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Dewan Pers Ingatkan 
Profesionalisme Media 

Soal Putusan PTUN

Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Jakarta, SMN - Dewan 
Pers mengingatkan media 
online untuk menjaga pro-
fesionalisme dan taat akan 
kode etik jurnalistik dalam 
meliput putusan Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) 
bernomor 230/G/TF/2019/
PTUN-JKT tertanggal 3 
Juni 2020.

Dalam putusan, PTUN 
memvonis Presiden Joko 
Widodo dan Menteri Ko-
munikasi dan Informatika 
Johnny G Plate melakukan 
perbuatan melawan hukum 

terkait pemblokiran atau 
pelambatan koneksi internet 
di Papua ketika terjadi keru-
suhan pada 2019.

Presiden dan Menkomin-
fo juga diputus harus mem-
bayar biaya perkara sebesar 
Rp475 ribu. Namun PTUN 
tidak memerintahkan Presi-
den dan Menkominfo untuk 
meminta maaf kepada mas-
yarakat seperti yang diber-
itakan banyak media siber. 
Buntut dari pemberitaan 

Bersambung di Hal. 11

Delapan Kali Berturut-turut Pemkab 
Ponorogo Raih Opini WTP dari BPK

Penyerahan WTP kepada Bupati Ponorogo (kanan) oleh perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur

“Kita tentunya 

gembira dengan 

raihan WTP BPK ini 

dan sudah ke 

delapan kali secara 

berturut-turut,  

kata Ipong”

Ponorogo, SMN – Pemkab 
Ponorogo kembali mendapat 
penghargaan opini WTP (Wa-
jar Tanpa Pengecualian) dalam 
tata kelola  keuangan yang se-
suai dengan prinsip akutansi  
dari Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK). Penghargaan opini 
WTP untuk seluruh transaksi 
keuangan yang telah diaudit se-
jak awal tahun oleh BPK untuk 
laporan keuangan Pemerintah 

Pemkab Mojokerto Raih WTP Enam Kali Berturut-turut
Mojokerto, SMN - Pemerin-

tah Kabupaten Mojokerto kem-
bali mempertahankan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) atas 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 
2019, Selasa (30/6) siang di Ge-
dung Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK)  Perwakilan Provinsi Jawa 
Timur, Sidoarjo. Penghargaan dis-
erahkan Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur Joko Agus 
Setyono, pada Bupati Mojokerto 
Pungkasiadi didampingi Ketua 
DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni 
Zuroh.

Untuk diketahui, pada tahun 
anggaran 2018 lalu opini WTP 
juga telah dikantongi Pemkab 
Mojokerto. Ini artinya, WTP kali 
ini merupakan prestasi enam kali 
berturut-turut yang berhasil diper-
tahankan. WTP merupakan bentuk 
dari kesesuaian laporan keuangan 
yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan standard akuntansi pemer-
intahan, efektivitas sistem pen-
gendalian intern, dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-un-
dangan.

WTP sebenarnya bukan tujuan, 
melainkan sebuah sarana yang 
mampu menggambarkan kondisi 
sebuah daerah yang telah mener-
apkan transparansi, dan good gov-
ernance. Selanjutnya, informasi 
yang diolah dan disajikan dalam 
laporan yang menghasilkan pre-
dikat WTP, bisa dijadikan alat atau 
instrumen pengambilan sebuah 
keputusan strategis.

“Kami harap hasil pemeriksaan 
ini dapat mendorong dan memo-
tivasi jajaran Pemerintah Daerah, 
untuk terus memperbaiki pertang-
gungjawaban pelaksanaan APBD. 
Semoga LHP ini dapat bermanfaat 
sebagai bahan evaluasi dan mem-
perbaiki pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD,” kata Joko 
Agus Setyono dalam sambutan. 

Secara lengkap, opini WTP 
merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa tentang kewajaran pen-
yajian laporan keuangan, bukan 
merupakan jaminan tidak adanya 

fraud atau tindakan kecurangan 
lainnya. Namun jika ditemui, pe-
meriksa tetap mengungkapkannya 
dalam laporan.

Sementara laporan keuangan 
harus memenuhi tujuh unsur pent-
ing, antara lain Laporan Realisasi 
Anggaran, Perubahan Saldo An-
ggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan 
catatan atas laporan keuangan. 
Serta harus sesuai dengan Standar 
Administrasi Pemerintahan (SAP), 
Sistem Pengendali Intern (SPI), 
kepatuahan pada perundang-un-
dangan, dan kecukupan informasi.

Selain itu, hal mendasar dari 
WTP adalah kewajaran, artinya 
wajar dalam hal materialistis baik 
kuantitatif maupun kualitatif. WTP 
merupakan yang teratas dari ting-
katan LKPD, yang diikuti predikat 
WDP (Wajar Dengan Pengecual-
ian), Tidak Wajar, dan Disclaimer.

Bupati Pungkasiadi mengu-
capkan terima kasih, pada seluruh 
OPD yang telah bekerja dengan 

baik dan maksimal. Bupati ber-
harap agar prestasi ini dapat diper-
tahankan.

“Saya ucapkan terima kasih 
pada semua OPD yang yang tel-
ah serius dan konsekuen dalam 
hal menyusun laporan keuangan 
dengan maksimal dan tepat waktu. 
Prestasi ini harus terus kita pertah-
ankan,” ucap Bupati Pungkasiadi 
yang hadir didampingi Sekdakab 
Mojokerto, Inspektur Kabupaten 
Mojokerto, Kepala BPKAD beser-
ta OPD terkait.

Sebagai informasi, beberapa 
daerah di Jawa Timur yang juga 
menerima opini WTP kali ini an-
tara lain Pemerintah Kabupaten 
Blitar, Pemerintah Kota Blitar, Pe-
merintah Kabupaten Bondowoso, 
Pemerintah Kabupaten Gresik, Pe-
merintah Kota Kediri, Pemerintah 
Kabupaten Madiun, Pemerintah 
Kabupaten Magetan, Pemerintah 
Kota Malang, Pemerintah Kabu-
paten Nganjuk dan Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo.(hms/adv/
sl)Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono Menyerahkan Penghargaan 

kepada Bupati Mojokerto Pungkasiadi

Silpa Tahun Lalu Rp 262 M, 
Fraksi-Fraksi Beri Warning

Ngawi, SMN -  Rapat Par-
ipurna Laporan Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD 
Ngawi tahun 2019, diwarnai 
kekompakan fraksi-fraksi di 
DPRD Ngawi dalam menyoroti 
soal sisa lebih pagu anggaran 
(silpa).

Silpa Ngawi tahun 2019 
mencapai Rp 262 Ma atau lebih 
dari 10 persen dari keseluruhan 
keiuatan APBD yangbtitalnya 
hanya Rp 2,4 T.

Meskipun meraih opini wa-

jar tanpa pengecualian (WTP) 
dari BPK, namun masih juga 
diwarnai adanya proyek break 
contract dan tidak tercapainya 
realisasi penuh atas penyerapan 
anggaran.

Fraksi Partai Golkar mis-
alnya, meminta agar Pemkab 
lebih cermat mengatur arus 
belanja langsung dan tidak 
langsungnya. Apalagi, selain 
silpa yang masih tinggia, porsi 
anggaran belanja tak langsung, 
tetap mendominasi yakni men-

capai lebih 50 persen kekuatan 
APBD.

“Sebaiknya juga dijelaskan 
apa langkah strategis pemk-
ab untuk menunjang ekonomi 
masyatakat setelah adanya pan-
demi Covid-19 di tahun ini,” 
ujar Winarto, juru bicara Fraksi 
Partai Golkar.

Persoalan silpa juga dising-
gung keenam fraksi di DPRD, 
disertai permintaan penjelasan 
dari Bupati Ngawi.

Ketua DPRD Ngawi, Dwi 
Rianto Jatmiko, juga menaruh 
harapan besar bahwa silpa dari 
tahun lalu bisa terserap maksi-
mal di tahun 2020 ini, kendati 
hanya tersisa waktu kurang dari 
6 bulan.

Kekuatan seluruh APBD 
Ngawi tahun 2019 sekitar Rp 
2,4 triliun, dengan belanja tak 
langsung sudah sekitar Rp 1,3 
T dan tersisa silpa Rp 262 M. 

Bersambung di Hal. 11

Rapat Paripurna LPP APBD 2019, berpangsung dua hari 1-2 
Juli 2020
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Bupati Trenggalek Bersama Kapolres Resmikan Layanan Sampokja Kedunglurah
Trenggalek, SMN - Bupati 

Trenggalek Mochamad Nur Ari-
fin bersama Kapolres Trenggalek 
AKBP Doni Satria Sembiring 
dan Ka Dispenda Jatim meresmi-
kan layanan Samsat Pojok Jawa 
Timur (Sampokja) yang berlo-
kasi di Taman Desa Kedunglu-
rah Kecamatan Pogalan, Selasa 
(30/6).

Keberadaan Sampokja Ke-
dunglurah semakin mendekat-
kan layanan pemerintah kepada 
masyarakat khususnya dalam 
urusan pembayaran pajak kend-
araan bermotor. Terlebih dima-
sa pandemi covid-19 seperti ini 
mengumpulkan orang banyak 
memiliki resiko besar penular-
an covid-19. Sehingga dengan 
adanya Sampokja ini, mas-
yarakat bisa semakin mudah dan 

dekat mengurus pelayanan pajak 
kendaraan bermotor tanpa harus 
jauh-jauh datang ke kantor UPT 
Samsat Trenggalek.

Meresmikan Sampokja Ke-
dunglurah, Bupati Trenggalek 
Mochamad Nur Arifin menyebut 
Sampokja Kedunglurah ini mer-
upakan bentuk dari public private 
dialog atau suatu kolaborasi yang 
menghasilkan win win solution 
bagi seluruh pihak agar seluruh 
permasalahan pelayanan yang 
ada dapat segera diselesaikan.

“Selamat semoga ini bisa 
dirasakan oleh masyarakat, 
menginspirasi kami di Kabupat-
en Trenggalek,” tuturnya.

Selain itu untuk sema-
kin memudahkan masyarakat 
melakukan pembayaran pajak, 
Bupati mengatakan Pemkab 

Trenggalek saat ini telah men-
gupayakan adanya Payment 
Point di setiap kecamatan. Lewat 
Payment point ini diharapkan 
setiap urusan pembayaran pajak 
bisa dilakukan di satu lokasi tan-
pa harus masyarakat bolak-balik 
ke kantor yang berbeda untuk 
melakukan pembayaran pajak.

“Insyaallah masyarakat nanti 
akan lebih mudah untuk mem-
bayar pajak daerahnya,” ungkap-
nya.

Lebih lanjut, Bupati menye-
but dengan pelayanan pemba-
yaran pajak yang makin dekat 
dengan masyarakat, diharapkan 
hasilnya bisa lebih besar manfaat 
dari pajak itu juga dapat segera 
dirasakan oleh masyarakat se-
bagai wajib pajak.

“Sehingga bisa kita kemba-

likan lagi untuk pelayanan ke-
pada masyarakat berupa pem-
bangunan yang adil, merata, 
berkeadilan sosial,” tegasnya.

“Semakin tertib membayar 
pajaknya, semakin banyak re-
jekinya,” sambungnya.

Di kesempatan yang sama, 
Kapolres Trenggalek AKBP 
Doni Satria Sembiring menga-
takan Sampokja Kedunglurah ini 
menjadi tonggak awal member-
ikan pelayanan publik yang se-
makin dekat kepada masyarakat. 
Dengan Sampokja ini Kapolres 
mengharapkan masyarakat yang 
tinggal jauh dari pusat perkota-
an Trenggalek bisa ikut terbantu 
memperoleh kemudahan pe-
layanan, khususnya dalam uru-
san pembayaran pajak. (komin-
fo/adv/ed)Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin resmikan layanan Sampokja Kedunglurah

Bupati Tulungagung Sidak Kantor Inspektorat dan 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  

Tulungagung, SMN 
- Senin, 29/06/2020, 
sekitar pukul 10.30 wib 
Bupati Tulungagung 
Drs. Maryoto Birowo, 
MM melaksanakan Si-
dak Kantor Inspektorat 
Kabupaten Tulunga-
gung dan Kantor Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olah Raga Kabupaten 
Tulungagung .

Dalam dalam sidakn-
ya yang berjalan sekitar 
1 jam ini bupati did-
ampingi Kepala OPD 
terkait lingkup Pemkab 
Tulungagung. 

Sidak yang dimulai 
dari Kantor  Inspek-
torat Kabupaten Tulun-
gagung dan kemudian 
dilanjutkan ke Kan-
tor Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten ini  bupa-
ti melihat lebih dekat 
tentang kinerja para 
ASN yang melayani 
masyarakat menjelang 
penyiapan  masa new 
normal.

Ketika dikonfirmasi 
wartawan terkait sidak 
yang dilakukan ini Bu-
pati Tulungagung Drs. 

Maryoto Birowo, MM 
diantaranya mengatakan 
bahwa sidak ini dilaku-
kan selain untuk meli-
hat lebih dekat tentang 
kinerja ASN di lingkup 
Pemkab Tulungagung 
dalam rangka melayani 
masyarakat juga da-
lam rangka untuk meli-
hat lebih dekat tentang 
persiapan Kantor, Di-
nas dan Badan lingkup 
Pemkab Tulungagung  
dalam rangka penyiapan  
masa new normal.(hms/
adv/ed)

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM saat Sidak

Bupati Buka TMMD Ke-108 TA Tahun 2020 di Pendopo Kongas Arum Kusumaing Bongso
Tulungagung, SMN - Ber-

tempat di Pendopo Kongas 
Arum Kusumaning Bongso, 
Selasa 30 Juni 2020, seki-
tar pukul 08.30 wib Bupati 
Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo, MM, membuka TNI 
Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) ke 108 tahun 2020 
di wilayah kabupaten Tulun-
gagung.

 Pembukaan TMMD yang 
dilaksanakan pada masa pan-
demi Covid -19 ini dihadiri 
Komandan Korem 081/Dsj 
Kol. Inf. Waris Ari Nugroho, 
Se, M.Si, Komandan Kod-
im 0807 Tulungagung Let-
nan Kolonel Wildan Bahtiar, 
Sip. serta kepala OPD terkait 
lingkup Pemkab Tulungagung.

Dalam pemaparanya Ko-
mandan SSK TMMD ke - 108 
tahun 2020 Kapten Inf. Dwi 
Hari S diantaranya menga-
takan bahwa TMMD ke - 108 

tahun 2020 ini adalah  ba-
gian dari program Operasi 
bakti TNI yang dilaksanakan 
Kodim 0807 Tulungagung 
dengan memperhatikan ke-
mampuan satuan  kondisi 
wilayah, kondisi masyarakat 
serta pemilihan Obyek ke-
giatan yang  bermanfaat bagi 
masyarakat di daerah sehing-
ga terwujudnya kesejahteraan 
ketahanan wilayah. 

Lebih lanjut Dwi menjelas-
kan bahwa maksud dan tujuan 
diadakanya TMMD ke -108 
tahun 2020 ini adalah untuk 
membantu Pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pemba-
ngunan yang bersifat fisik 
maupun non fisik dan meman-
tapkan kemanunggalan TNI – 
rakyat dalam rangka siapkan 
rak juang yang tangguh. 

Sedangkan TMMD ke -108 
tahun 2020 ini dikabupaten 

Tulungagung ditempatkan 
di Desa Ngepoh Kecamatan 
Tanggunggunung dengan ke-
giatan berupa pembangunan 
fisik dan non fisik adapun 
pembangunan fisik berupa ra-
bat jalan beton dengan panjang 
810 m, lebar 3 m dan tinggi 
0,15 M, pembangunan MCK 
umum 6 bilik di desa Ngepoh  
Kecamatan Tanggunggunung, 
Kecamatan Tanggunggunung, 
Renovasi rumah tinggal lay-
ak huni dan pembangunan 
jamban keluarga sebanyak 10 
unit di desa Ngepoh, sedang-
kan pembangunan non fisikn-
ya adalah Desiminasi Covid 
19, Penyuluhan Peternakan, 
Sosialisasi Stunting dan pen-
yakit menular, Sosialisasi per-
lindungan anak, Sosialisasi 
Rekrutmen TNI Polri, Penyu-
luhan Industri Rumahan, Pen-
yuluhan Narkoba, Penyuluhan 
Budidaya Ternak, Sosialisasi 

Bintal Rohani, Ideologi dan 
Kejuangan, serta Sosialisasi 
Wawasan Kebangsaan. 

Untuk tema yang diam-
bil dalam kegiatan TMMD 
ke 108 tahun 2020 ini adalah 
“ TMMD Pengabdian untuk 
Negeri “. Sedangkan waktu 
pelaksanaan kegiatan TMMD 
ke 108 tahun 2020 ini  dimulai 
tanggal 29 juni sampai dengan  
30 juli 2020.  

 Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM dalam 
sambutanya pada pembukan 
TMMD ke -108 tahun 2020 
ini diantaranya mengatakan 
bahwa pelaksanaan TNI Ma-
nunggal Membangun Desa 
merupakan salah satu strategi 
untuk merawat dan mengikat 
kebersamaan dan kegot-
ongroyongan untuk mengata-
si permasalahan kebangsaan. 
Sinergitas dan kemanunggalan 
TNI dengan rakyat serta pe-

merintah pusat dan daerah 
melalui TMMD menjadi satu 
kekuatan dan pondasi yang 
luar biasa untuk memajukan 
desa, mengangkat potensi dan 
kearifan lokal serta mengata-
si berbagai permasalahan di 
masyarakat.  

 Selanjutnya melalui 
TMMD ini Bupati mengajak 
masyarakat untuk terus men-
gobarkan dan menggelorakan 
semangat kolektivitas  seluruh 
elemen  masyarakat, “ Mari 
kita bangun sarana prasa-
ran dasar , mari kita dorong 
peningkatan perekonomian 
masyarakat mencegah radika-
lisme , toleransi dan yang pal-
ing utama adalah mendorong 
masyarakat desa untuk terus 
berkreasi memanfaatkan po-
tensi dan kearifan lokal untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat “ , kata Bupati. 

Acara ini dilanjutkan den-

gan peninjauan lapang lokasi 
pelaksanaan kegiatan TMMD 
ke 108 tahun 2020 di desa 
Ngepoh Kecamatan Tanggu-
nggunung oleh,  Komandan 
Korem 081/Dsj Kol. Inf. Waris 
Ari Nugroho, Se, M.Si, Bupa-

ti Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo, MM, Komandan Ko-
dim 0807 Tulungagung Let-
nan Kolonel Wildan Bahtiar, 
Sip. serta kepala OPD terkait 
lingkup Pemkab Tulungagung.
(hms/adv/ed)

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, membuka TNI 
Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 108 tahun 2020
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Opini WTP, Wujud Transparansi Pengelolaan Keuangan
Kediri, SMN - Empat 

kali berturut-turut Pemer-
intah Kabupaten Kediri 
meraih penghargaan Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). 
Kali ini predikat WTP diraih 
atas Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD) 
tahun anggaran 2019. 
Melalui virtual conference 
di Ruang Candra Kirana 
Pemkab Kediri, capaian 
tersebut disampaikan oleh 
Kepala Perwakilan BPK RI 
Jawa Timur, Joko Agung 
Setyono, (30/6).

Kabupaten Kediri mampu 
meraih penghargaan WTP 
sejak LKPD tahun anggaran 
2016 hingga tahun 2019. 
Melalui virtual conference, 
Kepala Perwakilan BPK RI 
Jawa Timur mengapresiasi 
kepala daerah serta semua 
jajaran di bawahnya yang 
benar-benar serius dan kon-
sekuen dalam hal menyusun 
laporan keuangan berbasis 
akrual secara tepat waktu.

Joko Agung Setyono 
menyampaikan, tujuan pe-

meriksaan atas laporan 
keuangan pemerintah daer-
ah adalah memberikan opini 
tentang kewajaran penyaji-
an laporan keuangan. Akan 
tetapi opini WTP bukan 
jaminan laporan keuangan 
yang disajikan pemerintah 
terbebas dari penyimpan-
gan (Fraud). Disamping itu, 
LKPD Audited diharapkan 
dapat digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputu-
san.

Pada kesempatan terse-
but Bupati Kediri dr. Hj. 
Haryanti Sutrisno menyam-
paikan bahwa kegiatan pe-
meriksaan yang dilakukan 
oleh BPK selalu disambut 
pemerintah dengan tangan 
terbuka. Seluruh SKPD pun 
diinstruksikan untuk terbu-
ka, aktif dan kooperatif da-
lam rangka memperlancar 
proses pemeriksaan.

“Harapan kami pemer-
iksaan yang dilakukan oleh 
BPK dapat menjangkau 
seluruh program dan kegia-
tan pada pemerintah daerah. 

Disamping itu diperoleh re-
komendasi yang konstruktif 
yang dapat ditindaklanjuti 
sebagai bahan pertimbangan 
agar kegiatan berjalan efek-
tif dan efisien sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang ber-
laku,” kata Bupati Haryanti.

“Saat ini Kabupaten 
Kediri telah menindaklan-
juti rekomendasi temuan 
dari BPK dengan prosentase 
capaian 94%. Mudah-mu-
dahan tindak lanjut ini bisa 
berdampak positif bagi pen-
gelolaan keuangan daerah 
yang semakin sempurna,” 
tambah Bupati.

Penyerahan laporan ha-
sil pemeriksaan BPK atas 
laporan keuangan daerah 
merupakan wujud trans-
paransi dalam pengelolaan 
anggaran daerah. Penilaian 
tersebut didasarkan pada 4 
hal, yakni kesesuaian den-
gan standar akuntansi, ke-
cukupan pengungkapan, 
kepatuhan terhadap peratur-
an perundang-undangan dan 

efektivitas sistem pengen-
dalian intern.

Ucapan syukur disam-
paikan Plt. Inspektur Kab. 
Kediri Nono Soekardi, SH. 
MH. yang turut mendampin-
gi Bupati Kediri. Beliau 
menyampaikan perolehan 
WTP 4 tahun berturut-turut 
ini merupakan bentuk ker-
jasama yang efektif dan 
efisien.

“Hal ini menunjukkan 
penuangan kegiatan di da-
lam laporan keuangan itu 
betul-betul sudah trans-
paran, karena memang 
untuk memperoleh opini 
WTP ada 4 syarat, dimana 
seluruh syarat tersebut su-
dah dipenuhi oleh laporan 
keuangan kita. Tentunya 
kedepan kami tetap beru-
saha mempertahankann-
ya dengan memperhatikan 
rekomendasi dari laporan 
keuangan teman-teman 
SKPD di tahun 2020 ini,” 
pungkasnya. (kominfo/adv/
kan)

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Bupati Lantik Dua Kepala Sekolah SD
Kediri, SMN - Bupa-

ti Kediri, dr. Hj. Haryan-
ti Sutrisno melantik dan 
mengambil sumpah janji 
dua orang Kepala UPTD 
Satuan Pendidikan Seko-
lah Dasar. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Pendopo 
Kabupaten Kediri, Rabu 
(1/7/20).

Bupati Haryanti dalam 
sambutannya menyam-
paikan, kepala sekolah 
adalah unsur yang menjadi 
motor dalam melaksanakan 
tugas manajerial dan super-
visi kepada guru dan tena-
ga kependidikan. Karena 
itu harus meningkatkan 
kinerja dalam memimp-
in dan mengelola sekolah 
guna akselerasi mutu pen-
didikan.

“Penempatan ini mer-
upakan perwujudan per-

hitungan konkrit terhadap 
kapasitas Saudara dan telah 
sesuai dengan hasil eval-
uasi yang kami lakukan. 
Sehingga tidak diragukan 
lagi Saudara dapat melak-
sanakan tugas dengan baik 
dan diharapkan hasiln-
ya juga lebih baik pula,” 
jelasnya.

Bupati Haryanti juga 
berpesan agar kepala se-
kolah dapat meningkatkan 
profesionalitas guru di 
lingkungan kerja. Terma-
suk juga ketaatannya terh-
adap aturan kepegawaian. 
Baik ketaatan aturan jam 
kerja maupun pengelolaan 
dokumen yang terkait pros-
es pengajaran.

“Kami mengharapkan 
kepala sekolah untuk mem-
perhatikan sungguh-sung-
guh kinerja para guru. 

Agar dapat melaksanakan 
profesinya dengan baik, 
penuh dedikasi dan tang-
gung jawab. Mengingat 
profesi guru sangat dihar-
gai oleh pemerintah dan 
masyarakat,” tambahnya.

Sebagai informasi, pe-
lantikan digelar menggu-
nakan protokol kesehatan 
guna mencegah penular-
an Covid-19. Adapun dua 
orang yang mengikuti pe-
lantikan hari ini adalah 
Sugeng Waluyo, S. Pd. 
yang kini menjabat Kepa-
la Sekolah SDN Medowo 
1 Kecamatan Kandangan 
dan Kaseno, S. Pd. yang 
kini mutasi menjadi Kepa-
la Sekolah SDN Pranggang 
3 Kecamatan Plosoklaten 
Kabupaten Kediri. (Komin-
fo/adv/kan)

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat melantik dua Kepala Sekolah SD

Raja Dandut  Rhoma Irama Tampil di Pamijahan 
Bogor di Tengah  PSBB Menuai Kritikan

Cibinong, SMN - Kedatangan 
Panglima Kodam III/Siliwangi 
Mayjen TNI Nugroho Budi Wiry-
anto dan Kapolda Jawa Barat Irjen 
Pol Rudy Sufahriadi Di Kantor Bu-
pati Bogor di Cibinong, Kabupaten 
Bogor dalam rangka untuk memba-
has konser pedangdut Rhoma Ira-
ma yang berlangsung di Pamijahan, 
di kediaman Surya Atmaja dalam 
acara Khitanan anaknya, meski 
tidak izin dari Gugus Tugas Perce-
patan Penanganan COVID-19 Ka-
bupaten Bogor.

Mayjen TNI Nugroho Budi 
Wiryanto, di Pendopo Bupati, 
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Senin 29 Juni 2020, saat di 
tanya awak media mengatakan” 
Saya datang kesini hanya untuk 
memberikan dukungan kepada 
Gugus Tugas Kabupaten Bogor,”u-
jarnya

Sementara Bupati Bogor Ade 
Yasin mengatakan” bahwa sejak 
awal Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 Kabupat-
en Bogor sudah melarang konser 
artis yang dijuluki Raja Dangdut 
itu pada acara khitanan Putra dari 
Surya Atmaja warga Desa Cibuni-
an, Kecamatan Pamijahan, Kabu-
paten Bogor,ungkapnya

“Mereka (Rhoma Irama) sudah 
mengumumkan tidak akan melak-
sanakan (konser), kita percaya itu. 
Kita sebetulnya marah, karena me-

langgar komitmennya sendiri,” kata 
Ade yang juga Ketua Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan COVID-19 
Kabupaten Bogor itu pula.

Ade Yasin juga menambahkan, 
Dalam acara tersebut Rhoma Irama 
datang sebagai tamu undangan.Tapi 
saya menyayangkan sikap Rhoma 
Irama karena menyanyikan bebera-
pa lagu di atas panggung. Menurut 
Ade, Rhoma Irama adalah magnet. 
Sebab, kata Ade Yasin, ketika sang 
Raja Dangdut tampil, itu akan men-
gundang banyak orang untuk hadir 
diacara tersebut.

Menurut Ade hanya sekedar 
hadir sebagai tamu. Tapi kan kalau 
sebagai tamu tidak harus tampil 
sehingga mengundang kerumunan 
orang, begitu ya. Kan itu magnetn-
ya kita tahulah, cukup kuat. Orang 
itu siapa sih, apalagi orang Bogor 
Barat yang nggak fans, ya,” papar 
Ade Yasin

Ade mengatakan kegiatan yang 
ada di Pamijahan itu melanggar 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) yang sedang diberlakukan.

Menurutnya, Rhoma Irama 
maupun warga Bogor yang men-
gundangnya akan diproses hukum, 
karena sudah melanggar Peratur-
an Bupati (Perbup) No. 35 Tahun 
2020 yang mengatur berbagai 
macam ruang lingkup, yaitu level 
kewaspadaan daerah, penetapan 
pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB) proporsional secara parsial 
sesuai kewaspadaan daerah, serta 
protokol kesehatan dalam rangka 
adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Selain itu, Ade Yasin menyebut-
kan, Gugus Tugas Kabupaten Bo-
gor akan menggelar tes cepat atau 
“rapid test” secara massal di Desa 
Cibunian usai konser Rhoma Ira-
ma.

Dalam hal ini Kecamatan Pami-
jahan merupakan satu dari 29 ke-
camatan di Kabupaten Bogor yang 
kini berstatus zona merah. GTPPC 
Kabupaten Bogor mencatat ada 
satu pasien COVID-19 dan 12 pa-
sien dalam pengawasan (PDP) yang 
berstatus aktif di wilayah tersebut.

Ia juga bahkan sudah mengutus 
petugas gabungan menyampaikan 
surat peringatan kepada warga 
Desa Cibunian bernama Surya At-
maja, sebagai pihak yang mengun-
dang Rhoma Irama menggelar kon-
ser dalam acara khitanan anaknya.

“Akan tetapi Rhoma Irama tetap 
menggelar konser dangdut di Desa 
Cibunian, Kecamatan Pamijahan 
pada Minggu (28/6). meski sempat 
mengumumkan pembatalan kon-
sernya melalui video singkat yang 
tersebar di media sosial,”pungkasn-
ya

Artis yang dijuluki Raja Dang-
dut itu menjelaskan bahwa undan-
gan untuk konser di acara tersebut, 
sudah di terima pihak manajeman-
nya dua bulan lalu, dengan harapan 
pada saat hari pelaksanaan yakni 28 
Juni 2020 sudah selesai masa pan-
demi COVID-19, 

“Karena pandemi COVID-19 
masih berlangsung dan ada laran-
gan serta  penolakan izin untuk 
melaksanakan  keramaian, maka 
kami dan tuan rumah akan menun-
da atau menjadwalkan kembali 
untuk manggung di desa tersebut,” 
jelas Rhoma Irama

“Saya datang kesini sebagai 
tamu undangan sohibul ha-
jat,”pungkasnya (Nimbrod Rung-
ga/Kabiro Bogor Raya)

Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi 
Wiryanto dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi di 
Dampingi Kapolres Bogor Roland Kunjungan ke kantor Bupati 

Bogor

Terapkan Kedisiplinan Kepada 
Santri, Kunci Tekan Covid-19

Kediri, SMN - Pondok Pe-
santren Tangguh Semeru Gon-
tor 3 Gurah diresmikan oleh 
Kapolres Kediri AKBP Lukman 
Cahyono, Kamis (25/6/20). 
Ponpos Gontor 3 ini adalah 
salah satu pondok pesantren di 
Kabupaten Kediri yang memili-
ki ribuan santri yang datang dari 
berbagai daerah.

Sebelum peresmian dimulai, 
Kapolres Kediri, Kabag Kesra 
serta TNI menyaksikan simu-
lasi penanganan dan pencegah-
an saat menyambut para santri 
yang datang selama masa be-
lajar di rumah. Dalam simulasi 
tersebut terlihat pengelola Pon-
dok Pesantren Gontor 3 melak-
sanakan prosedur protokol kes-
ehatan dengan sangat baik.

Ketika satri datang, mo-

bil dan tas bawaan disemprot 
desinfektan kemudian diukur 
suhu tubuhnya. Bagi yang suhu 
tubuhnya tinggi, ditempatkan 
di ruang isolasi pondok dengan 
pengawasan khusus.

Melihat proses simulasi 
tersebut, Kapolres Kediri sangat 
antusias dan yakin bahwa den-
gan cara demikian akan mampu 
memutus mata rantai Covid-19 
di lingkungan pondok pesant-
ren.

Beliau menjelaskan, pem-
bentukan Pondok Pesantren 
Tangguh Semeru ini merupakan 
upaya dari pemerintah dalam 
menangani wabah Covid 19. Se-
moga dengan semakin banyak 
kampung tangguh, ponpes tang-
guh dan wisata tangguh, wabah 
ini bisa ditekan penyebarannya.

“Kami dari jajaran Kepoli-
sian bekerja sama dengan TNI 
dan Pemerintah Kabupaten 
Kediri selalu memberikan so-
sialisasi, himbauan serta stimu-
lus dengan harapan masyarakat 
ikut mengembangkan kam-
pung tangguh di wilayahnya 
masing-masing. Alhamdulil-
lah di Kabupaten Kediri saat 
ini jumlah kasusnya semakin 
melambat. Ditambah lagi jum-
lah pasien yang sembuh terus 
meningkat. Semoga hal ini men-
jadi harapan bahwa Covid-19 
segera hilang dari Indonesia,” 
kata Kapolres.

Sementara itu pengasuh 
Pondok Pesantren Gontor 3 
mengatakan, sesuai arahan dari 
Kapolres Kediri danÂ Pemerin-
tah, ponpes berusaha melakukan 

penanganan Covid-19 secara 
mandiri.

“Selain menerapkan protokol 
kesehatan sesuai standar, kami 
juga mengajarkan para santri 
untuk selalu disiplin dalam se-
gala hal. Mulai disiplin menjaga 
kesehatan di lingkungan pondok 
danÂ disiplin menjaga keseha-
tan diri sendiri. Jika ada santri 
yang sakit langsung kita periksa 
kesehatannya agar tidak menu-
lar ke santri lain,” terangnya.

Usai meresmikan Pondok 
Pesantren Tangguh tersebut Ka-
polres beserta tamu undangan 
lainnya meninjau lokasi yang 
menjadi syarat seperti ruang 
isolasi, lumbung pangan, dan 
ruang kesehatan. (Kominfo/adv/
kan)

Pengecekan suhu tubuh
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Gelar Webinar Kader Kesehatan, Upaya Pemkab 

Blitar Membentuk Kader yang Tangguh
Blitar, SMN - Pemerintah 

kabupaten Blitar menggelar 
Seminar Web (Webinar) 
bersama 16.000 kader kese-
hatan di wilayah Kabupaten 
Blitar, dengan mengusung 
tema “ Peningkatan Kapasi-
tas Kader Kesehatan di Masa 
Covid-19”. Narasumber aca-
ra webinar ini adalah Bupati 
Blitar, Drs H Rijanto MM, 
dan Kabid Kesmas Dinkes 
Provinsi Jawa Timur, drg. 
Vitria Dewi, MSi. Acara yang 
di gelar di Pendopo Rong-
go Hadi Negoro ini, Kamis 
(02/07),  juga di hadiri oleh 
Wakil Bupati (Wabup) Blitar 
Marhaenis UW dan Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Blitar dr. Kuspardani.

Dalam acara webinar kali 
ini Bupati Blitar Drs.H. Ri-
janto  MM selaku narasumber  
menyampaikan terkait den-
gan perkembangan Covid-19 
di wilayah Kabupaten Blitar 
dan drg. Vitria Dewi, MSi 
berbicara terkait dengan ma-
salah posyandu dan bagaima-
na peranan kader di dalam 
membantu pemerintah untuk 

melakukan pelayanan kese-
hatan terhadap masyarakat, 
khususnya di posyandu.

Bupati juga menyam-
paikan bahwa saat ini Pe-
merintah Kabupaten Blitar 
bersama TNI dan POLRI 
sangat getol untuk melaunch-
ing Desa, Kampung, Pondok 
Pesantren, Pasar dan Stasi-
un Tangguh Semeru, dengan 
adanya webinar seperti ini 
arahnya nanti akan terbentuk 
posyandu tangguh semeru, 
artinya posyandu ini nanti 
akan siap dalam menghada-
pi new normal life dengan 
mempersiapkan sarpras, 
SDM yang mumpuni dan me-
kanisme kerja di posyandu. 

Lebih lanjut Bupati men-
yampaikan untuk sarpras itu 
artinya Alat Pelindung Diri 
(APD) yang mana APD ini 
tidak haruis dengan harga 
yang mahal, meskipun se-
derhana akan tetapi sudah 
memenuhi protokol keseha-
tan itu sudah sangat bagus, 
untuk SDM tentunya perlu 
semacam pelatihan, bimtek 
dan termasuk kegiatan we-

binar, yang mana di masa 
pandemi covid- 19 seperti 
ini melalui kegiatan webinar 
bisa menambah pengetahuan 
bagi para kader terutama 
di posyandu dan untuk me-
kanisme kerja yang paling 
penting adalah mentaati pro-
tokol kesehatan.

Rijanto mengungkapkan 
bahwa teman-teman kader 
kesehatan ini adalah pekerja 
keras pengabdi secara ikhlas, 
mereka membantu pemer-
intah agar derajat kesehatan 
masyarakat ini meningkat, 
mereka juga mempunyai 
tugas mulia bagaimana me-
mantau tumbuh kembang 
balita, memantau ibu hamil 
dan apabila ini tidak dipan-
tau perkembanganya ten-
tunya mempunyai resiko 
yang sangat tinggi terutama 
dengan adanya wabah vi-
rus korona, “ maka dari itu 
saya atas nama pemerintah 
menyampaikan terimakasih 
kepada para kader yang ada 
di desa-desa di wilayah Ka-
bupaten blitar, “ungkapnya.
(mam/adv/kmf) Seminar Web (Webinar) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar

Keren, Kota Blitar Raih WTP Sepuluh Kali
“Walikota Santoso Beber Empat Kunci Pertahankan 

Pengelolaan Keuangan Akuntabel”
Blitar, SMN - Walikota 

Blitar Santoso membukti-
kan sebagai kepala daerah 
yang komitmen mengukir 
prestasi. Setahun lebih tanpa 
didampingi wakil tetap bisa 
menciptakan pemerintahan 
yang bersih dan bisa diper-
tanggungjawabkan.

Buktinya, kembali Pemer-
intah Kota Blitar menore-
hkan prestasi dengan 
mempertahankan predikat 
opini wajar tanpa pengec-
ualian atau WTP dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI. Saking seringnya meny-
abet WTP dari BPK, suami 
dari Fetty Wulandari San-
toso didapuk memberikan 
sambutan oleh BPK. Setida-
knya menjadi bukti bahwa 
Kota Blitar di bawah kend-

ali Wali Kota Santoso bertaji 
di tingkat provinsi di Jawa 
Timur.

“Ini menjadi kebanggaan 
sendiri bagi saya pribadi 
khususnya dan Kota Blitar 
pada umumnya. Kota Blitar 
diberi kesempatan berharga 
tampil di podium di forum 
resmi BPK,” kata Santoso.

Iya, Selasa (30/6) Wali 
Kota Blitar Santoso me-
nerima penghargaan raihan 
opini WTP di kantor BPK 
Perwakilan Jawa Tmur di 
Surabaya. ”Raihan opini 
WTP ini menjadi pelecut 
bagi kami untuk terus men-
ciptakan laporan keuangan 
yang akuntabel dan bisa 
dipertanggungjawabkan. Ini 
sudah ke sepuluh,” kata Wali 
Kota Santoso.

Penyerahan digelar di 
Surabaya pukul 13.00. Kota 
Blitar merupakan 11 daer-
ah yang menerima opini 
WTP dari BPK. Penyerahan 
ada dua cara, melalui tatap 
muka ada pula yang melalui 
video conference. Kota Bli-
tar merupakan daerah yang 
menerima penghargaan 
melalui tatap muka. Opi-
ni WTP diserahkan Kepala 
BPK Perwakilan Jawa Timur 
Joko Agus Setyono, SE, Ak, 
CSFA, CPA, ACPA, CA.

”Raihan prestasi 10 kali 
opini WTP ini melalui proses 
yang panjang. Terima kasih 
kepada BPK karena den-
gan raihan ini pemkot Blitar 
mampu mengelola dana dari 
rakyat secara transparan dan 
akuntabel,” kata Santoso.

Diakuinya, meraih presta-
si sulit, tetapi mempertah-
ankan lebih sulit lagi. Pem-
kot Blitar pun berjanji akan 
mempertahankan dan mem-
perhatikan saran dan masu-
kan BPK agar pengelolaan 
semakin baik. Santoso pun 
memberikan kunci mencapai 
tata kelola keuangan yang 
baik. Diantaranya komitmen 
antara pemkot dengan DPRD 
mengelola keuangan sesuai 
aturan. Seluruh organisasi 
perangkat daerah bisa men-
jaga hubungan baik dengan 
DPRD.

”Kunci kedua pembinaan 
dan tindaklanjuti hasil pe-
meriksaan BPK. Kami selalu 
optimalkan agar tidak terja-
di kesalahan berulangkali. 
Laporan hasil pemeriksaan 

jadi bahan pembelajaran,” 
katanya.

Sementara kunci ketiga 
lanjut Santoso, optimalisasi 
peran aparat pengawasan in-
ternal (APIP) sebagai pem-
beri peringatan dini. APIP 
sebagai early warning atau 
pemberi peringatan dini agar 
tidak terjadi kesalahan atau 
penyimpangan keuangan. 
Ada pula monitoring dan 
evaluasi ataupun review. 
Kunci ke empat meningkat-
kan kualitas sumber daya 
manusia aparatur birokrasi 
secara kontinyu dari kom-
petensi maupun profesion-
alitasnya. Seperti melalui 
bimbingan teknis, workshop 
dan lain sebagainya.

”Setiap aparatur harus 
mau belajar dan forum-fo-
rum pembelajaran rutin kami 
selenggarakan. Kota Blitar 
bisa,” pungkasnya.(mam/
adv/hms) Penyerahan opini WTP oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa 

Timur Joko Agus Setyono, SE, Ak, CSFA, CPA, ACPA, CA. 
kepada Walikota Blitar Santoso

Pansus I DPRD Kabupaten Blitar 
Kembali Gelar Raker Bahas SUB BWP II

Blitar, SMN – Panitia Khusus 
(Pansus) I Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-
paten Blitar pembahas Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) keca-
matan Sutojayan kembali meng-
gelar rapat kerja (Raker) bersama 
Stakeholder, Senin (29/06).

Raker kali ini guna memba-

has Sub. Bagian Wilayah Per-
encanaan (SUB BWP) II yakni 
wilayah kelurahan Jingglong dan 
Sukorejo.

Ketua Pansus I DPRD Kabu-
paten Blitar Rifai mengatakan, 
raker ini merupakan rangkaian 
rapat pembahasan Rencana De-
tail Tata Ruang (RDTR) keca-

matan Sutojayan, kali ini pem-
bahasan Sub. Bagian Wilayah 
Perencanaan (SUB BWP) II 
yakni kelurahan Jingglong dan 
Sukorejo.

“Rapat kali ini, kita menam-
pung aspirasi masyarakat kelu-
rahan Jingglong dan Sukorejo. 
Artinya masyarakat mempunyai 
usul apa untuk perencanaan 20 
tahun yang akan datang,” jelas 
Rifai usai raker.

Untuk tinjau lapang, Lanjut 
Rifai, pihaknya masih menunggu 
jadwal dari Banmus yang selan-
jutnya akan ditindaklanjuti den-
gan tinjau ke lapangan. Untuk 
satu kelurahan satu hari, meng-
ingat tempatnya tidak memungk-
inkan untuk dijadikan dalam satu 
kegiatan.

 dalam kegiatan tinjau lapang 
nanti pihaknya melihat secara 
langsung tempat atau peta dari 
Lahan Pertanian Pangan Berke-

lanjutan (LP2B). Disamping itu 
juga melihat eks bengkok di dua 
kelurahan, yang masing-masing 
kita peruntukkan perencanaan 
20 tahun mendatang, yakni pasar 
dan puskesmas Ludoyo.

“Jadi, puskesmas Ludoyo ini 
direncanakan untuk Dinas Kese-
hatan, karena posisi Dinkes yang 
berada di Kota Blitar kedepann-
ya akan dipindahkan ke Kabu-
paten Blitar, maka puskesmas 
harus dibangun di Sutojayan dan 
ketepatan di Sutojayan diren-
canakan berada di SUB BWP II,” 
terangnya.

Ditambahkannya, untuk 
mempermudah pembahasan, di 
kecamatan Sutojayan terdapat 
SUB BWP, yakni SUB BWP I 
Jegu, SUB BWP II Jingglong 
dan Sukorejo, SUB BWP III 
Sutojayan dan Kedungbunder 
dan SUB BWP IV Kalipang dan 
Kembangarum.(mam)

Suasana Raker Pansus I DPRD Kab.Blitar

Penyaluran BLT DD Tahap II 
oleh Pemerintah Desa Plosorejo

Blitar, SMN -  Pencegahan 
COVID-19 di Desa Plosorejo, 
Kecamatan Kademangan sesuai 
dengan intruksi pemerintah ada 
beberapa tahapan, diantaranya 
adalah pencegahan, persiapan 
isolasi dan yang paling terbaru 
ini adalah adanya edaran PER-
MENDES terkait dengan Bantu-
an Langsung Tunai (BLT) Dana 
Desa, maka daripada itu Pemer-
intah Desa Plosorejo mengacu 
edaran dari Bupati Blitar sesuai 
dengan amanah undang-un-
dang maka pemerintah Desa 
Plosorejo akan memberikan 
kepada sebanyak 74 penerima 
bantuan BLT DD selama 3 bu-
lan dengan nilai setiap bulannya 
adalah Rp.600.000, yang mana 
penerima ini betul-betul warga 
miskin yang tidak masuk dalam 
program PKH, BPNT, BLT KE-
MENSOS, dan program bantuan 
dari pemerintah yang lain.

Bejananto selaku kepala Desa 
Plosorejo menyampaikan bahwa 
ini adalah bukti kepedulian dari 
Pemerintah Desa Plosorejo ter-
hadap pencegahan COVID-19 
yang mana banyak sekali war-
ga masyarakat yang terkena 
dampak dari sisi ekonomi. Se-

Penyaluran BLT DD Tahap II di Desa Plosorejo

hingga dengan adanya Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) Dana 
Desa ini mampu meringankan 
dari sisi ekonomi warga di ten-
gah pandemi COVID-19 ini.

“Semoga dengan adanya 
bantuan ini kami dari Pemerin-
tah Desa Plosorejo menghara-
pkan agar kedepannya untuk 
ADD dan DD dalam pencairan 
anggaran tepat pada waktunya 
dan juga BLT tepat pada sasa-
ran,” pungkasnya.

Lebih lanjut Bejananto 
menghimbau kepada warga 
masyarakat Desa Plosorejo un-
tuk menghadapi masa new nor-
mal life ini warga harus selalu 
menerapkan protokol keseha-
tan, yaitu selalu menggunakan 
masker, menjaga jarak, mencuci 
tangan serta menerapkan pola 
hidup bersih dan sehat, karena 
hal ini dapat memutus mata ran-
tai penyebaran covid-19.(mam)

Kepala SMAN 1 Ngawi Klaim Sudah 
Telusuri Kesesuaian SKD

Ngawi, SMN – Keresahan 
adanya surat keterangan domisili 
(SKD) tiba-tiba menjamur men-
jelang penerimaan peserta didik 
baru (PPDB), memantik reaksi 
Kepala SMAN I Ngawi, Sukam-
di.

Sukamdi menegaskan, dalam 
penerimaan siswa baru di SMAN 
I, jalur zonasi dengan SKD harus 
sesuai dengan kartu keluarga ( 
KK) dan rapor asal sekolah.

“Kami siap membatalkan bila 
memiliki SKD namun rapor sela-
ma SMP ternyata tidak sinkron. 
Sebab SKD semestinya dimiliki 
minimal setahun sebelumnya,” 
ungkap Sukamdi.

Selain itu, Sukamdi juga me-
negaskan bahwa sudah memben-
tuk tim verifikasi sekolah. Tu-
gasnya memverifikasi data calon 
siswa. Sehingga bila ada kejang-
galan, akan dapat diketahui.

Mengenai adanya kelu-
han warga Ketanggi ditolak di 
SMAN I Ngawi kendati hanya 
berjarak 2,4 Km, Sukamdi men-
gaku tak tahu.

“Tidak ada yang pernah mel-
apor atau komplain ke sini atau 
ketemu saya soal itu,” tukasnya.

Tahun ini SMAN 1 Nga-
wi menerima 350 siswa. Jalur 
penerimaan mereka dari zonasi, 
afirmasi dan prestasi. (iko)SMAN 1 Ngawi
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Kunjungi Sekretariat LMS 

dalam Rangka HUT Bhayangkara
Sampang, SMN — Kapolres 

Sampang, Madura, Jawa Timur 
mengunjungi sekretariat komunitas 
wartawan Lintas Media Sampang 
(LMS). Kegiatan ini dalam rangka 
memperingati Hari Bhayangkara 
ke-74 sekaligus mempererat tali 
silaturahmi dengan sejumlah insan 
pers yang tergabung dalam wadah 

organisasi LMS.
"Kami ingin bersilaturahmi da-

lam rangka Hari Bhayangkara yang 
ke-74, sekaligus mengenal insan 
pers yang tergabung di LMS, Se-
moga teman LMS selalu sehat dan 
dapat menjalankan fungsi jurnal-
isme dengan baik dan profesional,” 
ungkap Kapolres Sampang, AKBP 

Ketua LMS saat menerima 200 masker dari kapolres.

Didit Bambang S., Selasa (30/6).
Selain untuk bertemu dengan 

isan pers yang tergabung di LMS 
Kapolres Sampang memberikan 
masker sebanyak 200 buah untuk 
di gunakan beraktifitas sehari-hari 
dan sisanya bisa disalurkan kepada 
orang yang membutuhkan.

Ketua Organisasi LMS Hernan-
di Kusuma Hadi menyembut baik 
kedatangan Kapolres serta menga-
presiasi pemberian kerena di ten-
gah pandemi covid 19 do'a adalah 
hadiah yang terindah apalagi di-
tambah masker untuk teman-teman 
gunakan sehari- hari.

“Terima kasih atas kunjungan 
serta cinderamata yang diberikan 
kepada kami. Semoga Polri selalu 
jaya,” ucap Ketua LMS, Hernando 
Kusuma Hadi.

Dalam kesempatan itu, seluruh 
jajaran pengurus LMS juga mengu-
capkan Selamat Hari Bhayangkara 
yang ke 74 untuk Polri semoga Pol-
ri jaya selalu. (why) 

Pemkot Madiun Canangkan 
Program Pendekar Waras

Madiun, SMN - Pemerintah 
Kota Madiun dalam penanggulan-
gan COVID-19 ini telah membu-
tuhkan kerja sama dari berbagai 
pihak diantaranya jajaran Forkopin-
da, Stake holder sampai masyarakat 
di wilayah Kota Madiun dengan 
program barunya yaitu “Pendekar 
Waras”.

Pendekar Waras singkatan dari 
Penegak Disiplin Protokol Kese-
hatan Corona Virus. Dengan diben-
tuknya program Pendekar Waras 
ini, Kota Madiun bisa menekan 
seminim mungkin penyebaran 
Covid-19 ini bahkan akan hilang 
sama sekali.

Walikota Madiun H. Maidi 
menyampaikan tentang program 
Pendekar Waras dihadapan ja-
jaran Forkopinda, Stake holder, 
OPD, Camat, Lurah, Babinsa, 
Bhabinkamtibmas dan pejabat ter-
kait lainnya yang berada di wilayah 
Kota Madiun di gedung GCIO Di-
nas Komunikasi dan Informatika 
Kota Madiun, Senin (29/6/2020).

“Pendekar Waras adalah 
pendekar yang artinya penegak 
disiplin protocol kesehatan Coro-
na Virus dan waras adalah war-
ga sikat,” jelas walikota Madiun 
H.Maidi, saat usai menghadiri 
penyerahan perumahan tangguh da-
lam rangka percepatan penanggu-
langan Covid-19 bersama jajaran 
Forkopinda, OPD, Camat, Lurah, 

Babinsa dan Bhabinkamtibmas 
Kota Madiun.

Pendekar Waras adalah mer-
upakan orang-orang yang ditunjuk 
untuk menjadi intelijen penegak 
disiplin Covid-19 di Kota Madi-
un. Pendekar Waras ini dibentuk 
dari semua sector tugasnya untuk 
memantau serta mengatur agar 
protocol kesehatan pencegahan 
Covid-19 tetap berjalan dengan 
baik dan maksimal di Kota Madiun.

Contohnya tukang parkir yang 
mendapatkan tugas tambahan un-
tuk mengingatkan pengendara mo-
tor atau pengendara mobil yang 
tidak menggunakan masker wajib 
diingatkan untuk menggunakan 
masker.

“Selain itu pula ada petugas 
khusus untuk memantau pedagang 
kaki lima (PKL), restoran, tempat 
wisata, mall, dan tempat-tempat 
umum lainnya yang tidak me-
matuhi protocol kesehatan dengan 
cara difoto dan fotonya diserahkan 
kepada satpol PP agar ditindak jika 
masih melanggar akan diberi sanksi 
dan tidak boleh buka dagangannya 
sampai keadaan normal kembali,” 
tegas Walikota Madiun H.Maidi.

Kondisi Kota Madiun yang se-
karang semakin membaik dan telah 
mendapatkan status zona hijau ini 
harus dipertahankan. Warga luar 
daerah yang masukdi Kota Madiun 
harus wajib mematuhi aturan pro-

tocol kesehatan diantaranya wajib 
pakai masker, sehinggga keaman-
an, keselamatan seluruh warga dan 
masyarakat tetap terjaga dengan 
baik.

“Kalau protokol kesehatan su-
dah diterapkan dan dilakukan den-
gan baik, maka potensi penularan 
Covid-19 di Kota Madiun akan 
semakin kecil bahkan tidak ada,” 
tambahnya Walikota Madiun H.
Maidi.

Selain itu Kapolresta Kota Ma-
diun R. Bobby Aris Prakasa men-
gatakan bahwa seluruh jajaran ke-
polisian di wilayah Kota Madiun 
siap untuk mendukung sepenuhnya 

upaya pemkot dalam menangani 
Covid-19 ini. Begitu juga jajaran 
Kodim 0803 Madiun juga ikut ser-
ta mendukung upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19 di Kota Ma-
diun tercinta ini.

“Sampai saat ini di Kota Madi-
un telah terbentuk ada tujuh kam-
pung tangguh dan ini akan terus 
tetap bertambah kampung tangguh 
lagi. Dan tidak hanya kampung 
tangguh saja yang terbentuk, juga 
pendapatan tangguh,pasar tangguh, 
tempat-tempat umum tangguh dan 
masih banyak lagi yang akan diben-
tuk. Agar Kota Madiun bisa menja-
di kota yang tangguh. Hal ini semua 
masyarakat harus bisa menerapkan 
protokol kesehatan Covid-19 den-
gan baik dan benar, sehingga semua 
bisa terhindar dari Covid-19, virus 
yang sangat berbahaya ini,” pung-
kasnya. (sy/ADV)

Walikota Madiun H. Maidi bersama DPRD dan jajaran Forkop-
imda Kota Madiun serta diikuti para Camat, Lurah, Babinsa, 

dan Bhabinkamtibmas pada saat rapat koordinasi pengarahan 
perumahan tangguh dalam rangka percepatan penanggulangan 

Covid-19.

Walikota Madiun Ajak Kelompok Tani 
Hidupkan Lahan Tidur

Madiun, SMN - Pemerintah 
Kota Madiun, Jawa Timur, tak in-
gin setengah hati dalam memberi-
kan stimulus bagi masyarakat untuk 
terus bergerak dalam menghadapi 
kesulitan akibat dampak dari adan-
ya pandemi Covid-19.

Hal itu seperti yang diungkap-
kan Walikota Madiun, H. Maidi, 
saat bertemu dengan Kelompok 
Tani yang berasal dari Kecamatan 
Manguharjo, Jumat 3 Juli 2020.

Menurutnya, ekonomi di kota 
Madiun harus sehat, dengan diirin-
gi dengan masyarakat yang sehat 
juga. Maka dari itu, walikota men-
gajak perwakilan dari kelompok 
tani untuk menghidupkan kembali 
lahan tidur. Salah satunya seperti 
lahan yang berada di Jalan Manis 
Raya, Kelurahan Nambangan Lor.

“Saya minta kelompok tani 
supaya lahan yang ada untuk diisi. 
Lahannya tidak dipungut biaya, pu-
puk juga akan kita subsidi. Tolong 
kepada kelompok tani, selama siap 
pengerjaan akan kita serahkan,” 

kata H. Maidi.
Kelompok tani, lanjutnya, ha-

rus menjadi garda terdepan untuk 
membantu menjaga stabilitas stok 
sayur mayur pokok yang dibutuh-
kan masyarakat kota. Mengingat 
Kota Madiun bukanlah daerah 
penghasil pertanian.

“Maka dari itu jangan sampai 
saat daerah sekitar hasil panen ti-
dak maksimal, kota ini menjadi 
kekurangan bahan pangan. Kelom-
pok tani harus punya ketangguhan. 
Kota ini jangan sampai kekurangan 

bahan dan terjadi inflasi. Lahan 
tidur di PDAM sudah kita kerja-
kan dan hasilnya bagus, ada cabai, 
terong, tomat, dan lain sebagain-
ya,” ungkapnya.

Walikota berharap, dengan 
diberikannya stimulus untuk mem-
bantu pertanian ini, kelompok tani 
di Kota Madiun mampu memiliki 
keinginan untuk menanam tanaman 
selain padi. Sehingga sumber peng-
hasilan yang dimiliki petani tidak 
hanya berasal dari satu jenis perta-
nian semata. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi ajak kelompok tani untuk menghidup-
kan pertanian di lahan tidur di Kota Madiun.

Pemkab Madiun Terima Opini WTP 
Tujuh Kali Berturut-turut

Madiun, SMN - Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa 
Timur, kembali menerima anugerah 
opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Ka-
bupaten Madiun Tahun Anggaran 
2019 dari Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) RI Perwakilan Provinsi 
Jawa Timur, Selasa 30 Juni 2020.

Penghargaan ini, diserahkan 
langsung oleh Kepala BPK RI Per-
wakilan Provinsi Jawa Timur, Joko 
Agus Setyono, di Kantor BPK Per-
wakilan Provinsi Jawa Timur, ke-
pada Wakil Bupati Madiun H. Hari 
Wuryanto dan Ketua DPRD Ka-
bupaten Madiun, Fery Sudarsono, 
dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan pencegahan penyebaran 
Covid-19.

Kepala BPK-RI perwakilan 
Jawa Timur, Joko Agus Setyono, 
mengatakan, dengan kembali diteri-
manya opini WTP oleh Pemkab 
Madiun, dengan demikian Pemkab 
Madiun berhasil mempertahankan 
opini WTP sebagaimana tahun lalu.

“Meski menerima opini WTP, 
bukan berarti tidak ada atau tidak 

ditemukan adanya permasalahan 
dalam proses pemeriksaan. Pe-
masalahan tetap ada, akan tetapi 
permasalahan tersebut tidak mem-
pengaruhi kewajaran atas penyajian 
laporan keuangan,” tutur Agus.

Agus berharap, agar semua ini 
dapat mendorong dan memotivasi 
jajaran Pemerintah Daerah untuk 
terus memperbaiki pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD, ter-
masuk dalam memanfaatkan peng-

gunaan APBD untuk penanganan 
dampak Covid-19.

Terkait diterimanya penghar-
gaan opini WTP yang ke-7 ini, 
Wakil Bupati Madiun H. Hari 
Wuryanto, mengucap syukur al-
hamdulillah dengan prestasi yang 
membanggakan atas pengelolaan 
keuangan daerah.

“Apalagi sampai tujuh kali ber-
turut-turut. Kami berharap kedepan 
akan selalu dipertahankan, sambil 

terus memperbaiki kinerja di jaja-
ran Pemkab Madiun,” ucap H. Hari 
Wuryanto.

Tepenting, lanjutnya, pihaknya 
akan segera menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan dari BPKP, karena 
masih ada yang harus diperbaiki.

“Sehingga kedepan, Pemkab 
Madiun kembali mendapatkan 
penghargaan opini WTP.” harap-
nya.

Disisi lain, di tengah Pendemi 
Covid-19 ini, Wakil Bupati Madi-
un tak bosan-bosannya mengajak 
seluruh ASN Kabupaten Madiun 
tetap semangat melaksanakan tu-
gasnya masing-masing dengan 
tetap melaksanakan protocol kese-
hatan Covid-19.

Yakni selalu memakai masker, 
rajin mencuci tangan pakai sabun 
dengan air mengalir, menghindari 
kerumunan, dan berperilaku hidup 
bersih dan sehat. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menerima opini WTP yang 
ketujuh kalinya.

Pemenang Lomba Blogger Kampung Tangguh Semeru 
Terima Hadiah dari Kapolda Jatim

Surabaya, SMN - Kapolda 
Jawa Timur Irjen Pol. Dr. Moham-
mad Fadil Imran,M,Si didampingi 
Kabid Humas Polda Jatim Kombes 
Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. 
Memberikan hadiah bagi para pe-
menang Lomba Blogger Kampung 
Tangguh Semeru di Gedung Tribra-
ta lantai 2 Mapolda Jawa Timur.

Ada lima orang pemenang di 
perlombaan blogger kampung tang-
guh semeru. Lima orang ini dari 
beberapa wilayah di Jawa Timur 
bahkan dari luar Jawa Timur dian-
taranya. Sampang, Jepara Jateng, 
Magetan, Surabaya dan Mojokerto.

Juara pertama diraih oleh Ach-
mad Husaini, warga Sampang, 
Madura. Juara dua diraih oleh 
Andri Waskitho warga Magetan 
yang juga Anggota Polri, juara tiga 
diraih oleh Susi Ernawati warga 
Jepara Jateng, juara harapan satu 
diraih oleh Bibin Andriyan warga 
Mojokerto dan juara harapan dua 

diraih oleh Wawan Supriyadi warga 
Surabaya.

Juara satu mendapatkan had-
iah setifikat dan uang pembinaan 
sebesar Rp. 15.000.000, juara dua 
mendapatkan Rp. 12.500.000, juara 
tiga mendapatkan hadiah uang 
pembinaan sebesar Rp. 10.000.000, 
juara harapan satu Rp. 7.500.000 
dan juara harapan dua mendapat-
kan sertifikat dan uang pembinaan 
sebesar Rp. 5.000.000.

Menurut Kapolda Jawa Timur 
Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil 
Imran,M,Si melalui Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Trunoyu-
do Wisnu Andiko menyatakan, 
dalam HUT Bhayangkara ke 74 
Tahun 2020. Bahwa lomba Blog-
ger yang diinisiasi oleh Kapolda 
Jatim. Semua peserta dalam Blog-
gernya membicarakan soal kam-
pung tangguh yang nantinya bisa 
memberikan saran atau kritik yang 
membangun terkait kampung tang-

guh semeru.
"Polda Jatim memiliki program 

kampung tangguh, dimana kam-
pung tangguh basis komunitas ter-
kecil dan lebih homogen dan lebih 
lengkap untuk mengatasi Covid19. 
Kita juga melibatkan penulis dari 
akademis, media serta penulis lep-
as. Untuk mengembangkan dalam 
tulisannya untuk kritik yang mem-
bangun," kata Kabid Humas Polda 

Jatim, Jum'at 03/07/2020.
Selain itu, kampung tangguh ini 

bukan hanya sebagai simbolis saja, 
melainkan kemanfaatannya untuk 
masyarakat luas. Selain itu, target 
dari lomba blogger menginforma-
sikan kepada masyarakat luas bah-
wa Indonesia melalui daerah jawa 
timur memiliki metode kampung 
tangguh semeru untuk mengatasi 
Covid 19, pungkasnya. (Bry)

Para pemenang lomba Blogger mendapatkan hadiah dari 
Kapolda Jatim.

Polda Jatim Bersama Forkopimda Bagikan Masker 
di Ujung Surabaya dan Kampanyekan Jatim Bermasker

Surabaya, SMN - Waka-
polda Jawa Timur Brigjen 
pol Slamet Hadi Supraptoyo 
bersama Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopim-
da) Jawa Timur yang diwakil-
kan oleh Sekdaprov Jatim Heru 
Tjahjono, Kasdam V Brawijaya 
Brigjen TNI Agus Setiawan, 
kembali membagikan masker 
dari Presiden untuk masyarakat 
Jatim.

Forkopimda Jatim tidak 
hentinya melakukan kampanye 
'Gerakan Jatim Bermasker' un-
tuk menekan angka penularan 
Covid-19. Kali ini, kawasan 
Pelabuhan Tanjung Perak Sura-
baya, menjadi sasaran pemba-

gian masker.
Tampak dengan penuh se-

mangat, Sekretaris Daerah 
Provinsi Jatim Heru Tjahjono, 
Wakapolda Jatim Brigjen Pol 
Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, 
didampingi Pejabat Utama 
(PJU) Polda Jatim dan Kabid 
Humas Polda Jatim Kombes Pol 
Trunoyudo Wisnu Andiko, dan 
Kasdam V Brawijaya Brigjen 
TNI Agus Setiawan, memba-
gi masker kepada penumpang 
kapal.

Wakapolda Jatim, Brigjen 
Pol Slamet menuturkan, seban-
yak 15 ribu masker sengaja dise-
diakan dan dibagikan di wilayah 
pelabuhan Tanjung Perak, se-

bagai upaya untuk mengajak 
masyarakat mencegah penular-
an Covid-19.

"Di mana pun tempat kita ng-
gak lepas dari pada masker, sama 
dengan rekan-rekan semua," 
ujarnya, Jumat (3/7/2020).

Slamet menegaskan, pem-
bagian masker ini akan terus 
dilakukan di berbagai titik titik 
strategis, khususnya yang ada 
perkumpulan massa, seperti area 
publik. Selain itu, juga meminta 
masyarakat untuk senantiasa 
memakai masker dimanapun.

"Ingat masker. Kenapa? 
Penularan Covid tentunya ada 
dari diri teman-teman atau 
rekan-rekan kita yang mungkin 
jika dalam keadaan tidak baik, 
sehingga virusnya bisa tertu-
larkan," ucapnya.

Dengan memakai masker, 
lanjut Slamet, bisa menjadi sara-
na untuk bisa membatasi penye-
baran virus, sehingga dapat 
tertolong dan terbantu. Kare-
na masker ini, terbukti efektif 
mencegah penularan virus hing-
ga 60 persen.

"Kita bersama-sama hari 
ini mengajak masyarakat Jawa 
Timur untuk melakukan kegia-
tan menyadarkan diri, selalu 
bermasker," tandasnya.(Bry)

Wakapolda Jatim beri dan Kampanyekan memakai masker di 
kawasan Tanjung perak Surabaya.

Rangkaian HUT Bhayangkara Ke-74, 
Kapolda Jatim Bagikan Sembako kepada Ratusan Ojol

Surabaya, SMN - Bertempat 
di Gedung Negara Grahadi Sura-
baya, ratusan driver ojek online 
(ojol) mendapat bantuan semba-
ko, masker serta sekat penump-
ang. Kamis, 02/07/2020.

Pembagian bantuan paket 
sembako tersebut dilakukan 
oleh Kapolda Jawa Timur Ir-
jen Pol. Dr. Mohammad Fadil 
Imran, M,Si didampingi Peja-
bat Utama (PJU) Polda Jatim 
dan Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko bersama Forkopimda 

Jawa Timur.
Kapolda Jatim menyebut-

kan, di Jawa Timur akan terus 
digulirkan bagi semua elemen 
masyarakat untuk menjadi pion-
er serta influencer guna menjad-
ikan jawa timur bermasker.

Selain itu, Polres jajaran ser-
ta Kodim juga akan menyusun 
langkah-langkah yang sama. 
Sehingga di Jatim sehat terus 
menggelora.

"Dalam rangkaian HUT 
Bhayangkara ke 74 tahun 2020. 
Kita mengajak seluruh elemen 

masyarakat tidak terkecuali 
Driver ojek online (ojol) untuk 
bisa menjadi pioner maupun 
influencer guna menggelora-
kan Jatim sehat dengan ber-
masker, untuk menanggulan-
gi Covid19 serta mengurangi 
korban meninggal dunia dan 
menurunkan angka penularan 
serta meningkatkan kesembu-
han," kata Kapolda Jatim.

Sementara itu Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawan-
sa saat membagikan sembako 
menyatakan, dalam rangkaian 

hari Bhayangkara ke-74, bersa-
ma-sama kita Berbagi bersama 
satu partisi untuk memproteksi 
para driver baik ojol maupun 
ojek pangkalan. Partisi ini men-
jadi sangat penting supaya tidak 
ada droplet yang memungkink-
an bisa menjadi media transmisi 

dari Covid19.
"Pembagian sembako serta 

masker yang dibagikan kepada 
driver online (ojol) bersma Ka-
polda dan Pangdam ini masih 
dalam rangkaian HUT Bhayang-
kara ke 74 tahun 2020," sebut 
Khofifah.

Gubernur menambahkan, 
saat Jusuf Kalla (JK) saat datang 
di Gedung Negara Grahadi beli-
au menyampaikan, bahwa ketika 
vaksin Covid-19 belum ditemu-
kan dan ketika nanti ditemukan 
diproduksi clinical trial dan se-
terusnya. Maka menurut Pak JK 
kira-kira kita masih akan meng-
gunakan masker 2 bahkan sam-
pai 3 tahun ke depan.

"Oleh karena itu saya mohon 
kepada kita semua teman-teman 

dari driver ojol dan dari driver 
ojek pangkalan. Mohon semua 
bisa menjadi juru bicara bisa, 
menjadi speaker, bisa menjadi 
influencer. Dimana saja ketemu 
siapa saja bahwa hari ini kita 
harus makin bisa beradaptasi 
wajib menggunakan masker 
ketika kita keluar rumah wajib 
menjaga jarak yang aman wajib 
mencuci tangan dan seterusn-
ya,” pungkasnya. (bry)

Kapolda Jatim bagikan bantuan sembako kepada ojol di depan 
Gedung Negara Grahadi Surabaya.
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Disperindag Kabupaten Probolinggo 
Serahkan Hibah Garam Beryodium 

Kepala Disperindag Dwijoko Nurjayadi secara Simbolis menyer-
ahkan Garam beryodium kepada Ketua TP PKK Hj. Nunung 

Timbul Prihanjoko.

Probolinggo, SMN - Dinas 
Perindustrian dan Perdagan-
gan (Disperindag) Kabupaten 
Probolinggo, Rabu (1/7/2020) 
siang menyerahkan bantuan hi-
bah berupa garam beryodium 
bagi masyarakat.

Bantuan hibah garam beryo-
dium sebanyak 4.800 pak atau 
4,8 ton ini diserahkan oleh 
Kepala Disperindag Kabu-
paten Probolinggo Dwijoko 
Nurjayadi kepada Ketua Tim 
Penggerak PKK Kabupaten 
Probolinggo Hj. Nunung Tim-
bul Prihanjoko untuk selanjutn-
ya didistribusikan kepada daer-
ah-daerah yang banyak terdapat 
kasus stunting.

Kegiatan yang dilaksanakan 
di ruang pertemuan Kantor 
PKK Kabupaten Probolinggo 
ini ditandai dengan penandatan-
ganan berita acara serah terima 
bantuan hibah garam beryodi-
um antara Kepala Disperindag 
Kabupaten Probolinggo Dwi-
joko Nurjayadi kepada Ketua 
Tim Penggerak PKK Kabupaten 
Probolinggo Hj. Nunung Tim-
bul Prihanjoko.

Kepala Disperindag Kabu-
paten Probolinggo Dwijoko 

Nurjayadi mengatakan bantu-
an hibah garam beryodium ini 
dimaksudkan untuk memban-
tu program pemerintah dalam 
mengatasi masalah stunting 
serta perbaikan kesehatan di 
Kabupaten Probolinggo. Pasal-
nya garam beryodium ini sangat 
banyak sekali untuk kesehatan 
terutama ibu hamil dan balita.

“Seperti kita ketahui bersama 
PKK ini bergerak di bidang kes-
ejahteraan ibu dan anak. Karena 
kedekatan itulah kami menyer-
ahkan bantuan ini kepada PKK 
untuk didistribusikan kepada 
masyarakat supaya tepat sasa-
ran. Sebab sasarannya yang leb-
ih paham dan lebih tahu adalah 
PKK. Terutama ibu-ibu PKK di 
tingkat desa dan Dasa Wisma,” 
katanya.

Lebih lanjut Joko menga-
takan, garam beryodium yang 
diberikan ini merupakan murni 
garam lokal produksi dari pen-
gusaha garam yang ada di Kabu-
paten Probolinggo. Kualitasnya 
tidak kalah dengan yang lain 
dan sudah berstandar SNI ber-
dasarkan hasil cek laboratorium.

“Awalnya program ini 
dilakukan dalam rangka untuk 

Layanan bike sharing atau penyewaan sepeda gratis akan dicoba di sejumlah titik di Jakarta.

menghidupkan pengusaha-pen-
gusaha garam yang ada di Ka-
bupaten Probolinggo. Kebetulan 
saat pandemi COVID-19 ini 
pendapatan para pengusaha ga-
ram sangat turun drastis karena 
mereka juga terimbas dengan 
COVID-19,” jelasnya.

Joko juga menerangkan ban-
tuan yang diberikan tahun ini 
ada peningkatan jika dibanding-
kan dengan tahun sebelumnya. 

“Hal ini dilakukan agar 
pendistribusiannya bisa lebih 
merata, terutama di daerah yang 
dikategorikan rawan stunting di 
Kabupaten Probolinggo,” pung-
kasnya.

 Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Probolinggo Hj. 
Nunung Timbul Prihanjoko 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas kepercayaan yang tel-
ah diberikan oleh Disperindag 
Kabupaten Probolinggo.

“Tentunya kami akan meny-
alurkan bantuan garam beryodi-
um ini kepada masyarakat yang 
membutuhkan, terutama bagi 
kecamatan dan desa yang ban-
yak kasus stuntingnya. Kebetu-
lan kami sudah membuat cek list 
daerah mana yang membutuh-
kan banyak garam beryodium,” 
ujarnya.

Istri Wakil Bupati Proboling-
go ini mengharapkan agar 
bantuan garam beryodium ini 
benar-benar akan membantu 
masyarakat yang sangat mem-
butuhkan untuk bersama-sama 
mencegah stunting dan penyakit 
gondok.

“Kami berharap bantuan 
garam beryodium ini mampu 
memberikan manfaat yang se-
besar-besarnya bagi masyarakat 
dan mengatasi kekurangan 
asupan garam beryodium seh-
ingga mampu menjadikan mas-
yarakat Kabupaten Probolinggo 
yang benar-benar sehat serta 
bebas dari stunting dan penyakit 
gondok,” harapnya. (edy)

Pemkab Probolinggo Terima WTP ke 7
Probolinggo, SMN - Pe-

merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo mempertahankan 
sistem pengelolaan keuangan 
daerah akhirnya membuah-
kan hasil. Selasa (30/6/2020) 
siang, untuk ketujuh kalinya 
secara berturut-turut Pemkab 
Probolinggo meraih opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP) 
atas Laporan Keuangan Pemer-
intah Daerah (LKPD) Kabupat-
en Probolinggo tahun anggaran 
2019.

Opini tersebut didasarkan 
pada Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) atas LKPD oleh 
Badan Pemeriksaan Keuangan 
Republik Indonesia (BPK-RI) 
Perwakilan Jawa Timur tahun 
anggaran 2019. Dengan demiki-
an, Pemkab Probolinggo berha-
sil meraih opini WTP selama 7 
(tujuh) tahun berturut-turut se-
jak tahun 2013 silam.

Hasil audit penilaian BPK 
untuk tahun anggaran 2019 
tersebut diserahkan oleh Kepala 
BPK-RI Perwakilan Jawa Timur 
Joko Agus Setyono kepada Bu-
pati Probolinggo Hj. P. Tantri-
ana Sari, SE dan Ketua DPRD 
Kabupaten Probolinggo Andi 
Suryanto Wibowo di auditori-
um Kantor BPK RI Perwakilan 
Jawa Timur di Sidoarjo.

Turut serta dalam penerimaan 
opini WTP tersebut Sekretar-
is Daerah (Sekda) Kabupaten 
Probolinggo H. Soeparwiyo-
no, Inspektur Sigit Sumarsono, 
Kepala Badan Keuangan Daer-
ah Dewi Korina serta Kepala 

Dinas Komunikasi, Informatika, 
Statistik dan Persandian Yulius 
Christian.

Selain Kabupaten Proboling-
go, ada 17 daerah lain yang 
hari itu juga menerima LHP 
atas LKPD dan mendapatkan 
opini WTP. Yakni, Kota Batu, 
Kabupaten Malang, Kabupaten 
Trenggalek, Kabupaten Luma-
jang, Kabupaten Madiun, Kabu-
paten Kediri, Kabupaten Gresik, 
Kabupaten Bondowoso, Kabu-
paten Blitar, Kota Blitar, Kabu-
paten Nganjuk, Kota Malang, 
Kota Kediri, Kabupaten Mage-
tan, Kabupaten Mojokerto, Ka-
bupaten Tulungagung dan Ka-
bupaten Bojonegoro.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, SE menyam-
paikan ucapan terima kasih dan 
selamat kepada seluruh OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) 
tanpa terkecuali bersama den-
gan seluruh stafnya yang telah 

mempersiapkan proses interim 
ini dengan baik sehingga mam-
pu mempertahankan opini WTP 
yang ketujuh.

“Tentunya ini menjadi hara-
pan saya agar bisa memotivasi 
bagi kita semua dalam proses 
bisnis Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo utamanya dalam 
perencanaan, pengelolaan dan 
pelaporan keuangan daerah ter-
us menerus kita pacu untuk leb-
ih baik, lebih professional dan 
lebih transparan semata-mata 
untuk kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Probolinggo,” katan-
ya.

 Bupati Tantri juga menyam-
paikan ucapan terima kasih ke-
pada Ketua dan seluruh anggota 
DPRD Kabupaten Probolinggo 
yang telah memberikan support 
luar biasa kepada jajaran ekse-
kutif sehingga bersama-sama 
bisa berjalan beriringan dalam 
mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan transparan.
“Terima kasih pula kepada 

masyarakat yang telah tanpa 
henti mendoakan kami semua 
para pelayan masyarakat seh-
ingga harapannya kami mam-
pu menjadi pelayan yang terus 
lebih baik dan lebih baik lagi,” 
pungkasnya.

Ketua DPRD Kabupaten 
Probolinggo Andi Suryanto 
Wibowo menyampaikan uca-
pan selamat untuk Kabupat-
en Probolinggo atas diraihnya 
kembali opini WTP yang ketu-
juh kalinya.

“Ini berkat sinergi bersama 
antara Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo dengan legislatif 
dan seluruh OPD terkait serta 
elemen masyarakat. Insya Allah 
ke depan kita mampu merebut 
WTP yang kedelapan bersa-
ma-sama mewujudkan Kabupat-
en Probolinggo lebih maju dan 
lebih makmur,” ungkapnya.

 Ketua BPK-RI Perwakilan 
Jawa Timur Joko Agus Setyo-
no menyampaikan pemerik-
saan atas LKPD bertujuan un-
tuk memberikan opini tentang 
kewajaran penyajian laporan 
keuangan oleh pemerintah daer-
ah. 

“Opini WTP yang diberikan 
BPK merupakan pernyataan 
professional pemeriksa menge-
nai kewajaran penyajian laporan 
keuangan dan bukan merupakan 
jaminan bahwa laporan keuan-
gan yang disajikan oleh pemer-
intah sudah terbebas dari adanya 
fraud atau tindakan kecurangan 
lainnya,” ujarnya. (edy)

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari.SE. dan para Pejabat  
menerima penghargaan Opini WTP.

Pemkot Probolinggo Bahas Perwali New Normal 

Probolinggo, SMN - Pemer-
intah Kota Probolinggo bersama 
jajaran TNI-Polri, Kejaksaan 
dan Pengadilan Negeri (PN) 
serta stakeholder terkait meng-
gelar rapat membahas draft SOP 
(Standar Operasional Prosedur) 
dan draft Peraturan Wali Kota 
(Perwali) new normal, Jumat 
(3/7), di Puri Manggala Bhakti.

Rapat menyusun regulasi 
yang dipimpin Wakil wali kota 
Mochammad Soufis Subri terse-
but, Pemkot Probolinggo men-
gajak stakeholder yang ada di 

Kota Probolinggo agar bisa me-
warnai dan mengawal kebijakan 
new normal.

“Sepenuhnya tidak serta 
merta menjadi domain Pemer-
intah Kota Probolinggo. Rapat 
tadi berlangsung cukup dinamis 
dan sangat hidup karena jajaran 
samping banyak memberikan 
masukan,” kata wawali.

Rapat awal tersebut disepa-
kati akan dilanjutkan dengan 
rapat berikutnya yang lebih 
detail. Draft yang dirumuskan 
masih akan dipelajari untuk 

kemudian dikoreksi bersama. 
Dengan penyusunan draft reg-
ulasi new normal, pemerintah 
ingin menyegerakan berbagai 
kegiatan kesehatan, pendidikan, 
ekonomi dan sebagainya di ten-
gah pandemi COVID 19.

Poin penting penyusunan 
draft ini akan ditindaklanjuti 
dengan tim asistensi yang mem-
berikan pembinaan, pengajuan 
tempat-tempat yang mau men-
gajukan new normal hingga 
sanksi. Pasalnya, TNI-Polri dan 
kejaksaan memberikan masu-

kan terkait kebijakan new nor-
mal di Kota Probolinggo yang 
lebih spesifik.

Wakil Wali kota Subri men-
egaskan, sebelum menerapkan 
new normal, Pemerintah Kota 
Probolinggo harus menyusun 
regulasi mengacu pada kondisi 
riil di lapangan. Tahapan peny-
usunan ini harus dilakukan 
karena membutuhkan payung 
hukum untuk menerapkan sank-
si. 

“Paling tidak Kota 
Probolinggo sudah punya ke-
siapan. Parameter new normal 
itu COVID membaik, grafik 
membaik, kondisi di lapangan 
membaik. Harapan kami, per-
tengahan Juli draft perwali su-
dah clear semua,” tutur Subri, 
saat ditemui usai rapat.

 Wawali Subri berpesan ke-
pada masyarakat agar bersiap 
untuk terus mengedepankan 
kedisiplinan dalam menerapkan 
protokol kesehatan COVID 19. 

“Yang kami siapkan tidak 
akan ada artinya jika mas-
yarakat tidak aware (sadar), da-
lam artian disiplin,” tegasnya. 
(edy)

Wakil Wali Kota Muhammad Soufis Subri bersama semua Jajaran saat Membahas Perwali New 
Normal.

Wali Kota Probolinggo 
Sidak SKPD dengan Bersepeda

Probolinggo, SMN - Bike 
To Work (BTW) yang sempat 
vakum beberapa bulan usai 
diberlakukan oleh Pemerintah 
Kota Probolinggo. Menguatkan 
kebijakan tersebut, BTW dilak-
sanakan seluruh ASN setiap 
bulan di pekan pertama, Jum'at 
(3/7).

Melalui surat edaran yang 
ditandatangani oleh Sekda drg 
Ninik Ira Wibawati itu, pelak-
sanaan BTW di tengah pandemi 
COVID 19 ini harus tetap mem-
perhatikan keselamatan ketika 
di jalan. Saat bersepeda memas-
tikan kondisi tubuh fit, solo ride 
(bersepeda sendirian), jaga jarak 
fisik dan menggunakan APD 
(Alat Pelindung Diri).

Untuk memastikan bagaima-
na implementasi kebijakan 
tersebut, Wali Kota Probolinggo 
Hadi Zainal Abidin memerin-
tahkan anggota Satpol PP untuk 
stand by di kantor-kantor Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD) 
untuk melakukan pendataan.

Pagi ini, dengan solo ride 
Wali kota sidak ke tiga OPD. 
Tiba-tiba orang nomor satu di 
Kota Probolinggo ini datang ke 
kantor Dinas Kominfo di Jalan 
Suroyo. Wali Kota mengecek 
berapa banyak ASN (Aparatur 
Sipil Negara) yang bersepeda ke 
kantor. 

“Ke depan tidak ada alasan 
tidak pakai sepeda. Tidak harus 
mahal sepedanya, yang penting 
olahraganya,” ujar Wali kota 
Hadi dihadapan sejumlah ASN 
Dinas Kominfo.

Dari Dinas Kominfo, Wali 

Kota Habib Hadi bergeser ke 
Kantor Dinas Pemuda Olahra-
ga dan Pariwisata (Dispopar) 
di Jalan Soekarno Hatta. Kali 
ini Wali kota juga didampin-
gi Kepala Diskominfo Aman 
Suryaman. Kemudian menuju 
ke Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) di Jalan Anggrek bersa-
ma kepala Dispopar Budi Kri-
syanto.

Di sela kegiatannya pagi itu, 
wali kota menjelaskan BTW 
agar kedepannya bisa dilak-
sanakan lebih baik lagi.

 “Pendataan yang dilakukan 
Satpol PP sebagai data base 
untuk mengetahui apakah ada 
ASN yang udzhur (berhalan-
gan bersepeda) akan dimaklu-
mi, kami kecualikan,” ujar Wali 
kota Hadi.

Semua Kepala OPD dihara-
pkan bisa menggerakkan semua 
ASN di lingkungannya, dengan 

Dispopar sebagai leading sektor. 
Saat bersepeda, Wali Kota Hadi 
mengimbau semua ASN tertib 
di jalan raya dan menghormati 
pengguna jalan lainnya.

 “Ayo jaga kesehatan dengan 
bersepeda sebagai hobi. Ter-
apkan protokol kesehatan saat 
berolahraga karena masih dalam 
masa pandemi. Tetapi, jangan 
sampai pandemi membuat len-
gah menjaga kebugaran tubuh,” 
katanya.

Sebagai OPD leading sektor 
BTW, Kepala DLH Budi Kri-
syanto mengungkapkan OPD-
nya siap menjalankan komitmen 
dengan mengajak semua ASN 
di lingkungannya bersepeda di 
minggu pertama setiap bulan. 

“Kami siap juga mengin-
gatkan OPD-OPD lain men-
jalankan kegiatan ini supaya 
berbudaya dan bermanfaat bagi 
kesehatan,” tuturnya. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat sidak di SKPD. Susul Bandung, DKI akan Uji Coba 
Layanan 'Bike Sharing'

Jakarta, SMN -- Pemer-
intah Provinsi DKI Jakarta 
berencana melakukan uji coba 
layanan bike sharing di sejum-
lah wilayah di ibu kota. Bertu-
juan untuk mengurangi penggu-
naan kendaraan bermotor.

Diketahui, layanan bike 
sharing atau penyewaan sepeda 
secara gratis sudah diterapkan 
di sejumlah kota di dunia. Kota 
Bandung termasuk di antaran-
ya, yang telah menerapkan se-
jak 2017 lalu.

"Rencana minggu ini akan 
uji coba bike sharing, kerja 
sama dengan operator yang 
pernah melakukan upaya op-
erasional pada enam titik di 
Jakarta," kata Kepala Dinas 

Perhubungan DKI Jakarta Syaf-
rin Liputo dalam video di akun 
Youtube Pemprov DKI, Kamis 
(2/7).

Syafrin mengatakan uji coba 
layanan bike sharing akan diter-
apkan di kantor-kantor pemer-
intahan terlebih dahulu. Pihak-
nya juga mulai menyiapkan rak 
sepeda di Balai Kota, Kantor 
Dinas Perhubungan di Jati Baru, 
hingga di Kantor Wali Kota Ja-
karta Pusat.

"Tujuan kita ingin men-
dorong bahwa Pemprov atau 
ASN (aparatur sipil negara) Ja-
karta dulu yang menggunakan 
itu, kemudian bisa jadi contoh 
masyarakat lain bahwa ini bisa 
dimulai," tuturnya.

Tren bersepeda meningkat 
di tengah pandemi virus coro-
na. Berdasarkan penelitian The 
Institute for Transportation and 
Development Policy (ITDP),  
terjadi peningkatan jumlah pe-
sepeda pada wilayah tertentu 
di Jakarta selama pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB) 
transisi.

Peningkatan pengguna sepe-
da itu terjadi hingga 10 kali li-
pat bila dibandingkan sebelum 
masa pandemi virus corona 
(Covid-19).

Menurut Syafrin, tren 
bersepeda sebagai alat transpor-
tasi juga harus didorong agar 
mengimbangi kekurangan kap-
asitas angkutan umum di Jakar-

ta selama masa PSBB transisi.
Ia pun mengusulkan agar 

pihaknya dapat memanfaatkan 
dana piutang Surat Persetujuan 
Prinsip Pembebasan Lahan 
(SP3L) untuk membangun jalur 
sepeda baru.

"Karena memang anggaran 
kita tahun ini mengalami kon-
traksi, kami usulkan sekiranya 
bisa dimanfaatkan dana SP3L 
untuk membangun kurang lebih 
500 koridor sesuai dengan ren-
cana jalur sepeda di Jakarta," 
tutur Syafrin.

Layanan bike sharing atau 
penyewaan sepeda secara gratis 
sudah diterapkan di beberapa 
kota di dunia. Termasuk di Kota 
Bandung, Jawa Barat yang telah 
dicanangkan sejak 2017 lalu.

Syarat yang diberlakukan 
yakni mengisi form berdasarkan 
informasi yang dicantumkan di 
dalam e-KTP masing-masing 
penyewa. Layanan bike sharing 
di Bandung dinamakan Bike on 
The Street Everybody Happy 
(Boseh).

Layanan bike sharing di Ja-
karta sendiri sebetulnya telah 
direncanakan sejak Oktober 
2019 lalu. Saat itu, Pemprov 
DKI Jakarta tak langsung me-
nerapkan karena masih ingin 
menyusun hal-hal teknis ter-
lebih dahulu. Layanan bike 
sharing sejauh ini baru diterap-
kan di kawasan Monumen Na-
sional. (cnn)
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Hasil Olahan Ikan Ibu PKK Gempolsewu 
dengan Rasa Tiada Tara

Kendal, SMN - Desa Gem-
polsewu adalah daerah pengha-
sil ikan terbesar di Kabupaten 
Kendal. Dengan penduduk yang 
sebagian besar bermata pencah-
arian sebagai Nelayan. Dengan 
hasil laut yang melimpah mem-
buat Desa Gempolsewu sangat 
terkenal di Kabupaten Kendal.

Randusari adalah salah 
satu dukuh yang ada di Gem-
polsewu yang memanfaatkan 
melimpahnya hasil laut di daer-
ahnya. Berkat tangan dingin ibu 
ibu setempat maka ikan laut kini 
bisa dikonsumsi dalam bentuk 
lain. Berbekal kemauan dan 
tekad yang bulat maka mereka 
dapat membuat olahan ikan den-
gan cita rasa yang luar biasa.

Adapun olahan ikan terse-

but antara lain kerupuk cumi, 
kerupuk udang, kerupuk terasi, 
rengginang cumi, rengginang 
rebon, rengginang terasi, sam-
bel geprek, sambel cumi, sambel 
terasi, terasi udang juga Nuget. 
Dengan kemasan yang cantik 
dapat menambah nilai jual olah-
an tersebut.

Menurut keterangan Kepala 
Desa Gempolsewu Carmadi, Ka-
mis 2/7/2020 menjelaskan, un-
tuk hasil olahan tersebut bahkan 
sudah sampai ke Manca Negara 
antara lain Malaysia, Singapura, 
Hongkong juga Taiwan.

Dengan tujuan pangsa pas-
ar lokal, Nasional bahkan in-
ternasional maka Pemdes, 
Forkompimcam dan For-
kompimkab selalu membina, Hasil olahan ikan PKK Gempolsewu.

memberi arahan kepada kelom-
pok UMKM tersebut untuk 
mencapai target yang diingink-

an. Dengan semakin luasnya 
pangsa pasar, diharapkan dapat 
meningkatkan taraf hidup mas-
yarakat Gempolsewu dan juga 
dapat menyerap tenaga kerja, 
jelasnya.(Peni)

Launching Kampung Tangguh Nusantara Candi 
Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari

Kendal, SMN - Memasu-
ki New Normal Desa Gempol 
Sewu Kecamatan Rowosari 
mengadakan kegiatan launcing 
kampung tangguh Nusantara 
Candi, Kamis 2/7/2020.

Bertempat di area Tempat 
Pelelangan Ikan dan dihadiri 
Camat Rowosari Sugeng Riya-
di,  Kapolsek Rowosari Zaenal, 
Babinsa Bisri, Pemdes Gempol-
sewu, ormas Kelabang Hitam 
dan Banser.

Dalam sambutannya Ka-
polsek Rowosari menjelaskan 

dalam mencegah penyebaran 
Covid 19 maka Forkompimcam 
Rowosari dan Pemdes Gempol-
sewu akan melakukan edukasi 
tentang protokol kesehatan yaitu 
mencuci tangan, pakai masker 
dan tetap jaga jarak.

Kegiatan edukasi tersebut 
akan dilaksanakan pada hari sab-
tu dan minggu, jelasnya

Selain acara launcing Kam-
pung Tangguh Nusantara Candi 
juga ada acara potong tumpeng 
untuk memperingati HUT 
Bhayangkara yang ke 74. (Peni)

Pelaunchingan Kampung Tangguh Nusantara Candi Desa 
Gempolsewu Kecamatan Rowosari.

Warga Desa Sumber Agung 
Kecamatan Weleri Sembuh dari Covid-19

Kendal, SMN – EW, 40 ta-
hun adalah warga Desa Sumber 
Agung Kecamatan Weleri Ka-
bupaten Kendal adalah seorang 
ABK dari kapal pesiar Amerika 
Serikat.

Dikarenakan wabah covid 19 
yang melanda dunia maka peru-
sahaannya melakukan repatriasi 
dan semua ABK harus dipulang-
kan ke Tanah Air masing masing. 
Tanggal 2 Mei 2020 (EW) dip-
ulangkan ke Tanah air, setelah 
sampai langsung dikarantina di 
Wisma Atlit di Jakarta.

Di tempat karantina (EW) 
sudah ditest dan dikarantina se-
lama 1 bulan. Selama berada 
dikarantina hasil test Swap ada-
lah negatif, (EW) diperkenan-
kan pulang dan sebelum pulang 
ditest terlebih dahulu. Setelah 
sampai di rumah ada kabar yang 
disampaikan lewat whatsapp 
yang menyatakan beliau positif 
terpapar covid 19.

Beliau menghubungi Dinas 
Kesehatan Kendal dan Puskes-
mas Rowosari kemudian dijem-

put oleh ambulan puskesmas 
Rowosari untuk dikarantina di 
Rumah sakit covid di Kabupaten 
Kendal.

Setelah 25 hari dikarantina 
maka (EW) sudah dinyatakan 
sembuh dan boleh pulang un-
tuk berkumpul dengan keluarga 
kembali.

Menurut keterangan Kepala 
Desa Sumber Agung Bayinto 
Djayadi untuk memutus rantai 
penyebaran Covid maka Pemdes 
melakukan penyemprotan. Dan 
keluarga (EW) juga diharuskan 
untuk karantina mandiri agar 

covid tidak menyebar, jelasnya.
Selain itu Pemdes beserta 

ketua Rt dan Rw akan melaku-
kan edukasi ke warga sekitar 
agar mereka mengetahui seber-
apa bahayanya dan bagaimana 
cara menangani warga yang 
positif terpapar covid.

Sebagai penutup wawancara 
(EW) menyampaikan jika terke-
na covid 19 janganlah panik juga 
jangan menutup diri dan segera 
hubungi Dinas Kesehatan ter-
dekat. Dan beliau juga menjelas-
kan bahwa covid 19 bisa disem-
buhkan, pungkasnya. (Peni)

Warga Desa Sumber Agung Kecamatan Weleri Sembuh dari 
Covid-19

Tahun Ini Dinas PUPR Kaltara 
Bangun Rusun untuk ASN II

Tanjung Selor, SMN – Ke-
menterian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (Ke-
men-PUPR), tahun ini kembali 
merencanakan pembangunan 
Rumah Susun (Rusun) bagi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan Pemerintah Provin-
si (Pemprov) Kalimantan Utara 
(Kaltara). 

Kepala Bidang Perumahan 
Dinas Pekerjaan Umum, Pe-
nataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (DPUPR-
Perkim) Roswan mengungkap-
kan, pembangunan rusun ini, 
merupakan usulan langsung dari 
Gubernur Kaltara Dr H Irian-
to Lambrie melalui DPUPR-
Perkim, yang disampaikan pada 
acara Konsultasi Regional (Kon-
reg) yang digelar Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (Kemen-PUPR) di 
Lombok Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB), pada 

(22/2/2019) lalu.
Dikatakan Roswan, Rusun 

ASN yang dibangun tahun ini, 
lokasinya tidak jauh dari Rusun 
ASN Kaltara dan Pengawai Ke-
menpupera yang dibangun pada 
2019 lalu. Yaitu di wilayah Tan-
jung Selor, Kabupaten Bulungan. 

“Posisi bangunnya nanti 
berhadapan dengan rusun yang 
dibangun pada tahun 2019 lalu 
tersebut. Di lokasi yang sama,” 
jelasnya.

Bangunan yang didanai An-
ggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) melalui Ke-
men-PUPR dengan nilai Rp 23,7 
miliar tersebut, memiliki 3 lantai 
dengan jumlah hunian sebanyak 
42 unit bertipe 36. 

“Alhamdulillah progres-
nya saat ini sudah memasuki 
tahap pekerjaan struktur lantai 
3,” ujarnya ketika dikonfirmasi 
melalui sambungan telepon, Ka-
mis (2/7).

Roswan menambahkan, 
prosedurnya sama dengan ta-
hun 2019, gedung yang berada 
di kawasan Jelarai Raya (sim-
pang Telur Pecah) tersebut, pe-
runtukkanya adalah bagi ASN 
yang belum memiliki rumah atau 
masih tinggal di indekos, kon-
trak, dan lainnya. Terutama bagi 
ASN yang telah berkeluarga dan 
memiliki 2 anak, namun belum 
memiliki rumah di wilayah Tan-
jung Selor.

“Hanya saja penggunanya 
tidak menetap, hanya sementa-
ra waktu, dalam jangka waktu 
sekitar 3 hingga 4 tahun,” kata 
Roswan. 

“Harapannya, dalam jangka 
waktu itu, ASN yang mendiami 
Rusun ini sudah menggumpul-
kan dana untuk membeli atau 
membangun rumah sendiri,” tan-
dasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 
2019, juga telah dibangun Rusun 
bagi ASN di lingkungan Pem-
prov Kaltara dan Pegawai Ke-
menpupera di wilayah Tanjung 
Selor. Bangunan yang didanai 
oleh APBN Kemen-PUPR terse-
but nilainya Rp 13 miliar, memi-
liki 3 lantai dengan 35 unit atau 
ruang bertipe 45, berdiri di lahan 
seluas 2.120 meter persegi. Saat 
ini rusun yang selesai dibangun 
pada tahun 2019 lalu tersebut, 
terisi 24 ASN dari Pemprov 
Kaltara, dan 10 pegawai dari Ke-
menpupera. Sementara 1 hunian 
dipakai untuk kantor pengelola 
sementara. (hms/syah)

Aktivitas pembangunan Rusun ASN II yang sudah memasuki 
pembangunan struktur lantai 3.

Rp 23 Miliar untuk Perbaikan 115 Jalan 
Lingkungan di Kaltara

Tanjung Selor, SMN – Se-
lain kegiatan besar yang mer-
upakan lanjutan dari kegiatan 
tahun sebelumnya, seperti 
peningkatan ruas jalan Trans 
Kalimantan menuju Pelabuhan 
Ferry Ancam, kemudian peme-
liharaan berkala ruas jalan Trans 
Kalimantan-Tideng Pale, pen-
ingkatan jalan perbatasan ruas 
jalan Long Bawan-Lembudud, 
Ruas Jalan Ling Rungan-Long 
Padi, serta pembangunan ge-

dung perkantoran, pasar modern 
dan pasar rakyat, Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kalimantan 
Utara (Kaltara) melalui Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ru-
ang, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (DPUPR-Perkim), 
juga merespons usulan mas-
yarakat yang mengharapkan 
perbaikan jalan lingkungan 
sekitar tempat tinggal atau per-
mukiman warga.

Kepala DPUPR-Perkim 

Kaltara Sunardi menyebut-
kan, terkait permintaan dan 
harapan dari masyarakat un-
tuk perbaikan, khususnya jalan 
permukiman, saat ini sudah ma-
suk dalam perencanaan. Lewat 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) Kaltara 2020, 
dianggarkan kurang lebih Rp 23 
miliar untuk kegiatan pemban-
gunan serta peningkatan jalan 
atas permintaan masyarakat 
yang tersebar di kabupaten dan 
kota se-Kaltara.

Disebutkan, jalan atas per-
mintaan masyarakat yang ma-
suk dalam perencanaan dan 
akan diperbaiki pada anggaran 
2020 totalnya 115 ruas. Den-
gan rincian, jalan lingkungan 
wilayah Bulungan ada 28 ruas, 
Nunukan ada 54 ruas, Kota 
Tarakan ada 21 ruas, Malinau 
ada 5 ruas, dan Tana Tidung ada 
7 ruas.

“Jadi satu ruas itu, satu loka-
si pengerjaan. Kegiatannya be-
rupa semenisasi, drainase, dan 
peningkatan jalan permukiman 

yang lainnya,” ungkap Sunardi.
Ditambahkan, meski tel-

ah masuk dalam perencanaan 
perbaikan, adanya pandemi 
Covid-19 saat ini berdampak 
pada realisasi rencana atas per-
baikan jalan lingkungan terse-
but. Bahkan bisa dimungkinkan 
reelasinya akan berkurang. Baik 
dari sisi rencana anggaran mau-
pun jumlah ruasnya. 

“Berkurangnya berapa kita 
belum tahu pasti, menunggu 
realokasi final anggaran untuk 
penangangan Covid-19. Ya ka-
lau harapan kita, bisa semua te-
realisasi. Karena ini merupakan 
harapan masyarakat,” tandasn-
ya.

Disebutkan program men-
gakomodasi usulan mas-
yarakat ini, merupakan perintah 
langsung dari Gubernur Kaltara 
Dr H Irianto Lambrie. Di mana 
beberapa usulan, disampaikan 
warga langsung kepada guber-
nur kala ‘belusukan’ ke per-
kampungan-perkampungan di 
Kaltara. (hms/syah)

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, saat meninjau salah 
satu jalan lingkungan yang diusulkan warga untuk diperbaiki, 

beberapa waktu lalu.

SOA APBN dan APBD 2020 
di Kaltara Beroperasi Lagi

Tanjung Selor, SMN – Pro-
gram subsidi ongkos angkut 
(SOA) yang didanai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daer-
ah (APBD) 2020, beroperasi 
lagi sejak Mei lalu. Tepatnya 
untuk rute Kabupaten Nunukan 
pada 13 Mei, dan Malinau pada 
22 Mei. Selain itu, untuk SOA 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) juga 
beroperasi lagi sejak 9 Juni lalu. 

“SOA APBN dan APBD 
sempat terhenti sementara kare-
na pandemi Covid-19. Namun 
melihat perkembangan terkini, 
maka program SOA pun dilan-
jutkan kembali,” kata kepala 
Dinas Perhubungan (Dishub) 
Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara), Taupan Madjid, ba-
ru-baru ini.

Adapun teknis penerbangan 
SOA selama pandemi ini dise-
suaikan dengan ketentuan yang 
berlaku di kebandaraan, serta 
protokol kesehatan selama pan-
demi Covid-19. 

“SOA penumpang melalui 
APBD Kaltara 2020, realisasin-
ya sudah mencapai 52 flight dari 
target 91 flight dari 9 rute yang 
ditetapkan. Adapun 52 pener-
bangan yang sudah terealisasi 
itu, yakni rute Malinau 48 flight 
dan rute Nunukan 4 flight,” 
jelasnya. Dari 52 flight tersebut, 
penumpang yang diangkut se-

banyak 553 orang.
Sementara untuk SOA APBN 

2020, baik untuk penumpang 
maupun kargo sejak beroperasi 
telah terealisasi 876 flight dari 
target 3.068 flight.

“Hingga periode Mei 2020, 
realisasi flight SOA penump-
ang sebanyak 698 flight dengan 
jumlah penumpang yang diang-
kut mencapai 5.671 orang. Un-
tuk kargo, sudah mencapai 178 
flight dengan jumlah barang 
yang terangkut mencapai 96.806 

kilogram,” ungkapnya.
Selain telah beroperasi kem-

bali, program SOA APBN khu-
sus kargo diinformasikan akan 
dilakukan penambahan 1 rute. 
Yakni, rute Tarakan ke Long 
Sule, Malinau (PP) dengan jad-
wal 1 kali seminggu. 

“Saat penghentian sementara 
penerbangan SOA bagi penump-
ang, sebenarnya angkutan udara 
perintis kargo atau barang tetap 
beroperasi,” tutupnya. (hms/
syah)

Infografis 

Launching Kampung Tangguh Semeru 
Desa Sumberagung

Kediri, SMN - Polres Kediri 
kembali meresmikan Kampung 
Tangguh Semeru. Kali ini, di 
Desa Sumberagung Kecamatan 
Wates, (25/6/20). Pendirian 
Kampung Tangguh Semeru di 
Kabupaten Kediri terus digal-
akkan oleh kepolisian bersama 
dengan pemerintah daerah. Hal 
ini dilakukan karena kampung 
tangguh semeru tidak hanya 
berdampak positif menekan 
penyebaran Covid-19, namun 
juga mendatangkan dampak 
positif di aspek lainnya seper-
ti situasi kamtibmas berjalan 

aman dan kondusif.
Kapolres Kediri AKBP Luk-

man Cahyono mengatakan, 
pihaknya telah memerintah-
kan jajaran Kapolsek melalui 
Bhabinkamtibmas untuk terus 
mensosialisasikan atas penting-
nya Kampung Tangguh Semeru.

“Keberadaan Kampung 
Tangguh Semeru ini juga dapat 
melatih masyarakat untuk hid-
up gotong royong dan saling 
peduli. Jika konsep seperti ini 
dijalankan terus maka situasi 
kamtibmas di Kabupaten Kedi-
ri akan terus terjaga. Tak han-

ya untuk menekan penyebaran 
virus korona, namun keaman-
an terkontrol sehingga tindak 
kriminalitas dapat ditekan,” 
jelas Kapolres.

Sementara itu Camat Wates 
Arief Gunawan mengatakan, 
saat ini di Kecamatan Wates 
terdapat dua kampung tangguh, 
yakni Desa Wonorejo dan Desa 
Sumberagung. Rencana kede-
pan, Desa Silir juga akan diben-
tuk Kampung Tangguh Semeru.

“Saat ini kami terus melaku-
kan sosialiasi pentingnya kam-
pung tangguh semeru, sebab 
kampung tangguh yang meli-
batkan peran serta masyarakat 
memiliki kontribusi besar 

dalam penguatan ketahanan 
masyarakat di tengah pandemi 
covid-19,” kata Camat.

Keberadaan kampung tang-
guh ini diyakini dapat menang-
kal penyebaran virus corona 
dan virus lainnya. Sehingga se-
cara pelahan masyarakat dapat 
kembali melakukan aktivitas 
dan beradaptasi dengan pola 
hidup baru namun tetap mem-
perhatikan protokol kesehatan. 
Ini secara sadar mengembang-
kan daya tahan masyarakat 
dan membangun kesiapan 
masyarakat melawan segala 
hal, mulai menjaga keamanan 
dan juga ketahanan pangan. 
(Kominfo/kan)

Launching Kampung Tangguh Semeru Desa Sumberagung.
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Presiden RI Hadiri Kunjungan Kerja 
di Kawasan Industri Terpadu di Batang

Presiden Joko Widodo lakukan kunjungan kerja ke Batang.

Batang, SMN -- Dalam 
rangka peninjauan kawasan in-
dustri terpadu relokasi investasi 
Asing ke Indonesi Presiden Joko 
Widodo hadiri pada hari Selasa 
30/6/20 di Batang Jawa Tengah.

Joko Widodo beserta rom-
bongan didampingi Menter 
Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) Ir, Mocha-
mad Basoeki Hadimuljiono, 
Menteri Perindusterian Agus 
Gumiwang, Menteri Badan Us-
aha Milik Negara Erick Tho-
her, Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi, Kepala BKPM 
Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB 

Dono Munardo, melalui perjala-
nan darat dari Bandara Udara 
Ahmat Yani Semarang tiba di 
lokasi sekitar pkl 11.35 wib, 
Juga Habib Lutfi selaku Wan-
timpres yang telah hadir lebih 
awal di kawasan Industri di 
Desa Ketanggan Kecamatan 
Gringsing Kabupaten Batang.

Perjalanan dari Semarang 
dengan mobil Dinas dalam pen-
gawalan ketat oleh Polisi Militer 
Ditlantas Polda Jateng dan Peja-
bat lainya.

Sepanjang jalan Plelen hing-
ga lokasi masyarat antusias 
menyambut kedatangan Orang 

Nomer satu di Indonesia ini.
Dalam iring-iringan menu-

ju lokasi kawasan Industri di 
Desa Ketanggan Joko Widodo 
sambil melambekan tangan den-
gan masyarakat sepanjang jalan 
sambil membagikan sembako 
untuk warga.

Kawasan Industri seluas 
4300 hektare ini memposisikan 
perkembangan Jawa tengah 
membuka lapangan kerja sel-
uas luasnya pada umumnya di 
Indonesia,dari sekian hektare 
di siapkan pembangunan tiga 
zona,yakni manufaktur dan 
logistik,inovasi dan ekonomi 
kreatif,serta industri ringan dan 
menengah.

"Sudah saya perintahkan 
kepada Menteri dan Kepa-
la BKPM untuk industri yang 
akan relokasi dari Tiongkok ke 
Indonesia, baik dari Jepang,Ko-
rea,Taiwan,Amerika, atau dari 
negara manapun memberikan 
pelayanan sebaik baiknya," 
ucap Joko Widodo.

“Hasil koloborasi PT Pem-
bangunan Persero,PT HMB,dan 
PT Perkebunan Nusantara IX," 
tutupnya. (Santoso)

TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2020 Kodim 0736/Batang 
di Desa Keteleng secara Resmi Dibuka

Batang, SMN – Pembukaan 
TNI Manunggal Membangun 
Desa (TMMD) Sengkuyung 
Tahap II Kodim 0736/Batang, 
ditandai dengan penandatanga-
nan Berita Acara Pelaksanaan 
TMMD Sengkuyung Tahap 
II oleh Bupati Batang yang 
diwakili Kadispermades di 
dampingi Komandan Kodim 
yang di wakili Kepala Staf Kod-
im 0736/Batang, di Aula Pagila-
ran, Desa Keteleng Kecamatan 
Blado, Kabupaten Batang, Sela-
sa (30/6/20).

Kasdim 0736/Batang, Mayor 
Inf Raji menjelaskan, ''Mohon 
Maaf Dandim tidak bisa hadir 
dan saya diperintah Mewakili 
Dandim 0736/Batang dikare-
nakan ada kunjungan Presiden 
RI Bapak Jokowi di wilayah 
Batang. Semoga TMMD 
sengkuyung tahap II dapat 
berjalan lancar sesuai dengan 
Jadwal yang sudah ditentukan 
dan warga bergotong royong 
sengkuyung bareng TNI,'' jelas-
nya.

“Sebenarnya dalam kondi-
si wabah Covid-19 ini Semua 
Dana anggaran dialihkan untuk 
Covid - 19 tapi hanya Program 
TMMD saja yang bisa didukung 
oleh Pemerintah Propinsi dan 
Daerah, berkat kerja keras 
Pimpinan TNI dan doa war-
ga masyarakat Keteleng,” ujar 

Kasdim.
Lanjutnya, “Semoga hasil 

TMMD Sengkuyung Tahap II 
ini dapat dimanfaatkan secara 
maksimal oleh warga, untuk 
kesejahteraan warga masyarakat 
Desa Keteleng dan semoga wa-
bah Covid-19 ini segera cepat 
berlalu," ucapnya.

Pada kesempatan yang 
sama Kadispermades Batang 
Dr Agung Wisnu Brata, menu-
turkan, “Mohon Maaf kepada 
seluruh warga Desa Keteleng 
bahwa Bapak Bupati tidak bisa 
hadir dikarenakan ada kegiatan 
Kunjungan Bapak Presiden RI 
Bapak Joko Widodo diwilayah 
Batang dan beliau memrintah-
kan kepada saya untuk membu-
ka acara Penyerahan Program 
TMMD Sengkuyung II Tahun 
2020 di Desa Keteleng kepada 
Kodim 0736/Batang,” tuturnya.

“Alhamdulillah hanya angga-
ran TMMD saja yang bisa turun, 
sebab anggaran lain semuanya 
dialihkan buat menangani Covid 
- 19. Kami meminta Kades agar 
berkoordinasi terus dengan TNI 
dalam kegiatan TMMD serta 
warga bersengkuyung dalam 
mengerjakan jalan.”

Kemudian Kades Desa Ke-
teleng, Wahyudi mengatakan, 
“Saya dan seluruh warga mas-
yarakat Desa Keteleng berter-
ima kasih banyak kepada pe-

merintah propinsi dan daerah 
serta TNI, karena Desa Keteleng 
sudah dibantu dan dipercaya 
untuk melaksanakan TMMD 
sengkuyung II, Semoga hasil 
dari TMMD bisa bermanfaat 
bagi semua warga masyarakat,” 
katanya.

Pada kegiatan pelaksanaan 
TMMD Sengkuyung II TA. 
2020 di Desa Keteleng dengan 
sasaran kegiatan fisik yakni 
pengaspalan jalan sepanjang 
1300 meter serta lebar 3 me-
ter juga pemasangan gorong 
- gorong sepanjang 3,5 meter, 
lebar 40 centi meter serta tinggi 
80 centi meter. Selain itu juga 
dilaksanakan kegiatan non fisik 
meliputi Penyuluhan wawasan 
kebangsaan dan bela negara, 
penyuluhan kamtibmas, pen-
yuluhan kesehatan, penyuluhan 
peternakan, penyuluhan pertani-

an, penyuluhan narkoba, penyu-
luhan perkawinan.

Selama kegiatan berlangsung 
telah mengikuti protokol kes-
ehatan dan ketentuan physical 
distancing Covid-19, kemudian 
diakhir acara diadakan pemo-
tongan tumpeng oleh Kadisper-
mades Batang dan dilanjutkan 
peninjauan lokasi TMMD oleh 
rombongan. 

Terlihat pada acara, Kas-
dim 0736/Batang Mayor Inf 
Raji, Kadispermades Dr. Agung 
Wisnu Brata S.Sos MM, Ka-
subsi Intel Kajari Batang Ari 
Sulistiyanto SH, Danramil Bla-
do Kapten Cba Suwanto, Ka-
polsek Blado AKP Asto Mersi-
yanto, Forkompimcam Blado, 
Kades Keteleng Bapak Wahyudi 
beserta perangkat, Toga dan To-
mas Desa Keteleng. (Pen/San-
toso)

Pemotongan tumpeng oleh Kadispermades Batang tanda dibu-
kanya TMMD.

Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-74 
Polres Batang Gelar secara Virtual 

Batang, SMN - Polres 
Batang menggelar Upacara Per-
ingatan Hari Bhayangkara ke-
74 secara virtual di Aula Rupa-
tama Mapolres Batang, Rabu 
(1/07/20).

Peringatan kali ini Polri 
mengusung tema "Kamtibmas 
Kondusif, Masyarakat Semakin 
Produktif".

Upacara dihadiri Kapolres 
Batang AKBP Abdul Waras, 
Bupati Batang Wihaji, Dandim 
0736/Batang Letkol Kav Henry 
RJ Napitupulu diwakili Kasdim 
0736/Batang Mayor Inf Raji 
beserta Forkopimda.

Kapolres Batang menga-
takan, “Jajaran Polres Batang 
tetap berupaya memberikan rasa 
aman dan nyaman kepada mas-
yarakat dengan menjalankan 
tugasnya secara total dan penuh 
tanggung jawab.”

“Kondusivitas sangat pent-
ing untuk tetap terjaga agar 
masyarakat tetap produktif 
menjalankan kegiatannya dalam 
kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Hari Bhayangkara kali ini 
dirayakan di masa pandemi 
Covid-19, maka Kapolres 
mengharapkan seluruh elemen 

masyarakat untuk bersama-sa-
ma saling mengingatkan untuk 
mematuhi protokol kesehatan.

"Polres Batang telah mem-
bentuk 165 Kampung Tangguh 
Nusantara Candi, yang meng-
gerakkan elemen masyarakat 
untuk melakukan upaya pence-
gahan Covid-19," terang Kapol-
res.

Kapolres menegaskan, pro-
gram Kampung Tangguh Nu-
santara Candi, mendapatkan 
dukungan penuh dari aparat 

desa, warga dan didukung pula 
oleh anggaran Dana Desa yang 
secara regulasi diperbolehkan 
untuk digunakan untuk pencega-

han dan penanganan Covid-19.
Bupati Batang Wihaji men-

gatakan, Polri salah satu institu-
si Negara selain sebagai aparat 
penegak hukum juga memberi-
kan pengayoman dan menjaga 
ketertiban masyarakat.

"Saya mengapresiasi kinerja 
Polres Batang dalam mengay-
omi masyarakat. Selamat Hari 
Bhayangkara ke-74, semoga ke 
depan tambah baik, sukses sela-
lu dalam menjalankan tugas se-
bagai institusi Negara bersinergi 

bersama Pemkab, agar dapat 
menjaga kondusivitas wilayah," 
harap Bupati Wihaji. (Pen/San-
toso)

Upacara Peringatan hari Bhayangkara ke-74 secara virtual di 
Aula Rupatama Mapolres Batang, Rabu (1/07/20).

Kenaikan Pangkat Anggota Polres Batang, 
Bersamaan di Hari Bhayangkara Ke-74 

Batang Jateng, SMN - Pol-
res Batang AKBP Abdul Waras 
memimpin Upacara Corps Raport 
Kenaikan Pangkat Bintara Pol-
ri Polres Batang periode 1 Juli 
2020, bersamaan dalam suasana 
Hari Bhayangkara ke-74, di Hala-
man Mapolres Batang, Kamis 
(2/7/2020).

Pada periode ini sebanyak 30 
personel yang naik pangkat, ter-
diri dari Aipda ke Aiptu 4 perso-
nel, Bripka ke Aipda 3 personel, 
Brigpol ke Bripka 20 personel dan 
Bripda ke Briptu 3 personel.

"Baru saja kita menyaksikan 
bersama Corps Raport Kenaikan 
Pangkat Bintara Polri Polres 
Batang sebanyak 30 personel," 
jelas Kapolres.

AKBP Abdul Waras mengu-
tarakan, kenaikan pangkat mer-
upakan suatu wujud penghargaan 
atas kedisiplinan, prestasi kerja 
dan jerih payah yang telah dilaku-
kan.

“Di sisi lain ada kebanggaan 
tersendiri bagi yang bersangku-
tan maupun keluarga, namun ke-
naikan pangkat juga merupakan 
sebuah tanggung jawab untuk 
melaksanakan tugas yang lebih 
baik lagi, terutama sebagai pe-
lindung, pengayom dan pelayan 
masyarakat,” bebernya.

Tak lupa Kapolres juga meng-

ingatkan 7 instruksi Presiden ke-
pada Polri.

1. Polri harus memegang nilai 
luhur Tribrata dan Catur Prasetya 
dalam bertugas.

2. Melakukan reformasi secara 
total bangun sistem dan tata kelo-
la yang partisipatif, transparan, 
akuntabel, profesional, modern 
dan terpercaya.

3. Mantapkan soliditas internal 
dan memperkuat sinergi dengan 
seluruh elemen

4. Terus terapkan strategi 
proaktif serta tindakan persuasif 
dan humanis dalam menangani 
masalah sosial.

5. Terus tingkatkan pe-
layanan publik yang modern 
dan profesional, transparan dan 
berkeadilan.

6. Terus jaga kedisiplinan mas-
yarakat untuk menerapkan pro-
tokol kesehatan.

7. Mendukung proses pemu-
lihan ekonomi nasional sesuai 
kewenangan Polri dengan penuh 
tanggung jawab.

Pada kesempatan yang sama, 
Kapolres juga berterima kasih atas 
berhasilnya pelaksanaan Operasi 
Ketupat Candi 2020 dan yang ma-
sih berlangsung Operasi Terpusat 
dengan sandi Operasi Aman Nusa 
untuk mengawal kenormalan 
baru. (S Anto Saputro)

Upacara Corps Raport Kenaikan Pangkat Bintara Polri Polres 
Batang periode 1 Juli 2020, bersamaan dalam suasana Hari 

Bhayangkara Ke-74.

Polres Batang Dukung Polsek Gringsing 
Menyalurkan Bantuan ke Warga yang Kurang Mampu

Batang Jateng, SMN - Ke-
giatan bakti sosial Polres Batang 
yang disalurkan melalui mas-
ing-masing Polsek terus ber-
jalan untuk membantu warga 
masyarakat kurang mampu yang 
berada di Kabupaten Batang. 

Siang tadi, Jumat (3/7/2020) 
melalui Polsek Gringsing men-
yalurkan bantuan kepada warga  
desa Madugowongjati Keca-
matan Gringsing.

Usai melaksanakan salat 
Jumat, rombongan yang  dip-
impin langsung oleh Kapolsek 
Gringsing AKP Haryo Deko 
Dewo didampingi Kanit Bin-
mas Ipda Agus Supriyanto dan 
Bhabinkamtibmas Bripka Ca-
tur Wicaksono serta perwakilan 
dari Koramil 03 Gringsing Sertu 

Akhmad selaku Bhabinsa desa 
Madugowongjati memberikan 
bantuan berupa beras pada war-
ga bertempat di Balai Desa se-
tempat.

Dalam sambutan singkatnya, 
Kapolsek Gringsing menga-
takan bahwa bantuan ini adalah 
wujud dari kepedulian Polri ter-
hadap warga kurang mampu.

"Jangan dilihat dari nilainya 
tapi ini adalah kepedulian kami 
terhadap warga yang membu-
tuhkan terdampak corona," tutur 
Kapolsek.

Selain itu tidak lupa Kapol-
sek mengingatkan warga mema-
suki kenormalan baru atau new 
normaluntuk selalu mematuhi 
protokol kesehatan.

"Taati anjuran pemerintah 

selalu gunakan masker saat be-
raktivitas, jaga jarak aman dan 
rajin mencuci tangan dengan 
sabun ataupun handsanitizer un-
tuk mencegah penyebaran dan 
memutus mata rantai Virus Co-

rona," terangnya.
Warga penerima bantuan 

yang rata-rata sudah berusia 
lanjut terlihat gembira dan be-
rulang-ulang mengucap terima 
kasih. (S Anto Saputro)

Penyerahan bantuan kepada warga kurang mampu.

Polres Kendal Gelar Pengambilan Sumpah 
dan Penandatanganan Pakta Integritas 

Penerimaan Polri 2020

Kendal Jateng, SMN - 
Dalam rangka mewujudkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
Polri yang unggul dan berkual-
itas, Polres Kendal menggelar 
Pengambilan Sumpah, Pem-
bacaan dan Penandatanganan 
Pakta Integritas Panitia dan 
Peserta Calon Anggota Polri 
Penerimaan Terpadu Taruna 
Akpol dan Tamtama T.A. 2020 
di Aula Polres Kendal, Kamis 
(2/7/2020). Kegiatan ini juga 
dilaksanakan secara virtual 
oleh Polda Jateng yang dip-
impin oleh Wakapolda Jateng 
Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji 
dan diikuti seluruh Polres jaja-
ran Polda Jateng.

Untuk penandatanganan 

Pakta Integritas Panitia dan 
Peserta Calon Anggota Polri 
penerimaan Terpadu Taruna 
dan Tamtama T.A 2020 di ting-
kat Polres dipimpin oleh Ka-
polres Kendal AKBP Ali Ward-
ana, S.H., S.I.K., M.M. yang 
dihadiri Kabag Sumda Polres 
Kendal Kompol Tegoeh Boedi 
Prasetya bersama seluruh Pani-
tia Pembantu Penerimaan Polri 
Polres Kendal.

Selain dari internal, kegia-
tan ini juga melibatkan pihak 
eksternal yakni dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil, Dinas Pendidikan, LSM 
serta perwakilan orang tua 
calon peserta seleksi. Sedang-
kan untuk peserta seleksi dii-

kuti sejumlah 29 peserta yang 
terdiri dari 17 peserta pendaft-
ar Taruna Akpol, 1 peserta 
pendaftar Taruni Akpol, 10 
peserta pendaftar tamtama Bri-
mob dan 1 peserta pendaftar 
tamtama Polair.

Usai pelaksanaan pengam-
bilan sumpah, pembacaan 
dan penandatanganan pakta 
intergritas, Kapolres Kendal 
AKBP Ali Wardana menegas-
kan bahwa dalam penerimaan 
calon anggota Polri proses 
seleksi dilaksanakan secara 
bersih, transparan, akuntabel, 
dan humanis serta clear and 
clean.

“Jalani proses seleksi den-
gan jujur dan percaya pada 
kemampuan sendiri. Terus ber-
latih agar bisa lulus di seluruh 
ujian karena keberhasilan di-
tentukan diri sendiri bukan dari 
orang lain,” tegas Kapolres 
Kendal.

Tidak hanya itu, Kapolres 
juga menegaskan kepada para 
peserta dan orangtua peserta 
agar tidak percaya oleh ok-
num-oknum tidak bertanggu-
ngjawab yang dapat menjan-
jikan kelulusan peserta dalam 
seleksi penerimaan Polri.

"Penerimaan Polri gratis 
dan tidak dipungut biaya. Jan-
gan sampai terjebak calo yang 
dapat menjanjikan kelulusan. 
Ingat keberhasilan ada ditan-
gan sendiri," pungkas Kapol-
res. (S Anto Saputro)

Polres Kendal Gelar Pengambilan Sumpah dan Penandatanga-
nan Pakta Integritas Penerimaan Polri 2020 Penyerahan Bansos di Kantor Kelurahan 

Gedanganak Kab. Semarang
Semarang, SMN – Ungaran, 

Kamis 2 Juli 2020 di aula kantor 
kelurahan Gedanganak beberapa 
warga di lingkungan kelurahan 
mendapatkan bantuan sembako 
dari dinas sosial Provinsi Jawa 
Tengah. Lurah Gedang Anak 
Imam Siswanto.SH. menyatakan 
pada awak media ada 11 Rw di 
lingkungan kelurahan Gedang 
Anak yang terima paket sem-
bako berupa beras, telur, gula, 
kecap ada sekitar empat ratusan 
paket dibagikan terutama bagi 
warga Gedanganak yang ter-
dampak langsung terimbas covid 
19 di bulan Juli ini dan bahkan 

sudah ada beberapa bantuan dari 
pemerintah baik itu dari pemkab 
Semarang, dari provinsi maupun 
dari pemerintah pusat semua su-
dah tersalurkan dengan baik. 

Ini berkat kerjasama yang 
baik dari berbagai pihak yang 
tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu termasuk masyarakat 
sekitar perusahaan yang ada di 
wilayah kelurahan gedanganak, 
babinkamtipmas, babinsa, staf 
kelurahan tokoh tokoh masyar-
arakat seluruh ketua Rw, seluruh 
ketua Rt. 

Dan juga pak Lurah Imam 
berpesan, “Seandainya ada war-
ga yang belum terdata dan ber-
hak mendapatkan bantuan tetap 
akal disusulkan sesuai dengan 
mekanisme dan persyaratan yang 
berlaku,”pungkasnya. (agus)Pembagian bansos di kelurahan Gedanganak Kab. Semarang.
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Aceh Temukan Potensi Sumber Migas 

di Blok Singkil-Meulaboh

Jakarta, SMN -- Badan 
Pengelola Migas Aceh (BPMA) 
mengungkap potensi sumber 
baru minyak dan gas dari Blok 
Singkil dan Blok Meulaboh.

Kepala Divisi Eksplorasi dan 
Eksploitasi Ibnu Hafizh men-
gungkap potensi tersebut ber-
dasarkan hasil dari Joint Study 
Assesstment (JSA) yang dilaku-
kan perusahaan migas asal Sin-
gapura, Conrad Petroleum, Uni-
versitas Pembangunan Nasional 
Veteran, Frontier Point Ltd dan 
Universitas Trisakti.

Ibnu memaparkan dengan 
adanya sumber migas baru men-
jadi bukti bahwa industri hulu 
migas di Aceh memiliki tren 
positif. Dia mengungkap mi-
nat dari perusahaan-perusahaan 
migas, baik dari dalam maupun 
luar negeri, cukup tinggi untuk 
berinvestasi di provinsi ujung 
barat Indonesia itu.

Ibnu menyebutkan total po-
tensi di Blok Singkil dengan 
asumsi P50 adalah sebesar 296 
miliar kaki kubik gas (BCF). 
Sedangkan Blok Meulaboh 
memiliki potensi minyak mumi 

dengan asumsi P50 sebesar 192 
juta barel minyak (MMBO) dan 
potensi gas dengan asumsi yang 
sama sebesar 1,1 triliun kaki 
kubik gas (TCF) yang ditangani 
oleh Frontier Point Ltd.

Berdasarkan hasil studi ber-
sama tersebut, potensi hidro-
karbon diyakini berada pada 
Wilayah Kerja Offshore South 
West Aceh (Blok Singkil) den-
gan luas area kerja sebesar 
8.200 km2 dan Offshore North 
West Aceh (Blok Meulaboh) 
seluas area 9.200 km2 dengan 
risiko geologi rata-rata moder-
ate to high risk, khususnya di 
keberadaan source rock.

Ibnu mengungkap informasi 
ini dipaparkan dalam presentasi 
akhir studi bersama di Wilayah 
Kewenangan Aceh untuk Off-
shore South West Aceh (OSWA) 
Blok Singkil oleh Conrad Pe-
troleum dan North West Aceh 
(ONWA) Blok Meulaboh oleh 
Frointier Point Ltd. melalui 
video conference pada minggu 
lalu di hadapan Tim Penawaran 
Wilayah Kerja (WK) Migas 
Aceh.

"Pelaksanaan studi bersama 
dinyatakan telah selesai baik 
Conrad Petroleum Ltd maupun 
Frontier Point Ltd dan telah dis-
ampaikan pada presentasi akhir 
studi bersama mereka kepada 
Tim Penawaran Migas Aceh 
yang terdiri dari Pemerintah Pu-
sat diwakili oleh Ditjen Migas, 
Pemerintah Aceh diwakili oleh 
Dinas ESDM Aceh, BPMA dan 
civitas akademik," jelasnya di-
kutip dari Antara, Jumat (3/7).

Dalam presentasi tersebut, 
Conrad Petroleum Ltd. dan 
Frontier Point Ltd. berminat 
melanjutkan hasil studi bersama 
ke penawaran langsung untuk 
melakukan eksplorasi dan ek-
sploitasi di area tersebut.

Untuk itu, Conrad Petro-
leum dan Frontier Point diminta 
segera sampaikan hasil studi 
dan keputusan atas tindak lan-
jut joint study tersebut kepada 
Direktur Jenderal Migas EDSM 
c.q. Tim Penawaran WK Migas 
Aceh paling lambat selama 14 
hari kerja sejak presentasi pada 
tanggal 26 Juni 2020. (cnn)

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengungkap potensi sumber baru minyak dan gas dari 
Blok Singkil dan Blok Meulaboh.  

Hari Pertama Beroperasi, 
Kereta Api Siliwangi Sepi Penumpang
Cianjur, SMN - Kereta Api 

(KA) Siliwangi resmi kembali 
beroperasi. Pada hari pertama 
ini terpantau sepi penumpang.

Bahkan dari dua stasiun uta-
ma di Cianjur, hanya ada 20 
penumpang yang naik. Padahal 
PT KAI menyediakan kuota 140 
tempat duduk.

Dari pantauan awak me-
dia, saat jadwal keberangka-
tan pukul 8.20 WIB di stasiun 
Ciranjang dan 09.00 WIB di 
stasiun Cianjur, hanya ada be-
berapa penumpang yang naik di 
masing-masing stasiun. Antrean 
panjang yang biasanya terjadi, 
tak nampak sejak awal kedatan-
gan kereta hingga keberangka-
tan menuju Sukabumi.

Bahkan dibandingkan pen-
umpang, jumlah petugas jauh 
lebih banyak. "Memang ma-
sih sepi, karena mungkin hari 
pertama. Belum banyak orang 
yang tahu. Ditambah kondisi 
pandemi, dimana orang tidak 
banyak beraktivitas," ujar Indra, 
petugas Stasiun Cianjur, Jumat 
(3/7/2020).

Namun diprediksi lonjakan 
penumpang akan terjadi Sab-
tu besok. Sebab di akhir pekan 
akan banyak warga yang berli-
bur.

"KA Siliwangi lebih di-
fungsikan jadi wisata, karena 

memang banyak melalui spot 
wisata di Cianjur. Termasuk 
terowongan bersejarah, di 
Lampegan. Makanya kemungk-
inan besok ramai, akhir pekan," 
ucap Indra.

Untuk mencegah kerumu-
nan calon penumpang, PT KAI 
menerapkan sejumlah protokol 
kesehatan termasuk pembatasan 
jarak di loket antrean. "Di da-
lam jalur ataupun di halaman 
parkir sudah disiapkan petugas 
untuk mengatur jarak, supaya ti-
dak ada kerumunan. Setelahnya 
ada pengecekan suhu, jika yang 
lebih dari 37 derajat, kami persi-

lakan untuk menunda keberang-
katan," kata Indra.

Manager Humas PT KAI 
Daop 2 Bandung Noxy Citrea 
mengatakan ada beberapa per-
syaratan tambahan sesuai den-
gan Surat Edaran Ditjenka Ke-
menhub Nomor 14 Tahun 2020 
Tanggal 8 Juni 2020 tentang 
Pedoman dan Petunjuk Teknis 
Pengendalian Transportasi Perk-
eretaapian dalam Masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru untuk Mence-
gah Penyebaran COVID-19. 
Di antaranya yaitu penumpang 
diharuskan dalam kondisi se-
hat (tidak menderita flu, pilek, 

batuk, demam), wajib menggu-
nakan masker, serta menggu-
nakan pakaian lengan panjang 
atau jaket

"Mari kita patuhi bersama 
protokol kesehatan yang diter-
apkan dalam perjalanan kereta 
api agar kesehatan tetap terjaga. 
Meski KA Reguler beroperasi 
di tengah pandemi, KAI tetap 
bertekad melayani masyarakat 
yang melakukan perjalanan 
dengan selamat, aman, nyaman 
dan sehat sampai tujuan dengan 
tidak melanggar protokol pence-
gahan Covid 19," kata Noxy. 
(dtk)

Kereta Api Siliwangi. 

Pedagang Hewan Kurban 
dari Luar DKI Wajib Kantongi SIKM

Jakarta, SMN -- Menjelang 
Hari Raya Iduladha 1441 Hij-
riah pada 31 Juli 2020, Dinas 
Ketahanan Pangan, Kelautan, 
dan Pertanian (DKPKP) DKI 
Jakarta mengimbau agar ped-
agang hewan kurban dari luar 
Jabodetabek mengantongi surat 
izin keluar masuk (SIKM) Ja-
karta.

Menurut Kepala DKPKP 
Darjamuni, aturan itu sesuai 
dengan Peraturan Gubernur No-
mor 60 Tahun 2020 tentang Pen-
gendalian Kegiatan Bepergian 
di Provinsi DKI Jakarta Dalam 
Rangka Pencegahan Penyebaran 
Covid-19.

"Setiap pedagang dan atau 
pekerja yang berasal dari luar 
Provinsi DKI Jakarta, wajib 
memiliki SIKM, kecuali yang 
memiliki KTP Jabodetabek," 
kata Darjamuni dalam keteran-
gan tertulisnya, Kamis (2/7).

Selain itu, pedagang hewan 
kurban yang akan berjualan di 
Jakarta juga harus mengajukan 
perizinan ternak melalui Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
tingkat kota dengan melampir-
kan Surat Keterangan Keseha-
tan Hewan (SKKH) dari daerah 
asal dan hasil uji laboratorium 
negatif anthraks.

Kemudian, menurut Darja-
muni, Suku Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan, dan Per-
taninan nantinya akan memer-
iksa kesehatan hewan di tempat 
penjualan dan penampungan 
hewan kurna. Ia mengatakan, 
hewan yang telah diperiksa kes-
ehatannya dan dinyatakan sehat 
akan diberikan SKKH.

Ia melanjutkan, untuk lo-
kasi penampungan dan pemo-
tongan hewan kurban nantinya 
ditetapkan oleh bupati/wali kota 

dengan memperhatikan Pergub 
51/2020 tentang PSBB Transisi.

"Untuk daerah yang sangat 
padat penduduk dan daerah 
yang ditetapkan sebagai zona 
merah, pemotongan hewan kur-
ban dipindahkan ke rumah po-
tong hewan atau fasilitas pem-
otongan yang telah ditetapkan," 
tuturnya.

Selain itu, Darjamuni juga 
mengimbau kepada para penye-
lenggara pemotongan hewan 
kurban agar pemotongan hewan 
kurban dibatasi atau hanya di-
hadiri oleh panitia. Kemudian, 
masyarakat yang berkurban agar 
tidak mendatangi lokasi pemo-
tongan.

Kemudian, pemotongan he-
wan kurban dilaksanakan sesuai 
ketentuan agama dan mematuhi 
protokol kesehatan penanganan 
Covid-19. (cnn)

  Pedagang Hewan Kurban. 

Seorang ASN Provinsi Bali 
Ditemukan Tewas dalam Got

Denpasar, SMN - Seorang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Pemerintah Provinsi Bali IWS 
(54) ditemukan tewas di da-
lam got dekat lapangan Renon. 

Diketahui korban usai berolah-
raga di lapangan Renon, Den-
pasar, Bali.

Jasad korban ditemukan 
tergeletak dengan kondisi sudah 

tak bernyawa, Jumat (3/7/2020) 
pagi. Korban ditemukan oleh 
seorang warga yang sedang be-
rada di dekat TKP.

"Ada orang tergeletak di da-

lam got, kemudian saksi menuju 
TKP yang tidak jauh dari loka-
si kejadian dan melihat korban 
sudah tergeletak di dalam Got. 
Sebelumnya sekitar pukul 07.00 
WITa korban memberitahu is-
trinya bahwa hari ini di kantor 
ada kegiatan olahraga bersama, 
kemudian korban berangkat ke 
kantor," kata Kasubag Humas 
Polresta Denpasar Iptu I Ketut 
Sukadi dalam keterangan tertu-
lisnya, jumat (3/7/2020).

Menurut Sukadi dari keteran-
gan istri korban, yang bersang-
kutan mengidap penyakit kom-
plikasi. Yaitu struk dan jantung.

"Keterangan dari Istri korban 
bahwa korban sudah beberapa 
tahun yang lalu menderita sakit 
Komplikasi yaitu sakit jantung, 
stroke dan hipertensi," ujarnya.

Sementara itu, saat ini jasad 
korban dievakuasi ke RS San-
glah, Denpasar. Dan polisi ma-
sih melakukan penyelidikan 
penyebab pasti kematian seo-
rang ASN tersebut.

"Masih dalam lidik, iya (ha-
bis olahraga)," tegas Sukadi. 
(dtk)

Petugas mengevakuasi korban tewas di got.  

Tito Sebut Pilkada 2020 Bisa Tekan 
Laju Penyebaran Corona

Jakarta, SMN -- Ment-
eri Dalam Negeri Tito Kar-
navian menilai gelaran Pilkada 
Serentak 2020 bisa menekan 
laju penyebaran virus corona 
(Covid-19) di Indonesia beserta 
dampaknya. Diketahui, Pilkada 
Serentak 2020 akan dihelat di 
270 daerah.

Masyarakat, kata Tito, pasti 
memilih kandidat kepala daerah 
yang bisa menangani virus co-
rona di daerahnya masing-mas-
ing. Dengan begitu, ada peluang 
laju penularan virus corona bisa 
ditekan berkat Pilkada.

"Saya melihat adanya pe-
luang, justru dengan adanya 
Pilkada ini bisa menekan penye-
baran Covid-19, dengan men-

gangkat isu Covid-19 sebagai 
isu yang paling utama dalam 
Pilkada ini. Jadi isinya mencari 
kepala daerah yang efektif bisa 
menangani Covid-19," kata Tito 
saat kunjungan kerja di Medan 
lewat keterangan resminya, Ju-
mat (3/7).

Tito menyarankan para 
kandidat juga beradu gagasan 
tentang dampak sosial dan 
ekonomi imbas corona untuk 
meraih simpati masyarakat. Bila 
itu dilakukan, Tito yakin isu-isu 
primordial seperti isu suku, ag-
ama dan ras bisa di minimalisir 
dalam Pilkada.

"Kalau isu ini bisa kita an-
gkat, termasuk dampak sosial 
dan ekonominya sebagai adu 

gagasan utama, kita bisa mer-
eduksi dan menekan isu sensitif 
yang dapat menimbulkan konf-
lik," kata dia.

Tito juga meminta tokoh ag-
ama dan tokoh adat untuk ber-
sama-sama mendukung pelak-
sanaan Pilkada Serentak Tahun 
2020.

Ia menekankan narasi pent-
ing Pilkada 2020 saat ini adalah 
mengenai penanganan corona di 
daerah. Hal itu perlu didukung 
oleh tokoh agama dan tokoh 
masyarakat karena dekat dengan 
masyarakat.

Bila itu dilakukan, Tito yakin 
optimisme masyarakat di 270 
daerah akan bangkit untuk ber-
partisipasi.

"Harapan kami, Bapak/
Ibu sebagai tokoh masyarakat 
yang didengar oleh masyarakat, 
didengar oleh komunitas mas-
ing-masing, didengar oleh pub-
lik," kata dia.

Tahapan Pilkada Serentak 
2020 sempat ditunda akibat wa-
bah virus corona. Namun kini 
sudah dilanjutkan kembali.

Pilkada Serentak 2020 sendi-
ri akan dihelat di 270 daerah. 
Pemungutan suara akan dilaku-
kan serentak pada 9 Desember 
mendatang dan dilanjut peng-
hitungan suara berjenjang dari 
tingkat TPS, kecamatan hingga 
kabupaten/kota dan provinsi. 
(cnn)

Mendagri Tito Karnavian menilai Pilkada Serentak 2020 bisa menekan laju penularan virus corona.
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Jadwal Timnas Indonesia U-19 

di Piala AFC: Kamboja Jadi Lawan Perdana

Jakarta, SMN - Timnas In-
donesia U-19  yang kini dipoles 
Shin Tae-yong akan tampil di 
Uzbekistan pada putaran final 
Piala AFC U-19. Kejuaraan ini 
bakal berlangsung pada 14 hing-
ga 31 Oktober 2020.

Di turnamen tersebut, Tim-

nas Indonesia U-19 tergabung 
di Grup A. Garuda Nusantara 
-julukan Timnas U-19- bakal 
menantang Kamboja, Iran, dan 
Uzbekistan selaku tuan rumah.

Pada laga pertama, Timnas 
Indonesia U-19 bermain mela-
wan sesama wakil Asia Teng-

gara, Kamboja. Duel ini ber-
langsung pada 14 Oktober.

Direktur Teknik PSSI Indra 
Sjafri yakin Timnas U-19 dapat 
meraih hasil terbaik di ajang ini. 
Apalagi persiapan yang matang 
tentunya akan mendapat hasil 
yang positif.

Manajer pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menendang bola saat latihan Timnas U-19 di 
Stadion Wibawa Mukti, Senin (13/1/2020). Pria asal Korsel ini menjadi supervisi untuk Timnas 

Indonesia senior, U-22, U-20, dan U-16. 

"Saya pikir karena saya sudah 
coba dua kali di ajang Piala AFC 
U-19, karena itu grupnya kita 
yakin bisa lolos grup. Setelah 
itu kita lihat babak selanjutnya," 
kata Indra Sjafri, seperti dikutip 
laman PSSI.

Jadwal Timnas Indonesia 
U-19 di AFC U-19

14 Oktober 2020: Indonesia 
vs Kamboja

14 Oktober 2020: Uzbekistan 
vs Iran

17 Oktober 2020: Iran vs In-
donesia

17 Oktober 2020: Kamboja 
vs Uzbekistan

20 Oktober 2020: Uzbekistan 
vs Indonesia

20 Oktober 2020: Kamboja 
vs Iran.

Pembagian Grup Piala AFC 
U-19

Grup A: Uzbekistan, Indone-
sia, Kamboja, Iran.

Grup B: Korea Selatan, Je-
pang, Irak, Bahrain.

Grup C: Arab Saudi, Austra-
lia, Vietnam, Laos.

Grup D: Qatar, Tajikistan, 
Malaysia, Yaman. (lp6)

Kemenpora Masih Kaji Anggaran 
untuk Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2021

Jakarta, SMN - Menteri 
Pemuda dan Olahraga (Menpora) 
Zainudin Amali mengaku masih 
mengkaji besaran anggaran un-
tuk Piala Dunia U-20 2021. Ia 
berharap anggaran yang ada tepat 
sasaran dan tidak ada penyalah-
gunaan.

Indonesia mulai memper-
siapkan diri menjadi tuan rumah 
Piala Dunia U-20 2021 pada 20 
Mei -11 Juni. Persiapan di antara-
nya membangun infrastruktur dan 
merenovasi stadion yang tentun-
ya membutuhkan biaya yang tak 
sedikit.

Hingga saat ini, besaran an-
ggaran untuk Piala Dunia U-20 
tahun depan ternyata belum pasti. 
Sebab, masih dikaji oleh Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga (Ke-
menpora).

"Secara pastinya belum. Tapi 
sudah disanggupi oleh Kemente-
rian Keuangan untuk menyiapkan 
anggaran. Nah kami ditunggu, 
kan rapatnya juga baru. Jadi kami 
belum menyampaikan berapa 
besaran dan lain sebagainya," 
ujar Zainudin Amali.

Menpora menegaskan, ke-
menterian yang dipimpinnya tak 
bisa sembarangan dalam merinci 
seluruh biaya untuk penyeleng-
garaan Piala Dunia U-20 2021. 
Apalagi, dananya menggunakan 
Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara (APBN).

"Karena ini menyangkut 
APBN, kita harus hati-hati betul 
soal penggunaannya dan dasarn-
ya itu. Jadi kalau ditanya berapa 
saya belum bisa sampaikan se-
karang karena keputusannya saja 
baru. Jadi kami akan rapat inter-
nal," kata menteri berusia 58 ta-

hun ini.
"Tapi yang pasti harus akurat 

betul dalam menentukan angka. 
Saya minta kepada teman-teman 
di Kemenpora angkanya harus 
presisi, enggak boleh angka ng-
arang-ngarang, dan tidak boleh 
ada penyelewengan, penyimpan-
gan, apalagi korupsi di dalam 
penyelenggaraan ini," Menpora 
menambahkan.

Menpora juga mengaku sudah 
menerima pengajuan anggaran 
dari PSSI. Dana tersebut nantinya 
bakal digunakan untuk akomoda-
si, honor pemain, serta pemusatan 
latihan (TC) tim nasional menuju 
Piala Dunia U-20 2021.

"Mereka sudah ajukan, tapi 
masih proses review. Itu sama 
dengan cabang olahraga (ca-
bor) lainlah, butuh waktu untuk 

review. Apalagi ada perubah-
an rencana programnya yang 
dipersiapkan ketika tidak ada 
COVID-19, kemudian setelah 
ada COVID-19 kan banyak peru-
bahan," tutur Menpora.

"Misalnya soal pemusatan la-
tihan atau latihan dimana. Kita 
sedang menunggu itu, tetapi hal-
hal yang sudah fix itu kita review 
sambil jalan," ujarnya. (lp6)

Piala Dunia U-20 - Virus Corona. 

Perburuan Gelar Juara Liga Spanyol: Zidane Tegaskan 
Barcelona Masih Bayangi Real Madrid

Madrid, SMN - Pelatih Real 
Madrid, Zinedine Zidane me-
minta timnya tidak terlena den-
gan keunggulan empat poin dari 
Barcelona di tabel klasemen. 
Menurut Zidane, Real Madrid 
harus tetap siaga hingga akhir.

Keunggulan empat poin 
tercipta setelah Real Madrid 
menaklukkan Getafe 1-0. Kini, 
Real Madrid mengantongi 74 
poin, hasil dari 22 kali menang, 

8 kali imbang, dan 3 kali kalah.
"Kami mendapat tiga poin 

lagi. Tiga poin yang sangat pent-
ing," kata Zidane seperti dilansir 
Sportskeeda.

"Kami harus menang, teta-
pi tidak lebih. Bagi kami, tidak 
ada yang berubah. Kami harus 
masuk fase terakhir," katanya 
menambahkan.

Liga Spanyol musim ini 
masih menyisakan sekitar 

lima pertandingan lagi. Secara 
matematis, Barcelona memang 
masih mungkin mengejar tore-
han Real Madrid.

Hal tersebut lah yang tampa-
knya diwaspadai Zidane. Bukan 
tidak mungkin, Real Madrid 
akan terpeleset di saat Barcelona 
tancap gas.

 Zidane mengatakan, ke-
menangan atas Getafe diraih 
dengan kerja keras. Ia pun mera-

sa bangga dengan performa Ser-
gio Ramos dkk.

Hanya saja, Zidane mene-
gaskan, Real Madrid harus tetap 
fokus. "Kami belum memenang-
kan apa pun. Kami harus tetap 
bekerja," katanya.

Pada akhir pekan ini, Real 
Madrid akan bertemu Athletic 
Bilbao. Sementara, beberapa 
jam setelahnya, giliran Barce-
lona menantang Villarreal. (lp6)

Para pemain Real Madrid merayakan gol yang dicetak Raphael Varane ke gawang Getafe pada laga La Liga Spanyol di Stadion 
Col Alfonso Perez, Getafe, Sabtu (4/1). 

Ramos yang Mendadak 
Lebih Tajam dari Messi

Jakarta, SMN -- Kapten 
Real Madrid Sergio Ramos 
menampilkan performa luar bi-
asa sejak Liga Spanyol kembali 
bergulir. Bahkan Ramos lebih 
tajam dari bintang Barcelona Li-
onel Messi.

Sejak Liga Spanyol kembali 
bergulir di tengah pandemi virus 
corona, Ramos sukses mencetak 
empat gol dari enam pertand-
ingan. Terakhir bek 34 tahun 
itu mencetak gol saat Madrid 
mengalahkan Getafe di Stadion 
Alfredo Di Stefano, Kamis (2/7) 
malam waktu setempat.

Catatan itu membuat Ramos 
lebih tajam daripada Messi yang 
hingga pekan ke-33 Liga Span-
yol masih memuncaki daftar top 
skor sementara dengan 22 gol. 
Messi baru mencetak tiga gol 
dari enam pertandingan sejak 
Liga Spanyol kembali.

Messi mencetak gol saat 
melawan Mallorca, Leganes, 
dan Atletico Madrid. Sementa-
ra Ramos menciptakan gol saat 
menghadapi Eibar, Real So-
ciedad, Mallorca, dan terakhir 
Getafe. Total musim ini Ramos 
mencetak 11 gol dari 40 laga 
di semua kompetisi, termasuk 
sembilan gol di Liga Spanyol.

Permainan Ramos yang men-
dadak tajam sejak kompetisi 
kembali menjadi salah satu kun-
ci sukses Madrid membalikkan 
keadaan di klasemen Liga Span-
yol. Sempat tertinggal dua poin 
dari Barcelona sebelum kom-
petisi bergulir, kini tim asuhan 
Zinedine Zidane mampu unggul 
empat poin hanya dalam enam 
laga.

Gol-gol Ramos sejak Liga 
Spanyol kembali menjadi pe-
nentu kemenangan Madrid di 

dua laga saat melawan Sociedad 
dan Getafe. Tanpa gol mantan 
bek Sevilla itu Madrid hanya 
akan meraih hasil imbang saat 
melawan Sociedad dan Getafe.

Menariknya, Ramos tidak 
hanya mengandalkan tendan-
gan penalti untuk mencetak gol. 
Seperti saat melawan Eibar, Ra-
mos memulai sebuah serangan 
balik cepat dan mencetak gol 
untuk Madrid layaknya Cristia-
no Ronaldo ketika masih mem-
perkuat El Real.

Sementara saat melawan 
Mallorca, Ramos unjuk kemam-
puan menciptakan gol lewat ten-
dangan bebas. Padahal berdiri di 
sisi kanan Ramos saat melaku-
kan tendangan bebas melawan 
Mallorca, ada Gareth Bale yang 
juga dikenal memiliki kemam-
puan mengeksekusi tendangan 
bebas. (cnn)

Sergio Ramos mencetak empat gol dari enam laga. 

Rossi Pernah Punya Banyak 
Pembenci di Italia

Jakarta, SMN -- Valentino 
Rossi merupakan bintang Mo-
toGP yang rupanya pernah amat 
dibenci para fan dari negara 
sendiri, Italia.

Pengakuan itu disampaikan 
pendiri Aprila, mendiang Ivano 
Beggio dalam autobiografinya 
tersebut.

"Saya tak pernah mendengar 
nama Valentino [Rossi] sebelum-
nya selama bertahun-tahun dan 
sempat berpikir dia bakal sulit 
berubah [menjadi pembalap top 
di MotoGP]."

"Kemudian saya amat ter-
kejut bahwa dia kelak dikenal 
sebagai salah satu pembalap ter-
baik sepanjang masa, padahal dia 
pernah memiliki banyak pem-
benci dari orang-orang senegara-

nya sendiri [Italia]," tulis Beggio 
dilansir dari Tuttomotori.

Dalam tulisannya, Beggio 
juga mengaku takjub dengan 
yang telah dilakukan Rossi sela-
ma ini terhadap MotoGP.

"Jika saat ini ajang olahraga 
roda dua tersebut memiliki tem-
pat yang sangat besar di Italia, itu 
semua berkatnya [Rossi]," Beg-
gio melanjutkan.

Beggio sosok penting yang 
membuka jalan bagi para pebal-
ap Italia termasuk Rossi menuju 
arena MotoGP. Pembalap Italia 
lain yang pernah bersinar ber-
kat jasa Beggio di Aprilia adalah 
Max Biaggi, Loris Capirossi, dan 
Marco Simoncelli.

Dalam bukunya itu, Beg-
gio juga mengungkapkan bah-

wa Aprilia mempertimbangkan 
merekrut Rossi saat itu karena 
semata dia adalah anak Graziano 
Rossi, pembalap berbakat yang 
gagal bersinar.

"Rossi dibawa ke kantor 
Aprilia oleh Carlo Pernat sebagai 
sosok pemuda yang sangat men-
janjikan, namun faktanya kami 
mempertimbangkan Rossi, yang 
utama adalah karena dia adalah 
anak dari Graziano."

"Graziano adalah sosok yang 
luar biasa di era 80-an yang ga-
gal tampil stabil karena sejumlah 
kecelakaan yang dideritanya," 
aku Beggio.

Balapan MotoGP 2020 akan 
dimulai di MotoGP Spanyol di 
Sirkuit Jerez, 19 Juli mendatang. 
(cnn)

Valentino Rossi pernah menunggangi motor Aprilia di kelas 125 cc dan 250 cc pada rentang 
1996 hingga 1999. 
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Delapan Kali . . .
Sambungan dari hal. 1

Dewan Pers . . .
Sambungan dari hal. 1

Slipa Tahun . . .
Sambungan dari hal. 1

Daerah tahun 2019. Bupati Po-
norogo Ipong Muchlissoni me-
nerima penghargaan dari BPK 
Jumat (26/6/2020) di kantor 
BPK Perwakilan Jawa Timur. 
“Kita tentunya gembira den-
gan raihan WTP BPK ini dan 
sudah ke delapan kali secara 
berturut-turut,”  kata Ipong.

Bupati Ponorogo Ipong 
Muchlissoni menambahkan 
bahwa dengan raihan ini dalam 
kepatuhan pengelolaan keuan-

gan, semakin mengukuhkan 
pengelolaan keuangan Pemkab 
Ponorogo yang bersiah.

“Artinya seluruh penyajian 
pos-pos laporan keuangan da-
lam semua hal material diberi 
pendapat  atau opini wajar oleh 
BPK,” jelasnya.

Sementara Anggota Komi-
si V DPR RI, Sri Wahyuni, 
menyampaikan ucapan selamat 
kepada Pemkab Ponorogo atas 
diraihnya penghargaan WTP 

dari BPK.
Kepada TIMES Indonesia 

politisi dari partai NasDem 
tersebut mengatakan bahwa 
penghargaan opini WTP ini 
merupakan bentuk kedisiplinan 
Pemkab Ponorogo dalam hal 
pengelolaan keuangan, “Ter-
masuk dalam pelaporan keluar 
masuknya keuangan yan baik,” 
kata Sri Wahyuni Anggota 
DPR RI dari dapil Ponorogo 
ini.(kominfo/adv/sy)

tersebut, Dewan Pers meneri-
ma pengaduan dari masyarakat 
dan pada 10-11 Juni lalu men-
gundang 33 media siber untuk 
melakukan klarifikasi, termasuk 
CNNIndonesia.com.

Dalam forum klarifikasi, se-
bagian besar media menyatakan 
bahwa kesalahan yang terjadi 
dalam pemuatan berita diakibat-
kan upaya verifikasi yang tidak 
dilakukan. Ini misalnya dengan 
mengakses dokumen petitum 
penggugat di website PTUN 
tanpa menyadari bahwa petitum 
tersebut telah diperbaharui oleh 

penggugat serta berbeda dengan 
amar putusan PTUN.

“Secara umum, masing-mas-
ing media mengakui kesalahan 
yang terjadi dalam proses pem-
beritaan tersebut, yakni peng-
gunaan informasi yang tidak 
akurat, tanpa proses konfirmasi 
yang memadai terhadap sum-
ber kunci sehingga melahirkan 
pemberitaan yang cenderung 
menghakimi,” ujar Mohammad 
Nuh, Ketua Dewan Pers dalam 
keterangan pers Jumat (12/6).

Dewan Pers mengatakan 
bahwa akurasi data, konfirmasi 

sumber kunci dan uji kebenaran 
informasi adalah prinsip funda-
mental yang harus senantiasa 
mendasari kerja-kerja jurnalis-
tik, khususnya terkait dengan 
kepentingan publik dan nama 
baik orang per orang.

“Dewan Pers memahami me-
dia massa, khususnya media si-
ber bekerja berdasarkan pertim-
bangan kecepatan penyampaian 
informasi. Meskipun demikian, 
ketaatan terhadap Kode Etik Jur-
nalistik tidak boleh diabaikan, 
terutama sekali untuk menjaga 
akurasi berita,” ujar Nuh.

Meski begitu, Dewan Pers 
tidak menemukan unsur-unsur 
politis dalam kesalahan pem-
beritaan putusan PTUN dalam 
kasus pemblokiran atau perlam-
batan akses internet di Papua.

CNNIndonesia.com yang 
ikut memberitakan artikel ber-
judul “PTUN Vonis Jokowi 
Melanggar Hukum di Kasus 
Internet Papua” memohon maaf 
kepada pihak terkait atas kesala-
han fakta dalam berita tersebut.
(cnn)

Hal ini menjadikan belanja 
langsung (pembangunan), han-
ya sekitar Rp 900 miliar.

“Kita lihat nanti di perubah-
an APBD 2020 ya, setelah LPP 
kan rangkaiannya membahas 
P-APBD, karena sampai saat 

ini juga banyak yang terkend-
ala akibat pandemi,” pungkas 
Antok, sapaan akrabnya.

Janji bahwa akan ada per-
baikan penyerapan APBD 
juga dilontarkan Bupati Budi 
Sulistyono alias Kanang. Dia 

mengakui bahwa soal silpa 
yang tinggi menjadi salah satu 
pekerjaan rumah yang harus di-
tuntaskan di sisa tahun ini, agar 
performa APBD 2020 menjadi 
lebih baik dan seimbang. (ari)

Kabar Baik: Walau Ditengah Pandemi Covid-19, Bupati Bogor 
Mengukir Prestasi Istimewa untuk Masyaraknya dengan Meraih 

WTP Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 dari BPK-RI

Bogor, SMN – Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bogor 
Mempersembahkan prestasi 
gemilang bagi masyarakatnya 
menjadi salah satu dari em-
pat Kota/Kabupaten Bogor 
di Provinsi Jawa Barat, yang 
meraih penghargaan Opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Dari Laporan Hasil Pemerik-
saan Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK)-RI, hal itu diperoleh 
atas laporan keuangan Pe-
merintah Daerah Tahun 2019, 
Senin (29/6).

Empat Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Barat yang 
meraih penghargaan Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian 

dari laporan hasil pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK)-RI. Yakni, Kabupaten 
Sukabumi, Kota Sukabumi, 
Kota Cimahi dan Kabupaten 
Bogor.

Bupati Bogor, Ade Yasin 
mengatakan, bagi Kabupaten 
Bogor raihan WTP kali ini mer-
upakan raihan WTP kelima. Ini 
menjadi prestasi istimewa bagi 
Ade Yasin selaku Bupati Bogor.

“Predikat WTP pertama 
yang diraih dimasa kepemi-
mpinan saya secara penuh. 
Kami ucapkan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepa-
da tim pemeriksa dari BPK-RI 
atas segala rekomendasi dan 

Bupati Bogor Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H dan Jajaran-
nya bersama Ketua DPRD  Kab. Bogor Rudy Susmanto

masukannya. Selama masa pe-
meriksaan yang tentunya akan 
sangat berguna bagi peningka-
tan kualitas laporan keuangan 
di tahun yang akan datang,” un-
gkap Bupati Bogor Ade Yasin

Tambah Ade, proses pemer-
iksaan keuangan daerah mulai 
dari pemeriksaan pendahuluan 
pada 4 Februari 2020, dilanjut-
kan penyerahan laporan keuan-
gan Pemerintah Daerah kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan 
untuk dilakukan audit pada 20 
Maret 2020. Serta pemeriksaan 
terperinci pada 12 Juni 2020. 
Proses ini dilaksanakan sesuai 
Amanat Undang-undang nomor 
17 tahun 2003 tentang keuan-
gan negara, dan UU Nomor 23 
tahun 2014.

“Pemeriksaan tahun ini ber-
beda dengan tahun sebelum-
nya karena kondisi Pandemi 
Covid-19. Sehingga pelaksa-
naannya dilakukan secara on 
the spot melalui sistem online. 
Baik melalui desk dengan 
menggunakan aplikasi zoom 
meeting maupun data yang 
dikirim melalui email dan 
whatsapp,” tegas Ade.

Menurut Ade Yasin, sesuai 
visi Kabupaten Bogor dalam 
RPJMD tahun 2018-2023 ada-
lah terwujudnya Kabupaten 
Bogor Termaju, Nyaman dan 

Berkeadaban. Dengan misi 
mewujudkan Masyarakat yang 
berkualitas, perekonomian 
daerah yang berdaya saing dan 
berkelanjutan. Mewujudkan 
tata kelola pemerintahan daerah 
yang baik, pembangunan daer-
ah yang merata, berkeadilan 
dan berkelanjutan, serta mewu-
judkan kesalehan sosial.

“Medapat predikat WTP 
dalam tatakelola keuangan 
daerah. Merupakan salah satu 
sasaran dari misi ketiga, yakni 
mewujudkan tatakelola pemer-
intahan yang baik. Ini menjadi 
semangat bagi kami Pemkab 
Bogor untuk terus mengem-
bangkan kualitas perencanaan 
dan pelaksanaan APBD secara 
maksimal,” paparnya.

Ia juga mengucapkan teri-
makasih yang sebesar-besarnya 
atas dukungan DPRD Kabupat-
en Bogor serta seluruh Perang-
kat Daerah yang terlibat dalam 
penyusunan laporan keuangan 
Pemkab Bogor, dengan leading 
sektor BPKAD.

“Kami Pemkab Bogor 
bertekad untuk terus memper-
tahankan predikat WTP ini. 
Dengan meningkatkan upaya 
penata usahaan keuangan daer-
ah agar dapat semakin baik,” 
tukasnya.(Nimbrod Rungga)

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di 
Kabupaten Pasuruan Turun 40 Persen

Pasuruan, SMN - Pandemi 
covid-19 juga berimbas pada 
merosotnya pendapatan asli 
daerah (PAD) diwilayah Kabu-
paten Pasuruan. Salah satunya, 
pendapatan dari retribusi parkir.

Kasi Parkir dan Terminal 
Dishub Kabupaten Pasuruan 
Didik Ganes “menerangkan, 
sejak wabah korona merebak, 
pendapatan dari retribusi parkir 
terdampak. Utamanya, parkir di 

tepi jalan umum.
“Pandemi korona seperti se-

karang ini, berdampak pula pada 
PAD parkir tepi jalan umum. 
Retribusi yang didapatkan jadi 
turun hingga 40 persen,” katan-
ya saat ditemui di Terminal Tipe 
A Pandaan.

Sebelum pandemi korona 
yakni Januari dan Februari, 
retribusi parkir tepi jalan umum 
tiap bulannya tembus hingga Rp 
18 juta. Namun, masuk Maret 
atau saat korona mulai merebak 
dan adanya sejumlah kebijakan 
cegah korona seperti physical 
distancing, pendapatan dari 
retribusi pun terjun bebas.

Selama Maret, retribusi dari 
parkir umum hanya sekitar Rp 
12 juta. Kondisi retribusi parkir 
tepi jalan umum yang lesu itu 
pun diprediksi masih bakal terus 
berlangsung.

“Mengingat, sejauh ini 

pandemi korona masih belum 
berakhir. Otomatis, aktivitas 
warga juga belum kembali nor-
mal. Mengingat, di lapangan 
orang jarang bepergian, akhirn-
ya kendaraan parkir tepi jalan 
umum pun minim atau berku-
rang.

Kondisi itu terlihat di hampir 
wilayah di Kabupaten Pasuruan. 
Mulai di Kecamatan Pandaan, 
Bangil, Purwosari, Prigen, dan 
lainnya. “Tahun ini PAD parkir 
tepi jalan umum ditarget total 
Rp 220 juta. Mestinya di awal 
triwulan pertama targetnya 
mencapai 25 persen. Sekarang, 
imbas adanya pandemi korona 
kurang dari 20 persen,” akunya.

Padahal, biasanya saat awal 
Ramadan dan jelang Lebaran, 
retribusi dari parkir tepi jalan 
umum alami lonjakan tajam. 
Parkir di tepi jalan bisa sampai 
3 baris. (haidir)

Retribusi parkir tepi jalan umum turun 40 persen

Kepala Rutan Kelas llB Bangil, 
Sidak Kamar Warga Binaan

Pasuruan, SMN -  Satuan 
petugas pengamanan dan keter-
tiban rumah tahanan negara ke-
las IIB berkumpul untuk melak-

sanakan sidak ke seluruh kamar 
blok hunian warga binaan,kamis 
(25/6/2020)

Pemasyarakatan Rutan ke-

Kepala Rutan Bangil Kabupaten Pasuruan sedang memberikan 
arahan kepada Warga Binaan

las IIB Bangil yang dipimpin 
langsung oleh rutan bangil, Tris-
tiantoro Adi wibowo dan kepa-
la kesatuan regu pengamanan 
Heka Sandiar Putra 

Kegiatan dimulai dengan 
apel dan pengarahan oleh karu-
tan,kemudian sidak ke kamar 
blok hunian warga binaan pems-
yarakatan kelas IIB Bangil dim-
ulai pukul 20.00 wib, penggele-
dahan dibagi menjadi dua tim 
yang masing-masing dipimpin 
kepala regu pengamanan

Kegiatan berlangsung aman 
tertib dan lancar dengan hasil 
penggeledahan hari ini antara 
lain : korek api,uang tunai,bat-
erai,gunting,sendok, tempat be-
dak dan benda-benda yang ter-
buat dari kaca (haidir)

Kepala Desa Selorejo 
Resmi Akhiri Kerjasama dengan

Lembaga Bantuan Hukum 19 Malang

Malang, SMN - Meskipun 
proses hukum masih berjalan 
terkait masalah tanah kas desa 
(TKD) yang selama ini dalam 
pendampingan Lembaga bantu-
an hukum 19 Malang, perjanjian 
kerjasama antara kepala desa 
Selorejo Bambang Soponyono 
dengan lembaga bantuan hu-
kum(LBH) 19 Malang resmi 
tidak di teruskan alias diakhiri, 
hal ini dilakukan berdasarkan 
musyawarah antara kedua belah 
pihak dikantor desa Selorejo, 
pada Kamis (2/7).

Dengan diakhiri kontrak ker-
jasama antara kedua belah pihak 
ini tidak serta Merta memutus 
hubungan yang selama ini sudah 
terjalin dengan baik, ungkap 

Bambang Soponyono kepada 
wartawan. kami masih membu-
tuhkan pendampingan hukum 
terkait birokrasi dan tata kelola 
pemerintahan desa yang erat 
kaitannya dengan hukum untuk 
itu kita tetap jalin komunikasi 
dan kerjasama dikemudian hari. 
Mengenai permasalahan yang 
sudah kita laporkan, kita tidak 
mengatakan tetap lanjut atau 
berhenti, tetapi kita berharap 
bisa selesai dengan baik untuk 
semuanya.

Sementara itu, ketua lem-
baga bantuan hukum (LBH) 
19 Malang Andi Rachmanto 
S.H mengatakan bahwa klien-
nya kepala desa Selorejo Bam-
bang Soponyono, hari ini telah 

sepakat untuk memutuskan 
kerjasama dalam pendampin-
gan hukum. Adapun hal hal 
yang mendasari cabut kuasa ini 
dikarenakan kesibukan kami 
yang semakin meningkat untuk 
harus melayani perkara - perk-
ara dikalangan masyarakat me-
nengah kebawah yang membu-
tuhkan bantuan hukum. Karena 
mungkin dari pihak kepala desa 
memiliki cara lain yang dirasa 
lebih kompeten atau lebih baik 
untuk menyelesaikan perkaran-
ya.

Senada dengan apa yang 
dikatakan kepala desa, kedepan 
kita tetap jalin hubungan yang 
baik bila kita dibutuhkan dalam 
hal pendampingan hukum kita 
siap membantu entah itu sifat-
nya kerjasama secara sosialisa-
si maupun pemahaman hukum 
terkait desa Selorejo, bahkan 
bukan hanya desa Selorejo saja 
dari semua pihak kami siap un-
tuk membantu.

Terkait dengan laporan 
yang sudah berjalan, kita lihat 
perkembangannya seperti apa 
dan nantinya kita akan sam-
paikan pada rekan media.”intin-
ya kami akan tetap ditempat 
yang sama. Kita juga punya 
aturan yang intinya bebas in-
terfensi dan independen kalo 
toh kerjasama ini diakhiri tidak 
apa apa. Namun kedepannya pi-
haknya tetap menjaga hubungan 
baik. (JUN).

kepala desa Selorejo Bambang Soponyono ( kanan) bersama 
ketua lembaga bantuan hukum (LBH) 19 Andi Rachmanto usai 

melakukan penandatanganan kesepakatan cabut kuasa

Setelah Sekian Lama Diam,  
Kuasa Hukum Trisno 

Menjawab Somasi Terlapor
Lumajang, SMN - Somasi 

yang dilakukan pengacara Mah-
mud SH,  terkait permasalahan 
pencurian udang ditambak PT 
Bumi Subur,  akhirnya dijawab 
oleh kuasa hukum Trisno, Suri-
yadi SH.

Somasi tersebut mengacu 
pada surat yang diterima dari 
Polres Lumajang LP Nomor : 

LP/90/IV/2020/JATIM/RES 
LMJ. tanggal 18 Mei 2020 atas 
nama Pelapor Saudara Hendra 
Sutejo tentang dugaan pencurian 
udang sebanyak 24 ton, yang  se-
tara dengan uang Rp. 1,4 miliar, 
yang dilakukan oleh Terlapor (H 
Amari).

Juga berkaitan Surat Pem-
beritahuan Dimulainya Peny-

idikan (SPDP) Nomor : B/58/
VI/RES.1.8/2020/Satreskrim 
tanggal 25 Juni 2020, sesuai Su-
rat Perintah Penyidikan Nomor : 
SP.sidik/206/VI/2020/Satreskrim 
tanggal 19 Juni 2020, apabila da-
lam waktu yang ditetapkan mer-
eka tidak mengembalikan apa 
yang sudah diberikan terlapor 
kepada keduanya, maka pihak-

nya akan melakukan upaya hu-
kum, baik secara pidana maupun 
secara perdata, karena dianggap 
melakukan perbuatan melawan 
hukum. 

Somasi tersebut dilayangkan 
karena mereka berdua, selaku 
pemberi kuasa dan penerima kua-
sa, sudah tidak berhak lagi meny-
impan, menguasai atau memiliki 
uang, mobil Yaris dan sebidang 
tanah yang diberikan oleh sauda-
ra Terlapor dkk, beberapa waktu 
yang lalu. 

Suriyadi menjelaskan, jika  
surat somasi yang diberikan ke-
pada kliennya pada tanggal 29 
Juni 2020 lalu,  berisi 2 (dua) 
point penting. Poin pertama dika-
takan, bahwa kliennya sudah 
tidak ada hubungan lagi dengan 
saudara Hendra Sutejo, secara 
ikatan hukum apapun, karena 
sudah dilakukan kedua belah pi-
hak, jauh sebelum  Mahmud me-
layangkan surat somasi kepada 
kliennya. 

“Keduanya sudah tidak ada 
ikatan hukum apapun, baik se-
laku pemberi dan penerima kua-
sa, secara tertulis dan lisan,” jelas 

Suriyadi.
Point kedua, semua obyek 

yang tercantum dalam surat so-
masi pihak Terlapor (H.Amari), 
dianggap tidak jelas dan masih 
kabur , dengan apa yang dimak-
sud, 

“contoh,  nominal uang, Rp. 
425.000.000 namun tertulis ( Em-
pat Ratus Juta Rupiah), lha  ini 
nilai sebenarnya berapa?,” Ung-
kap, ketua Peradi Perjuangan ini.

Mobil Yaris juga tidak jelas 
identitasnya, seperti nopol be-
rapa, BPKB-nya atas nama sia-
pa, nomor mesin berapa, nomor 
rangka berapa dan warna catnya 
apa,  harusnya itu dijelaskan den-
gan specifik .

“Sertifikat dan akte jual beli 
(AJB) nya,  juga tidak jelas, di-
mana lokasinya,  nomor sertifikat 
dan nomor AJB-nya juga tidak 
dicantumkan,  siapa saja yang 
melakukan jual beli atas sebidang 
tanah tersebut, semua masih ka-
bur,” imbuhnya.

Luas tanah juga tidak dican-
tumkan dalam surat somasi terse-
but. 

“Karena obyek somasi tidak 

jelas, maka kami belum bisa 
menjawab secara kongkrit, sebab 
obyeknya tidak dapat dipertang-
gungjawabkan secara hukum,” 
pungkasnya. 

Lebih lanjut Suriyadi men-
jelaskan, jika surat kliennya ini, 
sudah ditembuskan kepada Ket-
ua Pengadilan Negeri Lumajang, 
Kepala Kejaksaan Negeri Luma-
jang, Kapolres Lumajang dan 
Kasat Reskrim Polres Lumajang.

Sementara itu, saat dikonfir-
masi media, Trisno menjelaskan, 
jika kasusnya sudah ditangani 
kuasa hukum.

“Silahkan bertanya ke kuasa 
hukum saya, karena semua sudah 
saya kuasakan kepada  beliau,” 
jelas ketua komisi C ini.

Gonjang ganjing pencurian 
udang semakin terang benderang,  
yang salah atau yang benar akan 
segera terlihat, kalau memang 
tidak merasa bersalah, kenapa 
harus menyerahkan aset untuk 
mengembalikan kerugian, dan 
setelah menghiba hiba untuk 
berdamai, kenapa baru sekarang 
mencoba berkelit dengan segala 
macam cara. Kita tunggu babak 
akhir cerita ini. (Tik)

kuasa hukum Suriyadi
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Sembako Bagi Lansia Terdampak Covid-19

Surabaya, SMN - Sebagai 
wujud kepedulian kepada 
masyarakat yang terdampak 
langsung dikarenakan adanya 
Pandemi Covid-19, pemerintah 
pusat dan pemerintah provinsi 
Jarim merespon cepat dengan 
memberikan bantuan sembako 
kepada para lanjut usia (lansia). 

Pemerintah merespon perma-
salahan tersebut dengan mem-
berikan bantuan sosial pada 
2.300 lansia Jatim berupa paket 
sembako lengkap berisi Beras, 
Mie Instan,  Roti kering dan Mi-
numan. 

Bantuan tersebut terinci 
2.000 paket sembako dari Ke-
mentrian Sosial Republik Indo-
nesia dan sebanyak 300 paket 
sembako dari Pemprov Jatim. 

Gubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa di dampin-
gi Asisten I Ardo Sahak  dan 
Kepala Dinas Sosial Dr.  Alwi 
M. Hum menyerahkan sebanyak 
2.300 paket sembako tersebut  
kepada 19 lembaga kesejahter-
aan sosial lanjut usia ( LKS  LU 

) serta  secara simbolik kepada 
6 perwakilan lansia terdampak 
Covid-19 melalui Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Lansia 
(LKS LU) di Gedung Negara 
Grahadi,  Rabu (1/7). 

Dalam sambutannya,  Gu-
bernur Khofifah mengatakan, 
penyerahan bantuan sosial ini 
merupakan bagian dari ikhtiar 
yang diperuntukkan kepada 
masyarakat khususnya lansia  
terdampak pandemi Covid-19 
agar semua bisa terlayani.

“Ini bagian penguatan dari 
ikhtiar kami agar selama pan-
demi Covid-19 ini, semua dapat 
terlayani, tersisir dalam mem-
berikan penguatan kepada mas-
yarakat lewat bantalan sosial 
yang telah disiapkan pemerin-
tah,” ungkapnya.  

Lansia,  lanjut Khofifah sapa-
an akrabnya merupakan kelom-
pok rentan yang mudah terpapar 
Covid-19. Bahkan,  diseyogya-
kan para Lansia tidak diperke-
nankan untuk keluar rumah ke-
cuali terdapat keperluan yang 

darurat atau urgent. 
“Di pandemi Covid-19 ini 

kelompok yang paling rentan 
adalah para lansia.  Bahkan,  dari 
seluruh SOP protokol kesehatan 
di dunia yang harus dilindungi 
pertama kali adalah para lansia,” 
jelasnya.  

Selain lansia, kelompok rent-
an lainnya adalah masyarakat 
yang memiliki penyakit bawaan 
atau komorbid seperti Diabetes,  
hipertensi, jantung dan penyakit 
lainnya.  

“Di Jatim penyakit bawaan 
yang memiliki resiko tinggi  
akibat Covid-19 adalah  diabe-
tes. Oleh karena itu jika ada lan-
sia yang terkonfirmasi memiliki 
diabet tolong dijaga agar jangan 
sampai terpapar covid - 19 ,” 
terangnya.  

Untuk itu, Mantan Menteri 
Sosial itu berpesan kepada LKS 
dan BK3S untuk senantiasa 
menjadi garda terdepan dalam 
menjaga dan melindungi para 
lansia di daerah masing - mas-
ing.  

“Para lansia diharapkan ti-
dak banyak berinteraksi ke luar. 
Karena semakin banyak berin-
teraksi ke luar maka semakin 
banyak potensi seseorang terpa-
par Covid-19,” harapnya.  

Khofifah juga minta kepa-
da para lansia untuk senantiasa 
menggunakan masker saat be-
raktifitas dimanapun. Alasann-
ya, penggunaan masker dapat 
mencegah penularan sekitar 60 
persen.  

Begitu pula dengan menja-
ga jarak dan mencuci tangan 
menggunakan sabun sehingga 
Covid -19 harus terus dilakukan 
oleh para lansia guna mencegah 
penularan. 

Di sisi lain, Kadinsos Jatim 
Dr Alwi melaporkan,  bahwa 
bantuan sebanyak 2.000 paket 
sembako berasal dari Kemensos 
RI yang ditujukan kepada para 
lansia yang berada dalam naun-
gan LKS LU yang ada di Jawa 
Timur.  

Ia menjelaskan,  penyerahan 
Bantuan Sosial Sembako ke-

Gubernur memberikan paket bantuan secara simbolis kepada 2.300 lansia di Jatimt

Gubernur memberikan paket bantuan secara simbolis kepada 2.300 lansia di Jatim

pada Lansia hari ini menyasar 
9 kabupaten/kota antara lain 
Bangkalan,  Blitar,  Kediri,  Po-
norogo,  Sumenep,  Sampang,  
Pamekasan,  Tuban, Nganjuk 

dan Jember.  Sedangkan untuk 
kota yakni Surabaya dan Kota 
Batu. 

“Bantuan sembako bagi lan-
sia ini diharapkan dapat merin-

gankan beban hidup para lan-
sia di tengah wabah pandemi 
Covid-19 yang ada di Jatim,” 
ungkapnya.  (*).

Gubernur Jatim Hadiri Upacara Peringatan HUT 
Bhayangkara Ke-74 Secara Virtual dengan Presiden RI

Surabaya, SMN - 
Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Par-
awansa menyatakan 
kecintaannya terhadap 
institusi Polri yang kini 
berusia 74 Tahun. 

Ucapan selamat ke-
pada institusi Polri pun 
disampaikan Khofifah 
secara terbuka melalui 
akun instagramnya @
khofifah.ip. Lengkap 
dengan foto bersama ja-
jaran Polda Jatim, Pang-
dam V Brawijaya, Pan-
glima Koarmada II TNI 
AL, dan Ketua DPRD 
Jatim usai mengikuti 
upacara Hari Bhayang-
kara ke-74 secara virtu-
al yang dipimpin Presi-
den secara langsung di 
Mapolda Jatim, Rabu 
(1/7).

“Selamat Hari 
Bhayangkara ke-74 1 
Juli 2020. Terima kasih 

untuk seluruh dedikasi 
dan pengabdian selama 
ini untuk masyarakat, 
nusa, bangsa, dan neg-
ara,” tulis Khofifah di 
akun Instagram Pribadi 
miliknya. 

Khofifah pun men-
yampaikan harapann-
ya agar institusi Polri 
semakin profesional, 
modern, dan terpercaya 
dalam melindungi, me-
layani, dan mengayomi 
masyarakat.

Ditemui usai upacara 
secara virtual Khofifah 
mengatakan semakin 
bertambahnya usia, in-
stitusi Polri pun semakin 
profesional dan modern. 
Hal ini dibuktikan den-
gan semakin dekat dan 
lekatnya Polri dengan 
masyarakat serta berb-
agai inovasi yang terus 
dikembangkan, hususn-
ya di Jawa Timur. 

“Secara perlahan tapi 
pasti, kepercayaan ke-
pada institusi ini dari 
masyarakat pun sema-
kin bertambah. Integri-
tas dan netralitas selama 
Pemilihan Umum pun 
menjadi bukti lainnya,” 
ujarnya.

Menurut Khofifah, 
tiga kebijakan yang 
digulirkan Polri yaitu 
peningkatan kinerja, 
perbaikan kultur, dan 
manajemen media cuk-
up berhasil meningkat-
kan kepercayaan mas-
yarakat.

Namun demikian, 
Khofifah berpesan agar 
Polri tidak cepat berpuas 
diri. Meningkatnya ke-
percayaan masyarakat, 
lanjut Khofifah, henda-
knya menjadi pelecut 
seluruh anggota Polri 
untuk terus meningkat-
kan pelayanan dan kap-
asitas sumber daya ma-
nusianya. 

“Sesuai dengan salah 
satu amanat Presiden 
pada saat upacara HUT 
Bhayangkara hari ini , 
yaitu Polri harus terus 
melakukan reformasi 
diri secara total, mem-
bangun sistem dan tata 
kelola yang partisipatif, 
transparan dan akunt-
abel serta membangun 
kultur kerja Polri yang 
profesional, modern dan 
terpercaya,” pungkasn-
ya. (*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berikan sambutan 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadiri Upacara 
Peringatan HUT Bhayangkara ke 74 secara virtual dengan 

Presiden RI Joko Widodo bertempat di gedung Mapolda Jatim

Dukung Gerakan Jatim Bermasker, 
Pemprov Jatim Terima Bantuan 71 Ribu Masker

Surabaya, SMN 
- 3 Juli 2020 Berb-
agai dukungan untuk 
menyukseskan Gerakan 
Jatim Bermasker terus 
mengalir ke  Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur.

Kemarin , Kamis 
(2/7), Pemprov Jatim 
kembali mendapatkan 
bantuan sebanyak 70 
ribu bantuan masker 
kesehatan dan 1.000 
masker KN95 yang 
diterima langsung oleh 
Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Par-
awansa di Halaman Ge-
dung Negara Grahadi 
Surabaya.

Bantuan tersebut 
berasal dari berbagai 
pihak. Diantaranya, 
Konjen RRT memberi-
kan bantuan berupa 10 
ribu masker  kesehatan 

sekali pakai dan 1.000 
masker KN95. Sedang-
kan PT. New Asia Inter-
national menyerahkan 
20 ribu masker medis, 
dan Yayasan Jembatan 
Persahabatan Indonesia 
Tiongkok memberikan 
sebanyak 30 ribu mask-
er. Bahkan Kelompok 
Kerja (Pokja) Wartawan 
di lingkungan Pemprov 
Jatim juga menyerah-
kan sebanyak 10 ribu 
masker berwarna merah 
putih. 

Tak hanya masker 
yang diterima Gubernur 
Khofifah, bantuan lain-
nya yang diterima yai-
tu Alat Pelindung Diri 
(APD) 280 buah, Ka-
camata Pelindung 120 
buah, dan CPAP Venti-
lator 4 unit dari Konjen 
RRT. 

Selain itu juga ada 
bantuan berupa Ter-
mometer Gun 200 buah 
dari Yayasan Jembatan 
Persahabatan. 

Terkait pemberian 
bantuan tersebut, Man-
tan Mensos RI itu men-
yampaikan terima kasih 
atas bantuan dan dukun-
gan yang diberikan ke-
pada Pemprov Jatim. 
Bantuan ini akan sema-
kin meningkatkan efek-
tifitas penanganan dan 
pemeriksaan Covid-19 
di Jatim.

“Sore ini, Alhamdu-
lillah kami mendapat-
kan support yang luar 
biasa. Pertama dari 
Konjen RRT secara 
langsung menyerahkan 
bantuan dari Pemerintah 
RRT yang ada di Sura-
baya. Ada juga dari pe-
rusahaan RRT PT. New 
Asia International dan 
Yayasan Jembatan Per-
sahabatan Indonesia 
Tiongkok. Kemudian 
teman-teman dari Pok-
ja  wartawan Pahlawan. 
Terima kasih semua at-
ensi dan supportnya un-
tuk penanganan covid - 
19 di Jawa Timur ,” jelas 
Mantan Mensos RI.

Dikatakan, dirinya 
ingin mengajak seluruh 
elemen strategis untuk 
bergotong royong mela-
wan Covid-19 di Jatim. 
Ke depan, kegotongroy-
ongan ini adalah untuk 
membangun Jatim ter-

depan dan   lebih berke-
majuan.

“ K e g o t o n g r o y o n -
gan mewujudkan  Jatim 
yang lebih berkemajuan, 
Jatim yang lebih ter-
depan dari banyak hal 
yang bisa diinisiasi un-
tuk menunjukkan bahwa 
Jatim bisa menang mel-
awan Covid-19,” kata 
orang nomor satu di Ja-
tim.

Ia juga mengingatkan 
pentingnya menggu-
nakan masker. Dengan 
mengenakan masker 
memiliki efektivitas 
pencegahan penular-
an hingga 60 persen. 
Dari satu komunitas 
yang menggunakan 
masker 60 persen saja, 
bisa menurunkan trans-
mission rate di bawah 
1.0. Ini artinya mask-
er memiliki efektifitas 
yang tinggi untuk men-
gurangi penyebaran vi-
rus covid 19.

Sementara itu, Kon-
jen RRT di Surabaya Qu 
Jingqi mengatakan, ban-
tuan ini merupakan se-
bagai bentuk hubungan 
yang baik antara Indo-
nesia dengan Tiongkok. 

Ia berharap bisa ber-
sama-sama Pemprov Ja-
tim menang berperang 
melawan Covid-19. 
Pemerintah RRT siap 
membantu  Indonesia 
dan Jatim.(*)

Gubernur Khofifah menerima bantuan 10 ribu masker dari 
Pokja Wartawan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi 

Surabaya


