleh Dinkes,” 
terang H. Maidi, dalam keteran-
gan pers di halaman balaikota 
Rabu 6 Mei 2020, malam.

Oleh karena itu, lanjutnya, 
langkah pemda yang selama ini 

sudah optimal, akan lebih diopti-
malkan lagr.

Terkait empat keluarga pasien 
yang dinyatakan positif, semua 
keluarganya sejak beberapa hari 
sudah diisolasi dan sudah ditest, 
semua negatif.

“Oleh karena itu, saya meng-
himbau kepada masyarakat Kota 
Madiun, agar tetap menjaga ke-
disiplinan, SOP yang sudah di-
tentukan ditatati,” himbaunya.

Pemkot Madiun, paparnya, 
akan menggalakkan lagi khusus-
nya Posko tiga pilar di kelurah-
an.

“Jika ada tamu asing, khusus-
nya dari zona merah, kita warpa-
dai. Apabila ada gejala, segera 
laporkan ke Dinkes,” tandasnya.

Sementara itu terkait empat 
anggota keluarga yang disolasi, 
semua kebutuhan dicukupi oleh 
Pemkot. (sy)

Walikota Madiun H.Maidi menyampaikan melalui Vicon bah-
wa satu warga masyarakat kota Madiun terkonfirmasi positif 

Covid-19.

Pemkab Madiun Gelar Rapid Test Covid-19 
di PT DMA (Sampoerna) Tiron Kabupaten Madiun

Madiun, SMN - Tim Gugus Tu-
gas Percepatan Penanganan Covid-19 
Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa 
Timur, tidak main main dalam meng-
hadang laju virus Covid-19. Apalagi, 
ada penambahan empat pasien positif.

Salah satu cari yang dilakukan 
yakni melakukan rapid test terhadap 
karyawan PT Digjaya Mulia Abadi 
(DMA) yang merupakan pabrik rokok 
di Tiron, Kabupaten Madiun, Rabu 6 
Mei 2020.

Namun karena jumlah karyawan 
mencapai ratusan, rapid test dilakukan 
secara random sampling terhadap 100 
orang.

“Seratus karyawan DMA yang kita 
ambil sampelnya, kita bagi menjadi 
beberapa klaster. Yakni klaster region-
al yang asli kabupaten Madiun, dari 
Kabupaten Magetan, Ngawi, Ponoro-
go dan Nganjuk. Semua kita ambil 
sampelnya,” terang Bupati Madiun, 
H. Ahmad Dawami.

Rapid test seperti ini, lanjutnya, 
akan terus dilakukan terutama terha-
dap mereka yang potensial menjadi 
klaster. Termasuk tenaga yang berada 
di zona rawan.

“Jika dari rapid test ini ada yang 
hasilnya reaktif, akan ditindaklanjuti 
dengan melakukan test swab,” lanjut-
nya.

Diberitakan sebelumnya, ada em-

pat orang lagi yang dinyatakan positif 
Covid-19 di Kabupaten Madiun, Jawa 
Timur, dari yang sebelumnya hanya 
empat orang.

“Hari ini ada penambahan empat 
orang yang positif. Jadi total dela-
pan orang (sebelumnya hanya empat 
orang). Dari jumlah itu, tiga orang tel-
ah dinyatakan sembuh,” terang Bupati 
Madiun, H. Ahmad Dawami, Selasa 5 
Mei 2020, malam.

“Dari jumlah tersebut, tersebar 
di beberapa desa di lima kecamatan. 
Yakni Kecamatan Saradan 1 orang, 
Mejayan 2, Dagangan 1, Geger 1 dan 
Kebonsari 3 orang. Sampai hari Jumat 
tanggal 8 yang terkonfirmasi positif 
Covid-19 tambah 3 orang jadi total 
keseluruhan yang positif terkonfirmasi 
Covid-19 jadi 11 orang,” tambahnya. 
(sy)

Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Direktur PT DMA (Sampo-
erna) bersama Forkopinda Kabupatn Madiun dan jajaran gugus 
tugas Covid-19 telah mengadakan Rapid Test Covid-19 secara 

acak di perusahaan PT DMA tersebut.

Gubernur Kaltara Pastikan Pemprov Patuhi Arahan KPK
Tanjung Selor, SMN – Satu dari 4 

titik rawan tindak pidana korupsi (Tip-
ikor) dalam pengelolaan dana penan-
ganan Covid-19, sebagaimana arahan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
RI adalah refocusing kegiatan dan real-
okasi anggaran. 

Dalam urusan ini, disebutkan Gu-
bernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr 
H Irianto Lambrie, KPK meminta agar 
seluruh aturan harus dicermati karena 
saling bersesuaian satu dengan yang lain.

“Pastinya, Pemprov Kaltara selalu 
mendukung upaya pencegahan korupsi di 
8 area intervensi. Termasuk dalam situasi 
darurat bencana non alam saat ini,” tegas 
Irianto saat melakukan rapat video con-
ference dengan Tim Korsupgah KPK RI, 
Selasa (5/5).

Bahkan, sebut Irianto, Pemprov 
Kaltara telah memohon asistensi dan 
bimbingan dalam eksekusi anggaran 
Covid-19 kepada Tim Korsupgah KPK 
RI, pengawalan oleh Kejati Kaltim, 
pendampingan dari BPKP RI dan APIP 
Kaltara. “Saya juga sudah mengin-
struksikan untuk mengkompilasi seluruh 
payung hukum yang selama ini diter-
bitkan pemerintah untuk penanganan 
Covid-19. Juga melakukan intensifika-
si dan koordinasi dengan seluruh pe-
mangku kepentingan,” jelasnya.

Secara umum, ada 3 kluster yang 

akan ditangani dengan menggunakan 
hasil refocusing dan realokasi anggaran 
2020 Kaltara. Yakni kluster kesehatan, 
kluster penanganan dampak ekonomi 
dan kluster jaring pengaman sosial (JPS). 
“Hasil refocusing keempat kalinya, total 
anggaran untuk penanganan Covid-19 
Provinsi Kaltara mencapai Rp 109,1 mil-
iar. Awalnya hanya Rp 45 miliar,” urai 
Gubernur. 

Rinciannya, untuk kluster kesehatan 
Rp 45,9 miliar (kegiatan), kluster penan-
ganan dampak ekonomi Rp 48,2 miliar 
(hibah Rp 42,6 miliar dan kegiatan Rp 
5,5 miliar), dan kluster JPS Rp 15 miliar 
(hibah/bansos).

Sekaitan dengan pengelolaan ban-
sos, Gubernur juga memastikan bahwa 
banyak program dilakukan untuk mere-
alisasikannya. Hanya saja, hal ini melihat 
kewenangan yang ada baik pusat, provin-
si hingga kabupaten/kota. Salah satu 
programnya, adalah Bansos Pemprov 
Kaltara berbentuk tunai senilai Rp 200 
ribu per KK yang bersumber dari bansos 
APBD 2020 dan sumbangan ASN dan 
Gubernur Kaltara. Bansos ini dilakukan 
dalam tiga tahap, dan dalam waktu dekat 
akan dilakukan penyaluran tahap II. 

“Data penerima bansos ini selalu 
dicek dan ricek, agar tak terjadi mas-
alah nantinya. Verifikasi juga dilakukan 
berulang kali agar tak tumpang tindih,” 

tutur Gubernur.
Dari itu, data penerima bansos pasti 

akan bertambah terus. “Untuk akuntabil-
itas penyalurannya dilakukan by name by 
address, dilengkapi foto KTP dan nomor 
handphone yang bersangkutan,” ulas 
Irianto.

Untuk PBJ, Gubernur mengonfirmasi 
bahwa setiap aturan akan dipatuhi. “Da-
lam PBJ ini, saya minta tim Inspektorat 
mendukung secara maksimal,” ungkap-
nya. Dan, terkait filantropi atau sumban-
gan pihak ketiga, seluruh sumbangan 
yang disampaikan telah tercatat dan di-
publikasikan secara luas melalui media 

yang ada. Baik media sosial maupun me-
dia mainstream.

Usai melakukan rapat virtual, di 
Kantor Gubernur Kaltara, Gubernur 
menyerahkan bantuan alat kesehatan 
penanganan Covid-19 senilai Rp 821 juta 
RSUD Dr H Soemarno Sosroatmodjo 
Tanjung Selor. Bantuan itu terdiri dari 1 
unit Stephan Ventilator, 1 unit Saniswiss 
Biosanitizer Automate aHP, 1 unit Mini 
Compressor Neblizer Promist I, 2 unit 
Ultrasonic Nebuliser Ultra Mist, 1 unit 
Patient Monitor 9000+, dan 2 unit Drager 
Vista 120 With IBP and ETCO2. (hms/
Syah)

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menyerahkan bantu-
an alat kesehatan penanganan Covid-19 kepada perwakilan 
RSUD Dr H Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor, Bulun-

gan, Selasa (5/5). Bantuannya senilai, Rp 821 juta dari APBD 
Kaltara 2020.

Pemprov Kaltara Berikan Insentif 
Non PNS SLTA dan SLB

Tanjung Selor, SMN – Selain in-
sentif untuk seluruh guru TK, SD dan 
SMP yang disalurkan melalui bantu-
an keuangan khusus ke pemerintah 
kabupaten/kota, atas kebijakan Gu-
bernur Kalimantan Utara (Kaltara) H 
Irianto Lambrie, tahun ini Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) juga akan mem-
berikan insentif kepada para guru non 
PNS, yaitu Gurut Tidak Tetap (GTT) 
dan Guru Tetap Yayasan (GTY) 
SMA/MA/SMK dan SLB se-Kaltara. 

Tahun ini, untuk pemberian insen-
tif tersebut, dari APBD dialokasikan 
anggaran sebesar Rp 6.006.000.000. 
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lam-
brie mengungkapkan, pemberian in-
sentif di luar gaji ini diperuntukkan 
bagi para GTT dan GTY Sekolah Me-
nengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, 
Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah 
Luar Biasa (SLB). Baik negeri mau-
pun swasta.

“Insentif guru ini akan disalur-
kan kepada guru jenjang Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 
SLB. Yang berada di bawah naun-
gan Pemerintah Provinsi. Khususnya 
GTT dan GTY,” kata Gubernur yang 
didampingi Pelaksana Harian (Plh) 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, 
Firmananur.

Kriteria spesifiknya, jelas Firman 
menambahkan, untuk GTT wajib 
berijazah strata 1 (S1), syarat GTT 
sekolah negeri masuk dalam pemeta-
an dengan berdasarkan data Dapodik, 
data sekolah, pernah mengikuti uji 

kompetensi online, memiliki kualifi-
kasi pendidikan, dan peta kebutuhan. 
Sementara untuk GTY pada sekolah 
swasta SMA, SMK, MA dan SMTK, 
kriterianya berijasah S1, dan memili-
ki surat keputusan (SK) berstatus SK 
Guru Tetap Yayasan.

Lebih jauh, disebutkannya, dari 
total anggaran yang tersedia, untuk 
GTT sekolah negeri dialokasikan se-
besar Rp 2.976.000.000, dan GTY se-
kolah swasta Rp 3.030.000.000. Jum-
lah yang diterima per guru sebesar Rp 
6.000.000 per tahun.

Tahun ini, imbuhnya, karena 

adanya pandemi Covid-19, insen-
tif ini akan disalurkan per semester. 
Dengan besaran Rp 3 juta setiap pen-
cairan. Untuk Semester pertama di-
targetkan sudah bisa dibayarkan pada 
Juli mendatang. “Sumber dananya 
sendiri, insentif GTT sekolah negeri 
dianggarkan melalui DPA Disdikbud 
dalam belanja langsung. Kalau insen-
tif untuk SMA dan SMK swasta, MA 
dan SMTK anggarannya melalui ben-
tuk belanja hibah,” urainya.

Untuk realisasinya, Disdikbud 
menunggu data jumlah siswa dan 
GTY dari Kantor Wilayah Kement-

erian Agama. Sebab, data guru GTY 
madrasah terdata dari Education 
Management Information System 
(EMIS), sehingga jumlah penerima 
insentif belum diketahui. “Kalau 
untuk sekolah di bawah naungan 
langsung Pemprov Kaltara, datanya 
bersumber dari Dapodik,” ucapnya.

Pemberian insentif sendiri, di-
pastikan Firmanannur, tak boleh 
disalurkan secara berganda pada satu 
sekolah atau tempat mengajar. “Ren-
cananya akan disalurkan pada Juli 
mendatang,” tutupnya.

Berkaitan dengan insentif kepada 
para guru ini, dijelaskan oleh Guber-
nur, merupakan kebijakan dari kepala 
daerah. Bukan merupakan kewajiban 
dari pemerintah daerah. “Perlu saya 
jelaskan, bahwa ini kebijakan. Jadi 
bisa ada, atau tidak ada. Tidak semua 
daerah memberikan dana insentif 
seperti ini. Dan syukur alhamdulil-
lah, Kaltara atas kebijakan gubernur 
masih mampu memberikan,” terang 
Irianto.

Insentif guru, lanjutnya, diberikan 
ke semua guru di semua jenjang di 
Kaltara. Untuk guru TK/PAUD, SD 
dan SMP, diberikan melalui bantuan 
keuangan khusus, yang juga telah 
mulai disalurkan sejak awal tahun.

Besarnya Rp 500.000 per orang 
per-bulan. Sedangkan untuk guru 
non PNS yang dibawah kewenangan 
Provinsi, guru SLTA, SLB dan MA 
diberikan dari Pemprov melewati 
Disdikbud dan melalui dana hibah. 
Besarnya Rp 6.000.000 per guru. 
Tahun sebelumnya diterima sekali 
dalam setahun di akhir tahun. Se-
mentara tahun ini dicairkan dua kali. 
Di mana tahap I (semester pertama) 
sebesar Rp 3 juta. Dengan hitungan 
sama, Rp 500.000 per bulan. (hms/
syah)

Infografis.



Edisi 439 / XII / 11 Mei - 1 Juni 20206 Probolinggo
Bupati Probolinggo Serahkan BLT DD 

bagi Masyarakat Terdampak Wabah COVID-19

Probolinggo, SMN - Bupa-
ti Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, menyerahkan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) dari 
Dana Desa (DD) secara simbo-
lis kepada 2 (dua) orang dari 20 
penerima di Desa Sumberkerang 
Kecamatan Gending Kabupaten 
Probolinggo, Rabu (6/5/2020) 
siang. BLT ini diberikan kepada 
masyarakat tidak mampu di ten-
gah-tengah wabah Corona Virus 
Disease (COVID-19).

Penyerahan BLT DD ini 
dihadiri oleh Asisten Pere-
konomian dan Pembangunan 
Sekda Kabupaten Probolinggo 
Mahbub Zunaidi, Kepala Di-
nas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Kabupat-
en Probolinggo Edy Suryanto, 
Kepala Dinas Komunikasi, In-
formatika, Statistik dan Persan-
dian Kabupaten Probolinggo 
Yulius Christian, Kepala Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten 
Probolinggo Dewi Korina ser-
ta Kepala Bagian Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan Setda 

Kabupaten Probolinggo Heri 
Mulyadi.

Pada penyaluran BLT dari 
DD di Desa Sumberkerang den-
gan jumlah penerima sebanyak 
293 KK dari masyarakat kurang 
mampu selama 3 (tiga) bulan. 
Mulai bulan April hingga Juni 
2020 akibat dampak wabah 
COVID-19. Masing-masing 
penerima memperoleh uang tu-
nai sebesar Rp 600 ribu untuk 
bulan April. Bantuan ini akan 
diserahkan setiap bulan sampai 
bulan Juni mendatang.

Pada hari yang sama, ter-
dapat 4 (empat) desa di Ke-
camatan Gending yang telah 
dilaksanakan penyaluran BLT 
DD. Diantaranya, Desa Curah-
sawo, Desa Pikatan, Desa Se-
baung dan Desa Sumberkerang. 
Untuk Kecamatan Pakuniran 
ada dua desa yakni Desa Blimb-
ing dan Desa Gunggungan Lor.

Penerima BLT – DD terpilih 
sesuai kriteria yang ditentukan, 
Kepala Keluarga (KK) yang ti-
dak masuk data penerima ban-

Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari secara Simbolis 
menyerahkan BLT DD kepada salah satu warga terdampak 

Covid 19.

tuan sosial dari pemerintah pu-
sat diantaranya, bukan peserta 
penerima Program Keluarga 
Harapan (PKH), BPNT, Kartu 
Sembako, Kartu Pra Kerja dan 
lainnya. Bantuan ini untuk ke-
butuhan hidup sehari-hari bagi 
masyarakat yang terdampak 
COVID-19 di Kabupaten 
Probolinggo.

Bantuan Langsung Tu-
nai (BLT) melalui Dana Desa 
(DD) fokus kepada masyarakat 
kurang mampu di tengah ten-
gah wabah COVID-19 sesuai 
ketentuan yang diatur dalam 
Permendes dan PDTT Nomor 
6 tahun 2020 Tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa tahun 
2020 dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 40 Tahun 
2020 Tentang Pengelolaan 
Dana Desa yang diinstruksikan 
pemerintah Pusat.

Dalam ketentuannya, bagi 
desa dengan Dana Desa di 
bawah Rp 800 juta per tahun 
akan menggunakan untuk BLT 
maksimal 25 persen dari pagu 
anggaran. Untuk Dana Desa Rp 
800 juta sampai Rp1,2 miliar 
maksimal dialokasikan sebesar 
30 persen untuk BLT. Sedang-
kan Dana Desa (DD) yang men-
capai lebih dari Rp 1,2 miliar 
atau lebih, Dana Desa tersebut 
dialokasikan sebesar 35 persen 
untuk BLT.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, menjelaskan 
ikhtiar akan terus dilakukan 
dalam mengatasi permasalahan 
ekonomi masyarakat. Dalam 
hal ini Pemerintah Pusat, Pe-

merintah Provinsi Jawa Timur 
dan Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo berupaya untuk 
membantu mengatasi perma-
salahan kesejahteraan mas-
yarakat melalui BLT dari Dana 
Desa (DD) di tengah-tengah 
wabah COVID-19.

“Bantuan ini tidak datang 
sekaligus dan dapat diterima 
setiap bulan selama 3 (bulan). 
Berbagai macam bantuan yang 
diberikan kepada masyarakat 
khususnya masyarakat Kabu-
paten Probolinggo. Bantuan ini 
terus mengalir dan tidak dalam 
satu waktu, tentunya perubahan 
data dan dinamisasi data dilevel 
desa pasti terjadi. Pesan khusus 
pada kepala desa dan BPBD 
dan seluruh perangkat kasum 
RT/RW bagaimana mengelola 
bantuan dari Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten serta Pe-
merintah Desa,” ungkapnya.

Bupati Tantri, juga men-
gatakan haruslah melakukan 
pendekatan bagi yang ter-
dampak wabah COVID-19. 
Semua telah terdampak wabah 
COVID-19, pastinya dampak 
tersebut ada level-levelnya.

“Bagi yang terdampak lebih 
parah itu harus diutamakan ban-
tuannya. Tentu bantuan itu tida-
klah mungkin mengakses pada 
seluruh masyarakat. Sehingga, 
data yang valid harus ada. Den-
gan transparansi data ini, hara-
pannya masyarakat paham dan 
tidak menimbulkan persepsi 
atau permasalahan,” pungkasn-
ya. (edy)

Wakil Bupati Probolinggo 
Lantik 36 Pejabat 

Probolinggo, SMN - Se-
banyak 36 orang Pejabat Ad-
ministrator (Eselon III) dan 
Pejabat Pengawas (Eselon IV) 
di lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Proboling-
go, Jum’at (8/5/2020) pagi 
dilantik dan diambil sumpahn-
ya oleh Wakil Bupati (Wabup) 
Probolinggo Drs. HA. Tim-
bul Prihanjoko di ruang per-
temuan Tengger Kantor Bupati 
Probolinggo.

Hadir dalam kegiatan terse-
but Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Probolinggo H. 
Soeparwiyono, Inspektur Sig-
it Sumarsono, para Staf Ahli 
dan Asisten, Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dan 
Camat di lingkungan Kabupaten 
Probolinggo.

Pejabat struktural yang di-
mutasi terdiri dari 13 orang Pe-
jabat Administrator (Eselon III) 
dan 23 orang Pejabat Pengawas 
(Eselon IV) di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo.

Penandatanganan berita 
acara pelantikan diwakili oleh 

Wahyu Hidayat selaku Kepala 
Bidang Infokom Publik pada 
Dinas Komunikasi, Informatika, 
Statistik dan Persandian Kabu-
paten Probolinggo. Sementara 
Pakta Integritas secara simbolis 
diwakili oleh Oon Hartono se-
laku Sekretaris Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten 
Probolinggo.

 Wabup Timbul Prihanjoko 
mengungkapkan pelantikan dan 
pengambilan sumpah jabatan 
pejabat setiap instansi pemer-
intah merupakan bagian dari 
kehidupan organisasi dalam 
rangka pemantapan dan pen-
ingkatan kapasitas kelembagaan 
serta merupakan bagian dari 
pola pembinaan karier pegawai.

“Pengembangan karier pega-
wai tidak dilakukan semata-ma-
ta untuk kepentingan pegawai 
yang bersangkutan, melainkan 
lebih diutamakan untuk melaku-
kan pembenahan dan peman-
tapan organisasi dalam rangka 
meningkatkan kinerja penye-
lenggaraan tugas dan pelayanan 
publik agar tetap berjalan den-
gan baik, terutama dalam kai-

tannya dengan kegiatan prioritas 
pembangunan,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, pe-
lantikan ini merupakan salah 
satu upaya Pemerintah Ka-
bupaten Probolinggo untuk 
mengisi jabatan yang dipandang 
perlu seiring dengan dinamika 
kebutuhan organisasi khususnya 
pada unit-unit kerja yang dinilai 
sangat penting.

“Promosi dan mutasi jabatan 
merupakan hal normal, hal yang 
lumrah dilaksanakan selama hal 
tersebut dilakukan untuk pen-
guatan kepentingan organisasi 
sebab suatu organisasi dapat ber-
jalan dengan baik sangat diten-
tukan oleh kualitas sumber daya 
manusia yang mengelola dida-
lamnya demi kepentingan yang 
lebih luas dalam rangka pening-
katan pelayanan dan pengabdian 
kepada masyarakat,” jelasnya.

Wabup Timbul menegaskan 
jabatan adalah amanah, jabatan 
adalah kepercayaan. Untuk itu, 
kepada pejabat yang baru dilan-
tik dan diambil sumpahnya, 
khususnya yang mendapat pro-
mosi jabatan diharapkan mampu 
membuktikan kemampuannya 
dengan menunjukkan prestasi 
kerja yang baik dimasa yang 
akan datang.

“Kepada yang hari ini 
mendapatkan rotasi jabatan, se-
lamat bertugas di tempat yang 
baru. Semoga saudara dapat 
segera beradaptasi dengan tugas 
jabatan di lingkungan kerja yang 
baru serta menjadikan pengala-
man dalam jabatan sebelumnya 
sebagai sarana introspeksi dan 
evaluasi peningkatan kinerja di-
masa yang akan datang,” pung-
kasnya. (edy)

Wakil Bupati HA. Timbul Prihanjoko melantik dan mengambil 
sumpah 36 pejabat.Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo 

Pantau Langsung Pembagian Sembako 
Probolinggo, SMN - Pe-

merintah Kota Probolinggo 
hadir di tengah-tengah pan-
demi COVID 19 sebagai wujud 
kepedulian dan rasa empatinya 
dengan menyalurkan bantuan 
paket sembako bagi warga ter-
dampak COVID 19. Bantuan 
itu disalurkan Jum’at (8/5) di 
tiga kelurahan, yakni Kelurahan 
Sumber Taman, Kelurahan Jati 
dan Kelurahan Sukabumi.

Pada kesempatan itu, hadir 
Wali Kota Probolinggo Hadi 
Zainal Abidin menyerahkan 
bantuan secara simbolis did-
ampingi Wakil Wali Kota Mo-
chammad Soufis Subri, Sekda 
drg Ninik Ira Wibawati, Kepala 
OPD, camat, danramil dan lu-

rah.
Kurang lebih sebanyak 41 

ribu paket sembako telah di-
siapkan pemerintah guna diber-
ikan kepada warga terdampak 
COVID 19 yang mana mere-
ka bukanlah penerima bantu-
an-bantuan lainnya, seperti Pro-
gram Keluarga Harapan (PKH), 
Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT), bantuan dari pemer-
intah pusat maupun pemerintah 
provinsi. Hal ini dimaksudkan 
agar masyarakat menerima ban-
tuan secara merata.

“Jika ada yang terlewat, 
tetangga belum dapat (bantu-
an) bukan dari penerima PKH, 
BPNT dan bantuan lainnya 
dari pemerintah pusat maupun 

provinsi, segera laporkan pada 
pihak kelurahan agar didata,” 
terangnya.

Adapun bantuan paket sem-
bako tersebut berisi beras, gula 
dan mie instan. Sebanyak 1.603 
KK menerima bantuan di Kelu-

rahan Sumber Taman, sebanyak 
2.499 KK di Kelurahan Jati dan 
1.232 KK Kelurahan Sukabumi. 
Selain itu, Wali Kota juga ber-
pesan masyarakat disiplin me-
makai masker saat melakukan 
aktivitas di luar rumah. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Muhammad 
Soufis Subri saat memantau langsung pembagian sembako 

untuk warga terdampak Covid 19.

Wali Kota Probolinggo Lakukan Pengecekan 
Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19

Probolinggo, SMN - Ban-
tuan paket sembako dari dana 
APBD Kota Probolinggo un-
tuk warga terdampak COVID 
19 siap didistribusikan. Sejak 
Selasa (5/5) lalu, berbagai je-
nis sembako mulai berdatan-
gan di 29 kantor kelurahan di 
5 kecamatan. Untuk memasti-
kan kesiapan logistik tersebut, 
Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
mengecek kesiapannya.

Pengecekan yang dilakukan 
wali kota bersama Sekda drg. 
Ninik Ira Wibawati ke sejumlah 
kelurahan di tiga kecamatan. Ju-
jugan pertama di kantor Kelura-
han Triwung Kidul, Kecamatan 
Kademangan yang mempunyai 
data penerima bantuan sebanyak 
1.758 KK (kepala keluarga).

“Kami memantau kesiapan 
bantuan paket sembako dari 
APBD kota. Warga yang berhak 
menerima adalah warga di luar 
penerima manfaat program dari 
pemerintah provinsi dan pusat 
serta data Kementerian So-
sial. Masing-masing kelurahan 
mendapat kuota sesuai verifikasi 
faktual di lapangan,” kata Wali 
kota Hadi.

Bantuan sembako senilai Rp 
150 ribu per paket ini dibagi 
menjadi dua isian yang berbeda. 
Ada yang beras 10 kg, minyak 
dan mie instan. Isian lainnya 
beras 10 kg, mie instan dan gula 
pasir. Bantuan ini hanya untuk 
warga terdampak COVID 19 
non ASN, TNI dan Polri.

Pendistribusian bantuan ini 
sesuai dengan kelengkapan dan 
kesiapan dari pihak kelurahan. 
”Kalau semua paketnya sudah 
terkumpul bisa langsung terdis-

tribusi, target kami secepatnya. 
Suplai ini membutuhkan waktu, 
saya berharap masyarakat bisa 
bersabar,” imbuh wali kota.

Setelah Kelurahan Triwung 
Kidul, Wali Kota Habib Hadi 
dan Sekda Ninik bertolak ke se-
jumlah kelurahan di Kecamatan 
Kanigaran. Seperti Kelurahan 
Curah Grinting - Tisnonegaran – 
Kanigaran – Kebonsari Kulon – 
Sukoharjo. Kemudian dua kelu-
rahan di Kecamatan Mayangan 
yang dicek adalah Kelurahan 
Mayangan dan Sukabumi.

Saat pengecekan tersebut 
diketahui, pihak kelurahan 
bekerjasama dengan LPM, Ket-
ua RT/RW bahkan linmas dan 
masyarakat untuk mengemas 
bantuan ke dalam kantong plas-
tik agar lebih mudah dibawa.

Wali kota juga meminta kelu-
rahan memampang data peneri-
ma bantuan di tempat yang 
dapat dilihat oleh masyarakat. 
“Bersama-sama kita melakukan 
yang terbaik untuk masyarakat, 
syukur-syukur ada masyarakat 
yang mampu dan menolak bisa 
kita alihkan untuk mereka yang 
membutuhkan,” tuturnya.

Saat pembagian sembako 
tersebut Wali kota Hadi juga 
berpesan untuk melibatkan tiga 
pilar di masing-masing kelu-
rahan. Tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan, wajib memakai 
masker, tidak berkerumun dan 
menjaga jarak. Ia juga meminta 
kelurahan membuka posko pen-
gaduan agar masyarakat dapat 
melapor terkait bantuan terse-
but.

“Namanya juga manusia pas-
ti ada kesalahan. Nanti akan di-
evaluasi lagi, jika ada kekuran-
gan ditutup dengan bantuan dari 
dana BAZNAS dan Korpri. Ten-
tunya akan kami pastikan lagi, 
agar bisa mendapat bantuan di 
bulan depan,” ungkap Wali kota 
Hadi saat ditanya jika ada war-
ga yang terlewat tak mendapat 
bantuan.

Beberapa kelurahan punya 
konsep pembagian masing-mas-
ing dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Misalnya, 
membagi di kantor kelurah-
an namun dipisah antara satu 
RT dan RT lainnya di waktu 
yang berbeda. Ada pula yang 
dibagikan melalui RT/RW mas-
ing-masing. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin didampingi Setda drg. Ninik Ira Wibawati saat melakukan pengece-
kan Sembako.

Wali Kota Probolinggo Sumbangkan Gajinya 
untuk Warga Terdampak Covid-19

Probolinggo, SMN - Peng-
abdiannya kepada masyarakat 
tidak perlu dipertanyakan lagi. 
Didasari rasa prihatin dengan 
dampak dari COVID 19 di daer-
ah yang dipimpinnya, mem-
buat Wali Kota Probolinggo 
Hadi Zainal Abidin berinisiatif 
menyumbangkan gajinya se-
jak ia dilantik untuk membantu 
masyarakat yang membutuh-
kan. Jumlah gaji yang diberikan 
mencapai Rp 99.908.800.

Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin sejak dilantik pada 30 
Januari 2019 dan dilanjutkan 
serah terima jabatan pada 6 Ma-
ret 2019. Terhitung sejak itulah 
hingga bulan Mei 2020, seluruh 
gajinya yang ia terima per bulan 
sebesar Rp 6.244.300 dikalikan 
16 akan diserahkan sepenuhnya 
untuk masyarakat.

“Saya sebagai wali kota, 
inilah gaji saya. Dengan situa-
si seperti ini dari awal dilantik 
sampai bulan lima (Mei 2020) 
akan saya berikan untuk kegia-
tan sosial di Kota Probolinggo. 
Bantuannya berupa sembako,” 
katanya, sambil menunjukkan 

slip gajinya di bulan Oktober 
2019. 

Sasaran utama penerima 
bantuan nantinya berasal dari 
informasi mana saja yang ma-
suk ke pihaknya. Bahkan jika 
media atau wartawan mengin-
formasikan, wali kota siap 
membantu sembako.

“Informasi dari mana saja, 
ada masyarakat yang membu-
tuhkan, kami akan datang. Pa-
ketnya tapi tidak sama seperti 
punya Pemkot Probolinggo. Ini 
adalah bentuk perhatian kami,” 
tuturnya,

Adapun rincian gaji Wali 
kota adalah sebagai berikut gaji 
pokok Rp 2,1 juta; tunjangan is-
tri Rp 210 ribu; tunjangan anak 
Rp 84 ribu; tunjangan eselon/ja-
batan Rp 3.780.000; tunjangan 
beras Rp 289.680; tunjangan 
pajak Rp 20.088. Jumlah kotor 
Rp 6.483.788 kemudian dipo-
tong pajak Rp 259.488. Jadi 
jumlah bersih yang diterima per 
bulan Rp 6.224.300.

Ketua Tim Penggerak PKK 
Kota Probolinggo Aminah Hadi 
yang juga istri Wali Kota Habib 

Hadi menyatakan dukungannya 
terhadap inisiatif dari suamin-
ya tersebut. “Saya mendukung 
penuh apapun langkah yang 
dianggap baik oleh suami saya 
demi kesejahteraan masyarakat 
Kota Probolinggo. Karena sua-
mi saya mendapat amanah dari 
rakyat tentunya harus berkorban 
dan berjuang untuk rakyat,” te-
gasnya.

Aminah menambahkan, 
bahwa tahu apa langkah yang 
diambil oleh suaminya, karena 
mereka berdua kerap berdiskusi 
tentang kondisi saat ini. Ia pun 
memahami di situasi seperti se-
karang banyak masyarakat yang 
membutuhkan bantuan. Pemer-
intah sudah melakukan semua 
langkah, tapi dengan langkah 
yang diambil oleh Wali Kota 
Hadi diharapkan yang terlewati 
bisa terbantu.

“Saya lebih mendoakan saja, 
semoga langkah ikhlas yang 
diambil suami saya dengan 
memberikan seluruh gajinya 
sejak dilantik sampai bulan ini 
bermanfaat untuk masyarakat 
dan diberi keberkahan oleh Al-
lah SWT,” tutur Aminah.

Di bulan Ramadan yang 
penuh berkah ini, Aminah Hadi 
pun mengajak masyarakat yang 
berekonomi mampu untuk ber-
sama-sama saling membantu. 
“Mungkin ada tetangga di kanan 
kiri, tetangga sekitar yang mem-
butuhkan, mari dibantu. Itulah 
kunci kebersamaan yang harus 
dimengerti masyarakat. Dis-
amping upaya dan usaha yang 
sudah dilakukan, mari banyak 
berdoa semoga musibah segera 
berlalu dan situasi kembali sep-
erti sedia kala,” jelas Aminah, 
(edy)

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.
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Bupati Karimun Serahkan APD Masker dan Vitamin 

ke Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karimun
Karimun, SMN - Dengan 

diterimanya alat pelindung diri 
(APD), Masker dan Vitamin 
semoga menjadi penyemangat 
tenaga medis dalam member-
ikan pelayanan kesehatan di 
masyarakat. Bupati Karimun, 
Aunur Rafiq didampingi Kepala 
Dinas Kesehatan, Rachmadi dan 
Kabag Humas Pemkab Karim-
un saat menyerahkan masker, 
Alat Pelindung Diri (APD) dan 
vitamin kepada 7 kecamatan 
yang berada di luar pulau Kari-
mun. Demikian dikatakan Bu-
pati Karimun H. Aunur Rafiq, 
S, Sos, M. Si saat menyerah-
kan APD, Masker dan Vitamin, 
melalui Kabag Humas Pemkab 
Karimun kepada media, Sabtu 

(18/4/2020).
 “Hari ini kita akan mem-

bagikan masker yang disum-
bangkan oleh seluruh Aparatur 
Sipil Negara (ASN) berjum-
lah 2.200 lembar,” ujar Aunur 
Rafiq. Adapun rinciannya se-
bagai berikut, untuk Kecamatan 
Buru 300 lembar,Kecamatan 
Moro 300,Kecamatan Kundur 
400,Kecamatan Kundur Utara 
300, Kecamatan Belat 300, Ke-
camatan Kundur Barat 300 dan 
Kecamatan Ungar 300 lembar 
masker. Bupati Karimun H. Au-
nur Rafiq menerangkan, bantuan 
masker ini adalah untuk tahap 
ke 2 yang kita berikan, yang 
mana sebelumnya sudah kita 
berikan sebayak 200 lembar per 

Bupati Karimun, Aunur Rafiq didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Rachmadi dan Kabag Humas 
Pemkab Karimun saat menyerahkan masker, Alat Pelindung Diri (APD) dan vitamin kepada 7 

kecamatan yang berada di luar pulau Karimun.

kecamatan yang berada di luar 
Pulau Karimun, jelasnya. 

Lebih lanjut Bupati men-

Bupati Aunur Rafiq menyerahkan bantuan APD masker, APD 
dan vitamin

gungkapkan, untuk vitamin 
dan Alat Pelindung Diri (APD) 
diberikan kepada petugas medis 
yang bertugas dalam penanga-
nan/pencegahan virus Covid 19 
yang diterima oleh Tim Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 
Virus Covid 19 Kabupaten Kari-
mun. Dalam kesempatan itu, 
Aunur Rafiq juga menjelaskan 
mengenai pemberian sembako 
untuk seluruh masyarakat Kari-
mun, tuturnya. Dalam beberapa 

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan bantuan masker, 
APD dan vitamin di 7 Kecamatan luar Pulau Karimun 

hari ini, beredar kabar Pemer-
intah Kabupaten Karimun akan 
memberikan paket sembako ke-
pada seluruh masyarakat Kari-
mun.

“Iya memang benar akan 
ada pembagian sembako untuk 
seluruh masyarakat Kabupat-
en Karimun, tapi tidak seka-
rang,” katanya. “Kita sedang 
menunggu beras, gula dan ba-

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan bantuan masker, APD dan vitamin di 7 Kecamatan 
luar Pulau Karimun 

han sembako lainnya masuk di 
Kabupaten Karimun, Insya Al-
lah 4 hari puasa atau 10 hari ke 
depan akan kita bagikan karna 
bahan pokok tersebut harus kita 
datangkan dari Palembang dan 
Medan,” ungkapnya lagi. Bupati 
Karimun H. Aunur Rafiq meng-
harapkan masyarakat Karimun 
bersabar. 

Paling lama 10 hari ke depan 
pihaknya akan mendistribusikan 
melalui kecamatan, kelurahan 
dan desa se Kabupaten Karim-

un, ujarnya.
“Pemerintah Kabupaten tel-

ah menyiapkan 80.000 paket 
sembako yang berasal dari Ka-
bupaten 33.000 paket, Provinsi 
40.000 paket dan Pemerintah 
Pusat 7.000 paket Sembako 
dengan total 80.000 paket yang 
akan diserahkan untuk 1 Desa 
350 paket dan 1 Kelurahan 
500 paket. Insya Allah seluruh 
lapisan masyarakat Karimun 
akan menerima bantuan ini,” 
pungkasnya. (ADV/Humas/bl)

Bupati Karimun, Aunur Rafiq lakukan penyerahan bantuan 

Gubernur Resmikan Toko Tani Kaltara

Tanjung Selor, SMN – 
Dengan tetap mematuhi stan-
dar / protokol kesehatan dalam 
upaya mencegah penyebaran 
Covid-19, Jumat (1/5) Guber-
nur Kalimantan Utara (Kaltara) 
Dr H Irianto Lambrie meresmi-
kan Toko Tani Indonesia Center 
(TTIC) Kalimantan Utara yang 
berlokasi di Jl RA Kartini, be-
lakang Pasar Induk Tanjung 
Selor. 

Toko Tani yang merupakan 
gagasan bersama antara Pemer-
intah Pusat, lewat Kementerian 
Pertanian dengan Pemerintah 
Provinsi Kaltara, melalui Di-
nas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan (DPKP) ini, didirikan 
dengan tujuan untuk membantu 
para petani dalam memasarkan 
komoditi hasil pertaniannya. 
“Saya sangat apresiasi dan men-
dukung keberadaan Toko Tani 
ini. Karena sangat membantu 
para petani di Kalimantan Utara. 
Melalui toko tani ini, hasil-hasil 
pertanian, seperti beras, bawang 
merah, bawah putih, lombok 
dan lain-lainnya akan dibantu 

pemasarannya,” kata Irianto di 
sela-sela peresmian.

Tidak hanya menyiapkan 
toko untuk memfasilitasi pen-
jualan berbagai komoditas per-
tanian, melalui TTIC Kaltaea 
jug menyediakan armada angku-
tan untuk membantu mengambil 
hasil pertanian para petani.

“Sesuai laporan tadi, hasil 
pertanian yang dijual di sini har-
ganya juga sangat terjangkau. 
Sehingga masyarakat umum 
yang ingin berbelanja bisa ter-
bantu. Karena ada subsidi dari 
Pemerintah, beberapa komoditi 
harganya di bawah harga di pas-
aran. Jadi ini menguntungkan 
petani, juga membantu mas-
yarakat,” ujarnya.

Untuk saat ini, baru di ibuko-
ta provinsi didirikan Toko Tani 
ini, dalam perkembangannya 
ke depan, tidak menutup ke-
mungkinan kita dirikan juga di 
kabupaten/kota lain di Kaltara. 
“Saya harapkan nanti didirikan 
di semua kabupaten/kota. Soal 
penganggaran, bisa melalui 
APBD Provinsi atau sering den-

gan APBN,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DPKP 

Provinsi Kaltara Wahyuni Nuz-
band menerangkan, TTIC mer-
upakab program pemerintah 
dalam upaya membantu mem-
fasilitasi para petani untuk me-
masarkan hasil pertaniannya. 
Juga untuk mengatasi gejolak 
harga pangan.

Lewat TTIC, pemerintah 
berupaya agar produsen ti-
dak mengalami kerugian serta 
konsumen tetap mendapatkan 
harga yang wajar dan mem-
permudah aksebilitas pangan. 
“Disini ada beberapa komoditas 
pangan strategis yang dijual. Di 
samping itu, juga melakukan 
persiapan, sosialisasi dan ber-
komunikasi dengan distribu-
tor dan stakeholder yang akan 
bekerjasama dalam pemenuhan 
produk produk di TTIC nantin-
ya, maupun yang siap menjadi 
pembeli,” jelas Wahyuni.

Adapun komoditas yang 
tersedia di TTIC saat ini, an-
tara lain beras, bawang merah, 
bawang putih, telor, gula dan 
minyak goreng. “Untuk sayu-
ran, masih dalam proses komu-
nikasi dengan beberapa Gapok-
tan di Kaltara,” sebutnya.

Untuk operasional TTIC 
Kaltara sendiri, merupakan sup-
port dari pemerintah melalui 
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN). Untuk 
tahun ini, TTIC Kaltara baru 
didirikan di Bulungan. “Sesuai 
arahan pak Gubernur TTIC juga 
akan didirikan di kabupaten/
kota lain di Kaltara,” tutupnya. 
(hms/syah)

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menjajal mobil opera-
sional Toko Tani Indonesia Center Kaltara di Jalanan belakang 

Pasar Induk, Tanjung Selor.

Nekat Buka, Dua Warkop di Police Line Petugas Ops 
Aman Nusa II Polda JatimSurabaya, SMN - Upaya 

Polda Jatim dalam memutus 
rantai Penyebaran Covid-19 
terus dilakukan, dengan melak-
sanakan giat patroli gabungan 
yang tergabung dalam Ops 
Aman Nusa II dengan Sat-
pol-PP dan Dinkes Propinsi 
Jatim di hari ke sepuluh pem-
berlakuan PSBB, Kamis malam 
07/05/2020.

Di awali dengan Apel per-
siapan anggota, bertempat di 
bawah gedung Patuh Mapolda 
Jatim, Apel dipimpin langsung 
oleh Wadir Samapta Polda Jatim 
AKBP Hadi Winarno dan Kasat-
pol PP Propinsi Jatim Budi San-
toso, pukul 21.00 WIB.

Rombongan petugas Patro-
li langsung menuju Kawasan 
Jemur Sari Surabaya tepatnya 
di Caffe titik kumpul Roti John 
dimana caffe ini masih buka, 
namun pengunjung tidak begitu 

ramai.
Petugas Biddokkes Polda 

Jatim yang didampingi petugas 
Dinkes Propinsi Jawa timur 
melakukan pengecekan suhu 
tubuh pengunjung dan pemi-
lik warung serta menghimbau 
pemilik Warkop agar segera 
menutup caffenya karena telah 

melewati jam malam yang dim-
ulai pukul 21.00 WIB sampai 
04.00 WIB.

Petugas juga menghimbau 
kepada seluruh pengunjung 
Warkop agar segera kembali ke 
rumah masing-masing, semen-
tara jangan keluar rumah ka-
lau tidak ada kepentingan yang 

mendesak.
Patroli selanjutnya bergeser 

menuju ke jalan keputih Tegal 
Surabaya, disini ditemukan ada 
dua warkop yang masih buka 
yaitu warkop Telusa dan warkop 
4K, kedua warkop ini masih me-
layani pengunjung untuk makan 
sambil nongkrong di Caffe dan 
kebanyakan dari mereka tidak 
memakai masker.

Petugas langsung melakukan 
pengecekan suhu tubuh pen-
gunjung dan pemilik warung, 
setelah Pengunjung membubar-
kan diri, petugas langsung me-
nutup warkop dengan mema-
sang Police Line serta dilakukan 
penyemprotan desinfektan di 
area warkop tersebut.

Patroli gabungan kali ini, 
berlangsung hingga pukul 23.30 
WIB dan Patroli diakhiri dengan 
Apel Penutup serta dilakukan 
Konsolidasi. (Bry)

Tim gabungan Ops Aman Nusa II Polda Jatim lakukan penerti-
ban di beberapa Warkop Surabaya.

Perwakilan Kelompok Mahasiswa dan Buruh 
Terdampak Covid-19, Terima Bantuan Sembako 

Surabaya, SMN - Bertem-
pat di Lobby Gedung Tribrata 
Mapolda Jatim, Kapolda Ja-
tim Irjen pol Luki Hermawan 
menyerahkan bantuan sem-
bako secara simbolis kepada 
perwakilan kelompok Maha-
siswa yang tinggal di Asrama 
(tidak pulang kampung) dan 
kelompok Buruh, Senin sore 
04/05/2020.

Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut, Wakapolda Jatim, 
Irwasda Polda Jatim, Dir In-
telkam Polda Jatim, Dir Bin-
mas Polda Jatim dan Kabid 
Humas Polda Jatim Kombes 
pol Trunoyudo Wisnu And-
iko.

Dari hasil penyisiran pen-
dataan penerima bantuan 
yang dilakukan oleh Direk-
torat Intelkam dan Dit Bin-
mas Polda Jatim, ternyata ada 
kelompok Mahasiswa Nusan-
tara yang masih tinggal di 
Asrama dan tidak mudik ser-
ta kelompok Buruh yang di 
PHK akibat dampak Pandemi 
Covid-19.

Kelompok Mahasiswa 
tersebut merupakan Maha-
siswa dari Propinsi, Malu-
ku, Papua, Sulawesi tengah, 

Gorontalo, Lampung dan To-
raja.

Kapolda Jatim dalam giat 
tersebut memberikan bantuan 
paket sembako sebanyak 804 
paket dengan rincian, 276 
paket untuk masyarakat dan 
Mahasiswa, 578 untuk buruh.

Untuk kelompok Buruh 
yang menerima bantuan sem-
bako diwakili oleh organi-
sasi masing masing melipu-
ti, KSPI, SPN, KC FSPMI, 
SBSI, Sarbumusi, KSN dan 
SPSI.

Kapolda Jatim Irjen pol 
Luki Hermawan menga-
takan, "Pembagian sembako 
ini merupakan kebijakan pe-
merintah, sekaligus saya me-
wakili pemerintah, Kapolri 
juga memerintahkan kepada 
seluruh jajaran Polda se Indo-
nesia untuk memberi bantuan 
kepada masyarakat yang ter-
dampak Covid-19," katanya.

Lebih lanjut Irjen pol Luki 
Hermawan menjelaskan, 
"Data penerima bantuan nan-
tinya juga akan saya laporkan 
kepada pemerintah Propin-
si dan Kabupaten sehingga 
bantuan bisa tepat sasaran," 
pungkasnya. (Bry)

Kapolda Jatim Irjen pol Luki Hermawan secara simbolik berikan 
bantuan sembako kepada perwakilan kelompok Mahasiswa 

dan Buruh.

Polda Jatim, Terima Hibah 5 Unit Mobil 
Double Cabin dari Pemprov Jatim 
untuk Cegah Covid-19 Surabaya, SMN - Ka-

polda Jatim Irjen pol Luki 
Hermawan menerima 5 unit 
mobil Double Cabin, hibah 
dari pemerintah Propinsi 
Jawa timur. Bertempat di 
Lobby Gedung Tribrata, 
Senin 04/05/2020.

Kapolda Jatim Irjen pol 
Luki Hermawan menjelas-
kan, "kita terima 5 unit mo-
bil double cabin hibah dari 
pemerintah propinsi Jawa 
timur, Jelasnya.

"Mobil ini nantinya akan 
di modifikasi dan akan di-
gunakan untuk operasional 

dan akan dilengkapi dengan 
peralatan yang berhubun-
gan dengan pencegahan 
Covid-19, diantaranya alat 
penyemprot disenfektan, 
APD, sarung tangan, mask-
er, sepatu, bahkan kantong 
mayat," paparnya.

Lebih lanjut Kapolda 
Jatim mengatakan, "Kita 
mendengar di wilayah su-
dah ada berita orang yang 
mati mendadak di jalan, 
mobil ini nantinya Yang 
akan memberikan pe-
layanan kepada masyarakat 
secara cepat.

"Dimasa Pandemi 
Covid-19, kriminalitas ma-
sih banyak terjadi maka 
mobil double cabin ini, bisa 
digunakan untuk patroli 
menekan kriminalitas Yang 
terjadi," pungkasnya.

Kelima mobil hibah 
tersebut oleh Kapolda Jatim 
akan didistribusikan atau 
di serahkan kepada Dit-
reskrim 2 unit, Dirintelkam 
Polda Jatim 1 unit, Rumkit 
Bhayangkara Polda Jatim 1 
unit dan Polrestabes Sura-
baya 1 unit. (Bry)

dari Polda Jatim

5 unit mobil double cabin yang dihibahkan ke Polda Jatim.
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Bunda PAUD Kepri, Meri Isdianto saat mengikuti webminar.

Meri Ajak Manfaatkan Media Digital 
untuk Pembelajaran

Tanjungpinang, SMN - Bun-
da PAUD Kepri Meri Isdianto 
berharap ada pemanfaatan me-
dia digital untuk anak-anak usia 
dini dalam pembelajaran saat 
pandemi. Tentu media digital 
itu dimanfaatkan dengan efektif 
sehingga tujuan pembelajaran 
kepada anak bisa tersampaikan.

“Saat pandemi seperti ini, 
kita harus memanfaatkan media 
digital untuk pembelajaran. Ter-
masuk pada anak-anak usia dini. 
Tapi tentu harus dengan kontrol 
yang kuat dan bahan pelaja-
ran yang tepat, sehingga tujuan 
pembelajaran untuk anak bisa 
tercapai,” kata Meri Isdianto 
usai mengikuti webinar dengan 
topik “Pemanfaatan Media Dig-
ital yang Efektif bagi Orangtua 
dan Pendidik PAUD”, di Wisma 
Daerah, Tanjungpinang, Kamis 
(7/5).

Webminar ini menghadirkan 
Prof Netti Herawati yang juga 
Ketua Himpaudi Indonesia se-
bagai pembicara. Selain itu, ada 
juga Gogot Suharwoto dari Pus-
datinKemendikbud dan Syaiful 
Lokan dan I Can Do.

Webminar ini menampilkan 
panduan dan kiat-kiat proses 
pembelajaran melalui media 
digital. Yang jelas, kata Meri 
Isdianto, perhatikan betul pe-
manfataannya untuk anak sesuai 
dengan batas usianya. Dari web-
minar ini, kata Meri Isdianto, 
beberapa poin penting adalah 
pemanfaatan media digital yang 
tepat sasaran.

Misalnya, hindari media dig-
ital untuk anak anak di bawah 
usia dua tahun. Di situ juga dis-
ampaikan bahwa untuk anak-
abak usia 18-24 bulan, apabila 
ingin diperkenalkan dengan 

dunia digital harus ada pen-
dampingan.

“Intinya kita juga sebagai 
orang tua jangan tertekan untuk 
memperkenalkan teknologi leb-
ih awal. Karena anak-anak pu-
nya intuisi kuat terhadap game. 
Nanti mereka fokus ke game 
saja kalau tanpa pendampin-
gan,” kata Meri Isdianto.

Untuk anak-anak usia 2-5 
tahun, kata Meri Isdianto para 
pembicara juga menyampaikan 
agar membatasi penggunaan 
screen pada media digital hanya 
satu jam sehari.

Para orang tua pun dipe-
sankan untuk ikut mengontrol 
penggunaan gadget atau ponsel 
pintar. Misalnya, kata Meri Is-
dianto, ketika anak rewel jangan 
diberi gadget hanya untuk mem-
buat dia diam. Juga menghindari 
gadget saat sedang makan, ber-
main dengan anak dan tidur.

“Kalau mau menunjukkan 
sesuatu, cek dulu, sehingga apa 
yang dilihat sesuai dengan usia 
anak,” kata Meri.

Yang perlu diperhatikan 
juga, kata Meri Isdianto, diper-
hatikan juga media digitalnya 
dalam konteks kegiatan pem-
belajaran. Karena, dari media 
itu, para penerima pembelajaran 
dapat memberi rangsangan pada 
pikiran, perasaan, perhatian dan 
minat sehingga proses bela-
jar mengajar terjadi imbuhnya.
(hms/prl)

Plt. Gubernur Prov. Kepri Isdianto 
Sayangkan Sikap Oknum Pelajar

Tanjungpinang, SMN 
- Plt. Gubernur Kepri Isdi-
anto menyayangkan sikap 
segelintir pelajar yang 
melakukan konvoi setelah 
pengumuman kelulusan. 
Malah, beberapa dari mer-
eka melakukan perusakan 
fasilitas umum. Mereka pun 
melanggar imbauan tentang 
protokol kesehatan di ten-
gah pandemi covid19 yang 
sedang dibasmi.

“Semua imbauan dan la-
rangan sudah disampaikan, 
terkait konvoi setelah peng-
umuman kelulusan dan 
protokol kesehatan akibat 
wabah corona ini. Banyak 
pelajar yang mengikuti im-
bauan itu. Mereka bersyukur 
sudah lulus dan berdoa agar 
wabah ini segera berakh-
ir,” kata Isdianto di Gedung 
Daerah, Tanjungpinang, 
Ahad (3/5).

Isdianto berterima kasih 
kepada para pelajar yang 
merayakan kelulusan mer-
eka dengan bersyukur 
dan tetap di rumah. Bah-
wa keberhasilan ini awal 
dari langkah mereka untuk 
melanjutkan jenjang yang 
lebih tinggi.

“Semoga anak-anak Ke-
pri semua sukses dan men-
jadi penerus untuk mema-
jukan bangsa dan provinsi 
ini,” doa Isdianto.

Bagi Isdianto, konvoi di 
tengah pandemi dan meru-
sak fasilitas umum bukan 

Plt. Gubernur Prov. Kepri Isdianto 

Pekan Depan Pemprov Kepri Salurkan Bansos 
untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Dompak Tanjungpinang, 
SMN - Sekretaris Daerah Kepri 
H TS Arif Fadilah mengatakan 
Pemerintah Provinsi Kepri akan 
menyalurkan bantuan sosial ke-
pada masyarakat yang terdampak 
wabah Covid-19 ke Kabupaten/
Kota. Penyaluran bantuan sosial 
tersebut, diserahkan langsung ke 
Kabupaten/Kota lewat Mou dan 
PKS (perjanjian kerjasama).

“Provinsi akan berkolab-
orasi dengan Kabupaten/Kota 
untuk mulai membagikan ban-
tuan sosial menyangkut dampak 
ekonomi maupun dampak-
dampak yang ditimbulkan aki-
bat Covid-19,” ujar Arif saat 
melakukan Rapat Persiapan 
Penyaluran Bantuan Sosial 
Dampak COVID-19 lewat Video 
ConfrencediRupatama lantai 4 
Dompak, Tanjungpinang, Kamis 
(7/5).

Rapat persiapan tersebut 
tampak dalam vidcon Asisten 
Perekonomian dan Pembangu-
nan Syamsul Bahrum, Asisten 
Administrasi Umum M Hasbi, 
Sekda Batam Jefridin, Sekda 
Tanjungpinang Teguh Ahmad, 

Sekda Kep Anambas Sahtiar, 
Sekda Lingga Juramadi Esram, 
Sekda Karimun M Firmansyah, 
Kadis Perindag Natuna Agus 
Supardi, Asisten Pemerintahan 
Bintan Mohd Setioso beserta 
sejumlah Kepala OPD Provinsi 
Kepulauan Riau.

Pihak Provinsi sedang 
menunggu data-data yang belum 
masuk, sebab data bantuan so-
sial itu ada yang dari Kabupaten/
Kota.

“Rencana kebijakan Plt Gu-
bernur Kepri Isdianto ini, kita 
satukan irama dan bergerak ce-
pat, agar dapat disalurkan yang 
terdampak Pandemi Covid-19 
dengan disepakati dengan Mou 
dan PKS. Data harus sinkron se-
suai dengan arahan KPK, supaya 
tidak ada masalah ketika dilaku-
kan pemerikasaan nantinya,” un-
gkap Arif.

Selain itu, Arif juga meminta 
Kabupaten/Kota untuk segera 
melaporkan data terbaru pener-
ima bantuan sosial tersebut ke 
pemerintah provinsi. Hal ini ber-
tujuan untuk mempercepat peny-
aluran bantuan yang ada.

Data masyarakat ini, kata Arif 
jangan berubah. Karena itu dia 
minta tum teknis harus melaku-
kan update data dan laporkan 
segera. Agar tidak tumpang tin-
dih dengan masyarakat yang su-
dah dapat bantuan APBN

Lebih lanjut, guna men-
dukung penyaluran tersebut. 
Arif mengatakan segera mem-
persiapkan bantuan untuk mas-
yarakat ini agar mampu merin-
gankan beban masyarakat yang 

terdampak Corona.
“Kami harap bantuan sosial 

itu segera dibagikan apalagi kita 
yang sebentar lagi lebaran den-
gan daerah yang geografisnya 
pulau pulau. Dan pendistribu-
sian ini bisa diakomodir dengan 
baik,” kata Arif.

Mengakhiri rapat tersebut, 
Arif menyimpulkan hari senin 
(13/5) akan dilaksanakan MoU 
Gubernur bersama Bupati/Wa-
likota. Setelah MoU Guber-
nur bersama Bupati/Walikota 
dilanjutkan PKS Kepala Dinas 
Perindag Provinsi bersama Di-
nas Kabupaten/Kota. Nantinya 
tim koordinator wilayah seti-
ap daerah yang ditunjuk untuk 
masing-masing Kabupaten/Kota 
melalui SK Gubernur yaitu di 
Batam Kadis Pariwisata dan 
KadisPerindag, Tanjungpinang 
Kadis Sosial dan Kadis PMD, 
Karimun Karo Kesra dan Kadis 
Perindag, Bintan Kadis Koperasi 
dan UMKM, Lingga Plt.Kadis 
Kelautan dan Perikanan, Natuna 
Kasatpol PP dan Kadis Perindag 
Natuna, Anambas Kadis Pertani-
an. (hms/prl)

Sekda H.TS Arif Fadila.

Perampok Sadis Dilumpuhkan RCAB 
Polres Lumajang dengan Tindakan Tegas Terukur

Lumajang, SMN - Berawal 
dari kecurigaan warga, terlihat 
dua orang sedang memasuki ru-
mah milik Dewi Solihati (40), 
yang beralamat di dusun Tabon 
RT. 02 RW. 07 desa Bades keca-
matan Pasirian, pada Rabu (6/5) 
sekitar pukul 00.30 WIB, warga 
yang mengetahui aksi kejahatan 
tersebut sengaja menunggu dan 
mengepung para pelaku hingga 
keluar dari rumah korban, dan 
warga mengontek Polsek pa-
sirian.

Selanjutnya Polsek Pasirian 
bersama team Unit Kecil Leng-
kap (UKL) Reaksi Cepat Anti 
Bandit (RCAB) polres Luma-
jang, berhasil mengamankan 
perampok yang tergolong sadis 
dan dihadiahi dengan tindakan 
tegas terukur.

Kapolres Lumajang, AKBP. 
Ade Wiranegara Siregar men-
jelaskan, jika perampok sadis 
tersebut dipergoki warga saat 
memasuki rumah korban. Hal 

itu disampaikan saat press re-
lease di rumah sakit Bhayang-
kara Lumajang, pada jumat 
(08/05).

"Pelaku adalah residivis kam-
buhan yang sering keluar masuk 
bui, dengan kasus yang sama, 
dan saat hendak diamankan oleh 
petugas, pelaku juga berusaha 
melakukan penyerangan, seh-
ingga tindakan tegas terukur ha-
rus dilakukan agar upaya pelaku 
tidak membahayakan petugas," 
papar Adewira.

Identitas pelaku yang berhasil 
diamankan berinisial HS (40), 
warga dusun Kebondeli utara 
Rt. 04 Rw 06 desa Sumberwuluh 
Kecamatan Candipuro, saat be-
raksi pelaku ini tidak sendirian, 
dan salah seorang pelaku lainn-
ya masih dalam perburuan petu-
gas, karena sempat melarikan 
diri, namun identitasnya sudah 
dikantongi petugas.

"Salah satu dari pelaku ini, 
masih dalam pengejaran, namun 

identitasnya sudah kami kanton-
gi, karena sama sama residivis," 
imbuhnya.

Modus operandi para pelaku 
dengan cara mencongkel pin-
tu belakang rumah, dan masuk 
untuk menjarah semua harta 
korbannya, namun saat itu para 
pelaku terhalang oleh pintu ter-
alis besi, sehingga melanjutkan 
aksinya melalui pintu depan ru-
mah, dengan cara mencongkel 

jendela, dan saat itulah aksi ke-
jahatan para pelaku terlihat oleh 
warga.

Kapolres juga memastikan 
bahwa pelaku ini terjerat pasal 
53 (1) KUHP Jo 365 KUHP ten-
tang percobaan pencurian den-
gan kekerasan.

“Saya pastikan, para pelaku 
akan merayakan Idul Fitri diba-
lik jeruji besi dalam waktu yang 
cukup lama," pungkasnya. (Tik)

Polres Lumajang saat lakukan press release.

Bupati Karimun Terima Bantuan Uang dan APD 
dari Plt. Gubernur Kepri untuk Pemkab Karimun

Karimun, SMN – Plt. Guber-
nur Kepri Isdianto menyerahkan 
bantuan uang dan Alat Pelind-
ung Diri (APD) serta rapid test 
bertempat di RSUD Muhammad 
Sani, Jumat (27/3/2020). Dalam 
acara tersebut Plt Gubernur Ke-
pri Isdianto mengimbau mas-
yarakat agar dapat mengikuti 
imbauan baik dari pemerintah 
pusat maupun daerah.

Dimana saat ini masyarakat 
dianjurkan agar tetap berada di 
rumah untuk mencegah penyeb-
aran covid-19. Virus yang nota-
bene menyerang melalui saluran 
pernafasan ini dapat diredam 
penularannya dengan cara stay 
at home dan melakukan social 
distancing. 

Adapun bantuan yang 
didapatkan Pemerintah Kabu-
paten Karimun senilai Rp 1,5 
miliar dan APD serta rapid test 

sebanyak 2000 unit. Bantuan 
tersebut dipergunakan untuk 
petugas medis, PDP, ODP serta 
para TKI yang masuk melalui 
Pelabuhan Tanjung Balai Kari-
mun.

 Dalam kata sambutannya Plt 

Plt. Gubernur Kepri Isdianto beserta Anggota DPRD Bakti Lubis menyerahkan bantuan secara 
simbolis yang diterima langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Ketua DPRD M.Yu-

suf Sirat, wakil Bupati Anwar Hasyim. 

Gubernur Kepri sangat berharap 
agar pandemi ini dapat berakhir 
sebelum datangnya bulan rama-
dan. Ia pun sempat mengelahkan 
tentang keterbatasan barang-ba-
rang dalam rangka pencegahan 
ma upun pengobatan pandemi 
ini.

“Anggaran ada, tapi mau beli 
dimana,” ujarnya.

“Untuk tim medis sendiri 
kami pemprov tidak akan ting-
gal diam, kami sedang meng-

hitung, dan dalam waktu dekat 
kita akan memberikan peng-
hasilkan tambahan untuk tena-
ga medis yang rumah sakitnya 
menjadi rujukan,” tambahnya.

Pemprov Kepri sendiri tidak 
ingin wabah ini berkelanjutan 
lebih lama lagi.

“Kalau ini tidak cepat kita 
tuntaskan saya khawatir di tem-
pat lain sudah selesai di tempat 
kita belum selesai,” ucapnya. 
(ADV/bl)

Bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan sambutan saat penyerahan bantuan Covid 19 dan alat 
pelindung diri (ADP). 

merupakan ciri generasi ter-
baik Kepri. Sebagai gener-
asi penerus bangsa, mereka 
harus bersiap untuk tanta-
ngan yang lebih besar dan 
bukan berhura-hura yang 
mengundang bahaya.

Isdianto pun berterima 
kasih kepada jajaran Pol-
restaTanjungpinang yang 
mengambil sikap tegas terh-
adap aksi oknum pelajar itu. 
Adik kandung almarhum H 
Muhammad Sani ini juga 
berharap semua pihak dapat 
berpartisipasi bersama-sa-
ma agar hal ini tak terulang 
lagi di Kepri.

Kata Isdianto, dia selalu 
yakin Kepri memiliki gen-
erasi-generasi hebat yang 
nanti akan membangun Ke-
pri. Juga yang akan meng-
ganti generasi hari ini untuk 
membawa kesejahteraan dan 
semakin memajukan Kepri.

“Sebagai pemilik masa 
depan Kepri dan negara ini, 
jangan merusak diri dengan 
hal-hal kurang baik dan dila-
rang. Apalagi di saat wabah 
virus seperti ini. Persiapkan 
diri untuk bisa meraih mim-
pi setinggi apapun,” kata Is-
dianto.(hms/prl)
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Wabup Pantau Pembagian BLT 
kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19

Lumajang, SMN - Kehad-
iran Wakil Bupati Lumajang, 
Indah Amperawati ke desa desa, 
bukan karena tidak percaya ke-
pada aparat pemerintah desa, bu-
kan juga untuk mengeksploitasi 
kemiskinan, namun untuk me-
mastikan dana tersebut memang 
diterima oleh rakyat yg berhak. 
"Ini uang rakyat, bukan uang 
kami, jadi harus benar benar te-
pat sasaran," katanya.

Bantuan Langsung Tu-
nai (BLT) Dana Desa sudah 
dibagikan hampir seluruh desa di 
wilayah Kabupaten Lumajang. 
Masyarakat yang ingin menge-
tahui daftar penerima BLT bisa 
melihat di papan pengumuman 
Kantor Pemerintah Desa setem-
pat.

Wakil Bupati Lumajang, 
Indah Amperawati menyam-
paikan, bahwa data penerima 
harus diumumkan secara trans-
paran di tempat-tempat strategis. 
Masyarakat diharapkan dapat 
berpartisipasi memberikan in-
formasi terhadap penyesuaian 
data penerima BLT Dana Desa, 
jika ada data penerima BLT 

Dana Desa yang dianggap tidak 
tepat sasaran, masyarakat diper-
bolehkan untuk mengajukan 
protes kepada kepala desa.

"Semua masyarakat harus 
tahu data penerima BLT, kalau 
ada yang salah sasaran, mas-
yarakat bisa menyampaikan ke-
pada kepala desa, ini harus trans-
paran datanya," ungkap Wabup 
saat meninjau pelaksanaan 
penyerahan BLT Dana Desa di 
Desa Randuagung.

Masyarakat juga diperboleh-
kan protes ke kades, kalau ada 
yang menerima BLT, tapi tidak 
tepat sasaran.

Data para penerima juga su-
dah disesuaikan dan diverifikasi 
saat musyawarah desa, yang dii-
kuti oleh para RT/RW dan tokoh 
masyarakat.

Selain itu, Wabup mengu-
capkan terima kasih kepada 
seluruh kepala desa yang sudah 
melakukan pergeseran anggaran 
untuk penanganan Covid-19 di 
wilayahnya.

Wabup juga meminta agar 
semua kepala desa memaksimal-
kan anggaran untuk pemenuhan 

kebutuhan penanganan dampak 
akibat pandemi Covid-19.

Namun ada pemerintah desa 
yang terlalu patuh mengikuti 
indikator penerima BLT, hal ini 
menyebabkan jumlah data sasa-
ran tdk maksimal, yang seharus-
nya dengan dana yang tersedia 
bisa memberi 146 KK, tapi ber-
dasarkan indikator hanya bisa 
memberi 66 KK, sehingga ada 
dana yang belum termanfaatkan.

Wabup menghimbau kepada 
seluruh kades, agar memanfaat-
kan dana yang ada secara mak-
simal. "Meski tidak memenuhi 
semua indikator, kalau memang 
itu warga terdampak, masukkan 
dalam data sasaran. Jangan ta-
kut, sing penting duite ga diko-
rupsi dan nyampe sasaran," pe-
sannya.

Wabup juga mengingatkan, 
agar berhati hati, jangan sampai 
bantuan ini ditumpangi kepent-
ingan politik, dan jangan terba-
wa psikis pasca pilkades.

"Kita ini pelayan, jongos nya 
rakyat, harus adil, agar pertang-
gungjawaban kita di hadapan 
Tuhan terasa ringan," imbuhnya.

Data penerima sudah ditem-
pel di balai desa dan masjid 
masjid. Semua orang bisa mem-
baca. Transparansi dibuka, boleh 
protes kalau ada yang tidak tepat 
sasaran, dan pemerintah desa 
wajib merespon, recheck dan 
kalau benar, segera mengganti 
dengan yang berhak.

"Ayo saling membantu, sal-
ing berbagi, tidak ada orang mi-
skin karena bersedekah," pung-
kasnya. (Tik) 

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyerahkan BLT 
kepada masyarakat.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Corona Virus (Covid-19) Kabupaten Karimun

Karimun, SMN – Sebagai 
upaya mencegah penyebaran 
Covid-19 di Kabupaten Kari-
mun, Bupati Karimun Aunur 
Rafiq menggelar rapat lintas 
sektoral pembentukan gugus 
tugas pencegahan penyebaran 
Corona atau (Covid 19) yang di-
gelar di Aula RSUD Muhammad 

Sani, Selasa (17/3) pagi. Rapat 
tersebut dipimpin langsung Bu-
pati Karimun Aunur Rafiq dan 
dihadiri Ketua DPRD Karim-
un Yusuf Sirat, Sekda Karim-
un HM Firmansyah, Dandim 
0317/ TBK Letkol Inf Denny, 
Danlanal TBK Letkol Mandi-
ri Kartono,Kapolres Karimun 

AKBP Yos Guntur Yudi Fauris 
Susanto, SH, S.LK,MH, serta 
sejumlah Kepala OPD terkait 
dan perwakilan masing-masing 
Instansi. Aunur Rafiq menye-
but, Pemkab Karimun telah 
menggelar rapat terbatas dengan 
Forkopimda mengenai situa-
sidi Kabupaten Karimun, dan 

diketahui hingga kini belum ter-
dapat warga yang positif corona. 
”Namun, karena virus corona 
berbahaya dan sangat mudah 
penyebarannya maka Wajib un-
tuk ditangani secara serius tanpa 
menimbulkan kepanikan di mas-
yarakat,” ucapnya. Bupati Kari-
mun Aunur Rafiq menjelaskan, 
Gugus tugas ini akan melakukan 
langkah-langkah yang perta-
ma melakukan pencegahan di 
tingkat kecamatan hingga ka-
bupaten berkoordinasi dengan 
instansi terkait. “Gugus tugas 
penanggulangan COVID-19 ini 
akan diketuai Sekretaris Daerah 
Kabupaten Karimun beranggo-
takan pimpinan OPD dan in-
stansi terkait. Kadis kesehatan 
dimana poskonya berada pada 
kantor dinas kesehatan,” jelas-
nya. 

“Sebanyak 13 puskesmas 
yang ada di Kabupaten Kari-

mun, lanjur Aunur, diminta 
menyiapkan satu ruangan khu-
sus untuk observasi pasien yang 
mengalami gejala terinfeksi 
Covid-19 sebelum dirujuk ke 
RSUD Muhammad Sani. Kita 
juga minta kepada pusat-pusat 
medis swasta, termasuk juga pe-
rusahaan yang memiliki fasilitas 

medis untuk menyiapkan ruan-
gan khusus untuk pasien yang 
mengalami gejala COVID-19,” 
tambahnya lagi. Dipaparkan, 
saat ini jumlah pasien suspect 
corona yang telah diisolasi di 
RSUD Muhammad Sani séban-
yak 4 orang, satu diantaranya 
dinyatakan negatif dan sudah 

diperbolehkan pulang. “Tiga 
lagi masih menunggu hasil pe-
meriksaan swap dari Jakarta, 
dan mudah-mudahan sore ini 
sudah keluar. Dua diantaranya, 
kondisi makin membaik,” pa-
parnya. Selain itu, lanjut Aunur 
sebanyak 17 orang berstatus 
karantina rumah dengan status 
ODP (Orang Dengan Peman-
tauan), 13 orang berada di Pulau 
Karimun dan empat orang di Pu-
lau Kundur, pungkasnya. (Adv 
Humas BL) 

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menggelar rapat lintas sektoral pembentukan gugus tugas pence-
gahan penyebran corona atau (covid 19) yang digelar di Aula RSUD Muhammad Sani, Selasa 

(17/3) pagi.

BUPATI Karimun Aunur Rafiq, Ketua DPRD M Yusuf Sirat beserta Kapolres, Dandim dan Sekda 
bentuk gugus pencegahan virus corona.

Camat Rogojampi Berbagi ke Disabilitas, 
Seniman dan Pelaku Wisata

Banyuwangi, SMN - Men-
jalankan program 8 skema jaring 
pengaman sosial, usai program 
beri nutrisi ke ibu hamil, ber-
tempat di pendopo kantor keca-
matan Rogojampi, Camat Nanik 
Machrufi, S.P,MSi berbagi sem-
bako ke kaum disabilitas, seni-
man dan pelaku wisata.

"Ini simbolis bantuan dari 
ASN dan tokoh agama. Hara-
pannya data ini juga di input 
operator desa seraya melengka-
pi dengan para pemain Jaranan, 
Janger, Pengrajin souvenir dan 
orang difable di setiap dusun 
yang terdampak pandemi co-
rona ini," ungkap camat yang 
berharap dilanjutkan dengan 
pelatihan, pameran serta pem-
berdayaan segenap potensi un-
tuk memulihkan sikon ekonomi 
dan sosial masyarakat.

Pengusaha dan pengurus Tri-
dharma, Aminoto, spontan juga 
beli lukisan persawahan yang 
padinya siap dipanen dengan 

cikar dengan latar gunung ijen 
karya Aris Sugiarta. Ada juga 
karya Subandi berupa kembang 
dan ikan koi serta Kaligrafi Adi 
Sugianto yang dipajang.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perijinan Terpadu,Wawan Yad-
madi, selaku Tim Gugus Tugas 
Covid 19 yang membawahi 
wilayah zona Rogojampi, ber-
harap pendataan satu pintu dit-
erapkan.

"Kita sudah jungkir balik 99 
persen, tapi ada 1 persen data 
yang tercecer yang tak terima 
bantuan, kerja keras kita didi-
anggap amburadul. Lalu soal ru-
mah isolasi di dusun, evaluasin-
ya, cobalah bila kita inap di sana 
semalam saja lalu terasa enjoy 
berarti layak. Kok tak kerasan 
dan stres, resiko imun turun,-
maka perlu dilakukan perbaikan 
suasana dan perlengkapannya.

Untuk sembakonya bisa lewat 
camat," ungkap mantan kadis-
pora yang mencegah familinya 
yang ada di luar kota dan pulau 
untuk tidak pulang kampung 
dulu.

Acara yang ditandai dengan 
pembagian masker ke segenap 
hadirin itu akan dilanjut jelang 
lebaran dengan pembagian seri-
bu sembako dari Yayasan Budi 
Mulya Surabaya lewat Forum 
Tokoh Agama dan Masyarakat 
Rogojampi.

"Semua lapisan masyarakat 
terdampak. Namun kan ada 
level sesuai ketentuan protokol 
pemerintah. Namun dengan 
semangat gotong-royong dan 
kerukunan kebangsaan, ayo ter-
us peduli dan berbagi," ungkap 
Ketua Forum, H. Nanang Nur 
Achmadi. 

Dari para penerima seperti 
Sumaryono tukang ngecat rias 
panggung carnival asal Madu-
ran Rogojampi dan Jamsiyah 
Gladag, berharap kepedulian 
bu camat ditindaklanjuti desa 
hingga RT dan Pak Wo leb-
ih mau simpati untuk mendata 
dan memperjuangkan warganya 
yang tak pernah dapat bantuan. 
(Oni)

Salah satu pengusaha besar di Banyuwangi, membeli salah 
satu karya Aris Sugiarta.

'Duo' Pengacara Populer Banyuwangi, 
Dampingi Korban Kebakaran LPG

Banyuwangi, SMN - Kor-
ban kecelakaan kerja di terminal 
pengisian LPG yang berlokasi 
di desa Bulusan Kecamatan Ka-
lipuro, Banyuwangi beberapa 
waktu lalu, akhirnya memilih 
didampingi kuasa hukum (Pen-
gacara) untuk mengurus proses 
kecelakaan kerja di anak peru-
sahaan PT Bosowa, Sabtu (2/5).

Dua orang pengacara yang 
dipercaya mendampingi oleh 
pihak keluarga korban tersebut 
yaitu, R. Bomba Sugiarto, SH 
dan Eny Setiawati, SH. Penun-
jukan kuasa hukum tersebut 
karena pihak keluarga merasa 
kurang puas atas bantuan yang 
telah diberikan oleh pihak pe-
rusahaan. Hal itu disampaikan 
oleh Samsul satu satu ayah kor-
ban kebakaran kepada awak me-
dia didampingi dua orang peng-
acaranya.

Menurut Samsul, pihak kel-
uarga merasa kecewa atas jam-
inan keamanan dan keselamatan 
kerja yang ada di perusahaan. 
Sesuai cerita anaknya yang 
menjadi korban kebakaran, saat 
terjadi kebakaran tabung pe-
madam yang digunakan kosong 
tak berisi. Untuk memadam-
kan api anaknya dan dua orang 
korban lainnya terpaksa bergu-
lung-gulung dilantai.

“Saya kecewa sekali perusa-
haan sebesar itu tidak menguta-

makan Safety atau keamanan 
para pekerja,” kata Samsul.

Lebih kecewa lagi saat anak-
nya dirawat di rumah sakit hen-
dak mengunakan BPJS tidak 
bisa, karena masih belum terba-
yar.

“BPJS korban tidak bisa di-
pakai karena belum terbayar 
kata salah satu petugas rumah 
sakit kepada keluarga korban 
kecelakaan kerja,” kata Samsul.

Ketua tim penasehat hukum 
yang dipimpim oleh R. Bomba 

Sugiarto, SH mengatakan, akan 
menempuh upaya hukum atas 
kealphaan perusahaan dalam 
memproteksi/memberi perlind-
ungan terhadap keselamatan 
kerja terhadap karyawan.

Sementara itu Jamal 
pimpinan perusahaan terminal 
pengisian LPG, PT. Misi Mulia 
Petronusa, Banyuwangi mem-
bantah adanya kabar tersebut. 
Menurutnya, pihak perusahaan 
telah menanggung seluruh biaya 
pengobatan korban selama di ru-
mah sakit.

“Seluruh biaya pengobatan 
ketiga korban yang mengalami 
kecelakaan kerja ditanggung 
perusahaan,” kata Jamal melalui 
sambungan telepon. (Oni/ Win)

Dari Kiri, Eny Setiawati SH, Samsul (Ayah Korban), Raden 
Bomba Sugiarto SH.
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Dapat Lampu Hijau dari Jerez, 
MotoGP 2020 Bisa Digelar Juli

Jakarta, SMN - Seri pembu-
ka MotoGP 2020 terus dibatal-
kan seturut terjadinya pandemi 
virus Corona. Namun kini kabar 
baik berembus, MotoGP 2020 
bisa memulai seri perdananya 
pada pertengahan Juli nanti di 
Sirkuit Jerez, Spanyol.

Seperti dilaporkan Diario de 
Jerez, pemerintah daerah Anda-
lusia dan Walikota Jerez, mem-
berikan dukungan kepada Dorna 
Sports untuk penyelenggaraan 
dua seri MotoGP 2020, pada 
tanggal 19 Juli dan 26 Juli.

"Ini adalah berita besar dan 
kami ingin mengucapkan teri-
ma kasih kepada Dewan Kota 
dan Dorna yang mempercayai 
kami," bilang perwakilan pe-
merintah Andalusia, Juan Marin.

Dijadikannya Sirkuit Jerez 
sebagai venue pertama MotoGP 
2020 dipandang memberi ban-
yak keuntungan bagi Dorna dan 
tim balap. Sebab perlu diketahui 
sebagian besar paddock GP ber-
basis di Spanyol, termasuk pem-
balap, tim, dan personil Dorna.

Kendati dua seri pertama 

dilakukan di lokasi yang sama, 
untuk penamaannya akan dibe-
dakan. Seri pertama disebut GP 
Spanyol dan seri kedua disebut 
GP Andalusia. Sebagai catatan, 
balapan berlangsung secara ter-
tutup tanpa penonton, dengan 
pembatasan sosial yang ketat di 
area paddock.

Dari Jerez, seri MotoGP ke-
mungkinan besar berlanjut di 
Sirkuit Red Bull Ring, Austria, 
selama dua seri. Setelah itu, 
menyusul kemudian Sirkuit 
Brno, Ceko. (dtk)

Ilustrasi balap MotoGP.

Efek Potong Gaji, Gelandang Bhayangkara 
Ini pun Terima EndorseJakarta, SMN - Dampak 

pemotongan gaji 75 persen oleh 
klub mulai terasa bagi para pe-
main. Gelandang Bhayangkara 
FC, Teuku Muhammad Ichsan, 
bahkan terpaksa terima jasa en-
dorse.

Hampir dua bulan kompetisi 
Liga 1 disetop. Selama itu pula, 
Ichsan hanya menerima gaji 
25 persen setiap bulannya dari 
klub. Padahal, pemain berusia 
22 tahun ini merupakan tulang 
punggung keluarga.

Alhasil untuk memenuhi ke-
butuhan keluarganya, Ichsan 
mulai membuka jasa ambasador 
sebuah produk di Instagramnya, 
tm_ichsan.

"Ya kalau dulu Ichsan tidak 
pernah terima (endorse), seka-
rang karena butuh, ya, tipis-tipis 
terima saja," kata Ichsan kepada 
pewarta dalam sambungan tele-
pon, Kamis (7/5/2020).

"Karena sudah mulai tera-
sa. Sudah dua bulan kan cuma 
dapat 25 persen. Saya di sini ada 
tanggungan buat orang tua, tidak 
berpikir untuk satu perut saja, 
karena sudah biasa menanggung 
(kebutuhan) orang tua," lanjut 

bungsu dari tiga bersaudara itu.
Meski begitu, pemain kelahi-

ran Bireuen, Aceh, ini mengaku 
tak semua tawaran diterima. Dia 
memilih yang sesuai dengan ke-
mampuannya.

"Sebenarnya banyak yang 
minta endorse tapi Ichsan tidak 
enak. Agak bagaimana begitu, 
suruh foto-lah, buat video. Kan 
tidak suka. Jadi cuma bebera-
pa saja yang saya terima, yang 

Efek Potong Gaji, Gelandang Bhayangkara Ini pun Terima Endorse. 

teman dekat saja-lah," ujarnya.
Di sisi lain, sambil menung-

gu keputusan PSSI terkait liga 
dilanjutkan atau disetop, Ichsan 
mengisi waktu dengan bermain 
sepakbola. Kebetulan di kam-
pung halamannya, belum ada 
aturan ketat terkait virus corona. 
(dtk)

Liga Korea Segera Mulai, 
Pemain Dilarang Ngobrol

Jakarta, SMN - Liga Korea 
akan dimulai akhir pekan ini 
setelah mengalami penundaan. 
Salah satu protokolnya adalah 
pemain dilarang ngobrol.

Divisi teratas Liga Korea, 
K League 1, seharusnya dimu-
lai pada 29 Februari lalu. Tapi 
pandemi virus Corona membuat 
kompetisi harus ditunda.

Liga Korea akhirnya men-
jadwalkan start pada Jumat 
(8/5/2020) ini, dengan juara 
bertahan Jeonbuk Motors akan 
menghadapi Suwon Bluewings 
di partai pembuka. Digelar di 
tengah wabah tentu saja ada 
protokol yang diterapkan di 
pertandingan.

Tak akan ada penonton, se-
lain itu pemain tidak akan ber-
salaman dan dilarang berbicara 
dengan pemain lain juga ofisial. 
Sementara tim pelatih harus 
menggunakan masker.

"Meludah atau buang ingus 

berlebihan dilarang dan para 
pemain harus menahan diri dari 
melakukan percakapan dalam 
jarak dekat. Selama pertandin-
gan, para pemain yang melaku-
kan kebiasaan meludah atau 
bicara dalam jarak dekat akan 
diperingatkan," kata Pejabat 
Komunikasi K-League, Woo 
Cheoung-sik seperti dilansir 
BBC.

Penyerang internasional Aus-
tralia yang memperkuat Suwon 
Bluewings, Adam Taggart, ma-
sih belum tahu bagaimana atur-
an soal tak boleh berbicara ini 
akan diterapkan.

"Kami masih menunggu un-
tuk mendapatkan penjelasan 
penuh dalam hal ini. Bagian 
mengobrol, kalau itu benar, 
akan jadi hal yang sulit. Mes-
ki saya tak bisa bahasa Korea, 
Anda masih bisa berkomunikasi 
dengan rekan setim Anda," kata 
top scorer Liga Korea musim 

lalu itu.
"Jadi saya tak benar-benar 

paham apakah kami akan di-
hukum kalau kami mengobrol. 
Anda bisa membayangkan akan 
ada kartu merah di kiri, kanan, 
tengah, kalau orang-orang bakal 
dihukum karena berbicara."

"Saya sudah mendengar bah-
wa staf pelatih akan mengenakan 
masker dan itu mungkin terden-
gar aneh untuk semua orang di 
tempat lain, tapi di sini normal 
saja. Tidak akan ada yang mem-
bicarakannya, di jalan-jalan atau 
di toko-toko, Anda tak akan me-
lihat seseorang tak mengenakan 
masker."

"Saya sendiri memakainya di 
sini jadi itu sudah semacam hal 
alami. Anda merasa agak telan-
jang kalau tak memakai mask-
er. Saya hampir merasa seperti 
nakal kalau tak menggunakan-
nya," tandasnya seperti dilansir 
BBC. (dtk)

Liga Korea akan kembali bergulir 8 Mei ini.

Pandemi Virus Corona Covid-19, 
Persib Sabar Tunggu Kelanjutan Shopee Liga 1 2020

Bandung, SMN - Kompetisi 
Liga 1 2020 terhenti akibat pan-
demi virus Corona (Covid-19). 
Jeda dilakukan sampai 29 Mei 
merujuk status darurat dari pe-
merintah. Kompetisi rencanan-
ya kembali bergulir awal Juli, 
dengan catatan pemerintah tidak 
memperpanjang masa darurat.

Komisaris PT Persib Band-
ung Bermartabat Umuh Muchtar 
menyatakan, sikap Persib tetap 
menunggu keputusan dari feder-
asi sepak bola PSSI dan operator 
PT Liga Indonesia Baru menge-
nai kelanjutan kompetisi Liga 1 
2020.

"Kami tetap tunggu arah-
an pemerintah. Kami bergerak 
kalau sudah ada pengumuman 
resmi pemerintah bahwa wa-
bah corona sudah tidak ada lagi 
di Indonesia," katanya, Selasa 
(5/5/2020).

Umuh beralasan, penyeleng-
garaan sepak bola yang menyita 
banyak kehadiran massa dari 
sisi penonton harus menjadi per-
hatian serius agar wabah virus 
corona covid-19 tidak menye-
bar.

"Karena kita mau aman. 
Sepak bola kan melibatkan ban-

yak orang, bukan cuma tim yang 
bertanding. Ada ofisial, keaman-
an, perangkat pertandingan," 
ujarnya.

Selain itu, penyelenggaraan 
sepak bola juga memerlukan 
izin pertandingan dari pihak 
keamanan. Sementara kepoli-
sian berpatok pada kebijakan 
pemerintah.

"Jadi sabar dan tidak usah 
terburu-buru. Tunggu semuanya 
sampai virus Corona covid-19 
tidak ada di Indonesia," ucap-
nya.

Sementara itu, menanggapi 
opsi terkait turnamen pengganti 
jika Liga 1 2020 dihentikan to-
tal karena darurat virus corona, 
Umuh mengatakan, opsi terse-

but bukan sesuatu yang didam-
bakan penggemar sepak bola di 
saat pandemi Covid-19 seperti 
sekarang.

"Turnamen kalo nggak ada 
penontonnya juga percuma, en-
ggak rame. Makanya pastikan 
dulu Indonesia betul-betul bebas 
corona, baru bicara turnamen 
atau lainnya," ujar Umuh. (lp6)

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menyebut timnya pasrah menanti akhir pandemi virus 
corona covid-19. 

Pogba, Dybala Ngajak Setim Lagi, nih

Turin, SMN - Paulo Dybala 
hanya sempat semusim bermain 
bersama Paul Pogba di Juven-
tus. Ia berharap bisa setim lagi 

dengan gelandang asal Prancis 
itu di masa mendatang.

Hal itu diceritakannya ke-
pada situs resmi UEFA, Kamis 

(7/5/2020). Dalam wawancara 
tersebut, ia berbicara mengenai 
pemain-pemain yang pernah 
bertukar jersey dengannya, khu-

Dybala dan Pogba hanya satu musim bermain bersama di Juventus.

susnya di Liga Champions.
Ada Arjen Robben (Bayern 

Munich), Iker Casillas (Porto), 
Andres Iniesta (Barcelona), dan 
Pogba yang sudah bermain un-
tuk Manchester United. Pada 
musim lalu, Juve memang ber-
temu MU di fase grup.

Saat itu, Juve menang 1-0 di 
Old Trafford pada 23 Oktober 
2018, namun MU yang wak-
tu itu dilatih Jose Mourinho 

membalas di Turin dua minggu 
berselang dan menang 2-1.

Saat bermain di Manchester, 
Dybala menjadi pencetak gol 
kemenangan dan ia bertukar 
kaos dengan Pogba setelahn-
ya. Pada saat menceritakan hal 
inilah Dybala menyelipkan 
keinginannya bisa setim lagi 
dengan pemenang Piala Dunia 
2018 itu.

"Saya tak bisa mengabaikan 

jersey ini. Baju ini dari Man-
chester, dari teman saya Paul 
(Pogba), pribadi yang saya 
kagumi lebih dari sekedar pese-
pakbola," kata Dybala.

"Dulu saya berbagi banyak 
hal luar biasa dengannya dan se-
moga saya bisa mengulanginya 
suatu hari." 

"Terkait laga hari itu, mer-
upakan malam yang tak terlupa-
kan bermain di Old Trafford, 
salah satu stadion terpenting di 
dunia. Masuklah ke sana, ra-
sakan atmosfernya, dan hiruplah 
udaranya."

"Mencetak gol dan menang 

di sana membuat segalanya se-
makin terasa manis, lalu bertu-
kar jersey dengan temanmu ada-
lah hal terindah yang bisa kamu 
lakukan dalam sepakbola," jelas 
La Joya.

Dybala dan Pogba bermain 
bersama di Juve pada musim 
2015/16. Mereka sukses me-
menangi masing-masing satu 
Serie A, Coppa Italia, dan Piala 
Super Italia.

Saat ini Pogba gencar diber-
itakan akan hengkang dari MU. 
Juventus disebut-sebut tertarik 
untuk membawanya pulang. 
(dtk)

Dybala kala hendak merebut bola dari Pogba di laga MU vs 
Juventus. 

Soal Kelanjutan Liga, 
PSS Sleman Ikuti Keputusan PSSI

Sleman, SMN - PSSI akan 
membahas kelanjutan kompetisi 
pada pekan ini. Sejauh ini, liga 
masih dihentikan hingga akhir 
Mei 2020. Apa kata PSS Sleman 
soal situasi tersebut?

Kendati demikian, klub kon-
testan Shopee Liga 1 dan Liga 2 
tentu harap-harap cemas. Pas-
alnya, sebagian klub ada yang 
ingin liga tetap dihentikan se-
dangkan yang lain ingin agar 

liga tetap berjalan.
Namun, PSS Sleman telah 

mengambil sikap. Klub yang 
bermarkas di Stadion Maguwo-
harjo itu pasrah dengan keputu-
san akhir yang nantinya diambil 
oleh PSSI.

"Kami dari PSS mengiku-
ti keputusan akhir nanti dari 
PSSI," ujar Manager PSS Dani-
lo Fernando kepada wartawan, 
Jumat (8/5/2020).

Danilo pun tidak mau beran-
dai-andai liga bisa dilanjutkan 
pada Juli mendatang. Sebab, pe-
merintah pusat bisa saja mem-
perpanjang masa tanggap daru-
rat yang artinya aktivitas liga 
bisa disetop total hingga akhir 
musim.

"Tentunya hal itu (kelan-
jutan liga) juga sesuai dengan 
status darurat COVID-19 yang 
ditetapkan oleh pemerintah pu-

sat," ungkapnya.
Danilo menegaskan, keputu-

san itu diambil setelah melalui 
proses rapat direksi. Pihak klub, 
kata dia, menyerahkan kembali 
keputusan kepada PSSI.

"Secara penuh, keputusan ini 
berasal dari direksi klub untuk 
menyerahkan segala keputusan 
kelanjutan liga kepada federa-
si," tegasnya. (dtk)
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lungagung, Ketua DPRD Tu-
lungagung, Kepala BPBD 
Tulungagung, Kepala Di-
nas Kesehatan Tulungagung 
Serta Direktur RSUD dr. 
Iskak Tulungagung, Rabu 
(22/04/2020.)

 Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo MM, dalam 
Laporanya Mengatakan seiring 
dengan berjalanya waktu, pen-
anganan Covid 19 yang sema-
kin mengalami perkembangan 
di perlukan adanya penanga-
nan yang khusus atau penan-
ganan yang segera langsung di 
ambil alih, Sebagaimana surat 
yang di kirim oleh Gubernur 
jawa Timur perihal tentang 
tindaklanjut peraturan pemer-
intah Nomor 21 tahun 2020 
tentang pembatasan sosial 
bersekala besar dalam rangka 
percepatan penanganan Coro-
na Virus Tahun 2019, Berke-
naan dengan masalah perkem-
bangan yang cukup signifikan 
yaitu dengan adanya masalah 
penderita,baik yang ODP juga 
mengalami peningkatan, PDP 
mengalami peningkatan, ter-
konfirmasi juga mengalami 
peningkatan. 

Berdasarkan dari instruk-
si Gubernur Jawa Timur ke-
pada Kepala daerah:

Penanganan mengenai 
Covid ini adalah A. Isolasi 
Kawasan yang ditujukan un-

tuk mecegah Penularan Covid 
19 yang Di lakukan melalui a. 
Screening Pendatang dan Ba-
rang, b.Sosialisasi Pola hidup 
bersih dan sehat serta c.Patroli 
Lingkungan dan semua ini su-
dah kita lakukan, adapun isola-
si Kawasan di lakukan dengan 
basis sasaran adalah Berdasar-
kan a.Data Pasien pengawasan 
PDP, b. Data Confirnet positif 
Corona, c. Pekerja Migran In-
donesia yang pulang ke daerah 
masing-masing masuk kate-
gori orang dalam pemantauan 
(ODP), Orang tanpa gejala 
(OTG) serta orang dengan 
resiko tinggi (ODR) d. Pemu-
dik antar propinsi yang masuk 
dalam kawasan kategori orang 
dalam pemantauan (ODP) 
Orang tanpa Gejala serta orang 
dengan resiko tinggi adapun 
data-data tersebut di dapat-
kan dari pimstresing yang di 
lakukan baik oleh propinsi, 
Polres, Polresta dan kodim 
setempat. Adapun prosedur 
isolasi kawasan tersebut ber-
dasarkan domisili tempat ker-
ja atau wilayah kegiatan, un-
tuk pekerja migran indonesia 
dan pemudik yang pulang ke 
daerah masing-masing mem-
punyai klinik sehat, memili-
ki lingkungan kondusif serta 
rumah yang memenuhi syarat 
maka harus di lakukan isola-
si mandiri masing-masing 14 

hari, untuk pekerja migran dan 
pemudik yang pulang ke daer-
ah masing-masing mempunyai 
klinik sehat, namun memiliki 
rumah yang tidak memenuhi 
syarat untuk di rawat, maka 
bisa ke klinik pusat opservasi 
yang di sediakan oleh pemer-
intah selama 14 hari juga un-
tuk pekerja migran dan pemu-
dik yang pulang ke daerah 
masing-masing dan mempu-
nyai klinik sehat serta bera-
da di lingkungan yang tidak 
kondusif, maka bisa di rawat 
di pusat ofservasi yang di se-
diakan oleh pemerintah kabu-
paten,kota juga 14 hari, orang-
nya sehat tapi rumahnya tidak 
sehat tetap dirawat di pusat of-
servasi, kemudian klinik sakit 
untuk pekerja migran Indone-
sia dan pemudik yang pulang 
ke daerah masing-masing yang 
mempuyai klinis sakit dengan 
kondisi sakit ringan sampai 
dengan sedang harus di rawat 
disalah satu 75 rumah sakit 
rujukan termasuk RSUD dr. 
Iskak, untuk pekerja migran 
dan pemudik yang pulang ke 
daerah masing-masing mem-
punyai klinis sakit dengan 
kondisi seremonia berat/am-
bekan berat harus di rawat di 
salah satu rumah sakit rujukan. 
Dan semua itu telah di bentuk 
tim untuk menangani wabah 
Covid 19 (hms/adv/ed)

erangan tertulisnya, Ming-
gu (3/5/2020).

“Untuk itu pers diharapkan 
mampu membangun atmosfer 
yang kondusif tumbuhnya em-
pati dan kedisiplinan publik 
serta mobilisasi sumber daya 
bangsa dan negara tersebut,” 
sambungnya.

Nuh mengatakan insan pers 
memiliki peran sebagai kon-
trol sosial untuk mengkritisi 
kebijakan pemerintah. Namun 
dengan catatan tetap dalam ko-
ridor kode etik jurnalistik.

Insan pers, sebut Nuh, ha-
rus menjadi rumah penjernih 
dalam melawan berita bohong 
yang tersebar di masyarakat. 
Dia mengatakan hal ini untuk 
menumbuhkan sikap optimis 
kepada publik dalam mening-
katkan kesetiakawanan sosial.

“Dalam menyampaikan 
pemberitaannya, pers ha-

rus menjadi rumah penjernih 
(clearing house) untuk mel-
awan berita bohong (hoax), 
menjaga dan membangun 
optimisme publik, mengajak 
kita semua untuk tetap patuh 
pada protokol Covid-19 serta 
meningkatkan kesetiakawanan 
sosial,” ujar Nuh.

Nuh meyakini pers sebagai 
pilar demokrasi, tentu tak lu-
put dari ancaman dan pem-
batasan saat peliputan. Na-
mun, kata Nuh, disinilah peran 
semua pihak untuk melindungi 
kehidupan pers yang berasas-
kan bebas dan independen.

“Sebagai pilar demokrasi, 
kemerdekaan pers adalah ruh 
dari kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sudah semestin-
ya semua pihak menunjukkan 
kesungguhan untuk senantia-
sa melindungi kehidupan pers 
yang bebas, independen, profe-

sional dan bertanggung-jawab 
dari berbagai ancaman atau 
pembatasan,” katanya.

Nuh berpesan agar para 
insan pers memegang teguh 
pedoman Undang-Undang 
Pers Nomor 40 tahun 1999 
dalam melakukan peliputan. 
Ia menyebut pihaknya selalu 
membuka ruang bagi siapapun 
untuk menyelesaikan masalah 
dalam pelaksanaan jurnalistik.

“Dalam urusannya dengan 
masalah liputan atau pember-
itaan pers, kami mengimbau 
agar semua pihak senantiasa 
menahan diri dan berpegang 
pada UU Pers Nomor 40 tahun 
1999. Dewan Pers selalu mem-
buka diri untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang muncul 
terkait dengan hal tersebut,” 
ujarnya.

Dewan Pers mengapresia-
si kontribusi dari unsur pers 

dalam mengkampanyekan 
melawan Covid-19. Hal itu, 
menurut Nuh dapat memberi-
kan pesan positif kepada mas-
yarakat dalam menghadapi vi-
rus Corona.

“Kami mengapresiasi kon-
tribusi unsur pers yang tel-
ah melaksanakan kampanye 
simpatik melawan Covid-19. 
Mereka secara sukarela dan 
bersama-sama merancang ma-
teri kampanye tentang social 
distancing, bekerja dari rumah, 
perlunya cuci tangan, ‘jangan 
mudik’ dan lain-lain. Sangat 
membantu masyarakat karena 
ruang media diisi dengan pe-
san-pesan positif bagaimana 
menghadapi virus Corona. Hal 
ini menunjukkan kepedulian 
komunitas pers nasional dalam 
membantu masyarakat dan pe-
merintah menangani pandemi 
Covid-19,” ucap Nuh.(dtk)

ger membangun lagi 
gedung olah raga yang 
bisa menyatukan pemuda 
Jatilengger dan Jatinom 
sehingga dua dukuh bisa 
menjadi satu, tegas Hen-
drik Muji Rianto selaku 
Kepala Desa Jatilengger, 
Kamis,(07/05).

Selain untuk olah raga 
Hendrik juga menyam-
paikan pembangunan re-
hab gedung ini juga bisa 
di pergunakan untuk per-
temuan karena tempatnya 
lebih luas, karena kalau 

yang kemarin-kemarin 
apabila mengadakan rapat 
maupun pertemuan ruan-
gannya sempit, akhirnya 
berhubung anggaran Dana 
Desa ini bisa di pergunakan 
untuk pembangunan fisik 
Pemerintah Desa Jatileng-
ger menganggarkan untuk 
pembangunan rehab ge-
dung olah raga ini. 

Untuk kegiatan pen-
anganan pencegahan 
Covid-19 Pemerintah Desa 
Jatilengger membeli alat-
alat semprot, cairan dis-

infektan dan sabun cuci 
tangan untuk diberikan 
kepada warga masyarakat, 
untuk penaganan yang lain 
Pemerintah Desa Jatileng-
ger juga akan memberikan 
Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) dari Dana Desa yang 
akan di berikan kepada 83 
orang dengan nilai sebesar 
Rp.600.000 selama 3 bulan 
dalam bentuk uang, 

Hendrik Muji Rianto se-
laku Kepala Desa Jatileng-
ger juga menghimbau 
kepada seluruh warga mas-

yarakatnya agar selalu ber-
perilaku hidup sehat dan 
bersih yang mana sesuai 
dengan protokol keseha-
tan supaya mencuci tan-
gan dengan menggunakan 
sabun dan selalu memakai 
masker apabila keluar ru-
mah, mengingat di ten-
gah pandemi Covid-19 ini 
kita harus bersama-sama 
memutus mata rantai penu-
laran Covid-19 agar cepat 
selesai dan bisa kembali 
seperti semula”terangnya.
(mam)

Terkucur, Bansos 
Tunai untuk Warga Ngawi

Ngawi, SMN - Bantuan so-
sial untuk warga Ngawi  mulai 
terkucur, Sabtu (09/05/2020).

Penyaluran bantuan sosial 
secara tunai itu bersumber dana 
Kementerian Sosial. Jumlah 
yang terkucur ke Ngawi, kuot-
anya 45.394 orang. 

Penyaluran melalui PT Pos 

direncanakan sebanyak 31.173 
KK. Selain disalurkan PT. Pos, 
juga dikucurkan melalui be-
berapa bank, diantaranya BNI 
(3.678 orang), BTN (10 orang), 
Mandiri (452 orang) dan BRI 
(5.209 orang).

Penyerahan bansos tunai 
melalui PT. pos di Ngawi, se-

cara simbolis dilakukan Bupati 
Ngawi, Budi Sulistyono, Sabtu 
(09/05/2020). 

“Sampai hari ini yang siap 
dibayarkan melalui Pos un-
tuk 14.292 keluarga penerima 
manfaat, dari seluruh Ngawi,” 
ungkap Bupati Ngawi, Budi 
Sulistyono.

Kepala Dinas Sosial Kabu-
paten Ngawi, Tri Pudjo Hando-
no, mengungkapkan, bantuan 
tunai dari Kemensos itu untuk 
mereka di luar penerima bantu-
an Program Keluarga Harapan 
(PKH) dan juga bukan peneri-
ma Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT). 

“Bantuan PKH di Nga-
wi sebanyak 41.685 keluarga, 
sedangkan BPNT sebanyak 
76.554 orang. Bansos tunai Ke-
mensos ini di luar itu semua,” 
tegas Tri Pudjo. (ari)

Penyerahan bansos tunai Kemensos di Ngawi melalui PT. Pos, 
diserahkan secara simbolis oleh Bupati Budi Sulistyono

Rejoagung Berdarah, Dua Pemuda di 
‘Keroyok’ Sampai ‘Bonyok’

Banyuwangi, SMN - Di ten-
gah wabah Coronavirus yang 
menghajar bangsa ini, ternyata 
masih ada peristiwa pengha-
jaran dan keberingasan yang 
di duga dilakukan kelompok 
pemuda Desa Rejoagung, Keca-
matan Srono,

Banyuwangi, Jawa Timur, 
pada Kamis, 30 April 2020, dini 
hari.

Korban keberingasan pem-
bantaian tersebut bernama 
Huda, 16 tahun, kelas dua di 
salah satu SMK di Srono, dan 
Dio, 18 tahun, telah lulus SMK. 
Keduanya tercatat sebagai war-
ga Desa Bagorejo, Kecamatan 
Srono, Banyuwangi. Dan, tem-
pat kejadian perkara [ TKP ] 
pembantaian atas dua korban 
tersebut terjadi di salah satu 
destinasi kuliner di Desa Rejo-
agung.

Hasil investigasi SMN, di 
lapangan bahwa korban berna-
ma Huda, kini dalam kondisi kri-
tis dan dirawat di salah satu ru-
mah sakit di kawasan Genteng, 
Banyuwangi. Tak hanya kritis, 
tetapi pihak medis tengah ber-
jibaku menyelamatkan nyawa 
korban dengan melakukan tin-
dakan operasi tempurung kepa-
la. Pasalnya, hasil foto scaning 
bahwa organ otak di kepalanya 
telah mengalami penggumpalan 
darah dan adanya Syaraf yang 
putus akibat pengeroyokan itu.

Sementara itu, salah satu 
korban ‘pembantaian’ yang 
berhasil selamat, adalah Dio, 
ketika dijumpai SMN, berkata 
blak – blakan, lugas, jujur dan 

apa adanya. Jelentreh, Dio, keti-
ka itu sekira pukul 01. 30 WIB, 
dini hari, Kamis, 30 April 2020, 
ia bersama korban Huda ber-
boncengan sepeda motor hen-
dak membeli camilan keripik di 
salah satu warung di desa Rejo-
agung.

Ketika korban Dio dan Huda 
menuju warung yang dituju, 
mereka melintas di depan se-
kelompok orang yang berjum-
lah kurang lebih 20 Orang yang 
tengah malakukan ronda malam, 
tepatnya di kawasan destinasi 
wisata kuliner di Desa Rejoag-
ung.

Lanjut Dio, ketika tepat di 
depan kelompok orang tersebut 
dia bersama Huda langsung di-
hajar sekira 20-an orang tanpa 
alasan yang jelas sambil mem-
bawa pentungan. Masih lanjut-
nya, tanpa pertanyaan ba – bi – 
bu, dirinya lebih dulu ‘dikepruk’ 
kepalanya kemudian dijadikan 
sansak hidup dan bulan – bu-
lanan oleh keberingasan yang 
membabi buta mereka.

Dan, detik – detik aksi peng-
hajaran, dia sempat mendengar 
kalimat dari kelompok orang 
beringas itu, lha iki areke, 
langsung crok. Kemudian, bag – 
bug, bag – bug hingga Dio dan 
Huda babak belur berberdarah – 
darah dihajar massa yang berin-
gas itu dan yang tidak memiliki 
rasa kemanusiaan sama sekali.

“Saya dan Huda dihajar beda 
tempat oleh orang yang jum-
lahnya sekitar 20-an itu,” jelas-
nya blak – blakan ketika ditemui 
SMN, di rumahnya, Sabtu, 02 

Dari Kiri, Dio (Korban sekaligus saksi kunci
pengeroyokan), bersama Jemingah (Ayah kandung Huda)

Mei 2020.
Lanjutnya, entah sudah bera-

pa kali kepalan tinju para pen-
geroyok itu mendarat di wajah 
dan sekujur tubuhnya. Tak ha-
nya puas sampai di situ, pun-
cak pembantaian keberingasan 
mereka, dirinya akhirnya ‘di-
uncalne’ ke tengah sungai yang 
berada di dekat TKP.

Masih terangnya, tiba – tiba 
dia tersadar telah berada di ten-
gah sungai akibat pengeroyokan 
yang dilakukan puluhan orang, 
tersebut. Saat itu juga, dia mer-
angkak

dari dalam sungai dengan 
menggapai – gapai menuju da-
ratan di atasnya.

Sesampai di atas daratan, dia 
berusaha mencari tahu bagaima-
na ‘nasib’ Huda sahabatnya, 
itu. Dengan tenaga yang masih 
tersisa, dirinya mendapati Huda 
dalam keadaan ‘ndelosor’ tidak 
berdaya, tengkurap dengan tu-
buh bersimbah darah bercampur 
lumpur.

Ucapnya lagi, dengan melihat 
luka parah di bagian belakang 
kepala yang terus mengeluarkan 
darah segar, tersebut, Huda sep-
erti ‘dijojoh’ benda tajam sema-
cam kontak kendaraan bermotor 
saat pembantaian tersebut.

“Setelah saya berhasil 
‘mberangkang’ keluar dari da-
lam sungai, saya mendapati 
Huda sedang ‘murep’ dengan 
tubuh penuh darah yang ken-
tel bercampur lumpur. Tapi 
kepalanya sedikit ‘ndengongok’ 
ke atas, tanpa mengucapkan 
sepatah kata,” ucapnya sembari 
menerawang.

tersisa dan tubuh terhuyung, 
dirinya masih bisa menaiki 
sepeda motor untuk membawa 
pulang Huda yang sudah sekar-
at, itu. Dan, saat itu juga, dia 
masih bisa memboncengnya 
menuju pulang dengan bersan-
dar di punggungnya.

Ketika SMN, mempertanya-
kan apakah kasus keberingasan 
pembantaian dan kebiadaban 
yang menimpa dirinya dan sa-
habatnya itu, sudah ‘diurus’ se-
rius pihak aparat terkait?

“Sudah. Saya sudah dipang-
gil di mapolsek Srono, kok. Saya 
juga sudah dimintai keterangan 
sekitar belasan pertanyaan oleh 
polisi,” pungkas Dio, ketika 
mengakhiri wawancaranya ber-
sama SMN, di rumahnya, Sabtu, 
02 Mei 2020.

Di tempat lain, kesedihan 
pun tak bisa disembunyikan 
oleh Jemingan, ayah kandung 
Huda ketika dijumpai SMN, di 
ruang tamu rumahnya, di Desa 
Bagorejo, Kecamatan Srono, 
Banyuwangi, itu. Dan, tangisn-
ya yang seharusnya tumpah itu 
hanya disimpan saja di rongga 
dadanya.

Ucap Jemingan, dirinya su-
dah tak bisa berbuat banyak 
terkait anaknya yang kini terge-
letak lunglai di ruang ICU di ru-
mah sakit.

Anak saya salah apa? Ini 
urusan nyawa, Kenapa menjadi 
korban keberingasan orang – 
orang yang tak berperikemanu-
sian itu?” ucap Jemingan terba-
ta– bata ketika dijumpai SMN, 
di ruang tamunya yang tanpa 
kursi itu, Sabtu, 02 Mei 2020.

Dan, dengan mata berkaca 
– kaca, Jemingan semakin bin-
gung harus berbuat apa atas bi-
aya pengobatan dan perawatan 
anaknya yang kini masih belum 
tersadar dan tergeletak berpejam 
mata di rumah sakit itu.

Di tempat terpisah, Mubin, 
kepala Dusun Sumbergronto, 
Desa Rejoagung, Kecamatan 
Srono, Banyuwangi, tersebut, 
ketika ditemui SMN, memem-
benarkan bahwa pada Kamis, 
30 April 2020, dini hari, itu 
telah terjadi tindak kekerasan 
dengan pengeroyokan yang di-
duga dilakukan oleh sekelom-
pok orang, tepatnya di kawasan 
destinasi wisata kuliner di Desa 
Rejoagung.

“Saya tidak tahu persis peris-
tiwa aksi pengeroyokan itu. 
Saya saat itu ditelepon oleh 
warga, kemudan langsung ke 
TKP,” kata kadus tersebut keti-
ka ditemui SMN, di rumahnya, 
Sabtu, 02 Mei 2020. (ONI)

Cegah Covid-19, Polsek 
Limpung Tingkatkan Patroli

Batang, SMN - Jajaran Kepoli-
sian Sektor Limpung meningkat-
kan volume patroli. Hal itu dilaku-
kan untuk mencegah penyebaran 
virus Covid-19.

Pada saat patroli, petugas men-
sosialisasikan instruksi pemerintah 
dan maklumat Kapolri kepada war-

ga.
Kapolsek Limpung Polres 

Batang, AKP Doni Kristanto men-
gatakan, sebelumnya pihaknya 
melakukan empat kali patroli seti-
ap hari. 

“Sekarang hingga enam kali pa-
troli sehari, serta mengintensifkan 

Bhabinkamtibmas turun ke desa 
binaan. Tujuannya mengingatkan 
masyarakat bahaya Covid-19,” 
jelas AKP Doni dikantornya, Sabtu 
(2/5/2020.)

Ia terus mengimbau warga 
kecamatan Limpung menaati 
protokol kesehatan mulai dari py-
schical distancing hingga memakai 
masker.

“Pihaknya berharap kesadaran 
masyarakat meningkat dan peduli, 
sehingga mata rantai penyebaran 
virus Covid-19 terputus,” tutupnya.

Senada Camat Limpung, Win-
du juga mengatakan terus melaku-
kan sosialisasi.

“Saya juga sudah memanggil 
komponen masyarakat untuk men-
sosialisasikan tentang Covid-19,” 
tuturnya.

Windu berharap wabah pan-
demi Covid-19 cepat berlalu seh-
ingga masyarakat dapat beraktivi-
tas normal kembali.(SAS)

Polsek Limpung tingkatkan patroli

5 Persen Dana Desa Diizinkan untuk 
Penanganan JPS Akibat Dampak Covid-19

Kepala DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno

Ngawi, SMN - Pemkab 
Ngawi mengizinkan peng-
gunaan Dana Desa untuk 
penanganan jarring pen-
gaman sosial (JPS) akibat 
dampak Covid-19 pada 
masyaraat, Batas izin ha-
nya sebesar 5 persen dari 
total Dana Desa (DD).

Angka ini memang leb-
ih kecil dari batasan yang 
dibolehkan oleh pemerin-
tah pusat. Namun hal ini 
dilakukan mengingat ske-
ma bantuan masyarakat 
terdampak Covid, sudah 
banyak diberikan selama 

ini, sementara juga tidak 
diperkenankan adanya 
bantuan yang tumpang tin-
dih.

“Sebelumnya, DD juga 
diizinkan untuk perce-
patan penanganan dan 
pencegahan Covid-19, di 
Ngawi batasan izin peng-
gunaan adalah Rp 20 juta 
per desa. Sedangkan un-
tuk JPS diberikan kebi-
jakan yakni 5 persen dari 

total DD,” ungkap Kabul 
Tunggul Winarno, Kepala 
Dinas Pemberdayaan Mas-
yarakat dan Desa (DPMD).

DPMD pun memberi-
kan payung hukum bagi 
desa agar tidak ragu dan 
khawatir menggunakan 
DD untuk JPS yakni den-
gan penyusunan peraturan 
bupati (Perbup). Penggu-
naan DD untuk JPS ini, 
juga akan lebih difokus-

kan pada bantuan modal 
kerja atau dalam bentuk 
tunai.

Kabul Tunggul Winar-
no menyebutkan, pener-
ima manfaat dari JPS 
Dana Desa tentunya bukan 
penerima bantuan lain.  
Calon penerima manfaat 
dari sumber DD bukanlah 
penerima Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) atau 
PKH, bukan penerima ban-

tuan dana Korlantas Pol-
ri, bukan penerima dana 
Prakerin dan sebagainya.  

“Kita harapkan, adanya 
alokasi DD untuk JPS ini 
dapat mengantisipasi bla 
ada warga yang tercecer 
belum dapat bantuan teta-
pi terdampak parah akibat 
Covid-19 khususnya yang 
ada di pedesaan,” harap 
Kabul.(ari)
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 Gubernur Khofifah Tinjau Lokasi 
Dapur Umum untuk Warga Terdampak Covid-19 di Gresik

Gresik, SMN -  Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa terus memastikan 
bahwa masyarakat terdampak 
covid-19 tetap mendapat-
kan jaminan makanan ber-
gizi selama masa penerapan 
Pembatasan Sosial Berska-
la Besar (PSBB) melalui 
penyediaan dapur umum di 
kawasan Surabaya Raya, yai-
tu Kota Surabaya, Kabupat-
en Sidoarjo dan Kabupaten 
Gresik. 

Siang ini, Kamis (7/5), 
Gubernur Khofifah bersa-
ma Pangdam V Brawijaya, 
Wakapolda Jawa Timur, Sek-
da Provinsi  Jatim  dan peja-
bat lainnya melakukan penin-
jauan ke lokasi dapur umum 
di Makodim 0817 yang ada 
di Kabupaten Gresik dan 
menyuplai makanan untuk 
sahur dan juga buka puasa 
bagi masyatakat terdampak 
covid-19. 

“Di Surabaya ada lima 
dapur umum yang ada di 
Makodam V Brawijaya, di 
Lantamal, Marinir dan  Pol-
restabes, dan beberapa titik 
yang lain. Lalu di Sidoarjo 
juga kami kemarin sempat 
meninjau dapur umum yang 
berbasis di Mapolresta. Gil-
iran sekarang kami melaku-

kan pemantauan dapur umum 
di Makodim Gresik,” kata 
Gubernur Khofifah. 

Di Makodim 0817 Gresik 
ini mampu memproduksi 
makanan buka dan juga sa-
hur masing-masing 1.500 
porsi nasi bungkus. Yang 
kemudian didistribusikan ke 
berbagai wilayah warga mas-
yarakat terdampak covid-19 
di Kabupaten Gresik. 

Dengan gotong royong 
berbagai elemen dalam 
penyediaan dapur umum ini, 
dikatakan Gubernur Khofifah 
merupakan bentuk sinergitas 
seluruh elemen strategis da-
lam melawan covid-19 dan 
meringankan beban warga 
masyarakat terdampak. 

“Ini adalah bagian sinergi-
tas seluruh elemen untuk bisa 
bergandengan tangan bersa-
ma-sama melawan covid-19 
agar jangan pernah longgar. 
Karena hari ini kewaspadaan 
kita harus dibangun dengan 
berlipat ganda. Karena pen-
yakit ini penyebarannya san-
gat masif meski sudah dilaku-
kan PSBB,” tegas Khofifah.

Di Kabupaten Gresik ada 
sebanyak delapan kecamatan 
yang ditetapkan sebagai 
wilayah yang diterapkan 
PSBB. Dan saat ini yang ha-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawans saat tinjau 
lokasi dapur umum

rus menjadi perhatian adalah 
meningkatkan kedisiplinan 
masyarakat untuk tetap stay 
at home, melakukan physi-
cal distancing dan juga tertib 
mengenakan masker. 

Usai berkeliling dapur 
umum di kawasan Makod-
im 0817, Gubernur Khofi-
fah menyebutkan bahwa ada 
sesuatu yang inspiratif yang 
dilakukan oleh para penge-
lola dapur umum di titik ini. 
Yaitu terdapat sistem kontrol 
makanan. Setiap makanan 
dan bahan makanan yang di-
olah di dapur umum ini sudah 
melalui kontrol kualitas dan 
keamanan makanan.

“Ini sistem yang genuine 
dari Gresik. Ada sistem se-
curity food nya. Jadi ada ahli 
gizi  yang turut mengontrol 
dan melakukan pemastian 
bahwa bahan makanan tidak 
ada kandungan formalinn-
ya. Dan juga ada kontrol per 
pack makanan kalorinya 500 
sampai 600 sehingga dijamin 
mampu memenuhi kebutu-
han gizi masyarakat,” tegas 
Khofifah. 

Sebelum melakukan pen-
injauan dapur umum di 
Gresik, sehari sebelumn-
ya Gubernur Khofifah juga 
meninjau dapur umum di 
Mapolresta Sidoarjo. Selain 
itu Gubernur Khofifah juga 
meninjau dapur umum di 
Lantamal Surabaya, Mako-
dam V Brawijaya, dan sejum-
lah titik dapur umum di Sura-
baya yang lain. 

Dalam pengelolaan dapur 
umum Gugus Tugas Penanga-
nan Covid-19 juga menggan-
deng 100 UMKM yang mer-
upakan pengusaha warung 
terdampak covid-19 di area 
PSBB. Mereka  dilibatkan 
untuk turut menyiapkan 
nasi bungkus saat sahur dan 
buka puasa warga terdampak 
covid-19.(*)

Jelang Nuzulul Qur’an, Khofifah 
Minta Guru dan Tendik Dorong Minat Baca Siswa

Surabaya, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa meminta seluruh 
guru dan tenaga kependidikan 
di Jatim turut mendorong mi-
nat baca siswa berbasis digital 
guna menghadapi era industri 
4.0. 

Tekad itu dikatakan guber-
nur perempuan pertama Jatim 
tersebut sangat selaras dengan 
ayat pertama yang diturunkan 
Allah kepada Nabi Muham-
mad SAW  yaitu Iqra’ yang 
artinya adalah bacalah. 

“Sebentar lagi kita mema-
suki malam Nuzulul Qur’an, 
ini tentunya menjadi pengin-
gat bagi kita semua. Bahwa 
di dalam Al Quran dijelaskan 
pada saat ayat pertama di-
turunkan yakni Iqra’ yang art-
inya bacalah, tergambar jelas 
bahwa semua umat manusia 
diperintahkan untuk senantia-
sa membaca,” ungkapnya saat 
menyampaikan sambutan le-
wat layar virtual pada Webinar 
Pendidikan di Gedung Neg-
ara Grahadi, Surabaya, Rabu 
(6/5). 

Terutama karena saat ini 
Jawa Timur menempati per-
ingkat ke 26 dari 34 Provinsi 
se Indonesia dengan nilai in-
deks aktivitas literasi memba-
ca (alibaca) Tahun 2019 yang  

berada di kisaran 33,19. Jatim, 
kata dia, masuk dalam kate-
gori provinsi dengan indeks 
literasi yang rendah. 

Ia menyebut, indeks liter-
asi yang digagas oleh Pusat 
Penelitian Kebijakan dan Ke-
budayaan, Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan ini 
mengukur dari empat indika-
tor yaitu kecakapan membaca, 
budaya membaca, akses inter-
net, dan akses perpustakaan. 

Dengan data yang menun-
jukkan minat baca siswa Jatim 
masih rendah, menurutnya se-
mangat literasi harus terus di-
gencarkan sejak dini. Sehing-
ga guru dan tenaga pendidikan 
di sekolah memiliki PR yang 
besar untuk bisa mendorong 
budaya literasi di kalangan 
generasi millenial dan gener-
asi Z. 

“Data tersebut seharusnya 
menjadi pendorong  bagi  kita 
bersama untuk meningkatkan 
literasi anak-anak di Jatim. 
Jangan anggap sepele, karena 
sangat berpengaruh terhadap 
daya saing Jatim kedepan,” 
imbuhnya. 

Dengan membaca, lanjut 
Khofifah, anak dapat memper-
oleh pengetahuan yang mem-
bantu mereka untuk mencari 
solusi dari permasalahan yang 

Gubernur Khofifah webinar di gedung grahadi surabaya

dihadapai ke depannya.
 Khofifah menga-

takan, di era revolusi indus-
tri 4.0 seperti saat ini, tidak 
sulit menemukan buku ba-
caan. Menurutnya, banyak 
platform yang menyediakan 
buku bacaan digital secara 
gratis tanpa harus membeli. 
Keberadaan buku digital yang 
bisa diunduh gratis ini sema-
kin memudahkan siswa dalam 
melakukan kegiatan belajar 
dimanapun mereka berada. 

 “Pemerintah melalui 
Kemendikbud juga menye-
diakan banyak buku digital 
gratis. Tinggal mau atau tida-
knya saja kita. Nah, disinilah 
peran penting guru dan tenaga 
pendidik untuk mendorong 
mereka untuk mengakses 
buku-buku tersebut,” ujarnya. 

 “Jadi, kalau dulu 
kita bisa beralasan rendahnya 
minat baca karena persoalan 
aksesibilitas dan harga, maka 
sekarang alasan itu sudah ti-
dak relevan  digunakan. Buku 
bisa diperoleh gratis. Bisa di-
baca dan dibawa kemana-ma-
na karena berbentuk digital,” 
tambah dia. 

Khofifah menyebut, era 
tahun 1960 an sebagian besar  
masyarakat kita termasuk kat-
egori  listening society atau 
masyarakat yang lebih suka 
mendengarkan. Akan tetapi, 
ketika mereka sudah masuk 
pada masyarakat yang terdi-
dik, pada tataran pendidikan 
level menengah hingga ting-
gi maka mereka bisa disebut 
masyarakat kategori  school-
ing society. 

Sedangkan, ketika mereka 
berada di tataran schooling so-
ciety akan terjadi pergerakan 
hingga tataran writing society. 
Kemudian, ketika masyarakat 
sudah mencapai pada titik 
writing society juga tumbuh 
diberbagai lini maka pada saat 
yang sama pasti akan diikuti 

oleh reading society. 
Menurutnya, banyak seko-

lah sekolah telah berstandar 
internasional dan lulusan dari 
luar negeri dan sudah kembali 
serta mendedikasikan ilmunya 
di dalam negeri. Akan tetapi 
bila ternyata pergerakan minat 
baca belum berseiring dengan 
tingginya capaian derajat pen-
didikan di Indonesia. 

“Saya mohon lewat Webi-
nar ini bisa dicari rekomenda-
si strategis untuk perumusan  
kebijakan yang efektif bagi 
masyarakat  kategori  listening 
society, writing society hingga 
reading society,” pungkasnya.

Pemprov Jatim Gelar Nu-
zulul Quran Online

Sementara itu, Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur akan 
menggelar Nuzulul Quran 
Online dengan melakukan 
Khotmil Quran Kubro 2020 
kali pada Sabtu (9/5). Khotmil 
Qur’an Kubro tersebut akan 
digelar online pada pukul 
20.30 WIB hingga 22.00 WIB 
di Gedung Negara Grahadi 
dengan penceramah utama 
yaitu Imam Besar Masjid Is-
tiqlal Jakarta, Prof Dr KH Na-
saruddin Umar MA. 

Kegiatan Nuzulul Qu-
ran Online itu akan disiar-
kan langsung melalui siaran 
televisi, dan juga streaming 
melalui media sosial resmi 
Pemprov Jatim. 

Khotmil Quran Kubro 2020 
kali secara online itu juga akan 
diikuti oleh Forkopimda Jawa 
Timur, 4.000 hafidz hafidzah, 
dan 17 bupati wali kota ikut 
membaca bergantian  pada 
juz ke - 30 , yaitu  Sumenep, 
Tuban, Banyuwangi, Jom-
bang, Bangkalan, Bondowoso, 
Bojonegoro, Pasuruan, Kota 
Malang, Sidoarjo, Trenggalek, 
Madiun, Kota Kediri, Luma-
jang, Pamekasan, Malang, 
Probolinggo. (*)

Peringati Nuzulul Qur’an, Pemprov Jatim 
Gelar Khotmil Qur’an Kubro Online

Surabaya, SMN - Pe-
merintah Provinsi Jawa 
Timur menggelar Nuzu-
lul Quran Online dengan 
melakukan Khotmil Qu-
ran Kubro 2020 kali pada 
Sabtu (9/5) atau bertepatan 
dengan malam 17 Ramad-
han.

Khotmil Qur’an Kubro 
tersebut akan digelar se-
cara online pada pukul 
20.30 WIB hingga 22.00 
WIB di Gedung Negara 
Grahadi dengan pencera-
mah utama yaitu Imam Be-
sar Masjid Istiqlal Jakarta, 
Prof Dr KH Nasaruddin 
Umar MA.

Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawan-
sa mengungkapkan, dalam 
berbagai riwayat dijelas-
kan bahwa ayat Al Qur’an 
pertama kali turun di 
malam 17 Ramadan.

“Karena tidak bisa 
dilakukan secara massal 
dengan kumpulan jamaah 
karena Covid-19, akhirn-
ya Pemprov menginisiasi 
dilakukan secara online 
dengan tetap melibatkan 
banyak orang,” ungkapnya. 

Kegiatan Nuzulul Quran 
Online ini akan disiarkan 
langsung melalui siaran 
televisi, dan juga stream-
ing melalui media sosial 
resmi Pemprov Jatim.

Khotmil Quran Kubro 

dilakukan sebanyak 2020 
kali secara online itu juga 
akan diikuti oleh Forkop-
imda Jawa Timur. Masing 
masing 4.000 hafidz ha-
fidzah, dan 17 Bupati Wali 
Kota ikut membaca ber-
gantian pada juz ke - 30.

“Artinya akan ada 2020 
kali hatam Alquran 2.000 
dari hafiz hafizah, 20-nya 
dari OPD,” terangnya.

Lalu malam ini Sabtu,  
hataman akan dimulai dari 
juz 30, dimulai dari surat 
an-Naba’. Nah yang sangat 
spesial, menurut Khofifah, 
barangkali baru terjadi di 
negeri ini adalah yang akan 
membaca surat an-Naba  
dan seterusnya adalah para 
Bupati dari 17 Kabupaten.

Ke 17 Bupati tersebut 
adalah, Sumenep, Tuban, 
Banyuwangi, Jombang, 
Bangkalan, Bondowoso, 
Bojonegoro, Pasuruan, 
Kota Malang, Sidoarjo, 
Trenggalek, Madiun, Kota 
Kediri, Lumajang, Pame-
kasan, Malang, Proboling-
go. 

“Semoga agenda ini 
membawa keberkahan un-
tuk Indonesia dan Jawa 
Timur khususnya, sehing-
ga kita semua bisa segera 
keluar dari situasi sulit 
dan darurat covid-19  ini,” 
pungkasnya.(*)

“Semoga agenda ini membawa 

keberkahan untuk Indonesia 

dan Jawa Timur khususnya, se-

hingga kita semua bisa segera 

keluar dari situasi sulit dan 

darurat Covid-19  ini”

pemprov Jatim gelar nuzulur quran online


